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Dato på 

MEDLEMSKONTINGENT 2004 
 

Du har sikkert fått bankgiro og brev fra Norges Døveforbund. 
Det som er nytt i år, er at Norges Døveforbund krever inn både 
lokal (Oslo Døveforening) og sentral (NDF) kontingent. Oslo 
Døveforening sender derfor ikke noe krav til våre medlemmer, 
da vi får vår andel av kontingenten av Norges Døveforbund. 
 
Dette ble vedtatt på landsmøtet i Stokmarknes i 2003, og de 
nye satsene er: 
Hovedmedlem kr 500,- pr år  
Ektefelle/samboer kr 100,- pr år 
Andre familiemedlemmer under 18 år kr 100,- pr år 
 
Oslo Døveforening får overført kr 200,- pr hovedmedlem og kr 
100,- pr ektefelle/samboer. 
 
 
Som medlem i Oslo Døveforening og Norges Døveforbund 
får du: 

• Døves Tidsskrift (gratis) 
• Medlemsbladet Se Her (gratis) 
• Rimelig deltakeravgift på kurs 
• Rimelig leie av våre lokaler i Sven Brunsgt. 7 
• Rimelig opphold eller leie av feriehjemmet Skaug på 

Nesodden 
• Hver uke er det tilbud med aktiviteter i huset 
• På torsdager tilbyr vi deg interessante foredrag og 

annet program 
• Turer og utflukter som er sponset hel- eller delvis av 

foreningen – etter hva vi får i tilskudd 
• Rimelig pris på arrangementer, fester eller 

ekskursjoner som for eksempel museum, 
omvisninger 

• Rabatt på forsikringer hos IF og Storebrand  
• Rabatt på hotellopphold hos Scandic hotell, Radisson 

SAS, Choice-hotell  
 
Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere informasjon om 
rabattordningene. 
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NYTT FRA STYRET 
 
Konstituering av styret 
Torunn Bakkestuen er konstituert som nestleder, og 
Gunnar Løken som varamedlem til Arbeidsutvalget. 
 
Styreseminar 
Styret skal ha et styreseminar 20.-22.august på 
Jevnaker, der styret vil diskutere omorganisering av 
Oslo Døveforening, samarbeid mellom styre og daglig 
leder, prosjektarbeid etc 
 
Nytt fra Oslo kommune 
Oslo Døveforening er bevilget kr 450.000 i grunnstøtte 
og kr 20.000 i aktivitetstøtte til Døves Dag. Søknad om 
programstøtte til ”omorganisering av Oslo 
Døveforening”, er det gitt i avslag. Foreningen vil 
vurdere å sende inn klage på grunnstøtten. 
 
Medlemmer 
 
Nye medlemmer:  Vidar R. Gabato Sæle 
      John Ryan Gabato Sæle 
      Caroline Sofia Wroldsen 
      Alexander Victor Wroldsen 
      Gunnar Wæthing 
      Hilde Christensen 
      Kjersti Iren Bjørge 
      Øyvind Bjørkli 
      Marte Blinderen Hjertenes 
      Kristin Sletten (hørende) 
      Hanne Skålevik 
      Ellen Due 
 
Utmeldinger:   Irene Bamber 
      Brita Bergersen 
      Jan Inge Keiserud 
      Mari Lunde 
      Endre Lysaker 
      Gerd Olsen 
      Britt Ottesen 
      Ingegerd Vagle 
      Marit Helene Wiik 
      Jan Ølmheim 
      Dagmar Mathisen 
      Johan Mathisen 
      Christian Flørenes 
 
Strøkne medl.:  Arne Richard Ingemoen 
     Else Synnøve Olsen 
     Mildrid W. Nilsen 
     Jan Ingar Nilsen 
 
Dødsfall:     Gunnar Løvskeid 

DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
 
 
 
 
 
Kjære medlemmer! 
 
Det har vært bra med aktivitet i foreningen i første 
halvåret. Vi kan se tilbake med hyggelige 
sammenkomster gjennom turen til Oscarsborg på kristi 
himmelfartsdag og 70 årsjubileum feiring på 
feriehjemmet Skaug. Begge arrangementer er spesielt 
nevnt med reportasjer i dette nummeret. 
 
Mange spør om når vi skal selge huset. Ting tar tid, og 
det er opprettet en eiendomskomite som sammen med 
styret skal ha ansvar for at ting går rett for seg i forhold 
til salget av Gården og kjøp av nye lokaler. 
 
Vi har sendt ut brev til ulike foreninger og instanser 
som har med hørselshemmede å gjøre, om de kunne 
tenke seg å samlokalisere sammen med oss i nye 
lokaler. Interessen har vært stor, og vi skal ha et møte 
med dem en gang tidlig på høsten for videre samtaler. 
 
Vi regner med å få engasjert oss en advokat eller en 
megler tidlig på høsten, slik at prosessen kan komme i 
gang. 
 
Jeg kan med glede fortelle våre medlemmer at jeg er 
nå fast ansatt av styret som daglig leder i Oslo 
Døveforening, etter at jeg har hatt permisjon fra 
Norges Døveforbund. 
 
Jeg trives veldig godt i stillingen, og trives også godt i 
selskap med våre medlemmer som gjerne kommer 
med gode tilbakemeldinger. 
 
Hele tiden prøver vi å få det bedre, og finne fram gode 
aktiviteter for medlemmer. Alt tar sin tid og økonomien 
bestemmer også. 
 
