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Internett – odf.no
Kr 2.500 for 1 år (gjelder høyresiden av odf.no)
Kr 250,- pr mnd.
Kr 5.000 for 1 år (gjelder hovedsiden i odf.no)
Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for
kombinasjon av annonse i blad og på internettsiden.
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Medlemskap
Innmeldinger: Tonje Henriksen
Kari Peterson
Mayuran Parampothy
Josinthamarg Maiyassosai
Lene Nielsen
Johanna Asprusten
Linn Lykke Walla
M. Maqsood Riaz
Dødsfall:

Margit Braadland

Utmeldinger:

Stine Peterson
Werner Halle
Lena Marie Dahlseide
Fred Willy Mauer

Pr 1.september har foreningen 443 medlemmer, hvorav
421 er A-medlemmer og 22 støttemedlemmer.
Likemannsarbeid for døve innvandrere
Vi har fått en bevilgning på kr 40.000 i likemannsmidler fra
Norges Døveforbund til prosjektet i 2006. Målet er å
opprette et likemannsutvalg og at de skal kartlegge døve
innvandrere innen arbeidsliv. Daglig leder Vidar R. Sæle
sammen med Tarja R. Wroldsen er prosjektledere, og en
representant fra Rycon AS, Oslo Voksenopplæringssenter
ved Skullerud, NDF arbeidslivsutvalg og Internasjonal
gruppe er invitert til å gå inn i et likemannsutvalg som skal
drøfte og gjennomføre tiltakene høsten 2006.
Revidert instruks for feriehjemsutvalget
På et møte for alle utvalgene vi hadde 15.juni, kom det et
kommentar til instruks for feriehjemsutvalget som bør tas
med, og det er om utleievirksomheten.
Styret støttet forslaget og har nå innlemmet ordet
utleievirksomhet inn i instruksen. Den nye instruks blir
heretter:
”Feriehjemsutvalgets overordnede er eiendomsstyre og
hovedstyre. Feriehjemsutvalget har ansvar for vedlikehold,
utleievirksomhet 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.”
Trivselstiltak for 2006
Vi mottok kr 29.000 i trivselsmidler fra Norges
Døveforbund, og fordelte midlene til Foreldreutvalg kr
4.000, Kvinneforening kr 4.000, Døvblittgruppen kr 3.000,
Bridgeklubb kr 4.000, Pensjonistgruppe
kr 7.000 og ODF – utflukter kr 7.000. Det ble gitt avslag til
feriehjemmet Skaug og Døveteater.
Oslo kommune
Fra Oslo kommune ved Kultur- og idrettsetaten vi tildelt
kr 470.000 i grunnstøtte for 2006, og fikk avslag i
aktivitetsstøtte som skulle gå til Døves Dag.
Hjelpefondet
Hjelpefondet dekker kostnad på drikkeautomat kr 25.581,
etter at vi løste ut leieavtalen og solgte den for 10.000,-.
Hjelpefondet gir et tilskudd til ODF forening, for leie av
lokaler i Dronningensgt 6 og lager i Adamstuen på kr
264.700. (Henholdsvis kr 244.264 og 20.436). Dette vil
redusere underskuddet på kr 353.450 pr 31.juli ned til
109.186. Daglig leder jobber fortsatt med å få inn mer
inntekter ved hjelp av legater og håpe på økte inntekter
vha julemarked, kursvirksomhet og e-shop.

HAR DU FLYSKREKK?
Vi er i dialog med Sas Braathens om å ha eget kurs for
døve. Vi ønsker å vite om du er interessert i tilbudet. Ta
gjerne kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle.

MEDLEMSMØTE
Saksliste:
1. Resultater fra medlemsundersøkelsen
2. Orientering etter salget av Sven Brunsgt 7 og
leting etter nye lokaler
3. Eventuelt
Oslo Døveforening innkaller til et medlemsmøte onsdag
22.november kl 19.00 i Dronningensgt 6, 2.etasje.

