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ANNONSEPRISER 
 
Ønsker du å støtte Oslo Døveforening? Vi tar gjerne 
imot annonser i bladet SeHer og på internettsiden 
www.odf.no. 
 
Blad – SeHer 
Prisene gjelder pr blad. 
Kr 1.500 for helsides annonse 
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Kr 500,- for 1/3 av siden 
Kr 250,- for 1/6 av siden. 
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Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for 
kombinasjon av annonse i blad og på internettsiden. 
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Vi ønsker deg en riktig god jul 
og et godt nytt år!

 
Maj Lisbeth Marman, Keir Evjen, Gunnar Løken, 

Trine S. Austbø, Vidar R. Sæle og Torill Lorentzen. 
 

Unn Johannessen og Unni Arnesen var ikke 
tilstede, da bildet ble tatt. 

 
Julehilsen fra hovedstyret og ansatte i Oslo 

Døveforening. 

NYTT FRA STYRET 
 
Nye medl: Ellen Kristiansen Elin Haugan   
    Agata Wisny   Peter Schmidt   
    Nikolai S. Wisny David Kennedy S. Wisny 
    Argjend Shehu  Inger Kristin Hauge  
    Merethe Garberg Torbjørn Jakobsen 
    Leon Olaussen  Stig Krarup-Pedersen 
    Silje Fjeld   Elin Lippe Stavnes 
    Kjell Nilsen   Erna Haugan Nilsen  
    Carola Wisny  Henriette Thorstensen 
    Marit Klokkeide  Eva Rønningen 
    Trine Våge   Kirsten R. Grimstad 
    Victoria Udnæs  Marianne Rasmussen 
    Per Høgmann  Ada Olaug Høgmann 
    Trine Våge   Pia Cecilie Bogstad  
    Turid Moen   Benjamin Nesse 
    Gerd Alme    Kristin Gulbrandsrød 
    Edgar Johansen Christine Hegerstrøm 
    Ditte E. S. Behrns Alexei Grichanovitch 
    Monica Kaumer  Marius Berge Eide 
    Brede Andersen Birte M.Lundeland   
    Baard K. Thorsen Joachim Weyns 
    Vegard Olsen 
 
Utmelding: Merete Telstø  Maren E.C. Sverre 
    Berit Blindern  Margit Braadland   
    Edith Seim   Aslaug Vigrestad 
    Kari Peterson  Torunn Bakkestuen 
 
Dødsfall:  Marit Bølstad 
 
Instrukser til utvalgene 
 
Utvalgene har nå fått instrukser, som hovedstyret har 
utarbeidet. 
 
Feriehjemsutvalg 
Feriehjemsutvalgets overordnede er eiendomsstyre og 
hovedstyre. Feriehjemsutvalget har ansvar for vedlikehold 
og holder feriehjemmet Skaug åpent for medlemmer i 
perioder som påske, sommer o.a. Feriehjemsutvalget kan 
arrangere tilstelninger som sommerfest og andre sosiale 
sammenkomster. Feriehjemsutvalget plikter å sende årlige 
rapporter til eiendomsstyre og hovedstyret. Hovedstyret og 
eiendomsstyre har det overordnede ansvar for 
feriehjemmet Skaug og regnskap.  
 
Kulturutvalg 
Kulturutvalget har ansvar for å arrangere ulike tilstelninger 
i døveforeningen. Utvalget har anledning til å velge 
frivillige blant medlemmer, etter behov. Kulturutvalget 
kommer med forslag til kulturtiltak, som foredrag, 

(Fortsetter på side 4) 

KONTOR STENGT, GRUNNET FERIE 
 
 
Daglig leder Vidar R. Sæle reiser på ferie i utlandet i 
perioden fra 7.desember 2005 til og med 15.januar 
2006. Kontoret er derfor stengt i hele perioden.  
 
 
Vår tegnspråkinstruktør har delvis kontortid, men han 
har undervisning i tegnspråkkurs, dels på dagtid og for 
det meste på ettermiddager. 
 
 
Styret vil være tilgjenglige på torsdager i 
døveforeningen fra kl 17.00 til 19.00. 

• Torsdag 8.desember – Torill Lorentzen 
• Torsdag 15.desember – Unn Johannessen 
• Torsdag 22.desember – stengt 
• Torsdag 29.desember – stengt 
• Torsdag 5.januar – Torill Lorentzen 
• Torsdag 12.januar – Torill Lorentzen 

 
 
De kan nås pr epost: Torill Lorentzen, tolo@odf.no  - 
Unn Johannessen, utorild@online.no  
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diskusjonstema, omvisninger, m.m. Kulturutvalget bør 
dokumentere ved å ta bilder og skrive litt tekst om de ulike 
tilstelninger til bladet SeHer. Kulturutvalget skriver en 
rapport som innleveres til hovedstyret innen januar måned 
hvert år. 
 
Døvehistorieutvalg 
Døvehistorieutvalget arbeider for å ta vare på historien til 
døve mennesker i Oslo og omland.  
Utvalget arbeider med innsamling, registrering og 
forsvarlig oppbevaring av historiske dokumenter, 
bildemateriell og andre gjenstander, samt muntlig historie i 
tilknytning til døve. 
Utvalget har anledning til å velge frivillige blant 
medlemmer, etter behov. 
 
Døvehistorieutvalget skriver en rapport som innleveres til 
hovedstyret innen januar måned hvert år, og de kan gjerne 
skrive noe historiemateriell til bladet SeHer ved 
anledningsvis. 
Døvehistorieutvalget samarbeider med Norsk 
Døvemuseum og Norsk Døvehistorisk Selskap. 
Ved innsyn av historiske materiell, må det søkes om 
tillatelse til hovedstyret. Medlemmer og frivillige og andre 
som får innsyn i historiske materiell, må akseptere og 
underskrive en erklæring om taushetsplikt. 
 
Torsdagskvelder 
 
Hovedsstyret har besluttet å legge ned tilbudet på 
torsdagskvelder, pga få folk som kommer på torsdager til 
foredrag og dårlig økonomi. På et styremøte i slutten av 
august, ble styret fremlagt et revidert budsjett som viste et 
underskudd på 300.000 for 2005. Det er grunnen til at 
styret har gjort en del langsiktige vedtak som gjør at vi er 
nødt å ta noen grep i.  
 
Istedenfor tilbud hver torsdagskvelder, legger vi om til et 
nytt tiltak fra 2006 med pubkveld på fredager første uke i 
hver måned med program som kulturutvalget vil få ansvar 
for. 
 
Som følge av nedleggelsen av torsdagskvelder, har 
hovedstyret besluttet å si opp stillingen som 
kantinemedarbeider. Det betyr at Unni Arnesen må slutte 
hos oss fra og med 1.februar 2006.  
 
Ny revisor 
 
Som kjent har vår revisor Tormod Haugen sluttet pga 
helsemessige årsaker. Hovedstyret har engasjert ny 
revisor Arne Linchausen som skal revidere våre 
regnskaper for 2005 og framover. 
 
 

(Fortsatt fra side 3) Mottatte tilskudd 
 
Kr 10.000 fra Flyktnings- og innvandreretaten i Oslo 
kommune til flerkulturell virksomhet, dvs til internasjonale 
treff for døve. 
 
Kr 470.000 i grunnstøtte, kr 25.000 i aktivitetsstøtte 
(Døves Dag) og avslag på programsstøtte fra Helse- og 
velferdsetaten i Oslo kommune. 
 