Jeg vil med dette ønske alle en riktig god sommer. Nyt 
sommeren om du er i byen, på hytta, på feriehjemmet 
Skaug eller i utlandet – så blir det helt sikkert fin ferie, 
uansett vær! 
 
 
Sommerhilsen fra 
 
Vidar R. Gabato Sæle 
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ÅRSMØTE 2004  
 

På årsmøtet 27.mars var det en enstemmig vedtak 
for å sette i gang salgsprosessen og foreta 

undersøkelser i forbindelse med kjøp av nye 
lokaler. 

 

 
 

Møtereferat - årsmøte 2004 Oslo 
Døveforening 

 
126. ordinære årsmøte i Oslo Døveforening, lørdag 27. 
mars 2004 kl. 12. i Sven Bruns gate 7. 
 
Vidar R. Sæle presenterte kort den nye hjemmesiden, 
som ble endelig lansert i dag sammen med web-
ansvarlig Stian Giltvedt. Den nye hjemmesiden 
inneholder ulik informasjon som nyheter, 
meningsmålinger og medlemsblad, kategorisert i ulike 
undergrupper og generell informasjon om Oslo 
Døveforening. 
 
57 stemmeberettigede medlemmer møtte opp. 
 
Norges Døveforbund var representert ved Sissel 
Gjøen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Åpning ved foreningsleder: 
Foreningsleder Torill Lorentzen, ønsket alle 
medlemmene hjertelig velkommen til det 126. ordinære 
årsmøte. Det ble avholdt 1 minutts minnestund for de 
medlemmene som var gått bort i 2003. Disse var Aage 
Pedersen, Erna Lindgaard, Ida Gusfre, Inger Johanne 
Gulbrandsen og Inger Jakobsen. 
 
2. Valg av 1. og 2. møteleder: 
Følgende personer ble valgt til møteledere: Tone-Britt 
Handberg og Tarja R. Wroldsen 
 
3. Valg av 2 referenter: 
Som møtereferenter ble Sissel Gjøen og John Erik 
Johannessen valgt 

 
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer: 
Torunn Bakkestuen, Helle Christiansen og Jarle Lid ble 
valgt til protokollkomite. 
 
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmene: 
Torunn Bakkestuen, Helle Christiansen og Jarle Lid ble 
valgt til tellekorps. 
 
6. Godkjenning av dagsorden: 
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer. 
 
7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet 
og felleslegatet: 
 
5. Representasjoner  
Sissel Gjøen: 
Angående æresmedalje til Svein Arne Peterson. Det 
må presisere at ordlyden skal være NDF's 
hedersmedalje mottatt på Norges Døveforbunds 
landsmøte og NDF's kulturpris som Jan Johansen 
mottok under Døves kulturdager. 
 
9. Arrangementer / program 
Hallgerd Wroldsen: 
Se under punktet DØVES DAG der et besøk til Skaug 
med gudstjeneste, må tilføyes. 
 
Hele årsberetningen ble godkjent med disse 
bemerkninger. 
 
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet 
og felleslegatet 
 
Foreningsregnskap, Oslo Døveforening: 
Sissel Gjøen (side 26): 
Henviser til note 4 personalkostnader der lederens 
honorar er satt til 0 og lurer på om lederen har jobbet 
gratis? 
 
Vidar R. Sæle: 
Lederen har fått utlevert en ny PC som honorar 
istedenfor kontanter. Det er postert i et annet sted i 
regnskapet. 
 
Regnskapet ble godkjent med den bemerkningen. 
 
Gårdens regnskap: 
Godkjent uten kommentarer. 
 
Felleslegatet, Oslo Døveforening 
Godkjent uten kommentarer. 
 
Hjelpefondet, Oslo Døveforening: 
Godkjent uten kommentarer. 
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Feriehjemmet skaug: 
Budsjettet ble vedtatt. 
 
Hele budsjettet for 2004 ble vedtatt uten 
tallmessige endringer. 
 
(Halvtimes pause - møtet forstetter igjen kl. 13.30.) 
 
13. Valg: 

 

 
 

Nye styret som ble valgt på årsmøtet.  
Fra venstre bak: Bengt Fjellaker, Mai-Lis Marman, 
Gunnar Løken, Hanne Enerhaugen og Vidar R 
Sæle. Fra venstre foran: Torunn Bakkestuen, Torill 
Lorentzen og Mira Zuckermann. 
 
Valgkomiteen ved Tarja R. Wroldsen ledet valget. 
Forslag til kandidater ble levert ut til medlemmene.  
Valgkomiteens forslag: 
A) Foreningsleder: Torill Lorentzen 
B) Styremedlemmer: Mira Zuckermann (1 år igjen) 
      Bengt Fjellaker (1 år igjen) 
      Gunnar Løken (2 år) 
      Torunn Bakkestuen (2 år) 
C) Varamedlemmer: Hanne Enerhaugen 
      Ingar Høiberg 
 
Maj-Lis Marman ønsket å tiltre som varamedlem og det 
måtte dermed foretas en skriftig avstemning om de to 
plassene.  
Resultat:  Hanne Enerhaugen: 45 stemmer 
   Maj-Lis Marman: 47 stemmer 
   Ingar Høiberg: 7 stemmer 
   Blank: 5 stemmer 
Totalt 54 sedler.    
 
Maj-Lis Marman og Hanne Enerhaugen ble valgt som 
varamedlemmer. 
 
D) Bilagrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og 

Feriehjemmet Skaug: 
Godkjent uten kommentarer. 
 
Det henvises til revisjonsberetningen på side 23 hvor 
det fremgår at revisor Tormod Haugen har revidert 
hele regnskapet for Oslo Døveforening.  
 