Hjertelig velkommen!
Nr. 3 - 2006
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SANDAKER VIDEREGÅENDE SKOLE, AVDELING FOR
HØRSELSHEMMEDE - MOT NEDLEGGELSE?

beslutning på dette, sier Granli.
Sandaker videregående skole var også den første skolen i
Oslo med en avdeling for Service- og samferdsel, og
skolen har opparbeidet gode kontakter med bedrifter og
organisasjoner innen fagområdet.
- En nedleggelse av Sandaker vil være en ytterligere
nedprioritering av yrkesfaglig utdanning i Oslo, og Oslo er
allerede det fylket i landet med lavest andel elever som
velger yrkesfag, sier Granli.
Kilde: www.nrk.no – Østlandssendingen 17.august
2006

Informasjon vedrørende nedleggelse av
Sandaker videregående skole
Utdanningsetaten vil legge ned Sandaker vgs og
sende elevene til Grefsen. En nedleggelse vil ramme
de svakeste elevene, sier rektoren ved Sandaker.
Sandaker har mange elever som trenger tilrettelagt
opplæring, og er blant annet knutepunktskole for døve.
Rektor Reidar Granli ved Sandaker frykter at tilbudet til de
svakeste elevene skal bli dårligere. - Jeg frykter at mye av
det som er bygd opp her vil bli spredt utover byen. Det vil
helt klart gå utover de som ikke er mest ressurssterke, sier
han. I skolebehovsplanen for Oslo blir det foreslått å legge
ned Sandaker videregående skole, og gjøre den om til
barnehage og grunnskole. Forslaget ble først lagt fram av
bydelsutvalget i Sagene.
To fluer i en smekk
Assisterende direktør i utdanningsetaten, Kjell Richard
Andersen, vil flytte Sandaker-elevene til Grefsen
videregående skole.
- Driftsstyret ved Grefsen vgs har i sin høringsuttalelse
påpekt det store behovet for rehabilitering av Grefsen, og
samtidig pekt på at det er mulighet til å bygge ut
kapasiteten ved denne skolen til å ta opp mot 700 elever.
Han sier utdanningsetaten dermed kan slå to fluer i en
smekk, og fylle bydelens behovet for både videregående
skole og grunnskole.
Knutepunktskole for døve
Sandaker videregående skole har tilsammen 650 elever,
og mange av disse har behov for tilrettelagt opplæring.
Skolen er blant annet knutepunktskole for døve, og
har 47 elever som får spesialundervisning i egne
grupper. Nå frykter rektor for fremtiden til elevene.
- Vi har også en veldig stor avdeling med helse- og
sosialfag, hvor hovedtyngden av elvene er
minoritetsspråklige jenter. Jeg kan ikke se at denne
gruppen blir godt ivaretatt ved å legge ned Sandaker, sier
Granli.
65 prosent av elevene ved skolen har minoritetsspråklig
bakgrunn.
- Truer også yrkesfagene
Granli mener følgene av vedtaket er for dårlig vurdert.
- Det som er viktig er at alle konsekvensene av en
nedleggelse kommer på bordet før det fattes en politisk
4
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Onsdag 28.juni i år mottok skolens ledelse informasjon om
at Skoleetaten vil foreslå å nedlegge Sandaker som
videregående skole. Denne beskjeden kom helt uventet,
det lå ikke forslag om nedleggelse i høringsutkastet til
skolebehovsplanen.
Det viste seg senere at konsekvensene av en nedleggelse
ikke er drøftet, og skolen ble kontaktet av Skoleetaten
først etter at Østlandssendingen radio hadde tatt opp
saken. Da hadde vi et møte hvor de begrunnet
nedleggelse med at det er bydelens forslag og at de selv
mener det er et godt forslag, selv om de ikke har utredet
konsekvensene.
En av konsekvensene er at de da også nedlegger
Sandaker som knutepunktskole for døve. Representanter
for skoleadministrasjonen forsikret at de skulle ivareta
knutepunktskolen, men ved en flytting av Sandakers
fagmiljøer til forskjellige skoler, kan jeg ikke se hvordan
tilbudet for døve skal bli like godt som nå.
Undervisningen for hørselshemmede er organisert som en
egen avdeling. I noen klasser
Er det bare døve elever og de får undervisning
hovedsakelig av lærere som behersker tegnspråk. Andre
elever går integrert i hørende klasser og bruker tolk, disse
elevene får fellesfag/allmenne fag i egne grupper og
undervisning i og på tegnspråk. På samme måte
organiseres tilbudene der vi samarbeider med Sogn
videregående skole.
På Sandaker har vi så lang historie som skoletilbud for
døve at døve elever og døve ansatte er en naturlig og
integrert del av skolen. Å få en døv elev i klassen blir sett
på som positivt, man har fagpersoner i nærheten,
tolkebruk får man opplæring i og de hørende elevene
velger ofte tegnspråk som valgfag. Mange lærere som ikke
primært er knyttet til avdelingen kan tegnspråk og
underviser døve noen timer, men resten av stillingen på
andre avdelinger. Historien og disse personene vil vi miste
ved en nedleggelse.