Kr 5.000 fra Norges Døveforbunds felleslegat til studietur i 
London for å besøke døves innvandrerorganisasjoner. 
 
Kr 7.623 i 2.tilsagn av Frifond-midler fra Barne- og 
ungdomsutvalget i Norges Døveforbund. 

 MEDLEMSUNDERSØKELSE 
 
Oslo Døveforening har engasjert Keyfactor as, som skal 
hjelpe oss med å lage en medlemsundersøkelse for oss. 
 
Hvorfor medlemsundersøkelse? 
Vi ønsker å vite hva våre 430 medlemmer mener om Oslo 
Døveforening. Vi ønsker å vite mer om hva du mener for 
eksempel: 

• Om Oslo Døveforening 
• Aktivitetstilbud 
• Hvor skal de nye lokaler / hus ligge? (Med tanke 

på at vi skal ta hensyn til når vi skal finne et nytt 
sted i løpet av 2006) 

• Hva ønsker du den nye stedet skal inneholde som 
for eksempel internettcafe, pub, cafe osv? 

 
Vi kommer til å sende ut spørreskjema i løpet av januar 
2006 i papirversjon som du får i postkassen, og den får 
kun medlemmer av Oslo Døveforening.  
 
Vi skal også lage en web-basert spørreundersøkelse, og 
den gjelder kun de som IKKE er medlem i Oslo 
Døveforening. Web-adresse til den undersøkelsen blir lagt 
ut i www.odf.no og det er fint om du kan hjelpe oss å spre 
info videre til de personer du vet ikke er medlem hos oss. 
 
Vi ønsker at du svarer på undersøkelsen, og at så mange 
som mulig er med. Ønsker du hjelp eller forklaring hva et 
spørsmål menes, kan du komme til døveforeningen på 
torsdager og få hjelp. Vi vil forklare på tegnspråk hva det 
betyr, slik at du føler at du svarer riktig. 
 
Som takk for hjelpen, kan du VINNE EN FLOTT PREMIE! 
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GÅRDEN SVEN BRUNSGT 7  

  
Gården Sven Brunsgt. 7 er solgt for 27.750.000 kroner, 
men vi er under kontraktsforhandlinger med kjøperen. 
Vi regner med at kontrakten vil bli undertegnet i løpet 
av desember 2005.  
 
Det har skjedd ganske fort, for vi hadde tenkt å annonsere 
på åpent marked over nyttår. Da vi fikk et bud tirsdag 
22.november, med kort svarfrist. Da ble det hektisk hos 
oss, med samtaler med vår advokat Fredrik Borch og med 
enkelte personer i hovedstyret og eiendomskomiteen. Vi 
fikk utsatt fristen til onsdag 23.november, da vi trengte litt 
mer tid. 
 
Vi hadde ekstra ordinært årsmøte 1.september, og fikk et 
vedtak om at vi vil akseptere et bud på minimum 15 
millioner eller mer. Hovedstyret fikk fullmakt til å stå for 
salget. Vi fikk et par tilbud i sommer på kr 15 millioner og i 
august fikk vi et pristilbud på 16,6 millioner inkludert 
dekning av alle utgifter som advokat, avgifter etc. Begge 
tilbud sa vi nei takk til. I mellomtiden jobbet vi med å få 
takstmannen som takserte Gården til 15 millioner, men vi 
oppdaget at han takserte som forretningsgård. Vi ba han 
vurdere å endre den, da den skal selges som boliggård. 
Det gikk han med på og økte til 17 millioner. 
 
Vi var fortsatt ikke fornøyd med tanke på at vi har sjekket 
markedet og funnet ut at andre gårder ble solgt for bedre 
pris i forhold til kvm. Vi bestilte en ny takstmann via vår 
advokat, og da fikk vi en overraskende god takstpris på 24 
millioner! 
 
Vi diskuterte dette, og mente kanskje at Gården ville bli 
solgt for ca 20 millioner da vårt hus må pusses opp om til 
leiligheter i forhold til andre gårder – som var taksert for 
eksempel 22 millioner og der var det på en måte klart til å 
bruke som leiligheter og hybler. 
 
Vi hadde en del visninger for interessenter som var 
interessert i å se Gården. Inntrykkene har vært gode da de 
likte det de så, som var loftet og kjelleren som var tørre og 
ikke noe skade. 
 
Bud på Gården 
En interessent var på visning fredag 18.november, og 
takket for visningen. Samme gruppe ga et bud på 26,5 
millioner tirsdag 22.november. Siden de kom med et bud, 

og når vi ikke skal gå ut på åpent marked, sa vi at budet 
bør økes til 27,5 millioner og det gikk de med på. En 
annen interessent gruppe som vi har vært i kontakt fikk nå 
beskjed om at vi har mottatt et bud, og ba dem komme 
med et bud. De på gjennom huset onsdag 23.november 
og dro rett til et møte for å vurdere om de skal gi et bud på 
28 millioner. Daglig leder Vidar R. Sæle hadde et møte 
med advokat Fredrik Borch for å diskutere hva vi skal 
gjøre i forhold til budene, og at dette må gjøres rask. 
Advokaten fikk fullmakt til å akseptere et bud fra en av de 
to interessentene. Gruppen som skulle vurdere å gi bud på 
28 millioner, trakk seg da de trengte mer tid i forhold til 
finansiering. Slik at gruppen som ga bud på 27,5 millioner, 
får kjøpe Gården. Advokaten vår gjorde en god jobb, og 
fikk forhandlet fram til at salgsbeløpet blir på kr 
27.750.000. Daglig leder fikk sms fra advokaten om at vi 
har nå akseptert budet og kjøperen er blitt enige med oss, 
onsdag 23.november kl 16.30. 
 
Kjøperens krav var at Gården er fritt for gjeld og uten 
leietakere ved overdragelse, og det er uten forbehold om 
finansiering. Det betyr at kjøperen hadde finansieringen i 
orden, da de ga et bud til oss. 
 
Ryktene gikk fort, men vi ga en redegjørelse på et 
medlemsmøte 24.november. Tilbakemeldinger vi har fått 
fra medlemmer og andre, er at de er svært fornøyde med 
salgsbeløpet og trodde ikke at vi skulle få en god pris for 
Gården. 
 
Vi gratulerer oss selv og med hverandre for et godt salg av 
Gården, og samtidig er det klart vemodig å forlate Gården 
etter så mange år. 
 
Hva skjer videre? 
Advokaten vår jobber med kontraktsforhandlinger, og det 
blir undertegnet i løpet av desember 2005. Vi har per i dag 
ikke diskutert når vi må ut av huset med kjøperen, men vi 
tar sikte på at kjøperen kan overta huset 1.mars 2006. 
 
Oppgaver foran oss blir: 

• Å finne midlertidige lokaler, som vi flytter inn i 
løpet av februar 

• Å ha loppemarked 18. og 19. februar, der vi selger 
møbler og ting vi ikke skal ta med 

• Å få hjelp av frivillige og av underavdelinger til å 
flytte møbler og forberede til loppemarked, samt å 
pakke ned vi skal ha med oss. Flytte inn i flyttebil 
eller container. 

• Å ha en medlemsundersøkelse i forhold til hva 
medlemmer ønsker med tanke på nytt sted. 

