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Vi vil gjerne fylle opp
«SeHer» med saker som
opptar oss.
Hvem som helst kan sende
stoff og meldinger til SeHer.
Vi oppfordrer sterkt våre
tilknyttede grupper til å
holde sine medlemmer
informert gjennom «SeHer».

Kjære medlemmer og lesere av
Se Her.
Vi har nå endelig fått en ny skanner på kontoret etter å ha spurt
etter noen ganger i noen år.
I dette året blir det store jubileer
for Oslo Døveforening som er
125 år og bladet Se Her er 40 år.
Første medlemsblad SE Her nr. 1
var mars 1963. Det var redaktør
Arne Handberg, medarbeidere
Kåre Kvalness, Jan Johansen og
Harold Nilsen.
Nå skal vi utvide antall utgivelser
til 6 numre pr. år mot tidligere 4
numre. Styret har litt problem
med budsjett lønn til redaktør.

Det er snakk om å redusere ett
tusen kroner pr nummer. Det er
ikke avklart, så jeg håper jeg at
det løser seg at vi blir enige.
Jeg håper at aktivitet kommer
til å bli bedre i år. Jeg har lagt
merke til at Oslo Døveteater har
begynt med gode aktiviteter,
etter at det var kaos i fjor.
Oslo Døveforening skal arrangere jubileum i høsten, for å
markere 125 år . Så vi ønsker
jubileumskomiteen lykke til, og
at vi hjelper dem med god samvittighet.
Nå står vi foran et nytt årsmøte
14. mars. Kom og bli med, ta
vare på Oslo Døveforening.

Hjelp oss å få et interessant
medlemsblad.
Kontakt Karl-Fr. Robertsen

La oss sammen bidra
til at bladet blir best
mulig for våre
medlemmer.
Takk.

Leder
Trygve Bjerck
Kjære medlemmer !

FØLG MED PÅ
INTERNETT:
WWW.ODF.NO

Nå er et år gått. Vi har ikke fått gjort så mye, men jeg må si at
Svein Arne Peterson (org.sekr.) og Vidar R. Sæle (daglig leder)
har gjort mye for oss i styret. Også styremedlemmene skal ha takk
for samarbeidet i året som har gått. Jeg håper at noen vil overta
leder vervet, da jeg ikke ønsker gjenvalg som leder av helsemessige grunner. Men jeg fortsetter gjerne som styremedlem eller varamedlem om foreningen vil ha meg.
Trygve Bjerck (leder)
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Fra styreprotokollen
Utdrag fra referat fra styremøter
6. november 2002, 4. desember
2002 og 8. januar 2003, og AUmøter 16. desember 2002 og
20. januar 2003.
Nye medlemmer
Renata Mares
Dan Terje Pedersen
Haldis Høiberg
Ingar Høiberg
Fullmakter til bank og
bankboks
Kontoer hos DNB og Postbanken er sagt opp. Alle fullmakter
til kontoer hos Gjensidige Nor
er overført til daglig leder Vidar
R. Sæle. Bankboks disponeres
av Trygve Bjerck og daglig
leder Vidar R. Sæle.
Prosjektkurs
Vidar R. Sæle deltok på kurs i
prosjektarbeid 17.-19. januar i
regi av Norges Døveforbund
som representant for Oslo
Døveforening.
Søknader som er gitt avslag
Vi søkte om midler til Stiftelsen
Sophie Minde og Havrevolds
legat, og begge ga dessverre
avslag på søknadene fra oss.
Videoprosjektor
Det er innkjøpt ny videoprosjector som er fastmontert i
taket i 2. etasje, og vi fikk tilbud fra 2 firmaer. Styret valgte
Multimedia AS til en pris kr
63.488 inkl. moms og deler vi
skal ha. Installasjon og frakt
kommer i tillegg. Midlene tas
fra tilskuddet fra Fylkeslegen i

Oslo og felleslegatet, og resten
fra driften.
Landsmøte 2003
Vi bestiller flybilletter og hotell
i Stokmarknes, etter at vi fikk
invitasjonsbrev og informasjon
fra arrangøren av Landsmøte,
Døves Fylkeslag i Nordland.
Det bestilles for 4 representanter fra Oslo Døveforening.
Navn påføres billetter, etter årsmøte 14. mars 2003.
Prosjektarbeid 2004
Oslo Døveforening satser på å
søke prosjektmidler hos Helse
& rehabilitering, og søknaden
går via Norges Døveforbund.
Styret kunne tenke seg å søke
innenfor området for eldre
døve, barn & ungdom og opplysningsarbeid om Oslo Døveforening. Det arbeides med å
utforme prosjekttema og beskrivelser som sendes NDF april
2003.
Se Her – medlemsblad
Styret ønsker å gi bedre informasjon til medlemmer ved siden av å satse på internettsiden
www.odf.no. I dag utgis bladet
4 ganger i året + årsberetning.
Vi utvider til 6 ganger i året,
dvs annenhver måned. Det er
ønskelig med jubileumsmarkering i hvert nummer med noe
stoff, og mer i et eget blad knyttet både for 125 årsjubileum og
bladets 40 årsjubileum.
Regnskapsfører
Det er inngått avtale med Svein
Arne Peterson som regnskaps-

fører for 2003 og framover. Det
er 3 måneders gjensidig oppsigelsestid.

Priser for utlån av
videoprosjektor
Styret fastsetter følgende priser
for utlån av videoprosjektor i
forbindelse med leie av lokaler
til:
- kr 750,- pr dag for
medlemmer
- kr 1.500,- pr dag for ikkemedlemmer
- kr 300,- for underavdelinger
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Hva skjer i Oslo Døveforening?
FOREDRAGSKVELDER
FREDAG 7.MARS kl 19.30

STRØM OG ØKONOMI
Vi får besøk av en representant fra Konkurransetilsynet
som vil fortelle om:
- Hvordan kraftmarkedet fungerer (man kan velge leverandør,
men ikke netteier osv)
- Hvilke produkter kan man
velge mellom (fastpris, varierende og markedspris)
- Konkurransetilsynets rolle
(prisopplysningsbasen på Internett)
- Hvordan skifte leverandør,
hva bør man tenke på hvis man
skifter.
TORSDAG 10.APRIL
kl 19.00

SELVANGIVELSE
FOR 2002
2 saksbehandlere fra Oslo
ligningskontor kommer og vil
starte med en generell
gjennomgang omkring selvangivelsen for 2002 (generell
informasjon, endringer etc).
De vil også ta en gjennomgang
av regelverket på særfradrag for
sykdomsutgifter i
forbindelse med døvhet.
Etter foredraget vil de 2 saksbehandlere med 2 tegnspråktolker
være tilstede i døveforeningen
fram til kl 22.00.
Hver enkelt kan få hjelp til å
fylle ut eller du kan spørre dem

om individuelle forhold i selvangivelsen.
De tar også imot din selvangivelse som de tar med til
ligningskontoret hvis du ønsker
å levere allerede den dagen.
Viktig at du tar med selvangivelsen (som sendes ut første
uken i april fra ligningskontoret), årsoppgaver fra arbeidsgivere, trygdekontor, banker etc.
TORSDAG 8. MAI kl 19.30
UNGE DØVE OG RUS
Anne Mette Dahl og Olav
Røger vil fortelle om prosjektet
Unge døve og rus, som
R å d g i v n i n g s k o n t o r e t f or
hørselshemmede har jobbet
med. Det er lagt fram en
rapport i november
2002.
MEDLEMSMØTER
Medlemsmøte
mars kl 19.30

fredag

21.

1. Nytt fra Styret
2. Forslag til saker til
NDF’s landsmøte
3. Feriehjemmet Skaug
4. Eventuelt
Medlemsmøte torsdag 22. mai
kl 19.30
1. Nytt fra styret
2. Gjennomgåelse av
saker som skal
behandles på NDF’s
Landsmøte
3. Eventuelt
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Foto: Ipek D. Mehlum

Babyboom i Oslo!

Da jeg leste i tekst-tv på NRK1.
Der stod det om en forskning som
sier at statistikken for barnefødsel
i Norge, er redusert enn tidligere
år. I forhold til statistikken har
døve rundt i landet og særlig i
Oslo gjort en baby-boom, økning
av barnefødsel blant døve. Jeg vil
derfor besøke baby-cafe, for å
intervjue noen og tar bilder av
døve foreldre.
Hva syntes du om foredraget og
om tilbudet baby-cafe?
Ronny
Det er første gang jeg er på en
baby-cafe. Min samboer og jeg
kom hit for å høre foredrag om
”Småbarns-foreldres rettigheter”
v/sosionom
Camilla Høiberg. Det er fint for
oss å vite om dette. Fint med samtaler med andre foreldre om erfaringer som døv foreldre. Det er
godt å ha et eget baby-cafe her hos
Rådgivningskontoret i 5. etg i
sentrum.
Dima
Jeg ble nylig far for en uke siden.
Min kone og jeg kom hit på babycafe. Her er det noe å hente informasjon. Da jeg ble far og har ikke
noe erfaring det å være småbarnsforeldre som for eksempel min
sønn gråter og jeg var usikker på
hvordan jeg skulle løse det. Jeg tar
sønnen min og bærer han – så ble
han rolig. Da føler jeg som far i

mitt liv.
Her nyter vi å høre om temaet som
Camilla fortalte. Dette er viktig for
oss å få informasjon i baby-cafeen
med ulike temaer.
Linn
Jeg synes det er flott og interessant
tema. Jeg føler meg trygg på og få
informasjon her, og til med fra
døve foreldre. Det er absolutt viktig å få tips eller råd av hverandre i
baby-cafe. Og foredrag om barnehagen er stor nytte for oss, og det
var fint at Camilla Høiberg kunne
komme.
Kristin
Ved min barselsfødsel første gangen, var jeg helt usikker og vanskelig å takle hva jeg skulle gjøre. Jeg
følte meg litt hjelpeløs i hverdagen, hvordan jeg skulle få informasjon om barnet. Det var vanskelig å henge med, og få kunnskap.
Da jeg kom hit på baby-cafeen, ble
det bedre og løser noen problemer
jeg hadde. Fint med kommunikasjon med døve foreldre. Jeg synes
det er veldig positiv å være sammen med dem i baby-cafe. Det er
viktig for oss alle sammen. Jeg er
mye lettet nå enn tidligere.
Cathrine
Jeg er den siste som er gravid her
blant døve foreldre. Før var vi
sammen under svangerskapet og
snakket mye om samme tema. De
andre har født barn, og jeg føler

meg litt alene og må vente til mitt
første barn blir født i april måned.
Men jeg må si at her er mye fint i
miljøet, og vi får erfaring og utveksle sammen. Jeg lærer mye av
dem, slik at jeg får kunnskaper om
barn, og er mer forberedt når jeg
føder barn.
Hvilke forventninger har du av
baby-cafeen, og hvorfor er du
her?
Camilla
Jeg er sosionom. Jeg jobber bare
for ungdom som har problemer
som for eksempel rus, alkohol og
annet. Jeg er her, fordi jeg ble
spurt av Anne Mette Dahl fra Rådgivningskontoret om ”Småbarnsforeldres rettigheter”. Jeg synes
det er viktig å gi informasjon til
døve foreldre, da jeg har erfaring
siden jeg har en 2 ½ år datter.
Det er bedre å kommunisere på
tegnspråk, enn å bruke en hørende
med tolk. Og dessuten er småbarn
er urolige og lager noe støy. Heldigvis hører jeg ikke en lyd og kan
konsentrere meg om foredraget
mitt. Der får jeg tilbake gode responser fra dem, og de er veldig
sultne på å få vite om temaet. Derfor er det viktig for dem å ha et
eget baby-cafe, fordi hørende har
et godt nettverk rundt seg i sitt
lokalmiljø.
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FØDSLER
Kristin Holen fikk en sønn Thomas Holen Myrbraaten, den 19. april.
Pia Nyborg og Morten Svendsen fikk datter, Leah Brynhild Nyborg, den 12. juli.
Vibeke og Bjørn Stensvoll (bor i Tønsberg) fikk en gutt, Trygve, den 12. august.
Linn Lykk Walla og Richard Hamnes fikk en gutt, Solan Xander Hamnes Walla,
den 21. august.
Irene Solberg og Rune Tangen fikk en gutt, Henrik Solberg Tangen, den 24. august.
Ronny P. Jacobsen og Beata Slowikowska fikk en jente, Zara Magdalena S. Jacobsen, den 4. september.
Christin Lundgren og Jan Inge Raknerud fikk en jente, Julie Nicole Lundgren Raknerud, den 10. september.
Christina og Gianni Zullo fikk en datter, Kaisa Olivia Zullo, den 14. oktober.
Marianne Rasmussen og Tore Mikal Kolvik fikk en sønn, Jesper Mikal Rasmussen Kolvik, den 15. november.
Mirjam og Dima Katsnelson fikk en sønn, Ethan Alexander Katsnelson, den 4. januar 2003.
Helene Rødtvedt og Pål Henning Winge fikk en datter, Vilde Winge, den 11. januar 2003.
Cathrine Ørn og Roar skal bli foreldre rund 9. mars 2003.

Merkedager for døv
historiske
14. januar
er det 80 år siden ”Døves Dramatiske Klubb” ble stiftet
i Oslo.
1. mars
er 40 år siden ”Se Her” ble stiftet i Oslo.
17. november
er 125 år siden Oslo Døveforening stiftet i Oslo.

Dødsfall
Erna M. Lindgaard,
f. 28.2.22
† 14.01.03
Hun var med i redaksjonskomiteen 1970-1973 i
Se Her. Hun har tegnet vår
velkjente logoen ”Døves hus”.
Aage H. Pedersen
f. 24.04.17
† 01.01.03

MEDLEMSKONTINGENT FOR 2003
Vi har fått brev fra Norges Døveforbund, der de opplyser:
• Norges Døveforbund krever inn forbundskontingent kr 150,- og abonnement for Døves Tidsskrift
kr 200,- for 2003.
Det betyr det blir samme ordning som i 2002.
Oslo Døveforening sender egen faktura for foreningskontingenten, og det er kr 200,- for A-medlemmer
og kr 150,- for pensjonister og B-medlemmer.
Faktura blir delt ut på årsmøtet, og andre dager som for eksempel pensjonisttreff og døveforeningens
faste dager. Etter hvert det som ikke er blitt delt ut – vil vi sende ut i posten – i slutten av mars måned.

SIDE 8

SE HE R

Å RG A NG 1, NUM MER

ODF – bare for ”norske” døve?
Oslo Døveforening fikk kr 98.000,- fra Helse og rehabilitering i 2002, og pga organisasjonssekretærens
sykemelding ble prosjektet utsatt. Det var naturlig å overlate prosjektet til daglig leder i Oslo Døveforening – siden Tone-Britt Handberg har sluttet som organisasjonssekretær. Oslo Døveforening søkte om
utsettelse til 2003, og fikk dette innvilget. Prosjektleder er Vidar R. Sæle, engasjert for 2003.
Tema for prosjektet er ”Hvordan integrere døve innvandrere og flyktninger i døvemiljøet i Oslo?”
Styringsgruppen består av prosjektleder Vidar R. Sæle, Tarja R. Wroldsen, Asiya Shoaib og Bengt
Fjellaker.
Målet med prosjektet er å gi et tilbud til døve innvandrere og at de etter hvert får treffe norske døve i
døvemiljøet i Oslo.
Vi søker derfor etter frivillige som har lyst å jobbe med dette. Det blir kurs for frivillige
25. - 26.april og viser til egen annonse i bladet SEHER.
Vi trenger frivillige som kan gi døve innvandrere og flyktninger en god ”starthjelp” i det norske døvemiljøet. Frivillige skal oppsøke innvandrer og gi informasjon på tegnspråk – gjennom å besøke på for
eksempel Rycon, Karlsrud voksenopplæringssenter og Sandaker videregående skole.
Målet er at innvandrere skal bli kjent med hvem som er frivillige og de skal fortelle om prosjektet vårt.
Det er satt opp aktivitetsprogram for innvandrere i mai og juni, som blir:
24. mai i Oslo Døveforening
14. juni – tur på Hovedøya
Mer om dette, kommer i neste nummer av SEHER i april.
Døve innvandrere og frivillige som har lyst å være med på tilbudet, kan kontakte Vidar sms 930 32 049
eller sende epost: post@odf.no , så vi kan sende deg mer informasjon.
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Feriehjemmet Skaug
Feriehjemmet Skaug på Nesodden er åpen i påsken fra
og med 13. april til og med 20. april. Alle er hjertelig
velkommen til å ta en tur, enten for dagsbesøk eller
opphold.

Oslo Døveforening
Priser på leie av lokaler fra 01.03.2003:
Medlemmer

Oskarhallen, max 4 timer
2. etasje, døgn
2. etasje, max 4 timer
5. etasje, døgn
5. etasje, max 4 timer
Grotten

-----1.000
500
700
350
1.500

Ikke-medlemmer

500
2.500
1.500
2.000
1.000
4.000

Underavd.
(fredag/lørdag)

------500
------350
------700

Leie av døveforeningens

Musikkanlegg
Videoprosjector

À jour: 13.02.03

500

750
750

500
1.500

Styret

300
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TREKNING FRA JULEBASAR 14. DESEMBER 2002
Gevinst nr 1 – 10 trukket under julebordet 14. desember 2002
1. premie:

Gavekort fra Expert Bonus Kr. 2500,Ingrid Bodin Hoff

2. premie:

Opphold 23. – 25. mai på Hafjell
Reidun Johansen

3. premie

Reise for 2 personer med lugar Oslo – København t/r
Ragnhild Stenseth

4. premie

Reise for 2 personer med lugar Oslo – Hirtshals t/r
Lise Eckbo

5. premie

Reise for 2 personer med lugar Oslo – Frederikshavn t/r
Ole Elvesveen

6. premie

Reise for 2 personer med lugar Oslo – Frederikshavn t/r
Anne Stordal

7. premie

Armbåndsur – Mercedes
Evy Solberg

8. premie

Halogenlampe
Miriam Haile

9. premie

Mag lite stablampe
Jon A. Vik

10. premie

Ryggsekk
Marit Nordli

Gevinst nr 11 – 36, forhåndstrukket fredag 13. desember 2002
11. premie

Ryggsekk
Geir H. Nordby

12. premie

Ryggsekk
Øystein Strand

13. premie

Paraply
Marit Rustad

14. premie

Termokopp
Reidun Johansen
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15. premie
16. premie

Termokopp
Keir Evjen
Automatisk slepetau
Turid Knudsmoen

17. premie

Automatisk slepetau
Irmgard Wiatzka

18. premie

Krystall blomstervase
Mona Haugen

19. premie

2 stk halv krystall glass med julemotiv
Britt Olsen

20. premie

And porselen
Oddvar Mathisen

21. premie

2 stk lysestake og 2 stk sukkerboks i porselen
Haldis B. Vatn

22. premie

1 stk brosje i sølv/emalje
Vidar R. Sæle

23. premie

1 stk anheng i sølv/emalje
Silje Gjøen Eriksen

24. premie

4 kuvert festsnitter II
Ola Svare

25. premie

1 stk plastflaske, 1 stk termoflaske, 1 stk tre-beger,
1 stk belteveske, 1 stk sitteunderlag og 1 stk skru/verktøy
Mette Mauer

26. premie

1 stk plastflaske, 1 stk termoflaske, 1 stk tre-beger,
1 stk belteveske, 1 stk sitteunderlag og 1 stk skru/verktøy
Eva Lise Dammen

27. premie

1 stk tre-beger, 1 stk sitteunderlag og 1 stk skru/verktøy
Britt Ottesen

28. premie

1 stk tre-beger, 1 stk sitteunderlag og 1 stk skru/verktøy
Harriet Landehagen

29. premie

1 stk tre-beger, 1 stk sitteunderlag og 1 stk skru/verktøy
Jan Åge Bjørseth

30. premie

1 stk førstehjelp, 1 stk belteveske og 1 stk kortstokk
Jon Martin Brauti
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31. premie

4 stk sportssokker og 1 stk kortstokk
Per Arild Berge

32. premie

1 stk akebrett (baby) og 2 bøker av Min første bok og babyleksikon
Nora E. Mosand

33. premie

3 bøker av Barn i vente, Min første bok og Baby leksikon
Sissel Gjøen

34. premie

3 bøker av Barn i vente, Min første bok og Baby leksikon
Roar Pedersen

35. premie

1 stk Ullpledd
Hallgerd Wroldsen

36. premie

Diverse hygiene produkter
Anton Katten Nielsen

Ekstra lodd trukket under basar lørdag 23. november 2002
Oljeovn
Spisebestikk
Bordlampe
Dekkhotell
Ryggsekk
Hårføner

Bjørg Braathen
Ragnhild Rekkedal
Ellen Landehagen
Vidar R. Sæle
Karen Satinovic
Hallgerd Wroldsen

Alle gevinster må hentes hos daglig leder innen 10. mars 2003.
VI TAKKER GIVERE TIL ÅRETS BASAR 2002 FOR ALL STØTTEN!
Firmaer:
DFDS Seaways, Color Line, Stena Line, Bertel O. Steen Bil A/S, AGA A/S, David Andersen A/S, Gunnar Ruud A/S, Exxon Mobil – Esso Norge, Barnemagasin BAM, Lilleborg A/S, Stiftelsen Signo, Grundig Norge A/S og Bohus Riise
Privatpersoner:
Turid Grøndahl, Syforeningen v/Ragnhild Stenseth og Else Synnøve Olsen.
Underavdelinger:
Oslo Døves Sportsklubb, Oslo Døves Bridgeklubb, Oslo Døves Pensjonistgruppe, Oslo
og Oslo Døvblittgruppe.
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Pensjonistgruppen
INGEN LEDER VILLE STILLE OPP
TIL VALG!

Bakvaktliste
– vår 2003

Pensjonistgruppen vår hadde årsmøte 12. februar, og det var
45 medlemmer tilstede.
Beretning med noen kommentarer, og regnskap gikk greit
gjennom. Årsmøtet vedtok å innføre egen medlemskontingent for
pensjonistgruppen med kr 10,- pr person.

NB! PÅ FREDAGER:

Til valg av nytt styre, tok det en tid da ingen ville stille opp som
leder for pensjonistgruppen da Bjørg Braathen ønsket å gå av.

28. MARS

Løsningen på problemet ble at man valgte ett ekstra styremedlem,
og styret konstituerer seg selv med 2 personer som tar ansvar som
”leder” av pensjonistgruppen på deling, for eksempel 2 måneder
hver etter tur.

NB! TORSDAGER:

Nye styret består av:
Kasserer: Torstein Ekerbakke
sekretær: Harold Nielsen
Styremedlem: Hallgerd Wroldsen
Styremedlem: Reidun Johansen
Styremedlem: Jeanne Mehlum

08. MAI

Styret konstituerer seg selv med 2 ledere som bytter på, etter tur.

05. JUNI
12. JUNI
19. JUNI

1. varamedlem: Arne Nyberg
2. varamedlem: Brynjulf Dammen
Bilagsrevisor: Roar Jarl
Revisor: Vidar R. Sæle
Reiseleder: styret
Bingoverter: styret lager en oversikt over hvem som er verter etter
tur.
Valgkomite: Jarle Lid, Haldis Høiberg og Magnhild Handberg
(vara).

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

Svein
Asiya

21.
28.

03. APRIL
10. APRIL
24. APRIL

15. MAI
22. MAI
29. MAI

26. JUNI

Bridgeklubben
ODF
Feriehjemmet
Skaug
Oslo Døves
teatergruppe

Døvblittgruppen
Kvinneforening
Døvehistorieselskap
Pensjonistgruppen
Bridgeklubben
Feriehjemmet
Skaug
Oslo Døves
teatergruppe
Døvblittgruppen
Kvinneforening
Døvehistorieselskap
Pensjonistgruppen

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,-.

Mars
7.
14.

07. MARS
14. MARS
21. MARS

Bengt
Trygve

Styret i Oslo Døveforening
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Liker du å spille kort?
Gratis!!
4 som melder på først,
får gratis kurs!
Skynd deg!!!

Lær BRIDGE !
BRIDGE-KURS FOR NYBEGYNNERE
(BRIDGE - ET SPILL FOR LIVET)

Kursleder:

Gunnar Løken

Dato:

Tirsdager eller annen dag (vi blir enige om det) kl 18.00 – 22.00

Sted:

Oslo Døveforening – 2. etg

Kursavgift:

kr 200,- (ikke medlemmer kr 400,-) inkludert mat og kursmateriell + Video. Gratis hvis 4 første melder på.

Målgruppe:

For de som har lyst å lære å spille bridge.

Innhold:

Lære grunnregler i bridge, hvordan en kan melde og spille osv.

Frist:

Påmeldingsfrist er 10. mars.

(De fire første som får gratis kurs, skal være medlem av ODBK (Oslo Døves Brigdeklubb), og når du betaler for dette kurs, får du refusjon mot medlemskontingent.)

Du kan godt melde deg på alene. Det er ingen forutsetning at man har noen å spille med. Ta kontakt hvis du lurer på noe!
E-post: gunnar@islay.no

♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠
BRIDGE ER GØY!
Vi gir deg nå sjansen til å lære deg det mest vidunderlige av alle kortspill. Det er ingen overdrivelse!
Bridge er et sosialt, morsomt og utviklende spill for alle mennesker i alle aldre.
Sosialt fordi vi trosser alle barrierer, det være seg kjønn, alder, tro, økonomi, status eller politiske meninger. Det viktige er at du kan spille
sammen med andre som også liker å spille bridge
Morsomt fordi vi får bruk for alle våre personlige egenskaper, og da er det lett å bli kjent med hverandre. Man får mange gode venner.
Bridge har en egen sjargong og er rett og slett fengende, både som sport og spill.
Utviklende fordi vi blir aldri utlært. Bridge er skjerpende, stimulerende, utfordrende, kreativt, logisk, psykologisk og spennende. Man øver
opp konsentrasjon og hukommelse, man planlegger og samarbeider.
Alle kan lære å spille bridge. Det spiller ingen rolle hvor gammel du er. Alle kommer naturligvis ikke like langt, men det er din egen motivasjon som bestemmer hvilket nivå du når. Når du først har lært det grunnleggende i bridge vil du oppleve mange gode stunder ved "det grønne bord". Du vil holde deg åndsfrisk og klartenkt også i alderdommen. Få bridgespillere blir senile. Bridge er langt mer enn et spill, bridge er
glød på alle nivåer. Mulighetene er utrolig mange.
Det er faktisk over 400.000 nordmenn som spiller bridge mer eller mindre regelmessig. Bridge er et internasjonalt spill, utbredt over hele
verden. Det er enkelt å komme i kontakt med folk, via internett for eksempel, eller bridgeturer/ferier.
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Kurstilbud
KURS FOR KASSERERE
Kursleder:

Bjørn Egil Hammerlund

Dato:

fredag 25. april kl 17.00, og avslutter lørdag 26. april kl 18.00

Sted:

Oslo Døveforening – 5. etg

Kursavgift:

kr 300,- (ikke medlemmer kr 500,-) inkludert mat og kursmateriell

Målgruppe:

For de som er kasserere i underavdelinger, og andre som har lyst å bli kasserere.

Innhold:

Lære om bokføring, lære å avslutte et årsregnskap, hvordan man behandler bilag / kvitteringer. Det blir satt av tid til praktiske øvelser, og lære hvordan bruke et data regnskap.