Det er ikke slik at antall døve elever er gått ned de siste
årene, tvert i mot.
Utviklingen ved andre knutepunktskoler viser også hvor
sårbare disse tilbudene er for omorganiseringer. Da mister
man ofte ressurspersoner og kontinuitet.
Vi vil kjempe for å beholde skolen som videregående, og i
første omgang appellere til byrådet om å ikke gjøre vedtak
før konsekvensene er utredet.
Oslo 31.august 2006 - Bente Corneliussen ,
avdelingsleder

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Unn T. Johannessen
Gunnar Løken (2 år)
Dag J. Lindeberg (2 år)
Maj-Lisbeth Marman (1 år)
Trine S. Austbø (1 år)

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helge Hansen
Lovkomite:

Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder
Jarle Lid

Eiendomsstyre:

Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Unn T. Johannessen
Gunnar Løken
Andreas Fjelde

Feriehjemsutvalget:

Dersom en flytting medfører at skolen kun fysisk skifter
bygning, og at miljøet som er der følger med, er dette
selvsagt noe Norges Døveforbund ikke behøver å ha noen
mening om.

Astrid Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schrøder
Jan Åge Bjørseth
Unn T. Johannessen

Kulturutvalget:

Men vi frykter at en slik flytting medfører et oppsmuldret
tegnspråkmiljø. Sandaker videregående skole har en
knutepunktfunksjon for hørselshemmede elever, og har
opparbeidet seg betydelig kompetanse på tegnspråk og de
kommunikasjonsmessige utfordringer døve står overfor.

Liv Eva Stø
Britta Wold
Maj-Lisbeth Marman

Døvehistorieutvalget: Karl Fr. Robertsen
Geir Brodal
Trine S. Austbø

Vedr. Sandaker videregående skole
Norges Døveforbund (NDF) er en interesseorganisasjon
for landets tegnspråklige. Vi kjemper for hevet status for
tegnspråk på alle områder.
NDF er kjent med at det foreligger utkast til
skolebehovsplan for Oslo kommune 2006-2015. I denne
planen foreslås det at Sandaker videregående skole
gjøres om til 1-10-skole, og at den videregående skolen
flytter til Grefsen/Nydalen/Ullern.

Vi ber derfor om at det gjøres et vedtak om at
tegnspråkmiljøet fortsatt skal holdes samlet ved en
eventuell flytting.
Vi vil gjerne få legge fram vårt syn i møte med helse- og
sosialkomiteen, samt utdanningskomiteen.
Oslo 7.september 2006 – Paal R. Peterson,
generalsekretær

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i desember 2006, og frist for å
sende stoff er 1. desember seher@odf.no

Valgkomite:
Varamedlemmer:
Foreldreutvalg:

Torill Lorentzen
Børre Roås
Eitan Zuckermann
Svein Sundkvist
Liv Eva Stø.
Tina Zullo
Cathrine Ørn
Beata Slowikowska
Marianne Rasmussen
Trine S. Austbø

Internasjonal gruppe: Grace Wing-Sum Ho
Veesin Bjørke
Asiya Shoaib
Agata Wisny
Dag J. Lindeberg
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DØVES DAG SØNDAG 24. SEPTEMBER
Oslo Døvekirke og Oslo Døveforening inviterer til Døves Dag søndag 24.september til Holmestrand. Vi får besøke
Nedre Gausen kompetansesenter, og får et innblikk i skolens historie gjennom 125 år.