• Å bruke god tid på å finne fram et godt egnet 
lokale / hus som passer til våre behov for 
framtiden 

(Fortsetter på side 16) 
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Stoff til neste nummer 

 
Neste nummer kommer ut i mars 2006, og frist for å 

sende stoff er 20.februar 2006. seher@odf.no 

KULTURPRIS – DAG J. LINDEBERG 
 

 
 
Oslo Døveforening gratulerer Dag Johan Lindeberg 
med kulturprisen. Han fikk utdelt kr 5.000 i kulturpris 
av Norges Døveforbund under Døves Kulturdager i 
Tønsberg under festmiddagen 15.oktober 2005.  
 
Det var Oslo Døveforening som foreslo Dag J. Lindeberg, 
etter at vi fikk forslag fra våre medlemmer – som vi 
formidlet forslaget til Norges Døveforbund. Han fikk prisen 
for å ha utmerket seg innen animasjonsfilm både i Norge 
og internasjonalt.  
 
Vi fikk se hans 5 filmer som han har laget på Døves Dag 
festen 24.september i døveforeningen. Vi ble imponert 
over de filmene han har laget som inneholder poesi og 
budskap som skapte diskusjoner. 
 
Han har vunnet en premie i Australia av animasjonsfilmen 
som heter ”Pamplona”. En annen animasjonsfilm 
”Strength” – en sportsfilm kom på 2.plass, også i Australia 
under Deaflympics i Melbourne. Filmen ”Pamplona” var 
nominert som en av 4 beste internasjonale 
produksjonsfilm i London som skulle kåre en vinner 
12.november.  

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
 
Foreningsleder:  Torill Lorentzen  
Nestleder:    Unn Johannessen (1 år) 
Styremedlem:  Gunnar Løken (1 år igjen) 
Styremedlem:  Maj-Lis Marman (2 år) 
Styremedlem:  Trine S. Austbø (2 år) 
 
Bilagsrevisor:  Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Helge Hansen 
 
Lovkomite:    Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og  
      Sonja M. Holten 
 
Eiendomsstyre:  Bjørn A. Kristiansen og  
      John Erik Johannessen 
 
Feriehjemsutvalg: Astrid T. Bø, Andreas Fjelde,  
      Børre Roås, Pia Schrøder,  
      Jan Åge Bjørseth og Unni Arnesen. 
 
Kulturutvalg:   Astri M. Viken og Liv Eva Stø 
 
Døvehistorieutvalg: Karl Fr. Robertsen og Bengt Fjellaker. 
 
Valgkomite:   Hanne Enerhaugen, Mira Zuckermann 
      og Børre Roås 
Varamedlemmer: Mari Hol og John Erik Johannessen 

LOPPEMARKED OG KAFE 
 
Oslo Døveforening inviterer deg som er medlem hos 
oss, til et loppemarked i Sven Brunsgt. 7. Grunnet 
flytting, selger vi derfor møbler og forskjellige ting som vi 
ikke skal ta med. 
 
Lørdag 18. februar kl 11.00 – 16.00 
 
Kl 12.00 blir det et informasjonsmøte om hva som skjer 
med flytting til midlertidige lokaler. Vi vil informere om 
hvordan vi har tenkt i forhold til å selge ting på 
loppemarked i 2.etasje og i 3.etasje. Salg skjer offiselt 
fra kl 13.00. 
 
Søndag 19.februar kl 13.00 – 16.00  
 
Salg av mat og drikke ved kantinen. Du er hjertelig 
velkommen til loppemarked. 
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FREDAG 13. JANUAR – CAFE LYON 
 
Con Mehlum viser filmen "Cafè Lyon", som handler om et møte 
mellom en bartender og en kunden på en kafe. Bartenderen 
forteller om en merkelig opplevelse han har hatt på kafeen.  
 

Filmen ble vist første gang under kulturferstival i Reims, Frankrike og ble godt mottatt. Filmen fikk en 
Bronze Frames i semiprofesjonell klasse under Euro-Filmforum Scandinavia Amatørfilmfestivalen 
november 2005. Under Remark! Film og TV Awards 2000 i London 12. november fikk Café Lyon utdelt 
prisen som beste internasjonale produksjon.  
 
Vi åpner dørene kl 19.00, og filmen starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 

FREDAG 3. MARS - RASKE KVINNER 
 
 
En skikkelig stand-up show i døveforeningen med Raske kvinner av 
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen. 
 

Latter forlenger livet! 
 
 – Raske kvinner er festlige og flinke, i følge publikum!  
 

 
Vi åpner dørene kl 19.00, og showet starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 

FREDAG 3. FEBRUAR – DEAF AID 
 

 
 
Marit B. Kolstadbråten forteller om hennes arbeid med Deaf Aid. Deaf Aid kjemper for en bedre 
hverdag for døve barn og unge i Afrika. 
 
Vi åpner dørene kl 19.00, og forteller starter kl 21.00. 
 
Salg av små varme retter og drikke ved puben. 
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NYTTÅRSFEIRINGNYTTÅRSFEIRING  
 

Lørdag 31.desember kl 21.00 i døveforeningen. 
 

Siste nyttårsfeiring i Sven Brunsgt. 7! 
 

Salg av snacks, øl, vin, brus og nattsuppe 

VELLYKKET KURS FOR DIABETIKERE 

 
Type 1 – deltakere på kurs i november; Einar Langeland, Siw Anita 
Asgrimplass, Vidar R. Sæle, Reidun Mosand (kursleder), Øyvind 

Bjørkli, Roy Skaftun og Tove Bjørkli. 
 
Oslo Døveforening har i samarbeid med Læringssenteret 
ved Aker Universitetssykehus gjennomført 2 kurs for døve 
som har diabetes. Første kurs hadde vi for type 2 i mai/juni 
(3 dager)  og det andre kurset for type 1 (insulin) i 
november (3 dager). Alle var enige om at kursene har vært 
meget lærerikt og det var godt å komme sammen og prate 
om hvordan vi kan leve godt med diabetes. 
 
Oslo Døveforening sammen med Læringssenteret 
planlegger å ha en ukeskurs for døve fra hele landet, både 
type 1, type2 og pårørende i august/september 2006.  
 
Har du diabetes, og ikke deltatt på kurs i år – meldt deg 
gjerne din interesse til daglig leder Vidar R. Sæle. Han vil 
sende ut invitasjon til kurset neste år. Alle deltakere som 
har deltatt på kurs i år, vil automatisk få tilsendt invitasjon. 
 
Oslo Døveforening ved daglig leder Vidar R. Sæle og vårt 
medlem Arne Nyberg har blitt intervjuet i et medlemsblad 
”Diabetikeren” for Norges Diabetesforbund i høst. Da 
artikkelen kom ut, fikk vi kontakt med andre diabetikere fra 
ulike kanter i landet. Behov for kurs for diabetikere er 
tilstede, og vi vil derfor  arrangere et sentralt kurs for hele 
landet. Mer informasjon kommer i neste nummer, og også 
i Døves Tidsskrift neste år. Følg med! 

 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering hadde utdeling av midler 
for 2006 22.november, og Oslo Døveforening hadde sendt 
3 søknader. En av dem fikk vi kr 226.000 til prosjektet i år 
3, ”Er det kult å være døv ungdom?”. De to andre 
søknadene, fikk vi ikke tildelt midler denne gang. Det var 
prosjekt om å lage informasjonsbrosjyre om Oslo 
Døveforening og om tegnspråkkurs og det andre 
prosjektet var en SMS-tjeneste for døve.  
 
