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GRUNNSTØTTE - AVSLAG FRA OSLO KOMMUNE
Oslo Døveforening sendte en klage i fjor sommer på
grunnstøtte da vi fikk mindre enn vi pleier å få. I 2003
fikk vi kr 450.000 mot tidligere år fikk vi kr 500.000.
Saken ble behandlet i Oslo kommunes klagenemnd
17.februar 2004, der representanter fra Høyre,
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet behandlet saken
vår.
Anbefalingen fra sekretariatet ble enstemmig vedtatt,
og det betyr at vår klage ble ikke tatt til følge.
I informasjonsskrivet for 2003 er klager varslet om at
den totale tildelingen av prosjektstøtte ville bli økt på
bekostning av grunnstøtten. Dette har vært førende for
tildelingen i 2003. Generelt står Oslo kommune fritt til å
endre størrelsen på tildelingen av grunnstøtte til
enkeltorganisasjoner fra ett år til et annet. Dette
fremkommer av tilsagnsbrev til tilskuddsmottakere og
av informasjonsskriver til søkerne.
Klagen er endelig og kan derfor ikke påklages. Oslo
Døveforening vil bruke mer tid i 2004, i dialog med
kommunen og politikere i forhold til tilskudd fra Oslo
kommune.

Stoff til neste nummer:
Neste nummer kommer ut i juni 2004,
og frist for å sende stoff er 1. juni.
E-post: seher@odf.no
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DAGLIG LEDER HAR ORDET

Styret har besluttet at vi skal ha en komite som skal jobbe
med de spørsmål rundt ved en eventuell salg (avhenger
hva årsmøtet 27.mars bestemmer seg for) og hva vi ønsker
i en framtidig Døves Hus. Komiteen kan da jobbe med å
forberede et brev og be om et møte med byråd.

Kjære medlemmer!
Årsmøtet nærmer seg lørdag 27.mars, og vi håper at du
finner veien og som medlem har du en rettighet der du kan
stemme over saker og forslag, og ikke minst valgene.

Det er viktig at vi kommer på lag med kommunen i forhold
til hvis vi ønsker for eksempel Rådgivningskontoret for
hørselshemmede, Eldresenter for døve, og andre som
Norges Døveforbund – om de skal inn. Det er noe vi bør
vurdere eller om vi bare skal ha for oss selv.

Kommunenes ansvar for døveforeningene
I lederartikkelen i Døves Tidsskrift nr 10 2002, skriver
Årsmøtet behandler beretning og regnskaper og det er et
redaktør Helge Herland et meget godt innlegg som vi vil ta
lovforslag og 2 innkomne saker som skal behandles. En av
kopi og sende inn til Oslo kommune når vi har møter, og
dem er en viktig sak for Oslo Døveforening, nemlig at vi
ved rapportering av vår drift til kommunen når de skal
skal drøfte salget av Gården Sven Brunsgt. 7.
behandle grunnstøtte for 2004.
En viktig beslutning som vil prege Oslo Døveforening i
2004, hva som skjer med Gården.

Han skriver bl.a. at Oslo Døveforening har bevist gjennom
mer enn hundre år at den er et nødvendig tilbud, der døve
kan treffes i et tegnspråklig miljø uten å være
Hvilken funksjon skal Døves Hus være i framtiden?
funksjonshemmet. Derfor er vi skuffet over at Oslo
kommune, og de andre kommunene som har
Oslo Døveforening inviterte Rune Gerhardsen og Trond
døveforeninger, ikke vet å verdsette det arbeidet som
Jensrud til foreningen 20.januar, hvor vi fremla våre tanker i
gjøres for en gruppe som faller utenfor storsamfunnets
forhold til Døves hus i framtiden.
tilbud om kultur- og sosiale aktiviteter.
Vi mottok en e-post fra Trond Jensrud 18.februar, hvor de
takket for besøket. De følte at de fikk mye nyttig og viktig
informasjon til deres videre arbeid i forhold til Oslo
Døveforening.
De skriver i mailen:
”Når det gjelder muligheten for å bygge et Døves Hus og
eventuell samordning med Rådgivningskontoret, har jeg
hatt en underhånden / uformell samtale med byråd
Margaret Eckbo.
Rådet til dere, er å skrive et brev til Byråd for Velferd og
sosiale tjenester Margaret Eckbo, og forklare saken. På
slutten av brevet kan dere gjerne be om et møte med
byråden for å forklare saken nærmere.

Foreningene gjør et enormt forebyggende sosialt arbeid,
ved at døve alltid har et sted de kan gå til. På samme måte
gir foreningene et rikt kulturtilbud med kurs, foredrag og
andre aktiviteter.
Til tross for sitt viktige arbeid må foreningene tigge
kommunene etter kommunale tilskudd.
Helge Herland skriver videre at døveforeningene i de
største byene burde ha status som kommunale
samfunnshus. På den måten ville foreningene være sikret
årlige økonomiske tilskudd fra kommunene. I dag drives de
fleste foreningene på stor dugnadsjobbing og noen få
ildsjelers samvittighetsfulle innsats. Hva skjer når disse går
lei?

Viktig å ha med alle opplysninger om hva huset skal / kan
brukes til (deres behov og ønsker), hvem som kan tenkes
som samarbeidspartnere (eks. rådgivningskontoret, Norges
Døveforbund) og ikke minst hvordan dere ser for dere
finansieringen.

Videre skriver han, at i Oslo kommuneplan står det bl.a. at:
”Oslo skal være en attraktiv by å bo i for hele befolkningen.
Oslo kommune skal ha et serviceorientert, effektivt og
treffsikkert velferdstilbud.” Gjelder det for døve også?

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål om brevet eller
andre ting. Til slutt ønsker de oss lykke til.” – med vennlig
hilsen Trond Jensrud.

Det er et meget viktig og godt spørsmål om dette gjelder for
døve også i Oslo kommune. Samtidig er det viktig å tenke
på framtiden hvilken funksjon Oslo Døveforening og Døves
Hus skal ha.

I det møtet snakket vi ikke om å bygge hus, men å selge
Døves Hus og flytte til et nytt hus eller seksjon – men det
som er viktig er å fremlegge våre tanker og ønsker hva vi
ønsker i forhold til å bruke hus / seksjon til.

Vidar R. Gabato Sæle
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TEMAKVELD FORELDRE
Oslo Døveforening i samarbeid med Døves Frivillighetssentralen og Rådgivningskontoret for hørselshemmede,
arrangerer temakveld for døve foreldre med hørende og/eller døve barn.
Temakveld blir mandag 22 mars kl. 19.00-21.00, og tema er ungdom og rus.
Det blir gitt informasjon om de ulike typer av rusmidler, og om hva som er populært / vanlig blant ungdom i dag.
Det blir også informasjon om forebygging og hva foreldre kan gjøre ved eventuell mistanke.

FAMILIETREFF PÅ SKAUG
Oslo Døveforening i samarbeid med Døves Frivillighetssentralen og Rådgivningskontoret for hørselshemmede,
arrangerer familietreff for døve foreldre med hørende og/eller døve barn og ungdom.
Familietreff blir lørdag 5.juni. Det er muligheter for overnatting fra fredag 4.juni til søndag 6.juni.
Mer informasjon om familietreff med program for foreldre og for barn (mest vekt på 7-16 år)
kommer senere ved oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 og pr epost og www.odf.no.

SEMINAR FREDAG 30.APRIL
Oslo Døveforening hadde seminar 23.januar, hvor Toralf Ringsø fortalte om omorganiseringen i Bergen Døvesenter. Oslo
Døveforening ønsker å omorganisere, men vi trenger kunnskap og andres erfaringer og råd før vi bestemmer oss hva vi
skal omorganisere i Oslo Døveforening.
Denne gangen har vi invitert Ole Jeppesen som er sekretariatssjef i Tegnsprogshuset i København.
Ole Jeppesen forteller om omorganiseringen i døveforeningen i København
og om Tegnsprogshuset.
Kan noe av danskenes erfaringer og tiltak de har gjort, være til nytte for
Oslo Døveforening?

Døveforeningen i København endret navnet fra Døveforeningen af 1866 til Storkøbenhavns Tegnsprogsforening af 1866.

Oslo Døveforening inviterer til seminar fredag 30.april med gratis middag kl 17.00 og
pubkveld etter seminaret.
Bestilling av middag innen 22.april hvis du ønsker middag - så vi vet hvor mange som kommer!

Program
kl 17.00 Gratis middag og husk å bestille innen 22.april
kl 17.45 Daglig leder Vidar R Sæle åpner seminaret.
kl 18.00 Foredrag ved Ole Jeppesen
Det vil bli pauser innimellom, og det blir anledning til diskusjoner.
kl 21.00 Avslutning ved daglig leder Vidar R Sæle, og en kort evaluering av kveldens seminar.
Pubkveld og sosialt samvær!
Seminaret er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Hjertelig velkommen!
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HVA SKJER PÅ TORSDAGER?
Oslo Døveforening har sin faste dag på torsdager fra kl
18.00 og utover kvelden. Program begynner kl 19.00.
11.mars

Holdninger i døvemiljøet v/Thorbjørn J. Sander

18.mars

Medlemsmøte: Hva vil vi med torsdagskvelder?

25.mars

Mobiltelefonen, kan en døv bruke den i en
nød situasjon?
v/ Egil W. Lømsland i Post og teletilsynet.

SIDE 5

FOREDRAG - FØLG MED I TEKST-TV SIDE 772
Når bladet går i trykken, har vi ikke klart å få avtalt
datoer når de kan komme og holde foredrag i
døveforeningen. Følg derfor med i tekst-tv side 772.
Tema som vi håper å få til er:
• Selvangivelsen 2003 (se notis om individuell hjelp,
men her tenker vi som foredrag)
• Bydelsreformen i Oslo
• Hva kan Rycon AS bistå med og hva jobber de
med?

TEGNSPRÅKTOLK I DØVEFORENINGEN
01.april
Har du tenkt deg til deaflympics i Australia?
MyPlanet v/Rune Tonstad (reisebyrå)
informerer om hva de kan tilby deg.
15.april
22.april

Åpen café – program
(følg med i tekst-tv side 772)
Informasjon om prosjekter som ODF
gjennomførte i 2003 og nye prosjekter i 2004.
v/Vidar R Sæle
Er ODF bare for ”norske” døve? – resultater
fremlegges ”Hva kan ODF gjøre for døve i Oslo
og Akershus?” – resultater fremlegges ”Er det
kult å være døv ungdom?” ny prosjekt i 2004

29.april

Åpen café – program
(følg med i tekst-tv side 772)

6.mai

Hva er rettighetssenter i FFO?
v/Øyvind Bjørkås

Oslo Døveforening har gjort avtale med noen
tegnspråktolker om at vi har en prøveordning fram til
sommeren, og fra og med høsten håper vi å få en
ordning i mer faste avtaler.
Da er det lettere å få tak i tolker på foredragene på
torsdagskvelder, og i tillegg vil det være fast tolk
annenhver onsdager når pensjonistgruppen har sine
treff.
Det betyr at DU som medlem kan bruke tolk ved for
eksempel du skal ringe til noen, ringe etter drosje eller
bestille time hos frisør, lege, Rådgivningskontor osv.
Benytt gjerne tilbudet!

OMVISNING PÅ SLOTTET

13.mai

Åpen cafe – program
(følg med i tekst-tv side 772)

20.mai

Stengt pga Kristi Himmelfartsdag

Vi fortsetter suksessen med omvisninger på Slottet. Vi
har ikke bestilt billetter, men ønsker å få
forhåndspåmeldinger – slik at vi kan bestille i god tid.

27.mai

Åpen cafe – program
(følg med i tekst-tv side 772)

Forhåndspåmeldingsfrist er 15.april og henvendes
til daglig leder!

3.juni

Åpen cafe – program
(følg med i tekst-tv side 772)

10.juni

Åpen cafe – program
(følg med i tekst-tv side 772)

Omvisninger tenker vi å satse på:
• Torsdag 24.juni på ettermiddagen ca 14.30 –16.00
• Lørdag 26.juni på dagtid ca 12.00

17.juni

Åpen cafe – program
(følg med i tekst-tv side 772)

24.juni

Rorbua på Aker brygge
(venter svar om bekreftelse fra Rorbua)

Hver gruppe maks 30 personer, og omvisningstiden er
1 time.
Klokkeslettet bestemmes, etter avtale med Slottet og
etter hva som er ledig. Jo fortere, du melder på, så er
det lettere for oss å se hvor stor interessen er, så
bestiller vi billetter så fort plassene fylles opp.
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HJELP TIL SELVANGIVELSEN 2003
Oslo Døveforening har gjort en avtale med Oslo ligningskontor, om at de kommer til oss og gir en service til våre
medlemmer for veiledning og hjelp til selvangivelsen for 2003.

Onsdag 21.april kl 13.00 – 15.00 og 17.00 – 19.00
Per Kristian Holth og Joachim Johannessen fra Oslo ligningskontoret kommer, og det er bekreftet fra
tolketjenesten om at vi har fått 2 tegnspråktolker
Benytt anledningen og få veiledning og hjelp av Oslo ligningskontoret i Oslo Døveforeningens lokaler.
Saksbehandlere vil være i Oskarhallen og i kontoret i 1.etasje.

FERIEHJEMMET SKAUG
Påskemesse og loppemarked
Det blir holdt påskemesse og loppemarked i ODF lørdag 13. mars kl 11.00 – 15.00.
Åpen i påsken
Feriehjemmet Skaug i Nesodden vil være åpen hele påskeuken, fra 2. til 11.april.
70 årsjubileumsfest
Feriehjemmet Skaug feirer sin 70 årsjubileum lørdag 1.juni. Det kommer mer informasjon senere,
følg gjerne med i tekst-tv side 772 og på oppslagstavlen i ODF.

FOTBALL OG PUBKVELDER
Er det noen av medlemmer, som kan tenke seg å ta
ansvar for å arrangere noen kvelder i juni og i juli?
Det skal være EM i fotball i Portugal 12.juni – 5.juli 2004,
og det er sikkert en god del fotballinteresserte som har lyst å
se kampen på storskjermen. Vi så tidligere at dette var
populære kvelder for mange da vi hadde pubkvelder og så
norske fotballandslaget i EM-kvalifiseringen.
Pr i dag vet vi ikke hvilke tv-kanaler som sender kampene fra
EM og tidspunkter. Dette blir kunngjort i tekst-tv og ved
oppslag i døveforeningen senere.
Ta kontakt med daglig leder Vidar R Sæle, og vi gjør
avtale om hvilke dager/kvelder.

OVER 100 ÅR SIDEN?
Det er morsomt å lese i forrige nummer av SEHERbladet at Per S. Mehlum og Tonje ble viet på
Schafteløkken - den gamle Balchens skole - altså på
døvehistorisk grunn. Men det er ikke riktig at det ved
denne anledningen var over hundre år siden døve var
samlet der.
Det er sikkert mange døve i Oslo som husker at vi var
samlet på dette historiske stedet i april 1996 i
forbindelse med det døvehistoriske kurset som ble
arrangert av Oslo lokallag av Norsk Døvehistorisk
Selskap. De som er i tvil kan finne bilde av deltakere
foran skolebygningen på Schafteløkken i Nye Journal
for Døve juli 1996.
Hilsen Thorbjørn Johan Sander.
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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.

DEAFLYMPICS-KVALIFISERING
Døvelandslaget for herrer, skal spille 2
kvalifiseringskamper i Dublin 29.mai og i Oslo søndag
27.juni. Hold av datoen, og støtt døvelandslaget! Mer
informasjon kommer i tekst-tv side 772 om klokkeslett
og sted.

UTFLUKT TIL OSCARSBORG 20.MAI
Oslo Døveforening arrangerer en utflukt torsdag
20.mai som er en Kristi himmelfartsdag. Vi tar turen
fra Oslo til Drøbak, og tar en liten båttur over til
Oscarsborg festning.
Program blir:
kl 11.45 Oppmøte utenfor Døves Hus
kl 12.00 Bussen kommer og henter oss
kl 13.00 Ankomst i Drøbak
kl 13.15 Båt fra Sjøtorget til Oscarsborg festning
med omvisning.
Guiden med tegnspråktolker, gjennomgår
Oscarsborg festningens historie med vekt på 9.april
1940.
kl 14.45 Båt fra Oscarsborg til Sjøtorget
kl 15.00 Middag i Kumlegaarden restauranten
kl 17.00 Avreise fra Drøbak med buss til Oslo
kl 18.00 Ankomst Oslo S og Døves Hus
Med forbehold om endringer i programmet.
Pris: kr 300,- for medlemmer og kr 500,- for ikkemedlemmer.
Prisen inkluderer buss Oslo-Drøbak t/r, omvisning
på Oscarsborg festning, båt Sjøtorget-Oscarsborg
t/r og middag.
Påmelding til daglig leder innen 6.mai.
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DØVES KULTURDAGER 2004 I OSLO
Norges Døveforbund skal arrangere Døves Kulturdager i Oslo 22.24.oktober, som finner sted i Oslo kongressenter ved youngstorget.
Norges Døveforbund (NDF) sendte i fjor en forespørsel til
døveforeninger om de kan tenke seg å arrangere kulturdager i
årene 2004-2007.
Følgende foreninger meldte seg interessert:
2004 – Romerike Døveforening
2005 – Vestfold Døveforening
2006 – Møre og Romsdal Døveforening
2007 – Ikke bestemt, mulig Nord-Norge
Dette nevner forbundsleder Hanne Kvitvær i ZOOM
www.zoom.coip.no , der hun forteller hva som menes med et
annerledes kulturdager.
Oslo Døveforening bestemte ikke å søke på, ettersom vi
arrangerte siste gang i 2000.
I ettertid trakk Romerike Døveforening i januar 2004 fra
arrangementet Døves Kulturdager, og NDF bestemte seg for å
gjennomføre kulturdager likevel. Arrangementet ble plassert i Oslo
– til vår forbauselse.
Da begynte det å gå rykter og vi fikk henvendelser med spørsmål
som, skal Oslo Døveforening arrangere igjen – dere hadde jo det
ikke så lenge siden.
Vi brukte tid på å avkrefte ryktene om at det IKKE er Oslo
Døveforening som er arrangør, men Norges Døveforbund.
I deafnet.no ble forbundsleder Hanne Kvitvær intervjuet av Døves
Media, og vi siterer:
Bakgrunnen for at vi valgte Oslo er rett og slett at ingen foreninger
ønsket å ta ansvar for årets arrangement, ettersom det er så kort
tid igjen. Selvsagt skulle dette vært avklart for lenge siden, men av
ulike årsaker skjedde det ikke. Nå tar vi i administrasjonen det
overordnede ansvar for arrangementet. Etter hvert vil vi gjøre
avtaler med samarbeidspartnere her i Oslo-området, sier
forbundsleder Hanne B. Kvitvær.
- Men kan man få kommunal støtte nå som ingen lokalforening er
arrangør?
- Det gjenstår å se. Men akkurat det økonomiske tror jeg skal gå i
orden ganske greit, sier Hanne.
Hanne forteller at det legges opp til kulturdager med en annerledes
vri i år.
- Vi skal beholde rammene rundt kulturdagene, men publikum vil
nok merke at vi gjør forandringer. Under landsrådet på Lørenskog i
februar skal vi lufte noen av tankene våre for representantene der,
sier Hanne. Mer om programmet vil hun ikke røpe foreløpig.
Oslo Døveforening sendte e-post til NDF med bekymring for at
NDF vil søke om økonomisk støtte til kommunen. Vi ba NDF om
ikke å gjøre det, pga vi skal søke om midler til kulturtiltak og at vi
holder på å bygge opp kontakten med kommunen.
Vi fikk svar om at NDF aldri har sagt at de vil søke om tilskudd til
Oslo kommune, og at de vil lufte noen av tankene på Landsråd.
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Representanter fra Oslo Døveforening deltok på Landsråd og var
spent på hva NDF ville informere om årets Døves Kulturdager.
Vi ble forbauset over at det ikke ble nevnt et ord og ingen
informasjon!
Så fikk vi e-post fra NDF 23.februar, og brevet ble fremlagt for
foreningens styre samme kveld. Brevet ble sendt til Oslo
Døveforening, Oslo Døvhistorielaget, Teater Manu, Døves
Menighet i Oslo og Barne- og ungdomsutvalget i NDF.
Brevet lyder slik:
”Tradisjonelt skal Døves kulturdager arrangeres også i 2004. Dette
året blir det imidlertid en litt utradisjonell gjennomføring. Ingen av
de lokale døveforeningene hadde mulighet til å påta seg
arrangementet og derfor har NDF påtatt seg det overordnede
ansvar.
Vi trenger hjelp av flere for å få til et så stort arrangement og derfor
henvender vi oss til dere med spørsmål om dere vil være med å
bidra til arrangementet. Innholdsmessig satser vi på noen få
teaterstykker, mange workshops, politisk markering, gudstjeneste,
historisk vandring o.a. Vi inviterer 1-2 personer fra hver instans til et
møte her på forbundskontoret i Grensen 9, mandag 8. mars 2004
kl. 1300 – 1500.”
Svar til NDF
Oslo Døveforening sendte et brev til Norges Døveforbund, om at vi
ikke har kapasitet til å stille opp på Døves Kulturdager, da vi
trenger våre krefter og folk til å arrangere Døves Dag.
Vi la ved hvilke planer vi har for Døves Dag som vi planlegger å ha
22.-24. september 2004.
Vi finner det merkelig å bli involvert i kulturdager – arrangementet,
etter at Romerike Døveforening trakk seg, når som vi ikke har
meldt oss interessert i å arrangere Døves Kulturdager da NDF
sendte ut en forespørsel i fjor. Oslo Døveforening arrangerte i 2000
Døves Kulturdager. Styret besluttet at vi ikke skal melde oss
interessert i de årene, som NDF ønsker arrangører. Vi orienterte
samtidig om at vår Døvhistorielaget i Oslo var lagt på is, inntil
videre.
Til våre medlemmer – vi valgte å informere om hva som har
skjedd i saken og hvorfor Oslo Døveforening følte seg ”tråkket på”
av Norges Døveforbund – når ingen døveforeninger har meldt seg
interesse. Så er det ingen selvfølge at Oslo Døveforening skal bli
involvert ”tvungent” av Norges Døveforbund – bare fordi
arrangementet er lagt i Oslo.
NDF snakker om samarbeidspartnere og at det er Norges
Døveforbund som har det overordnede ansvar. Uansett mener vi at
det er likevel Norges Døveforbund som har det overordnede ansvar
for Døves Kulturdager og at den lokale døveforening er kun teknisk
arrangør – noe som det har vært vanlig i alle år.
Vi håper bare at vi ikke får ”skylden” av NDF – men at de viser
respekt for oss - når Oslo Døveforening sier at vi ikke har kapasitet
til å stille opp. Det betyr at vi ønsker å prioritere Døves Dag som
arrangeres i september, og her ønsker vi å bruke våre medlemmer
og underavdelinger til å gjennomføre arrangementet.
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Velkommen til Oslo Døveforenings
126. Årsmøte 2004
Lørdag 27. mars 2004 kl. 12.00 i Sven Bruns gate 7

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Åpning ved foreningens leder
Valg av 1. og 2. møteleder
Valg av 2 referenter
Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
Valg av tellekorps på 3 medlemmer
Godkjenning av dagsorden
Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Lovendringer
Innkomne forslag
Vedta medlemskontingenten for neste år
Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
Valg som ledes av valgkomiteen

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
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PROGRAM – ÅRSMØTE 27.MARS 2004
KL 11.00

Dørene åpnes. Salg av vafler og kaffe/te

KL 12.00

Årsmøtet starter

KL 14.00

Bevertning (kringle)

KL 14.30

Årsmøtet fortsetter

Etter at årsmøtet er ferdig, blir det salg av middag og pubkveld med sosialt samvær

INNHOLD
Årsberetning

Side 11

Regnskaper

Side 24

Innkomne forslag

Side 34

Budsjettforslag

Side 37

Valg

Side 39
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ÅRSBERETNING FOR OSLO DØVEFORENING 2003
1.