Bilagrevisoren ved Torstein Ekerbakke har 
gjennomgått alle bilagene og hadde ingen 
kommentarer til dette. 
 
9. Lovendringer: 
 
Valg av revisor for underavdelingene - punkt E 
Forslaget ble vedtatt. Det velges 1 revisor for alle 
underavdelinger.  
 
10. Innkomne forslag: 
1. Akershus Døves Fylkeslag legges ned 
Svein Sundkvist: 
Dagens ordning fungerte ikke tilfredsstillende og det 
har vært få aktiviteter. Oslo Døveforening går inn for 
nedleggelse av fylkelaget, og i stedet kan  Oslo 
Døveforening søke om midler direkte til Akershus 
fylkeskommune i fremtiden. Romerike Døveforening er 
enige med oss om å legge ned fylkeslaget.  
 
Forslaget ble vedtatt. 
 
2. Salg av Gården Sven Brunsgt 7 
 
Saken har vært diskutert på et medlemsmøte tidligere. 
Styret fikk grønt lys av årsmøtet til å sette i gang med 
salgsprosessen - og foreta undersøkelser i forbindelse 
med kjøp av nye lokaler. 
 
Forslaget ble vedtatt. 
 
11. Vedta medlemskontingenten for neste år: 
 
Vi følger Norges Døveforbund sin kontingent ordning 
som ble vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte. 
 
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og 
feriehjemmet: 
 
Forening 
Leder og styremedlemmer har ikke fått utbetalt sine 
honorarer i 2003, dette føres derfor i budsjettet  2004. 
En økning på 35000,-. Det vi si overføring ubenyttede 
honorarer i 2003 til 2004.  
 
Budsjettet ble vedtatt. 
 
Gården 
Budsjettet ble vedtatt. 
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felleslegatet: Torstein Ekerbakke 
 
Valg av revisor for underavdelingene: Utsettes til  
           ekstra ordinært 
           årsmøte 
 
E) Tilsynskomite på 3 medlemmer: Haldis Høiberg 
          Laila Nilsen 
          Aud Heggem 
 
F) Lovkomite på 3 medlemmer: Jarle Lid 
         Odd-Inge Schrøder 
         Sonja M. Holten 
 
G) 5 medlemmer i arrangement komiteen: Astrid T. Bø 
            Geir Brodal 
            Maj-Lisbeth 
            Marman 
            Helle   
            Christiansen 
Den 5. person kan utnevnes av komiteen. 
 
H) 3 medlemmer i kulturkomiteen: Karl Fr. Robertsen 
          Charlotte Agerup 
          Daniela M. Roos 
 
I) Feriehjemstyre: 
 Leder:     Unni Arnesen 
 Styremedlemmer: Finn Arnesen (1 år igjen) 
       Ragnhild Stenseth (1 år igjen) 
       Astrid T. Bø (2 år) 
       Andreas Fjelde (2 år) 
 Varamedlemmer  Børre Roås 
       Evy Solberg 
 
J) 2 representanter til styret i Oslo og Akershus                               
 fylkeslag for døve: Utgår 
 
K) Representanter til NDF's landsmøte: Ikke aktuelt i 
            år 
 
I) Valgkomite på 3 medlemmer: Tarja R. Wroldsen 
         Unn Johannessen 
         Trygve Bjerck 
    Varamedlemmer: Hallgerd Wroldsen 
         Svein Sundkvist 
 
Møteleder, Tone Britt Handberg, takket for seg og 
overlot ordet til foreningslederen, Torill Lorentzen. Torill 
takket for tilliten og avsluttet årsmøtet.  
 
Møtet ble hevet kl. 14.00. 
 
Torill Lorentzen ga tulipaner til møteledere, referenter 
og de avgåtte styremedlemmene som takk for 
innsatsen. 

 
Oslo 2.april 2004  
 
Sissel Gjøen     John Erik Johannessen 
møtereferent     møtereferent 
 
Protokollen godkjennes av protokollkomiteen. 
 
 
 
Torunn Bakkestuen  Helle Christiansen Jarle Lid 
 
 

 
 

 
 
Torill Lorentzen takket Svein Sundkvist og Trygve 
Bjerck for godt innsats i styret. De to har sittet i flere år, 
bl.a. Svein satt i styre tilsammen 17 år. Eitan 
Zuckermann satt i styret som varamedlem, og gikk 
også ut av styret. Han var ikke tilstede på årsmøtet. 
Det er de tre som gikk ut av styret på årsmøtet. 
  



ÅRGANG 41, NUMMER 2                                         SE HER                                                                                                 SIDE 7 

 

 
Stoff til neste nummer: 

Neste nummer kommer ut i sept. 2004,  
og frist for å sende stoff er 10. sept. 

E-post: seher@odf.no  
 

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2004 
 
August  
12.         Feriehjemmet Skaug 
19.         Oslo Døveteater 
26.         Døvblittgruppen 
 
September  
02.         Kvinneforening 
09.         Bridgeklubben 
16.         Feriehjemmet Skaug 
23.         Oslo Døveteater 
30.         Døvblittgruppen 
 
INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS 

 
*    Oppmøte kl.17.00.  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 bot på kr. 500,-. 
        

Styret i Oslo Døveforening 
 
 
 
 

VAKTORDNING PÅ TORSDAGER 
 
En fra styret vil alltid være tilstede på torsdager når  
foreningen er åpen. 
 