Oslo Døveforening ønsker å sende inn søknad om en 
SMS-tjeneste for døve på nytt, og prøve å forbedre 
søknaden. Når det gjelder informasjonsbrosjyrene, vil vi 
satse på å utgi dem på en eller annen måte etter at vi har 
kjøpt nye lokaler. Hovedstyret vil vurdere å ta midler fra 
Hjelpefondet, da vi mener at det er nødvendig med å 
kunne tilby nye medlemmer en brosjyre om foreningen, 
samt vil vi satse mer på markedsføring av våre 
tegnspråkkurs. 

JULEKONKURRANSE 

 
Hvor mange nisser finner du i bladet? 
 
Send svar til seher@odf.no eller Oslo Døveforening, 
Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo innen 31.12.05.  
 
Vinneren av julekonkurransen kunngjøres på 
pubkveld i døveforeningen fredag 13.januar 2006. 
 
Premien er varer (du velger selv) fra foreningens E-
shop, verdi kr 500,-. 
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STUDIETUR I LONDON 
 

 
Agata Wisny, Asiya Shoaib, Astrid Mohammed (gift med 

Ilyaas Mohammed som er nestleder i Harrow Asian Deaf 
Club)og Veesin Bjørke. 

 
Asiya Khanum Shoaib, Veesin Bjørke og Agata Wisny fra 
internasjonal gruppe i Oslo Døveforening var på en 
studietur i London 15.-19.september 2005. Målet for turen 
var å studere og få inspirasjon i hvordan døve 
innvandrergrupper i London driver. Kan vi lære noe av 
dette, og bruke det i internasjonal gruppen vår i Oslo? 
Oslo Døveforening fikk økonomisk støtte på kr 5.000 fra 
Norges Døveforbunds felleslegat til studieturen. 
 
I London finnes det 4 organisasjoner for døve 
innvandrere, som er Youth Club of Deaf People, 
Harrow Asian Deaf Club,  Asian Deaf Woman`s 
Association og London Ethnic Minorities Deaf 
Association. 
 
Vi reiste til London torsdag 15.september. Vi ble møtt av 
kameraten til Veesin som vi bodde hos, og venninnene 
hans. På veien hjem til kameraten, fikk vi en lett forklaring 
på hvor og hvordan vi skulle komme oss fram til de ulike 
stedene.  
 
Neste morgen stod vi tidlig opp for å komme oss til Youth 
Club Deaf People og se oss rundt i huset. Vi får se blant 
annet kontorene, den store gymsalen og datarommet. De 
to siste rommene er til fri bruk av ungdommene. Vi treffer 
rundt 15 barn som er klare for å dra til badelandet med 
taxi. Alt er overveldende flott der.  
 
Vi fikk intervjuet noen døve innvandrere i London, om 
hvordan de driver organisasjonsarbeid for døve 
innvandrere. De fortalte bl.a. at Harrow Asian Deaf Club 
ble stiftet i år 2000. Intervjuene ble tatt opp på video-
opptak, som internasjonal gruppen fikk se gjennom etter 
studieturen.   
 
Vi var uheldige som ikke fikk se Harrow Asian Deaf Club 
sine folk, da det kræsjet med et annet arrangement 

samme tid lørdag kveld, hvor vi ble invitert til Bollywood 
Natyam festen festen hos Asian Deaf Woman`s 
Association (ADWA). 
 

 
 

 
 

ADWA arrangerte fest for begge kjønn på Bayswater. De 
fremførte deres kultur gjennom deres dans og musikk. Vi 
presenterte oss selv, og fortalte om internasjonal gruppen 
vår i Oslo. Stemningen var god på festen.  
 
Søndag var vi sammen med noen døve innvandrere, som 
vi ble kjent med og dro til den kjente vokskabinett i Madam 
Tussaud’s. Mandag dro vi hjemover med fly.  
 
Vi var meget fornøyd med turen, og det var fint å sette av 
flere dager til besøk. Vi takker Oslo Døveforening for at 
internasjonal gruppe fikk mulighet til å dra på en studietur 
til London. 
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LIKEMANNSSEMINAR FOR ELDRE DØVE 
 
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves 
Pensjonistgruppe arrangerte likemannsseminar for eldre 
døve i døveforeningen, 3 dager,  21.september, 19.oktober 
og 2.november. I komiteen satt Hallgerd Wroldsen, Reidun 
Johansen og daglig leder Vidar R. Sæle som stod for 
gjennomføringen av seminardagene, som ble svært 
vellykket og godt mottatt hos eldre døve. 
 
Første seminardag var vi 14 personer, men så økte det til 
andre seminardag til 19 personer. På siste seminardag 
kom det 41 personer! Så vi håper og tror at eldre døve 
synes de temaene som ble tatt opp var spennende og 
interessante. Vi tipper nok at de som har vært med på 
seminardagene har oppdaget at de tema var lærerikt og 
opplysende at de informerte videre til andre som ikke var 
med, slik at flere fant veien til seminaret etter hvert. 
 

 
 
Trygghetsalarm 
Vi fikk besøk av Hjelp24 Trygghetsalarm som orienterte om 
trygghetsalarmen. Er du over 75 år kan du søke om 
trygghetsalarm. Søkere under 75 år blir vurdert i hvert 
enkelt tilfelle. Søknadsskjema om trygghetsalarm får du 
ved å henvende deg til den bydelen du bor i. Hensikten 
med kommunens trygghetsalarmtjeneste er å gi økt 
trygghet for brukeren. Når alarmen utløses, vil kyndig 
personell straks ta telefonisk kontakt og eventuelt komme 
hjem til vedkommende umiddelbart.  Alarmen er tilknyttet 
alarmsentralen hos Hjelp24 Trygghetsalarm AS. 
Alarmsentralen må ha nøkkel til boligen. Bystyret har 
fastsatt en egenandel på 165 kroner per måned når 
husstandens inntekt er mer enn 3G. For tiden utgjør 3G-
beløpet 176 334 kroner. Beløpet justeres 1. mai hvert år. 
Inntekt under 3G (dokumentasjon nødvendig) gir fritak for 
egenandel.  
Oslo Døveforening tilbød å gi et tegnspråkkurs, og de har 
fått vårt tilbud. Vi håper at de vil synes det er interessant 
og håper på et svar fra dem snart. Det er jo viktig at de 
som jobber i Hjelp24 kan litt tegnspråk som de kan 
kommunisere med døve som har trygghetsalarm. 
 
Trygdekontor ville ikke komme eller kunne ikke? 
Vi spurte et trygdekontor om de kunne komme til oss og gi 
informasjon om Europeisk helsekort og rettigheter for 

pensjonister fra folketrygden. Trygdekontoret henviste oss 
til Fylkestrygdekontoret ved fagavdelingen, og der tok vi 
kontakt med dem og fikk inntrykk at de ikke kunne ta det. I 
stedet tok daglig leder og hentet informasjon fra internett 
og ga en kort orientering om helsekort. Noen ble med ham 
til pc og bestilte europeisk helsekort over internett. 
 
Reisebyrå for døve 
Vidar R. Sæle er i dialog med et reisebyrå i Danmark, om å 
starte et tilbud for døve i Norge i 2006. Det ble diskutert 
hvilke turer danske firmaet planlegger å tilby, og hvilke 
turer døve ønsker. Mer informasjon om dette, vil komme i 
2006. 
 
Omsorgsbolig for eldre døve i Oslo ? 

 
Gunnar Dehli (generalsekretær for Signo) og Gro Lillehaug 

(avdelingsjef for utredning og opplæring) som ga flotte 
innlegg om Signo og CSS. 