Frist:

Påmeldingsfrist er 15. april.

KURS FOR FRIVILLIGE
Kursleder:

Vidar R. Sæle

Dato:

fredag 25. april kl 17.00 og avslutter lørdag 26. april kl 17.00

Sted:

Oslo Døveforening – 2. etg

Kursavgift:

Ingen (for medlemmer i Oslo døveforening) og kr 200,- for ikke-medlemmer.

Målgruppe:

For de som har lyst å jobbe som frivillig i prosjektet for døve innvandrere. Les artikkelen
om prosjektet ”ODF – bare for norske døve?” i dette nummer av SEHER.

Innhold:

Foredrag om resultater fra undersøkelsen i 2000, lære om ulike religiøse grupper og hvordan ferdes i de og hvordan en kan bidra til å gi innvandrere/flyktninger ”starthjelp” i det
norske døvemiljøet. Hvilke oppgaver, frivillige personer kan gjøre.

Frist:

Påmeldingsfrist er 15. april.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg melder meg på følgende kurs:
Bridge-kurs for nybegynnere
Kurs for kasserere
Kurs for frivillige, knyttet til innvandrere
Du kan også påmelde kurs gjennom e-post: post@odf.no eller sende til Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo

Navn:_______________________________________________________________________
Teksttlf:____________________________e-post:___________________________________
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Velkommen til Oslo Døveforenings
125. Årsmøte 2003
Fredag 14. mars 2003 kl. 18.00 i Sven Bruns gt 7

Dagsorden for årsmøte:
1.
Åpning ved foreningens leder
2.
Valg av 1. og 2. møteleder
3.
Valg av 2 referenter
4.
Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5.
Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6.
Godkjenning av dagsorden
7.
Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet
og felleslegatet
8.
Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet
og felleslegatet
9.
Lovendringer
10.
Innkomne forslag
11.
Vedta medlemskontingenten for år 2004
12.
Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
13.
Valg som ledes av valgkomiteen
14.
Valg av ny valgkomite
Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2002 har adgang til årsmøtet. Det er ikke
mulig å betale medlemskontingent for 2002 på årsmøtet.

Velkommen.

Styret
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ÅRSBERETNING FOR OSLO DØVEFORENING 2002
1. Styrets sammensetning, komiteer o.a.
1. januar – 15. mars 2002

15. mars – 31. desember

Hovedstyret:

Hovedstyret:

Leder: Torill Lorentzen

Leder: Trygve Bjerck
Nestleder: Bengt Fjellaker

Styremedlemmer:
Bengt Fjellaker
Unn T. Johannessen (permisjon fra 01.06.01)
Svein Arne Peterson (gikk ut av styret
31.12.01)
Ola Svare

Styremedlemmer:
Dag Lindeberg (permisjon fra 1. september)
Svein H. Sundkvist
Mira Zuckermann

Varamedlemmer:
Are Dyrhaug
Trygve Bjerck (nestleder fra 01.01.02)

Varamedlemmer:
Karl-Fr. Robertsen
Asiya Shoaib

Bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet:

Bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet:

Oskar Nilsen

Torstein Ekerbakke

Tilsynskomité på 3 medlemmer:
Unni L. Arnesen
Inger Elise Lid
Ragnhild Stenseth

Tilsynskomité på 3 medlemmer:
Torill Lorentzen
Unni Lise Vincent
Mira Zuckermann

Lovkomite på 3 medlemmer:
Odd-Inge Schrøder
Tone-Britt Handberg
Jarle Lid

Lovkomite på 3 medlemmer:
Odd-Inge Schrøder
Tone-Britt Handberg
Jarle Lid

Feriehjemsstyre:
Leder: Unni L. Arnesen
Styremedlemmer:
Andreas Fjelde
Finn Arnesen
Inger E Lid
Trygve Bjerck

Feriehjemsstyre:
Leder: Unni L. Arnesen
Styremedlemmer:
Andreas Fjelde
Finn Arnesen
Inger E Lid
Trygve Bjerck

Varamedlemmer:
Evy Solberg
Ragnhild Stenseth

Varamedlemmer:
Evy Solberg
Ragnhild Stenseth
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Styre til Oslo Døveforenings felleslegat:
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Leder: Bjørn Egil Hammerlund
Styremedlemmer:
Ola Svare
Bjørg Braathen

Styre til Oslo Døveforenings felleslegat:
Leder: Bjørn Egil Hammerlund (trakk seg fra
1. mars)
Styremedlemmer:
Bjørg Braathen
Odd-Inge Schrøder

Varamedlemmer:
Oddlaug Kjølleberg
Odd-Inge Schrøder

Varamedlemmer:
Torstein Ekerbakke
Oddlaug Kjølleberg

Akershus Fylkeslag for døve av NDF:
Bjørn Egil Hammerlund
Torill Lorentzen

Akershus Fylkeslag for døve av NDF:
Svein H. Sundkvist
Trygve Bjerck

Representanter og vararepresentanter til
NDF’s forbundskongress og landsmøte i
Sarpsborg 21.-24. juni 2001

Valgkomité:
Unn T. Johannesen
Torill Lorentzen
Are Dyrhaug

Torill Lorentzen
Unn Johannessen
Mira Zuckermann
Bengt Fjellaker
Vara:
Knut Bjarne Kjøde
Trygve Bjerck

Varamedlemmer:
Kjell Nysted
Odd-Inge Schrøder

Kulturkomite på 3 medlemmer:
Ingen stilte opp ved valg.

Valgkomité:
Odd-Inge Schrøder
Torstein Ekerbakke
Tarja R. Wroldsen

Arrangementskomite på 5 medlemmer:
Ingen stilte opp ved valg.

Varamedlemmer:
Kjell Nysted
Hallgerd Wroldsen
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2. Administrasjon
Organisasjonssekretær:
Tone-Britt Handberg – 70 % stilling (sykmeldt til og med 15. august 2002 og sluttet i stillingen).
Svein Arne Peterson – 20 % stilling, og var vikar i perioden 1. januar – 30. september 2002.
Daglig leder:
Vidar R. Sæle – 100 % stilling, og ble ansatt i en nyopprettet stilling fra og med 1. oktober 2002.
Kontorsekretær:
Trine Lyngfoss var engasjert på arbeidstiltak i perioden 1. mars - 1. juli 2002, og ellers var stillingen
ubesatt.
Tegnspråkinstruktør:
Keir Evjen – 100 % stilling
Kantinemedarbeider:
Unni Arnesen sa opp sin stilling 30. april, og søkte stillingen, da vi lyste ut stillingen. Hun begynte i
stillingen igjen fra 25. oktober 2002. Stillingen som kantinemedarbeider er 17,5 % stilling.
Portner:
Keir Evjen
Renhold:
ISS Norge sa vi opp avtalen med dem, juni 2002.
Star Renhold er engasjert for renhold av lokalene, fra og med august 2002.
Regnskap:
Svein Arne Peterson ble engasjert som regnskapsfører og kasserer fra 1. januar 2002.
Revisjon:
Revisor for Oslo Døveforening, gården, hjelpefondet, felleslegatet og feriehjemmet Skaug er
Statsautorisert revisor Tormod Haugen.

3. Møter
Styremøter og AU-møter
Det har i perioden vært avholdt 13 styremøter og 3 AU-møter, og det er protokollert i alt 153 saker .
Årsmøte
Årsmøtet ble holdt 15. mars 2002 med 54 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Ekstra ordinært
årsmøte ble holdt 11. april 2002 med 33 stemmeberettigede medlemmer tilstede. På ekstra ordinært
årsmøtet ble det behandlet valg av foreningsleder og styre, samt arrangementskomite, kulturkomite og
valgkomite.
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Ledermøter
Ledermøtet ble holdt 19. juni og 20. november. Terminlister ble satt opp, og andre saker ble drøftet med
underavdelingene og tilsluttede grupper.
Medlemsmøter
Medlemsmøter ble holdt 12. september og 31. oktober. På disse møtene har ”Nytt fra styret” og
”Eventuelt” vært faste poster.
Møte med døvblittgruppen
Det har vært et fellesmøte for AU og døvblittgruppen 18. november.

4. Medlemsstatus
Dødsfall
Følgende er gått bort siden siste årsmøte (fram til 31.12): Hjalmar Lindgaard (æresmedlem),
Edel Wilhelmsen, Kristine Martinsen, Trygve Kjos, Petar Satinovic, Irma Engebretsen, Bjørn Bensvik,
Elinor K. Johansen og Erling Eriksen.
Status pr 31.12.2002
Totalt hadde vi 383 medlemmer. Medlemsmassen fordeler seg slik: 350 A-medlemmer,
33 B-medlemmer, hvorav er 341 medlemmer døve og 42 medlemmer hørende.
Satser for kontingent
Kr 200 for A-medlemmer og kr 150,- for pensjonister og B-medlemmer.
Forbundskontingent er ikke lenger inkludert i kontingenten (for A-medlemmer og pensjonister), og den
betales direkte til Norges Døveforbund (gjeldende fra 2002)

5. Representasjoner / møter / prosjekter / etc
3 Samarbeidslunsj
Keir Evjen deltok på samarbeidslunsj på CSS 7. februar.
3 Frelsesarmeens arbeid blant døve og blinde 85 år
Trygve Bjerck representerte foreningen på Frelsesarmeens festmøte 10. februar, og overrakte en gave.
3 AMSO
Unn Johannessen deltok i møte 14. februar, og Vidar R. Sæle deltok i møte 8. november.
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3 Norges Døveforbund - Landsråd
Mira Zuckermann og Trygve Bjerck representerte foreningen i Landsrådet på Ål 21. - 23. februar.
3 Døves Kulturdager
11. - 13. oktober arrangerte Stavanger Døveforening Døves Kulturdager i
Stavanger. Oslo Døveforening var representert ved Oslo Døveteater som viste
sitt stykke ”Pelskåpen”. Vi deltok i kunnskapstevlingen med et lag som bestod av Karl-Fr. Robertsen, Bengt Fjellaker og Stein Erik Wroldsen. De kom
på
3. plass.

Norges Døveforbund delte ut et kulturstipend til en av våre medlemmer
Maj-Lisbeth Marman – og vi gratulerer henne med stipendet!
3 Prosjekt: ODF - bare for ”norske” døve?
Oslo Døveforening har mottatt kr 98.000,- fra Helse og rehabilitering. Midlene er ikke benyttet i 2002
pga prosjektleder Tone-Britt Handberg har vært sykmeldt. Ny prosjektleder har overtatt prosjektet som
er Vidar R. Sæle, og midlene er overført til 2003 etter godkjenning av Helse og rehabilitering.
Referansegruppen sammen med prosjektleder Vidar R. Sæle, er Tarja R. Wroldsen, Bengt Fjellaker og
Asiya Shoiab.
3 Stiftelsen Signo
Signo inviterte til et fagseminar i Oslo 31. oktober, og fra foreningen representerte Trygve Bjerck.
3 Oslo Døves Sportsklubb 110 år
Bengt Fjellaker representerte foreningen og ga en gavesjekk.

3 Eldreutvalget
Eldreutvalget består av representanter fra Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Conrad Svendsens
Senter, St-Hanshjemmet ved døveavdelingen, Døvekirkens eldreomsorg, Døves frivillighetssentral,
Oslo Døves Pensjonistgruppe og Oslo Døveforening ved daglig leder Vidar R. Sæle.
Eldreutvalget har hatt 2 møter, 13. november og 25. november. I tillegg hadde noen av eldreutvalgets
representanter hatt møte med Oslo Døveforeningens hovedstyre 12. juni – der de blant annet tok opp
situasjonen på St-Hanshjemmet. Brev ble stilet til Norges Døveforbund.
Eldreutvalget har blitt enige om å konsentrere spesielt om 3 saker:
- Eldresenter for døve
- TT-kort / transporttjenesten
- Besøkstjeneste
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3 Prosjektkurs
Møre og Romsdal Døveforening arrangerte et prosjektkurs 8.-10. november, og daglig leder Vidar R.
Sæle holdt et foredrag om ”Hvordan Oslo Døveforening skaffer driftsmidler?” 9. november.
Bergen Døvesenter ved Toralf Ringsø holdt samme foredrag, om hvordan Bergen Døvesenter skaffer
driftsmidler. Det var et bra seminar hvor man utvekslet erfaringer.
3 Norges Døveforbund – organisasjonsutviklingsseminar
Organisasjonsutviklingsseminar ble holdt på Gardermoen 15.-17. november, og der representerte daglig
leder Vidar R. Sæle for foreningen.
På seminaret ble det tatt opp bl.a. om prosjektarbeid, medlemsrekruttering, kommunikasjon mellom
foreningene og forbundet, NDF’s nye informasjonsstrategi og organisasjonsutvikling i foreningen – i
takt med medlemmenes og samfunnets behov.
3 Akershus Fylkeslag for døve av NDF
Fylkeslaget arrangerte et møte 27. november på Radisson Plaza, og Oslo Døveforening var representert
med Svein Sundkvist, Karl-Fr. Robertsen og daglig leder Vidar R. Sæle.
På møtet ble det tatt opp om samarbeid, hva kan vi søke om midler til prosjekter og tilskudd fra
fylkeskommunen i Akershus. Bjørn A. Kristiansen fra Norges Døveforbund holdt et foredrag om
”Hva er prosjekt?”.
3 Østfold Døveforening
Østfold Døveforening arrangerte et hyggemøte med lokket med gratis 3 retters middag på Quality
Sarpsborg hotell i Sarpsborg 7. november. 23 personer falt for fristelsen, og 3 fra Oslo Døveforening
deltok (Trygve Bjerck, Svein Sundkvist og Vidar R. Sæle).
Tema for møtet var:
• Legge ned Østfold Døveforening?
• Oslo Døveforening tar over Østfold Døveforening?
Grunnen til dette møtet, var at Østfold Døveforening og Norges Døveforbund hadde et møte i forkant
Oslo Døveforening for å diskutere problemer med Østfold Døveforening.
På møtet 7. november var alle stemt for at Østfold Døveforening skal fortsette, og de ville hjelpe styret
med ny giv og prøve å få aktiviteten opp igjen. Ingen ønsket at foreningen skulle legge ned eller at
Oslo Døveforening skulle ta over.
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6. Økonomi / tilskudd
Oslo kommune
For 2002 fikk Oslo Døveforening kr 500.000,- til drift av foreningen. Samme tilskudd som i 2001, selv
om vi søkte om større tilskudd.
Foreningen fikk avslag på søknad om kulturmidler for Oslo Døveteater’s deltakelse i Døves Kulturdager
og visning av stykket ”Pelskåpen” i Oslo. Det er sendt en klage, og det forventes å få svar i februar
2003.

Fylkeslegen i Oslo
Fra fylkeslegen i Oslo fikk foreningen kr 45.000,- til videoprosjektor og sommerleir for døvblitte.
Fylkeslegen i Akershus
Fra fylkeslegen i Akerhus fikk foreningen kr 15.000,- til trivselstiltak.

Norges Døveforbund
Det er mottatt følgende tilskudd fra Norges Døveforbund:
- Foreningsfond kr 1.472,- Foredragstøtte kr 1.500,- Dramakurs kr 7.200,- Tegnspråkkurs kr 8.400,- (våren) og kr 5.400,- (høsten), til sammen kr 13.800,-.

Helse og rehabilitering
Det er mottatt kr 98.000,- fra Helse og rehabilitering til prosjektet ODF – bare for ”norske” døve?.
Midlene er ikke benyttet, og er godkjent til å overføres til 2003 hvor prosjektet vil bli gjennomført.
Viser til eget punkt i beretningen (punkt 5 om representasjoner/møter/prosjekter)

Basar
Basar ble holdt 23. november, og trekningen ble foretatt på julebordet 14. desember. Loddsalget og
åresalget ga en nettoinntekt på kr 19.059,50, som ble overført til hjelpefondet. Basarkomite var styret og
frivillige hjelpere.

Designtrykkeriet AS
Oslo Døveforening står oppført med 20 aksjer à kr 100,-, dvs kr 2.000,- i Designtrykkeriet AS
aksjeeierbok. I 2001 hadde vi 420 aksjer, dvs kr 42.000,-. For Oslo Døveforening ble det et tap på kr
40.000,-. Totalt aksjekapital i selskapet er kr 100.000,- etter nedskrivning av aksjekapital fra kr
2.100.000,- til kr 100.000,- vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 19. september 2002.
Det er avholdt generalforsamling 25. april, og fullmakt var gitt til representant fra Bergen Døvesenter.
Og på den ekstraordinære generalforsamlingen 19. september, var Oslo Døveforeningens representant
daglig leder Vidar R. Sæle (19. september).
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7. Arrangementer / program
Foredragskvelder
Foreningen hadde foredragskvelder på torsdager, og tema var:
• 14. november om IKT, nyheter fra Døves Nordisk IT-seminar i Danmark v/Svein Arne Peterson og
John Erik Johannessen – tilstede 40 personer.
• 21. november, en orientering om datakort – kurs for døve v/en representant fra Funkweb – tilstede
20 personer.
• 28. november kom Norges Døveforbund på besøk, og de svarte på spørsmålene fra salen – tilstede
45 personer.
• 5. desember om nettverkssalg og pyramidespill v/forbrukerombud Bjørn Erik Thon – tilstede
45 personer.
• 12. desember om EM i fotball for døve kvinner v/Astri Marie Viken og Thomas Hansen – tilstede
30 personer.

Døves Dag
• 21. september om bistandsarbeid for døve
v/ Odd-Inge Schrøder – tilstede 7 personer.
• 22. september var det et felles arrangement
mellom Døves Menighet, Oslo Døveforening
og Drammen Døveforening på feriehjemmet
”Skogheim” i Røyken ved Drammensfjorden
med gudstjeneste. 30 personer deltok.

Besøk fra Kina
Vi fikk besøk fra Kina som besøkte foreningen 12. september. Det er stiftelsen Signo som var verte for
gjestene. Fra foreningen tok Bengt Fjellaker vare på gjestene med kaffe og vafler og kort orientering om
Oslo Døveforening og viste rundt huset vårt.

Pub-kveld
Pub-kvelden ble arrangert 12. oktober, og vi viste fotballandskampen Romania – Norge på storskjermen. Vi fikk lånt en
videoprosjektor. Det var en meget vellykket
arrangement med 35 personer.
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Julebord
Julebord ble holdt i døveforeningen 14. desember, og det var et
meget vellykket kveld, hvor 75 personer deltok. Festkomiteen
var styret og frivillige hjelpere. Middagen var meget god mat fra
”To små kokker”, og det ble foretatt trekning av basar og
spørrekonkurranse. Videoprosjektor ble benyttet denne kvelden,
da den var innkjøpt noen få dager før julebordet. Mange var
svært fornøyde med videoprosjektor og håper at vi får mye
glede av den.
Foran: Evy Bjerck, Hallgerd Wroldsen og
Svein H. Sundkvist.
Bak: Ragnhild Stenseth, Svein A. Peterson
og Unni Arnesen

Rorbua
Rorbua på Aker brygge, ble det reservert 2 bord på torsdager i juli måned, slik at døve hadde et sted å gå til – mens
døveforeningen var stengt. Rorbua var et populært tilbud
for våre medlemmer.

Kjell O. Mørk, Mimoum Hammouda. og Vidar Gran

8. Informasjon
Medlemsbladet SEHER
Det ble utgitt 4 numre i 2002 med et samlet sidetall på 68 (70 sider i 2001). Redaktør er Karl-Fr.
Robertsen. Bladet ble trykket hos Rycon AS. Det ble inngått bladavtale med Posten, etter at det ble
problemer med å få utgitt bladet som bladpost.

Internett
Vi har opprettet et nytt domenenavn www.odf.no og leier et webserver hos Servetheworld. Den nye
hjemmesiden odf.no ble satt opp 19. desember 2002. Vi ser at det er viktig med eget hjemmeside på
internett ved siden av å utgi medlemsbladet SEHER. Ansvarlig for websiden er daglig leder Vidar R.
Sæle.
Det ble utlyst en konkurranse om å lage en hjemmeside for Oslo Døveforening, og konkurransen ble lyst
ut i desember og har en frist til 1. februar 2003.
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9. Kursvirksomhet
Kurstype

våren

A) Tegnspråkkurs på dagtid

Antall deltakere

Nivå 0.
Forsvarets Forskningsinstitutt / Kjeller

høsten

15

0

5

0

11

0

Nivå 0.
Det Norske Tegnspråkteater / Oslo

0

5

Nivå 0.
Fjellhaug Skole / Oslo

0

13

Nivå 0.
Holtekilen folkehøyskole / Stabekk

0

10

Nivå 1.
Holtekilen folkehøyskole / Stabekk

0

8

Nivå 1.
Holtekilen folkehøyskole / Stabekk
Intensivkurs
Foreldre til døve barn / Skådalen kompetansesenter

B) Tegnspråkkurs på kveldstid

Antall deltakere

Nivå 0.

31

11

Nivå 1.

12

7

Nivå 2.

13

0

Nivå 3.

0

0

Nivå 4.

10

0

SUM

97

54

I alt var det 151 kursdeltakere og 12 tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2002. ( I 2001 var det 147
kursdeltakere og 12 tegnspråkkurs.)

C) Kurs for døve
Drama/teater kurs

6
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10. Tilslutninger og underavdelinger
Tilslutninger
Oslo Døveforening er tilsluttet hos Norges Døveforbund, FFO-Oslo (Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon) og FS-Oslo (Funksjonshemmedes Studieforbund).

Underavdelinger og tilsluttede grupper
Oslo Døveforening har egne underavdelinger som styrer selv og har egne årsmøter, og disse er:
- Oslo Døves Bridgeklubb
- Oslo Døves Pensjonistgruppe
- Oslo Døves Kvinneforening
- Oslo Døveteater
- Oslo Døvehistorielaget
- Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn
- Oslo Døves Multimediaklubb (lagt på is)
- Tegnspråklærerlag (lagt på is)
Oslo Døveforening har egne grupper som er tilsluttet foreningen, og de leier lokaler av oss:
- Oslo Døves Ungdomsgruppe
- Oslo Døves Sportsklubb
Representanter fra hovedstyret til underavdelinger var:
- Bridgeklubb – Trygve Bjerck
- Døvblittgruppen – Svein Sundkvist
- Eldreutvalget – daglig leder
- Feriehjemmet ”Skaug” – Mira Zuckermann
- Historielaget – Bengt Fjellaker
- Kvinneforeningen – Dag Lindeberg
- Multimediaklubb – Dag Lindeberg
- Pensjonistgruppen – daglig leder
- Døveteatergruppen – Karl Fr. Robertsen
- Ts-lærerlag – Bengt Fjellaker
- Ungdomsgruppen – Asiya Shoaib

11. Gården
Gårdsstyrets oppgave er å drive gården. Gårdsstyret ble i 2000 delt i 2, slik at det har vært en
vedlikeholdskomite og en fremtidskomite.

1. Vedlikeholdskomiteen:
I perioden 1. januar – 30. september har det vært organisasjonssekretær og portner Keir Evjen, og fra
1. oktober har det vært daglig leder Vidar R. Sæle og portner Keir Evjen.
Kjelleren:
Det er foretatt stopping og omtrekking av benker i Grotten.
2. etasje:
•
Ny kaffetrakter er innkjøpt, og midlene er hentet fra hjelpefondet.
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•
•
•
•
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Vin-glass i ulike størrelser, ble kjøpt inn
Oppslagstavle med glasskap, ble kjøpet inn og hengt opp i veggen nær kjøkkenet.
Pub-utstyr har vi fått låne gratis av et firma i Oslo, mot at vi handler inn et bestemt merke av øl.
Videoprosjektor er innkjøpt, og midlene er dekket av tilskudd fra Fylkeslegen i Oslo, Felleslegatet
og resten tatt fra driften.

3. etasje:
2 badrom og wc er oppusset og malt.
4. etasje:
2 hybler er oppusset og malt.
5. etasje:
I portnerleiligheten ble det oppusset og malt i hele leiligheten, bortsett fra badet. I stua er det lagt på nye
taklister, og ene veggen ny gulvlist og samme vegg satt opp nye sponplater og glassfiber-tapet.
I gjesterom er det satt inn et nytt vindu og i stua er elektriske anlegget skiftet ut.
6. etasje:
Deler av taket ble skiftet ut, og lagt på original beslag pga fasaden er fredet. Det er skiftet ut ny vindusramme.

2. Fremtidskomiteen:
Tone-Britt Handberg, Bjørn Kristiansen og Svein Arne Peterson utgjør denne komiteen. De har ikke hatt
noen møter i året som gikk.

Gården Sven Brunsgt. 7
Kjelleren:
Oslo Døves Ungdomsgruppe har disponert disse lokalene. Oslo Døveforening har ansvar for
utleievirksomheten. Oslo Døveteater har flyttet fra lagerrom til et rom i 4. etg. Ungdomsgruppen har
overtatt, og holder på å bygge om til kontor / arbeidsrom.