 
AUGUST       SEPTEMBER 
 
05. Maj-Lis      02. Mira 
12. Hanne       09. Bengt 
19. Torunn      16. Maj-Lis 
26. Gunnar      23. Hanne 
         30. Torunn 

HVA SKJER PÅ TORSDAGER? 
 
08.juli  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
15.juli  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
22.juli  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
29.juli   Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
05.aug.  Rorbua på Aker brygge kl 19.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.aug.  Åpen cafe fra kl 18.00 i ODF 
 
19.aug.  Middag fra kl 17.00 og foredrag 
    kl 19.00 om Nordisk     
    Ungdomsleir og 50 
    årsjubileum v/Bruno Ottesen 
 
26.aug.  Åpen cafe fra kl 18.00 og   
    diskusjonskveld kl 19.00 
 
02.sept.  Middag fra kl 17.00 og    
    foredrag kl 19.00  
    (tema er ikke bestemt) 
 
09.sept.   Åpen cafe 
 
16.sept.   Middag fra kl 17.00 og    
    medlemsmøte kl 19.00 
 
23.sept.  Middag og diskusjonskveld  om 
    tegnspråk (DØVES DAG) 
 
30.sept.  Åpen cafe og diskusjonskveld 
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OSLO DØVEFORENING HAR 
FÅTT NY WEB SIDE 

 

 
 

Den nye websiden ble presentert på årsmøtet 
27.mars 2004 i Oslo Døveforening. Vinneren ble 
Stian Giltvedt. 
 
Konkurransen var utlyst i november 2002, og i mars 
2003 valgte styret vinneren Stian Giltvedt. Det var i alt 
3 personer som deltok i konkurransen. Stian i 
samarbeid med daglig leder Vidar R. Sæle jobbet med 
å utforme siden, og det tok lengre tid enn vi trodde på 
forhånd. Vi valgte å bruke skikkelig tid på dette. Høsten 
2003 ble det trukket inn en som bisto arbeidet med å 
sette opp nyhetsartikler i PHP - språket for oss - da det 
ble så komplisert. Han heter Espen Andreasson og er 
bare 14 år! Så vi har satt opp en banner på vår side - 
www.pondus.net som han er ansvarlig for. 
 
Stian Giltvedt er hørselshemmet, og avsluttet 
videregående skole i juni, og han er veldig interessert 
og har som mål å jobbe med webdesign /reklame. 
 
Stian jobbet mye med å bygge opp siden i forhold til 
innhold, design og programmeringsspråk i odf.no. 
Daglig leder har stått for produksjon av tekster og 
innhold, og har fått mye gode råd og hjelp av Stian. 
 
Oslo Døveforening er veldig fornøyd med arbeidet 
Stian har gjort med www.odf.no, og vi ser frem til et 
mer aktiv side med masse nyheter framover. 
 
Stian vil fortsatt  være med å videreutvikle siden, da vi 
sammen har en del ideer. 
 
 
 
 
Ta turen innom www.odf.no, og der ligger god del 
informasjon og nyheter som blir lagt ut hver uke! 

ÅRETS HELSESØSTER 2004 
 

 
 

"Årets helsesøster" Anne Mette Dahl er overhelsesøster 
ved Rådgivningskontoret for hørselshemmede, 
byomfattende helsestasjon og er helsesøster for døve.  
Faggruppen av Helsesøstre i Oslo, som foreslo 
henne, skriver blant annet følgende: 
 Hun ble ansatt i en nyopprettet stilling som det ikke 
finnes maken til verken andre steder i Norge eller Europa. 
Hun har utformet stillingens innhold, samarbeidsformer, 
ulikt materiell og aktuell kunnskap i forhold til en spesiell 
målgruppe. Hun har bidratt til utvikling av helsesøsters 
arbeidsområde og markedsføring av vår profesjon 
innenfor og utenfor egen virksomhet på følgende måter: 
  

• Hun har utarbeidet undervisningsopplegg 
innenfor emnene kropp, utvikling, samliv og 
seksualitet. 

• Hun har laget undervisningsopplegg til bruk i 
barnehager og småskoleklassen for å forebygge 
seksuelle overgrep. 

• Et opplegg som er presentert på internasjonale 
konferanser i Østerrike; Danmark og Norge.  

• Hun har ledet et prosjekt der det ble laget film 
for unge om seksualitet. 

• Hun arrangerer babykafe og temakvelder. 
• Hun tilrettelegger barnehage- og skolestart i 

samarbeid med foreldre. 
• Hun har utviklet informasjonsfoldere for fagfolk 

på helsestasjonene, i barnehager og skoler. 
• Hun har undervist på helsesøsterutdanningen 

og på spesialkurs for foreldreopplæring. 
• Hun driver en byomfattende helsestasjon for 

ungdom, og har startet opp en egen 
teatergruppe for ungdom. 

• Og nå har hun til og med satt i gang prosjekt for 
et rusfritt ungdomsmiljø for ungdom i samarbeid 
med rusmiddeletatens kompetansesenter. 

 
Alt dette dreier seg om arbeid med døve, døve foreldre, 
barn og ungdommer. 
  
Oslo Døveforening gratulerer Anne Mette Dahl med 
kåringen av årets helsesøster. 
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SKUESPILLERE SØKES 
 
 
Oslo Døveteater søker etter skuespillere til Døves 
Kulturdager. De ønsker flere ungdommer, og er ute 
etter 4 menn og 2 kvinner, og stykket som skal 
spilles er "Den fortapte sønn", en tragedie komedie. 
Instruktør er Karl-Fr. Robertsen.  
 