 
Vi fikk besøk av Signo og CSS (Conrad Svendsen Senter), 
og de ga en orientering om hva Signo-stiftelsen står for og 
hva CSS kan tilby døve. Omfanget hva de tilbyr, er 
omfattende å ta med alt, men det blir laget egen rapport fra 
alle de 3 seminardagene. Det viktigste for oss var å vite 
hva omsorgsbolig for eldre døve er for noe, og er det noe å 
satse på her i Oslo. Vi har sykehjem St.Hanshaugen 
Omsorgssenter og CSS som døve kan søke om plass. Det 
er fritt valg av sykehjem i Oslo, men kommunen velger ofte 
den billigste pris og sier vi må ta det. Det er viktig å 
argumentere hvilke behov og hvorfor man velger et annet 
sted som har høyere pris. Vi hadde gruppearbeid med 
noen spørsmål som ”hva tenker du om egen omsorgsbolig 
for eldre døve i Oslo?”, ”Hva tenker du om 
hjemmetjenester på tegnspråk?” og ”Den dagen du ikke 
klarer deg selv, og må ha hjelp, hva slags tilbud vil du ha?”. 
Utfra svarene viser det seg at døve ønsker egen 
omsorgsbolig for eldre døve, med begrunnelse er at det  
tegnspråkmiljø og at det foregår på egne premisser. Signo/
CSS skal bygge nye leiligheter, og man har pr i dag ikke 
bestemt hvilke målgrupper, og vi regner med at de vil 
vurdere våre ønsker om en egen omsorgsbolig for eldre 
døve. Om hjemmetjenester, så ønsker døve at man har 
døve hjemmehjelpere eller noen som kan tegnspråk som 
kan hjelpe til hjemme, tolke i telefon, følge med til lege, 
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reiser hverdag. Her opplevde vi en rush 
med mange spørsmål, og mange var litt 
usikre på hva dette var for noe, og hva 
det koster osv. Alle er tydeligvis vant 
med dagens ordning, og nye ting kan 
være litt vanskelig. Men Oslo sporveien 
beroliget alle at det ikke blir en D-dag, 
der alt forandres på en dag. Det blir en 
overgangsordning fra januar til mars, og plutselig har du 
det nye flexus-kortet. Man finner det fort og skjønner at det 
skal være lett å bruke det i praksis hvor man legger kort 
over på apparatene før man tar t-banen, buss, trikk eller 
NSB. NSB kan man bruke i Oslo og Akershus, og senere 
kan man bruke det i hele Norge når man reiser med NSB 
på sikt. For mer info om den nye billettordningen finner du 
på www.sporveien.no.  
 
Oppsummering 
Alle var svært fornøyde med seminardagene, selv om noen 
av temaene fikk litt for lite tid til mer diskusjon. Dette var 
første gang vi arrangerte likemannsseminar med eldre 
døve som målgruppe, og det er erfaringer vi vil ta med 
neste år. De fleste ønsker 3 dager hver for seg, og 
tidspunkt med tema før og etter lunsj var passende. 
Kanskje vi bør være litt mer flinkere å ta litt pause etter 
hvert 45 minutter, og ha en ordstyrer. Vi ba døve om å fylle 
ut skjema, og de tilbakemeldinger vi har fått over hvilke 
temaer de ønsker neste år var. 

• Tolketjenesten 
• Eldresenter  
• Eldreutvalg 
• TT-kort 
• Nye opplysninger om omsorgsbolig 
• Reisebyrå for døve 
• Boligalarm 
• Sunn kosthold 
• Eldrerettigheter, klagenemnda 
• Prosjekt/dokumentasjon om eldre døve 
• Seniorutvalg i Norges Døveforbund 

 
På alle seminardagene fikk vi servert kjempegode snitter 
og kaker i lunsjen, og disse var bestilt hos Skoleverksted 
med kantinepraksis for innvandrere i bydel Alna. Daglig 
leder Vidar R. Sæle avsluttet med å takke for innsatsen til 
damene som ordnet med å dekke på bord, rydde og vaske 
opp og servere maten alle dagene. De fikk flotte blomster 
som takk for innsatsen og hvem fikk dem? Jo, Klare Gjøen, 
Hallgerd Wroldsen og Reidun Johansen. De satte veldig 
stor pris på dette, og sa at dette stimulerer til å stille opp 
neste gang. Da sa noen andre at de ville hjelpe til neste år, 
så da blir det nok lettere å få flere frivillige. Oslo 
Døveforening mener det er viktig å gi ros og belønning. 
Uten hjelp av frivillige, hadde ikke seminardagene vært 
mulig å gjennomføre så vellykket. Oslo Døveforening vil 
satse på nye seminardager neste år, og er allerede i gang 
med å søke om midler til dette. 

butikk osv. Hjemmehjelpen bør ha god tid til en prat med 
døve, gjerne drikke til kaffe. Ikke se på klokken og haste 
seg ut. Den dagen du ikke klarer deg selv, og må ha hjelp, 
ønsker døve at tolketjenesten har egen akuttavdeling for 
tegnspråktolker og noen vil gjerne få all den hjelpen man 
kan få, så man slipper å flytte. Man ønsker effektiv hjelp til 
å få på plass en eldreomsorg for døve, og at det blir slutt 
på å dra ut tiden med mye tomprat som det har vært i flere 
år. I gruppearbeid hadde vi en siste spørsmål om hva døve 
ønsker av Signo/CSS, så svarte de at de ønsker 
omsorgsboliger i nærheten av CSS, Pensjonistgruppen 
ønsker å få mer kontakt med dem, og ville gjerne få tilsendt 
bladet ”Oss i mellom”. Oslo Døveforening får tilsendt bladet 
i posten som ligger i storsalen i døveforeningen, men 
Signo svarte at eldre døve som ønsker å få tilsendt hjem 
privat, kan bare si fra til Signo. Døve ønsker at Signo bør 
se gjennom eldre døve sine rettigheter i omsorgshjem og 
sykehjem. Det bør gjøre mer rettferdig i likestilling som 
hørende får. Ta en prat med Oslo kommune om 
situasjonen for eldre døve i Oslo området. Informere mer 
om døves rettigheter i Oslo kommune og i alle bydelene 
om hva kan gjøres bedre og forstå døves situasjon.  
 
Rådgivningskontoret og Oslo sporvei 

 
Frøydis Mørk og Jorunn Hodne fra Rådgivningskontoret. 

 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede kom og 
informerte kort om TT-kort, tekniske hjelpemidler, 
hjemmehjelp og trygghetsalarm. De sa at de kan gi 
veiledning og råd hvordan man går fram med å søke om 
ulike tiltak i kommunen. Rådgivningskontoret hjelper ikke 
deg med alt, men at hver og en må gjøre selv som å fylle 
ut skjema osv. Rådgivningskontoret gir gjerne bistand til å 
fylle ut, om man trenger hjelp til det. Noen hadde flere 
spørsmål, men tiden var ute, så vi måtte slutte da vi skulle 
spise lunsj. Det er  behov for mer tid med informasjon fra 
Rådgivningskontoret, det blir satt av mer tid neste år. 
 
Oslo sporvei ga en orientering om det nye billettsystemet 
som skal begynne over nyttår, hvor man kan kjøpe flexus-
kort hos Narvesen eller hos 7-eleven som koster kr 50,-. 
Man fyller opp kortet med et beløp man ønsker om man 
reiser av og til eller betaler en fast månedsbeløp om man 
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- et unikt verktøy for døve! 
 