1. etasje:
Oslo Døveforening disponerer selv 3 rom til kontorer. Døvehistorielaget har eget kontor. Sportsklubben
leier kontor. Osharhallen benyttes som møterom.
2. etasje:
Foreningens lokaler til medlemsmøter og andre arrangementer. Lokalene har også vært leid ut til private
arrangementer.
3. etasje:
Utleid til Det Norske Tegnspråkteater.
4. etasje:
Her er det 5 hybler som leies ut. Døveteater disponerer sammen med døveforeningen et lagerom.
5. etasje:
Lokalene blir brukt til kurs og leid ut til møtevirksomhet. Vi har egen leilighet som vår portner
disponerer.
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ÅRSBERETNING FOR FERIEHJEMMET SKAUG

Styret har bestått av leder Unni L. Arnesen med Finn Arnesen, Inger E. Lid, Trygve Bjerck og
Andreas Fjelde som styremedlemmer. Varamedlemmer har vært Evy Solberg og Ragnhild Stenseth.
Styret har hatt 2 styremøter. Det var 211 besøkende (245 i 2001).
Skaug har vært bortleid 7 ganger (4 ganger i 2001), og følgende som var leid ut er:
• 11. mai – privat
• 25. mai – privat
• 6.-7. juni – Skådalen skole
• 15. juni – privat
• 28.-29. august – Vetland skole
• 11.-14. september - Voldsløkka barnehage
• 20.-22. september – privat
Arrangementer som feriehjemmet’s styre har hatt ansvar for:
• Sildefest i døveforeningen 21. september, 70 personer.
• Loppemarked i døveforeningen 19. oktober
• Julemesse i døveforeningen 30. november
Vedlikehold
- Ny kjøkkenbenk i A/B-annekset.
- Nytt elektrisk anlegg i A/B-annekset
Anskaffelser
- Sofa og bord, mottatt i gave
- ny køyeseng og en seng i A/B-annekset
- nytt vindu på A/B-annekset
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ÅRSBERETNING FOR OSLO DØVEFORENINGENS FELLESLEGAT
Styret har bestått av leder Bjørn Egil Hammerlund, men han trakk seg fra vervet etter årsmøtet 15. mars
2002. Ny leder ble ikke valgt.
Styremedlemmer har vært Odd-Inge Schrøder og Bjørg Braathen med varamedlemmer Torstein
Ekerbakke og Oddlaug Kjølleberg.
I perioden har ikke styret hatt noen møter.
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o DRIFT
o GÅRDEN
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• FERIEHJEMMET SKAUG
• OSLO DØVEFORENINGENS FELLESLEGAT
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Note 4
Note 5
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9

-34 340,80

1 136 149,36
-135 601,09

116 655,00
285 477,47
282 845,00
500 000,00
85 573,00
1 420 550,47
422 756,00
112 032,42
269 580,50
236 248,42
215 360,10
106 419,83
92 494,00
1 454 891,27

337 065,49
124 961,00
248 313,10
115 955,53
155 290,12
154 564,12

66 525,00
103 397,77
249 841,00
500 000,00
80 784,50
1 000 548,27

Regnskap 2001

520 000,00
88 000,00
259 000,00
224 000,00
50 800,00
118 000,00
65 000,00
1 324 800,00

80 000,00
202 000,00
284 000,00
600 000,00
158 800,00
1 324 800,00

Budsjett 2002

510 800,00
179 500,00
337 000,00
219 000,00
66 500,00
193 000,00
85 000,00
1 590 800,00

70 000,00
488 800,00
254 000,00
600 000,00
178 000,00
1 590 800,00

Budsjett 2003
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Regnskapene er revidert av statsautorisert revisor Tormod Haugen og bilagsrevisor Torstein Ekerbakke. Melding fra revisorene
vil bli lagt fram for årsmøtet.

vedlikeholde huset vårt.

for å kunne drive Oslo Døveforening, uten romslige muligheter til aktiviteter og

dette budsjettet som fremlegges på årsmøtet er basert på minimum drift som vi må ha

Det er søkt om kr 1.200.000,- i grunnstøtte hos Oslo kommune v/Helsevernetaten, og

Merknad til budsjett for 2003:

Årets resultat

Utgifter
Personalkostnader
Administrasjon
Kurskostnader
Lokaler
Arrangementer
Andre kostnader
Tilsluttede grupper

Inntekter
Medlemskontingent
Egne inntekter
Note 1
Kursinntekter
Note 2
Tilskudd fra Oslo kommune
Andre tilskudd
Note 3

Regnskap 2002

Oslo Døveforening, resultatregnskap
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Oslo Døveforening, balanse
Balanse pr. 31.12
ANLEGGSMIDLER:
Aksjer, Designtrykkeriet AS
Obligasjoner, Skaug
Sum anleggsmidler

Regnskap 2002

Regnskap 2001

2 000,00
2 975,00
4 975,00

42 000,00
2 975,00
44 975,00

23 684,50

OMLØPSMIDLER:
Kunder, debitorer
Fordring, gården
Fordring, NDFs studieorganisasjon
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte fordringer
Kasse
Bank, drift
Bank, drift
Bank, kontingent
Bank, kurs
Bank, skatt
Bank, øremerket midler
Sum omløpsmidler

2 590,50
157 194,53
306 362,63
76 409,71
22 850,64
157 650,68
97 681,00
858 524,19

11 170,00
37 743,90
9 315,00
15 925,00
9 589,00
3 904,00
265 614,24
97 967,81
21 916,87
9 064,27
38 791,94
92 551,00
613 553,03

Sum eiendeler

863 499,19

658 528,03

KORTSIKTIG GJELD:
Leverandører, kreditorer
Gjeld, Hjelpefondet
Stiftelsen Helse og Rehabilitering
Depositum utleie
Avsatt feriepenger
Arbeidsgiveravgift avsatt feriepenger
Skyldig skattetrekk
Trukket fagforeningskontingent
Skyldig arbeidsgiveravgift
Gjeld til gården
Øremerket jubileumsbok
Øremerket salg bunader
Sum kortsiktig gjeld

42 490,82
192 251,50
98 000,00
500,00
62 719,00
8 843,00
34 741,00
1 026,00
21 059,00
193 732,43
77 990,50
9 058,50
742 411,75

EGENKAPITAL:
Egenkapital 1.1
Årets resultat
Egenkapital 31.12
Sum gjeld og egenkapital

14 100,00

192 251,50
500,00
63 766,00
38 875,00
19 398,00
77 990,50
9 058,50
401 839,50

256 688,53
-135 601,09
121 087,44

291 029,33
-34 340,80
256 688,53

863 499,19

658 528,03

Note 4: Personalkostnader
Organisasjonssekretær
Sekretær
Kasserer
Lønn torsdagsservering
Lønn arkivar
Lønn tolking
Annen lønnsutbetaling
Utbetalt feriepenger
Avsatt feriepenger
Tilbakeført fjorårets feriepengeavsetning
Honorar leder
Honorar nestleder
Møtehonorar

Note 3: Andre tilskuddsytere
Akershus fylkeslag for døve
Fylkeslegen i Oslo
Fylkeslegen i Akershus
ODFs felleslegat
NDFs foreningsfond
Stiftelsen Helse og Rehabilitering
Sum andre tilskuddsytere

Note 2: Kursinntekter:
Kursavgift tegnspråkkurser
Kursavgift kurs for døve
NDFs studieorganisasjon
Andre kursinntekter
Sum kursinntekter

Note 1: Egne Inntekter
Utleie lokaler
Serveringsinntekter
Administrasjon
Abonnement Se Her
Egeandel tilstelninger
Andre inntekter
Tilskudd Norges Døveforbund
Renter
Sum egne inntekter

32 400,00

20 000,00
15 000,00
10 000,00

20 000,00
37 200,00

22 000,00
36 000,00

20 000,00
-61 000,00
20 000,00
15 000,00
40 000,00

320 000,00

250 000,00

98 000,00
178 000,00

45 000,00
15 000,00
20 000,00

254 000,00

284 000,00

15 000,00
45 000,00
15 000,00
18 000,00
10 000,00
98 000,00
201 000,00

210 000,00
4 000,00
40 000,00

230 000,00
4 000,00
50 000,00

10 000,00
202 000,00

282 300,00
20 000,00
20 000,00
488 800,00

40 000,00
25 000,00
100 000,00
1 500,00

Budsjett 2003
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57 590,00
63 663,00
-58 117,00
6 000,00
11 250,00
8 900,00

19 573,00
23 253,50

190 509,00
37 081,00
22 000,00
32 964,00
72 528,00
3 855,00
14 406,00
62 405,00
37 647,00
-49 188,00
20 000,00

85 573,00

80 784,50

247 858,00

8 500,00
45 000,00
14 000,00
18 073,00

226 290,00
4 400,00
51 995,00
160,00
282 845,00

50 000,00
2 000,00

30 000,00
2 660,00
1 085,00
144 297,00
36 109,00
15 146,47
285 477,47
80 000,00

60 000,00

Budsjett 2002

56 180,00

Regnskap 2001

45 000,00
15 000,00
20 784,50

249 841,00

32 211,00

217 630,00

7 935,00
15 572,00
23 472,77
103 397,77

34 264,00
22 154,00

Regnskap 2002

Noter til Oslo Døveforenings regnskap:
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Note 6: Kurskostnader
Lønn tegnspråkinstruktør
Lønn kurs for døve
Utbetalt feriepenger
Avsetning feriepenger
Tilbakeført fjorårets feriepengeavsetning
Arbeidsgiveravgift
Porto/gebyr for kurs
Telefon kursavd.
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kurskostnader
Fremtidsseminar
Kurslokale strøm

Note 5: Administrasjon
Styremøter
AU-møter
Telefon
Kontorrekvisita
Arkivararbeidet
Datakostnader
Tidsskrifter
Kontingenter
Bank-/postgebyr
Gaver/oppmerksomhet
Regnskap/revisjon
Anskaffelser
Kontorinventar
Andre adm.kostnader
Forsikring
Porto
Sum administrasjon

Arbeidsgiveravgift
Avsatt arbeidsgiveravgift
Reisekostnader
Refusjon arbeidskontor
Refundert sykepenger
Kantinekostnader
Yrkesskadeforsikring
Diett
Trekkfri telefon
Sum personalkostnader

11 920,50

1 316,00
31 479,00

189 112,00
4 800,00
20 749,00
19 526,00
-19 073,00
32 713,00
1 340,00
5 044,50
649,00
427,50
5 103,50
9 189,00

35 000,00

34 000,00
3 000,00
5 000,00
3 000,00
1 000,00
5 000,00

20 000,00

2 000,00
30 000,00

5 000,00

225 000,00
20 000,00

200 000,00
8 000,00

88 000,00

112 032,42

20 000,00
8 500,00
15 000,00
179 500,00

5 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
50 000,00

4 000,00
1 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00
26 000,00
4 000,00
4 000,00
8 000,00

7 000,00
1 000,00
20 000,00
20 000,00

5 000,00
2 000,00
10 000,00
8 000,00

3 429,69
7 847,00

9 672,00
5 549,00
34 712,50
3 859,50

7 823,50
804,00
12 332,13
18 075,90
4 611,70
2 548,50
767,00

6 000,00
510 800,00

3 000,00
520 000,00

10 000,00

10 000,00
2 600,00

5 000,00

3 973,50
-77 516,00
-58 036,00
990,50
2 054,00
416,00
3 000,00
422 756,00

Budsjett 2003
60 000,00

2 000,00
2 000,00

Budsjett 2002
75 000,00

Regnskap 2001
71 267,00
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3 353,60

200 244,00

10 741,00
981,70
1 700,00
5 042,50
3 565,60
18 848,00
13 293,00
175,00
14 218,00
9 589,00
13 790,80
124 961,00

5 942,00
555,00
14 710,38
11 809,02

337 065,49

-140 921,00
7 997,99

Regnskap 2002
82 599,00
2 250,00
5 169,00
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716,00
250,00
2 528,50
32 240,00
23 342,97
69 975,00
154 564,12

25 511,65

155 290,12

16 194,60
105 652,52
-3 241,50
7 200,00
663,00
16 403,00
2 500,00

8 776,00

1 142,50

75 047,56
8 493,47
2 066,00
876,00
115 955,53

29 472,50

Regnskap 2002
248 313,10

8 500,00
8 500,00

106 419,83

25 680,00

98 000,00

98 000,00

5 000,00
5 000,00

10 000,00
10 000,00

193 000,00

40 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

118 000,00

45 000,00

66 500,00

5 000,00

20 000,00
20 000,00

10 000,00

1 500,00

10 000,00

50 800,00

8 659,00
215 360,10

13 669,83
50 550,00
14 170,00

45 000,00

800,00

10 000,00

219 000,00

10 000,00
224 000,00

5 000,00

75 000,00
4 000,00

100 000,00
40 000,00

Budsjett 2003
337 000,00

100 000,00
30 000,00
20 000,00
60 000,00
4 000,00

Budsjett 2002
259 000,00

75,00
5 355,00
150 456,00
4 102,00
45 951,70

761,40

100 000,00
30 843,00
19 549,00
63 903,42
4 849,00
9 770,50
7 333,50
236 248,42

Regnskap 2001
269 580,50
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(For 2001: Note 9, Tilsluttede grupper):
Bridgeklubben
Døvblittgruppen

Note 9: Andre kostnader
Medlemsbladet "Se Her"
Forbundskontingent
NDFs landsmøte
Representasjon
Annen møtevirksomhet
Møbeltapetserer (Grotten)
Andre kostnader
Tap på fordringer/oppgjort
Sum andre kostnader

Note 8: Arrangementer
Foredrag
Tolk reise
Arbeidsgiveravgift
Foredrag, andre kostnader
Kulturutvalget
Døves Kulturdager
Tilstelninger/turer
Medlemsaktiviteter
Trivselstiltak
Andre kulturarr.
Oslo Døveteater
Feriehjemmet Skaug
Ungdomsgruppa
Basar
Studietur København
Sum kulturarr.

Note 7: Lokaler
Leie
Strøm
Strøm, 5. Etg.
Renhold
TV-lisens
Anskaffelser lokalet
Andre kostnader
Sum lokaler

Sum kurskostnader
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Feriehjemmet Skaug
Historielaget
Kvinneforeningen
Pensjonistgruppen
Andre kostnader
Døveteater
Trivselstiltak/ferie
Sum tilsluttede grupper

Regnskap 2002

92 694,00

Regnskap 2001
7 000,00
8 500,00
8 500,00
18 500,00
26 494,00
6 500,00

Budsjett 2002
5 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
65 000,00
85 000,00

10 000,00

Budsjett 2003
10 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
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-188 277,33

Årets resultat

34 376,05
17 270,00
30 609,57

62 804,65

32 291,50
31 067,00
161,00
750,00
603,00
31 574,50
543,33
6 452,00
4 671,38
6 161,50
3 500,00
387 562,21

2 471,50
39 044,00

184,51

30 277,08
41 681,62
5 068,50
225 509,40
21 353,00
9 046,40

158 332,00
188 300,00
100 000,00
500,00
3 234,86
450 366,86

Regnskap 2001

40 405,40
19 490,00
391,00
338 751,00
8 853,32
7 971,17

539 817,52

1 726,69
351 540,19

200 000,00
149 813,50

Utgifter:
Lønn vedlikehold
Honorar leder
Honorar styremøter
Arbeidsgiveravgift
Avsetn. feriepenger + arb.g.avgift
Renovasjon, vann og lignende
Lys, varme
Andre kostnader drift
Rep./vedl.h. bygninger
Rep./vedl.h. ventilasjon
Rep./vedl.h. brannanlegg
Installasjon av kabel-TV-opplegg
Vannskade kjelleren
Administrasjonskostnader
Forsikring
Reisekostnader
Kontingenter, ikke fradr,ber.
Bank-/postgebyr
Tap på fordringer
Andre kostnader drift
Skatt
Rentekostnader
Regnskap/EDB-tjenester
Honorar juridisk bistand
Sum utgifter

Inntekter:
Leieinntekter 3. etasje
Leieinntekter 4. etasje
Oslo Døveforening
Andre inntekter
Renter
Sum inntekter

Regnskap 2002

Gården - Oslo Døveforening

520 000,00

5 000,00

1 000,00

45 000,00
40 000,00
50 000,00
200 000,00
20 000,00
10 000,00
8 000,00
1 000,00
50 000,00
30 000,00
3 000,00
900,00
1 000,00

30 000,00
10 000,00
5 000,00
6 600,00
3 500,00

520 000,00

200 000,00
220 000,00
100 000,00

Budsjett 2002

503 000,00

35 000,00

20 000,00

1 000,00

105 000,00
47 000,00

45 000,00
30 000,00
10 000,00
150 000,00
30 000,00
30 000,00

2 000,00
503 000,00

201 000,00
200 000,00
100 000,00

Budsjett 2003
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Gården, Oslo Døveforening
Balanse pr. 31.12
Gårdens verdi
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler:
Kundefordringer
Forskuddsbetalt forsikring
Bank, drift
Kasse
Post, drift
Innbetalt depositum
Til gode av Oslo Døveforening
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Gjeld:
Depositum
Gjeld Oslo kommune
ENØK-lån
Lån, Husbanken
Lån, Gjensidige/NOR
Leverandører, kreditorer
Gjeld Oslo Døveforening
Lån Hjelpefondet
Sum gjeld
Egenkapital:
Egenkapital 1/1
Årets resultat
Egenkapital 31/12
Sum gjeld og egenkapital

Regnskap 2002

Regnskap 2001

420 000,00
420 000,00

420 000,00
420 000,00

2 500,00
46 290,00
146 950,80

6 500,00
39 044,00
33 091,14
-1 762,50
24 513,82
21 000,00

10 500,00
193 732,43
399 973,23

122 386,46

819 973,23

542 386,46

20 500,00
84 100,00

31 000,00
84 100,00
775,00
49 920,00

33 280,00
512 953,00
11 900,00
100 000,00
762 733,00

31 073,90
100 000,00
296 868,90

245 517,56
-188 277,33
57 240,23

182 712,91
62 804,65
245 517,56

819 973,23

542 386,46

Å RG A NG 1, NU M ME R

SE HE R

SIDE 40

Hjelpefondet, Oslo Døveforening
Regnskap 2002
Inntekter:
Torsdagsservering
Basar
Renter
Sum inntekter, som er likt overskudd:

Regnskap 2001

18 759,50
10 842,00
29 601,50

32 077,50
33 771,50
15 972,00
81 281,00

Bank
Fordring gården
Fordring Oslo Døveforening
Sum eiendeler

224 363,27
100 000,00
192 251,50
516 614,77

194 761,77
100 000,00
192 251,50
487 013,27

Vedlikehold gården

100 000,00

100 000,00

Egenkapital 1/1
årets resultat
Egenkapital 31/12

387 013,27
29 601,50
416 614,77

305 192,27
81 281,00
387 013,27

Sum gjeld og egenkapital

516 614,77

487 013,27

Balanse pr. 31/12:
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12. Styrets beretning
Året 2002 har vært preget av lav aktivitet i foreningen pga administrasjonen har vært lammet pga
organisasjonssekretærens sykemelding, og vikariat på 20 % er ikke nok til å få unna saker i
administrasjonen.
Styret er glad for at vi endelig fikk ansatt en ny daglig leder på full tid fra 1. oktober, og da fikk vi mer
liv og mer aktivitet i foreningen.
Fra Oslo kommune er vi igjen bevilget kr 500.000, samme som i 2001, og mange viktige oppgaver
måtte styret nedprioritere fordi vi ikke har kapasitet til å gjøre de nødvendige oppgaver på dagtid.
Bevilgningen fører til at vi driver et minimum i driften.
Vi ønsker å få ansatt en barne/ungdomsarbeider / kulturarbeider som vil gi et stort løft for Oslo
Døveforeningens aktivitetstilbud til medlemmer med både kurs og aktiviteter. Oslo Døveforening har
søkt om midler til dette til kommunen for 2003.

Oslo 13. februar 2003

Trygve Bjerck

Bengt Fjellaker

Mira Zuckermann

Karl-Fr. Robertsen

Svein Sundkvist
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REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET SKAUG 2002
INNTEKTER
OPPHOLD INNTEKTER
DRIKKEVARER
FEST INNTEKTER
RENTER
LODDSALG
TILSKUDD FRA ODF / NDF
ANDRE INNTEKTER
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
PORTO/GEBYR
HONORAR
KONTORREKVISITA
STYREMØTER
TELEFON
TV LISENS
NYANSKAFFELSER
SERVERING UTGIFTER
DUGNAD MAT
DIVERSE
ELEKTRISK ANLEGG
VEDLIKEHOLDE
TREMATERIALER
MALINGVARER
HUSHOLDNING
BENSIN UTGIFTER
FORSIKRING
PANTEGJELDSRENTER
KOMMUNALE AVGIFTER
TANKTØMMING
FESTEAVGIFT
VEL KONTINGENT
STRØM
SUM KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

2002
27880,00
37024,79
10000,00
266,06

75170,85

632,50

52,00
2722,31
4577,00
7050,50
266,00
6862,00
14948,00
316,20
3188,74
598,00
4820,00
300,00
6330,00
17165,00
973,50
2041,00
1500,00
400,00
16617,50
91360,25
-16200,40

Budsjett 2003
37500,00
500,00
10000,00
250,00
2000,00
15000,00
5000,00
70250,00

200,00
10000,00
1250,00
1500,00
1800,00
14550,00
5000,00
250,00
2500,00
1000,00

2000,00
300,00
7000,00
1000,00
1500,00
400,00
20000,00
70250,00
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BALANSE PR 31.12. 2002
EIENDELER
KASSE
POSTBANKEN
SPAREBANKEN BIEN
EIENDOMMEN "SKAUG"
FORSKUDDSBETALT FORSIKRING
SUM EIENDELER

401,00
12300,80
7480,50
135000,00
6792,00
161974,30

GJELD OG EGENKAPITAL
EGENKAPITAL PR 1/1
ÅRETS RESULTAT
SUM EGENKAPITAL

-46983,80
-16200,40
-63184,20

KORTSIKTIG GJELD
SPAREBANKEN BIEN
OSLO DØVEFORENING
NEDBETALINGSFOND
ØREMERKET ANNEKS
SUM KORTSIKTIG GJELD

165583,00
2975,00
5900,00
50700,50
225158,50

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

161974,30
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ODFs Felleslegat 2002
Resultat:

2002

2001

Inntekter:
Renter obligasjoner
Bankrenter
Sum avkastning

1 110,00
37 748,00
38 858,00

1 135,00
38 083,00
39 218,00

Sum inntekter

38 858,00

39 218,00

Utgifter:
Forretningsfører
Ädministrasjon (revisjon og møteutgifter)
Bankkostnader
Sum adm./finanskostnader
Resultat før utbetalte porsjoner/stønader

0,00
0,00
0,00
0,00
38 858,00

1 000,00
590,00
15,00
1 605,00
37 613,00

Vedtekstbestemte formål
Resultat etter utbetalte porsjoner/stønader

34 972,00
3 886,00

33 851,00
3 762,00

3 886,00

3 762,00

21 000,00

22 000,00

Kontanter
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

-90,00
622 391,64
622 301,64

-90,00
582 533,64
582 443,64

Sum eiendeler

643 301,64

604 443,64

72 620,00

37 648,00

547 268,27
3 886,00
551 154,27

543 506,27
3 762,00
547 268,27

Fri kapital 1/1

19 527,37

19 527,37

Fri kapital 31/12

19 527,37

19 527,37

643 301,64

604 443,64

Som tillegges:
Urørlig kapital
Fri kapital

Balansen:
Ihendehaverobligasjoner

Gjeld: Vedtekstbestemte formål
Urørlig kapital 1/1
tillagt av årets overskudd
Urørlig kapital 31/12

Sum gjeld og egenkapital
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LOVENDRINGER
Forslag fra hovedstyret og lovkomiteen:
Loven i dag

Ny forslag til endringer
LOVER FOR OSLO DØVEFORENING

Denne lov ble vedtatt på årsmøtet 16.03.2001
§1
NAVN
Oslo Døveforening, stiftet 17. november 1878 er en interesseforening
for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Foreningen er tilsluttet
Norges Døveforbund.

§2
FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser. Foreningen representerer de tegnspråkliges interesser
overfor myndighetene og samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og
skal arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.
For å ivareta og fremme medlemmenes interesser på en god måte, kan
Oslo Døveforening
opprette eller oppta klubber som en del av sitt tilbud til medlemmene.
Medlemmer i underavdelinger og tilsluttede grupper skal være medlem
av Oslo Døveforening.

§3
MEDLEMSKAP
Som A-medlem kan opptas alle som har interesse for Oslo
Døveforening. Bare A-medlemmer
har stemmerett på medlems- og årsmøter. Stemmeretten på årsmøtet
betinges av at medlemskontingenten er betalt pr. 31.12. siste år.
Som B-medlem kan opptas alle med interesserte Oslo Døveforening,
men de har ikke stemmerett. Disse må være A-medlemmer i en annen
døveforening.
Bare A-medlemmer kan velges inn i foreningens hovedstyre.
Inn- og utmeldinger skjer skriftlig til hovedstyret.

§4
MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet og innbetales til fastsatt
tid. B-medlemmer betaler kontingent, minus forbundskontingent.
Medlemmer som har det vanskelig økonomisk, kan etter søknad til
hovedstyret fritas for betaling av kontingenten for 1 år av gangen.
Gamle døve medlemmer som havner i ulike sykehjem osv., skal ikke
strykes ut som medlem fordi de eller ansvarlige glemmer å betale
kontingenten.

Ny tekst:
§4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten for både Aog B-medlemmer bestemmes av
årsmøtet og innbetales til fastsatt
tid. Medlemmer som har det
vanskelig økonomisk, kan etter
søknad til hovedstyret fritas for
betaling av kontingenten for 1 år av
gangen.
Gamle døve medlemmer som
havner på sykehjem og lignende skal
ikke strykes som medlem fordi de eller
ansvarlige glemmer å betale kontingenten. Barn og unge under 18 år er
fritatt for kontingent.
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§5
MEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER
Medlem av Oslo Døveforening blir en ved å sende skriftlig innmelding
til foreningen og ved å betale medlemskontingenten. Som medlem
plikter en å følge foreningens lover og bestemmelser og de vedtak som
hovedstyret fatter. Hovedstyret kan for kortere eller lengre tid utelukke
medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i strid med foreningens lov
og bestemmelser. Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer kan anke avgjørelsen til
årsmøtet, som tar dette opp som første sak på dagsorden. Det
utelukkede medlem har rett til å være tilstede på årsmøtet, når anken
behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til fastsatt frist, får en
skriftlig purring. Skjer innbetaling heller ikke da, strykes
vedkommende som medlem av Oslo Døveforening og mister retten til
å delta på det påfølgende årsmøte. Dersom disse ønsker medlemskap
igjen, må de først ordne opp sin tidligere ubetalte kontingent, med et
tilleggsgebyr for gjeninnmelding.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste myndighet og holdes hvert år
i mars måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst 8 ukers varsel, samtidig
som dagsorden gjøres kjent
ved oppslag i foreningens lokaler og i Døves Tidsskrift.
Dagsorden for årsmøtet sendes sammen med beretninger og revidert
regnskap til A- og B-medlemmer senest 3 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på foreskrevet
måte, uansett frammøte.
Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av 1. og 2. møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på protokollkomite på 3 medlemmer.
5. Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet.
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet.
9. Lovendringer.
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest
1. februar).
11. Vedta medlemskontingenten for neste år.
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet.
13. Valg som ledes av valgkomiteen.

Det foretas valg på:
Ved alle valg av styrer skal det aldri være mer enn to hørende
representert. Flertallet i styrene skal bestå av døve.
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A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på
valg hvert år.
C. 2 varamedlemmer for 1 år.
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
E. Tilsynskomite på 3 medlemmer.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. Feriehjemsstyre:
leder for 1 år.
4 medlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
2 varamedlemmer for 1 år.
H. Styre i Oslo Døveforenings felleslegat:
- leder for 1 år.
- 2 medlemmer for 2 år, slik at 1 står på valg
hvert år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
I. 2 representanter til styret i Oslo og Akershus Fylkeslag
for Døve.
J. Representanter og vararepresentanter til Norges
Døveforbunds landsmøter og kongresser.
K. Valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2
varamedlemmer som velges for 1 år.

§7

ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
A. Lovforslag må oppnå minst 2/3 av det samlede antall
avgitte stemmer for å være vedtatt.
B. Alle andre forslag og saker avgjøres med alminnelig
flertall (flest av de avgitte stemmene), unntatt valg på
foreningens leder som krever absolutt flertall (over
halvparten av de avgitte stemmene).
C. Alle personvalg skal skje skriftlig når det er flere enn et
forslag. Det foretas bundet omvalg mellom kandidater
som ikke oppnår det nødvendige antall stemmer. Ved
stemmelikhet etter bundet omvalg, foretas loddtrekning.
D. I andre saker kan det foretas åpen avstemning ved
håndsopprekning - men hvis et medlem krever det skal det
gjennomføres skriftlig avstemning i saken.
E. Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges inn i
hovedstyret eller som leder noen av foreningens tilsluttede
grupper.
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Ny tekst:
A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik
at 2 står på valg hvert år.
C. 2 varamedlemmer for 1 år.
D. 1 bilagsrevisor for
foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
E. Tilsynskomite på 3 medlemmer.
F. Lovkomite på 3 medlemmer
velges for 1 år.
G. 5 medlemmer i
arrangementskomiteen.
H. 3 medlemmer i kulturkomiteen.
I. Feriehjemsstyre:
leder for 1 år.
4 medlemmer for 2 år,
slik at 2 står på valg
hvert år.
2 varamedlemmer for 1 år.
J. 2 representanter til styret i Oslo
og Akershus Fylkeslag for Døve.
K. Representanter og
vararepresentanter til
Norges Døveforbunds
landsmøte.
L. Valgkomite bestående
av 3 medlemmer og 2
varamedlemmer som
velges for 1 år.
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§8
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når hovedstyret finner behov for
det, eller minst 20 A-medlemmer krever det. Innkalling skal skje etter
samme regler som for ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan
det bare behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Ny tekst:
§ EKSTRAORDINÆRT
ÅRSMØTE
Hovedstyret kan innkalle til
ekstraordinært årsmøte når det
finner behov for det, eller minst
20 A-medlemmer krever det.
Innkalling skal skje etter samme
regler som for ordinært årsmøte.
På ekstraordinært årsmøte kan det
bare behandles de saker som er
nevnt i innkallingen.