Kl 10.00
Kl 11.15
Kl 11.30
Kl 12.15
Kl 12.30
Kl 14.00
Kl 16.00
Kl 17.30

Avreise med buss fra Oslo S (togstasjonen), spor 19
Ankomst Holmestrand kirke
Enkel gudstjeneste i Holmestrand kirke
Kaffe på Nedre Gausen
Informasjon, historisk utstilling og omvisning – knyttet til Holmestrand off. skole for døve er 125 år i år.
Avreise til Fishland restaurant i Horten. Restauranten drives av søster til Tom Kristiansen.
Hjemreise fra Horten
Ankomst Oslo S, spor 19

Kr 200 som inkluderer buss t/r, middag, dessert og kaffe, som betales i bussen ved avreise.
Påmelding innen 21.september til Døvekirken ved Hege Lønning eller Oslo Døveforening ved Vidar R. Sæle.

SEMINAR OM BEDRE ØKONOMI

Lørdag 11.november kl 10.00 – 17.00 i Universitetsgata 20, 3.etasje i Oslo.
Program:
• Hva er et regnskap?
• Hva er et budsjett?
• Hvordan søker vi om trivselstiltak for 2007?
• Terminliste for våren 2007
Det blir servert lunsj mat og drikke.
Hvem kan delta?
Alle som sitter i foreldreutvalg, kulturutvalg, døvehistorieutvalg, internasjonal gruppe, feriehjemsutvalg, bridgeklubb,
kvinneforening, døvblittgruppe, pensjonistgruppe, døveteater og døvegruppa regnbuen.
Påmelding innen mandag 6.november til daglig leder, post@odf.no eller fax 23 50 24 30
6

Nr. 3- 2006

HVA VISER RESULTATER FRA
MEDLEMSUNDERSØKELSEN?
Rapporten ble presentert på et seminar for utvalg og
underavdelinger i Oslo Døveforening lørdag 9.september.
Det kom 21 personer, og alle var spente på resultatene.
Rapporten er ikke helt ferdig ennå, da det gjenstår en del
analyse og strategiske utfordringer Oslo Døveforening vil
få.
Vi sendte ut 438 skjemaer, og fikk i retur 119
spørreskjemaer som er registrert og 2 spørreskjemaer
som falt ut pga datamaskinen kunne ikke leses. Til
sammen 121 spørreskjemaer er mottatt.
47 menn og 72 kvinner har svart, og gjennomsnittalder er
ca 48 år. 81 døve, 18 tunghørte, 4 døvblitte, 13 hørende
og 3 som ikke har svart
De fleste som svarte bor i bydelene Østensjø (15 %), Alna
(20%) og Søndre Nordstrand (11 %). Av de som svarte
bor i Oslo (73 %) og Akershus fylke (22 %).
10 % av de som svarte er født utenfor Norge.
Østensjø
15 %

I forhold til nye lokaler:
De fleste ønsker at nye lokaler skal være i sentrum og
Indre bydel. Viktigste elementer når vi skal se etter nye
lokaler var viktigheten med lett ankomst med
kollektivtransport, og at det skal ha kafe, internettkafe og
foreningslokale. De fleste ønsker også at vi skal ha alle
fasiliteter vi trenger på ett sted.
Mer om undersøkelsen kan du få vite på et medlemsmøte
onsdag 22.november i Dronningensgt 6.

TREKNING AV REISEGAVEKORT
De som svarte (121 personer), som ville være med på
trekningen av et reisegavekort (verdi kr 2.500), kunne
krysse av på følgebrevet. Vi mottok i alt 57 følgebrev som
ble sendt i retur sammen med spørreskjemaet.
Et firma tok imot alle skjemaene, og de tok ut følgebrevet,
slik at vi ikke vet hvem som har fylt ut skjemaene.

Alna
20 %

Østre Aker
3%
Ullern
4%

- Medlemmer under 48 år / De yngste medlemmene
- Kvinner
Medlemmer som er over 48 år er mer fornøyd med Oslo
Døveforening, enn de som er under 48 år. Vi har en
utfordring i å fange opp medlemmer under 48 år og
kvinner. Særlig i aldersgruppen 20-40 år hos kvinner.

Bjerke
6%

Det ble foretatt en trekning under seminaret med utvalg og
underavdelingene lørdag 9.september, og vinneren ble
Unni Lise Vincent!