Styrets sammensetning, komiteer o.a.

1.januar – 14.mars 2003

14. og 28. mars – 31.desember 2003

Hovedstyret:

Hovedstyret:

Leder: Trygve Bjerck
Nestleder: Bengt Fjellaker

Leder: Torill Lorentzen
Nestleder: Svein Sundkvist

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

Styremedlemmer:
Mira Zuckermann (2 år)
Bengt Fjellaker (2 år)
Trygve Bjerck

Varamedlemmer:
Karl Fr. Robertsen
Asiya Shoiab

Varamedlemmer:
Maj-Lisbeth Marman
Eitan Zuckermann

Bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet:

Bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet:

Torstein Ekerbakke

Torstein Ekerbakke

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

Tilsynskomité på 3 medlemmer:
Laila Nilsen
Evy Solberg
Ragnhild Stenseth

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

Lovkomite på 3 medlemmer:
Jarle Lid
Odd-Inge Schrøder
Sonja M. Holten

Arrangementskomite på 5 medlemmer:
Ingen stilte opp ved valg.

Arrangementskomite på 5 medlemmer:
Styret fikk fullmakt til å plukke ut personer til ulike
arrangement.

Kulturkomite på 3 medlemmer:
Ingen stilte opp ved valg.

Kulturkomite på 3 medlemmer:
Karl Fr. Robertsen
Helle Christiansen
Ronny P. Jacobsen

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

Feriehjemsstyre:
Leder: Unni L. Arnesen
Styremedlemmer:
Finn Arnesen (2 år)
Ragnhild Stenseth (2 år)
Andreas Fjelde
Astrid T. Bø
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Varamedlemmer:
Evy Solberg
Ragnhild Stenseth

Varamedlemmer:
Børre Roås
Evy Solberg

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

Representanter og vararepresentanter til Norges
Døveforbunds landsmøte:
Svein Sundkvist
Mira Zuckermann
Vidar R. Sæle
Bjørn Røine

Varamedlemmer:
Torstein Ekerbakke
Oddlaug Kjølleberg

Vararepresentanter:
Maj-Lisbeth Marman
Dan Terje Pedersen

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

Akershus Fylkeslag for døve av NDF:
Svein H. Sundkvist
Unn Johannessen

Valgkomité:
Unn T. Johannesen
Torill Lorentzen
Are Dyrhaug

Valgkomité:
Tarja R. Wroldsen
Reidun Johansen
Kjell Omahr Mørk

Varamedlemmer:
Kjell Nysted
Odd-Inge Schrøder

Varamedlemmer:
Finn Arnesen
Sverre Ruud

2. Administrasjon
Oslo Døveforening har sine kontorer i 1.etasje i Sven
Brunsgt. 7, og for tiden er det 2,2 stillinger besatt og 1
stilling som kontorsekretær er vakant (ledig) pga dårlig
økonomi.
Følgende er ansatt pr 31.12.2003:
Daglig leder:
Tegnspråkinstruktør:
Kantinemedarbeider:
Kontorsekretær:
Engasjerte forhold

Vidar R. Sæle (100%)
Keir A. Evjen (100 %)
Unni Arnesen (17,5%)
vakant (ledig)

Revisjon:
Revisor for Oslo Døveforening, gården, hjelpefondet,
felleslegatet og feriehjemmet Skaug er Statsautorisert
revisor Tormod Haugen.

3. Interne Møter
Styremøter og AU-møter
Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter (96 saker)
og 6 AU-møter (58 saker), og det er protokollert i alt 154
saker .

Årsmøte
Årsmøtet ble holdt 14.mars 2003 med 30
Renhold:
stemmeberettigede medlemmer tilstede, og årsmøtet
Star Renhold er engasjert for renhold av lokalene, og de fortsatte 28.mars 2003 med 31 stemmeberettigede
vasker kjelleren, 1., 2. og 5.etasje.
medlemmer tilstede.
Årsmøtet 28.mars behandlet valgene som ikke ble ferdig
Regnskap:
14.mars.
Svein Arne Peterson er engasjert som regnskapsfører i
Ekstra ordinært årsmøte
2003, og han slutter fra og med 1.januar 2004. Bibbi
Hagerupsen er engasjert fra og med 1.desember 2003 Det ble holdt 27.november 2003 med 30
og vil overta regnskapsføringen for 2004.
stemmeberettigede medlemmer tilstede, og ekstra
ordinært årsmøte behandlet en sak om
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medlemskontingent for 2004 på bakgrunn av Norges
Døveforbunds landsmøte 2003.
Ledermøter
Ledermøtet ble holdt 19.mai og 17.november.
Terminlister ble satt opp, og andre saker ble drøftet med
underavdelingene og tilsluttede grupper.

SIDE 13

66 år. Dette viser at det vil komme flere medlemmer i
pensjonistgruppen i årene framover. Vi er bekymret over
rekrutteringen av de yngre medlemmer, og det er en stor
utfordring for Oslo Døveforening å fange opp yngre
medlemmer særlig i alderen 16-40 år.

Medlemsmøter
Medlemsmøter ble holdt 21.mars, 22.mai og 16.oktober.
På disse møtene har ”Nytt fra styret” og ”Eventuelt” vært
faste poster. Viktige saker man har behandlet på
medlemsmøter var forslag til saker til Norges
Døveforbunds landsmøte, kommentar til innkomne saker
til landsmøtet og vurdering av salg av Døves Hus.

Menn
40 %
Kvinner
60 %

Andre møter
a) Feriehjemmet Skaug
Vi hadde møter 22.september og 20.oktober, og
tok opp momenter i regnskap som må rettes
opp, gjelden på ca kr 150.000 og takreparasjon.
b) Døvhistorielaget
Vi hadde et møte 22.september, og tok opp om
situasjonen i historielaget, ramme til maleriet og
restaurering av maleriet til Lars Havstad,
jubileumsboken og kulturkveld (17.10).

Ukjent
67-120 år

4. Medlemsstatus

31-40 år
0-30 år

Status pr 31.12.2003
Totalt hadde vi 390 medlemmer. Medlemsmassen
fordeler seg slik: 361 A-medlemmer,
29 B-medlemmer, hvorav er 343 medlemmer døve og 47
•
medlemmer hørende.

Forbundskontingent er ikke lenger inkludert i
kontingenten (for A-medlemmer og pensjonister), og
den betales direkte til Norges Døveforbund (gjeldende
fra 2002)

96

41-66 år

Dødsfall
Følgende er gått bort siden siste årsmøte (fram til
31.12): Aage Pedersen, Erna Lindgaard, Ida Gusfre,
Inger Johanne Gulbrandsen og Inger Jakobsen.

Satser for kontingent
Kr 200 for A-medlemmer og kr 150,- for pensjonister og
B-medlemmer.

18

•

•

Statistikk
•
Statistikk viser at det er 60% kvinner og 40% menn som
er medlemmer, og det er flest medlemmer i alderen 41-

190
47
39

5. Representasjoner
Prosjektkurs
Prosjektkurs 17.-19.januar 2003 i Jevnaker –
Vidar R. Sæle
Frivillighetsmelding
Brukermedvirkning seminar om
Frivillighetsmeldingen i FFO Oslo 26.mai 2003 –
Vidar R. Sæle
Aktiv brukermedvirkning
Aktiv brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet,
lokal prosjektgruppe for Oslo. Vidar R. Sæle er
medlem i lokal prosjektgruppen for Oslo og
representerer FFO Oslo.
Landsmøte
Norges Døveforbund hadde landsmøte i
Stokmarknes 29.mai – 1.juni, hvor Nordland
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Døves Fylkeslag var vertskap. Fra Oslo
Døveforening representerte Mira Zuckermann,
Bjørn Røine, Vidar R. Sæle og Maj-Lisbeth
Marman. Vi sendte inn 3 forslag, og bare 1
forslag gikk gjennom. Det var vurdering om
medlemskap i FFO, som Norges Døveforbund
skal legge fram på neste landsmøte som blir i
Bergen i 2005.
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•

Deputasjonsmøter i Oslo kommune
Oslo Døveforening representere med Torill
Lorentzen, Svein Sundkvist og Vidar R. Sæle
med 2 tolker på 2 møter i Rådhuset 13.november.
-

Kultur og utdanningskomiteen
Helse- og sosialkomiteen

Målet med deputasjonsmøter var i forbindelse
med byrådets budsjett forslag for 2004, og vi tok
opp bl.a. midler til grunnstøtte, prosjekt og
mulighet for kulturstøtte i framtiden.

Norges Døveforbund ga en æresmedalje til en av
våre medlemmer i Svein Arne Peterson – og vi
gratulerer!
•

Akershus Døves Fylkeslag
Fylkeslaget har hatt en del møter, og noe
samarbeidsproblemer mellom Romerike
døveforening og Oslo Døveforening. Det er
kommet forslag om å legge ned fylkeslaget, som
behandles på årsmøte 2004.

6. Prosjekter

•

Indesign kurs
Indesign kurs 22.-24.august i Bergen. Vidar R.
Sæle og Gunnar Løken.

•

Døves Kulturdager
24.-26.oktober 2003 arrangere Trondheim
Døveforening Døves Kulturdager i Trondheim.
Oslo Døveforening var representert ved Oslo
Døveteater som viste stykket ”Jens Bjørneboe og
det dustete landet”, Con Mehlum viste filmene
”Krev tegnspråklov nå!”, ”101”, ”Solvarmen” og
”Postkassen” og Karl Fr. Robertsen viste en
monolog om ”Samfunnet” og manus av Jens
Bjørneboe.

Oslo Døveforening – bare for ”norske” døve?
Prosjektleder var Vidar R. Sæle, og vi fikk kr 98.000 fra
Helse og Rehabilitering som ble overført fra 2002. Det er
utarbeidet rapport fra prosjektet, som kan bestilles hos
Oslo Døveforening.
Prosjektet ble gjennomført vellykket, takket være våre
frivillige i Veesin Bjørke, Kornelia Kaminska, Grace
Wing-Sum Ho, Tarja R. Wroldsen, Asiya Shoaib,
Charlotte Agerup og Bengt Fjellaker i samarbeid med
prosjektlederen.

Norges Døveforbund delte ut et kulturpris til en av
våre medlemmer Jan Johansen – og vi gratulerer! Følgende tiltak ble gjennomført:
•
Kurs for frivillige 25.-26.april
•
Internasjonalt treff
- 24.mai, Bli kjent – treff i døveforeningen
- 14.juni, Tur til hovedøya
- 4.oktober, Aktivitets dag i samarbeid med
Oslo Døves Sportsklubb og Oslo Døves
Kvinneforening
- 31.oktober , Sjakktreff
- 1. november, Internasjonalt lørdagscafe
- 13.desember, Desember buffet og kulturkveld
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Foredrag i døveforeningen
•
TEGNSPRÅKKURS
- Torsdag 28.august, Informasjon om
Antall
Antall
Antall
prosjektet ved prosjektleder Vidar R. Sæle.
Kurstype
deltakere
deltakere
kurstimer
- Torsdag 30.oktober, Muslimer – myter og
Høsten
fakta ved Kathrine Pettersen fra Universitetet i A) Tegnspråkkurs på dagtid Våren
Nivå 0
5
0
24
Oslo.
Teater Manu - Oslo
- Torsdag 13.november, ”Å være fremmed i et
Nivå 1
8
0
24
Holtekilen folkehøyskole – Stabekk
nytt land” ved Veesin Bjørke, Grace WingNivå 2
Sum Ho, og Asiya Shoaib
6
0
24
Holtekilen folkehøyskole - Stabekk
Informasjon om prosjektet Det ble gitt informasjon
Intensiv kurs
0
11
24
om erfaringer fra dette prosjektet, hvor
St.Hanshaugen omsorgssenter - Oslo
B) Tegnspråkkurs på kveldstid
prosjektleder Vidar R. Sæle ble invitert til et
Nivå 0 – 4 kurs
18
24
96
arbeidslivsseminar om ”Flerkulturelle
Nivå 1 – 4 kurs
17
23
96
arbeidsmiljø” av Norges Døveforbund lørdag
Nivå 2 – 2 kurs
15
11
48
22.november.

Hva kan Oslo Døveforening gjøre for døve i Oslo og
Akershus?
Oslo Døveforening fikk kr 50.000 i støtte fra Oslo
kommune, til å gjennomføre dette prosjektet. Erik
Lundqvist og Geir Brodal ble engasjert som
prosjektledere, i samarbeid med daglig leder Vidar R.
Sæle.

Nivå 3 – 1 kurs
Nivå 4 – 1 kurs
SUM I ALT

0
0
69

9
7
85

24
24
384

I alt var det 154 kursdeltakere og 16 tegnspråkkurs som
ble gjennomført i 2003. (I 2002 var det 151 kursdeltakere
og 12 tegnspråkkurs.)

8. Økonomi / tilskudd

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke tilbud døve
ønsker at Oslo Døveforening skal gjøre for døve i Oslo Oslo kommune
•
Fra Helsevernetaten fikk Oslo Døveforening kr
og Akershus. Det gjelder de som kanskje faller utenfor
450.000,- til drift av foreningen for 2003. I 2002
døvemiljøet – og hvordan fange de opp, og hva type
fikk vi kr 500.000,-, og foreningen har sendt en
tilbud ønsker de. Prosjektet skal utrede, og komme med
klage til kommunen på reduksjonen av
forslag til tiltak.
driftstilskuddet. Klagen forventes å få svar i løpet
av vinteren 2004.
Det er gjennomført en del tiltak, bl.a. møter med Conrad
•
Foreningen fikk avslag på søknad om kulturmidler
Svendsens senter og Døve psykiatri ved Aker sykehus
for kulturtiltak høsten 2003.
og i Oslo Døveforening med seminar og en
•
Vi har fått kr 50.000 i prosjektstøtte fra Oslo
spørreundersøkelse som startet opp i desember.
kommune til prosjektet ”Hva kan Oslo
Døveforening gjøre for døve i Oslo og
Vi har fått en utsettelse fra Oslo kommune om å levere
Akershus?”.
regnskap og rapport innen 1.mars 2004.
•
Fra Flyktning- og innvandreretaten for flerkulturell
virksomhet mottok vi kr 5.000,- til en kulturkveld.
7. Kursvirksomhet
•

KURS FOR DØVE
Kurstype

Kurs for daglig ledere – Stokmarknes

Kurs for frivillige
Kurs for kasserere
Bridge kurs
Teaterkurs
SUM I ALT

Fylkeslegen i Oslo
Fra fylkeslegen i Oslo fikk foreningen kr 47.000,- og kr
3.000 i ekstratilskudd til Døves Kulturdager, Båttur til
Antall
Antall
Antall
deltakere deltakere kurstimer Danmark, foredrag og tiltak hos underavdelinger.
Våren
6
7
8
8
0
29

Høsten
0
0
0
0
6
6

12
15
12
40
57
136

Fylkeslegen i Akershus
Fra fylkeslegen i Akerhus fikk foreningen kr 17.000,- til
Døves Kulturdager, Båttur til Danmark og foredrag.

Norges Døveforbund
Det er mottatt følgende tilskudd fra Norges Døveforbund:
- Foreningsfond kr 32.582
I alt var det 35 kursdeltakere og 5 kurs for døve som ble
- Foredragstøtte kr 3.115
gjennomført i 2003. (I 2002 var det 6 deltakere og 1
- Frifond til barn og ungdom kr 50.470
kurs.)
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Teaterkurs kr 12.670
Bridgekurs kr 13.105
Kassererkurs kr 5.766
Kurs for frivillige kr 5.320
Kurs for daglig ledere kr 5.045
Likemannstilskudd, besøkstjeneste 2.612
Tegnspråkkurs kr 5.760 (våren) og kr 9.620
(høsten), til sammen kr 15.380
Kulturaktiviteter kr 6.000
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representant fra Madagaskar til Verdenskongressen i
Canada med kr 1.000,-. Oppfordringen kom fra Norges
Døveforbund om døveforeninger kan bidra med støtte.
Nyanskaffelser

Det ble anskaffet inn i løpet av 2003:
•
Skanner
•
Bærbar PC
•
Multimaskin
Basar
•
Farge printer
Basar ble holdt som en julebasar, og trekningen ble
•
Brusautomat (fra og med juni) – (leasingsavtale)
foretatt på førjulstemning 11.desember. Loddsalget og
•
Drikkeautomat (fra og med oktober) –
åresalgene (17.oktober og 20.november) ga en
(leasingsavtale)
nettoinntekt på kr 39.676,- som ble overført til
•
Trillevogn til kantinen
hjelpefondet. Basarkomiteen var Eitan Zuckermann, Maj•
Komfyr til kantinen
Lisbeth Marman og Bengt Fjellaker med god hjelp av
•
Digital kamera
ansatte i Keir Evjen og Vidar R. Sæle.
•
DVD-spiller
•
Dekoder (leie for å se tegnspråkkanalen NRK 1)
Designtrykkeriet AS
Oslo Døveforening står oppført med 20 aksjer à kr 100,-,
dvs kr 2.000,- i Designtrykkeriet AS aksjeeierbok.
Det er avholdt generalforsamling 9.april, og fullmakt var
gitt til en representant fra Bergen Døvesenter.
Døves Forlag AS
Døves Forlag hadde en generalforsamling 16 desember,
og det ble fattet vedtak om å avvikle forlaget. Det er
opprettet et avviklingsstyre som skal sørge for å avvikle
virksomheten. Oslo Døveforening hadde 50 aksjer som
ansees som tapt. Det har ingen virkninger på regnskapet
for 2003, ettersom vi hadde avskrevet
aksjebeholdningen noen år siden da Døves Forlag ble
lagt på is.
Automatlotteri
Vi har fått tillatelse til å sette opp 2 automater av
Lotteritilsynet, men av Oslo Politikammer fikk vi bare
tillatelse til å sette opp 1 automat. Automaten er plassert
i Karl Johansgt. Automaten ble satt opp i slutten av
september, og for 2003 fikk vi i alt kr 49.931,20