Vi er også ute etter flere personer som kan ta ansvar 
for kostymer, kulisser og Rekvisitør. 
 
Det skal være et skuespiller møte mandag 16.august 
kl 18.00 i døveforeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta kontakt med karl.robertsen@chello.no 

LEGETJENESTEN FOR DØVE 
 
Oslo Døveforening fikk henvendelser fra 
medlemmer, som har klaget på at det er vanskelig å 
nå legetjenesten via teksttelefon. De foreslo om ikke 
Oslo Døveforening kunne ta opp med 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede om 
Legetjenesten kan være mer tilgjengelig gjennom 
epost og SMS i tillegg til teksttelefonen. 
 
Forslaget ble svært godt mottatt hos 
Rådgivningskontoret som tok saken opp med 
Legetjenesten for døve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan sende SMS og mobiltelefonnummer 
for bestilling/avbestilling av time på Sinsen 
Legesenter er:  95 23 48 08  

DUGNAD 9.AUGUST 
 
Det blir dugnad, og vi har bedt våre underavdelinger 
om å hjelpe til. Medlemmer er hjertelig velkommen til 
å hjelpe oss med dugnad i døveforeningen. 
 
Vi skal vaske og rydde bort ting som skal kastes 
bl.a. Det er særlig vinduer som skal pusses og ellers 
en del vasking (ikke gulv) i 2.etasje og i 5.etasje. 
 
Dugnaden er satt av – der vi har laget en vaske og 
rydde plan fra kl 09.00 og utover dagen til sen 
ettermiddag. 
 
Vi spanderer mat og drikke, for de som stiller opp på 
dagtid (lunsj) og de som stiller på ettermiddagen får 
pizza.  

DØVES DAG 
 
Oslo Døveforening har planer om å ha ulike 
arrangementer i Døves Dag – uken, fra torsdag 
23.september til lørdag 25.september. 
 
 
 
Vi har søkt om midler til Oslo kommune, og når 
bladet går i trykken – har vi ikke fått svar på 
søknaden vi sendte i januar 2004. Så vi vet ikke 
om vi får penger til å kunne gjennomføre Døves 
Dag slik vi har tenkt. 
 
 
 
Vi kommer derfor tilbake til mer informasjon i 
neste nummer som kommer i september med 
program for DØVES DAG – uken. 
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FERIEHJEMMET ”SKAUG” – 70 ÅR 
 
Lørdag 12.juni 2004, arrangerte feriehjemmets 
styre jubileumsfest om at det er 70 år siden Oslo 
Døveforening kjøpte feriehjemmet ”Skaug”. 
 
Det var 76 personer som deltok på festen. De 
fleste kom i buss som foreningen hadde satt opp 
fra Sven Brunsgt til Nesodden. 
 
Det var en fin fest, med mye god mat! 
 
Oslo Døveforening ved Mira Zuckermann og Vidar 
R. Sæle ga på vegne av foreningen en gave til 
feriehjemmet. Foreningen ga en oppvaskmaskin i 
gave, som var en etterlengtet ønske og en 
overraskelse til feriehjemmet styre. 
 
Foreningen håper at med oppvaskmaskin på 
plass, vil det bidra med at det blir lettere å leie ut 
feriehjemmet. 
 

Toastmaster var Andreas Fjelde som ledet festen. 

Festkomiteen gjorde en flott jobb med å forberede 
festen, med all den gode maten og den fine teltet 
som var innkjøpt for anledningen. 

 

 

 

 

OSLO DØVEFORENING 
ØNSKER DEG EN RIKTIG 

GOD SOMMER! 
 

Hilsen fra styret og ansatte 
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Klipp fra historien om Feriehjemmet ”Skaug” 
og hvordan det ble til, skrevet av Johan Larsen 
 
En solfylt søndagsmorgen sommeren 1933 
drog et selskap av døve ut på en tur i 
Oslofjorden i Ric. Helgesens flotte motorbåt.  
Turen gikk til de skjønneste steder i Oslofjorden 
hvor man fikk anledning til å nyte sommerens 
goder  -  med frisk luft, sol og sjø, skog og 
grønne marker, og fuglelek og dyreliv, og folk i 
alle aldre frydet seg over det skjønneste av alt, 
naturen.  Da selskapet hadde fartet omkring 
halve dagen, fikk man da anledning til å 
betrakte mange hyggelige hjem, hvor folk 
ferierer om sommeren.   
Misundelsen var da på toppen.  Da utbrøt en av 
deltagerne, herr Reidar Ruud:  Synd at 
døveforeningen ikke har et sådant hyggelig 
hjem, hvor døve og deres venner kan samles 
sammen til hyggelige stunder med badeliv og 
hvile.  Til dette svarte den svenskfødte herr 
Emil Carlstrøm kort og godt, ja, varfør inte.  
Etter disse ordskifter, ble tanken lagt frem for 
styret i Døves Forening, som da behandlet den 
saken.  De som hadde denne fine tanken, 
redegjorde så for saken og fremla sine planer 
og hvordan økonomien skulle skaffes. Styret 
anbefalte forslaget, og en komite ble så valgt til 
å arbeide videre med saken.   
Til komite ble disse valgt.  Reidar Ruud, Emil 
Carlstrøm og Nils Vikene.  Komiteen gikk straks 
i gang med et gavelotteri, som i løpet av vel et 
halvt år innbragte en pen sum av over kr. 
4.000,-.  Og på ordinær generalforsamling i 
februar 1934 redegjorde komiteen for resultatet 
av den avholdte utlodning.  Hva innkjøp av 
eiendommen til feriehjem da angikk,  
så ble det pointert at der ikke skulle treffes 
noen endelig avgjørelse uten etter samråd med 
døveforeningens styre.  Komiteen ble så 
anmodet om å fortsette arbeidet.  De averterte, 
og fikk mange billetter, beså flere eiendommer.  
Og så fant man den rette, det ble kjærlighet  
ved første blikk, en eiendom beliggende på 
Rudstrand på Nesodden, ca. 1 times båtreise 
fra Oslo.  Arealet var ca. 5 ½ mål, derav ca. 4 
mål eiendomsgrunn, resten 1 ½ mål er bygslet 
av prestegardsskogen på vanlig vilkår (99 år) 
hvorav 10 år er gått.  Alle trær på denne del  
hører også med til eiendommen, disse er kjøpt 
spesielt.  Det er også frukttrær av fin kvalitet.  