 
En flott løsning, der du kan chatte / prate med hørende 

direkte! Du slipper å bruke 149 eller å bestille 
tegnspråktolk for å bestille time på en bilverksted, en 

båttur eller spørre bibliotek på ting du lurer på. 
 

 
Jarle Berg og Atle Tuverud fra Sentinel demonstrerte 
eDialog på informasjonsstand i forbindelse med et 
arbeidslivsseminar Norges Døveforbund hadde 8.oktober 
på Triaden hotell i Lørenskog. 
 
Hvem har eDialog? 
 
Oslo Døveforening 
Trondheim Døveforening 
Stavanger Døvesenter 
Bergen Døvesenter (kommer) 
Kreftforeningen 
Norge.no 
Color Line 
Bibliotek 
Bilforhandlere 
Kommuner 
 
Mer finner du på http://www.edialog24.no/ed24web/
ressursside.php . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no   

Direkte kontakt via SMSDirekte kontakt via SMS  
1. Mobiltelefonbruker sender SMS 

<kodeord> <melding> til nummeret 1980 
2. <Kodeord> er ODF 
3. SMS-meldingen går til Oslo 

Døveforening, og ved online svarer med 
en gang eller i løpet av dagen. 

4. Ved offline, får du automatisk sms-
melding om at vi ikke er inne på kontoret 
og vil svare når vi er på kontoret. 
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PROSJEKT – ”ER DET KULT Å VÆRE DØV UNGDOM?” 
www.ung.odf.no 

 
Oslo Døveforening fikk prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering kr 150.000 for 2005 .  

 
Målet med prosjektet er å lage møteplasser for døv ungdom, med ulike spennende tiltak. Vi ønsker å inkludere hørende venner av døv ungdom. 

Da ønsker vi å tilby hørende ungdom å lære tegnspråk på en naturlig måte, gjennom aktiviteter sammen med døv ungdom.   
Målgruppen vår er 16 - 25 år. 

Døves Dag 
 

 
 
På døves dag hadde vi en hyggelig sosialt kveld i Grotten 
fredag 23.september. Ungdommene drev med brettspill og 
gamecube, og alle fikk snacks og brus. 
 
Halloween 
Det har vært en fin aktivitet i høsten, spesielt i Grotten har 
flere funnet veien dit. Spesielt Halloween festen var helt 
topp! Det kom 23 personer på festen, som ble holdt 
22.oktober. 
 

 

 
Vi vant en premie på Cupfinalen! 
 

 
 
8 personer var på Ullevaal stadion lørdag 5.november i 
pøsende regnvær og så cupfinalen Asker mot Strømmen. 
Prosjektleder Vidar R. Sæle satt hjemme og fikk plutselig 
en tekstmelding fra Norges Fotballforbund med melding 
om å måtte ringe tilbake til dem med en gang! Han ringte 
og spurte hva det gjaldt. Jo, Oslo Døveforening ble trukket 
en premie som skulle kunngjøres i pausen under kampen 
og at han måtte holde det hemmelig til pausen var over. 
Dette fikk han beskjed om 3 timer før kampen begynte. 
Etter pausen ga han beskjed til Ellen Due som var på 
kampen, og hun fikk hentet gevinsten som var et ballnett 
med 10 fotballer!  
 
Hurra – prosjektet fortsetter i 2006! 
Vi fikk beskjed 22.november av stiftelsen Helse og 
Rehabilitering om at vi er tildelt kr 226.000 for år 3 i 
prosjektet ”Er det kult å være døv ungdom?”. Vi er svært 
fornøyd med at vi får tildelt mer penger for 2006 til 
ungdomsprosjektet. Første år fikk vi bare kr 58.000 og 
andre år fikk vi 150.000,-.  
 
Hva skjer i 2006? 
 

• Lørdag 7.januar – kinokveld i byen 
• Lørdag 4.februar – ”Takk for de fantastiske 20 

årene i Grotten” 
(Fortsetter på side 16) 
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DØVES DAG – UKA 
 
Døves Dag – uka ble gjennomført med ulike tiltak i 
perioden 17.-25.september. Vi hadde satt opp 
utstillingsvegg med informasjon stående hele uken i 
døveforeningen. 
 
Lørdag 17.september  
”Hvilke døve politiske saker bør Oslo Døveforening jobbe 
med?” ved Sonja M. Holten  
 

 
 
Sonja innledet med hva er Norges Døveforbunds 
kampsaker fra arbeidsprogrammet, og hvilke saker er 
brennaktuelle i samfunnet i dag. Hun trakk frem hvordan 
Oslo Døveforening kan jobbe med, og skapte fine 
diskusjoner fra salen om hvilke saker døve føler det bør 
jobbes med lokalt i Oslo.  
Blant diskusjonene fremkom en del problemer med 
tegnspråktolk, både hvem som dekker og bruk av tolk var 
det flere som tok opp. Tilgjengelighet med info på buss, t-
bane etc er blitt noe bedre, og det tar tid å få alt på plass 
som for eksempel info om stoppesteder når man skal gå 
av. 
 

 
 
Vi takker Oslo Døves Kvinneforening for god innsats, da 
de stod for kantine-salget med mye god mat. Vi hadde 
egne informasjonsstand med bl.a. fra Oslo 
Voksenopplæringssenter, avd Skullerud for 
hørselshemmede og Aker Sykehus, døveavdelingen. Oslo 
Døveforening hadde egen stand med salg av varer av T-
skjorter og foreningens e-shop varer. 

 
 
Onsdag 21.september 
Likemannsseminar for eldre – se side 11. 
 
 
Torsdag 22.september 
”Døvesamfunnet før og etter valget, og får vi døve et 
bedre etter valget?” ved Sonja M. Holten 
 
Sonja innledet med ulike saker som preges av 
døvesamfunnet, før og etter valget, og hva kan skje 
framover når rød-grønn regjering blir satt sammen og 
hvilken statsbudsjett det blir for 2006. Hun tok opp 
spørsmål om DVD-rom som ble delt ut gratis til alle 
medlemmer, og spurte medlemmer hva de syntes om det, 
og om det resulterte at flere gikk og stemte på valgdagen. 
Gode innspill og diskusjoner fra salen. 
 
Fredag 23. og lørdag 24.september 
Telenor presenterte to prosjektet med 3 G videotelefoni 
(videtolking for døve og synsassistanse for blinde) på 
forskningstorget ved Universitetsplassen begge dager. 
Publikum fikk demonstrert hvordan 3 G mobiltelefon 
fungerer mellom 2 døve og via tegnspråktolk til en 
hørende. 
 
Les mer om 3 G mobiltelefon prosjektet på www.itfunk.org/
docs/prosjekter/fafo3g.htm. 
 
 
Fredag 23.september 
Døves Dag for ungdom – se side 13. 
 
 
Lørdag 24.september 
Det var en fin pubkveld som kulturutvalget stod for salg av 
mat og drikke. På kvelden fikk vi se 5 filmer av Dag J. 
Lindeberg, og det var meningen at han skulle vise 4 
animasjonsfilmer av Pamplona, Inner Strengt, AutoDance 
og Presto. Han overrasket oss og viste oss den 5.film, 
som hadde premiere hos oss. Det var trolig eneste og 
siste gang han viste den 5.filmen. Mange ble nok 
overrasket at Dag hadde tatt med poesi i 
animasjonsfilmene, og det skapte diskusjoner og spørsmål 
om hva som var meningen bak filmene. Hvilket budskap 
var det? Det viste seg at folk oppfattet og tolket forskjellig, 
noe som gjør filmene spennende da man diskuterte etter 
visningen. Dag fortalte også hvordan og hvilke 
hjelpemidler han brukte for å lage filmene. Det var nok 
målet for Dag at filmene skulle skape diskusjoner og ha 
ulike tolkninger hva budskap de enkelte 
animasjonsfilmene ga. God stemning utover kvelden med 
sosialt samvær og åresalg med fine gevinster. 
 