9. Arrangementer / program

Foredragskvelder
Foreningen hadde foredragskvelder på torsdager, og
tema var:
•
Fredag 10.januar - Døv Kultur – personlig
utvikling. ”Døvisme” i framtiden? v/Jon Martin
Brauti
Loddsalg og salg av artikler
•
Fredag 24.januar – Informasjon om skoletilbud
•
NDF-lotteri kr 360,- , solgt i forbindelse med
v/Karlsrud voksenopplæringssenter
Døves Dag 27.september
•
Fredag 7.februar – Transibirske reisen v/Unni
•
Vin-lotteri kr 2.485,-, der målet var å dekke
Gran
utgifter til jubileumsåret
•
Fredag 14.februar – Om døveskolens framtid
•
Restaurering av maleriet Lars Havstad, kr 780,v/Stein Erik Ohna
er gjennom salg av honning-stearinlys. Til
Fredag 7.mars – Strøm og økonomi v/
sammen er det pr 31.12.03 kr 1.780,- (kr 1.000 er •
Konkurransetilsynet
gave fra pensjonistgruppen til foreningens 125
•
Torsdag 28.mars – Nordisk seminar om
årsjubileum).
mental helse v/Torill Lorentzen
•
Torsdag 10.april – Selvangivelse for 2002 v/
Reisetilskudd
Oslo Ligningskontoret
Oslo Døveforening har gitt en økonomisk støtte til en

ÅRGANG 41, NUMMER 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SE HER

Torsdag 24.april – Reisen til Kina v/Paal R.
Peterson
Torsdag 8.mai – Unge Døve og rus v/
Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Torsdag 15.mai – Døve i Palestina v/Toralf
Ringsø
Torsdag 5.juni – Rapport fra Landsmøtet v/4
representanter som deltok.
Torsdag 14.august – Informasjon om
besøkstjeneste v/Døvekirken,
Frivillighetssentralen og Oslo Døveforening.
Torsdag 21.august – Døves Verdenskongress
i Canada v/Hilde M. Haualand
Torsdag 4.september - Døve og politikk v/
Paal R. Peterson
Torsdag 25.september – Døves Dag,
debattkveld v/Vidar R. Sæle
Torsdag 2.oktober – Rapport fra turen i Polen
v/deltakere fra Oslo som deltok på turen til
Polen 6.-13.september.
Torsdag 6.november – Tolketjenesten i Oslo
v/3 representanter fra Hjelpemiddelsentralen
Torsdag 4.desember – Døves Smalfilmklubb
v/Con Mehlum og Karl Fr. Robertsen

I tillegg skulle vi hatt noen foredrag, men det ble avlyst i
siste liten pga vi ikke fikk døvetolker. Så vi er ikke
fornøyde med tolkesituasjonen at det skal være så
vanskelig å få tak i tolker.
17.mai
Bridgeklubben var arrangør av 17.mai feiringen, og det
var et meget vellykket arrangement i foreningen på
dagtid. Det kom mange besøkende, ca over 100
deltakere.
Tur langs Akerselva
Søndag 17.august var det annonsert en tur langs
Akerselva, hvor Karl Fr. Robertsen var turleder for oss.
Ingen dukket opp, slik at Karl tok turen selv.
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og vi hadde noe samarbeid i forhold til Maj-Lisbeth
Marman var kontaktperson for våre medlemmer. Det var
ca 40 deltakere fra Oslo som var med på turen.
Pub-kvelder
•
Fredag 9.mai – Pubkveld med paneldebatt ved
Oslo Døves Sportsklubb
•
Lørdag 7.juni – Landskamp i fotball, DanmarkNorge
•
Onsdag 11.juni – Landskamp i fotball, NorgeRomania
•
Lørdag 6.september – Landskamp i fotball
Bosnia-Norge
•
Onsdag 10.september – Landskamp i fotball
Norge-Portugal
•
Lørdag 11.oktober – Landskamp i fotball NorgeLuxembourg
Pubkveldene ble svært vellykket, og populært tiltak blant
sportsinteresserte, som synes dette er et flott tiltak med
god sosial ramme. Skjenketillatelser er gitt av
næringsetaten i Oslo kommune.
Omvisninger
•
.
•

Akershus slott
Det var omvisning på Akershus slott 28.juni, med
tegnspråktolker. 30 personer deltok
Slottet
Det var omvisninger på Slottet 5.juli og 14.august,
der vi hadde ordnet med tegnspråktolker. Det var
i alt 50 personer som deltok på omvisningene
som ble populært. Døves Media kom 14.februar
og tok opptak med intervjuer.

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.

Døves Dag
•
Torsdag 25.september var det debatt om Døves 125 årsjubileum
Dag i døveforeningen, og det kom mange gode
forslag med tanke på forslag til tiltak i 2004. Det
ble gitt informasjon om tanken bak Døves Dag og
hensikten med den.
•
Lørdag 27.september hadde vi en standplass på
Egertorvet i Karl Johan i samarbeid med Norges
Døveforbund, der vi hadde plakater med stativ og
delte ut materiell.
Tur til Polen
Telemark Døveforening i samarbeid med Aktive
fredsreiser arrangerte en tur til Polen 6.-13.september,

Logoen var laget av Stian Giltvedt, og tegningen av
huset var tegnet av Erna M. Lindgaard.
Jubileumskomiteen var Svein Arne Peterson (leder) og

SIDE 18

SE HER

foreningens styre stilte opp ved de ulike
arrangementene.
•

•
•

•
•
•

•

•

Lørdag 30.august skulle vi hatt grillkveld på
feriehjemmet Skaug, som ble avlyst pga for få
påmeldte.
Fredag 19.september hadde vi et møte med våre
underavdelinger for å forberede til konferansen
med politikere 26.september.
Fredag 26.september skulle vi hatt en konferanse
med politikere og saksbehandlere i Oslo
kommune, som ble avlyst pga bare 2 politikere
(SV og Kr.f) og 2 saksbehandlere fra Oslo
kommunen meldte på.
Fredag 17.oktober var det pub og kulturkveld .
Odd-Inge Schrøder fortalte noen glimter om
foreningen gjennom 125 år.
Torsdag 20.november var det filmkveld og
bursdagskake. I tillegg viste Døveteater et stykke.
En meget vellykket kveld med 85 personer.
Lørdag 22.november var det 125 årsjubileumsfest
i Oslo kongressenter med 72 personer. Fra Oslo
kommune kom Knut Even Lindsjørn fra Helse og
sosialkomiteen. Byrådsleder Erling Lae dukket
aldri opp, og i ettertid viste det seg at han var
dobbeltbooket. Oslo Døveforening har gjennom
et brev gitt uttrykk for skuffelse og at vi ikke fikk
beskjed før festen. De som var med på festen,
fikk kjøpe rimeligere billett til revyforestillingen
”Banana” i regi av Teater Manu som hadde
premiere i Oslo 26.november.
3 medlemmer ble markert på 125
årsjubileumsfesten 22.november, for hederlig og
god innsats gjennom mange års innsats i
foreningen. Ola Svare, Bjørg Braathen og Svein
Sundkvist fikk 1 vase til hver fra Oslo
Døveforening.
5. - 7.desember var det en båttur fra Oslo til
København med 25 deltakere.

Takkehilsener og gaver
- Bok om Oslo – tusen årshistorie fra Oslo
kommune
- Vase fra Haugaland døveforening
- Blomster og hilsen fra Møre og Romsdal
døveforening
- Kr 1.000 fra Norges Døveforbund
- Kr 1.000 fra Teater Manu
- Kr 1.000 fra Bergen døvesenter
- Kr 1.000 fra feriehjemmet Skaug
- Kr 1.000 fra Oslo Døves Sportsklubb
- Kr 1.000 fra Oslo Døves Kvinneforening
- Kr 1.000 fra Oslo Døves Pensjonistgruppe som
øremerkes til maleriet av Lars A Havstad som
skal restaureres.
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En treg start på jubileumsåret, men det var fine
markeringer av foreningens 125 årsjubileumet gjennom
de ulike arrangementer som ble arrangert.
Jubileumsboken regner vi med å utgi i løpet av 2004, da
vi ønsket å få oss med jubileumsåret 2003 før boken
utgis. Forfatteren av boka, særlig de siste 25 år er Ole
Mosand.

10. Informasjon
Medlemsbladet SEHER
Det ble utgitt 5 numre i 2003 med et samlet sidetall på
136 (68 sider i 2002). Redaktør var Karl Fr. Robertsen
(nr 1) og Vidar R. Sæle overtok som bladets redaktør fra
og med nr 2. Gunnar Løken ble engasjert til å lage layout i bladet. Bladet ble trykket hos Oslo Kopisten AS, og
vi har en bladavtale med Posten.
Internett
Vi har 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 var utlyst konkurranse med frist til 1.februar 2003. I
mars 2003 ble det kåret en vinner av foreningens styre.
Den nye websiden ble ikke ferdig i 2003, pga etter avtale
om at vedkommende bruker kunnskaper å teste ut som
en del av utdanningen sin. Det er satt inn ekstra hjelp til
å sette opp websiden, og pga kompliserte programspråk
og prioritering av 125 årsjubileumet – så har dette ikke
blitt fulgt opp på en tilfredstillende måte. Vi håper at dette
kan bli ferdig i første halvdelen av 2004.
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11. Eldre
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 4 møter, og behandlet 20 saker.
Eldreutvalget har hatt befaringsturer til Engelsborg
eldresenter og Lovisenberg eldresenter. Eldre utvalget
har hatt et møte 10.mars med eldreutvalget i Norges
Døveforbund for å utveksle informasjon til hverandre.
Besøktjeneste
Oslo Døveforening har samarbeid med Døvekirkens
eldreomsorg og Døves Frivillighetssentral om å følge
opp besøktjeneste for døve gjennom:
•

•

Informasjonstiltak for å rekruttere besøksvenner,
- 13.august i Oslo Døves Pensjonistgruppens
hyggetreff
- 14.august i Oslo Døveforeningens
torsdagskveld
- 21.august i Døvekirkens åpent hus
Kurs for besøksvenner over 2 kvelder,
- 29.september med 14 deltakere
- 13.oktober med 16 deltakere

Det er i dag registrert 16 interesserte, og etablert 4
besøksvenner. Det er gjennomført 4 besøksdager i
høsten 2003. Det tar tid å bygge opp en besøkstjeneste,
da det kanskje ikke er lett å melde fra at man ønsker å få
besøk. Vi er avhengig av å få gode tilbakemeldinger fra
døve, familie, venner, sykehus, fengsel etc.
Eldresenter for døve og døvblinde
Rådgivningskontoret for hørselshemmede fikk kr
100.000 til å utrede behov for eldresenter. I
prosjektgruppen representerte Vidar R. Sæle fra Oslo
Døveforening og Bjørg Braathen fra pensjonistgruppen. I
referansegruppen var det Reidun Johansen som
representerte fra pensjonistgruppen, sammen med Vidar
R. Sæle.
I utredningen fant man ut at lokalene i døveforeningen
ikke er egnet til eldresenter, slik at man har funnet
lokaler i Lovisenberg gate, og man regner med oppstart
av eldresenter i løpet av 2004. Oslo Døveforening har
gitt et klart uttrykk for at vi ønsker å ha eldresenter i
døveforeningen, men da må dagens lokaler bygges om
eller ved flytting til nye lokaler.
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St. Hanshjemmet – døveavdelingen
Eldreutvalget er bekymret for situasjonen på
St.Hanshjemmet i døveavdelingen, og det er sendt brev
til Byrådsleder Lae med forslag til tiltak. Brevet er
bekreftet mottatt i Byrådet, og saken er oversendt Bydel
St.Hanshaugen og St.Hanshjemmet for uttalelse og
rapport. Vi avventer svar fra Byrådet på vår
henvendelse.

12. Foreldre
Oslo Døveforening har samarbeid med
Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Døves
Frivillighetssentralen, og vi har startet opp tilbud til døve
foreldre som har døve eller hørende barn/ungdom. Vi
har fått tilbakemeldinger fra foreldre at de har behov for
et møtested hvor man tar opp ulike temaer.
Vi har gjennomført 2 temakvelder:
•
15.september – ”Å være foreldre til ungdom –
konflikt eller utfordring”
•
6.oktober – ”Småbarn i huset – hvem er sjefen?”

13. Barn og ungdom
Oslo Døves Ungdomsgruppe (ODUG) hadde en del
aktiviteter på våren 2003, men så ble det lagt ned, etter
at det kom nesten ingen til årsmøtet 20.juni. Årsmøtet
ble derfor avlyst 20.juni, og vi var først enige om å
utsette til september. Men vi fikk beskjed om at de ikke
ønsker å gjennomføre et årsmøte.
Oslo Døveforening tok over hele ansvaret for ODUG, og
opprettet er interimsstyre som er Gunnar Løken, Stian
Giltvedt, Jenny M. Stensby og daglig leder Vidar R.
Sæle. Interimsstyret kartlegger i forhold til regnskap for
2001, 2002 og 2003 som ikke var bokført. Når dette er
gjort, vil de innkalle et årsmøte med forslag om å legge
ned ODUG.
Oslo Døveforening er interessert i å opprette et barneog ungdomsutvalg, og det er meningen at valget av
kandidater til utvalget velges når årsmøtet er
gjennomført. Men arbeidet med regnskapet tar lengre
tid, at døveforeningen vurderer å opprette et utvalg i
2004.
Vi har mottatt frifond-midler på kr 50.470,- av Norges
Døveforbundets barne- og ungdomsutvalget, og midlene
ble brukt til oppussing av arbeidsrommet i Grotten, en
del innkjøp og tiltak i høsten 2003.
Innkjøp
1 stk playstation
2 stk ratt som brukes til playstation
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3 spill
Mikser til musikkanlegget
Operasjons Dagsverk
Vi engasjerte 2 ungdommer (Stian Giltvedt og Rafael
Rogalsky) som hadde OD (Operasjons Dagsverk)
23.oktober, og de jobbet med å male arbeidsrommet, og
en del rydding i Grotten. Vi ga i støtte til sammen kr
600,-.
Julegård for barn
Lørdag 29.november deltok 29 voksne og barn en tur til
Midtre Olimb gård i Jevnaker. Turen var vellykket med
grilling ute, og barna fikk hilse på noen dyr. Julenissen
dukket opp på gården. Turleder var Vidar R. Sæle.
Rallykonkurranse
12.desember i Grotten, ble det arrangert en
rallykonkurranse med playstation. 4 ungdommer og 6
voksne kunne konkurrere med WRC3 spillet (Petter
Solberg). Det ble spandert pizza og brus. Vinner av
konkurransen ble Alexander Jensen. Ansvarlige for
kvelden var Stian Giltvedt og Rafael Rogalsky.

14. Tilslutninger og underavdelinger
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-

Pensjonistgruppen – daglig leder
Døveteatergruppen – Bengt Fjellaker
Multimediaklubb – Trygve Bjerck
Ungdomsgruppen – daglig leder
Sportsklubben – Bengt Fjellaker

15. Gården
Gårdsstyrets oppgave er å drive gården. Gårdsstyret ble
i 2000 delt i 2, slik at det har vært en vedlikeholdskomite
og en fremtidskomite (lagt ned i 2003).
Vedlikeholdskomiteen
Vedlikeholdskomiteen er daglig leder daglig leder Vidar
R. Sæle og portner Keir Evjen, som i samråd med
foreningens styre følger opp nødvendige tiltak.
Oslo kommune
•
Forprosjekt Gården, vi fikk bevilget til å kunne få
støtte 80% av kostnadene, begrenset oppad til kr
25.000,-. Styret valgte å ikke prioritere dette pga
usikkerhet om vi skal beholde huset og i forhold til
økonomien bl.a. reduksjon i grunnstøtte fra Oslo
kommune.
•
Utbedringsveiledning av Gården, det ble foretatt
en befaring av en arkitekt 26.juni, og vi mottok en
rapport 7.august.

Tilslutninger
Oslo Døveforening er tilsluttet hos Norges Døveforbund,
FFO-Oslo (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og Dugnad
FS-Oslo (Funksjonshemmedes Studieforbund).
Det er gjennomført en dugnad 12.juni, med noen
medlemmer som vasket lokalene i 2.etasje og vinduer.
Underavdelinger og tilsluttede grupper
Vi leide en container, og kastet en god del ting som var
Oslo Døveforening har egne underavdelinger som styrer egnet til søppel som hadde hopet seg opp på loftet og
selv og har egne årsmøter, og disse er:
ellers rundt om i huset. Dette var bl.a. pålegg fra
- Oslo Døves Bridgeklubb
brannvesenet om at vi burde få ordnet dette.
- Oslo Døves Pensjonistgruppe
- Oslo Døves Kvinneforening
Normal vedlikehold
- Oslo Døveteater
- Kontroll av ventilasjonsanlegg
- Oslo Døvhistorielaget
- Kontroll av brann alarm , og det er foretatt en del
- Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn
utskiftninger.
- Oslo Døves Multimediaklubb (lagt på is)
- Kontroll av elektriske anlegg i huset, og en del
- Tegnspråklag (lagt på is)
måtte justere og noe måtte skiftes ut.
Oslo Døveforening har egne grupper som er tilsluttet
foreningen, og de leier lokaler av oss:
- Oslo Døves Ungdomsgruppe (lagt på is)
- Oslo Døves Sportsklubb

Kjelleren (Grotten):
Ved inngangen til Grotten, var deler av murveggen
falt ned, så vi engasjerte et firma til å reparere
murveggen ved inngangen.

Representanter fra hovedstyret til underavdelinger
var:
- Bridgeklubb – Trygve Bjerck
- Døvblittgruppen – Svein Sundkvist
- Eldreutvalget – daglig leder
- Historielaget – Bengt Fjellaker
- Kvinneforeningen – Maj-Lisbeth Marman

Vi oppdaget sopp og krystaller i lagerrommet, etter at
Døveteater hadde flyttet opp til lagerrom i 4.etasje.
Ungdommene rev ned trepaneler og isolasjon, og der
oppgaver vi sopp og krystaller. Vi engasjerte derfor
murerfirma til å legge på nye murvegger.
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Vi har hatt en frivillig innsats av Espen Ruud som
satte opp ventilasjonsanlegget, slik at det blir luftsirkulasjon i rommet.
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Vi har hatt en inntekt på kr 67.194,-. ( For 2002 kr
34.264 og 2001 kr 56.180).

Lagerrommet skal gjøres om til et arbeidsrom for
ungdommer der de kan surfe på internett bl.a., og
flere ungdommer (Jenny Stensby, Stian Giltvedt,
Maren Sverre, Jon Aslak og Rafael Rogalsky) malte
arbeidsrommet.
1.etasje:
Vi har hatt dugnad ved å male portgangen og i gangen
inne der kontorlokalene ligger, samt trappeoppgangen
fra kjeller (Grotten) og opp til 2.etasje.
5.etasje:
Vi har hatt dugnad ved å male kursrommet og toalettene.
Fremtidskomiteen
Tone-Britt Handberg, Bjørn Kristiansen og Svein Arne
Peterson utgjør denne komiteen, som ble lagt ned i
2003.
Gården Sven Brunsgt. 7
Kjelleren:
Oslo Døves Ungdomsgruppe har disponert disse
lokalene, men pga at gruppen er lagt på is – har Oslo
Døveforening overtatt ansvaret for lokalene og
utleievirksomheten.
1. etasje:
Oslo Døveforening disponerer selv 3 rom til kontorer.
Døvhistorielaget har eget kontor. Sportsklubben leier
kontor. Oscarhallen benyttes som møterom.

16. Feriehjemmet Skaug

2.etasje:
Foreningens lokaler til medlemsmøter og andre
arrangementer. Lokalene har også vært leid ut til private
arrangementer.
3. etasje:
Kontorlokalene er utleid til Teater Manu.
4. etasje:
Her er det 5 hybler som leies ut. Døveteater disponerer
sammen med døveforeningen et lagerrom.
5. etasje:
Lokalene blir brukt til kurs og leid ut til møtevirksomhet.
Vi har egen leilighet som vår portner disponerer.
Utleie av foreningens lokaler
Det har vært en økning av utleie av lokalene i Grotten,
2.etasje og 5.etasje i 2003.

Styret har bestått av leder Unni L. Arnesen med Finn
Arnesen, Ragnhild Stenseth, Andreas Fjelde og Astrid T.
Bø som styremedlemmer. Varamedlemmer har vært
Børre Roås og Evy Solberg.
Styret har hatt 7 styremøter, og behandlet i alt 42 saker.
Det var 250 besøkende (211 i 2002).
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I sommer 2003 har det vært godt med mye besøk og
overnatting på Feriehjemmet Skaug. Vi trodde at vi fikk
inn mye inntekter, men ikke så mye som vi hadde håpet
på.
Skaug har vært bortleid 9 ganger (7 ganger i 2002),
og følgende som var leid ut er:
- Voldsløkka barnehage
- Skådalen skole
- Conrad Svendsens senter
- AFT (Tysk forening)
- 5 private personer
Arrangementer som feriehjemmet’s styre har hatt
ansvar for:
•
Sommerfest søndag 29.juni. Det var et godt
besøk.
•
Grillfest lørdag 30.august i forbindelse med Oslo
Døveforening´s 125 årsjubileum, ble avlyst pga få
påmeldte.
Vedlikehold
Det ble oppdaget råte, at det er nødvendig å reparere
taket i hovedbygningen. Det jobbes med å få mer i
inntekter, slik at reparasjonen kan foretas i 2004.

17. Felleslegatet
Årsmøtet bestemte å legge ned Felleslegatet styre ved
lovendring. Funksjon til Felleslegatet er overtatt av Oslo
Døveforeningens hovedstyre. Det har ikke vært noen
behandling av saker for Felleslegatet i 2003.