Hekk foran haven ut mot sjøen, og vakker utsig 
utover mot Bundefjorden.   
 
Bebyggelsen er følgende:  
 1. Hovedbygning av tømmer inneholder 3  
      værelser og kjøkken i 1. etasje.   
 2. anneks bygg, 2 værelser og kjøkken og 
     veranda.  I hovedbygningen er det også 2 
     værelser og kjøkken i annen  etasje, og 
      en stor veranda.   
 3. Dukkestuen, 1 værelse (et lite rum og  
     veranda).   
 4. Verksted, 1 værelse, samt ytre rum og  
      loft.   
 5. Solid stort uthus med flere rum.  (Det  
      siste er nå revet ned). Ekstra god kjeller 
     med granittmur,  hovedbygningen er god 
     for vinterbruk.  
     Og så er det en stor og god brønn. 
 
Prisen på eiendommen var på kr. 12.000,- + 
omkostninger, denne sum ble pruttet ned  
til 11.000,- + omkostninger.  Der var ingen 
pantegjeld, men selgeren var villig til å ta en  
større obligasjon.  I prisen fulgte med 
haveredskaper, havemøbler, og mange pene ting,  
samt en båt.   
Rudstrand er kjent som et av de hyggeligste 
steder i Bundefjorden med kun 9 villa-
eiendommer. 
Komiteen fikk så fullmakt til å underskrive 
kjøpekontrakt på foreningens vegne med 66  
mot 5 stemmer.  Og feriehjemmet ble så innkjøpt 
den 1/6 1934.  Det første styret bestod av Reidar 
Ruud, form., med Emil Carlstrøm og Nils Vikene 
som medarbeidere.  Fra den tid begynte døve 
med all slags opprydninger, og feriehjemmet ble 
innviet den 16. september 1934. 
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FLOTT TUR TIL OSCARSBORG 
 

 
 

Oslo Døveforening arrangerte utflukt til 
Oscarsborg torsdag 20.mai. Det var i alt 26 
deltakere og 5 tolker. 2 av dem tolket for oss, en 
studerte og 2 tolket for et av våre deltakere som 
har Usher-syndrom. 

 

 
Her er alle samlet ved statuen til oberst Eriksen. 
 
Døveforeningen leide en buss fra Sven Bruns gt, 
og dro til Drøbak. Vi ble usikre hvilken kai vi skulle 
til. Vi fikk beskjed om å møte på sjøsiden, men vi 
kjørte der vei skiltet viste Oscarsborg kai. Egentlig 
skulle vi stått på Torget i Drøbak, men vi hadde tlf 
kontakt så båten kom til oss og hentet. 
 
Vel framme på kaien til Oscarsborg, møtte vi en 
guide og han viste oss rundt. Normalt tar det 1,5 
time med omvisning – men vi fikk litt ekstra tid 
nesten 3 timer. Vi antok at vi skulle ta med ro og 
at vi hadde rikelig tid med pauser. Men alle var 
overrasket at Oscarsborg var mye større og mye å 
se på enn vi antok på forhånd. Så det var visning i 
nesten 3 timer med få pauser. 
 
Omvisningen var for det meste utendørs, der vi 
fikk bl.a. se hvor skipet Blücher sank, og hvilke 
kanoner man skjøt fra. Det som imponerte oss, 

var at skipet Blücher skjøt mot Oscarsborg i 10 
timer. Det var synlige skader på bygningene og 
vinduer ble knust. Ingen ble skadet eller drept! Alle 
gikk i undergangene der det var trygt å være. 
 

 
Her synes kanskje Maj-Lis Marman at det er 
skummelt, for det var kaldt og litt spennende å 
gå i undergangene og opp til festningen inne i 
Oscarsborg. 
 
På websiden til www.oscarsborg.no, leser vi: 
 
Blant alle de gamle festningene rundt om i Norge 
står Oscarsborg i en særstilling både i fjern og 
nær historie. Festningens betydning 9. april 1940 
er velkjent. Det var her oberst Eriksen og hans lille 
styrke ga Blücher nådestøtet, noe som gjorde det 
mulig for konge, regjering og Storting å flykte i 
sikkerhet for den tyske invasjonsstyrken. Uten 
denne innsatsen ville norsk krigshistorie sett 
annerledes og verre ut. 
 
Allerede i Christian IVs regjeringstid under den 
såkalte «Hannibalsfeiden» 1643-1645 ble det 
bygget blokkhus på Kaholmene for å sikre 
innseilingen til Christiania. I 1807 ble nesten hele 
den dansk-norske krigsflåte senket av 
engelskmennene under slaget på Københavns 
red. For igjen å kunne sikre innseilingen til 
Christiania ble de anlagt tre batterier i 
Drøbaksundet. Disse ble imidlertid nedlagt etter 
unionen med Sverige i 1814. 
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Her forteller guiden (med caps) om Oscarsborg 
festningen ved en bauta til gruppen vår. 
 