§9
MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når det er behov for det, eller
når minst 20 A-medlemmer krever det - med minst 3 ukers varsel.
Medlemsmøtene behandler saker, som hovedstyret ikke kan avgjøre
alene, og som det ikke naturlig kreves årsmøtevedtak for å gjøre.

Ny tekst:
§9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til
medlemsmøter når det er behov for
det, eller når minst 20 Amedlemmer krever det.
Innkallingen skal skje med minst
3 ukers varsel.
Medlemsmøtene behandler saker,
som hovedstyret ikke kan avgjøre
alene, og som det ikke naturlig
kreves årsmøtevedtak for å gjøre.

§ 10
LEDERMØTE
To ganger i året, eller om nødvendig oftere, innkaller hovedstyret til
ledermøter for å samordne arbeidet i foreningens distrikt.
Møtene avholdes fortrinnsvis i mai og november måned. På disse møtene planlegges blant annet
det kommende halvårsprogrammet i foreningen.
Til møtene innkaller arbeidsutvalget i hovedstyret alle som kan være
med på møtet. Innkalling til møtene sendes med minst tre ukers varsel,
samtidig som dagsorden vedlegges.
Underavdelingene og tilsluttede grupper har møteplikt til disse møtene.
Det føres egen protokoll fra møtene, men beslutningene på møtene betraktes kun som veiledende.

Ny tekst:
§10 LEDERMØTE
Minst to ganger i året innkaller
hovedstyret til ledermøter for å
samordne arbeidet i foreningens
distrikt. Møtene avholdes
fortrinnsvis i mai og november
måned. På disse møtene planlegges
blant annet det kommende
halvårsprogrammet i foreningen.
Til møtene innkaller
arbeidsutvalget i hovedstyret alle
som kan være med på møtet.
Innkalling til møtene sendes med
minst tre ukers varsel, samtidig
som dagsorden vedlegges.
Underavdelingene og tilsluttede
grupper har møteplikt til disse
møtene. Det føres egen protokoll
fra møtene, men beslutningene på
møtene betraktes kun som
veiledende.
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§ 11
HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre på 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Også varamedlemmene innkalles til styremøtene, men
har ikke stemmerett. Organisasjonssekretæren har sete i hovedstyret,
men ikke stemmerett.
Hovedstyret konstituerer seg innen 14 dager etter årsmøtet ved å velge
nestleder. Styret kan også oppnevne de komiteer de finner nødvendig,
og så langt det er mulig oppnevne et av styre- /varamedlemmene som
komiteens leder.
Hovedstyret er vedtaksdyktig, når minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er tilstede. Vedtak i styret fattes med alminnelig
flertall.

§11 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et
hovedstyre på 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Også
varamedlemmene innkalles til
styremøtene, men har ikke stemmerett.
Daglig leder har sete i hovedstyret,
men ikke stemmerett.
Hovedstyret konstituerer seg innen
14 dager etter årsmøtet ved å velge
nestleder. Styret skal oppnevne de
komiteer de finner nødvendig.
Hovedstyret er vedtaksdyktig, når
minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er tilstede. Vedtak i
styret fattes med alminnelig flertall.

§ 12.a HOVEDSTYRETS OPPGAVER
Hovedstyret skal lede foreningen og stå ansvarlig overfor årsmøtet.
Styret skal påse at foreningens lover blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet
blir gjennomført. Styret skal videre fungere som det pådrivende og
skapende organ for hvordan Oslo Døveforening hele tiden best kan
tjene sine medlemmer.
Hovedstyret foretar ansettelser etter behov.
Styret har ansvaret for at foreningens årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag blir lagt fram på årsmøtet.

§12. a HOVESTYRETS
OPPGAVER
Ny tekst - første linje:
Hovedstyret leder foreningen og står
ansvarlig overfor årsmøtet.

§ 12.b
GÅRDSSTYRETS OPPGAVER
Hovedstyret har det overordnede ansvar for driften av gården, Sven
Bruns gate 7. Hovedstyret velger gårdsstyre. Minst et av medlemmene
skal være fra hovedstyret. Det velges leder, 2 medlemmer og 2
varamedlemmer.
Det skal føres eget regnskap for eiendommen, som klart skal være skilt
fra Oslo Døveforenings regnskaper.
Styret fører protokoll over sine møter og som sendes hovedstyret til
orientering fortløpende. Vedtak i gårdsstyret godkjennes av
hovedstyret. Hvis gårdsstyret og hovedstyret er uenige, legges saken
frem for medlemsmøte til avgjørelse. Større økonomiske saker skal
legges frem for hovedstyret til godkjennelse. Gårdsstyret fører tilsyn
med eiendommen, påser at den holdes i forsvarlig stand og legger fram
for hovedstyret forslag til de utbedringer og arbeider som bør settes
igang i Gården. Når hovedstyret har vedtatt arbeid igangsatt, er det
gårdsstyrets oppgave å følge opp sakene, i samarbeid med sekretariatet.
Hovedstyret har ansvar for at årsberetning, regnskap og budsjettsforslag
legges fram på årsmøtet.
Gårdsstyret deltar på møter hvor Gårdens interesser blir diskutert.

§12. b GÅRDSSTYRETS
OPPGAVER
Ny tekst – annen avsnitt:
Det føres eget regnskap for eiendommen, som klart skal være skilt
fra Oslo Døveforenings regnskaper.
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§ 12.c FERIEHJEMMETS STYRES OPPGAVER
Feriehjemmets styre har ansvar for driften av Feriehjemmet Skaug.
Det skal føres eget regnskap for Feriehjemmet Skaug, som klart skal
være skilt fra Oslo Døveforenings regnskaper.
Styret fører protokoll over sine møter og som sendes hovedstyret til
orientering fortløpende. Vedtak i feriehjemmets styre godkjennes av
hovedstyret. Hvis feriehjemmets styre og hovedstyret er uenige, legges
saken frem for medlemsmøte til avgjørelse. Større økonomiske saker
skal legges frem for hovedstyret til godkjennelse. Feriehjemmets styre
fører tilsyn med Skaug, påser at den holdes i forsvarlig stand og legger
fram for hovedstyret forslag til de utbedringer og arbeider, som bør
settes i gang på Skaug. Når hovedstyret eller årsmøtet har vedtatt
arbeid igangsatt, er det feriehjemmets styres oppgave å følge opp
sakene i samarbeid med sekretariatet.
Feriehjemmets styre har ansvar for at årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges frem på årsmøtet.
Feriehjemmets styre deltar på møter hvor Skaugs interesser blir
diskutert.

§ 12.c FERIEHJEMSTYRETS
OPPGAVER
Ny tekst – første avsnitt:
Feriehjemmets styre har ansvar for
driften av Feriehjemmet Skaug.
Det skal føres eget regnskap for
Feriehjemmet Skaug.

§ 13
ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget består av foreningslederen og nestlederen.
Organisasjonssekretæren har også sete i arbeidsutvalget, men uten
stemmerett. Styret velger et varamedlem til arbeidsutvalget innen sin
midte.
Foreningslederen innkaller til arbeidsutvalgsmøtene, og alle tre
medlemmene av arbeidsutvalget må være tilstede for at møtet kan finne
sted.
Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, og denne sendes straks
etter hvert møte til hovedstyremedlemmene. Hovedstyremedlemmene
plikter innen fastsatt frist å gjøre innsigelser til organisasjonssekretæren, dersom de er uenig i arbeidsutvalgets vedtak. Hvis noen av
styremedlemmene er uenig i vedtakene, kan de ikke gjennomføres,
men må tas opp på det påfølgende hovedstyremøte.

§ 13 ARBEIDSUTVALGET
Ny tekst:
Arbeidsutvalget består av
foreningslederen og nestlederen.
Daglig leder har også sete i
arbeidsutvalget, men uten
stemmerett. Hovedstyret velger et
varamedlem til AU blant
styremedlemmene.
Foreningslederen innkaller til
arbeidsutvalgsmøtene, og alle tre
medlemmene i arbeidsutvalget
må være tilstede for at møtet kan
finne sted.
Arbeidsutvalget fører protokoll over
sine møter, denne sendes straks etter
hvert møte til hovedstyremedlemmene. Disse plikter innen
fastsatt frist å gjøre innsigelser til
daglig leder dersom de er uenig i
arbeidsutvalgets vedtak. Hvis noen av
styremedlemmene er uenig i
vedtakene, kan de ikke gjennomføres,
men må tas opp på det påfølgende
hovedstyremøte.

§ 14
FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i foreningen og har
overordnet ansvar for at foreningen og gården Sven Bruns gate 7 ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte regler.
Foreningslederen har også et overordnet ansvar for foreningens
sekretariat.
Foreningslederen innkaller til og leder styre- og arbeidsutvalgsmøtene.
Det er en naturlig oppgave for foreningslederen å representere
Oslo Døveforening i ulike fora.
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NY - § 15 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for den
daglige administrasjonen og den
forretningsmessige ledelse av Oslo
Døveforening, Gården og Skaug.
Øvrige ansatte er underordnet daglig
leder og rapporterer direkte til denne. I samråd med foreningslederen
skal daglig leder påse at gjeldene
lover og vedtak blir fulgt opp på
beste måte.
§ 16 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for foreningens regnskap.
Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Oslo Døveforening har
plikt til å bruke registrert statsautorisert revisor.

§ 17 VALGKOMITEEN
Foreningens valgkomite består av tre medlemmer og to
varamedlemmer .Komiteen
konstituerer seg selv innen 14 dager etter årsmøtet ved å velge leder.
Valgkomiteen leder valgene under årsmøtet. Det er mulig for et
medlem å komme med forslag på andre personer enn de valgkomiteen
foreslår.

§ 18 LOVENDRING
Endringer eller tillegg til foreningsloven kan bare vedtas på ordinært
årsmøte og må være styret i hende 1. februar. Lovendringer må skje i
henhold til § 7.A.

§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av Oslo Døveforening kan bare vedtas på ordinært årsmøte
med minst 7/8 flertall av de avgitte stemmene. Dessuten må vedtaket
gjentas på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere med 7/8 flertall av de
avgitte stemmene.
Hvis foreningen blir vedtatt oppløst, skal alle Oslo Døveforenings
verdier overføres til Norges Døveforbund. Norges Døveforbund skal
oppbevare verdiene på den økonomisk beste og tryggeste måten i 10 år.
Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Oslo, og denne blir
opptatt som A-medlemsforening av Norges Døveforbund, skal alle
verdiene overføres til den nye forening.
Hvis det i løpet av 10 års perioden ikke blir startet noen ny
døveforening i Oslo, disponerer Norges Døveforbund verdiene fritt men fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i den oppløste foreningens
distrikt. I nevnte 10 års periode skal tilsynet med foreningens verdier
føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvor 2 er oppnevnt av den oppløste
foreningen og 1 fra Norges Døveforbund. Ved oppløsning av
foreningen har det sist sittende styre ansvaret for at alle foreningens
protokoller, dokumenter og papirer blir overlatt til Norges Døveforbund
for betryggende oppbevaring.
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OSLO DØVEFORENINGS HJELPEFOND STATUTTER
Statuttene ble vedtatt på årsmøtet 14. mars 1991.

§1
Oslo Døveforenings hjelpefond består av midler innkommet ved egne
medlemstiltak som basarer, lotterier, loppemarkeder o.l. I tillegg
kommer overskuddet fra kantinesalget og evt. overskudd fra driften av
gården, Sven Bruns gate 7.

§2
Grunnkapitalen er kr. 25.000,- og kan ikke angripes. Av fondets årlige
avkastning skal 10% tillegges grunnkapitalen. De resterende midlene
kan etter vedtak i styret disponeres i samsvar med vedtektenes § 5.

§3
Fondets styre er identisk med det til enhver tid sittende styre i Oslo
Døveforening, som forvalter fondets midler.

§4
Det skal føres eget regnskap for fondet, som skal revideres av
foreningens revisor - og legges fram til godkjenning på foreningens
årsmøtet.

§5
Hjelpefondets hovedoppgave er å dekke underskudd ved driften av
Oslo Døveforening og gården, Sven Bruns gate 7. Videre kan midler
fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak i foreningen, som styret
finner nødvendig. Ellers kan styret utdele midler fra fondet til
feriehjemmet "Skaug" og til foreningens tilknyttede grupper.

§6
Disse statuttene kan forandres på ordinært årsmøte i Oslo
Døveforening med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

VEDTEKTER FOR OSLO DØVEFORENINGS FELLESLEGAT
Vedtektene er godkjent på møte 20. sept. 1989 med endringer på
årsmøtet 19. mars 1992.

§1
Felleslegatet er en sammenslåing av følgende legater:

§3
Ny tekst:
Fondets styre er identisk med det til
enhver tid sittende styre i Oslo
Døveforening.
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§2
Legatets urørlige kapital settes til kr. 500.000,- (20.09.1989) og kan
ikke angripes. Kapitalen kan økes ved nye gaver. Minst 1/10 av
kapitalavkastningen skal tillegges kapitalen hvert år.

§3
Det velges hvert år på Oslo Døveforenings årsmøte, 3 medlemmer til
styret og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år for
styremedlemmer og 1 år for varamedlemmer. Ved valg av styret skal
alltid minst 1 person i det gamle styret fortsette i det nye styret. Styret
er selv ansvarlig for valg av regnskapsfører.

§3
Ny tekst:
Felleslegatets styre er identisk med
det til enhver tid sittende styre i Oslo
Døveforening.
Styret er selv ansvarlig for valg av
regnskapsfører.

§4
Kapitalen forvaltes og anbringes i overensstemmelse med reglene, som
gjelder til enhver tid for Private Stiftelser’s midler.

§5
For felleslegatet gjelder den kontroll og regnskapsrevisjon, som til
enhver tid er fastsatt for Private Stiftelser.

§6
Den årlige avkastning etter at utgifter til administrasjon og avsetning av
1/10 av avkastningen til kapitalen er dekket, fordeles etter formålene
slik: 12,9% hjelp til utdannelse for døve, 9,4% til eldresaken, 61,4%
disponeres av Oslo Døveforening, og 16,3% disponeres fritt av Oslo
Døves Kvinneforening.

Oslo Døveforenings Felleslegat er registrert hos Fylkesmannen i Oslo
og Akershus som privat stiftelse, jfr. lov om stiftelser av 23.05.1980 nr.
1 §§ 18 og 19.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I OSLO DØVEFORENING
Instruksen vedtatt på årsmøtet 14. mars 1991.

1
Årsmøte i Oslo Døveforening velger valgkomite, jfr. lovens § 6, punkt
13 og K og § 16.
Valgkomiteen, som består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer skal
forberede valgene til neste årsmøte.

1
Ny tekst - første linje:
Årsmøte i Oslo Døveforening velger
valgkomite, jfr. lovens § 6, punkt 13
og L og § 17.

2
Valgkomiteens forslag bør være klart 6 uker før årsmøtet og kunngjøres
i foreningens årsberetning.

2.
4 uker

Å RG A NG 1, NU M ME R

SE HE R

SIDE 54

3
Valgkomiteen velges blant medlemmer, som er tilstede på årsmøtet.
Valgkomiteen konstituerer seg selv ved å velge leder og sekretær.
Valgkomiteens leder har ansvar for at valgkomiteens forslag er ferdig
til rett tid.

4
Valgkomiteens oppgave er å finne fram til rette kandidater som
tillitsvalgte i Oslo Døveforening, sikre seg at de som er foreslått er
villige til å ta imot valg. Valgkomiteens forslag omfatter det, som er
nevnt i Oslo Døveforenings Lov § 6 pkt. A - J

5
Valgkomiteen skal så langt det er mulig prøve å oppnå jevn
kjønnsfordeling blant de valgte. Valgkomiteens leder valgene på
årsmøtet.
6
Årsmøtets valgte dirigent(er) leder valgene på ny valgkomite.

REGLER FOR FERIEHJEMMET SKAUG
Denne lov ble vedtatt på årsmøte 31.03.2000.

§1
Feriehjemmet Skaug eies av Oslo Døveforening. Formålet er først og
fremst at det skal være et ferie- og rekreasjonssted for tegnspråklige i
Oslo og Akershus fylke.

§2
Feriehjemmets styre har ansvar for driften av Feriehjemmet SKAUG.
Det skal føres eget regnskap for Feriehjemmet Skaug, som klart skal
være skilt fra Oslo Døveforenings regnskaper.
Styret fører protokoll over sine møter og som sendes hovedstyret til
orientering fortløpende. Vedtak i feriehjemmets styre godkjennes av
hovedstyret. Hvis feriehjemmets styre og hovedstyret er uenige, legges
saken frem for medlemsmøte til avgjørelse. Større økonomiske saker
skal legges frem for hovedstyret til godkjennelse. Feriehjemmets styre
fører tilsyn med Skaug og påser at den holdes i forsvarlig stand, og
legger fram for hovedstyret forslag til de utbedringer og arbeider som
bør settes i gang på Skaug. Når hovedstyret eller årsmøtet har vedtatt
arbeid igangsatt, er det feriehjemmets styres oppgave å følge opp
sakene, i samarbeid med sekretariatet.
Feriehjemmets styre har ansvar for at årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges fram på årsmøtet.
Feriehjemmets styre deltar på møter, hvor Skaug’s interesser blir
diskutert.

4
Ny tekst:
Valgkomiteens oppgave er å finne
fram til rette kandidater som
tillitsvalgte i Oslo Døveforening,
sikre seg at de som er foreslått er
villige til å ta imot valg.
Valgkomiteens forslag omfatter det,
som er nevnt i Oslo Døveforenings
Lov § 6 pkt. A – K.
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§ 3.
Feriehjemmets styre skal påse at skorsteinen blir feid regelmessig, og
at brannslokningsapparatene blir kontrollert etter brannforskriftene. De
skal også være ansvarlig for at det blir foretatt hovedrengjøring, lufting,
banking av madrasser med mer.

§ 4.
Feriehjemmets styre skal påse at det alltid er en ansvarshavende tilstede
i sesongen, og at denne har nøkkel. Denne skal være fremme tidlig og
låse opp og være den siste, som forlater Skaug, når vakten er over.
Feriehjemmets nøkler skal returneres til Feriehjemmets styre.
Reservenøkler til feriehjemmet skal oppbevares på Oslo Døveforenings
kontor.
Ansvarshavende skal fordele senger og rom etter beste skjønn, og
heise og fire flagget til rett tid. Denne skal også påse at gjestene følger
feriehjemmets ordensregler, se § 5. Når oppholdet er slutt, skal
ansvarshavende kontrollere at det ikke er glør på peisen, og i ovnene.
Ansvarshavende skal sørge for at vinduer og dører er forsvarlig lukket
og låst, lys og varmeovner slått av, og at utemøblene er innelåst, og at
det ellers er ryddig på stedet. Søppelet skal være fjernet og lagt på
anvist sted.

§ 5 Ordensregler for brukere av feriehjemmet Skaug
§ 5.1
Feriehjemmets eiendom og inventar må behandles forsiktig og pent.
Skader erstattes fullt ut av den/de som forårsaket skaden.
§ 5.2
Etter klokken 10.00 må rommene være ryddiggjort. Rommene samt alt
inventar skal rengjøres. Bøtter og kluter skylles rene etter bruk.
§ 5.3
Bespisning, unødig opphold og røyking er strengt forbudt på
soverommene. Ryggsekker o a skal stå på dertil bestemte plasser.
Medbrakt mat plasseres i matskapene på kjøkkenet.
§ 5.4
Søppel, asker, papir og annet avfall må bare legges på den plass, som er
bestemt til det.

§ 5.5
Enhver gjest er forpliktet til å vise ro, orden og sømmelighet i og
utenfor feriehjemmet, slik at andre gjester og naboer ikke sjeneres og
feriehjemmets omdømme ikke blir nedsatt. Alle er ansvarlig for at det
er ro på feriehjemmet etter klokken 24.00.
§ 5.6
Spill om penger på feriehjemmet er ikke tillatt.
§ 5.7
Vær med og vern om hagens trær og planter. Kast ikke avfall omkring,
men legg det på anvist plass. Det henstilles til gjestene om å hjelpe

§5.4
Ny tekst:
Søppel, aske, papir og annet avfall
må bare legges på den plass, som er
bestemt til det.
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styret med å påse at ordensreglene overholdes.
§ 5.8
Feriehjemmets styre, ansvarshavende eller Oslo Døveforening er ikke
ansvarlig for private ting eller verdier som blir borte under besøk på
feriehjemmet.

§ 5.9
Brudd på reglementet vil bli innberettet til Oslo Døveforenings styre,
som vil forfølge saken videre.

INNKOMNE FORSLAG
1. Forslag fra feriehjemmet Skaug
Feriehjemmet Skaug ønsker at Oslo Døveforeningen overtar gjelden på kr 150.000,- som er restgjeld
hos Bien sparebanken.
”På styremøte hos feriehjemmet Skaug 19. januar 2003, ble vi enige om å legge fram forslaget på
årsmøtet, om at ODF overtar restgjelden på kr 150.000,-.”
Begrunnelse:
Skaug er en underavdeling hos ODF, og eies av ODF. Skaug sliter med å betale ned gjelden på ca kr
27.000,- pr år, og med andre utgifter blir det stor belastning for Skaugs økonomi.
I 1997 lånte vi hos Bien sparebanken på kr 210.000,-. Målet var å ruste opp Skaug hovedhuset (som var
nesten forfallen). Det er foretatt ny isolasjon rundt hovedhuset, nytt elektrisk anlegg, ny kjøkken, nye
septikktanker til toalett og rør til brønnvann og ny bilpark.

2. Forslag fra hovedstyret.
Honorar til styret
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:

kr 20.000,kr 15.000,kr 300,- pr styremøte
kr 100,- pr styremøte

Begrunnelse:
Det har aldri vært formelt gjort vedtak på årsmøte vedrørende honorar-satser til styret. Tidligere har man
vedtatt under budsjett-behandlingen, men vi finner ikke årsmøtevedtak på det. Derfor legger vi frem
dette forslaget til behandling og foretar et formelt vedtak.
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VALG
Hovedstyret:
A. Foreningens leder for 1 år: ____________________________________________________

B. Styremedlemmer:

Svein Sundkvist

– 1 år igjen
- 1 år igjen

C. Varamedlemmer:

2 år:

_____________________________________________________

2 år:

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

D. Bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet:
_____________________________________________________

E. Tilsynskomité på 3 medlemmer:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

F. Lovkomite på 3 medlemmer:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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G. Feriehjemsstyre:
Leder for 1 år:

____________________________________________________

Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Finn Arnesen

– 1 år igjen

Andreas Fjelde

– 1 år igjen

2 år:

_____________________________________________________

2 år:

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

H. Styre til Oslo Døveforenings felleslegat:
Leder for 1 år:

_____________________________________________________

Styremedlemmer:

Odd-Inge Schrøder

– 1 år igjen

_____________________________________________________

Varamedlemmer:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

I. Akershus Fylkeslag for døve av NDF:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

J. Representanter og vararepresentanter til Norges Døveforbunds landsmøte i Stokmarknes
29. mai – 1. juni:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
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4.___________________________________________________
Vara:________________________________________________
Vara:________________________________________________

K. Valgkomité:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Varamedlemmer:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kulturkomite på 3 medlemmer:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Arrangementskomite på 5 medlemmer:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

A - BLAD
Blad i postabonnement
Returadresse:
Oslo Døveforening
Sven Brunsgt 7,
0166 Oslo

Vanlig tlf.: ring først 149,
be om nr. 22 20 54 08
Teksttlf.: 22 20 54 08
Telefaks: 22 11 23 21
E-post: post@odf.no

Te rminliste for Oslo Døvefore ning - 2003
Mars
lør 01. Feriehjemmet Skaug arrangerer lørdagscafé - fastelavnsdag
tirs 04. Bridge og kvinneforening kl. 18.00
ons 05. Døvblitt har årsmøte kl. 18.00
Oslo Døveforening har styremøte kl.
17.30 i Oskarhallen
fre 07. ODF - foredrag om ”Strøm og økonomi”
tirs 11. Bridge kl. 18.00
ODSK har årsmøte kl. 18.00 og inviterer til
fotballkveld kl. 20.45 på storskjerm.
(Champion league)
ons 12. Pensjonistgruppen kl. 10-15
fre 14. ODF Årsmøte kl. 18.00
man 17. ODF AU-møte kl. 16.30
tirs 18. Bridge kl. 18.00
ons 19. Døvblittgr. - styremøte kl. 16.00
fre 21. ODF Medlemsmøte kl. 19.30
lørd 22. Oslo Døveteater har loppemarked
tirs 25. Bridge kl. 18.00
ons 26. Pensjonistgruppen kl. 10-15
Oslo Døveteater har styremøte kl. 19.00
fre 28. Åpen café i Oslo Døveforening
lør 29. Feriehjemmet Skaug arrangerer lørdagscafé påskemesse

April
tirs 01. Bridge og kvinneforening kl. 18.00
ons 02. Døvblittgr. har medlemsmøte kl. 17.00
Oslo Døveforening har styremøte kl. 17.30 i
Oskarhallen
tors 03. Åpen café i ODF
lør 05. Lørdagscafé og Nordisk mesterskap i bridge
søn 06. Nordisk mesterskap i bridge
tirs 08. Bridge kl. 18.00
ons 09. Pensjonistgruppen kl. 10-15
Oslo Døveteater har årsmøte kl. 19.00
tors 10. ODF - foredrag om Selvangivelsen 2002
lør 19. Pensjonsgruppen arrangerer lørdagscafé i
påskeaften
tirs 22. Bridge kl. 18.00
ons 23. Pensjonsgruppen kl. 10 - 15
Døvblitt styremøte kl. 16.00
tors 24. ODF - åpen café
fre 25. 2 kurser i 2. etg og 5. etg, Kurs for frivillige
og kasserere kl. 17– 21.
lør 26. 2 kurser i 2. etg og 5. etg, Kurs for frivillige

og kasserere kl. 09 - 17.
Oslo Døveteater har filmkveld kl. 18.00
man 28. Oslo Døveteater - styremøte kl. 19.00
tirs 29. Bridge kl. 18.00

Mai
tirs 06. Bridge kl. 18.00
Kvinneforeningen kl. 18.00
ons 07. Pensjonsgruppen kl. 10 - 15
Døvblittgr. har medlemsmøte kl. 17.00
ODF har styremøte kl. 17.30 i Oskarhallen
tors 08. ODF - Foredrag om ”unge og rus”
fre 09. Åpen debatt om ODSK og pubaften
tirs 13. Bridge kl. 18.00
tors 15. ODF - åpen café
lør 17. 17. mai - (ikke avgjort hvem som tar ansvar)
man 19. ODF har ledermøte kl. 18.00
tirs 20. Bridge kl. 18.00
ons 21. Pensjonsgruppen kl. 10 - 15
Døvblittgr. har styremøte kl. 16.00
tors 22. ODF har AU-møte kl. 16.30
ODF - medlemsmøte kl. 19.30
lør 24. Oslo Døveteater har pubaften og foredrag om
to døvekunster
man 26. Oslo Døveteater har styremøte kl. 19.00
tirs 27. Bridge kl. 18.00
tors 29. ODF - åpen café
lør 31. Busstur for pensjonister til Hafjell (ODSK)

Terminlisten er med forbehold om endringer.
Følg med på oppslag i døveforeningen, og
hjemmesiden vår 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 hver år.
Send telefaks til oss:
Oslo Døveforening, 22 11 23 21
Årskostnad: Kr 100,00
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)
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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
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Hva skjer Oslo Døverforening på Torsdag?.... .. 8
”Åpent Slott” - Omvising ……………………… …..10
Hva skjer på feriehjemmet Skaug?.................... .. 11
Oslo Døves Ungdomsgruppen…………………… 11
Prosjekt ”ODF – bare for norsk døve?”………… 12
Oslo Døves Bridgeklubb…………………………… 12
Oslo Døves Sportsklubb………………………….. 15

Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (400 eks.)
Adresse:Oslo Døveforening
Sven Brunsgt. 7
0166 Oslo
Telefon:
Teksttlf:
Faks:
Kontonr:

GOD PÅSKE !

Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08
22 20 54 08
22 11 23 21
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 juni 2003, og
frist for å sende stoff er 1.juni.
E-post: seher@odf.no

Husk å betale
medlemskontingent for
2003!
Fristen for å betale er
25.april.
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DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære medlemmer!
Årsmøte-tid er over for de fleste, og det er gledelig at Torill
Lorentzen sa ja til å stille opp som foreningsleder. Det hadde
jo vært en krise om Oslo Døveforening ikke hadde noen
foreningsleder i sitt 125. år. Men heldigvis stilte Torill
Lorentzen opp, og årsmøtet ga en akklamasjon til henne.
Webkonkurransen
Vi utlyste en webkonkurranse med en frist som var
1.februar. Vi mottok 3 innsendinger, og styret har valgt en
vinner. For tiden jobber vi sammen med vinneren med å
sette opp den nye websiden vår, og satser på at det blir
lansert 12.juni med presentasjon i døveforeningen. Vi håper
at medlemmer vil synes den nye websiden blir ganske bra,
og at den blir flittig i bruk når vi legger ut nyheter.

SIDE 3
Bridge
Oslo Døveforening gratulerer bridgeklubben vår, med flotte
resultater. Gunnar Løken og Xing Sheng She ble nordisk
mester i bridge! I Døvemesterskap i bridge vant Svein Arne
Peterson og Eitan Zuckermann. Dette lover godt, og det vil
sikkert inspirere de 8 deltakere som har meldt på kurset,
som startet 7.april. De skal lære å spille bridge på 10 kurskvelder fram til sommeren.
God påske
Vi ønsker medlemmer og lesere en riktig god påske! Nyt
solen og se frem til varmere dager i tiden framover, enten du
er på fjellet, i byen eller på feriehjemmet Skaug i påsken.
Med påskehilsen fra
Vidar R Sæle
Daglig leder

Seminar for daglig ledere
Oslo Døveforening har tatt initiativ til å arrangere et seminar
for daglig ledere og organisasjonssekretærer i
døveforeninger. Det er på tide at ansatte kommer sammen
og utveksler erfaringer i det å jobbe i en døveforening. Vårt
felles mål, vil være å kunne yte bedre service for våre
medlemmer, og samarbeide bedre mellom døveforeninger.
Seminaret finner sted før landsmøtet starter i Stokmarknes,
dvs onsdag 28. og torsdag 29.mai.
Redaksjonen i SEHER
Vi beklager at Karl Fr. Robertsen har valgt å slutte som
redaktør i dette medlemsbladet SEHER, og vi ønsker ham
lykke til. Han har gjort bra innsats med de numrene som ble
utgitt siden i fjor.

KAKEOPPSKRIFT TIL PÅSKEN

Styret har besluttet at daglig leder skal ha ansvar for det
redaksjonelle som redaktør. Vi har engasjert Gunnar Løken
som skal ha ansvar å sette bladet sammen, dvs. det som
kalles for lay-out.
Prosjekt for døve innvandrere
Vi håper at prosjektet ”ODF – bare for norske døve?” blir
vellykket, og at flere døve innvandrere som bor i Oslo i dag,
vil bruke foreningens hus til ulike aktiviteter. Norske døve er
hjertelig velkommen til å være med. Målet med prosjektet er
å integrere døve innvandrer inn i norske døvemiljøet i Oslo.
Vi ser frem til å starte med nye tiltak i mai og juni, men vi vil
bruke tiden godt og se an. Vi må være ydmyk og vise
forståelse for ulike kulturer og religioner og vise respekt for
hverandre. Tilbud finnes allerede i Stockholm og i
København. Det er derfor naturlig at Oslo også gir tilbud til
døve innvandrere.

På internett vil du finne noen gode kakeoppskrifter og
oppskrift på å lage marsipankyllinger,
http://www.krem.no/paske.htm.

Lykke til!
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FRA STYREPROTOKOLLEN
Utdrag fra referat fra styremøter 13.februar, 5.mars og
2.april 2003.
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ÅRSMØTE 14.MARS
BARE 30 MEDLEMMER MØTTE OPP, HVILKET TIL
SVARER 7,8% AV MEDLEMMER I OSLO
DØVEFORENING

Nye medlemmer:

Anne Pauline Hagen
Ellen Marit Eskelund
Heidi Trondsen
Gro Wenche Rognlien
Øyvind Aspen
Frode Lid
Liv Solbø Nesse
Torunn Bakkestuen
Helle Christiansen
Tom Arnesen
Ronny P. Jacobsen
Beata Slowikowska
Hege Lønning

Søknad om lån fra feriehjemmet Skaug
Feriehjemmet Skaug får låne kr 8.000,- som tas fra Hjelpefondet. Pengene brukes til å kjøpe varmtvannsbeholder til
annekset.
Kontaktperson fra styret til underavdelinger og grupper
Bridgeklubb - Trygve Bjerck
Pensjonistgruppe- Vidar R Sæle
Eldreutvalget - Vidar R Sæle
Kvinneforening - Maj-Lis Marman
Teatergruppe - Bengt Fjellaker
Døvblittgruppe - Svein Sundkvist
Døvehistorielaget - Bengt Fjellaker
Ungdomsgruppen - Vidar R Sæle

Konstituering av styret

Nestleder ble Svein Sundkvist valgt.
Varamedlem til Arbeidsutvalget ble Trygve Bjerck valgt.

LEDIG HYBEL
Ledig hybel fra 1.juni i Sven Brunsgt. 7, ta kontakt med
daglig leder Vidar R. Sæle

Ved åpningen av årsmøtet, viste vi denne presentasjonen på
storskjerm. Mange ga uttrykk for at de likte den godt. Vi
markerer at Oslo Døveforening går inn i 125 års jubileum i år.

Svein Arne Peterson var møteleder, og 2. møteleder var
Torill Lorentzen. Referenter var Svein Sundkvist og Vidar R.
Sæle. Protokollkomite var Andreas Fjelde, Odd-Inge
Schrøder og Jarle Lid valgt. Årsberetning, regnskaper og
budsjetter ble gjennomgått.
Felleslegatets styre lagt ned
Lovforslagene ble gjennomgått og vedtatt. En foreslo at
foreningsleder skal velges for 2 år, og ikke 1 år som i dag.
Forslaget ble avvist pga dette er ny forslag som ikke er
sendt inn, og at det måtte legges fram på neste årsmøte.
Viktigste endringen av alle lovene, er at felleslagets styre ble
lagt ned, og at foreningens styre overtar styringen av
felleslegatet.
Feriehjemmet Skaug ønsket at Oslo Døveforening
overtar gjelden på kr 150.000,-.
Av innkomne forslag fremmet feriehjemmet Skaug om at
Oslo Døveforening skulle overta gjelden, og etter en debatt
kom man fram, at det er for tynt grunnlag å vurdere for
årsmøtet å bestemme. Årsmøtet overlater til hovedstyret
sammen med feriehjemmets styre å gå gjennom regnskap,
budsjett for Skaug. Mer bakgrunnsmateriale må legges fram
for hovedstyret, før hovedstyre kan ta en beslutning
vedrørende gjelden til feriehjemmet Skaug.
Honorar til styret ble vedtatt. Medlemskontingent ble vedtatt
at satsene blir som før, for 2004.
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Ingen foreningsleder ville stille opp til valget
Valgkomiteen hadde ingen forslag, selv om de hadde spurt
flere om å stille til valg som foreningsleder, ble man enige
om at årsmøtet fortsetter om 2 uker. Da gikk valgkomiteen
videre med de andre valgene.
Styremedlemmer
Svein Sundkvist – ikke på valg, har 1 år igjen.
Dan Terje Pedersen – valgt for 1 år
Mira Zuckermann – valgt for 2 år
Bengt Fjellaker – valgt for 2 år
Varamedlemmer
Maj-Lis Marman og Eitan Zuckermann
Bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet ble
Torstein Ekerbakke gjenvalgt.
Tilsynskomite ble Laila Nilsen og Evy Solberg valgt.
Lovkomite ble Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og Sonja M.
Holten valgt.
Feriehjemmets styre
Leder for 1 år ble Unni Arnesen gjenvalgt.

SIDE 5

ÅRSMØTE 28.MARS
ÅRSMØTET VAR MEGET VELLYKKET OG VALGENE
BLE UNNAGJORT PÅ 15 MINUTTER. 31 MEDLEMMER
MØTTE OPP.
Møteleder var Svein Sundkvist, og referent Vidar R Sæle. Vi
gikk så rett til valgene.
Foreningsleder
Torill Lorentzen
4. representanter til landsmøte ble Svein Sundkvist, Mira
Zuckermann, Vidar R Sæle og Bjørn Røine valgt.
Vararepresentanter ble Maj-Lis Marman og Dan Terje
Pedersen valgt.
3. medlem i tilsynskomiteen ble Ragnhild Stenseth valgt.
Valgkomiteen ble Tarja R. Wroldsen, Reidun Johansen,
Kjell Omahr Mørk valgt. Varamedlemmer ble Finn Arnesen
og Sverre Ruud valgt.

Styremedlemmer
Andreas Fjelde – ikke på valg, har 1 år igjen.
Astrid T. Bø – valgt for 1 år
Finn Arnesen – valgt for 2 år
Ragnhild Stenseth – valgt for 2 år
Varamedlemmer
Børre Roås og Evy Solberg valgt.
Representanter til Akershus døves fylkeslag ble Svein
Sundkvist og Unn Johannessen valgt.
Kulturkomite ble Karl Fr. Robertsen, Helle Christiansen og
Ronny P. Jacobsen valgt.
Arrangementskomite får hovedstyret fullmakt til å plukke ut
personer til ulike arrangement.
Årsmøte ble avbrutt og fortsetter om 2 uker, pga man ikke
klarte å velge en foreningsleder, 4 representanter til
landsmøte bl.a.

Avtroppende foreningsleder Trygve Bjerck overlater roret til
den nyvalgte foreningsleder Torill Lorentzen. Begge er tydeligvis svært fornøyde med valget.

LØRDAG 19.APRIL – PÅSKEAFTEN

PÅSKEKAFÉ KL 11.00 – 15.00
Pensjonistgruppen har påskekafé i døveforeningen. Alle er hjertelig velkommen!
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døveforeninger står i forhold til FFO, både lokalt og på
fylkesplan.

MEDLEMSMØTE 21.MARS
OSLO DØVEFORENING SENDER 3
FORSLAG TIL LANDSMØTE
På medlemsmøtet 21.mars, hvor 25 medlemmer var tilstede.
Bengt Fjellaker var møteleder, og Vidar R Sæle var referent.
Medlemsmøtet ønsket å sende 3 forslag til landsmøtet som
avholdes i Storkmarknes 29.mai – 1.juni.
1. MEDLEMSKAP I FFO?
Oslo Døveforening ber landsmøte om å vurdere
medlemskap i FFO, og at Norges Døveforbund så
legger saken fram for neste landsmøte.
Begrunnelse:
Oslo Døveforening ser ikke hensikten i å være medlem i
FFO. Vi føler ingen tilhørighet med FFO i dag. FFO
fokuserer mye på det medisinske delen, og det å være
døv er jo ikke akkurat en ”sykdom” slik vi ser det. Det å
være døv er en ”sansetap”, og vi er opptatt av felles
språk (tegnspråk), identitet og tilhørighet som gruppe.
Når det gjelder den interessepolitiske delen, så gjør NDF
i dag ofte direkte henvendelser til politikere og
departementer, fremfor å gå via FFO.
FFO sitt kurstilbud er sjelden av interesse for oss døve.
Vi arrangerer egne kurser.
Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund er
ikke medlem av FFO, og det hadde vært interessant å få
vite hvilke erfaringer de har med å være utenfor FFO.
De er i stedet tilsluttet en liten paraplyorganisasjon
SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes
organisasjoner). Norges Blindeforbund, Norges
Handikapforbund, Foreningen Norges Døvblinde og
Norsk Forbund for utviklingshemmede er tilsluttet SAFO.
For mer informasjon http://www.safo.no.
Norges Døveforbund kan gjerne vurdere å stå utenfor
både FFO og SAFO, og kanskje heller samarbeide med
Hørselshemmedes Landsforbund i saker som gjelder
døve og hørselshemmede.
Derfor ber vi landsmøtet å instruere Norges
Døveforbund om å utrede et fortsatt medlemskap i FFO,
eller om andre løsninger er bedre. En slik utredning kan
føre til at vi melder oss ut av FFO og inn i annet/andre
samarbeidsforum/-fora som for eksempel SAFO.
I vurderingen bør det også tas med hvordan

2. LOVFORSLAG – GENERALSEKRETÆR
Oslo Døveforening spør: Er det nødvendig at Norges
Døveforbund har en generalsekretær?
Oslo Døveforening ønsker at landsmøtet gir signal
om at Norges Døveforbund kan stå fritt i
omorganiseringen av administrasjonen om de skal
ha en generalsekretær. Loven kan endres på neste
landsmøte.
Begrunnelse:
Oslo Døveforening er bekymret for situasjonen i
forbundet. Administrasjonen slankes pga økonomien.
Stillingen som generalsekretær har vært lyst ut 3 ganger,
uten at man har fått ansatt en ny. Kan årsaken være at
oppgaven som generalsekretær er for omfattende og tøff,
og lite attraktiv for søkere til stillingen?
Oslo Døveforening kjenner til at det skjer en
omorganisering i administrasjonen i forhold til ressurser
og arbeidsoppgaver, og har registrert at forbundsstyret
har hatt flere møter i 2002. Vi kjenner ikke til hvilke
resultater/løsninger man har kommet fram til.
Oslo Døveforening tenker derfor – må vi ha en
generalsekretær når NDF ikke har penger til å lønne
stillingen. Er det ikke bedre at NDF står fritt i å vurdere
hvilke stillinger man trenger og fordeler
administrasjonens arbeidsoppgavene etter behov?
Kanskje det er bedre å satse på konsulenter med
fordeling av arbeidsoppgaver, der en har ansvar for
kontordriften, og en har ansvar for interessepolitiske
saker. På den måten får man fordelt oppgaver, istedenfor
som i dag der en generalsekretær har ansvar både for
kontordriften og interessepolitiske arbeidet.
Noen vil sikkert si, at det er viktig med ansikt utad, for det
er jo en generalsekretær. Vi mener dette kan ivaretas
godt av en konsulent som har ansvar for det
interessepolitiske sammen med forbundslederen.
3. FORSLAG TIL ENDRING AV STATUTT FOR
NORGES DØVEFORBUNDS HEDERSMEDALJE
I dag står det slik:
§2:
"Medaljen er en påskjønnelse fra forbundets side for
frivillig, oppofrende og langvarig innsats som har gått
mye lenger enn til det som er gjort i evt. lønnet stilling, og
der målet har vært å skape framgang og trivsel innen
døveorganisasjonen og i miljøet. Lokal innsats kan telle
med, men ved vurdering av kandidater blir hovedvekten
lagt på den innsats som er gjort til beste for
døve/tunghørte på landsplan og organisasjonsmessig
innen Norges Døveforbund og forbundets seksjoner,
utvalg o.l."
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Forslag til endring:
Første setning står som før.
Endring fra andre setning som blir:
”Lokal innsats skal telle med, og ved vurdering av
kandidater blir hovedvekten lagt på den innsats som er
gjort til beste for døve/tunghørte på lokalt plan i
døveforeninger, og på landsplan innen Norges
Døveforbund og forbundets seksjoner, utvalg og
lignende.”
Begrunnelse:
Oslo Døveforening ønsker at NDFs hedersmedaljekomite
også skal tillegge lokal innsats mye større vekt enn det
gjøres i dag. Vi ønsker å motivere tillitsvalgte i
døveforeninger til større innsats. I dag gis det til de som
har gjort til beste for NDF - men det er jo få som gjør det i
dag. Mange er lønnet. Det bør vurderes frivillig lokal
innsats i en forening skal ha like stor betydning.

ANDRE SAKER SOM BLE SAGT PÅ
MEDLEMSMØTET
Seminar / kurs for ansvarlige som driver feriehjem
Her ble det diskutert etter et forslag fra et medlem om å
stifte et feriehjemsforbund. I stedet ble man enige om at
seminar eller kurs var bedre. Oslo Døveforening sender

SIDE 7
forslag til Norges Døveforbund om å arrangere et
seminar / kurs for de som driver feriehjem. Det har aldri
vært noen felles forum for utveksling av erfaringer, og
man bør kunne invitere fra hytteforeningen å innlede
aktuelle temaer.
Medlemsfordeler
Medlemmer i Oslo Døveforening ønsker
medlemsfordeler i Norges Døveforbund. Som for
eksempel rabatt ved overnatting på feriehjem, nok å
være medlem i en døveforening, og at man er
velkommen til å besøke andre foreninger (dvs. må ikke
være B-medlem), rabatt hos firmaer som støtte Norges
Døveforbund. Oslo Døveforening sender et brev til NDF,
og ber dem om å jobbe med dette, evt fremlegge et
forslag til landsmøte.
Feriehjemmet Skaug
Medlemsmøtet ble informert om at sommerfest blir
29.juni, og at feriehjemmet ber om tillatelse til å kunne
leie ut Skaug i juli måned. Dette var tidligere satt av til
døve, men det har vist seg at få oppholder på Skaug i juli
måned. Men vi annonserer i bladet SEHER og i tekst-tv
om at døve kan leie feriehjemmet Skaug mot at de
bestiller opphold i sommer innen 30.april.
Noen medlemmer ga tips om hvordan man kan øke
utleievirksomhet gjennom å reklamere på bestemte sider
på internett , og at feriehjemmet Skaug bør satse på det.

Foreningsstyret ønsker leserne en riktig god påske!

Fra venstre: Maj-Lis Marman, Trygve Bjerck, Bengt Fjellaker, Vidar R. Sæle,
Torill Lorentzen, Svein Sundkvist, Mira Zuckermann og Eitan Zuckermann.
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HVA SKJER I OSLO DØVEFORENING PÅ TORSDAGER?
Åpent hver torsdag fra kl 18.00 - Dagsrevyen på tegnspråk kl 19.00
Program som foredrag eller medlemsmøte starter vanligvis kl 19.30
Obs! Torsdag 15.mai starter foredraget kl 19.00

TORSDAG 24.APRIL KL 19.30

TORSDAG 15.MAI KL 19.00

REISEN TIL KINA

DØVE I PALESTINA

Døve Shadi på sykehuset i Nablus.
Ål folkehøyskole var på skoletur til Kina, nærmere bestemt
i Beijing. De besøkte bl.a. en døveskole og kosmetikkfabrikk
der 400 døve jobber. Paal R. Peterson var med på turen, og
vil fortelle om turen.

TORSDAG 8.MAI KL 19.30
UNGE DØVE OG RUS

Toralf Ringsø forteller hvordan døve har det i Palestina.
Toralf Ringsø er Norges Døveforbunds representant i
samarbeidsprosjektet mellom Norges Døveforbund og
Signo.
Mer om Shadi kan du lese på internett:
http://home.frisurf.no/~onar/dagbok_003.cfm

TORSDAG 22.MAI KL 19.30
MEDLEMSMØTE
Saksliste: 1. Nytt fra styret
2. Gjennomgåelse av saker som skal
behandles på Norges Døveforbunds
landsmøte 29.mai – 1.juni i Stokmarknes.
3. Eventuelt

Anne Mette Dahl og Olav Røger vil fortelle om prosjektet
”Unge døve og rus”, som Rådgivningskontoret for
hørselshemmede har jobbet med. Rapporten ble lagt fram i
november 2002.
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TORSDAG 5.JUNI KL 19.30

TORSDAG 12.JUNI KL 19.30

RAPPORT FRA LANDSMØTE I
STOKMARKNES

DEN NYE HJEMMESIDEN WWW.ODF.NO
LANSERES
Hjemmesiden vår på internett http://www.odf.no blir lansert
på storskjerm, og vinneren av webkonkurransen blir
presentert.

TORSDAG 19.JUNI KL 19.30
TERMINLISTE FOR HØSTEN 2003
Vi presenterer terminlisten for høsten 2003. 125 års
jubileumsdager blir også presentert med arrangementer hver
måned fra august til desember.

Norges Døveforbund har landsmøte i Stokmarknes 29.mai
– 1.juni. Oslo Døveforening sender 4 representanter, og de
vil fortelle hva som skjedde på landsmøtet.
De 4 som reiser til landsmøtet, er Mira Zuckermann, Bjørn
Røine, Maj-Lis Marman og Vidar R Sæle.

LØRDAG 7. JUNI – PINSEAFTEN KL 18.00

ONSDAG 11.JUNI KL 19.30

PUBKVELD OG FOTBALL PÅ
STORSKJERM

FOTBALL PÅ STORSKJERM

LANDSKAMP I FOTBALL,
EM-KVALIFISERING
DANMARK - NORGE

LANDSKAMP I FOTBALL,
EM-KVALIFISERING
NORGE - ROMANIA

FREDAG 9.MAI KL 19.00
PUBKVELD MED PANELDEBATT

Oslo Døves Sportsklubb v/styret utfordrer en debatt om klubbens virksomheter, aktiviteter og forholdet til Norges
Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Vi er åpen for alle tenkelige eller utenkelige spørsmål, diskusjon, kritikk eller hva det
dere kaller. Dette oppfordres til alle gjester å møte opp på døveforeningens lokale i 2. etasje og skape en god atmosfære.
Kveldens vert er Oslo Døveforening.
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”ÅPENT SLOTT” - OMVISNING

Oslo Døveforening har bestilt tegnspråktolker, og vi får
svar etter påske om vi får tolker. Vi venter derfor med å
kjøpe billetter til vi er sikre på at vi får tolker. Tolkene
formidler det guidene forteller under omvisning når vi
går fra rom til rom på Slottet.
Vi satser på at det blir 5.juli og 14.august, med forbehold om
utsolgte billetter, men vi prøver de to datoene – da iflg
billettsentralen er det god plass ennå.

Kong Olav ville ha fylt 100 år 2.juli, og Slottet vil markere
ved å vise frem en del minner fra monarkens liv. Alle rommene som er med på omvisningsrundet under årets ”Åpent
Slott” vil ha en eller annen tilknytning til kong Olav. Omvisningen går gjennom to etasjer, og omvisningen er ikke så
godt egnet for de minste barna. Omvisningen tar ca 1 time.

Lørdag 5.juli - dagtid
Torsdag 14.august - dagtid
Klokkeslett får du vite, når vi har fått billettene reservert, og
vi ser gjerne at du bestiller billetter så fort som mulig. Når vi
har kjøpt billetter, må de hentes hos daglig lederens kontor –
men det får du beskjed om.
Billettene bestilles hos daglig leder Vidar R Sæle epost:
post@odf.no eller ttlf.: 22 20 54 08.
Pris: Kr 60,- i medlemspris
Kr 80,- for de som ikke er medlem i Oslo Døveforening

Bildene er hentet fra http://www.kongehuset.no

LØRDAG 17.MAI - 17.MAI – FEIRING

Åpen cafe i døveforeningen fra kl 11.00 til 15.00.
Salg av kaker, is, mineralvann osv.
Alle er hjertelig velkommen!
Arrangør: Bridgeklubb
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HVA SKJER PÅ FERIEHJEMMET SKAUG?

KONTAKTPERSON

For henvendelse av leie, opphold på feriehjemmet
Skaug rettes til:
Unni Arnesen, Gunnulvsvei 34, 0670 Oslo,
teksttlf / fax 22 26 77 54 eller SMS 482 71 538

ÅPEN I PÅSKE

Feriehjemmet Skaug på Nesodden er åpen i påsken fra
og med 13.april til og med 20.april. Alle er hjertelig
velkommen til å ta en tur, enten for dagsbesøk eller
opphold.

DUGNAD

Årets dugnad blir lørdag 3.mai og søndag 4.mai på
Skaug. Feriehjemmets styre trenger hjelp til rengjøring av
hyttene, male, rake ute i hagen etc.

SOMMEROPPHOLD

Feriehjemmet ønsker vi å leie ut mest mulig, pga vi
trenger mer penger til driften og til å betale ned lånet.
Derfor blir ikke feriehjemmet åpent i juli som vi er vant til
fra tidligere av. Men vi gir likevel døve en sjanse og
reservere opphold i sommer – da det er ledig pr i dag.
Hvis du ønsker opphold på feriehjemmet Skaug i
sommer, gi oss beskjed innen 30.april.

ODUG
ODUG – Oslo Døves Ungdomsgruppe har sine aktiviteter i grotten (kjelleren) i døves hus.
De har egen hjemmeside som er http://home.no.net/odug/.
Aktiviteter i ODUG framover vil være på fredager kl18.00

25.april - Ikke fastsatt

9.mai - PS2 i storformat

23.mai - Tusenfryd

6.juni - Sosialkveld

20.juni - Grillkveld
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PROSJEKT ”ODF – BARE FOR NORSKE DØVE?”
Oslo Døveforening fikk kr 98.000,- fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet
gjennomføres i år, og prosjektleder er Vidar R. Sæle. Tema for prosjektet er ”Hvordan
integrere døve Innvandrere og flyktninger i døvemiljøet i Oslo?”
KURS FOR FRIVILLIGE

Lørdag 14.juni – tur på hovedøya

Kurset er for de som har lyst å jobbe som frivillig i prosjektet
for døve innvandrere. Du kan lese artikkelen om prosjektet i
forrige nummer av SEHER nr 1/03. Det vil bli gitt noe i
honorar til frivillige.

Vi møtes i Oslo Døveforening kl 12.00, og drar sammen til
Vippetangen – der vi tar båt over til hovedøya. Turen tar ca
25 minutter med båten.

Pr i dag er det påmeldt 5 frivillige til kurset, og det er fortsatt
ledige plasser til kurset.
Kursleder er Vidar R Sæle. Kurset gjennomføres fra fredag
25.april kl 17.00 og avsluttes lørdag 26.april kl 17.00.
Gratis kurs for medlemmer, og for de som ikke er
medlemmer koster det kr 200,-.
Innhold i kurset:
- Foredrag om resultater fra undersøkelsen i 2000.
- Lære om ulike religiøse grupper og hvordan ferdes i de og
- hvordan en kan bidra til å gi innvandrere/flyktninger
”starthjelp” i det norske døvemiljøet.
- Hvilke oppgaver, frivillige personer kan gjøre.