18. Styrets beretning
Året 2003 har vært preget med høy aktivitet i foreningen,
og flere finner veien til døveforeningens lokaler. Vi kan
se tilbake med gode tiltak som har bidratt til bedre
samhold i foreningen gjennom 125 årsjubileum året og
prosjektet for døve innvandrere.
Vi har startet prosessen med å utrede og forberede salg
av huset i Sven Brunsgt. 7, og dette blir fremlagt på
årsmøtet i 2004.
Styret er skuffet over Oslo kommunes bevilgninger av
grunnstøtte, som ble redusert med kr 50.000,- og
forslaget fra AP og SV om å gi Oslo Døveforening ekstra
tilskudd på kr 100.000 ble nedstemt i bystyret
11.desember 2003. Det var skuffende at det ikke ble
flertall i bystyret, selv om støttet fra Arbeiderpartiet og
Sosialistisk Venstreparti varmet.
Møtene med kommunen og politikere gjennom
deputasjon i Rådhuset, føler vi at vi kan få til et godt
samarbeide og større forståelse for vår virksomhet i
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foreningen. Vi håper at dette kan bidra til at vi får mer i
tilskudd, og dermed gi et godt tilbud til døve borgere i
Oslo kommune.
Styret har gjennom året hatt et godt samarbeide, og er
meget fornøyd med daglig leder Vidar R. Sæle. Han gjør
en kjempegod innsats på alle områder, og vi håper at
han blir i jobben hos oss. Vi håper på lengre sikt, at vi
kan få ansatt flere stillinger bl.a. kulturarbeider og
kontormedarbeider.
Vi ser klart stort behov for flere stillinger, for å
imøtekomme dagens krav og ønsker fra våre
medlemmer og døve som ikke er medlemmer i
foreningen. Oslo Døveforening ser klart for seg, at vi skal
ivareta alle 2000 døve som bor i Oslo og Akershus,
enten de er medlem eller ei.

Oslo 23. februar 2004
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Torill Lorentzen
Foreningsleder

Svein Sundkvist
Nestleder

Mira Zuckermann
Styremedlem

Bengt Fjellaker
Styremedlem

Trygve Bjerck
Styremedlem

Maj-Lisbeth Marman
1.varamedlem

Eitan Zuckermann
2. varamedlem

Vidar R. Gabato Sæle
Daglig leder

REVISJONSBERETNINGER
Oslo Døveforening
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2003 i henhold til god revisjonsskikk.
Regnskapet er avgitt i samsvar med foreningens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk for virksomhetens års
resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Styrets forslag til overføring av underskuddet på kr 134.902,52 er i henhold til foreningens lover. Det fremlagte
resultatregnskap og balanse kan fastsettes som foreningens regnskap for 2003. Det gjøres oppmerksom på at egenkapitalen
er tapt.
Gården
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2003 i henhold til god revisjonsskikk.
Regnskapet er avgitt i samsvar med foreningens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk for virksomhetens års
resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Det fremlagte resultatregnskap med et overskudd på kr 67.635,45 og balanse kan fastsettes som gårdens regnskap for 2003.
Felleslegat
Jeg har revidert legatets regnskap og forvaltning for 2003.
Regnskapet er revidert i samsvar med stiftelsesloven og forskriftene, og gir etter min mening et uttrykk for legatets års resultat
og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Styret foreslår at av års overskuddet på kr 28.224,50, tillegges kr 25.402,00 som fri egenkapital og kr 2.822,50 tillegges urørlig
kapital. Dette tilfredstiller legatets vedtekter.
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som legatets regnskap for 2003.
Feriehjemmet Skaug
Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2003 i henhold til god revisjonsskikk.
Regnskapet er avgitt i samsvar med foreningens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk for virksomhetens års
resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Det fremlagte resultatregnskap med et overskudd på kr 58.922,14 og balanse kan fastsettes som Feriehjemmet ”Skaug” ’s
regnskap for 2003.
REVISJONSFIRMAET TORMOD HAUGEN
Oslo 4.mars 2004

Tormod Haugen
Statsautorisert revisor
Revisornr. 962435602
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REGNSKAP FOR 2003
Foreningsregnskap, Oslo Døveforening
Resultat
2002
Inntekter
Medlemskontingent
Egne inntekter
Kursinntekter
Tilskudd fra Oslo kommune
Andre tilskuddsytere
Sum inntekter

2003

66 525,00
71 950,00
Note 1 103 397,77
287 545,15
Note 2 249 841,00
221 990,00
500 000,00
450 000,00
Note 3 80 784,50
268 649,00
1 000 548,27 1 300 134,15

Utgifter
Personalkostnader
Administrasjon
Kurskostnader
Lokaler
Arrangementer
Andre kostnader
Sum utgifter

Note 4
Note 5
Note 6
Note 7
Note 8
Note 9

Årets resultat

337 065,49
498 717,95
124 961,00
137 303,64
248 313,10
248 821,63
115 955,53
136 397,81
155 290,12
172 122,01
154 564,12
241 673,63
1 135 149,36 1 435 036,67
- 135 601,09

- 134 902,52
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Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Aksjer Designtrykkeriet AS
Obligasjoner "Skaug"
Sum anleggsmidler

2002

2003

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

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

Omløpsmidler
Kunder
Fordring NDF studieorganisasjon
Forskudd lønn
Andre kortsiktige fordringer
Kontanter
Bank, drift
Bank, drift
Bank, kontingent
Bank, kurs
Bank, skatt
Bank - Prosjekt, barn og unge
Bank, øremerkede midler
Sum omløpsmidler

23 684,50
14 100,00
0,00
0,00
2 590,50
157 194,53
306 362,63
76 409,71
22 850,64
157 650,68
0,00
97 681,00
858 524,19

20 984,50
14 717,00
1 000,00
15 597,00
5 277,44
206 550,03
4 800,00
199,50
0,00
98 675,52
3 619,50
100 971,00
472 391,49

Sum eiendeler

863 499,19

477 366,49

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
0,00
0,00
0,00
742 411,75

0,00
164 702,50
0,00
0,00
69 372,00
9 588,00
20 236,00
344,00
11 933,00
78 596,07
77 990,50
2 484,50
1 780,00
50 000,00
4 155,00
491 181,57

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

121 087,44
- 134 902,52
- 13 815,08

863 499,19

477 366,49

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandører
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
Øremerket maleri
Ubrukt tilskudd, Oslo kommune
Internasjonal treff 2004
Sum kortsiktig gjeld
Egenkapital
Egenkapital 1.1.
Årets resultat
Sum egenkapital
Sum gjeld og egenkapital
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Noter til Oslo Døveforenings regnskap
2002

2003

Note 1: Egne Inntekter
Utleie lokaler
Serveringsinntekter
Abonnement Se Her
Andre inntekter
Tilskudd Norges Døveforbund
Automatlotteri
Gaver
Renter
Sum egne inntekter

34 264,00 67 194,00
22 154,00 35 474,00
0,00
600,00
7 935,00 98 530,31
15 572,00 23 832,00
0,00 49 931,20
0,00
5 000,00
23 472,77
6 983,64
103 397,77 287 545,15

Note 2: Kursinntekter
Kursavgift tegnspråkkurser
NDFs studieorganisasjon
Sum kursinntekter

217 630,00 206 610,00
32 211,00 15 380,00
249 841,00 221 990,00

Note 3: Andre tilskuddsytere
Fylkeslegen i Oslo
Fylkeslegen i Akershus
ODFs felleslegat
NDFs foreningsfond
Stiftelsen Helse og Rehabilitering
Frifond for barn og ungdom

Oslo kommune, flyktning- og innvandreretaten

Sum andre tilskuddsytere
Note 4: Personalkostnader
Daglig leder
Kasserer
Lønn torsdagsservering
Utbetalt feriepenger
Avsatt feriepenger

45 000,00 50 000,00
15 000,00 17 000,00
20 784,50 15 597,00
0,00 32 582,00
0,00 98 000,00
0,00 50 470,00
0,00
5 000,00
80 784,50 268 649,00

Honorar leder
Honorar nesteleder
Møtehonorar
Arbeidsgiveravgift
Avsatt arbeidsgiveravgift
Reisekostnader
Refundert sykepenger
Kantinekostnader
Sum personalkostnader

247 858,00 283 696,00
19 573,00
0,00
23 253,50 33 795,50
57 590,00 53 963,00
63 663,00 63 372,00
- 58 117,00 - 59 816,00
6 000,00
0,00
11 250,00
3 750,00
8 900,00
0,00
82 599,00 88 187,00
2 250,00 - 4 656,00
5 169,00
86,00
- 140 921,00
35,00
7 997,99 36 305,45
337 065,49 498 717,95

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

5 942,00
5 356,00
555,00
1 255,00
14 710,38 17 661,61
11 809,02 15 665,03
0,00
990,00
10 741,00 49 044,48
981,70
1 192,82
1 700,00
1 500,00
5 042,50
1 401,60
3 565,60
5 235,60
18 848,00 17 608,00
13 293,00
3 782,00
175,00
0,00
14 218,00
572,00
9 589,00 10 519,00
13 790,80
5 520,50
124 961,00 137 303,64

Tilbakeført fjorårets feriepengeavsetning

2002

2003

Note 6: Kurskostnader
Lønn tegnspråkinstruktør
Telefon kursavd.
Kursmateriell
Reisekostnader
Andre kurskostnader
Kurslokale strøm
Kurskostnad - styret
Kasserer kurs
Bridge kurs
Teaterkurs
Sum kurskostnader

200 244,00
3 353,60
0,00
1 316,00
31 479,00
11 920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
248 313,10

204 787,00
2 469,13
122,00
576,00
976,00
11 137,50
1 650,00
4 040,50
11 295,50
11 768,00
248 821,63

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

0,00
29 472,50
0,00
75 047,56
8 493,47
2 066,00
876,00
0,00
0,00
115 955,53

0,00
32 971,50
8 821,00
62 102,00
3 700,00
3 290,00
6 519,31
5 631,00
13 363,00
136 397,81

Note 8: Arrangementer
Foredrag
Foredrag, reisekostnader
Trivselstiltak
Andre kulturarrangementer
Jubileumsfest/Revy
Døves Kulturdager
Medlemsaktiviteter
Bridgeklubben
Døvblittgruppen
Kvinneforening
Oslo Døveteater
Feriehjemmet Skaug
Ungdomsgruppa
Basar
Pensjonistgruppen
Sum arrangementer

1 142,50
0,00
105 652,52
-3 241,50
0,00
8 776,00
16 194,60
0,00
0,00
0,00
7 200,00
663,00
16 403,00
2 500,00
0,00
155 290,12

1 500,00
3 999,00
88 042,50
0,00
14 974,50
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 530,26
12 075,75
0,00
25 000,00
172 122,01

Note 9: Andre kostnader
Medlemsbladet "Se Her"
Porto SEHer
NDFs landsmøte
Representasjon
Annen møtevirksomhet
Møbeltapetserer (Grotten)
Andre kostnader
Tap på fordringer/oppgjort
Prosjekt, Helse og Rehab
Frifond for barn og ungdom
Prosjekt, Oslo kommune
Besøkstjeneste
Teaterforestilling
Sum andre kostnader

25 511,65
0,00
716,00
250,00
2 528,50
32 240,00
23 342,97
69 975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154 564,12

54 754,50
9 015,83
31 539,50
0,00
2 904,00
0,00
14 606,30
0,00
98 000,00
22 390,50
5 571,00
2 612,00
280,00
241 673,63
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UTGIFTER
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Kommentar:

Kommentar:

Medlemskontingent var høy i 2001, og det skyldes at vi
krevde inn forbundskontingent for Norges Døveforbund.
Årene 2002 og 2003 krevde vi inn bare
foreningskontingent til Oslo Døveforening.
Forbundskontingenten ble innkrevd av Norges
Døveforbund.

Personale kostnader ligger på samme nivå som 2001
og 2002, men litt mer i 2003. I 2002 fikk vi refundert
sykepenger, slik at kostnaden ble lavere i 2002.

Kursvirksomheten går noe nedover viser kurven, men
det er litt misvisende pga kurs som startet i januar 2003,
ble det innbetalt kursavgift som ble bokført i 2002. Viser
til årsberetningen, at antall kurs er øket. Vi jobber hele
tiden med å få rekruttert flere kursdeltakere på
tegnspråkkursene. Kurs for døve har ikke vært satset så
mye tidligere, men i 2003 har vi hatt 5 kurs, mot i 2002
var det bare 1 kurs.

Administrasjon ligger omtrentlig samme nivå i 2001,
2002 og 2003. Lille økningen skyldes innkjøp av
datautstyr.
Kurs, Lokaler og Arrangementer – samme nivå som
2002 og 2003.

Andre kostnader viser en økning i 2003 i forhold til
2001 og 2002. Dette skyldes kostnader i prosjektet
Helse og Rehabilitering, Frifond for barn og ungdom og
medlemsbladet SeHer. SeHer har fått en økning av
antall sider, og styret ser dette som en viktig investering i
forhold til informasjon til våre medlemmer. Informasjon
Oslo kommune viser en nedgang på kr 50.000 i
grunnstøtte. Vi har fått avslag på vår klage. Vi håper at vi og medlemsbladet er et viktig verktøy for Oslo
Døveforening og spre informasjon om hva som skjer i
får litt mer i 2004.
foreningen til våre medlemmer.
Andre tilskudd viser stor økning i 2003, og det skyldes
Tilskudd til tilsluttede grupper, står kr 0, både for 2002
at vi har fått midler fra prosjekter bl.a. fra Helse og
og 2003. Dette skyldes at kostnader er ført inn på konto
Rehabilitering.
for Arrangementer.
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Gården, Oslo Døveforening
Resultat
2002

2003

Budsjett 2004

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

200 000,00
149 813,50
0,00
0,00
1 726,69
351 540,19

224 350,00
209 898,00
0,00
14 880,00
1 071,00
450 199,00

160 500,00
200 000,00
33 000,00
0,00
1 000,00
394 500,00

Utgifter
Renovasjon, vann og lignende
Lys, varme
Andre kostnader drift
Rep./vedl.h.bygninger
Rep./vedl.h.ventilasjon
Rep./vedl.h.brannanlegg
Administrasjonskostnader
Forsikring
Bank-/postgebyr
Avskrivninger
Andre kostnader
Skatt
Rentekostnader
Sum utgifter

40 405,40
19 490,00
391,00
338 751,00
8 853,32
7 971,17
2 471,50
39 044,00
184,51
0,00
34 376,05
17 270,00
30 609,57
539 817,52

40 096,64
59 042,50
3 397,50
52 332,32
4 340,52
19 888,95
103 108,00
46 290,00
706,00
10 080,00
4 569,00
-4,00
38 716,12
382 563,55

41 000,00
60 000,00
3 500,00
50 000,00
15 000,00
20 000,00
100 000,00
54 000,00
1 000,00
0,00
10 000,00
0,00
40 000,00
394 500,00

- 188 277,33

67 635,45

Årets resultat

Kommentar til budsjettet:
Teater Manu har sagt opp lokalene i 3.etasje, og flytter ut innen 31.oktober. Lokalene vil derfor være ledige fra
1.november, og inntekt på kr 60.000 for november og desember er ikke tatt med i budsjettet for leieinntekter
3.etasje.
Oslo Døveforening skal betale kr 100.000 i leie til Gården, men pga dårlig økonomi har vi redusert ned til kr 33.000.
Strømkostnader økte voldsomt i 2003, og vi har endret avtale med Hafslund som gjør at kostnadene skal bli lavere.
Vi er usikre på hvor mye vi sparer inn i 2004.
Budsjettet gir ikke rom for utbedringer og store vedlikehold for gården i 2004.
Ved en evt. salg av Gården, vil kostnader for megler/advokat og avgifter etc bli trukket fra salgsbeløpet.
Avdrag på gjeld til husbanken og sparebanken Nor er ikke med i budsjettet da det tas fra midler vi har i
bankbeholdning.
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Balanse
Eiendeler

2002

2003

420 000,00
420 000,00

409 920,00
409 920,00

Kunder, debitorer
Oslo Døveforening, tilgode
Forskuddsbetalt forsikring
Forskuddsbetalt renter
Bank drift 16002043274
Innbetalt depositum
Sum Omløpsmidler

2 500,00
193 732,43
46 290,00
0,00
146 950,80
10 500,00
399 973,23

2 500,00
78 596,07
0,00
6 010,00
313 204,61
29 902,00
430 212,68

SUM EIENDELER

819 973,23

840 132,68

10 000,00
10 500,00
0,00
0,00
20 500,00

10 000,00
10 500,00
9 000,00
9 900,00
39 400,00

84 100,00
33 280,00
512 953,00
11 900,00
100 000,00
742 233,00

84 100,00
16 640,00
475 117,00
0,00
100 000,00
675 857,00

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

57 240,23
67 635,45
124 875,68

819 973,23

840 132,68

Anleggsmidler:
Gårdens verdi
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler

Gjeld og Egenkapital
Langsiktig Gjeld
Depositum LG
Depositum GV
Depositum HC
Depositum NM
Sum Langsiktig Gjeld
Kortsiktig Gjeld
Gjeld Oslo kommune
Gjeld Husbanken
Gjeld Sparebanken NOR
Leverandør, kreditorer
Lån Hjelpefondet
Sum Kortsiktig Gjeld
Egenkapital
Egenkapital
Årsresultat
Sum Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital
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Felleslegatet, Oslo Døveforening

Resultat
2002

2003

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

1 047,50
27 177,00
28 224,50

38 858,00
- 34 972,00
3 886,00

28 224,50
- 25 402,00
2 822,50

21 000,00

17 000,00

Kontanter
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

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

- 90,00
654 616,14
654 526,14

Sum eiendeler

643 301,64

671 526,14

72 620,00

98 022,00

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

551 154,27
2 822,50
553 976,77

Fri kapital 1/1

19 527,37

19 527,37

Fri kapital 31/12

19 527,37

19 527,37

643 301,64

671 526,14

Inntekter:
Renter obligasjoner
Bankrenter
Sum avkastning
Utgifter:
Resultat før utbetalte porsjoner/stønader
Vedtektsbestemte formål
Resultat etter utbetalte porsjoner/stønader

Balanse
Ihendehaverobligasjoner

Gjeld: Vedtaksbestemte formål
Urørlig kapital 1/1
Tillagt av årets overskudd
Urørlig kapital 31/12

Sum gjeld og egenkapital
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Hjelpefondet, Oslo Døveforening

Resultat
Inntekter:
Basar
Renter
Sum inntekter

2002

2003

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

34 026,00
7 352,00
41 378,00

Utgifter:
Bankkostnader
Oppussing
Sum utgifter
Årsresultat

2,00
27 549,00
27 551,00
29 601,50

13 827,00

Bank
Fordring gården
Fordring ODF
Sum eiendeler

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

249 025,77
100 000,00
181 416,00
530 441,77

Vedlikehold gården

100 000,00

100 000,00

Egenkapital 1/1
Overskudd
Egenkapital 31/12

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

416 614,77
13 827,00
430 441,77

Sum gjeld og egenkapital

516 614,77

530 441,77

Balanse
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FERIEHJEMMET SKAUG
RESULTAT
DriftsInntekter
OPPHOLD INNTEKTER
OVERNATT
DAGBESØK
FEST INNTEKTER
DUSJ
GAVER
DRIKKEVARER
LEIE INNTEKTER
ANDRE INNTEKTER
TILSKOTT ODF
ØREMERKET ANNEKS
LODDSALG
FYLKESLEGEN
RENTER
Sum DriftsInntekter

2002

2003

Budsjett 2004

27 880,00

27 080,00
22 105,00
1 560,00
0,00
1 840,00
2 000,00
344,00
28 625,00
52,50
10 816,50
50 700,50

50 000,00

10 000,00
37 024,79

266,06
75 170,85

100,16
145 223,66

632,50
52,00

229,00
0,00
779,00
1 779,84
3 000,00
1 586,00
1 000,00

10 000,00
2 000,00
10 000,00
500,00
2 000,00
12 000,00
100,00
86 600,00

DriftsKostnader
PORTO/GEBYR
STYREMØTER
DIVERSE KONTOR
TELEFON
HONORAR
NYANSKAFFELSE
GAVER
JUBILEUMSFEST
SERVERING UTGIFTER
KJØPT DRIKKEVARER
FESTEAVGIFT
DUGNAD MAT
DIVERSE
ELEKTRISK ANLEGG
VEDLIKEHOLD
TREMATERIALER
MALINGVARER
HUSHOLDNING
BENSIN UTGIFTER
FORSIKRING
PANTGJELDSRENTER
KOMMUNALE AVGIFT
TANKTØMNING
VEL KONTINGENT
LYSREGNING
Sum DriftsKostnader
DRIFTSRESULTAT

2 722,31
4 577,00
7 050,50
1 500,00
266,00
6 862,00
14 948,00
316,20
3 188,74
598,00
4 820,00
300,00
6 330,00
17 165,00
973,50
2 041,00
400,00
16 617,50
91 360,25

2 729,04
3 282,00
1 500,00
344,00
7 246,09
0,00
16 713,50
3 142,00
1 628,00
176,00
54,55
6 792,00
16 398,00
903,00
1 969,00
600,00
14 450,50
86 301,52

- 16 200,40

58 922,14

200,00
1 250,00
2 000,00
5 000,00
6 700,00
10 000,00
1 500,00
250,00
2 500,00
5 300,00
1 500,00
1 000,00
500,00
300,00
7 000,00
17 000,00
1 000,00
3 000,00
600,00
20 000,00
86 600,00
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BALANSE
Eiendeler

2002

2003

135 000,00
135 000,00

135 000,00
135 000,00

401,00
12 300,80
7 480,50
6 792,00
0,00
26 974,30

583,82
36 049,88
1 712,00
3 469,74
41 815,44

161 974,30

176 815,44

- 46 983,80
- 16 200,40
- 63 184,20

- 63 184,20
58 922,14
- 4 262,06

SPAREBANK BIEN
OBLIGASJONER, ODF
ODF HJELPEFONDET
NEDBETALINGSFOND
ØREMERKET ANNEKS
Sum Kortsiktig Gjeld

165 583,00
2 975,00
0,00
5 900,00
50 700,50
225 158,50

155 489,00
2 975,00
16 713,50
5 900,00
0,00
181 077,50

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

161 974,30

176 815,44

Anleggsmidler
EIENDOM
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
KASSA
POSTBANKEN
SPAREBANK BIEN
FORSKUDDSBETALT FORSIKRING
OSLO DØVEFORENING
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER

Gjeld og Egenkapital
Egenkapital
EGENKAPITAL
ÅRSRESULTAT
Sum Egenkapital
Kortsiktig Gjeld

Oslo 6.mars 2004

SE HER

Regnskap viser tydelig at vi driver et forsiktig drift i
forhold til inntekter og utgifter. Jo mer inntekter vi får, jo
mer utgifter blir det. Blir det mindre inntekter, har vi
mindre penger å kunne bruke på huset.