 
Vi fikk omvisning inne der de hadde en liten 
museum, og de viste hvordan det skjedde i 9.april 
1940 da skipet Blücher ble sunket og en kort 
autentisk film som viste hendelsen.  
 
Etter at omvisningen var ferdig, fortalte guiden at 
det kommer ny hefte om Oscarsborg festningen. 
De håper at heftet kan bli trykket i løpet av 
sommeren. Han visste ikke helt hva det kommer til 
å koste, men antok ca 20-30 kroner. Vi ble enige 
om at deltakere kan bestille heftet gjennom daglig 
leder Vidar R Sæle som var reiseleder for 
gruppen. Daglig leder takket for den flotte 

omvisningen, og flere i gruppen vår ga også det 
samme uttrykk til guiden. 
 
Etter omvisningen, dro vi med båten ”Oscarsborg 
II” tilbake til Drøbak, og der ventet bussen som 
kjørte oss til Kumlegaarden restaurant der vi 
spiste nydelig grillet pepperlaks med hvitvinsaus 
og karamellpudding. Så dro vi hjemover til Oslo 
med bussen, og alle takket for turen til daglig leder 
Vidar R Sæle. Deltakere var meget fornøyd med 
turen, og vi var heldig med været. De fleste 
ønsker flere slike kulturturer med omvisninger.  
 
Oslo Døveforening er glad for at deltakerne er 
veldig fornøyde med turen. Turen kom i stand 
etter at vi fikk innvilget kulturmidler fra Norges 
Døveforbund – noe vi vil satse videre på slike 
kulturreiser og omvisninger med tolk. Vi har 
begynt å få et godt samarbeid med våre 
tolkesentraler. 
 

Piknik på Hovedøya 
14. august, kl. 13.00. 
 
Internasjonal gruppe og kulturkomiteen 
arrangerer en hyggelig piknik på Hovedøya. 
 
- Ta med mat og drikke selv. 
- Ta med noe sitte underlag eller teppe. 
- Ta med badetøy 
 
Alle er velkomne. 
 
Møt opp ved klokketårn utenfor Oslo S, kl. 
12.00. 
 
Meld på til Oslo Døveforening 
 
E-post: post@odf.no  
SMS: 930 32 049 
 
 

Internasjonale gruppen 
Kulturkomiten 
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OMVISNINGSTUR TIL BYGDØY SØNDAG 5.SEPTEMBER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lystslott på Bygdøy. Kong Oscar I fikk oppført slottet i romantisk, engelsk nygotisk stil i årene 1847 til 1852.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den kulturhistoriske utstillingen "Norge-Russland: Naboer gjennom 1000 år" er et samarbeidsprosjekt 
mellom Norsk Folkemuseum på norsk side og Russisk etnografisk museum i St. Petersburg og 
Statens museums utstillingssenter Rosizo på russisk side.  
 
Søndag 5.september blir det 2 omvisninger med tegnspråktolker. 
 
Program: 
Kl 10.30  Møte utenfor Oslo Døveforening – vi tar felles transport 
Kl 11.00 Omvisning på Oscarshall slott 
Kl 12.15 Vi går til Folkets museum og tar en pause i kafeteria (ikke inkludert i prisen) 
Kl 14.00 Omvisning på utstillingen ”Norge-Russland. Naboer gjennom 1000 år” 
Kl 15.15 Hjemreise på lokal buss (ikke inkludert i prisen) 
 
Pris  
Voksen kr 100 pr person (medlemspris) – kr 200 pr person (for ikke-medlemmer) 
Barn kr 75,- (medlemspris) – kr 175,- (for ikke-medlemmer) 
 
Begrenset til 20 personer pr gruppe. 
 
Prisen inkluderer: 
Felles transport fra døveforeningen til Oscarshall slott, omvisning på Oscarshall slott, inngangsbillett til 
folkets museum og omvisning på utstillingen Norge-Russland. 
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Utdrag fra medlemsmøte 18.mars 2004 
 
Det var 40 medlemmer tilstede. 
 

Hva vil vi med torsdagskvelder? 
 
Det ble innledet kort med de punkter: 

Innhold? 
Bare foredrag hver torsdager? 
Annenhver torsdager – foredrag? 
Stenger torsdager, og kun underavdelinger 
har aktiviteter? 
Kun 1 eller 2 torsdager åpen hver måned? 

 
Synspunkter fra medlemmer var varierende: 
Annenhver uke middag, like uker. Døvekirken har 
middag på ulike uker. 
Ikke foredrag hver uke, men variasjoner som aktiviteter 
i dart, biljard osv 
Foredrag en gang i blant f.eks annen hver mnd 
Foredrag hver 2. Eller 3.uke 
Pub på sommer helst i døveforeningen og ikke i 
Rorbua 
Ikke trivsel i df – da det er mer liv i Rorbua – hvis vi 
skal flytte – kanskje lettere å komme med gode ideer 
enn i dette huset? 
Ønsker df åpen hver torsdager. Hyggelig med sosialt 
samvær med vafler og god kaffe 
Noen torsdager få personer og andre torsdager mange 
personer. 
Prøve med pub på torsdager i hele sommer i 
bakgården og i Grotten og gjerne dagtid for 
pensjonister i sommer 
Variasjon i kantinen som toast, pølser, rundstykker.. 
Ønsker mer debatt om aktuelle temaer 
Debatt: En gruppe som kan fritt diskutere artikkel fra 
døves tidsskrift, avis eller bøker 
Variere program å ha noen torsdager og noen fredager 
med pub 
Døveforening er avhengige av at medlemmer stiller 
opp og hjelper hverandre. Uten medlemmer har vi ikke 
døveforening. 
Døvekirken er åpen annenhver torsdager hele 
sommer. 
En mente at det ikke er riktig å overlate ansvar til andre 
som døvekirken, men viktig at døveforeningen har 
tilbud også. 
Bergen åpen hele sommer, hver torsdager 
Mente at man (siktet til ansatte odf) har rett på ferie i 
sommer, og at det er ok med andre møteplasser der 
døve kan møtes er bra også. 
Kan også lage vaktordning ad sommeråpning. 
 