Hva gjør vi på øya?
- Finner en god plass og sitte. Vi spiser mat sammen. Ta
med drikke selv.
- Vi går tur rundt hovedøya, og utforsker hva som finnes.
- På øya kan du også bade.
Oslo Døveforening spanderer både turen og maten. Ta med
drikke selv. Pga maten, trenger vi å vite hvor mange som blir
med på turen.
Påmelding til Vidar R Sæle innen 10.juni.

Påmeldingsfrist er 15.april, og henvendes Oslo
Døveforening – epost post@odf.no eller sms 930 32 049.

INTERNASJONALE TREFF
Lørdag 24.mai i Oslo Døveforening
Åpen fra kl 15.00 til (?)
Vi lager felles middag, bli kjent med hverandre (aktiviteter),
og vi finner på noe sosialt sammen. Kanskje spille bowling
på kvelden.
Vi presenterer for hverandre, hvem vi er. Dere bestemmer
hva dere ønsker av innhold på internasjonale treff framover.

En historierik øy i indre Oslofjord
Når du går i land på Hovedøya kommer du til en flott og
spennende øy, kun et steinkast unna Oslo sentrum.
Hovedøya har rikt dyre og planteliv. Den er også beriket
med mange historiske bygninger, mest kjent er nok ruinene
etter Klosteret fra 1147. Bildet over er tatt utenfor vestre
krutthus der en av kanonene er rettet utover fjorden mellom
Gressholmen og Bleikøya.
Mer informasjon om hovedøya finner du på internett:
http://www.oslosurf.com/innhold/00000008.shtml
http://home.online.no/~josandoe/hovedoya.htm

Det koster ikke noe å være med på internasjonalt treff. Både
medlemmer av Oslo Døveforening og ikke-medlemmer er
hjertelig velkommen!

Døve innvandrer, flyktninger, fastboende utlendinger og
nordmenn er hjertelig velkommen til internasjonale treff!
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Internasjonal Klub B17, som er underavdeling i Døveforeningen av 1866 i København, inviterer alle
flyktninger, innvandrere og fastboende utlendinger til

INTERNASJONAL FESTIVAL I KØBENHAVN 6. – 8. juni 2003
All informasjon om internasjonal festival kan du få av Oslo Døveforening, eller se etter oppslag i
foreningen.
Kort om program:
- Fredag Åpent hus i døveforeningen i København. Omvisning i hele huset.
- Lørdag Show på døveskolen med underholdning, besøk døves historisk samling. På kvelden blir det
fest (mexicansk buffet) og fest med dans (musikk på tegnspråk).
- Søndag Hyggelig samvær i døveforeningen, før vi reiser hjem.
Påmelding for mexicansk buffet og fest, senest 15.mai 2003. 200,- i danske kroner betales på giro
102-3888 innen 15.mai. Påmeldingen er absolutt bindende.
Adresse: International klubb B17 v/Døveforeningen af 1866, Brohusgade 17, 2200 København N
Det er åpent for andre publikum lørdag kveld, men etter kl 21.00. Det koster100,- i danske kroner (inkl. 5
drikkevarer).

Oslo Døveforening sponser med kr 500,- pr. person (inntil 10 personer) for døve flyktninger, innvandrer
eller fastboende utlendinger. Send en søknad til Vidar R. Sæle, post@odf.no / eller pr post Oslo
Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo.

BRIDGE

Eitan Zuckermann og Svein Arne Peterson døve
mestere!
Døvemesterskapet i bridge ble i år arrangert i Stavanger 22.23.mars, og Oslo stilte med 5 par. For å redusere
reiseutgifter tok de fleste bil, - tre reiste med tog. Det ble en
lang reise til og fra Stavanger, men det var uansett en fin tur.
Stavanger hadde skapt en trivelig atmosfære rundt
mesterskapet, som fant sted i Døves Hus. Det var 13 par
som deltok, og resultatene er som følger:
1. Eitan Zuckermann - Svein Arne Peterson, Oslo
2. Leif Gunnar Kvernberg - Erling Jacobsen, Ålesund/Bergen
3. Jon Pettersen - Mikal Urgård, Trondheim
4. Gunnar Løken - Xing Sheng She, Oslo
———————I alt 13 par

Gunnar Løken og Xing Sheng She nordiske mestere!
5.-6.april var bridgeklubben vertskap for nordisk mesterskap
for par, og 16 par fra hele Norden deltok. Gunnar Løken og
Xing Sheng She vant foran 3 svenske par, med Eitan
Zuckermann og Svein Arne Peterson på 5.plass. En stund
ledet Gunnar og Xing stort, men det ble jevnt til slutt. Bare 9
poeng skilte mellom 1. og 4. plass!
Vi gratulerer Gunnar og Xing med deres første nordiske
mesterskap. Gunnar er nå lærer på bridgekurs med 8
deltakere, og det må være betryggende for elevene å vite at
læreren har sine kvalifikasjoner i orden.
Nr Navn
1 Gunnar Løken
2 Niclas Björkstrand
3 Thomas Björkstrand
4 Gunnar Brodin
5 Eitan Zuckermann
6 Cathrine Björkstrand
7 Henrik Walther
8 Anne-Marie Wikström
9 Jukka Hurtamo
9 Bo Meier
11 Owe Wallster
12 Jon Pettersen
13 Leif Gunnar Kvernberg
14 Poul Boye Nielsen
15 Gjermund Hansen
16 Johannes Stenseth

Klubb
- Xing Sheng She
Oslo
- Tom Rosén
Dalom
- Gunnar Augustsson Stockholm
- Christer Rönnmark Örebro/Dalom
- Svein Arne Peterson Oslo
- Magnus Boman
Örebro
- Reidar Brenden
Oslo
- Lars-Åke Wikström Dalom/Stockholm
- Veikko Taalas
Helsingfors
- Peter Niemelä
København
- Johan Sundfjäll
Stockholm/Örebro
- Mikal Urgård
Trondheim
- Erling Jacobsen
Ålesund/Bergen
- Jesper Søndergaard København
- Glenn Cooper
Oslo
- Kjell Omahr Mørk Oslo

Poeng
73
70
67
64
42
29
15
-3
-5 ( 90)
-5 ( 90)
-7
-38
-40
-53 ( 96)
-53 ( 84)
-156
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RORBUA I SOMMER
Oslo Døveforening har bestilt 2 bord for pubtreff på Rorbua i
sommer på torsdagene. Mer informasjon i neste nummer av
SEHER i juni.

NY LEDER I DØVBLITTGRUPPEN
Kjetil Solvang er valgt som ny leder i døvblittgruppen.

DØVES KULTURDAGER
Døves Kulturdager finner sted i Trondheim 24. - 26. oktober
2003.

TUR TIL POLEN 6. - 13.SEPTEMBER
Telemark Døveforening i samarbeid med Aktive
Fredsreiser, arrangerer en tur til Polen 6.-13. september
2003. Pris kr 3.490,- pr person, påmeldingsfrist 1.juni
med kr 500,- i depositum.
Turen legger innom Krakow, Auschwitz, Birkenau og
Berlin.
Se oppslag i døveforeningen, og kontaktperson er
Maj-Lis Marman ttlf 22742019 eller SMS 41420838.

UTSETTELSE AV ÅRSMØTE
Oslo Døveteater har utsatt årsmøte fra 9.april til lørdag
26.april kl 18.00.

TORSDAG 29.MAI – STENGT
Døveforeningen er stengt torsdag 29.mai, pga
Kr.himmelfartsdag.

KURS FOR KASSERERE
Vi minner om at påmeldingsfristen til kurs for kasserere
er 15.april.

ÅRGANG 40, NUMMER

Det er påmeldt per i dag 6 deltakere, og det er fortsatt
ledige plasser. Kurset avholdes i døveforeningen fredag
25.april fra kl 17.00 til lørdag 26.april kl 18.00.
Se annonse i SEHER nr 1, eller ta kontakt med daglig
leder Vidar R Sæle for mer informasjon.

VAKTORDNING PÅ TORSDAGER
En fra foreningsstyret vil alltid være tilstede på torsdager
når foreningen er åpen.
24/4 Torill Lorentzen
8/5 Mira Zuckermann
15/5 Maj-Lis Marman
22/5 Eitan Zuckermann
5/6 Bengt Fjellaker
12/6 Trygve Bjerck
19/6 Torill Lorentzen
26/6 Svein Sundkvist

BAKVAKTLISTE – VÅREN 2003
24/4
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6
19/6
26/6

Døvehistorielaget
Pensjonistgruppen
Bridgeklubb
Feriehjemmet Skaug
Døveteater
Døvblittgruppen
Kvinneforening
Døvhistorielaget
Pensjonistgruppen

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,-.

SOMMERFEST PÅ SKAUG SØNDAG 29.JUNI
Sommerfesten blir søndag 29.juni på feriehjemmet Skaug. Oslo Døveforening spanderer buss fra døveforening til Nesodden t/r.
Program: Møt opp utenfor Oslo Døveforening kl 11.00, der bussen venter.
Sommerfest begynner kl 12.00, og det blir servert reker og fisk bl.a. utpå dagen.
Salg av drikke.
Avreise med buss fra Skaug kl 19.00.
Buss stopper ved Oslo S, sjøsiden og utenfor døveforeningen ca kl 20.00.
Påmelding for sommerfest og om du tar buss eller privatbil (vi må vite hvor mange biler pga parkeringsplassen) – innen 15.juni til Unni
Arnesen eller daglig leder Vidar R Sæle.

ÅRGANG 40, NUMMER 2

SE HER

SIDE 15

ÅRSMØTE 11.MARS 2003 – JOHN ERIK JOHANNESSEN BLE
GJENVALGT SOM LEDER I OSLO DØVES SPORTSKLUBB
Vi har hatt årsmøtet datert tirsdag 11. mars og 29
stemmeberettigede medlemmer møtte opp. Årsberetning,
regnskap og budsjett ble gjennomført med glans. Tre
innkomne forslag ble diskutert og kommet fram til følgende
resultater:
a) Kr. 150.000,- fra reservefond skal gå til
nedbetaling av utestående hyttegjeld til banken for
å spare store rente kostnader. Nedbetalingstid
forkortes fra 20 år til 5 år. Dersom gjelda er slettet,
skal reservefond opparbeides til det opprinnelige
beløpet.
b) Hjalmar Lindgaard minnefond på kr. 50.000,etableres og statutter ble vedtatt. Årlig utbetales et
stipendium på kr. 3000,- til en idrettsutøver med
gode sportslige presentasjoner med en
forutsetning at vedkommende har vært medlem i
klubben minst 3 år. Stipendiet kan også tildeles til
unge talenter som forventer seg av en sportslig
karriere i fremtiden.
c) Klubben tilbyr ulike sportslige aktiviteter i
barne- og ungdomsgruppe. Seniorgruppe berører
dette også og klubben driver årlig busstur til
idrettshytta på Hafjell for pensjonister. Tilbudet
dekker ikke aldersgruppe mellom 35 – 60 år og
derfor ble veterangruppe dannet.
Følgende medlemmer ble valgt:
Hovedstyret:
Leder:
John Erik Johannessen
Nestleder:
Jarle Lid
Sekretær:
Dmitry Katsnelson
Kasserer:
Rolf Smenes
Styremedlem: Terje Karlsen
Idrettsgrupper:
Barneidrett:
Bjørn Røine
Bowling:
Stein Erik Wroldsen
Fotball herrer: Espen Høiberg
Fotball kvinner: Christin Lundgren / Elin Lippe Nilsen
Golf:
Jon A. Vik / Rune Tangen
Skyting:
Erik Andresen
Snowboard:
Geir Sætre / Are Dyrhaug
Veterangruppe: Dan Terje Pedersen
Hytteleder:
Jon A. Vik
Etter årsmøtet ble en stor fotballkamp mellom Ajax og
Valencia vist på den store skjermen før
kvelden ble tatt av.

BUSSTUR TIL HAFJELL
INGENTING Å GJØRE I OSLO? KOM DEG TIL
FJELLS OG Å FÅ FRISK DUFT AV DET DEILIGE
SOMMERVÆRET
Oslo Døves Sportsklubb arrangerer en dagstur til klubbens
hytte på Hafjell lørdag 31. mai 2003.
Dato:
Lørdag 31. mai 2003
Avreise: kl. 9.00 fra Sven Brunsgate med buss
Ankomst: kl. 19.00 i Sven Brunsgate (avreise fra Hafjell ca
kl. 16.00)
Priser:
Livsvarige- og æresmedlemmer gratis
Medlemmer
kr. 100,Ikke medlemmer
kr. 200,Få ræva di fra sofa og gjør deg klar til en opplevelserik tur til
hytta. Middag og drikke vil bli servert og er inkludert prisen.
Betaling på selve bussen.
Ellers holdes hytta åpnet for andre besøkende i hele helgen
30. mai – 1 . juni med overnattingsmulighet. Sengeplasser er
begrenset og påmelding går derfor til første mann i mølla.
Medlemmer har første prioritering.
Priser pr natt: Livsvarige- og æresmedlemmer gratis
(inkludert frokost)
Medlemmer
kr. 100,Ikke medlemmer
kr. 200,Middag vil bli servert på lørdag og spises sammen med
reisende fra Oslo. Kr. 50,- må betales for å være med
middagen. Transport må dere ordne selv. Betalingsoppgjør
for opphold og middag skjer ved avreise.
Påmeldingsfrist 22. mai og kan sendes til følgende personer
via e-post:
Dagstur med buss: jarlelid@frisurf.no
Overnatting på hytta: bjorn_oystein.strand@chello.no
Hvis man ikke har egen e-post så kan man sende en skriftlig
påmelding til Oslo Døves Sportsklubb, Sven Brunsgate 7,
0166 Oslo. Påmeldingslista henges også på oppslagstavla
ved inngangen til døvehuset.

B - 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

APRIL

JUNI

Lør. 19. Pensjonistgruppen arrangerer kafé i
påskeaften.
Tir. 22. Bridge kl 18.00
Ons. 23. Pensjonistgruppen kl 10-15 og Døvblittgruppen
har styremøte kl 16.00
Tor. 24. ODF – foredag om reisen til Kina
Fre. 25. 2 kurser i 2.etg og 5.etg, Kurs for frivillige og
kasserere kl 17-21.
Lør. 26. 2 kurser i 2.etg og 5.etg, Kurs for frivillige og
kasserere kl 9 – 17.
Oslo Døveteater har årsmøte og filmkveld
kl 18.00
Man. 28. Døveteater har styremøte kl 19.00
Tir. 29. Bridge kl 18.00

Tir. 03. Bridge og kvinneforening kl 18.00
Ons. 04. Pensjonistgruppen kl 10-15
Døvblittgruppen Medlemsmøte kl 17.00
ODF Styremøte kl 17.30
Tor. 05. ODF - foredrag om landsmøte
Lør. 07. ODF – pubkveld og visning av EM-kvalifiser.
Kamp Danmark - Norge
Tir. 10. Bridge kl 18.00
Ons. 11. ODF – visning av EM-kvalifisering kamp
Norge - Romania
Tor. 12. ODF – lansering av http://www.odf.no
Man. 16. ODF – AU møte kl 16.30
Tir. 17. Bridge kl 18.00
Ons. 18. Pensjonistgruppen kl 10-15
Tor. 19. ODF – terminliste for høsten 2003
presenteres
Lør. 21. Døveteater har ”Oscarkveld”
Man. 23. ODT har styremøte og medlemsmøte
Tir. 24. Bridge kl 18.00
Tor. 26. ODF – åpen kafé
Søn. 29. Sommerfest på feriehjemmet Skaug

MAI
Tor. 01. Stengt
Tir. 06. Bridge og kvinneforening kl 18.00
Ons. 07. Pensjonistgruppen kl 10-15
Døvblittgruppen har medlemsmøte kl 17.00
Tor. 08. ODF – Foredrag om ”unge døve og rus”
Fre. 09. Pubkveld og paneldebatt om ODSK, arr. ODF
Tir. 13. Bridge kl 18.00
Tor. 15. ODF – foredrag om døve i Palestina
Lør. 17. 17.mai feiring med åpen kafé. Arr. Bridgeklubb
Man. 19. ODF har ledermøte kl 18.00
Tir. 20. Bridge kl 18.00
Ons. 21. Pensjonistgruppen kl 10-15
Døvblittgruppen har styremøte kl 16.00
Tor. 22. ODF har AU-møte kl 16.30
ODF – medlemsmøte kl 19.30
Fre. 23. Oslo Døveteater har pubaften og om
døvekunst.
Man. 26. Døveteater har styremøte kl 19.00
Tir. 27. Bridge kl 18.00
Tor. 29. Døveforeningen er STENGT pga
Kr.himmelfartsdag
Lør. 31. Busstur for pensjonister til Hafjell (ODSK)

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.)

MEDLEMSBLAD FOR
OSLO DØVEFORENING

Dato på nyhetsbrev

NR. 3

JULI 2003

40. ÅRGANG

En sommer hilsen fra deltakere
som deltok i fotballskolen for
døve i Sandefjord 27.-30.juni
2003. Les mer om fotballskolen
med bilder i www.fotballdeaf.no .

Bak fra venstre: Eva Skovli, Joakim D. Røine (leder), Vidar R. Sæle (leder), Truls Steenstrup Yggeseth.
Midten fra venstre: Mats Aulie, Magnus S. Brenden, Caisanne Lund, Andre Røine, Marius Hansen.
Foran fra venstre: Jember Ambesaw og Carlina Lund.

125 Årsjubileum
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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)
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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:
Teksttlf:
Faks:
Kontonr:

Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08
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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.

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

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

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
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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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125 års jubileum
1878- 2003
Oslo Døveforening

Grillfest

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.

VELKOMMEN
Feriehjemstyret

SIDE 5
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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

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.
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TUR LANGS AKERSELVA

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?
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

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

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)

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.

Onsdag 10/9 Privatkamp Norge - Portugal kl 18.30
Lørdag 11/10 Pub og EM-kvalifiseringskamp
Norge - Luxembourg kl 15.00

16/10 Medlemsmøte (En av sakene er vurdering av salg av
Døves Hus)

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.)
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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 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?
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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?

SIDE 9
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.

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

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
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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.

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 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

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 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 :
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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.
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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.

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 2.

Svar 5.

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.

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

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.

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
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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.

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

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.
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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

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

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.
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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

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.

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

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 .

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,-.

SIDE 16

SE HER

ÅRGANG 40, NUMMER 3

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.
Mandag 15. september

Mandag 6.oktober

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.

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.

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).

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
12.05.03
19.05.03
26.05.03
03.06.03
09.06.03
16.06.03
20.06.03
11.08.03
18.08.03
25.08.03
08.09.03
15.09.03
22.09.03

kl. 20:15
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 20:00
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 19:15
kl. 18:30
kl. 19:15
kl. 17.00
kl. 17:00
kl. 17:00

Jutul - Oslo Døve
Oslo Døve - Langhus
Trasop - Oslo Døve
Oslo Døve - Veitvet
Kolbotn - Oslo Døve
Oslo Døve - Øvrevol/Hosle
Flaen - Oslo Døve
Oslo Døve - Ljiljan
Oldenborg - Oslo Døve
Oslo Døve - Rock´n Roll
Panzer - Oslo Døve
Oslo Døve - Ozonlaget
Toten-Kam - Oslo Døve
Oslo Døve - Øvrevoll

11 - 4
Skuisletta
2 - 13
Ekeberg 8
3 - 3 Ekeberg 5
6 - 1 Ekeberg 8
7 - 1 Tømte 7er 02
21 - 11 Ekeberg 8
8 - 1 Kaldbakkenfeltet 2
2 - 2 Ekeberg 8
- Ekeberg 9
- Ekeberg 8
- Ekeberg 4
- Ekeberg 8
- Ekeberg 4
- Ekeberg 8

Gutter 15/16 år avd 2
06.05.03
13.05.03
20.05.03
27.05.03
03.06.03
10.06.03
17.06.03

kl. 20:20
kl. 19:45
kl. 20:10
kl. 19:45
kl. 19:45
kl. 18:15
kl. 19:45

Ullern 2 - Oslo Døve
Oslo Døve - Siggerud
Ski - Oslo Døve
5-3
Oslo Døve - Vålerenga
Årvoll/HL/LIL - Oslo Døve
Oslo Døve - Skårer
Driv - Oslo Døve
4-5

7 - 1 Ullern 7er
3 - 2 Ekeberg 6
Ski 7er
6 - 3 Ekeberg 6
1 - 0 Disenbanen
6 - 3 Ekeberg 5
Drivplassen
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26.08.03
02.09.03
08.09.03
16.09.03
23.09.03

kl. 20:15
kl. 16:50
kl. 19:45
kl. 17:00
kl. 19:45

Grüner - Oslo Døve
Oslo Døve - Holmlia
Klemetsrud - Oslo Døve
Oslo Døve - Langhus
Oppsal - Oslo Døve
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Dælen. kunstgress
Ekeberg 5
Mortensrud 7er
Ekeberg 6
Trasop grus

Gutter 13/14 år 7er avd 2
04.05.03
11.05.03
22.05.03
28.05.03
04.06.03
10.06.03
13.08.03
19.08.03
02.09.03
12.09.03
18.09.03
24.09.03

kl. 18:15
kl. 14:30
kl. 17:00
kl. 19:25
kl. 19:25
kl. 19:00
kl. 19:00
kl. 19:10
kl. 18:00
kl. 17:15
kl. 17:00
kl. 18:00

Heming - Oslo Døve
3 - 9 Heming 7er
Grei - Oslo Døve
1 - 11
Kaldbakkenfeltet 1
Ready 2 - Oslo Døve
0 - 6 Gressbanen grus
Oslo Døve - Ellingsrud
2 - 5 Ekeberg 5
Oslo Døve - Sagene
7 - 1 Ekeberg 5
Lyn - Oslo Døve
1 - 11
Kringsjå grus
Heming - Oslo Døve
- Heming 7er
Oslo Døve - Grei
- Ekeberg 5
Oslo Døve - Ready 2
- Ekeberg 5
Ellingsrud - Oslo Døve
- Ellingsrudflaten 3
Sagene - Oslo Døve
- Bjølsenfeltet 3
Oslo Døve - Lyn
- Ekeberg 5

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

B - 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
JULI
Tor.
Tor.
Tor.
Tor.

10. Rorbua kl 19.00
17. Rorbua kl 19.00
24. Rorbua kl 19.00
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.
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Teksttlf:
Faks:
Kontonr:

Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08
22 20 54 08
22 11 23 21
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
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Underavdelinger og tilsluttede grupper:
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Stoff til neste nummer:
Neste nummer kommer ut i desember 2003,
og frist for å sende stoff er 1.desember.
E-post: seher@odf.no

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

ÅRGANG 40, NUMMER 4

SE HER

SIDE 5

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.
Innvandrere og nordmenn er hjertelig velkommen og stikke
innom cafeen og ta en kopp kaffe med noe å spise. Prate
med venner.
Program kl 13.00
•
Forslag og ønsker til internasjonale treff våren 2004

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
Salg av øl, vin og mineralvann.
Program: Oslo Døveteater viser et kort stykke (Hvilket stykke de
skal vise, er ikke avgjort).
Påmelding til daglig leder Vidar R Sæle innen

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.)
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DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære medlemmer!
125 årsjubileumsåret er snart over, og vi har hatt
fine dager i høst med ulike arrangementer. Oslo
Døveforening har blomstret i høst med mye
aktivitet og mye ros er mottatt til styre og ansatte –
og det gleder vi oss over.

Positivt for foreningen
Oslo Døveforening søkte om 2 prosjekter via
Norges Døveforbund til Stiftelsen Helse og
rehabilitering. Helse og rehabilitering kunngjorde
25.november, hvilke prosjekter som fikk midler fra
og med 2004. Vi får kr 58.000,- i prosjektet ”Er det
kult å være døv ungdom?”, selv om vi søkte om kr
269.000,-. Så kan det være positiv for foreningen
siden det er 3 årig prosjekt, og det betyr at vi kan
få mer i midler i 2005 og 2006 også. Vi er også litt
skuffet, da vi forventet å få litt mer enn kr 58.000,-,
vi venter på tildelingsbrev og se hva som står der
om årsaken til reduksjonen. Det andre prosjektet
fikk vi avslag på, og det var til eldre døve. Vi
forsøker igjen og kanskje må vi endre på måten vi
skrev i søknaden innhold og tiltak til neste gang.
Oslo Døveforening var eneste blant
døveforeninger som fikk midler.
Vi går mot slutten av prosjektet ”Er ODF bare for
norske døve?”, dvs innvandrer-prosjektet. Det
har vært en stor suksess og stor glede å jobbe
med prosjektet og blant døve innvandrere i Oslo
sammen med 7 frivillige som har stilt opp i dette
året. Uten dem, hadde vi ikke klart å gjennomføre
prosjektet. Vi håper at tiltak for døve innvandrere
kan fortsettes i 2004.

Negativt for foreningen
På jubileumsfesten talte Knut Even Lindsjørn fra
SV som er nestleder i helse og sosialkomiteen at
SV sammen med AP har foreslått at Oslo
Døveforening får i tillegg
kr 100.000 i driftstøtte. I Bystyret 11.desember ble
budsjettet for 2004 behandlet, og forslaget fra SV
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og AP fikk bare støtte fra RV, noe som ikke ble
vedtatt da det ble mindretall. Flertallet fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre
stemte mot. Vi trodde at Venstre ville støtte
forslaget fra SV og AP. Hadde Venstre gjort det,
ville vi fått flertall! Det var dårlige nyheter for
foreningen.
Vi venter fortsatt svar på klagen til Oslo kommune
da vi fikk mindre i driftstøtte i sommer, og det er
forventet svar i løpet av vinter. Så vi går mot ett
nytt år med usikkerhet.

Hva gjør vi?
Vi er i dialog med Ragna Jørgensen som skal
bistå oss i samtaler med AP, Rune Gerhardsen,
og vi vil ta kontakt med Knut Even Lindsjørn i SV
og kontakte andre politikere i Oslo kommune og
invitere dem til Sven Brunsgt. 7. Vi vil følge opp
saken, og ta opp saker med dem – hvordan vi kan
få råd til å jobbe videre – slik at målet vårt er å få
mer i tilskudd.
Oslo Døveforening føler ikke at vi har tapt, men
etter samtaler med politikere i kulturkomiteen og
helse- og sosialkomiteen ser vi at det hjelper – så
vi må bare ta nye kontakter med politikere og
følge opp – selv om det nesten var at vi kunne ha
fått mer i tilskudd.
I jubileumsåret har vi hatt mange fine og gode
aktiviteter i huset og utenfor huset, og vi kan se
tilbake med god samvittighet og ferie julen med
venner og familie.
Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Vidar R Sæle

STYRET OG ANSATTE I
OSLO DØVEFORENING
TAKKER FOR DET GAMLE
ÅRET, OG ØNSKER ALLE EN
RIKTIG GOD JUL OG ET GODT
NYTT ÅR!
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Innkalling til Oslo Døveforeningens
126. årsmøte 2004
Lørdag 27.mars kl 12.00 i Sven Brunsgt. 7
Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2003 har adgang til årsmøtet.
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2003 på årsmøtet.
Velkommen!
Styret.
Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av 1. og 2. møteleder
3. Valg av 2 referenter
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6. Godkjenning av dagsorden
7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
9. Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2004)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2004)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

VALG 2004
Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller
at du har lyst til å bli valgt inn i en av vervene ( styret eller i en komite).
Valgkomiteen er Tarja R. Wroldsen, Reidun Johansen og
Kjell Omahr Mørk. Varamedlemmer er Finn Arnesen og Sverre Ruud.
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Gi beskjed på SMS: 930 32 049 eller e-post: post@odf.no
innen dato 1. februar om hvor mange barn du har med så vi
vet hvor mange barnevakter vi trenger under foredragene.