2. Forslag fra hovedstyret

Begrunnelse:
Vi mener at Akershus Døves Fylkeslag fungerer ikke i
dag, slik vi ønsker. Vi har hatt dialoger med Romerike
Døveforening – dog uten å komme til enighet.
Romerike Døveforening og Oslo Døveforening er enige
om at det beste er å legge fylkeslaget ned, og at vi
jobber hver for oss i forhold til å søke direkte midler til
tiltak for døve som bor i Akershus fylke.
Tidligere søkte fylkeslaget om midler hos Akershus
fylkeskommunen, og fylkeslagets funksjon var å dele
midlene til Romerike døveforening og til Oslo
Døveforening. Dette er endret, i forhold til krav fra
Akershus fylkeskommune, og dette har medført
merarbeid i fylkeslaget om at vi må arrangere seminarer,
møter etc – og her har samarbeidet i fylkeslaget ikke
fungert tilfredstillende etter vår mening.
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Akershus Døves Fylkeslag legges ned

Utgifter
Inntekter Årsresultat
299255
273457
-25798
275374
275374
0
227948
294432
66484
220118
259855
39736
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294949
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342509
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450366
16134
539817
351540
-188277
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Begrunnelse:
Daglig leder opplever at underavdelinger ber om at
deres regnskap blir revidert. Vi mener at det ikke er
daglig lederens oppgave å gjøre dette. Vi foreslår derfor
at årsmøtet velger en revisor for underavdelingene som
de kan benytte seg av.

Økonomi
Oslo Døveforening har dårlig økonomi, til å kunne holde
forsvarlig vedlikehold og oppussing som kreves av
Gården (huset).

2000

Valg av revisor for underavdelingene –
punkt E

1999

-

1998

Forslag til ny tekst i loven under paragraf 6 for årsmøte.

Drøftinger
Saken har vært drøftet og behandlet tidligere bl.a.
- Fremtidsseminar i Asker april 2001
- Ekstra ordinært årsmøte 24.08.01
- Medlemsmøte 16.oktober 2003

1997

1. Lovforslag fra hovedstyret

Begrunnelse:

1996
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3. Forslag fra hovedstyret
-

Salg av Gården Sven Brunsgt. 7

Styret anbefaler salg av Døves Hus, og at vi setter i
gang prosessen etter årsmøtet 27.mars 2004. Vi flytter
midlertidig inn i leiet lokaler, til vi har kartlagt behov for
hva vi ønsker av nye lokaler før vi går til kjøp. Det er
ønskelig å flytte inn i nye lokaler innen rimelig tid, innen
5 år. En av grunnene er at vi vet hvor mye vi har i kapital
etter salget, slik at vi vet hva vi har råd til ved kjøp av
nye lokaler. Det blir innkalt til et ekstra ordinært årsmøte
for godkjenning av salg av Døves Hus.

-300000
Utgifter

Inntekter

Årsresultat

Har Gården Sven Brunsgt. 7 – noen framtid?
Det vil kreves store kostnader for Oslo Døveforening.
Det betyr at vi må drive basar, innsamlinger, søke om
penger etc.
Det kreves mye dugnad av medlemmer – men vil
medlemmer dette? Vi har sett at det er vanskelig å få
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Verdi og gjeld
Huset er taksert til 14 millioner i 1997, og det skal foretas
Utbedringsveiledningen fra Oslo kommune i forhold til ny takst i år. Huset har pantegjeld til Oslo kommune
brann og sikkerhet – vil kreve ca 520.000 i kostnader – gjennom 3 obligasjonslån som er rente- og avdragsfritt.
der vi må skifte ut mange dører om til branndør,
- kr 84.100 - kr 1 million - kr 1,4 millioner, Til
eksisterende branndører mangler pumpe (som lukker
sammen kr 2.484.100,-.
automatisk ved brann), vi må legge nye himlinger (tak) i Vi skal sende en søknad til Oslo kommune, om
1.etasje, nye gipsplater i forhold til portnerleilighet og
vurdering av å slette i hvertfall 2,4 millioner eller å søke
loftet, alle etasjer – baktrappen var det tidligere vannrør om pantegjelden kan flyttes over til det nye huset. Kr
som ble fjernet for mange år siden, og det er hull mellom 84.100 kan vi ikke gjøre noe med, da hovedstyret i 1998
etasjene – disse må tettes. Ventilasjon på bad og
hadde undertegnet ny avtale som sier at gjelden følger
toaletter i alle etasjer må settes opp eller repareres.
huset – den var opprinnelig gått ut etter 25 år.
Fasaden på huset må pusses og males (kommunen har
kun beregnet fra 1. og 2.etasje), men hele fasaden bør Vi viser til regnskap for 2003 for Gården – på balansen
gjøres samtidig i hele bygget. Dette kommer i tillegg til kr for andre gjeldsposter.
520.000,-. Gamle ventilasjoner i bygget må tettes, for å
Er huset hensikt i forhold til krav og behov?
hindre spredning ved brann.
Vi viser til medlemsstatistikk at det blir flere og flere eldre
Oppussing og utskiftinger
døve i Oslo. Huset har ikke heis og det er for eksempel
Vi må pusse opp innvendig pga for lange intervaller
vondt for eldre å gå i trappene og til toalettene. Det
mellom hver gang vi pusser i huset. Huset slites fort når samme gjelder barnefamilier som har barnevogn.
det er mange som benytter av huset.
Det som trengs å pusse opp i dag, er gulvene i 2.etasje Vi har mistet en god inntekstkilde, da vi kunne ha fått en
og i 5.etasje må enten skiftes eller legges nytt gulv. Sette leietaker fra Oslo kommune, dvs eldresenter for døve –
opp ventilasjonsanlegg / sugehefter i kjøkkenet i 2., 4, og men dessverre var våre lokaler ikke funnet godt nok.
5.etasje. Nytt ringeanlegg og skilter, strømmålere
Pga dårlig tilgjengelighet i forhold til toaletter og at vi
justeres eller samles til færre måleranlegg (i huset finnes mangler heis.
det 13 måleranlegg!) og vi må betale nettavgift pr måler
Leietakere i huset
og det koster mye, nytt bad og ny kjøkkenbenk i
portnerleilighet, ny varmtvannbereder i 4.etasje – hybler,
kjøkkenet må oppgraderes da f.eks kjølebenk er ute av • Kontorlokaler i 3.etasje leier Teater Manu, og vi har
funksjon, oppvaskmaskin er snart moden for utskifte.
pr januar 2004 mottatt en oppsigelse av lokalene fra
Teater Manu, og det er forventet at de flytter ut
Pris for kjøkkenet og utskiftinger koster 120.000 +
innen 31.oktober. Det betyr at vi må ut i markedet
arbeid. Vi har ikke regnet ut hva alle momenter som
og finne nye leietakere. Dagens leiemarked er
trengs til oppussing eller utskifting vil koste. Men vi bør
meget vanskelig å få noen til å leie lokaler. Mange
kanskje forsiktig beregne til 1 million kroner inkludert
lokaler står tomme i Oslo i dag. Hvis vi skal få noen
fasaden.
til å leie lokaler – må vi ned i pris.
noen til å stille opp til dugnad.

Elektrisk
Det er blant annet funnet svidd ledning under en lampe
som vi helt tilfeldig bestemte oss for å skifte ut taklamper
på kontoret. Det ble sagt av firma at vi var heldige at det
ble oppdaget, ellers ville det blitt brann i løpet av 1 år.
Da begynner vi å bli bekymret, og spør oss – hvordan er
elektriske anlegget i resten av bygget. Må noe skiftes ut?
Vi har blitt anbefalt av firma å bytte ut taklamper i
kantinen, da det er for gammelt til å reparere.
Vi oppdaget nettopp at en av målere hadde gått løpsk og
at det ikke kunne stemme. Det viste seg at den stod helt
stille, så vi har fått pengene tilbake. Målerviser gikk ikke
rundt, så vi slo den på for å se om det gikk. Strømmåler
tilhører, oppvarming av taket, takrenner og fortau. Etter 2
dager, så vi at det ikke ga noe strøm i det hele tatt. Vi
har ikke sjekket nærmere om årsaken. Det viste seg at vi
ikke hadde brukt den på 2 år.

•

Hybler i 4.etasje. I dag har vi 5 hybler, og det har
vært en del inn- og utflyttinger i siste 2 årene. I dag
er det 2 ledige hybler, og ene håper vi å få leiet ut.
Det har vært annonsert på internett, men svært få
henvendelser. I dag er det flere og flere hybler som
er ledige og kampen om å få leietakere vil bli
vanskeligere. Prisen på leie av hybler, er på vei ned.

Moden for salg?
Styret mener det er moden for å selge huset, slik at vi
ikke skal oppleve overraskelser i framtiden. Økonomien
vår tillater ikke dette, og huset er dyr i drift.
Hva skjer ved salg?
Hvis årsmøtet 27.mars, sier ja til at vi kan starte
prosessen med salg av huset – så vil en komite jobbe
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videre sammen med advokat/megler (styret har ikke
bestemt hvem som får oppdraget pr i dag). Når vi har fått
bud på huset, som vi mener er en god avtale – så vil vi
innkalle til ekstra ordinært årsmøte for godkjenning av
salgsbeløpet og salg av huset.

-

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Døves Frivillighetssentral
Foreningen Norges Døvblinde
Landsforeningen for kombinert Syns og
Hørselshemmede/Døvblinde
Evt. andre

Hva skjer etter at huset er solgt?
Vår visjon?
Vi håper å kunne gjøre en avtale med den nye eieren,
om vi kan bli i lokalene en stund gjennom å betale leie
av lokaler – inntil vi har utredet behov for det nye huset
eller lokaler. Hvis dette ikke går, vil vi flytte til midlertidige
lokaler.
Derfor mener styret at det er lurt å ta en ting om gangen.
Først selge hus, så leie lokaler og til slutt kjøp av hus /
lokaler.

•

Utredning av behov
Huset i dag er på ca 1.400 kvm, og det er regnet ut at vi i •
dag bruker ca 650 kvm som Oslo Døveforening har til
•
egen virksomhet.
I nye lokaler bør vi ha minst 535 kvm og hvis vi kan få
Oslo kommune til å flytte eldresenter inn i nye
døvesenter, vil vi ha behov for 610 kvm. På den måten
får vi utnyttet lokalene best mulig – da det er ofte ledig
på dagtid.
Det er viktig å kartlegge hvilke behov vi har for nye
lokaler eller hus, og hva vi ønsker å bruke lokaler til og
hvem skal det være for.
Ønsker vi å bruke lokaler, kun til foreningen eller skal vi
ta inn flere brukere som;
- Norges Døveforbund
- Eldresenter for døve

•

+

=

Er vår visjon å ha et døvesenter som er åpen både
dag og kveldstid?
Er vår visjon å ha en café-drift hver dag der du kan
få kjøpt noe mat og middag.
Er vår visjon å ha et døvesenter med mye aktivitet,
og flere å treffe sammen på ett sted – tilbud til alle
2000 døve i Oslo og Akershus + hørselshemmede
+ hørende som vil lære tegnspråk eller
tegnspråktolker eller hørende av døve foreldre osv.
Er vår visjon å ha et senter som samfunnshus eller
kultursenter en á la Operahuset på Bjørvika?

Derfor ønsker styret at vi bruker mer tid på å drøfte
hvilke behov og ønsker vi har for nye lokaler / hus i
framtiden – og dette skjer gjennom seminarer,
medlemsmøter og årsmøter i tiden framover.

BESØKSTJENESTE
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
Treff for besøksvenner
Det blir et treff for de som er besøksvenner i Oslo Døveforening mandag 19.april kl 17.00. Tema blir ”Den første
terskelen”, og her vil vi invitere representanter fra Gaustad, Css og St. Hanshjemmet .
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BUDSJETTFORSLAG
Budsjett 2004 - ny kontoplan
Medlemskontingent
Egne inntekter
Kursvirksomhet
Tilskudd fra Oslo kommune
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Andre tilskuddsytere
Andre inntekter
Sum inntekter

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

Personale
Administrasjon
Foreningslokaler
Kursvirksomhet
Aktiviteter
Barn og ungdom
Prosjekter
Andre kostnader
Sum kostnader

Note 6
Note 7
Note 8
Note 9
Note 10
Note 11
Note 12
Note 13

Årets resultat
(Dekkes av hjelpefondet eller av andre tilskudd)

65 000,00
309 000,00
247 000,00
770 110,00
58 000,00
140 000,00
5 000,00
1 594 110,00
751 100,00
116 000,00
195 200,00
47 500,00
224 050,00
40 000,00
341 489,00
5 000,00
1 720 339,00
- 126229

Merknader til budsjett for 2004
Oslo Døveforening har søkt om kr 1.200.000 til grunnstøtte til Oslo kommune, hvorav kr 250.000 til Gården og kr
100.000,- til Feriehjemmet Skaug og kr 850.000 til foreningsdrift (Oslo Døveforening).
Budsjettet for foreningsdrift, som fremlegges, er tallene som vi har søkt om til Oslo kommune, ikke tatt med.
Budsjettet er basert på minimum drift som vi må ha for å kunne drive Oslo Døveforening, uten romslige muligheter
til aktiviteter og å vedlikeholde Gården og feriehjemmet Skaug.
Budsjettet for 2004 viser et underskudd på kr 126.299, blir en utfordring for styret å skaffe inn gjennom egne midler,
søke om tilskudd eller å hente fra hjelpefondet.
Styret foreslår at budsjettet godkjennes som veiledende, og at dette blir revidert når vi vet hvor mye i grunnstøtte vi
får fra Oslo kommune (ca juni 2004).
Budsjett og regnskap må komme i balanse, da vi ser at det ikke er god løsning å ta midler fra hjelpefondet hvert år.
Vi ser at det har vært underskudd omtrentlig samme beløp i 2002 og 2003, og budsjett for 2004.
(Noter er på neste side)

Budsjett for gården side 28
Budsjett for feriehjemmet skaug side 32
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Noter til Budsjett 2004 - ny kontoplan
Note 1: Egne inntekter
Leieinntekter av lokaler
Abonnement Se Her
Kantine
Brusautomat
Drikkeautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat
Lotteri/Basar
Gaver
Egenandel, aktiviteter
Sum egne inntekter

50 000,00
1 000,00
30 000,00
12 000,00
12 000,00
1 000,00
200 000,00
500,00
500,00
2 000,00
309 000,00

Note 2: Kursvirksomhet
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
NDF Studieorganisasjon
Sum kursvirksomhet

200 000,00
15 000,00
32 000,00
247 000,00

Note 3: Tilskudd fra Oslo kommune
Grunnstøtte fra Helsevernetaten
Aktivitetstøtte fra Helsevernetaten
Programstøtte fra Helsevernetaten
Flerkulturell virksomhet
Sum tilskudd fra Oslo kommune

500 000,00
76 000,00
163 060,00
31 050,00
770 110,00

Note 4: Tilskudd fra Norges Døveforbund
Kulturaktiviteter
Foredrag
Likemannsmidler
Foreningsfond
Frifond for barn og ungdom
Sum tilskudd fra Norges Døveforbund

10 000,00
3 000,00
5 000,00
0,00
40 000,00
58 000,00

Note 5: Andre tilskuddsytere
Tilskudd fra fylkesmannen
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Akershus fylkeslag for døve
Sum andre tilskuddsytere

60 000,00
58 000,00
13 000,00
9 000,00
140 000,00

Note 6: Personale
Daglig leder
Tegnspråkinstruktør
Kantinemedarbeider
Honorar - regnskapsfører
Honorar - foreningsleder
Honorar - nestleder
Honorar - styret
Honorar - kursledere
Honorar - foredragsholdere
Feriepenger - utbetalt
Feriepenger - Avsetning
Feriepenger - Tilbakeført fra i fjor
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadeforsikring
Sum personale

320 000,00
225 000,00
25 000,00
30 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
3 100,00
751 100,00

Note 7: Administrasjon
Styremøter
AU-møter
Representasjoner
Andre møter
Telefon 1
Telefon 2
Fax
Bibliotek
Kontorrekvisita
Datakostnader
Web-kostnader
Kontingenter
Porto
Post- og bankkostnader
Gaver
Revisjon

6 000,00
1 500,00
2 000,00
1 500,00
13 000,00
3 000,00
5 000,00
2 500,00
17 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
7 000,00
1 500,00
5 000,00
20 000,00

Se neste kolonne

→

Advokatsbistand
Kontorinventar
Reisekostnader
Kopiering
Andre administrasjonskostnader
Sum administrasjon

0,00
2 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
116 000,00

Note 8: Foreningslokaler
Renhold
Strøm (1 + 2 etasje)
Leie av lokaler
TV-lisens
Forsikring
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Drikkeautomat
Renholdsartikler
Andre kostnader
Sum foreningslokaler

65 000,00
35 000,00
33 000,00
4 000,00
8 200,00
3 000,00
30 000,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
1 000,00
195 200,00

Note 9: Kursvirksomhet
Strøm (5.etasje - kurslokale)
Kursmateriell
Andre kurskostnader
Omorganiseringsseminar
Døvekurs
Yoga-kurs
Bridge-kurs
Teater-kurs
Sum kursvirksomhet
Note 10: Aktiviteter
Foredrag
Foredrag, overført til personalekostnader
Reiseutgifter - foredrag
Besøkstjeneste
Temakvelder for foreldre
Aktivitetstilbud for familier med barn
Tilstelninger
Døves Kulturdager
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/landsråd
Seminarer
Medlemsblad SE HER
Porto SE HER
Medlemsaktiviteter
Trivselstiltak
Eldreutvalg
Internasjonal treff
Bridgeklubb
Døveteater
Døvblittgruppe
Feriehjemmet Skaug
Døvhistorielaget
Smalfilmklubb
Kvinneforening
Pensjonistgruppe
Sum aktiviteter
Note 11: Barn og ungdom
Aktiviteter - Frifond
Strøm (Grotten)
Inventar
Kontorrekvisita
Møter
Reisekostnader
Seminar og kurs
Tilstelninger
Sum barn og ungdom
Prosjekter
Hva kan vi gjøre for døve i Oslo og Akershus?
Er det kult å være døv ungdom?
Døves Dag
Omorganisering av Oslo Døveforening
Sum prosjekter

12 000,00
500,00
3 000,00
5 000,00
2 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
47 500,00
3 000,00
-3 000,00
4 000,00
5 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00
2 000,00
10 000,00
1 500,00
2 000,00
40 000,00
10 000,00
1 500,00
60 000,00
1 000,00
31 050,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
224 050,00
20 000,00
12 000,00
2 000,00
1 000,00
1 500,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
40 000,00

44 429,00
58 000,00
76 000,00
163 060,00
341 489,00
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VALG
Hovedstyret
A Foreningensleder for 1 år
B Styremedlemmer

Mira Zuckermann (1 år igjen)
Bengt Fjellaker (1 år igjen)

C Varamedlemmer
D Bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Se lovforslag – Valg av revisor for underavdelingene
E Tilsynskomite på 3 medlemmer

F Lovkomite på 3 medlemmer

G 5 medlemmer i arrangementskomiteen

H 3 medlemmer i kulturkomiteen

I

Feriehjemsstyre:
Leder for 1 år
Styremedlemmer

Finn Arnesen (1 år igjen)
Ragnhild Stenseth (1 år igjen)

Varamedlemmer
J 2 representanter til styret i Oslo og Akershus fylkeslag for døve
K Representanter til NDFs landsmøte
L Valgkomite på 3 medlemmer

Varamedlemmer
.

Ikke aktuell i år

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
MARS
Ons.
Tor.
Fre.
Lør.
Man.
Tir.
Ons
Tor.
Lør.
Man.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Man.
Tir.
Ons.

10.
11.
12.
13.