(Fortsetter på side 16) 
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Innkalling til Oslo Døveforeningens 128. årsmøte 2006 
 
 

Lørdag 1. april kl 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2005 har adgang til årsmøtet.  
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2005 på årsmøtet. 

 

Velkommen! 
Styret.    

 
_______________________________________________________________________ 

 
VALG 2006 

 
Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at  

du har lyst til å bli valgt inn i en av vervene (styret, utvalg, komite). 
 

Valgkomiteen er Hanne Enerhaugen, Mira Zuckermann og Børre Roås.  
Varamedlemmer er Mari Hol og John Erik Johannessen. 

Dagsorden for årsmøte: 
1. Åpning ved foreningens leder 
2. Valg av 1. og 2. møteleder 
3. Valg av 2 referenter 
4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer 
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer 
6. Godkjenning av dagsorden 
7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet 
9. Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2006) 
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2006) 
11. Vedta medlemskontingent for neste år 
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet 
13. Valg som ledes av valgkomiteen 
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Generalprøven 7.oktober 
 

 
Skuespillere Mari Hol, Marianne Rasmussen, Ronny P. 

Jacobsen (instruktør) og Geir Sætre. 
 
 
Oslo Døveteater hadde en generalprøve av stykket 
”Samfunn” i regi ved instruktøren, Ronny P. Jacobsen. 
Stykket ble vist to ganger den kvelden. 51 personer hadde 
funnet veien for å se stykket den kvelden, som også ble 
satt opp under Døves Kulturdager i Tønsberg 14.-16. 
oktober. De tre skuespillere viste et godt skuespill, som ga 
aha-opplevelser blant publikum. Styret i Oslo Døveteater 
ser nå at det finnes mange talenter blant de yngre 
skuespillerne, og vi håper de kan gi glede til publikum ved 
senere anledninger. Styret i Oslo Døveteater takker 
ZOOM reportere for å ha hjulpet oss med å markedsføre 
stykkets handling ved intervjuer av instruktøren og 
skuespillere før Døves Kulturdager. 

• Vi skal ha et seminar 10.-12.februar i Jevnaker. 
På seminar skal vi som jobber med prosjektet 
delta, og vi har invitert 4 ungdommer til å være 
med. På seminaret i Jevnaker skal vi sitte oss 
ned, og jobbe og være kreative med å lage et 
aktivitetsprogram for 2006. Vi skal også begynne 
å se litt lenger fram, og det er å tenke på hva som 
skjer i 2007. 

 
Følg med på www.ung.odf.no, og meld deg på din 
interesse – så får du tilsendt informasjon pr e-post hver 
gang vi skal ha aktivitet på programmet vårt. 

(Fortsatt fra side 13) UNG I OSLO 

Søndag 25.september 
Som en avslutning på Døves Dag-uka var det 
gudstjeneste i middelalderparken. Gudstjenesten fant sted 
ved Mariakirkeruinene ved vannspeilet, og etter 
gudstjenesten var det kaffe og kake i Oslo Ladegård. 
 

 
 
Oppsummering 
Styret var fornøyd med gjennomføringen av tiltakene av 
Døves Dag-uka, selv om det var færre folk enn i 2004. Det 
var andre tiltak som skjedde i samme tidsrom, slik at døve 
valgte andre tiltak i regi av for eksempel busstur til 
Østerrike der mange fra Oslo reiste med. Andre tok 
busstur til Vestfold i regi av Døvekirken på en torsdag. Det 
er bare positivt at andre organisasjoner / instanser 
arrangerer ulike tiltak, men det er litt dumt å kollidere med 
Døves Dag, når folk må velge en av tiltak samme tid. VI 
håper at det blir bedre ved senere anledning. Styret 
bestemte seg at man tar det mer med ro neste år, og 
arrangerer Døves Dag kun en dag, dvs lørdag 
23.september med program både dagtid og kveldstid. 

(Fortsatt fra side 14) DØVES DAG - UKE 

Visste du at? 
Generalforsamlingen vedtok å kjøpe Gården med 89 
stemmer mot 1 stemme, og vi kjøpte Gården 16.mai 1916 
av selger Signe Sylou-Krentz for kr 73.500. Kjøpet kom i 
stand ved at vi overtok 4 pantobligasjonslån på til sammen 
kr 58.500 og betalte kontant på restbeløpet kr 15.000. I 
tillegg kom 2% i provisjon til advokat Balchen og 
omkostninger som tinglysning, stemplet papir og andre 
omkostninger. 
 
Vi overtok Gården fra 1.juli 1916 og flytter 1.mars 
2006, da har vi hatt huset i 89 år og 9 måneder.  
Det oppstod en del problemer, fordi Signe Sylou-Krentz 
hadde leiet bort en rekke rom til Vanføreklinikken. 
Foreningen måtte derfor nøye seg med 1.etasje gjennom 
mange år før alle leieboere var flyttet fra. Det ble en 
skuffelse for de omkring 150 medlemmer ikke å kunne fritt 
disponere 2.etasje. Leiekontrakten med Vanføreklinikken 
ble opphørt etter 10 års ventetid. (Kilde: Døveforeningen 
1878-1978, Odd-Inge Schrøder). Det betyr at foreningen 
overtok hele huset først i 1926.  

(Fortsatt fra side 5) GÅRDEN SVEN BRUNSGT 7 
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FAMILIETREFF 
 

 

Lørdag 12.november gjentok vi fjorårets suksess, og vi fikk 
mange påmeldinger. Pga sikkerhetsmessige av plass 
hensyn, måtte vi sette noen på venteliste. De som var 
med, hadde det veldig gøy på Emma Hjorth i Sandvika 
med 18 barn og 17 voksne. Alle fikk bade i det deilige 
varme vannet, og noen hadde ball-aktiviteter i gymsalen 
da vi ikke kunne ha alle samtidig i bassenget. Så fikk vi 
mat, men dessverre ble det litt for lite mat til alle. Etter 
matpausen, var de inne på Sansehus, der de fikk se 
spennende rom i ulike farger, lyder, visuelle effekter og i 
det hvite rommet slappet barna av og så en tegnefilm. Alle 
dro til slutt slitne hjem, etter en vellykket dag. 

FORELDREUTVALG 
 
Oslo Døveforening har nå opprettet et nytt foreldreutvalg, 
og de vil begynne med å ha spennende aktiviteter for 
foreldre med barn neste år. I foreldreutvalget sitter 
Christina Zullo (kontaktperson), Beata Slowikowska, 
Marianne Rasmussen og Cathrine Ørn.  

TEMAKVELD FOR DØVE FORELDRE 
 

 
 
Torsdag 26.januar kl 18.30 – 20.30 - Voksne i en ny 
medietid 
 
Et spennende og inspirerende foredrag ved Jan Erik 
Kroglund fra barnevakten.no som vil snakke om voksne i 
en ny medietid.  
  
Barn trenger voksne som er til stede i deres 
mediehverdag. Hvordan kan vi vise interesse og 
samtidig sette grenser på en god måte? 

 
 

Foreldreutvalget inviterer til en aktivitetsdag i Østfoldbadet i Askim for foreldre med barn. 
  