Styret har drøftet saken på et styremøte, og sett på 
saken vedr. torsdagskvelder. 

Styret ble enige om å ha kun 2 foredragskvelder pr 
måned og 1 diskusjonskveld pr mnd fra høsten av for å 
se hvordan det går. 
 
Vi har også satt i gang med middagsservering 
annenhver uke, dvs på like uker. 
 
Andre punkter som ble nevnt på medlemsmøte, og 
andre seminaret er nokså like at de vil bli tatt opp på et 
styreseminar styret skal ha i Jevnaker i august. Vi vil 
da se på resultater fra seminarene vi har hatt da 
Bergen Døvesenter og 1866-foreningen København 
besøkte Oslo Døveforening og fortalte hva de har gjort. 
 
Noen punkter fra hver av foreningene, kan være 
aktuelle å se nærmere på. 
 
Middag i ODF 
 
Vi tilbyr middag i Oslo Døveforening på like uker – 
torsdag fra kl 17.00 – 19.00. Følg med i oppslag eller i 
terminliste da vi har skrevet hvilke torsdager det  
middagsservering. 
 
Pris pr middag varierer med hva det blir servert 40 kr 
eller 50 kr pr porsjon. 
 
Alle er hjertelig velkommen til å spise god middag, som 
vår kantinemedarbeider Unni Arnesen serverer. 

NORGE TAPTE DEAFLYMPICS-
KVALIFISERING 

 
Døvelandslaget for herrer, spilte mot Irland i Dublin 
30.mai og tapte hele 8-1 som er rekord for største tap 
gjennom tidene. 
 
Andre kampen fant sted i Oslo på Lambertseter bane 
26.juni, og der spilte Norge bedre, men tapte 4-1. 
Målscorer for Norge var Leif Egil Solberg, og samme 
mann ga Irland et selvmål. 
 
Det har vært et evalueringsmøte, der man har tatt opp 
ting til vurdering – bl.a. om å skifte ut nye folk som 
lagleder, trener, satse på yngre spillere osv. Foreløpig er 
ikke dette bestemt da det skal tas opp til vurdering hos 
Norges Fotballforbund. 
 
De er enige om å sette et nytt mål, og glemme 
Deaflympics – selv om det kanskje gir Norge en plass til 
Australia – til det er Norge for dårlige og det koster mye 
penger. 
 
Det er bedre å satse mot EM-kvalifisering som starter i 
2006, og EM finner sted i Portugal i 2007. 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2004 

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

A - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Svein BrunsGt. 7 
0166 Oslo 

 

JULI 
 
Tor. 08. Rorbua på Aker brygge kl.19  
Tor. 15. Rorbua på Aker brygge kl.19  
Tor. 22. Rorbua på Aker brygge kl.19  
Tor. 29. Rorbua på Aker brygge kl.19 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST 
 
Tor.  05. Rorbua på Aker brygge kl.19 
Man. 09. ODF DUGNAD 2.& 5. etg. fra kl. 9  
Ons. 11. Pensjonisttreff 10-15 
Tor. 12. Åpen Cafè 
Lør. 14. Internasjonaltreff: Tur til Hovedøya  
Man. 16. Døveteater – skuespillermøte kl 18  
Tir. 17. Bridge 
Tor. 19. Middag og foredrag i ODF 
Fre. 20. ODF Styreseminar i Jevnaker 
Lør. 21. ODF Styreseminar i Jevnaker 
Søn. 22. ODF Styreseminar i Jevnaker 
Ons. 25. Pensjonisttreff 10-15 
Tor. 26. Åpen Cafè og diskusjonskveld i ODF 
Fre. 27. Oslo Døveteater 
Tir. 31. Bridge 

SEPTEMBER 
 
Tor. 02. Middag og foredrag i ODF 
Søn. 05. Omvisningstur til Bygdøy 
Tir. 07. Bridge og Kvinneforening 
Ons. 08. Pensjonisttreff 10-15 
Tor. 09. Åpen Cafè i ODF 
Tor. 16. Middag og medlemsmøte i ODF 
Tir. 21. Bridge 
Ons. 22. Pensjonisttreff 10-15    
Tor. 23. Middag og diskusjonskveld om   
   tegnspråk i ODF - Døves Dag 
Fre. 24. Døves Dag      
Lør. 25. Døves Dag 
Tor. 30. Åpen Cafè og diskusjonskveld i ODF 

Abonnement på Se Her 
 

Er du interessert i å følge med hva som skjer i Oslo Døveforening? 
 

Bladet kommer ut 4-5 numre i året. 
 

Send telefaks til oss: 
Oslo Døveforening, 22112321 
Årskostnad: Kr 150,00 
 

(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

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