Pensjonist-treff kl.10-15. Døveteater kl 19
ODF – foredrag om holdninger i døvemiljøet
Int. utvalg har møte kl 18
Lørdagscafe kl 11-15, påskemesse og
loppemarked v/Skaug
15. Yoga-kurs kl 17
16. ODSK årsmøte # bridge
17. Yoga-kurs kl 17
18. Åpen Cafè medlemsmøte kl.19
20. Oslo Døves Smalfilmkl. Filmkveld kl 19
22. Temakveld for foreldre kl 19
23. Eldreutvalget har møte kl 10 # Bridge
24. Pensjonist-treff 10-15 # Døvblittgruppen
styremøte kl.16.30 # Yoga-kurs kl 19
25. Foredrag om mobiltelefon og nød situasjon
27. ODF årsmøte kl.12 + Pubkveld
29. Yoga-kurs kl 19
30. Bridge
31. ODF styremøte kl.17.30

APRIL
Tor.
Fre.
Søn.
Man.
Ons.
Tor.
Fre.
Lør.
Søn.
Man.
Tir.
Tor.
Man.
Ons.
Tor.
Fre.
Man.
Tir.
Tor.
Fre.

01. Foredrag om tur til Australia og deaflympics
02. ODT – ”Stand Up Party kl.20
04. * PALMESØNDAG *
05. Yoga-kurs kl 17
07. Pensjonist-treff 10-15 (?)
08. * SKJÆRTORSDAG *
09. * LANGFREDAG *
10. * PÅSKEAFTEN *
11. * 1. PÅSKEDAG *
12. * 2. PÅSKEDAG *
13. Bridge
15. Åpen Cafè
19. Besøksvennstreff kl.17
21. Pensjonist-treff 10-15 # Døvblittgruppen
styremøte kl.16.30
22. Foredrag om ODF’s prosjekter
23. ODT årsmøte + fest kl.18.00
26. Yoga-kurs kl 17
27. Bridge
29. Åpen Cafè
30. Seminar nr. 2 kl 17.00 + Pubkveld v/Bridgeklubb

MAI
Lør.
Tir.

01. * OFF. HØYTIDSDAG *
04. Kvinneforening

Ons.
Tor.
Tir.
Tor.
Man.
Ons.
Tor.
Man.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Søn.
Man.

05.
06.
11.
13.
17.
19.
20.
24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.

Pensjonist-treff 10-15 # Døvblittgruppen kl.16.30
Foredrag om rettighetssenter i FFO
Bridge
Åpen Cafè
* GRUNNLOVSDAG * ODSK-veterangr. (forbehold)
Pensjonist-treff 10-15
* KRISTI HIMMELFARTSDAG *, Utflukt til Drøbak
Yoga-kurs kl 17
Bridge
Døvblittgr styremøte kl.16.30
Åpen Cafè
* PINSEAFTEN *
* 1. PINSEDAG *
* 2. PINSEDAG *

JUNI
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Tir.
Tor.
Lør.
Man.
Ons.
Tor.
Man.
Tir.
Tor.
Lør.
Ons.

01. Kvinneforening
02. Pensjonist-treff 10-15 # Døvblittgruppen
(forbehold)
03. Åpen Cafè
05. Familietreff på Skaug
08. Bridge
10. Åpen Cafè
12. Skaug à 70 års jubileum
14. Yoga-kurs kl 17
16. Pensjonist-treff 10-15
17. Åpen Cafè
21. Yoga-kurs kl 17
22. Bridge
24. ROR BUA på Aker-brygge (forbehold) # Omvisning
på Slottet
26. Omvisning på Slottet
30. Pensjonist-treff 10-15
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 4-5 numre i året.
Send telefaks til oss:
Oslo Døveforening, 22112321
Årskostnad: Kr 150,00
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)

MEDLEMSBLAD FOR
OSLO DØVEFORENING
Dato på nyhetsbrev

NR. 2

Juni 2004
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God sommer
til alle lesere!

Omvisningstur til
Bygdøy side 14

Skaug feiret 70 år
side 12

SIDE 2

SE HER

ÅRGANG 41, NUMMER 2

SE HER 41. årgang, 2004
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: 390 medlemmer pr 31.12.2003
Abonnement på bladet SEHER:
Kr 150,- pr år (gratis for medlemmer)

INNHOLD

Dato på

3
3
4
7
8
8
10
12
OMVISNINGSTUR TIL BYGDØY SØNDAG 5.SEPTEMBER 14
15
UTDRAG FRA MEDLEMSMØTE 18.MARS 2004
15
NORGE TAPTE DEAFLYMPICS-KVALIFISERING
NYTT FRA STYRET
DAGLIG LEDER HAR ORDET
ÅRSMØTE 2004
HVA SKJER PÅ TORSDAGER?
OSLO DØVEFORENING HAR FÅTT NY WEB SIDE
ÅRETS HELSESØSTER 2004
FERIEHJEMMET ”SKAUG” – 70 ÅR
FLOTT TUR TIL OSCARSBORG

Redaktør: Vidar R. Sæle
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (420 eks.)
Adresse: Oslo Døveforening
Sven Brunsgt. 7
0166 Oslo
Telefon: Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08
Teksttlf: 22 20 54 08
Faks: 22 11 23 21
Kontonr: 1600 40 08301
Daglig leder: Vidar R. Sæle
E-post: post@odf.no
SMS: 930 32 049
Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
E-post: tskurs@odf.no
Foreningsleder: Torill Lorentzen
E-post: tlorentz1@chello.no
Underavdelinger og tilsluttede grupper:
Oslo Døves Bridgeklubb
Oslo Døves Pensjonistgruppe
Oslo Døves Kvinneforening
Oslo Døveteater
Oslo Døves Smalfilmklubb
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

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

SIDE 3

DAGLIG LEDER HAR ORDET

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:

Utmeldinger:

Strøkne medl.:

Dødsfall:

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
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
Arne Richard Ingemoen
Else Synnøve Olsen
Mildrid W. Nilsen
Jan Ingar Nilsen
Gunnar Løvskeid

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.
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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:

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 webansvarlig 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

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:
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.

SIDE 5

Feriehjemmet skaug:
Budsjettet ble vedtatt.
Hele budsjettet for 2004 ble vedtatt uten
tallmessige endringer.
(Halvtimes pause - møtet forstetter igjen kl. 13.30.)
13. Valg:

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.

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.

Budsjettet ble vedtatt.

Maj-Lis Marman og Hanne Enerhaugen ble valgt som
varamedlemmer.

Gården
Budsjettet ble vedtatt.

D) Bilagrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og
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felleslegatet: Torstein Ekerbakke
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Oslo 2.april 2004

Valg av revisor for underavdelingene: Utsettes til
ekstra ordinært
årsmøte

Sissel Gjøen
møtereferent

John Erik Johannessen
møtereferent

E) Tilsynskomite på 3 medlemmer: Haldis Høiberg
Laila Nilsen
Aud Heggem

Protokollen godkjennes av protokollkomiteen.

F) Lovkomite på 3 medlemmer: Jarle Lid
Odd-Inge Schrøder
Sonja M. Holten

Torunn Bakkestuen

Helle Christiansen

Jarle Lid

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:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer

Unni Arnesen
Finn Arnesen (1 år igjen)
Ragnhild Stenseth (1 år igjen)
Astrid T. Bø (2 år)
Andreas Fjelde (2 år)
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.

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.
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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

SIDE 7

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2004
August
12.
19.
26.

Feriehjemmet Skaug
Oslo Døveteater
Døvblittgruppen

September
02.
09.
16.
23.
30.

Kvinneforening
Bridgeklubben
Feriehjemmet Skaug
Oslo Døveteater
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.

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

* Husk å møte opp den dagen dere har vakt, ellers
blir det bot på kr. 500,-.
Styret i Oslo Døveforening

VAKTORDNING PÅ TORSDAGER

26.aug.

Åpen cafe fra kl 18.00 og
diskusjonskveld kl 19.00

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

02.sept.

Middag fra kl 17.00 og
foredrag kl 19.00
(tema er ikke bestemt)

AUGUST

SEPTEMBER

05. Maj-Lis
12. Hanne
19. Torunn
26. Gunnar

02. Mira
09. Bengt
16. Maj-Lis
23. Hanne
30. Torunn

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

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
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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.
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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:
•
•
•

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.

•
•

•
•
•

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.

Ta turen innom www.odf.no, og der ligger god del
informasjon og nyheter som blir lagt ut hver uke!

Oslo Døveforening gratulerer Anne Mette Dahl med
kåringen av årets helsesøster.
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DUGNAD 9.AUGUST

SKUESPILLERE SØKES

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.

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 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 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.

Vi spanderer mat og drikke, for de som stiller opp på
dagtid (lunsj) og de som stiller på ettermiddagen får
pizza.

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

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.

OSLO DØVEFORENING
ØNSKER DEG EN RIKTIG
GOD SOMMER!
Hilsen fra styret og ansatte

Festkomiteen gjorde en flott jobb med å forberede
festen, med all den gode maten og den fine teltet
som var innkjøpt for anledningen.
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Klipp fra historien om Feriehjemmet ”Skaug”
og hvordan det ble til, skrevet av Johan Larsen

Hekk foran haven ut mot sjøen, og vakker utsig
utover mot Bundefjorden.

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.

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 villaeiendommer.
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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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.

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 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:

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,

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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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.
Her forteller guiden (med caps) om Oscarsborg
festningen ved en bauta til gruppen vår.

- Ta med mat og drikke selv.
- Ta med noe sitte underlag eller teppe.
- Ta med badetøy

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.

Alle er velkomne.

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

Meld på til Oslo Døveforening

Møt opp ved klokketårn utenfor Oslo S, kl.
12.00.

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.
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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 DEAFLYMPICSKVALIFISERING
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.

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

JULI

SEPTEMBER

Tor.
Tor.
Tor.
Tor.

Tor.
Søn.
Tir.
Ons.
Tor.
Tor.
Tir.
Ons.
Tor.

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

02. Middag og foredrag i ODF
05. Omvisningstur til Bygdøy
07. Bridge og Kvinneforening
08. Pensjonisttreff 10-15
09. Åpen Cafè i ODF
16. Middag og medlemsmøte i ODF
21. Bridge
22. Pensjonisttreff 10-15
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

AUGUST
Tor.
Man.
Ons.
Tor.
Lør.
Man.
Tir.
Tor.
Fre.
Lør.
Søn.
Ons.
Tor.
Fre.
Tir.

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

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 4-5 numre i året.
Send telefaks til oss:
Oslo Døveforening, 22112321
Årskostnad: Kr 150,00
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)
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Medlemstall: 390 medlemmer pr 31.12.2003
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Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og Sonja M. Holten

Arrangement komite: Astrid T. Bø, Geir Brodal, Maj-Lisbeth Marman
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Kulturkomite:
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NYTT FRA STYRET
DAGLIG LEDER
HAR ORDET

Kjære medlemmer!
Vi håper at du vil synes det er mye spennende stoff i dette
nummeret. I bladet annonserer vi med mange gode
arrangementer og kurser, som du kan melde på og å være med.
Det passer godt å nevne internasjonale markeringen av DØVES
DAG, som vi skal markere ved å bevisstgjøre og å opplyse
publikum om viktige saker døve er opptatt av, og at døve
personer vil føle seg styrket gjennom en solidaritet sammen med
andre døve.
Tema for DØVES DAG – uka som går gjennom er TEGNSPRÅK.
Vi har lagt opp et spennende program hver dag i en uke fra
mandag 20. til søndag 26.september.

Medlemmer
Nye medlemmer: Karin Andvig
Erik Hougsrud
Magne Vegard Roås
Mona Barstad
Kristi Vidvei
Britt Ottesen
Utmelding:

Stein Erik Wroldsen

Dødsfall:

Synnøve Lindquist og Josef Hovden.

Eldreutvalget
Det har vært en del problemer med samarbeid i
eldreutvalget, selv om eldreutvalget har jobbet godt i
2003. Årsaken ligger trolig i at det er for mange hørende
representasjoner, og vi ble derfor enige om å endre
utvalgssammensetning, slik at det nå er flertall av døve i
utvalget.

Vi er veldig glade for at Dr. Liisa Kauppinen fra Finland og
forbundsleder Hanne Kvitvær vil komme til foreningen og holde
foredrag.

Tidligere var det 14 personer, og vi har nå redusert ned til
7 personer. Det betyr at CSS og St.Hans hjemmet går ut
av utvalget.

Vi ser positivt at underavdelinger og andre grupper i
døveforeningen vil være med å lage utstilling. Det er sikkert god
del som er nysgjerrige på hva som skjer i underavdelingene og i
andre grupper.

Utvalget vil heretter bestå av Rådgivningskontoret for h.h
(1 representant), Døvekirken (2 representanter, hvor av
en er døv), pensjonistgruppen (2 representanter), ODF (1
representant) og Frivillighetssentralen (1 representant).

Vi er meget spent på hvordan det vil gå med trikken og
standplassen på Stortorvet lørdag 25.september. Det er viktig at
vi sprer kunnskap om døve og tegnspråk til publikum. Norges
Døveforbund og Bergen Døvesenter har samarbeidet med å lage
informasjonsfolder som skal deles ut. Fra Norges Døveforbund vil
vi få tilsendt god del materiell og T-skjorte som kan kjøpes.

Utredning av medlemskap i FFO

Det blir også en medlemskampanje, for vi trenger flere
medlemmer. For Oslo Døveforening og Norges Døveforbund er
det viktig at vi får mange nye medlemmer, da vi er avhengige av
økonomisk støtte fra kommune og staten for å opprettholde
driften.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å være med på en eller flere
arrangementer i DØVES DAG – uka.
Hilsen fra Vidar R. Gabato Sæle

Norges Døveforbund lurer på om Oslo Døveforening kan
påta seg oppgaven å utrede nytten av et fortsatt
medlemskap i FFO, samt be om innspill fra andre
døveforeninger og se på fordeler/ulemper ved
medlemskap og vurdere medlemskap i SAFO. Vi har sagt
oss villige til å gjøre dette, og Torunn Bakkestuen og
daglig leder Vidar R. Sæle jobber med dette. For de som
husker, var dette Oslo Døveforening sitt forslag hvor vi
fremmet saken på landsmøte i Stokmarknes juni 2003.
Utredningen skal sendes og behandles på neste
landsmøte i Bergen/Newcastle 2005.
Styreseminar

Ekstra ordinært årsmøte
Vi innkaller til ekstra ordinært årsmøte torsdag 28.oktober kl 19.00.
Sak: Valg av revisor til underavdelingene.
Etter ekstra ord. årsmøte, blir det medlemsmøte.
(Fortsetter på side 4)
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Styret hadde et meget nyttig styreseminar 20.-22.august på
Thorbjørnsrud hotell i Jevnaker, som ligger over veien til
Hadeland glassverk.
På seminaret fikk vi en spennende foredrag om ”Hva er
prosjektarbeid?” ved Bjørn Kristiansen i Norges
Døveforbund. Styret følte at de nå fikk en mye bedre innsikt
i hva prosjektarbeid betyr og innebærer. Bjørn Kristiansen
ga en god oversikt over ting som er viktig å vite om, og hva
vi bør tenke på – når vi skal diskutere nye prosjekter i
framtiden.
Styret diskuterte oppsummeringer fra
omorganiseringsseminarene vi hadde 23. januar og
30.januar, om Bergen Døvesenter og Storkøbenhavn
Tegnsprogforening af 1866. Vi diskuterte hvilke gode ideer
som kan være aktuell for Oslo Døveforening.
Vi brukte mye tid på å diskutere hva vi ønsker av Oslo
Døveforening og hvilken aktivitetsnivå vi skal satse på i
framtiden. Vi diskuterte også samarbeid mellom styret og
daglig leder, hvilke oppgaver man skal ha.
Vi fikk også tid til å handle litt i Hadeland glassverket og en
svømmetur på hotellets svømmebasseng. Vi ble mye bedre
kjent med hverandre, og fikk bedre tid å tenke høyt og
diskuterte mange gode tanker og innspill.
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Vi hadde en meget interessant diskusjon i døveforeningen
26.august. Mange gode synspunkter for å velge navnet Oslo
Døvesenter, Oslo Døveforening eller Oslo Tegnspråksenter.
Andre ønsker å få med ordet kultur i navnet. Så ble det
nevnt at det er blitt in å ha latinske navn som for eksempel
Signo (jeg tegner) og Teater Manu (hender). Hvis vi skal ha
latinsk navn, ville det være Oslo Sordo senter. Sordo på
latin betyr døv.
Vi har fått to innlegg via odf.no
Ordet døv definerer oss døve som en minoritetsgruppe. Vi
er nødt å se helheten om vi skal være en inkluderende
forening, der jeg kan ha et sted å gå til der jeg kan prate
med enhver på mitt språk, tegnspråk. Andre folk utenfor bør
ha samme muligheter at Oslo Døveforening skal være
fremtidsorientert med tanke på CI, foreldre som lærer
tegnspråk på kompetansesentre at vi bør få større forståelse
fra andre om vår situasjon som ”døv”. Det er viktig at vi kan
gi tilbake til samfunnet, at alle skal føle seg velkomne.
Navnet Oslo Tegnspråksenter åpner for alle som vil lære
eller som behersker tegnspråk, og da vil medlemstallet øke.
Og gi mer i støtte fra kommunen til å drive Oslo
Tegnspråksenter som en organisasjon der alle er likesinnnet
såfremt de bruker tegnspråk.

Vi innså at vi trenger mye mer tid på å diskutere
omorganisering av Oslo Døveforening, så vi skal fortsette
diskusjonene på styremøtene framover, dvs en sak om
gangen.

Min oppfatning ang. TEGNSPRÅK er at det virker mer
"åpen" for alle enn DØVE som er "KUN" for døve. For meg
virker det som "EGO-døve". Selv er jeg fornøyd med å være
døv. Men viktig er at vi bør være mer fleksible. Vi har folk
som bl.a. er tunghørte, døvblitte, CI-opererte, hørende som
kan tegnspråk. Mitt inntrykk er at de vil også føle seg mer
velkommen.

Nye forslag, vil selvsagt bli lagt fram for medlemmene på et
medlemsmøte, før vi legger fram på årsmøte. Det blir også 2
omorganiseringsseminarer til, en i oktober og en i januar
2005.

Noe å gruble?
Send gjerne noen ord til daglig leder post@odf.no eller faks
22 11 23 21. Vi skal også diskutere forslag på nytt navn på
et senere medlemsmøte.

NYTT NAVN PÅ OSLO DØVEFORENING?
På websiden www.odf.no hadde vi en meningsmåling, over
hva man ønsker nye navnet på foreningen skal være.
Her er resultatene

GRATULERER

Meningsmåling
Dersom Oslo Døveforening skal skifte til nytt navn,
hvilken synes du skal hete?
Oslo Døvesenter
Oslo Tegnspråksenter
Oslo Døveforening
Oslo Tegnspråkforening
Senter for døve i Oslo

50.7%
23.9%
11.6%

I Se Her nr 5 2003, hadde vi en spørreundersøkelse
om hva du synes om døveforeningen. Vi fikk inn kun
21 svar.
Av de innsendte svar, trakk vi 3 vinnere som vinner
en DVD-film til hver:
Astri M.Viken, Gunnar Løken og Trygve Bjerck.

8.7%
5.1%

Totalt antall stemmer: 138

De som svarte riktig på julestjernen, var Sonja M.
Holten. Vinneren får en DVD-film og en twist pose:
Bengt Fjellaker.
Vinnerne kan kontakte daglig leder, og komme med
ønske hvilken DVD-film vi skal sende / levere.

ÅRGANG 41, NUMMER 3

SE HER

HVA SKJER PÅ TORSDAGER?
23.september Se program for
DØVES DAG UKA.
30.september Middag fra kl 17.00 og
diskusjonskveld kl 19.00 om
”Reality”
7.oktober

14.oktober

Åpen cafe fra kl 18.00 og
informasjon om eldresenter for
døve og døvblinde og om frivillig
innsats ved Marie Eggen
Middag fra kl 17.00 og foredrag
Kl 19.00 ”Hvordan er innvandrerorganisasjoner i Oslo organisert?”
ved Internasjonal helse og
sosialgruppe i Oslo.

SIDE 5

TORSDAGSVAKTLISTE – HØSTEN 2004
23. SEPTEMBER
30. SEPTEMBER

Oslo Døveteater
Døvblittgruppen

07. OKTOBER
14. OKTOBER
21. OKTOBER
28. OKTOBER

Kvinneforening
Bridgeklubben
Feriehjemmet Skaug
Oslo Døveteater

04. NOVEMBER
11. NOVEMBER
18. NOVEMBER
25. NOVEMBER

Døvblittgruppen
Kvinneforening
Bridgeklubben
Feriehjemmet Skaug

02. DESEMBER
09. DESEMBER
16. DESEMBER

Oslo Døveteater
Døvblittgruppen
Kvinneforening

INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS – INSTRUKS
*

21.oktober

Åpen cafe fra kl 18.00

*

28.oktober

Middag fra kl 17.00 og ekstra
ordinært årsmøte /medlemsmøte
kl 19.00.

*

4.november

Middag fra kl 17.00 fra kl 18.00 og
diskusjonskveld kl 19.00 om
”Sunn eller usunn mat”

11.november

Åpen cafe fra kl 18.00

18.november

Åpen cafe fra kl 18.00 og kl 19.00
ODF – 126 år. Vi spanderer kake.

25.november

Middag fra kl 17.00 og kl 19.00
om ”liv etter døden” - filosofisk
foredrag ved Øyvind Madsen

2.desember

Åpen cafe fra kl 18.00.
Foredrag ved døveprest Roar
Bredvei om ”Hva er døveprestens
oppgave og hva kan vi bruke til?”