Foreldrekafé i døveforeningen
lørdag 7. februar
åpen kl. 13 - 17.30

kl. 14.00:

• Foredrag v/familieterapeut

Anne Kristin Revfem:

"grensesetting i familier med
barn og/eller ungdom i huset"
• MARTE nettverksenter for

aleneforsørgere,

informasjon om tilbudet til døve

foreldre

• "voksne for barn"
Informasjon om
foreningens tilbud
til foreldre

Salg av mat, vafler,
brus, saft, kaker, te
og kaffe i kaféen.

Arrangører: Oslo Døveforening, Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Døves frivillighetssentralen
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Gave til historielaget

I forbindelse med vårt bryllup vil vi gi kr 1.000,- til
historielaget i Oslo Døveforening.
Vi syntes det var kjempemoro å bli viet på historisk
grunn, nemlig på Schafteløkken – stedet hvor vi hadde
en døveskole for mer enn 100 år siden. I selve
bygningen som tidligere var en døveskole, var døve
samlet for 1.gang på over 100 år. Odd-Inge Schrøder
holdt en glimrende tale om oss to og om Erik
Strangestad. Gjestene var imponert over Odd-Inge og
historien om Erik.
Festen på Schafteløkken ble en minneverdig
opplevelse for oss.
Vennlig hilsen
Tonje Wright og Per S. Mehlum
Historielaget har bestemt at pengene vil gå til
jubileumsboken om Oslo Døveforening som skrives i
denne stund.

”Flere filmer under kulturdager”
Det ble arrangert 34. kulturdager for døve i Trondheim,
24. til 26. oktober. Trondheim døveforening sto
ansvaret for arrangementet. Her i artikkelen vil jeg si litt
om mine opplevelser – som deltager. Da jeg kom fra
fredagen 24.10 ble jeg forskrekket at videokanonen
skulle kjøres bak filmlerret. Jeg visste av tidligere
erfaring med ulike internasjonale filmfestivaler at
videokanonen alltid skal kjøres mot filmlerret og ikke
bak. Det resulterte med at stykket ”Lena 15 år” fra
Hunstad skole og ”Heisen” fra Trondheim
døveforening, begge to hadde film i sammenheng med
skuespillet på scenen. Lyskvaliteten på filmen ble
sterkt redusert, man kunne nesten ikke se hele lerret,
kun bare midt på. Jeg fikk en vond følelse av dem som
hadde brukt masse tid på filmarbeidet og at filmen ble
en slik sørgelig dårlig belyst. Jeg snakket med de
tekniske ansvarlige bak kulissene og jeg sa at mine
filmer som skulle vises dagen etter skulle trekke meg
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fra programmet dersom det ikke skulle forbedres. De
gikk med på å forandre videokanonen bak lerret til
foran, altså i kontrollrommet – som var selvfølgelig mye
bedre og det gav mer filmfølelse med normalt belyst i
hele filmlerret.
Men nok om det – hvorfor jeg nevnte dette her – er
fordi filmkulturen blant oss døve har begynt å øke,
derfor viktig å være bevisst på at de som har laget film
– bør få oppleve et godt resultat på lerret, dvs.
kvaliteten i filmbelysning. Dette var en interessant
opplevelse for meg å se at flere og flere har begynt å
mikse med film og teater sammen. Stavanger
døveforening hadde stykket ”Fyrtårnet” – de brukte
også film og skuespillet på scenen som en
sammenheng. Publikum får en annen type opplevelse
– som en lang historie som blir redusert til kort historie
på teaterscenen. En stor opplevelse med en
animasjonfilm ”Pamplona”, laget av Dag Lindeberg, bor
for tiden i Trondheim. Fantastisk laget, en poetisk,
rytmisk og effekt film på ca 4 minutter. Han sa at han
ble inspirert av opplevelsene i Spania – der det var en
okse festival, hvor oksene løper løpsk på gaten. Filmen
”Pamplona” må oppleves!
Jeg viste 3 minuttfilmer som ”Krev tegnspråklov nå!”,
”101”, ”Solvarmen” og en kortfilm som ”Postkassen”.
Fikk mange gode respons av publikum, de fleste likte
”Postkassen” og ”101”. Filmen ”Postkassen” hadde
premiere i Trondheim og mange kommenterte om at
handlingen i filmen burde fortsettes, de fleste ville
gjerne vite hvordan det gikk med kvinnen etter at
filmen var slutt. Det betydde mye for meg. I følge
publikum var”101” en sterk opplevelse, en typisk
propaganda politisk budskap om fremtidens teknologi.
Jeg takker Oslo Døveforening som gav meg en del av
økonomisk støtte for reisen til Døves Kulturdager i
Trondheim.
Vennlig hilsen
Con Mehlum

BRONSE TIL NO WAY OUT
Oslo Døveforening gratulerer
Con Mehlum med bronse, der
hans film ”No way out” ble vist
på Amatørfilmfestivalen i Oslo
12.-13.desember. Filmen varer 9
minutter, og handler om ”kvinnen
finner ikke sin identitet og tar en
avgjørelse”
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OSLO DØVES MULTIMEDIAKLUBB –
DØVES SMALFILMKLUBB
Under denne overskrift må jeg få lov å spinne videre.
Det er både flott og på tide at Con Mehlum tar opp
denne sak som stod i forrige nummer av SEHER.
Nettopp der, er det så viktig at vi må snakke nærmere
om det. Så fint at du kom med historisk redegjørelse
om Døves smalfilmklubb og dens virksomhet og om
flere personer som var med i innsats med gode
resultater. Siden Oslo Døves Multimediaklubb er jo
videre utspring fra Døves Smalfilmklubb og har tatt
med data og utgir Døves foreningsblad samt arbeider
med data, fører det til at Døves Smalfilmklubb og dens
omfattende arbeide blir liksom glemt. Nei det må ikke
skje. Derfor så godt at Con gjør oss oppmerksom på
det. Så er det en ting til vi må være oppmerksom på,
nemlig Oslo Døves teatergruppe. Dermed har vi
smalfilmklubb (består den fremdeles?) Jo da – det er
bare å vekke den opp, teatergruppen, bladutgivelsen,
foredragsvirksomhet og data m.m. De alle nevnte kan
slå sammen under et paraply under navnet for
eksempel Døves kultur og medias selskap. Jeg synes
ord gruppe og klubb virker så knuslete, men klubbene
og gruppene kan gjerne bestå som før med navn, egne
styre med arbeide. Framfor alt må det føyes til: Døves
Smalfilmklubb med stiftelsens årstall under tittelen.
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inviterer til å tenke og utvikle videre aktivitetslivet blant
døve i Oslo, det være seg teater, film, data osv. Jeg er
litt opptatt av at vi ikke skal organisere oss i hjel med å
danne et styre, lover, årsmøte – alt som har med det
formelle å gjøre. Jeg synes vi bør heller satse på
personer som vil jobbe i et utvalg der interessen er
tilstede til enhver tid, og justere etter hva medlemmer
interesserer seg for i aktiviteter. Man kan velge
personer blant medlemmer eller de som har lyst – er
velkommen til å stille opp å arrangere noe med
økonomisk støtte fra døveforeningen. Istedenfor å
danne klubb og alt det formelle – tror jeg folk ikke har
så veldig lyst på. Men å komme i gang med en aktivitet
en periode for eksempel frimerke-samling, foto, kunst,
gå turer i skog og mark osv osv.. og hvis folk er lei av
en aktivitet – lar vi ligge i bero. På den måten tror jeg
det er mer interessant enn alt det formelle
papirarbeidet.
Penger kan foreningen være behjelpelig med å søke
om kursmidler, driftstøtte som underavdelinger får bl.a.
Jeg vil bare kommentere at bladet SEHER utgis ikke
av Døves Smalfilmklubb eller multimediaklubb, men
utgis av Oslo Døveforening.

Viktigste er å ta vare på at som er viktig for døvefolk.
Johannes Seglem Rekkedal

Kommentar fra daglig leder Vidar R. Sæle
Con Mehlum og Karl Fr. Robertsen hadde en diskusjon
på en torsdagskveld 4.desember, og viste et par filmer
”Farlig begjær” fra Døves Smalfilmklubb og
”Postkassen” ved Con Mehlum. Begge filmene tar opp
samme tema, men artig å se utviklingen av
filmteknologi har kommet videre. Farlig begjær brukte
døve skuespillere ikke tegnspråk, men de talte og det
var norsk tekstet, mens Postkassen var meste av
filmen visuell – men ga gode uttrykk som er lett å tolke
hva som skjer i filmen.
Stemningen blant medlemmene var positive til å få
Døves Smalfilmklubb / Døves Multimediaklubb i gang
igjen, og at Con Mehlum og Karl Fr. Robertsen får lov
å jobbe videre i samråd med daglig leder. Man foreslo
et utvalg på 3 personer fremfor et styre. De utarbeider
et forslag til navneendring til døveforeningens årsmøte,
men at klubben fortsetter fra stiftelsens år – istedenfor
å legge ned og opprette noe nytt.
Innlegget fra Johannes Rekkedal er interessant, som

Vi gratulerer med vel overstått
125 års jubileum!
Hilsen Bergen Døvesenter

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 20.Januar 2004
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REPORTASJER FRA OSLO
DØVEFORENINGENS
125 ÅRSJUBILEUM I 2003
Fredag 17.oktober – Pub og kulturkveld

Odd-Inge Schrøder fortalte om ”Da døveforeningen var
ung” og viste bilder med glimt fra foreningens historie
gjennom 125 år.

Da døveforeningen var ung… av Odd-Inge
Schrøder – gjengitt fra Døves Tidsskrift i 1978 da
foreningen feiret 100 år.
Vi regner det som en slik selvfølge å ha en egen
forening for de døve at vi har vondt for å forestille oss
en tid uten forening. Selv om foreningen er Norges
eldste forening for funksjonshemmede, så er det
fortsatt ikke 120 år ennå siden almen skoleplikt for
døve ble innført i 1883, vesentlig takket være Lars
Havstads innsats.
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Hvordan hadde de døve det i tiden før foreningen
ble stiftet?
Ja, vi vet så altfor lite, men èn ting er sikker: de søkte
hverandres selskap. I Hedevig Rosings hefte ”Nogle
Ord om de Døvstumme” (1878) leser vi om hvordan de
døve kunne ha det før undervisningen. De fleste
hadde det tålelig, ja, det hendte at en og annen prest
greidde å konfirmere en døv og dermed ble denne
ansett som fullverdig borger. Noen fikk kontakt med
slette elementer og gikk til bunns. Andre stivnet til og
ble arbeidsmaskiner, som det ikke var mulig å føre en
samtale med. De viste ingen følelser, gråt ikke og lo
ikke. Som et eksempel på hvor viktig undervisning er
for de døve, henter jeg fra Rosings skrift følgende:
En fattig uoplært døvstum Pike blev en og tyve Aar
gammel, indsat paa et Arbeidshus. Man lærte
hende der intet andet end at karde Uld. Ingen
beskjæftigede sig med hende, ingen tog sig af
hende. Dag ud, Dag ind sad hun og kardede.
Saaledes herandt tyve Aar. Da hun omsider blev
sendt til et Institut, var hun saa legemlig svag af
det ensformige, stillesiddende Arbeide, at hun
neppe kunde gaa, og hendes Sjel var for bestandig
sløvet. Trods hendes Glæde over at komme i
Skole, var hun nu uimodtagelig for Undervisning.
Etter et Aars Tid maatte hun udskrives. Men da
man kom for at hente hende tilbage, blev hun saa
angst og fortvivlet, at hun baade skreg og gjorde
Modstand. Af Barmhjertighed beholdt man hende
derfor paa Indstitutet, og der gaar hun endnu den
Dag i dag omkring rolig og tilfreds, men uden at
kunne gjøre Nytte. Hun blander sig mellem
Skolebørnene, remser opp sin lille Kundskab fra
hun selv sad paa Skolebænken og, ligesom Barnet,
tykkes hun sig flink, naar hun holder en Bog i sin
Haand og hen i Veiret læser: ”a-o-u”. Men hver
Confirmationsdag koster den Gamle Taarer, naar
hun ser de Unge drage til Kirken og ikke selv faar
lov til at være med som Confirmand.
Fredrik Glad Balchen begynte sin taleskole med 2
døvstumme fattige barn i 1848. Den lå i 3. etasje i
professor Heibergs gård på hjørnet av
Rosenkrantzgate og Karl Johansgate. I dag er den
ombygget til Grand Hotell. Siden flyttet han skolen til
baker Lunds gård i 2. etasje på hjørnet av Grensen og
Akersgaten. Siden Maltheby på hjørnet av
Teatergaten og Akersgaten rett overfor en haug, som
Trefoldighetskirken ligger på i dag. I 1858 kjøpte
Balchen av konsul Ths. Heftye Schafteløkken, som i
dag er Frogner menighetshus. Fra 1881 av opprettet
Hedevig Rosing sin taleskole, som var eksternat på
hjørnet av Briskebyveien og Niels Juels gate. Den ble
siden flyttet til Holmestrand, mens Balchens døveskole
ble overtatt av det offentlige i 1892.
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En av grunnene til at jeg vier skolen så stor plass, er at
undervisningen muliggjorde at døve fikk tilstrekkelig
med kunnskaper til å organisere seg. Balchen førte to
døve frem til eksamen artium i 1871: Lars A. Larsen
(Havstad) og Halvard Aschehoug, og tre andre døve
frem til middelskoleeksamen. Dette var en tid da noen
kunne finne på å si at det å lære døvstumme kunsten å
snakke var gudsbespottelig!
Ragnar Ziener, som siden var formann i foreningen i
10 år og klokker i døvekirken i 30 år, var den første
som kastet frem ideen om egen døveforening. Men
det strandet på dårlig økonomi. Flere døve meldte seg
inn i Christiania Arbeidersamfund i 1870, men det ble
kortvarig medlemskap.
I 1872 begynte de døve selv med tekstgjennomgåelser
på hyblene til Lars Havstad i Gartnergaten
(Theresegaten) og skomaker Ole Thomassen på
Schous plass. ”Predikanter” var Havstad, Aschehoug
og lærer Erik Olsen (Strangestad). Dette ble kalt
døvegudstjenester. Merkelig nok gikk det over tre år,
før Balchen fikk høre om disse andaktstundene og
innbød de døve til å holde dem på skolen, der det var
bedre plass, selv om skolen lå over 1 times marsj fra
byen den gangen!
Sykekasseforening ble stiftet i 1873
I strøket omkring Palèhaven like ved Østbanen ble en
sykekasseforening stiftet den 7.12.1873. Den kalte seg
senere for ”Sygekassen for Norges Døvstumme”.
Formenn for den svært lille forening var Havstad 187375, Aschehoug 1875-77 og Carl Hansen (Bjune) 187778. Den var tenkt som døveforening. ”Dette var et
godt varsel for døvstummesagens fremtid”, heter det i
protokollen for sykekasseforeningen.
De døve samlet seg om kveldene hos kobberstikker
Halfdan Bjørnstad på hans rommelige hybel på hjørnet
av Tollbodgaten og Akersgaten. Han var gjestfri og
overbærende nok til å motta de ofte støyende gjester.
Det var på hybelen at tanken om egen forening for
alvor ble drøftet. Sykekasseforeningen gjorde en
henvendelse til Balchen og Rosing, som fikk en rekke
prominente personer med oberstløytnant Broch i
spissen til å gå i gang med en basar. Broch var sjef for
Geografisk Oppmåling og lot enkelte døve få plass der.
Blant de fremtredende bør nevnes prinsesse Eugenie,
som selv hørte dårlig og hadde gått på
munnavlesningskurs hos Balchen.

Det kom gaver både fra hørende og døve i Christiania
og fra utenbys døve som f.eks. i Christiansand.
Basaren ble holdt i Rådhusgaten ved den gamle
rådhusplassen i Teknikken i dagene fra 4. til 11.
februar 1878. Det var kunstnerisk underholdning, og til
tider så stappfullt at mange ikke kom inn. Den gangen
var det ualminnelig med basarer. En av gevinstene var
for stor og måtte stå utenfor: det var en karjol. Det
kom inn et beløp på 15.000 kroner, som må
mangedobles hvis det skal bli tilsvarende dagens
kroneverdi.

Oslo Døveforening blir stiftet i 1878
Med pengene i bakhånden organiserte de døve seg 30
år etter at døveundervisningen var begynt i Christiania.
Det hadde skortet på midler. Stiftelsesmøtet fant sted
den 17. november 1878 i Kongens gate 8 i 2. etasje på
Pauline Olsens restaurant. Det var omkring 50 til
stede. Hvordan var været den kvelden? Om natten
falt det lett regn. Himmelen var overskyet med lett til
laber bris fra nord og om kvelden var det 4,1 grader.
I den første bestyrelse finner vi instituttbestyrer F. G.
Balchen (hørende), førstelærer Hedevig Rosing
(hørende), bokhandler Halvard Aschehoug (døv) kopist
Lars Havstad (døv), konsul Tho. Sewell (tunghørt),
døvelærer Erik Olsen Strangestad (døv), kobberstikker
Carl Bjune (tunghørt), kjøpmann Carl Werner (døv) og
kontorist Hagbart Falsen (døv). Balchen var den første
formann, siden ble Havstad formann (1891-96) inntil
han sluttet for å bli redaktør av Eidsvolds Blad. I tiden
1896 til 1899 var pastor Conrad Svendsen formann, og
vervet ble overtatt av skolebestyrer J. A. Fjørtoft (1899-

SIDE 10

SE HER

1907). Men fra kobberstikker Martin Skolleruds tid
(1907-1910) har alle formenn vært døve.
Hvordan var det i foreningens lokaler?
Der var det bøker, aviser, tidsskrifter og karter. Man
var særdeles ivrige med å fremheve det økende antall
bøker, og døve leste fordi det ikke fantes TV eller film,
og fordi skolegangen stundom kunne være i snaueste
laget. Man måtte betale for den. Det var en tid da
døvstum fortsatt på folkemunne het dum. Derfor var
det ekstraundervisning i norsk, i regning, i mål og vekt
o.l.
Det var 3 møtekvelder i uken med en leie på 4 kroner
pr. kveld. Foreningen var åpen hver søndag, tirsdag
og fredag fra kl.19 til kl.22. Medlemskapet kostet kr.
3,60 pr. år + kr.1,- i inntredelse første gangen.
Friplasser ble gitt, og døve med bedre råd gav mer.
Det fortelles om lange arbeidsdager for enkelte døve,
og at de kom rett fra arbeidet til foreningen, for de
hadde ikke tid til å skifte. Kvinnene kom helst på
søndagsmøtene, og det var delvis blanding av
kjønnene. Det ble understreket i årsberetningen den
pene oppførsel selv hos de fattigste døve, noe som var
ulikt deres standsfeller.
Utfluktene gikk i den eldste tid til Sarabråten i
Østmarka, med båt på Christianiafjorden til Hovedøya
og Killingen utenfor Bygdøy og med tog til Ljan på
Nordstrand og til Asker. Alt det første året hadde
foreningen julefest. Siden ble det
pantomimeoppvisning og skuespill.
På en julefest viste skøytekongen Carl Werner en
rekke sjømannsdanser.
I 1882 ble døve skaket opp av en ung kvinnes dødsfall
på grunn av underernæring. Hun var syjomfru, og
kvinner var dårligere betalt enn menn. Det krevdes av
syjomfruer at de selv opparbeidet en kundekrets.
Mulig er det årsaken til at sykekasseforeningen gikk
inn i foreningen for alvor. Vi leser om dekning av
legeregninger, apotekervarer, koppsetting og igler (!).
Foreningen fikk egen lege, dr. Egeberg i
Universitetsgaten.
Ved stiftelsesmøtet var det omtrent 60 voksne
døvstumme, som døveskolen hadde kjennskap til. Det
var nok flere. Det var 3 døvstumme ektepar, pluss en
døvstum kvinne gift med en hørende. Så det var
uvanlig at døve var gift den gangen. Det fortelles om
Balchen at han oppfordret de døve til å gifte seg med
hverandre, fordi ekteskapet stabiliserte mange døve og
fordi like barn leker best. De fleste døve som sluttet
opp om foreningen var håndverkere og funksjonærer,
som sadelmakere, syjomfruer, strykepiker, snekkere,
skomakere, kobberstikkere, xylografer, typografer og
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kontorister. De fleste døve bodde i området
Grünerløkken, Sagene, Hegdehaugen, Homansbyen
og Pilestredet.
Døvstum ble fjernet
I 1885 ble ordet døvstum sløyfet fra foreningens navn,
og man gikk over til ordet døv. Når ordet norske
forsvant fra foreningens opprinnelige navn ”De norske
døvstummes forening i Christiania”, vet man ikke, men
det har sammenheng med at Bergen fikk sin
døveforening to år efter. Imidlertid hevdet Lars
Havstad omkring århundreskiftet i en artikkel i
Morgenbladet at foreningen fortsatt måtte betraktes
som landsomfattende forening. Og den ble behandlet
deretter: ved utdeling av reisestipendier til den første
nordiske døvekongress i København 1907 var det
Christiania-foreningen som fikk oppgaven å fordele
beløpet mellom de øvrige norske foreninger.
Foreningen flyttet siden til Simensens losji i Langes
gate, før den kjøpte et treetasjes hus i Nordahl Bruns
gate 17 i 1886. I 1885 ble ”Kvindenes forening” stiftet.
I 1889 startet foreningen et turnparti for døve menn i
Universitetets gymnastikksal. I 1892 ble De døves
Skiklub stiftet, og i 1901 stod døvehytta i Lommedalen
ferdig. Foreningen kjøpte et gravsted på Gamle Akers
østside. I 1890 begynte noen av foreningens
medlemmer: Werner, kobberstikker Ziener og typograf
Christian Bjørnstad ”Journal for døve”. Det kom også
innlegg fra Bergens døve, så det fungerte som et
riksorgan. Langsomt ble det endret til et
menighetsblad under navnet De døves blad. Omkring
1900 fantes det fortsatt 200 ikke-underviste døve.
Fra 1889 til 1893 var førstelærer Conrad Svendsen
ansatt av foreningen som forkynner og rådgiver (en
mellomting av prest og sosionom). I 1893 ble han
ordinert og var i 2 år foreningens egen prest inntil
stillingen ble formelt gjort om til embede.
Foreningen solgte sin gård i 1893 for å kjøpe
bedehuset til den jarlsbergske frimenighet på hjørnet
av Dalsbergstien og Sofiesgate. Planen var å bygge et
nytt foreningshus vegg i vegg med døvekirken.
Henning Dahl har i festskriftet ved 50-års jubileet
hevdet at det var meget mer livlig i de første 25 år enn
senere. Det kom av at meget som før var i foreningen
gled over til menigheten, skiklubben, turnforeningen,
kvinneforeningen, den rådgivende komite og andre
knoppskytninger.
Alt 10 år efter undret eldre døve seg over at de yngre
tok foreningen som en selvfølge. Det samme gjør vi
vel også i dag med at det finnes undervisning for døve,
foreninger med egne ansatte, menigheter med egne
prester og så videre når alt dette begynte først i slutten
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av forrige århundre.

Torsdag 20.november –
Filmkveld og bursdagskake
Vi ble gledelig overrasket over fremmøtet! Det kom i alt
ca 85 personer. Alle fikk en velkomstdrink og
Døveteater viste stykket ”Jens Bjørneboe og det
dustete landet”.
Så fikk alle smake på bursdagskaken som var laget av
Svein Sundkvist, og alle ble mektig imponert over
kaken!
Så viste vi filmen ”Spøkelse på hytta” som var en fin
årgangsfilm som Døves Smalfilmklubb lagde i gamle
dager.

Lørdag 22.november –
125 årsjubileumsfest
Jubileumsfesten fant sted i Oslo kongressenter,
tidligere Folkets hus – dvs i LO-huset. Fremmøte var
72 personer på festen, og det kunne gjerne vært flere
på festen. Alle kom finpyntet og spesielt synes vi våre
4 medlemmer hadde flotte bunader på seg.

Fra venstre Kari Myrhol, Oddlaug Kjølleberg, Geir
Brodal og Astrid T. Bø
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Fra Oslo kommune kom Knut Even Lindsjørn fra SV
som er nestleder i helse- og sosialkomiteen og Vigdis
Peterson tolket.
Byrådsleder kom ikke
Byrådsleder Erling Lae hadde takket ja til invitasjonen,
og vi venter forgjeves på Erling Lae som dukket ikke
opp.
Vår daglig leder Vidar R. Sæle sjekket med Oslo
kommune om hvorfor Erling Lae ikke kom på festen.
Beskjeden fra Oslo kommune var : Pga. dobbelt
booking beklager vi at byrådsleder Erling Lae ble
forhindret i å komme.
Oslo Døveforening har sendt et brev med reaksjon på
at foreningen er meget skuffet over at Byrådsleder
Erling Lae ikke kom, og at kommunen ikke fant bryet å
si ifra på forhånd. Vi håper å få svar på brevet.
Jubileumsfesten
Svein Arne Peterson var kveldens toastmaster, og
ledet på en fin måte hele festen som bestod av både
talere og underholdning av Rob Roy fra Australia.
Måltidene var ypperlig og smakte godt!
Det var flere talere, men vi har lyst å nevne spesielt
Knut Even Lindsjørn fra SV som var med på festen, og
i hans tale nevnte han at han hadde fått med seg AP
og RV til å foreslå at Oslo Døveforening får kr
100.000,- i ekstra tilskudd til driften. Han håper at
Venstre vil støtte forslaget, slik at det blir flertall i
bystyret som skulle behandles 11.desember. Gaven fra
Oslo kommune ved Helse- og sosialkomiteen fikk vi en
bok om Oslo – tusenårs historie .
Oslo Døves Pensjonistgruppe gratulerte foreningen, og
ønsket at gaven på kr 1.000,- skal primært gå til
maleriet av Lars Havstad som må restaureres. Det
synes Oslo Døveforening at forslaget er god, så vi skal
følge opp sammen med historielaget.
Noen bilder fra jubileumsfesten

Markering av våre 3 medlemmer gjennom mange
års innsats i foreningen
Oslo Døveforening har ikke æresmedlem lenger, da
det ble fjernet flere år siden. Men styret ønsker å
markere våre 3 medlemmer gjennom å takke for
mange års innsats i foreningen i forbindelse med 125
årsjubileum. De tre personer har gjort en utrolig flott
innsats i foreningen, og vært en god støtte for at
foreningen driver på en fin måte i dag. Svein Arne
Peterson holdt en fin tale hver for seg, om hvorfor de
blir markert og hedres på jubileumsfesten. De tre som
hedres er Ola Svare, Bjørg Braathen og Svein
Sundkvist.
Alle fikk en vase til hver, og de satte stor pris på gaven.
Vi håper at vasen vil stå på en fin plass hjemme – slik
at de kan tenke tilbake gjennom all innsats de har gjort
for Oslo Døveforening.
Ola Svare kunne ikke delta på jubileumsfesten, men
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han fikk besøk av foreningsleder Torill Lorentzen og
daglig leder Vidar R. Sæle som overrakte gaven
hjemme hos Ola Svare.