Søndag 5.februar kl 12.00 
 
Priser: 
Kr 310 pr familie (2 voksen og 2 barn under 13 år) + vanlig pris for flere barn 
Kr 360 pr familie (2 voksen og 2 barn under 17 år) + vanlig pris for flere barn 
 
Barn under 2 år bader gratis, men det er påbudt med vanntett bleie, som kan kjøpes for kr 25 hos dem. 
 
Les mer om www.ostfoldbadet.no for andre priser og info om Østfoldbadet http://www.ostfoldbadet.no/info/om_ostfoldbadet.html.  
 
Oslo Døveforening støtter med kr 50 pr person (gjelder når voksne er medlem i foreningen). Betaling sendes Oslo Døveforening konto 1600 40 
08301 innen 29.januar 2006. 
 
(Eks: Familiepris kr 310 og 2 voksne er medlem og har 2 barn, trekkes fra ODF-støtte med kr 200,- = betaler kr 110,- til oss.) 
 
Påmelding til Oslo Døveforening foreldre@odf.no innen 29.januar 2006 og oppgi alder på barn. 

SVØMMING FOR FAMILIENSVØMMING FOR FAMILIEN  
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 WWW.ODF.NO 

 
Oslo Døveforening samarbeider med foreningens e-shop, og vi får provisjon for salg av varer. 

Støtt gjerne Oslo Døveforening ved å kjøpe flotte varer som kan bestilles i nettbutikken eller i døveforeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stickers Pris kr 30,- pr stk             Pris kr 120,- pr stk 

   Slapwarpe Pris kr 50,- pr stk        Tilbud kr 300,- for 3 stk. (Gjelder kun ODF) 



  Nr. 4 - 2005  19 

   
Støtt Oslo Døveforening, ved å bli medlem i Frivillighetsnorge.  

 
• Gratis medlemskap, ingen bindingstid 
• Store inntektsmulighet for Oslo Døveforening 

Norges Døveforbund og Oslo Døveforening har inngått et samarbeid med Frivillighetsnorge.no.  

Frivillighetsnorge er en organisasjon som videresender reklame via e-post, SMS og MMS. De sender bare til de som har 
sagt ja til å motta slik markedsføring, og som er medlemmer.  

Oslo Døveforening får 70 % av inntektene.  

Det koster ingen ting å være medlem, og det er ikke nødvendig å kjøpe noe. Du kan avslutte medlemskapet når du vil.  

Meld deg inn i www.frivillighetsnorge.no i dag. 

Tips gjerne dine venner, jo flere som registrerer seg på Oslo Døveforening - jo mer inntekter får vi. 

Pr 1.desember 2005 har vi 30 medlemmer som støtter Oslo Døveforening 

TIPS TIL JULEGAVE 
 

 
 
Kr 100,- pr stk 
 
Fås i rødt (str 4-6, 12-14 og S), hvitt (str S-XL) og 
blått (str S-XL) 
 
Vi har en del igjen på kontoret. Stikk gjerne innom og 
kjøpe eller bestille pr epost – tskurs@odf.no . Ved 
utsendelse i posten, kommer porto/gebyr i tillegg. Vi ber 
om at de betaler forskudd til Oslo Døveforening på konto 
1600 40 08301. Når pengene er kommet til vår konto, 
sender vi ut T-skjorte til deg i posten.  

TIPS TIL JULEGAVE 
 

 
  Foto: Rune Anda 
 
Kr 20,- pr stk 
 
Oslo Døveforening tok initiativ til å skaffe 5000 
armbånd, i samarbeid med Norges Døveforbund.  Vi 
har ca 1000 igjen på lager. 
Norges Døveforbund kjemper for tegnspråk som offisielt 
språk i Norge. Armbåndene vil være et blikkfang, og 
skape interesse for døves sak ute i samfunnet. 
Overskudd av salget går til Verdensforbundet for Døve 
(WFD) – og deres arbeid for døve i hele verden 
(www.wfdeaf.org). 
Armbånd kan kjøpes kontant i Oslo Døveforening, eller 
bestilles pr epost - tskurs@odf.no . Ved utsendelse i 
posten, kommer porto/gebyr i tillegg. Vi ber om at de 
betaler forskudd til Oslo Døveforening på konto 1600 40 
08301. Når pengene er kommet til vår konto, sender vi 
ut armbånd til deg i posten. 



Terminliste for Oslo Døveforening - 2005/2006 

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

B - BLAD 
Blad i postabonnement 

 
Returadresse: 
Oslo Døveforening 
Sven Bruns gate 7 
0166 Oslo 

 

DESEMBER 
  

08.  tor. Julestemning med risgrøt, åresalg, teater  
    kl 18 
09.  fre. Grotten:  Ungdom kl.19 
10.  lør. Jule-Bridge kl.13  
13.  tir.  Bridge 
15.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
17.  lør. Regnbuen medl.møte kl.13-17  
21.  ons. Pensjonist-treff 10-15  
22.  tor. Stengt pga juleferie 
29.  tor. Stengt pga juleferie 
31.  lør. Nyttårsaften kl 21.00 
 
JANUAR 
 

03.  tirs. Kvinneforening 
04.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
05.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
07.  lør. Ungdom – kinokveld i byen 
10.  tir.  Bridge 
12.  tor. Odf-kontor åpent kl 17-19 
13.  fre. PUB – kveld og vi viser film ”Cafe Lyon”  
    kl.19  
14.  lør. Nyttårscup i bowling på Veitvet 
18.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
19.  tor. Odf-styremøte kl.17 
24.  tir.  Bridge 
26.  tor. Temakveld for foreldre kl 18.30 
28.  lør. Bridge årsmøte + klubbmesterskap kl.12 
 
FEBRUAR 
 

01.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
02.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
03.  fre. PUB – kveld og foredrag om Deaf Aid kl 19 
04.  lør. Ungdom i Grotten kl 19 
05.  søn. Svømmeaktivitet for familie med barn 
07.  tir.  Bridge og kvinneforening årsmøte 
09.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
15.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
16.  tor. Odf-styremøte kl.17  

18. lør  Loppemarked og kafe kl 11-16 
19. søn. Loppemarked og kafe kl 13-16 
21.  tir.  Bridge 
23.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 – kan bli stengt  
    grunnet flytting. 
 

VI FLYTTER TIL NYE LOKALER 
 

MARS 
 

Terminliste for mars/april er med forbehold om det blir i 
nye lokaler eller om aktiviteter skal være et annet sted.  

 

01.  ons. Pensjonist-treff 10-15, årsmøte 
02.  tor. Odf-styremøte kl.17 
03.  fre. PUB – kveld og Stand-Up show med   
    Raske kvinner kl 19 
07.  tir.  Bridge 
09.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 – kan bli stengt  
    grunnet flytting. 
15.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
16.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
21.  tir.  Bridge 
23.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
29.  ons. Pensjonist-treff 10-15 
30.  tor. ODF-kontor åpent til kl 20 
31.  fre. Oslo Døveteater – årsmøte 
 
APRIL 
 

01.  lør. ODF – årsmøte kl 13 

Abonnement på SE HER 
 

Er du interessert i å følge med hva som skjer i Oslo Døveforening? 
 
Bladet kommer ut 4 numre i året.  
 
Abonnementpris: kr 200 pr år 
 
Send oss bestilling post@odf.no eller fax 22 11 23 21 

 
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.) 

Terminlisten er med forbehold om endringer. Følg gjerne 
med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK 

eller hjemmesiden vår www.odf.no . 