9.desember

Julestemning med risgrøt og
julefortelling v/kulturkomiteen.
Åresalg med fine gevinster fra kl
18.00

16.desember

Åpen cafe fra kl 18.00 og kl 19.00
viser vi en julefilm.

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.
SEPTEMBER

NOVEMBER

23. Hanne
30. Torunn

04. Hanne
11. Torunn
18. Gunnar
25. Mira

OKTOBER

DESEMBER

07. Gunnar
14. Mira
21. Bengt
28. Maj-Lis

02. Bengt
09. Maj-Lis
16. Hanne

Stoff til neste nummer
Neste nummer kommer ut i desember 2004, og
frist for å sende stoff er 1.desember 2004.
Epost: seher@odf.no
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SPENNENDE TUR TIL BYGDØY
Omvisning på Oscarshall slott

ÅRGANG 41, NUMMER 3

hvor konge og dronning opprinnelig hadde hver
sin etasje.
Oscarshall er et lystslott beregnet på mindre, mer
intime sammenkomster for å nyte sommerdager.
Kong Oscar I ville at norske kunstnere skulle
skape en norsk stemning i slottet gjennom sine
kunstverk (malerier) som vi så på veggene. I 1881
bestemte Kong Oscar II at slottet skulle åpnes for
publikum som museum.
I dag er Oscarshall slott åpent tre dager i uken fra
mai til september. Da blir det for mørkt for
omvisninger fordi det ikke er innlagt elektrisk lys.
Det anbefales varmt for de som ennå ikke har
vært der og sett på slottet å ta en tur, neste år.

Søndag 5.september dro 13 døve og 2
tegnspråktolker med felles drosje fra
døveforeningen til Oscarshall slott. Her fikk vi 1
time med guiden som fortalte spennende historie
om de ulike rommene, og hva som ligger bak i de
utsmykkene som er laget og som er på tak, vegg
osv.

Hagen er en fantastisk å oppleve og det er så
utrolig vakker, og gir gode motiver når en skal ta
bilder. Så i alt både det å se slottet og hagen, ikke
minst, er verdt turen!
Omvisning på Norsk folkemuseum

Vi var heldige da vi var der, jo i ”den såkalte
venterom” som er mørk det meste av døgnet, men
da vi var der skinte sola rett inn i vinduet – slik at
det lyste inn i venterommet. Ifølge guiden skjer
dette en gang i døgnet når det er sol ute.
På soverommet i andre etasje, i kongens etasje,
er det bare Kong Oscar I som har overnattet en
eller to ganger. I rommet hang det bilder av
kongen, dronning og barna med familie, og her
imponerte Arne Nyberg guiden med alle de
kunnskaper han har. Guiden måtte innrømme at
hun nok ikke visste alle detaljer som Arne visste,
men samtidig bekreftet hun en god del som hun
ikke fortalte når Arne nevnte.
Vi fikk dessverre ikke se 3.etasje som er
dronningens leilighet, pga det var stengt. De holdt
på med reparasjoner forstod jeg. Guiden sa også
at kun 4 personer om gangen kunne gå opp og se
pga brannsikkerhet. Da det er kun en inngang.
Det var vanlig i gamle dager at kongen og
dronningen hadde hver sin leilighet, og den
samme inndeling er det også på Slottet i Oslo,

Etter omvisningen på Oscarshall slott, gikk vi i en
sti som førte til Norsk folkemuseum. Der inntok vi
en matbit i cafeen mens vi ventet på neste
omvisning.
Etter ”lunsjen”, fikk vi 1 time med omvisning av
guiden i utstillingen ”Norge-Russland, naboer
gjennom 1000 år”. Guiden viste glimt og de
viktigste epoker gjennom 1000 år.
Utstillingen gjenspeilet de mangfoldige kontaktene
som har vært mellom Norge og Russland
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gjennom tidene. Utstillingen viste 700 kostbare,
overraskende og ukjente gjenstander, alt fra
vikingsverd via russiske kunstneres bilder fra
Nord-Norge til Jevgenij Grisjins norske skøyter.
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mye tid i senere år på å mekle og komme til
enighet. I dag er det en gråsone slik at ingen eier
den i Barentshavet.
Vi fikk se noen bilder av russere og nordmenn
som deltok i sosiale omganger på Svalbard, for
eksempel skirenn.
Utstillingen er verdt å besøke, og anbefales.
Utstillingen varer til 31.oktober i år, så blir
utstillingen flyttet til St.Petersburg 1.februar –
30.juni 2005.
Hjemreise
Etter utstillingen, dro alle hjem. Noen tok bussen
hjem, mens andre tok fergen fra dronningens kai
til Aker brygge. Vi var heldige med været, og alle
så storfornøyde ut etter turen.

Det var så mye å se i utstillingen, men vi lærte
ganske mye og se i sammenheng av den
kontakten Russland hadde med Norge. For
eksempel i Nord-Norge var det flere nordmenn
som var spioner for Russland under 2.verdenskrig
om hvordan tyskerne lå an i krigen. Så dette var
meget verdifullt informasjon som var til nytte både
for Russland og Norge. Men etter krigen, da
kommunismen kom for fullt ble de norske
spionene oppdaget og forvist av nordmenn som
behandlet de dårlig. I følge guiden er det mye
diskusjon hva er rett og galt. Hun fortalte at det
var ulike reaksjoner blant publikum hva de mente.
Hun fortalte også om Nansen som pleiet kontakt
med Russland da han hadde egen skole i
Moskva.
Hun fortalte kort om konflikten i Barentshavet og
hvor grensen går mellom Norge og Russland på
land. Det var helt tilfeldig bestemt, den gang
skulle det være. Ikke så rart at politikere har brukt

Oslo Døveforening planlegger nye kultur- og
omvisningsturer i 2005.

LYST Å KJØPE?
Oslo Døveforening hadde en omvisningstur på Oscarsborg
festning 20.mai 2004, var det flere som ønsket å kjøpe hefte
om Oscarsborg festningen. Heftet var dessverre, ikke ferdig
trykket.
Oslo Døveforening har nå fått tak i disse heftene, og kan
kjøpes hos daglig leder Vidar R. Sæle for kr 40,- pr hefte. I
heftet er det 40 sider og fine bilder om festningsanlegget og da
krigen kom til Norge i 1940.
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LOTTERI 2004
I år satser vi et nytt lotteri, enn de loddhefter og basar
vi har hatt tidligere år. I år blir det skrapelodd og
åresalg.
Lotterikomiteen er Torunn Bakkestuen (leder), Jeanne
Mehlum og Svein Arne Peterson.
Daglig leder står oppført som lotteriansvarlig pga
søknad om tillatelse til politiet og henting av gevinster i
Oslo Døveforening.
Det er flotte gevinster, og pr lodd koster bare kr 20,-!
Vi starter med å selge lodder under DØVES DAG på
kvelden i døveforeningen, og salgsperiode er altså fra
25.september 2004 til 31.januar 2005.
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NB! Det er fullt mulig å returnere lodder du ikke ønsker
å kjøpe eller å selge. De loddene må returneres innen
en frist som står på giroen som følger med loddene
som du får i posten.
Det er mulig å reservere seg mot å få lodder i posten,
ved å si fra til kontoret Vidar eller Keir innen 7.oktober
– før vi sender ut i posten.
Beste selger
Har du lyst å selge flere lodder, kan du hente flere på
kontoret. Jo mer du selger, kanskje blir du best selger
av skrapeloddene.
Beste selger får en premie for 2 personer, båttur Oslo
– Frederikshavn t/r, innvendig lugar.
Åresalg

Vi skal selge 4.000 lodder, og selger vi alle lodder, vil
vi ha overskudd på ca 50.000,-. Vi håper at DU som er
medlem i Oslo Døveforening vil støtte foreningen, da
pengene blir satt inn i Hjelpefondet. Penger fra
hjelpefondet går til gode formål i døveforeningen, som
å dekke en del av driften, eller innkjøp av ting i
lokalene som er til nytte for alle medlemmer.
Vi kommer til å sende ut 10 lodder pr husstand i
oktober, og håper at du / dere er positive til å selge
eller kanskje kjøpe alle lodder, til sammen kr 200,-.

Det blir åresalg med egne flotte gevinster som vi håper
å få inn av bedrifter på samme måte som vi pleier ved
basar. Gevinster blir fordelt på ulike åresalg-dager der
man vinner samme dag/kveld.
Det er planlagt å ha åresalg 6.november lørdagscafe,
18.november ODF fyller 126 år, 4.desember julebord
og 9.desember julestemning med risgrøt.
Ta kontakt med Torunn Bakkestuen om du lurer på
noe i forbindelse med skrapelodd og åresalg.
Torunn.bakkestuen@chello.no eller sms 41 10 41 28.
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TILBUD OM MEDLEMSKAP

SIDE 9

ARV OG TESTAMENTE

Vi starter en kampanje, der man kan melde seg
inn i Norges Døveforbund og Oslo Døveforening
for resten av året.

Oslo Døveforening hadde et foredrag
2.september om arv og testamente, og det kom
ca 50 deltakere. Et viktig tema for mange.

Fortell dine venner at vi tilbyr en pakketilbud med
medlemskap og gratis T-skjorte, for bare kr 200,-!

Vi har fått et hyggelig brev fra advokat Claes
Zangenberg som holdt foredraget, og han ønsker
å gjøre oss oppmerksom på at han nevnte om
arveavgiften til barn gikk opp til 12,5 %. Dette er
ikke riktig. Arveavgiften er i dag som følger:

T-skjorte får man utdelt, når man fyller ut
innmeldingsskjema og betaler kr 200,- kontant til
oss. Tilbudet gjelder under Døves Dag
markeringen og frem til 10.desember 2004.
T-skjorten er med trykk av enhåndsalfabet foran
og bak er det trykket Norges Døveforbund (farget
logo ved siden av), www.deafnet.no - Tegn er
kult.
Medlemskontingenten er kr 500,- pr år (+ kr 100
for ektefelle og barn under 18 år).
Medlemsfordeler
• 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
eksursjoner som for eksempel museum,
omvisninger.
• Rabatt på kjøp av tegnspråkvideoer fra Døves
Media
• Rabatt på forestillingene til Teater Manu
• Rabatt på forsikringer hos IF
• Rabatt på hotellopphold hos Scandic hotell,
Radisson SAS og Choice-hotell.
Medlemskap hos Redningsselskapet Falck
Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere
informasjon om rabattordningene.

Av de første 250.000 – ingen avgifter
Av de neste 300.000 er det 8% til foreldre, barn,
fosterbarn og stebarn som arvelater eller giveren
har oppfostret og 10% til andre.
Av overskytende er det 20 % til foreldre, barn,
fosterbarn og stebarn som arvelater eller giveren
har oppfostret og 30% til andre

KARLSRUD VOKSENOPPLÆRINGSSENTER
HAR FLYTTET

De har skiftet navn, og flyttet fra Lambertseter
til Skullerud. De holder i nye lokaler i Olaf
Helsetsvei 5, inngang G (inngang nærmest Tbanen)
Oslo Voksenopplæringssenter
Avd. Skullerud
Postboks 8 Skullerud
0624 Oslo
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DØVES D
Tema – TEGNSPRÅK
Oslo Døveforening ønsker å markere DØVES DAG – uken med
ulike arrangementer i uke 39, dvs siste uken i september der
søndag er siste dag. Tema er TEGNSPRÅK, og det ble bestemt på
et Døves Dag seminar som Norges Døveforbund hadde i juni 2004.

Tirsdag 21.september

Salg av middag kr 60,- fra kl 17.00
Temakveld om TEGNSPRÅK fra kl 19.00

Hvorfor Døves Dag?
Nasjonale Døveforbund i verden skal markere dagen gjennom å
bevisstgjøre og å opplyse publikum om viktige saker døve er opptatt
av, og at døve personer vil føle seg styrket gjennom en solidaritet
sammen med andre døve.
World Federation of the Deaf (WFD) lanserte i 1958 en internasjonal
dag for døve, som senere ble endret til internasjonal uke for døve.
Komiteen
Døves Dag-komiteen i Oslo Døveforening består av Torill Lorentzen,
Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle.
Banner
Det vil bli hengt opp banner på utsiden av huset i Sven Brunsgt. 7
under Døves Dag – dagene og på trikken lørdagen. På den måten
kan vi markere tydelig at vi har Døves Dag i Oslo.
Mandag 20.september

Dr. Liisa Kauppinen, tidligere president av WFD (World Federation
of the Deaf), kommer og vil fortelle om rettigheter for døve og er
tegnspråk viktig for døvemiljøet?
Kampen om tegnspråk som eget språk, hvordan er situasjonen i de
ulike landene i Norden, sammenliknet med Uganda og andre land
som kanskje har kommet lenger i tegnspråk og rettigheter?

Underavdelinger og grupper lager egen utstilling fra kl 17.00.
Målet er å lage en fin utstilling, hvor underavdelinger og grupper
forteller hva de driver med, og hvem de er.
Døve og hørende kan komme til foreningen og se utstillingen og få
informasjon om virksomheten i døveforeningen.
Utstillingen vil vare helt til torsdag 30.september.

Hanne Kvitvær, forbundsleder i Norges Døveforbund og
styremedlem i WFD, kommer og gir en kort orientering om arbeidet
med tegnspråk som offisielt språk i Norge.
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DAG 2004
Onsdag 22.september
Åpen dag hos Hjelpemiddelsentralen i Oslo fra kl 15.00 til kl 18.00.

Lørdag 25.september
1.

Program for dagen
• Orientering om tolketjenesten
• Demonstrasjon av hørselshjelpemidler

Slik finner du oss:
Med bil – Innkjøring i Peter Møllersvei fra Lørenveien.
Trikk – nr 1 eller nr 7 til Sinsen
T-bane – Grorudbanen til Økern
Buss – Rute 23 (Ringbussen) til Peter Møllersvei og rute 30 og 31 til
Sinsenkrysset.
Torsdag 23.september
Åpen cafe fra kl 18.00

Informasjonsdag på Stortorvet med trikken kl 11.30 –
14.00

Vi skal henge opp 1 banner på trikken påtrykket ”Døves Dag”, og
kjøre trikken fra trikkehallen på Grefsen til Stortorvet. På Stortorvet
skal vi ha standplass der vi skal informere om døve og tegnspråk,
lynkurs i tegnspråk, dele ut folder og annet materiell. Mulighet å få
se cd-rom på tegnspråk visuelt og salg av vafler, t- skjorter etc. I
tillegg kan du melde deg inn i Norges Døveforbund og Oslo
Døveforening, der det er tilbud om kr 200,- ut året inkludert gratis Tskjorte!
2.

Døves Dag – pub og sosialt samvær i døveforeningen
fra kl 18.00

Det blir salg av varm mat og drikke, og det blir masse underholdning
og vi skal le mye denne kvelden! Vi får besøk av døve skuespillere,
bl.a. Brynjulf Dammen, Karl Fr. Robertsen m.flere. I tillegg vil Oslo
Døveteater bidra med underholdning.
Søndag 26.september
Oslo Døveforening samarbeider med Døvekirken om å ha
utendørs gudstjeneste i middelalderbyen.

Lynkurs i bridge fra kl 19.00
Bridgeklubben gir deg en smak på å lære litt om bridge, der du kan
prøve litt. Får du mersmak og er nysgjerrig på å lære, kan du melde
deg på kurs i bridge etter lynkurset.
Fredag 24.september
Møte med politiske partier i Oslo og saksbehandlere fra Oslo
kommune fra kl 12.00 til 14.00.
Målet med møtet, er å presentere Oslo Døveforening, og hvilke
tanker vi har for framtiden.

kl 11.00 Oppmøte ved Oslo Ladegård. Trikk nr 19 eller buss nr 34,
45, 70 til St. Halvards plass
Kl 11.15 Gudstjeneste ved Mariakirkeruinene ved vannspeilet
Kl 12.00 Kaffe og kake på Oslo Ladegård kr 50,- pr person.
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Høstsesongen er begynt, og vi har begynt å øve
på et stykke som skal fremføres under Døves
Kulturdager. Stykket er ”Det fortapte sønn” av
Alexander Fleischer som er døv amerikaner, og
stykket spilles i tre akter. Det er en tragediekomedie, og instruktør er Karl Fr. Robertsen.
Oslo Døveteater (ODT) har i mange år vist fine
stykker under kulturdagene, og mine tanker om
Oslo Døveteater, er at jeg stiller spørsmålet ”Hva
er Oslo Døveteater” eller ”hva er et teater”? Er det
sånt, at Oslo Døveteater finner en gruppe til å øve
på et stykke til fremvisning ved kulturdagene?
Tidligere har Oslo Døveteater reist rundt og vist
sine forestillinger i de store byene som Bergen,
Stavanger, Trondheim. I de siste årene har det
ikke blitt noe av reising til andre byer.
Da norsk profesjonelt tegnspråkteater – Teater
Manu – kom, har ODT ikke hatt samme teaterglød
som tidligere. Under den store tiden hadde vi
markante skuespillere, som kunne regissere store
stykker. I den siste tiden før Teater Manu kom,
hadde ODT en hørende instruktør. Men hva skjer i
dag? ODT mangler noe av samme teatergløden,
som ODT hadde for en del år siden. ODT kan
finne samme teatergløden igjen på en eller annen
måte. ODT må ikke glemme sitt eget
hjemmepublikum, som har stor glede av å se
teater. ODT har for tiden ca 30 medlemmer, men
kan ikke styres av noen få personer. ODT kan
styres av absolutte alle medlemmer av ODT.
ODT må se fremover i tiden og finne ut hva ODTs
medlemmer vil ha ut av ODT. Vise stykker for
publikummere i Oslo? Døves kulturdager? Enkelte
sosiale begivenheter i Oslo? At vi har ca 30
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medlemmer, så har ODT store muligheter for å
fremføre små og store stykker hele året, og ikke
bare konsentrere oss om kun Døves kulturdager.
Alle de 30 medlemmene trenger ikke bare å være
skuespillere, de kan også ha andre roller som
instruktør, manusskriving, språkoversettere osv.
Hvordan hente impulser for å drive et teater er det
sikkert mange som lurer på. Takket være ”Teater
Manu” kan vi få inspirasjoner derfra til å skape et
nytt stykke. Det finnes også andre muligheter; å
se på andre stykker i Oslo eller
gatedansforestillinger. Det er mange områder å
hente inspirasjoner til å sette i gang med et eller
flere stykker.
Kanskje kan ODT ha et medlemsmøte omkring
det temaet en kveld? Nå for tiden er det laber
interesse for ODT, men ODT er fortsatt i live. Det
vil fortsatt være i live, når alle viser sin interesse
for ODT. Den troen står jeg sterkt for.
På vegne av ODT styret, Asbjørn Midtskogen.

Program for
Døveteater framover
•
•
•

ODT skal bidra med underholdning i
døveforeningen på Døves Dag
lørdag kveld 25.september.
Lørdag 20.november er det
”Vikingfest” i døveforeningen.
Onsdag 15.desember skal vi ut i
byen og se på teaterforestilling.

Hvis du har lyst å bli medlem i Oslo
Døveteater, kan dere kontakte en av oss:
Ronny P. Jacobsen, Asbjørn Midtskogen, Helle
Christensen eller Mari Kristine Hol.
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OMORGANISERINGSSEMINAR
Vi har hatt to dager, henholdsvis 23.januar og 30.april
med omorganiseringsseminarer, da Bergen
Døvesenter og Døveforening i København ble
presentert. Det var to meget interessante seminarer,
som ga oss mange gode tanker i forhold til
omorganiseringsseminar.
Denne høsten skal vi ha 2 nye seminarer.
3. seminar er torsdag 14.oktober kl 19.00
”Hvordan er innvandrerorganisasjoner i Oslo
organisert?” ved Internasjonal helse og sosialgruppe i
Oslo (IHSG).

SIDE 13

ØL FESTIVAL
Lørdag 2.oktober kl 19.00
Salg av tyske pølser og rundstykker.
Sosialt samvær
Arrangør: Arrangementskomiteen i ODF.

For mer info om IHSG http://ungesider.no/Aktiviteter/
entry.py/210

JULEBORD
4. seminar blir i januar 2005.
Dato er ikke bestemt, og mer info kommer i neste
nummer av SeHer i desember.
Oppsummering av seminardagene vi har hatt. Hva er
de viktigste endringer og hvilke er mest interessante
for Oslo Døveforening v/Vidar R. Sæle.
Debatt ved en møteleder (hvem er ikke avklart), der vi
skal ha spennende diskusjoner om hva medlemmer
ønsker å endre eller fornye Oslo Døveforening.
Nytt navn? – ny organisasjonsform? – Nytt innhold i
tilbud? – andre ting?

Lørdag 4.desember kl 19.00

Program

Det vil bli noe program og åresalg av fine gevinster
(se også side 8).

Oslo Døveteater viser et stykke
”Det fortapte sønn” av Alexander Fleischer.
Stykket er en tragediekomedie.
Stykket vil bli vist et annet sted
(ikke bestemt hvor det blir) kl 18.00.
Etter forestillingen drar vi til døveforeningen,
der vi nyter god julemat.

Foredrag i pensjonistgruppen

Det blir åresalg med fine gevinster
(se også side 8)
i døveforeningen under julebord.