Båttur til København 5. - 7.desember
25 medlemmer dro på en båttur til København, og om
bord møtte vi ca 20 døve fra Trondheim og 2 døve

SIDE 13

Vi ble vist inn i restauranten og fikk egen plass for oss
selv. Kelneren sa noe som reiseleder Vidar R. Sæle
ikke forstod, men heldigvis var datteren til Karen
Satinovic med på turen. Hun hadde også problemer
med å forstå den danske kelneren. Men vi forstod det
slik at vi måtte velge hvilken hoveddrikke vi ønsket og
da får vi påfyll. Dersom vi ønsker å drikke noe ved
siden av – måtte hver enkelt betale. På forhånd fikk vi
beskjed fra DFDS selskapet om at festmiddagen var
inkludert 1 drikke. Men etter hvert ble vi misforstått av
kelneren, som sa neida man får påfyll og drikke til hvert
eneste måltid, dvs forrett, hovedrett, dessertrett. Så
alle ble veldig fornøyde og overrasket at det var
inkludert i prisen som Oslo Døveforening spanderte.
Så kom kaffen, så ble vi enda mer overrasket jo vi
kunne velge konjakk eller likør til kaffen.
Alle 25 var svært fornøyde med turen, og vi hadde det
veldig hyggelig sosialt sammen om bord med gode
minner fra festmiddagen.

TAKKEHILSENER OG GAVER FRA

ungdommer som var på tur med arbeidsplassen sin.
Nedover spiste vi julebordsbuffet, og hadde det koselig
sosialt sammen på båten. Båten krenget litt slik at et
par falt på gulvet – men ingen ble skadet. Dagen etter,
gikk alle spredt ut i byen København for å handle inn
julegaver og se litt rundt om i byen. Andre var med
Trondheimsfolka med buss til en shoppingssenter.
Tilbake om bord på skipet, var alle fornøyde etter å ha
handlet inn, og alle var spent på festmiddagen som
Oslo Døveforening spanderte på.

∼
Bok om Oslo – tusen års historie
fra Oslo kommune
∼
Kr 1.000,00
fra Norges Døveforbund
∼
Vase
fra Haugaland døveforening
∼
Blomster og hilsen
fra Møre og Romsdal døveforening
∼
Kr 1.000,00
fra feriehjemmet Skaug
∼
Kr 1.000,00
fra Oslo Døves Pensjonistgruppe
∼
Kr 1.000,00
fra Oslo Døves Sportsklubb
∼
Kr 1.000,00
fra Teater Manu
∼
Kr 1.000,00
fra Bergen Døvesenter
∼
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OMORGANISERING AV OSLO DØVEFORENING
Oslo Døveforening planlegger å ha en del kurskvelder i 2004 med ulike temaer hvor vi henter inn forelesere.
Tema for kurset er Omorganisering av Oslo Døveforening
Vi ønsker å få innspill og tanker hvordan det er hos andre organisasjoner eller grupper som driver noe lignende som oss.
Første kurskveld blir enten fredag 23.januar eller fredag 30.januar.
Husk å holde av en av datoene, og nærmere beskjed blir gitt over nyttår.
Første foreleser i kurset blir:

Omorganiseringen av Bergen Døvesenter ved Toralf Ringsø
Kurset starter kl 17.00 med middag og avslutter ca kl 21.30.
Kurset er åpent for alle, og er gratis!
Vi håper at styre og tillitsvalgte i underavdelinger – og andre interesserte melder seg på kurset – som handler om Oslo
Døveforeningens framtid.
Pga middag – ønsker vi å få beskjed på forhånd hvor mange som kommer, helst innen 15.januar.
Hvilken kurskveld det blir, vil vi annonsere ved oppslag i foreningen og i tekst-tv side 772, over nyttår.

VIL DU VÆRE MED?
Vi trenger personer som vil være med på modellforsøk der vi skal prøve ut tjenester og service hos Hjelpemiddelsentralen i
Oslo.
1. Foreldre til barn
Her trenger vi døve eller hørende foreldre til døve barn i forhold til tekniske hjelpemidler, og her vil man få personlig
veiledning og oppfølging.
2. Brukerpass
Her trenger vi døve i ulike alder som trenger tekniske hjelpemidler, det være seg service, reparasjon, bytte ut, osv. Du vil da
få en brukerpass, som sier at du kan kontakte direkte til leverandøren og få hjelp istedenfor å kontakte kommunen eller
Hjelpemiddelsentralen.
Begge modellforsøkene trenger vi personer til å prøve ut, og få erfaring. Hjelpemiddelsentralen ønsker å forbedre tilbud til
brukerne.
3. Tolk og SMS
Vi trenger personer til prosjektgruppe sammen med Hjelpemiddelsentralen, der vi ønsker å se muligheter for at
tolketjenesten blir mer tilgjengelige. For eksempel at vi kan bestille tolk via SMS, og få bekreftet svar om du har fått tolk via
SMS. SMS går da direkte ut til alle tolkene.
Sissel Gjøen og Vidar R Sæle har takket ja til å være med i prosjektgruppen, og vi trenger 1-2 personer til.
Meld deg interesse innen 8.januar til Vidar R Sæle, post@odf.no eller ttlf 22 20 54 08.
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SPØRRESKJEMA
Oslo Døveforening har mottatt prosjektmidler fra Oslo kommune ”Hva kan Oslo Døveforening gjøre for døve i Oslo og i
Akershus?”, og vi engasjerte Erik Lundqvist og Geir Brodal som prosjektledere.
Vi har gjennomført en del møter med medlemmer i Oslo Døveforening, pensjonistgruppen, tillitsvalgte i underavdelinger,
Conrad Svendsens Senter og Gaustad.
Oslo Døveforening ønsker å gjennomføre en trivselsundersøkelse, og vi ber deg fylle ut dette spørreskjema. Du kan sende
skjema i posten eller levere i egen kasse i døveforeningen. Vi vil at alle skal føle seg hjemme i døveforeningen, og derfor er
det viktig at du svarer på spørsmålene vi har her.

Alle som sender inn skjema, vil vi trekke 3 vinnere som vil få en valgfritt
DVD-film! Mitt navn og tlf/SMS er: _________________________________
Innleveringsfrist 15.januar 2004
1 Trives du i Oslo Døveforening? Ja

Nei

2 Synes du tilbudet vi gir er bra?

Nei

Ja

3 Hvor ofte synes du døveforeningen skal være åpen?
Ingen dager
1 dag i uken
2 dager i uken
flere dager i uken
Hvilke dager ønsker du døveforening skal være åpen? _____________________
4 Når synes du døveforeningen skal være åpen?
Bare dagtid
Bare kveldstid
Begge deler
5 Hva er viktigst for deg i Oslo Døveforening?
Sosialt samvær
Foredrag med tema
Begge deler
6 Er det tilbud du savner?
Middagtilbud
Biljard
Avisgruppe
Diskusjonsgruppe
Kurstilbud – tema: _______________________________________________
Åpen kafe på dagtid
Bedre ungdomstilbud
Bedre barnetilbud
Mer tilbud utenfor Døveforeningens lokaler
Andre tilbud - ___________________________________________________
7 Er det noe annet du ønsker at Døveforeningen skal gjøre?



⇐ Klippe her

_________________________________________________________________
( Skriv kort kommentar).
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JULESTJERNEN

Hvem er julestjernen?
Send inn ditt svar: _______________________________________________

Innsendte svar, vil bli trukket en premie – en DVD-film
(valgfritt) og en twist-pose!
Frist innen 15.januar 2004
Brett her

Porto

Fra:
________________________
________________________
________________________

Til:
Oslo Døveforening
Sven Brunsgt. 7
0166 Oslo
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DEPUTASJON I RÅDHUSET

SIDE 17

JUBILEUMSBOKA

Oslo Døveforening representerte med Torill Lorentzen,
Svein Sundkvist og Vidar R Sæle med 2 tolker på 2 møter i
Rådhuset 13.november 2003.

Kultur- og utdanningskomiteen

Vi ba om et møte, fordi vi har fått avslag på midler til kultur,
særlig til Oslo Døveteater og andre kulturelle tiltak tidligere.
Det var et positivt og hyggelig møte med komiteen. Vi ble
enige om å ta ny kontakt igjen – når vi får avslag på søknad
som er inne hos kulturavdelingen i Byrådet. Da vil komiteen
innkalle byråd og be om forklaring i forhold til retningslinjene.
Komiteen mente at retningslinjene ikke er ment å være
firkantete, men vurderes i forhold til tilbud for døveteater og
kulturelle tiltak for døve.
Vi tok også opp om muligheter for å opprette en stilling som
kulturarbeider i Oslo Døveforening, og vi ble oppmuntret å ta
kontakt med Ødegaard i kulturavdelingen i Byrådet og
fremlegge saken for ham. Kulturkomiteen ønsket oss
velkommen igjen og lykke til med arbeidet vårt.

Helse- og sosialkomiteen

Vi ba om et møte, fordi vi var bekymret for Oslo
Døveforeningens framtid i forhold til driftstøtte og
prosjektstøtte. De stilte en del spørsmål, som vi svarte så
godt vi kunne. Inntrykket med komiteen var ikke så positivt
som kulturkomiteen, men det kan være at de hadde en hard
dag med mange møter med andre organisasjoner. Vi
snakket særlig med en fra Venstre som tok kontakt med oss,
og vi fremla våre synspunkter igjen og begrunnet dem.

Erfaringer etter møtene i Rådhuset

Etter talen fra Knut Even Lindsjørn så vi at det hjalp å være
tilstede på møte i Rådhuset og legge fram våre synspunkter
selv om vi følte at vi ikke fikk fram våre synspunkter i Helse
og sosialkomiteen. Men vi er overrasket at Venstre ikke
støttet oss i Bystyrets behandling 11.desember. Det kan
være at de var bundet til solidaritet med Byrådet, i forhold til
avtaler de har med Høyre og Fremskrittspartiet. For Venstre
stemte stort sett sammen med dem i de fleste saker.

Siste nytt – avslag på kulturmidler

Oslo Døveforening fikk avslag fra kulturavdelingen i Byrådet
til kultur midler for høsten 2003, og de henviste til
retningslinjene om at tiltak skal være åpen for befolkningen i
Oslo kommune og at de ikke dekker reisetilskudd. Dette er
håpløst! Ser at de ikke skjønner at det vil gi oss enda mer
jobb å tilrettelegge for hørende i kultur for døve! Vi trodde at
vi skulle tilrettelegge kultur for døve, når hørende har en
haug med kulturtilbud å velge og vrake – mens døve har
svært fåtall å velge imellom. Så sier kommunen at vi må
tilrettelegge tilbud til hørende i kultur for døve – det viser at
de ikke har skjønt!
Oslo Døveforening vil følge opp saken med kulturavdelingen
i Byrådet og kulturkomiteen i Oslo kommune.

Odd-Inge Schrøder måtte trekke seg fra å være
forfatter av 125 årsjubileumsboka av private
årsaker. Vi har fått en ny forfatter som er Ole
Mosand, og han er kommet i gang med å skrive
boka.
I boka vil vi trykke opp på nytt fra 25
årsjubileumsboka (1878 – 1903), og Ole Mosand
skal skrive resymeer fra de siste 25 årene (1978 –
2003) og mange bilder. Vi håper boken kan bli
ferdig i løpet av 2004.

Etterlyser
Ole Mosand og Vidar R. Sæle har funnet fram
årsberetninger, tidligere utgivelser av SEHER,
Døves Tidsskrift, protokoller etc.
Det er oppdaget at vi mangler viktige papirer, og vi
lurer på om du kanskje har dem hjemme – vi kan
låne og kopiere opp?
Det vi mangler er:
• Årsberetning fra 1978
• Årsberetning fra 1979
• Se Her utgivelser hele 1978
• Se Her nr 1 og nr 2 fra 1979

NY REGNSKAPSFØRER

Styret har engasjert Bibbi Hagerupsen som ny
regnskapsfører fra og med 1.desember, og hun
starter med å bokføre regnskap fra og med
1.januar. Svein Arne Peterson avslutter over
nyttår, da han først skal avslutte årsregnskapene
for 2003.
Vi ønsker henne velkommen.
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TREKNING AV JULEBASAR
11.DESEMBER 2003
Det var en fin førjulstemning i døveforeningen, hvor vi
spanderte risgrøt og saft. Besøket var overveldende at
grøten ble tomt, så det ble kjøpt inn mer risgrøt – slik at
alle fikk smake grøten. Det kom ca 65 personer!
Før trekningen presenterte vi Norges Døveforbund’s
forbundsleder Hanne Kvitvær som fortalte en del ting
om hva hun jobber med i døveforbundet og som
styremedlem i WFD (Verdens Døveforbund). Så etter
presentasjonen ville mange se håndballkampen, men
dessverre ble kabel-tv sorte skjermer pga feil hos
Telenor.
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10.premie Gåstav fra Oslo Døves Pensjonistgruppe
Bjørg S. Strandem
11.premie 2-delt sett sengetøy fra Borås
Ragna og Ola Svare
12.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)
fra Oslo Døves Sportsklubb
Margarete Wang
13.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)
fra Oslo Døves Sportsklubb
Solveig Larsen
14.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)
fra Oslo Døves Sportsklubb
Sverre Isaksen

Trekningen ble startet ca kl 20.00 der Eitan
Zuckermann og Maj-Lis Marman ledet trekningen, og
Trygve Bjerck med Vidar R Sæle som bistod å
kontrollere loddbøker og notere på PC – slik at
vinnerne ble presentert på storskjermen.

15.premie Veggklokke fra Oslo Døvblittgruppe
Brynjulf Dammen

01.premie Gavesjekk på kr 5.000,- fra Oslo
Døveforening
Anita G. Olsen

17.premie Snøbrett-binding
Mira Zuckermann

02.premie Båttur Oslo-København t/r for 2 personer
fra DFDS Seaways AS
Bodil Fleischer
03.premie Weekend-opphold på Hafjell fra Oslo Døves
Sportsklubb
Ørnulf og Ruth Holstad
04.premie Båttur Oslo Frederikshavn t/r for 2 personer
fra Stena Line Norge AS
Turid Gloslie Olsen
05.premie Båttur Oslo-Hirtshals t/r for 2 personer fra
Color Line AS
Helge Dahl
06.premie 2 teaterbilletter fra Teater Manu
Ørnulf og Ruth Holstad
07.premie 4 kuvert festsnitter II fra Gunnar Ruud AS
Gunnar Løvskeid
08.premie Vaffelautomat fra feriehjemmet Skaug
Evy Solberg
09.premie Sandwich toaster fra feriehjemmet
Skaug
Harold Nilsen

16.premie Sofapute fra Gudborg Arnesen
Fam. Knut Bj. Kjøde

18.premie LaGal kubb (spill)
Randi Smenes
19.premie Slips og sokker fra Exxon Mobil
Erik Andresen
20.premie Slips og sokker fra Exxon Mobil
Børre Roås
21.premie Skjorte fra Exxon Mobil
John Nordtorp
22.premie Skjorte fra Exxon Mobil
Kjell-Snorre Nysted
23.premie Håndkle og såpe fra Exxon Mobil
Unni Arnesen
24.premie Håndkle og såpe fra Exxon Mobil
Irene Debora Zuckermann
25.premie Ransel fra Exxon Mobil
Olav Brennhovd

Alle gevinster må hentes hos Keir Evjen
innen 15.januar 2004, og vi takker alle
givere til årets julebasar 2003 for all
støtten!
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER?

SIDE 19

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.

08/01 Åpen cafe og første åpningsdag etter
nyttår

08. Eitan
15. Trygve
22. Bengt
29. Svein

15/01 Hjelpemiddelsentralen (HMS)
Hjelpemiddelsentralen kommer og
orienterer hva som finnes av tekniske
hjelpemidler, og hva som er nytt. Det er
anledning å komme med spørsmål.
22/01 Amnesty internasjonal Norge
Amnesty kommer og forteller om deres
arbeid, og om de har vært borti døve rundt i
verden. Det stod en artikkel i Dagbladet i
høst, der det stod at Amnesty kom i kontakt
med døv ungdom i fengsel i Murmansk

Januar

Februar
05. Mira
12. Maj-Lis
19. Eitan
26. Trygve
Mars
04. Bengt
11. Svein
18. Mira
25. Maj-Lis

29/01 Medlemsmøte
Saksliste: Døves Hus – vedrørende
vurdering av salg.
Program for februar og mars er ikke klar pr i dag –
og følg gjerne med i tekst-tv side 772 og ved
oppslag i foreningen.
18/03 Medlemsmøte

BAKVAKTLISTE – VÅREN 2004
Januar
08. Kvinneforening
15. Bridgeklubben
22. Feriehjemmet Skaug
29. Oslo Døves Teatergruppe
Februar
05. Døvblittgruppen
12. Kvinneforening
19. Bridgeklubben
26. Feriehjemmet Skaug
Mars
04. Oslo Døves Teatergruppe
11. Døvblittgruppen
18. Kvinneforening
25. Bridgeklubben

Anita G. Olsen ble en glad vinner som vant kr
5.000 i gavesjekk i julebasar.

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,-.

SIDE 20
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VELLYKKET TUR TIL
JULEGÅRDEN
Lørdag 29.november hadde vi en vellykket tur til
Julegården i Jevnaker. Det var meldt på i alt 29
voksne og barn, men pga influensa som herjet, ble
det 23 voksne og barn. Alle møtte utenfor Oslo
Døveforening, og vi leide en buss som tok oss til
Midtre Olimb gård som ligger i Jevnaker.

Vi var der i 4 timer, og ved ankomst stod to hester
og vogner klare til å frakte barn og noen voksne.
Pga lite snø og glatt så klarte ikke hestene å frakte
oss voksne slik at vi gikk mens barna slappet av
og satt i vognen og nøt turen oppover i åsen.
Der fikk vi grille pølser og spiste med lomper og
varm saft. Noen spiste reinsdyrkjøtt stekt på wok
med lompe og det smakte godt.
Etter maten, fikk hver av barna lov å ri på hesten
en tur rundt på åsen – deretter dro vi alle ned til
gården med vognene.
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Barna fikk hilse på eselet som sa ”velkommen –
velkommen” og gryntet. Andre dyr var geiter,
sauer, lam, kalv, villsvin, griser, høner, kaniner og
kuer. Noen av barna prøvde å melke ku.
Alle fikk prøve å hoppe i høyet, og synes det var
veldig stas. Noen fikk ri på eselet, så ble det mørkt
ute. Så vi fikk kringle, saft og kaffe og te før vi
reiste tilbake. Men før vi dro, så dukket julenissen
opp – og barna ble overrasket. Han pratet med
barna, og det ble tolket av Helge Haugen. Etter at
nissen dro før bonden kom – så løp noen av barna
ut for å finne ut hvor han bor.. men han forsvant
fort. Julenissen kommer jo alltid tilbake på julaften,
ikke sant?

Så ventet vi på bussen som ikke kom til avtalt tid.
Det viste seg at det var glatt ute, og bussjåføren
slet med kjettinger på hjul. Men vi kom av gårde
med bussen til slutt og noen av barna var helt
utslitt etter den fine turen og sovna i bussen.
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SIDE 21

RALLYKONKURRANSEN

Ettersom Oslo Døves Ungdomsgruppe er lagt på
is, har Oslo Døveforening overtatt ansvaret. Vi har
fått midler fra frifond, og kjøpte inn playstation 2
med spillet WRC3 der vår populære Petter
Solberg er med i spillet.
Stian Giltvedt og Rafael Rogalsky sa ja til å ta
ansvar for å gjennomføre ungdomskvelden med
rallykonkurransen som fant sted fredag 12.juni.
De laget en fin plakat som ble hengt opp på
Sandaker, Skådalen, Vetland og i Døvekirken. 4
ungdommer kom og i tillegg 6 voksne kom. Alle
fikk prøvd seg å kjøre rally med ratt. Dette var
artig, sa mange! Konkurransen var for ungdom, og
vi viser resultatene her:
Første omgang: Argentina SS1
Knut Egil (03:40:11) vs. Alex (03:24:51)
Lars P. (05:53:04) vs. Lennart (05:07:04)
Lars P. (04:58:11) vs. Muhammed (07:15:35)
Ekstra omgang: Argentina SS1
Muhammed (02:30:20) vs. Stian (07:30:20)
Finale: Sverige SS4
Alex (05:14:18) vs. Lars P. (05:47:28)
1. - Alex
2. - Lars P.

Slik ser spillet ut på storskjerm, der 2 kjører
samtidig med hver sin ratt.

Alexander vant konkurransen, og Lars P ble nr 2,
og fikk utdelt premier.
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Oslo Døveforening får kr 58.000
Oslo Døveforening får kr 58.000 fra Helse og Rehabilitering via Norges Døveforbund i prosjektmidler for
2004. Prosjektet er 3 årig, men for 2004 får vi kr 58.000,-. Vi søkte om kr 269.000,- og tanken var å ansette en person i 40% stilling. Men dette må vi se bort fra i første omgang.
Prosjektet som vi skal gjennomføre heter ”Er det kult å være døv ungdom?” med tema ”Døv ungdom har
ingen steder å gå til.” Med dette mener vi at døv ungdom ikke har noen fast sted å gå til. Oslo Døveforening ønsker å få opp aktiviteter i Grotten, og samarbeide med noen andre organisasjoner med ulike og
spennende aktiviteter som vi skal prøve ut på.
Prosjektleder er Vidar R Sæle, og prosjektet starter opp i januar 2004. Vi søker derfor etter personer som
vil sitte i barne- og ungdomsutvalg og engasjere barne- og ungdomsledere.
Prosjektet er fokusert på ungdom fra 13 år og oppover, men vi har fått andre midler som Frifond som vi
ønsker også å fokusere tilbud til barn.
Barne- og ungdomsutvalg
Oslo Døveforening søker etter interesserte som har lyst til å være med i barne- og ungdomsutvalget. Det
er ingen aldersgrense i å sitte i utvalget, alt fra 15 år og opptil 100 år kan melde seg interessert.
Vi søker etter 3 personer som kan gi råd til ”ledere” som vi skal engasjere, og komme med ideer til tiltak
og prosjekter vi kan søke om penger. Samt å gjennomføre prosjektet fra Helse og rehabilitering.
Ta kontakt med daglig leder Vidar R Sæle innen 10.januar 2004.
Barne- og ungdomsledere
Oslo Døveforening søker etter barne- og ungdomsledere. Fra før har vi allerede 2 ledere, men vi ønsker
oss flere som kan ta ansvar ulike arrangementer gjennom hele året. Det er ulike målgrupper etter alder,
som så vel barn og ungdom.
Lederne får honorar etter avtale pr arrangement.
Barne- og ungdomsledere sammen med barne- og ungdomsutvalget samarbeider og finner en form som
passer. Da dette er en ny arbeidsform som vi ikke har erfaring med tidligere.
Skriv en kortfattet søknad med CV, og hvilke erfaring du har med barn eller ungdom. Skriv gjerne hvorfor
du søker og hva du kunne tenke deg å jobbe med og type aktivitet. Søknaden sendes Oslo Døveforening,
Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo innen 10.januar 2004.
For nærmere informasjon kan kontaktes Vidar R Sæle sms 930 32 049 eller post@odf.no .
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STOCKHOLM DØVEFORENING FLYTTER

SIDE 23

Oslo Døveforening ønsker Stockholm
Døveforening lykke til med nye lokaler på nyåret.

Foreningen flytter fra Storgatan 23 i disse dager
inn til nye lokaler ved Globen i Stockholm. De
åpner nye lokalene i Palmfeltsgatan 13-15 ved
Globen (se bildet) mandag 2.februar.

FOTBALL KONKURRANSE I GROTTEN
Oslo Døveforening arrangerer Playstation 2 kveld med fotball konkurranse!
Du er invitert til fotball konkurransen som skal holde seg i Grotten. Du kan bli med å spille Fifa 2004 som bl.a
David Beckham og andre spillere. Dette bør du ikke gå glipp av når du kan spille det på storskjerm! Bli med og
vinn fete premier.
Kr 20 pr påmelding for de som skal delta i konkurransen
Gratis pizza og brus til alle som er invitert.
Dato: Fredag 16. Januar
Døra: 18:00
Kampen: 18:30
Inngangspris: Gratis!

KURS I BRIDGE

HAR DU LYST Å LÆRE Å SPILLE BRIDGE?

Kurset avholdes i Oslo Døveforening over 2 helger á 20 timer pr helg.
13.-15. februar og 19. – 21.mars
Deltakeravgift er ikke bestemt, da det avhenger av hvor
mange som melder seg på. I Stockholm er det meldt på 19
deltakere på samme type kurs som vi arrangerer.
Meld deg på innen 1.februar til daglig leder Vidar R Sæle.
Kursleder vil være Gunnar Løken, og du kan også ta kontakt
med ham for mer informasjon.

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

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 - 2004
JANUAR

MARS

Man. 05. Pensjonistgruppen styremøte kl.10.00
Tir. 06. Bridge og Kvinneforening # ODT i
Oskarhall kl.18.00
Ons. 07. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 #
Døvblittgruppen
Tor. 08. Åpen Cafè og første åpningsdag etter
nyttår
Man. 12. ODF styremøte kl.17.30
Ons. 14. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00
Tor. 15. Åpen Cafè foredrag: HMS kl.19.00
Tir. 20. Bridge
Ons. 21. Døvblittgruppen styremøte kl.16.30
Tor. 22. Åpen Cafè foredrag: Amnesty kl.19.00
Fre. 23. Seminar (?)
Lør. 24. ODSK pub + nyttårscup bowling
Ons. 28. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00
Tor. 29. Åpen Cafè medlemsmøte kl.19.00
Fre. 30. Seminar (?)

Tir.
Ons.
Tor.
Tir.
Ons.
Tor.
Tir.
Tor.
Man.
Tir.
Ons.

Februar
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Man.
Ons.
Tor.
Tir.
Ons.
Tor.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.

03. Bridge og Kvinneforening
04. ODT medlemsmøte kl.19.00
05. Åpen Cafè
07. Lørdagscafè kl.13.00-17.30
09. ODF styremøte kl.17.30
11. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00
12. Åpen Cafè
17. Bridge
18. Døvblittgruppen styremøte kl.16.30
19. Åpen Cafè
24. Bridge
25. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00
26. Åpen Cafe
28. Skaug – Skuddårfest

02. Kvinneforening
03. Døvblittgruppen årsmøte
04. Åpen Cafè
09. Bridge
10. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 # ODT
11. Åpen Cafè
16. ODSK årsmøte
18. Åpen Cafè medlemsmøte kl.19
22. Temakveld: ungdomsforeldre
23. Bridge
24. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 #
Døvblittgruppen styremøte kl.16.30
Tor. 25. Åpen Cafè
Lør. 27. ODF årsmøte kl.12.00
Ons. 31. ODF styremøte kl.17.30

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 t 4-5 nummer hvert år.
Send telefaks til oss:
Oslo Døveforening, 22112321
Årskostnad: Kr 150,00
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)