LØRDAGSCAFE
Oslo Døveforening har lørdagscafe
6.november kl 11.00 –16.00.

Onsdag 6.oktober er det foredrag ved Dr.
Yasmin Alambeigi. Hun skal fortelle om
forholdet mellom lege og pasient. Hun jobber på
legesenteret for døve på Sinsen.

Påmelding, pris etc kommer ved oppslag, i
tekst-tv side 772 og www.odf.no.
Arrangør: Styret og arrangementskomiteen i ODF.

SIDE 14
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FERIETILTAK FOR DØV UNGDOM
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ER DET KULT Å VÆRE DØV UNGDOM?

Oslo Døveforening fikk midler fra et legat i Oslo
kommune som gikk til ferietiltak for døv ungdom. Vi
arrangerte ferietiltak på feriehjemmet Skaug på
Nesodden 23.-27.juni 2004.
Det meldte på 11 ungdommer i alderen 13 til 18 år,
sammen med 5 voksne ledere. Ledere var Gunnar
Wæthing, Finn Henry Eltorn, Jeanette Sagen,
Madeleine Hoff og Anine S. Bernås.
Ungdommene ble hentet med buss fra døveforeningen
til Nesodden. På feriehjemmet Skaug hadde de det
kjempe gøy, tross regnværet under oppholdet. På
Skaug spiste de god mat, og drev med ulike aktiviteter
som fotball, ballspill og underholdning.
To utflukter til Tusenfryd og fotballkamp
Fredag dro vi til Tusenfryd. Der hadde ungdommene
helt topp, selv om vi ikke var heldige med været.
Fordelen var nemlig at det var ingen kø ved de fleste
attraksjonene!
Lørdag dro vi til Lambertseter for å se på deaflympics
kvalfiseringskampen mellom Norge og Irland. Norge
tapte 4-1, og ungdommene syntes det var trist at Norge
tapte kampen. Tilbake til Skaug spiste vi middag og
hadde det hyggelig sammen utover kvelden med
underholdning.
Siste dagen på Skaug, gikk med å være mest mulig ute.
Vi spilte fotball, lekte gjemsel, drev med vannballong
krig og sosialt samvær før avreisen tilbake til Oslo med
bussen som hentet oss. Ungdommene var meget flinke
til å lage middag under oppholdet, og å rydde og vaske
rommene slik at feriehjemmet Skaug ble rent og fint.
Ferietiltaket for døv ungdom ble vellykket, og vi ledere
hadde det veldig hyggelig sammen med ungdommene.
Alle gjorde sitt for å gjøre oppholdet til et minnerikt
opplevelse for alle. Mange spurte om Oslo
Døveforening kunne arrangere ferietiltak neste år, noe
som viser at det er behov blant ungdom å komme
sammen og ha det gøy!

Oslo Døveforening har fått i prosjektmidler kr
58.000,- fra stiftelsen Helse og Rehabilitering, og
prosjektet er ”Er det kult å være døv ungdom?”.
Prosjektet varer i 3 år, og vi har altså fått kr
58.000 for 2004. Vi venter i spenning på hvor mye
vi får i midler for år 2005. Vi får vite når utdelingen
blir offentliggjort i november 2004.
I prosjektgruppen sitter Vidar R Sæle, Ellen Due,
Bjørn Kristiansen, Stian Giltvedt, Madeleine Hoff
og Carola Wisny.
Målet med prosjektet er å lage møteplasser for
døv ungdom med ulike spennende tiltak, men
Helse og Rehabilitering ønsker at midlene skal
primært gå til tegnspråkopplæring av hørende
som ønsker å komme i kontakt med døv ungdom!
Vi har brukt mye tid i dialog med dem via Norges
Døveforbund, og fått aksept at vi kan vinkle noe
på dette. Prosjektet fortsetter med primær mål
døv ungdom, men at vi kan invitere hørende
ungdom som ønsker å bli kjent med døve. De får
tilbud om å lære tegnspråk på en naturlig måte,
gjennom aktiviteter.
Prosjektet har fått en vanskelig start, men vi håper
å komme i gang med aktiviteter og møteplasser
for døve ungdommer i Oslo.
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HAR DU LYST Å LÆRE Å SPILLE BRIDGE?

Kurset avholdes i Oslo Døveforening over 2 helger á 20 timer pr helg.
16.-17. okt og 30.-31. okt
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.Oktober til daglig leder Vidar R Sæle.
Kursleder vil være Gunnar Løken, og du kan også ta kontakt
med ham for mer informasjon.

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

BRIDGE - ET SPILL FOR LIVET

”OMSORG FOR BARN” - FØRSTEHJELPSKURS

Oslo Døveforening i samarbeid med Norsk folkehjelp Oslo arrangerer kurs i ”Omsorg for barn” –
førstehjelpskurs.
Kurset passer for de som har barn eller har omsorg for barn i barnehage, skole, etc. Kurset passer
også for andre interesserte.
Lørdag 13.november fra kl 10.00 til 15.30, inkludert halvtime lunsj.
Undervisningsopplegget er på 5 timer og tar opp følgende temaer:
HLR (hjerte- og lungeredning)
Sårskader
Fallskader
Akutte sykdommer (feberkramper, epilepsi, diabetes)
Kurset er utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd, og deltakere får egen bok som følger kurset.
Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle, innen torsdag 4.november. Det er plass inntil 15
deltakere, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding.
Kursavgiften er kr 350,- per person for medlemmer av Oslo Døveforening, og for andre er det kr 550,pr person. I kursavgiften er det inkludert lunsj og kursbok. Vi sender ut giro som betales før kurset.

SIDE 16
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BISPEVISITAS OG 110 ÅRSJUBILEUM
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BESØKSTJENESTE

Døves Menighet i Oslo har bispevisitas og 110
årsjubileum 11.-14.november. Pga plassmangel i
dette nummeret, tar vi med det som er relevant for
våre medlemmer i Oslo.
Fredag 12.november – besøk i Oslo
Kl 08.30 – 10.30 Besøk på Skådalen skole
Kl 11.00 – 12.30 Besøk på CSS, Nordstrand
Kl 13.00 – 14.00 Besøk på Vetland skole
Kl 15.00 – 17.00 Møter med staben i Døvekirken
Kl 19.00 Jubileums- og visitasfest, Hotell Opera
Søndag 14.november – visitasgudstjeneste
Kl 11.00 – 12.30 Visitasgudstjeneste i Døvekirken
Kl 12.30 – 14.00 Kirkekaffe og visitasforedrag
Jubileums- og visitasfest fredag 12. november
Fredag 12. november feirer vi 110- års jubileum
for menigheten og 30- års jubileum for den nye
kirken i Fagerborg gate. Vi inviterer til festmiddag
kl 19.00 i Flagstadsalen, Hotell Opera. Det blir
servert en tre-retters middag, inkludert kaffe/te og
ett glass drikke.
Påmelding til Døvekirken og fristen er 7.
november. Ved påmelding, oppgi gjerne om du er
vegetar, diabetes eller har matallergi. Det koster
350 kroner. Beløpet betales inn til kontonummer
6011.05.96718 innen 7. november. Husk å merke
med ”Jubileumsfest”.

INTERNASJONAL BUFFET

Internasjonal gruppen i Oslo Døveforening
arrangerer internasjonal buffet lørdag
27.november i døveforeningen.
Mer info kommer senere ved oppslag, teksttv,
odf.no.

Savner du noen som kommer på besøk?
En besøksvenn som ønsker å besøke deg
En besøksvenn som kan tegnspråk
En besøksvenn som har taushetsplikt
En besøksvenn som kommer til avtalt tid
Besøkstjenesten for døve, et samarbeid mellom:
Oslo Døveforening, ttlf 22 20 54 08, post@odf.no
Døves Menighet, ttlf 23 33 43 30,
randi.andresen@dovekirken.no
Døves Frivillighetsentral, ttlf 22 60 16 10,
deaf-fs@online.no
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FAMILIETREFF MED BARN
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LIKEMANNSKURS I ARBEIDSLIV

Lørdag 30.oktober 2004 arrangerer Oslo Døveforening i samarbeid
med Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Frivillighetssentral
en tur til Sandvika.
Vi skal på en opplevelsestur til Emma Gjestehus, der vi skal ha
spennende aktiviteter i sansehus og i friskhus.
Emma Sansehus tilbyr en annerledes opplevelse i
opplevelsessenteret
I Emmas Sansehus er det mange rom, hvert rom har sin hensikt:
Det gule rommet; dette er rommet for musikk, vibrasjoner og lyd. Her
er musikkinstrumenter, musikkanlegg og "soundbox" og "soundbeam" som gir vibrasjoner i en plate på gulvet.
Et blått rom; her kan du fokusere på hudkontakt, samspill og
kroppsbevissthet.
Et grønt rom; her inviteres til aktivitet med ballbasseng, hoppehus og
husker.
Et rødt rom; her er en himmelseng med vannmadrass.
Et hvitt rom; til stillhet, ro og avslapning - musikk, lys og lyd.
Et svart rom; for spenning og mystikk.
Alle menneskers livskvalitet er avhengig av samspillet og
kommunikasjon med omverdenen. Sansene er vår bro til den ytre
verden. Det er via sansene at vi har kontakt med verden utenom oss
selv. Det er sansene som gir oss erfaringer, som gir oss opplevelser og
som igjen gir mulighet for indre utvikling.
Emma Friskhus

Oslo Døveforening i samarbeid med Rycon AS
arrangerer likemannskurs i arbeidsliv for døve.
mandag 11.oktober kl 18.30 – 20.30 og mandag
1.november kl 18.30 – 20.30
Kurset er åpent for alle interesserte, om du er student,
arbeidsledig, på tiltak i Aetats regi, uføretrygdet, eller
vurderer å skifte jobb. Ingen påmelding! Kurset er på 2
mandager, og er gratis.
Temaer vi kommer til å ta opp er:
• Informasjon om Aetat og arbeidsmarkedstiltak som
finnes
• Lære hvordan man kan gjøre interessekartlegging
• Lære å skrive en god CV

•

Lære å søke på jobbsøk i Aetats hjemmeside

TEMAKVELD FOR FORELDRE

tilbyr varmtvannsbasseng og treningsmuligheter i gymsal. Bassenget er
12,5 x 9 meter og vanntempraturen er 34 grader. Dybden i bassenget
er fra 90 cm til 150 cm.
Gymsalen er på 15 x 9 m og har diverse utstyr.
Program for dagen
Kl 12.15 Oppmøte ved Sandvika togstasjon, vi reiser felles maxi taxi til
Emma Gjestehus. De som har egen bil, kan dra direkte til
Emma Gjestehus som ligger mellom Sandvika og
Kirkerudbakken Alpinsenter. Følg E16 fra Sandvika mot
Hønefoss og videre skilting til Emma Hjorth.
Kl 13.00 Emma Friskhus – ballspill i gymsal og svømming i bassenget
Kl 15.00 Vi spanderer mat og drikke
Kl 16.00 Emma Sansehus – opplevelsessenter
Kl 18.00 Felles maxi taxi til Sandvika togstasjonen og hjemreise.
Pris kr 100 pr familie (som er medlem i Oslo Døveforening), og kr
200,- pr familie for andre. Prisen inkluderer sansehus, friskhus,
maxitaxi Emma Gjesthus – Sandvika t/r.
Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle innen
22.oktober, og det betales kontant ved fremmøte på Emma
Gjesthus. Oppgi barnets alder.

Målgruppe: Døve foreldre som har ungdom hjemme.
Tid:

Mandag 10.januar 2005 kl 18.30 til 20.30

Tema: Hvordan prate med ungdommen om seksualitet?
Vi viser filmen ”På vei mot kjærlighet”, en film om
seksualitet for og med døve ungdommer.
I tillegg får vi en foreleser som vil snakke om temaet.
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ELDRESENTER FOR DØVE
OG DØVBLINDE
Rådgivningskontoret for hørselshemmede har fått
midler fra Oslo kommune til å sette i gang
prøveprosjekt ”Eldresenter for døve og døvblinde” i 3
år, dvs 2004 til 2006.
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Åpningstider
Mandager og tirsdager kl 09.00 – 15.00.
Onsdag, torsdag og fredag kan tilbudene til St.
Hanshaugen eldresenter benyttes.
Middagservering fra kl 13.00 – 14.30, og
søndagsmiddag 1. og 3. søndag i måneden kl 13.00.
Frivillige
Eldresenteret trenger frivillige til å gjøre noen oppgaver
som å koke kaffe, bake en kake, reparere tøy, ta imot
gjester når de kommer, arrangere en tur, arrangere
kurs, være badevakt eller noe annet.
Marie Eggen kommer til Oslo Døveforening torsdag
7.oktober kl 19.00 og vil gi informasjon om
eldresenteret og frivillig innsats.
Ta gjerne kontakt med henne på mobil 95 28 94 35,
teksttlf 22 33 59 19 eller epost
marie.eggen@bsh.oslo.kommune.no

Eldresenter for døve og døvblinde er i 1.etasje
Eldresenteret åpner mandag 4.oktober 2004
Eldresenteret ligger i samme hus som St. Hanshaugen
eldresenter, og ligger i Lovisenberggt 4 E. Det vil være
ulike aktiviteter som tur, kurs etter ønske fra brukere.
Det er mulig å benytte tilbud som fotpleie, frisør, vask
av klær og kafeteria.

Det er ansatt en leder for eldresenteret og hun heter
Marie Eggen. Hun er utdannet aktivitør og har jobbet
tidligere i St.Hanshjemmet og er døvetolk. Hun ble
ansatt som leder av eldresenteret fra 1.august 2004.

1 – Eldresenter for døve og døvblinde
2 – Holdeplass Lovisenberg, buss nr 37
3 – Holdeplass Fayesgt., buss nr 20
Eldresenteret disponerer egen bil, og kan bestilles
transport til og fra senteret. Pris pr tur kr 20,-.
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VERN MOT ELDRE

SIDE 19

FELLESLEGAT I OSLO
DØVEFORENING
Tar du utdannelse i studieåret 2004/2005?

Pensjonistgruppen hadde et foredrag onsdag
25.september om vern mot eldre. De fikk besøk av
Tove Ruud fra vern mot eldre i Oslo kommune.
Vern for eldre er et tilbud til eldre over 65 år. Tjenesten
er en del av kommunens trygghetsskapende tilbud og
skal hjelpe eldre som står i fare for eller er utsatt for
overgrep. Tilbudet er gratis, og man kan være anonym.
Sammen med den eldre kan man finne frem til hvordan
den vanskelige situasjonen kan løses, gi råd og
veiledning, samordne hjelpetiltak og opprette samarbeid
mellom hjelpeinstanser.
Overgrep mot eldre kan ha mange former, og det kan
være psykisk overgrep, økonomisk overgrep, fysisk
overgrep, seksuelt overgrep og manglende omsorg.
Vern for eldre kan hjelpe deg med å si fra om ting som
du føler ikke er riktig. De gir råd og veiledning, og finne
ut hvordan en vanskelig situasjon kan løses. De kan
hjelpe med å samordne hjelpetiltak og opprette
samarbeid med hjelpeinstanser.
Tove Ruud fortalte om noen episoder, der de har gått
inn og hjulpet. Det har hendt at misbruk fra sykepleier
på et sykehjem har forekommet, og da gikk vern mot
eldre inn, og fikk sparket sykepleieren. Slik at de eldre
fikk trygghet der. En annen episode, der far på 85 år
steller sin sønn på 50 år som er alkoholiker. Sønnen
bor hjemme hos faren. Faren hadde i flere år hentet
medisiner til sønnen på apoteket, hvor sønnen bare
ringte til bydelslegen om nye medisiner. Så det viser at
det har vært for dårlig kontroll av legen og apoteket ved
utlevering av medisiner. Faren skal jo ikke stelle sin
sønn, når faren egentlig har behov for å bli stelt av
noen. Faren var usikker, og fikk hjelp av Vern mot eldre.
Hvis det er noen som er usikker, så er det bedre å
spørre for mye enn å la være.
Det er mulig å kontakte Vern mot eldre (mandag –
fredag kl 08.00 – 15.30) – og man kan også be om et
møte og ta gjerne med tegnspråktolk.
Vern for eldre har tre kontorer som dekker hele
Oslo
Cecilie Thoresens vei 3, tlf. 22 29 48 16
Oscars gt. 36 a, tlf. 23 27 10 94
Sandåsveien 8, tlf. 22 91 87 91
og et Gratis grønt nummer tlf 800 30 196

Felleslegatet har ledige midler til disposisjon for
medlemmer av Oslo Døveforening eller andre
ungdommer som tar utdanning høsten 2004 og
våren 2005.
De som er interessert, kan hente
søknadsskjema hos daglig leder Vidar R. Sæle.
Søknadsfrist 1.november 2004.

DØVES KULTURDAGER
Medlemmer som skal være med på Døves
Kulturdager 22. - 24.oktober 2004 i Oslo, kan
søke om støtte hos døveforeningen. Vi har fått
midler fra fylkesmannen i Oslo / Akershus, og
skal dele ut kr 7.000.
Søknadsfristen er 1.november, og vi fordeler
midlene likt på hver person. Du får beskjed
hvor mye du får dekket, og da får du mot
kvittering som du har lagt ut.
Send søknaden til daglig leder Vidar R Sæle,

LEDIG HYBEL
Vi har en omgående ledig hybel i 4.etasje i
Sven Brunsgt. 7. Pris kr 3.850,- inkludert strøm
og kabel-tv. Mulighet for tilkobling til internett.
Ta kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle.

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
SEPTEMBER
Man.
Tir.
Ons.
Tor.
Fre.
Lør.
Søn.
Tir.
Ons.
Tor.

20. DØVES DAG Underavd. & grupper lager egen
utstilling fra kl.17.00
21. DØVES DAG Middag kl 17 og temakveld om
Tegnspråk kl.19.00
22. Pensjonist-treff 10-15 # Oslo Døveteater kl.18-22
23. DØVES DAG Åpen Cafè – Lynkurs i bridge fra
kl.19.00
24. DØVES DAG Møte m/ politiske partier
25. DØVES DAG Informasjonsdag på Stortorvet m/
trikken kl.11.30-14.00
Pub og sosialt samvær i ODF fra kl.18.00
26. DØVES DAG - Gudstjeneste kl 11.00 i
Middelalderbyen
28. Bridge
29. Oslo Døveteater kl.18-22
30. Middag fra kl.17, og diskusjonskveld kl.19 om
”Reality”

OKTOBER
Lør.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Man.
Tir.
Ons.
Tor.
Lør.
Søn.
Ons.
Tor.
Tir.
Tor.
Lør.
Søn.

02. Øl – Festival v/ arr.komite
05. Kvinneforening
06. Pensjonist-treff 10-15 # ODF styremøte kl.17.30 #
ODT kl.18-22
07. Åpen Cafè kl 18 og info. Eldresenter for døve og
døvblinde og om frivillig innsats v/ Marie Eggen
fra kl.19.
09. Lørdagscafe i 2.etg. v/ Internasjonal-treff kl 11-15
11. Likemannskurs i arbeidsliv kl 18.30
12. Bridge
13. Oslo Døveteater kl.18-22
14. Middag fra kl.17, og foredrag: ”Hvordan er
innvandrerorg. i Oslo organisert?” v/ Internasjonal
helse og sosialgruppe
16. Bridge-kurs
17. Bridge-kurs
20. Pensjonist-treff 10-15
21. Åpen Cafè – fra kl.18.00
26. Bridge
28. Middag fra kl.17 og ekstra ordinært årsmøte /
medlemsmøte kl 19
30. Bridge-kurs # Familietur med barn i Sandvika
31. Bridge-kurs

NOVEMBER
Man.

01. Likemannskurs i arbeidsliv kl 18.30

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

02. Kvinneforening
03. Pensjonist-treff 10-15
04. Middag kl 17 og diskusjonskveld kl.19.00 om
”Sunn eller usunn mat.”
06. Lørdagscafe kl.11-16 med Åresalg
08. Ledermøte kl.18
09. Bridge
11. Åpen Cafè fra kl.18.00
13. Kurs i førstehjelp kl 10 – 15.30
17. Pensjonist-treff 10-15
18. Åpen Cafè – fra kl.18, og kl.19 ODF – 126 år. Vi
spanderer kake
20. Døveteater ”Vikingsaften”
23. Bridge
25. Middag fra kl.17, og kl.19 om ”Liv etter døden” –
filosofisk foredrag v/ Øyvind Madsen
27. Internasjonal-treff – Buffet i 2.etg.

DESEMBER
Ons.
Tor.
Lør.
Tir.
Tor.
Ons.
Tor.
Tir.
Tor
Tor

01. Pensjonist-treff 10-15 # ODF styremøte kl.17.30
02. Åpen Cafè – fra kl. 18 og foredrag ved døveprest
Roar Bredvei. Hva er døveprestens oppgave, og
hva kan vi bruke til?
04. Julebord i ODF med lotteri og teaterforestilling
07. Bridge # Kvinneforening
09. Julestemning med risgrøt fra kl 18.00. Åresalg
med fine gevinster.
15. Pensjonist-treff med julebord 10-15 # Døveteater
bytur på teater.
16. Åpen Cafè – fra kl.18, og kl. 19 viser vi en julefilm
21. Bridge
23. Stengt pga juleferie
30. Stengt pga juleferie
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 ODF?
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.)