Frogner
6%

Søndre Nordstrand
11 %

Gamle Oslo
3%
Grorud
3%
St. Hanshaugen
9%

Grynerløkka
2%
Sagene
3%

Nordstrand
7%

Nordre Aker
8%

De viktigste resultater som kom fram i undersøkelsen i
korte trekk kan vi nevne bl.a.:
Bladet SeHer har en høy positiv sammenheng med den
generelle tilfredsheten til Oslo Døveforening. Det betyr at
desto mer positiv oppfatning av bladet, medlemmene har,
desto mer positive er de til Oslo Døveforening.
Personligheten hos Oslo Døveforening med størst
effekt er vennlig, trygg og hyggelig. Det betyr at de som
synes at Oslo Døveforening har en ”personlighet” som
preges av disse verdiene, er mer positive til Oslo
Døveforening.
Oslo Døveforening har en utfordring i forhold til to
grupper:

Daglig leder Vidar R. Sæle overrakte blomster og
kunngjorte vinneren Unni Lise Vincent med blomster på et
hyggetreff i pensjonistgruppen 13.september i Døvekirken.
Hun ble overrasket og glad.
Nr. 3 - 2006
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DIABETES KURS FOR DØVE
Oslo Døveforening i samarbeid med Læringssenteret ved
Aker Universitetssykehus gjennomførte et meget
interessant ukekurs 28.august – 1.september i Oslo.

Fra venstre bak: Annlaug Koppen, Marna Vålen, Bjørg
Seder, Rune Seder, Siw Anita Asgrimsplass, Jan Andre
Vullum, Line Thorsen og Odd Gunnar Sæter.
Fra venstre foran: Inger Kristin Hauge, Kjell Helge
Hogstad, Roy Skaftun og kursleder Vidar R. Sæle.
11 deltakere fra hele landet deltok, og 4 av dem har type 1
(insulin) og 6 personer med type 2 (tablett eller kosthold).
Den ene er type 3, som er pårørende. Tidligere arrangerte
Oslo Døveforening 2 kurser i fjor, men valgte i år å åpne
for hele landet.
Vi hadde kurs på Læringssenteret på Sinsen, og
overnattet på Haraldsheim Vandrerhjem som lå ikke langt
unna. En fin mosjonstur hver morgen og ettermiddag!
På kurset lærte vi om aktivitet og fikk utdelt skritt-teller til
lån. Vi brukte den i 1 døgn hvor alle skulle være i aktivitet,
gå turer, pause mellom temaundervisningene, osv. Målet
var å komme ca 10.000 skritt i 1 døgn. Alle klarte det,
bortsett fra 2. De fleste lå ca 11.000-12.000 skritt som
målte antall skritt de gikk. Den ene kom over 15.000, men
vi tror nok at den personen enten har gått mer enn oss,
eller så var det feiljustert i skritt-telleren.
Vi lærte om de ulike typer 1 og 2, og om hvordan diabetes
kan behandles med bare kosthold eller kombinert kosthold
og tabletter for type 2. Mens type 1 behandles med insulin,
hvor de setter inn sprøyte med penn. Det ble gitt
informasjon om ulike hjelpemidler som for eksempel å ta
blodprøve selv, slik at vi kan se hvor mye det er i
blodsukker før vi spiser, og 2 timer etter at vi har spist.
Resultatet forteller oss om vi har fått i riktig mengde
insulin. Behandling av diabetes og å holde blodsukker
nede gjøres av kosthold, mosjon, tablett/insulin. Blir
blodsukkeret for lavt, får vi føling og da må vi ty oss til
sukker, sjokolade, kake eller noe annet søtt for å få oss
8

Nr. 3- 2006

inn sukker. Blir blodsukkeret for høyt, må vi øke insulin
eller å gå lengre tur / bevege oss. Blodsukkeret blir
påvirket av mange ting, som stress, feber, aktivitet,
kosthold, medisin osv. Det er en utfordring for oss
diabetikere å holde styr på dette. For de som har hatt i
flere år, er det blitt en vane.

Vi hadde en hel dagskurs bare om kosthold med teori,
hvordan vi kan lese av informasjon på matvarer hva som
er mindre fett, hvordan kan vi vite et brød har fiber osv. Vi
lærte noen symboler vi kan se etter i noen brødvarer som
sier at det brødet er veldig bra. Og også andre matvare
produkter har tegnet ”grønn nøkkel” som sier at det er et
bra matvare. Vi fikk noen oppgaver i å handle inn matvarer
i en matbutikk, og det skulle vi lage til lunsj i felleskap. En
gruppe fikk i oppgave å lage en linsesuppe som smakte
veldig godt. Noen syntes det var litt tamt, men med en skje
kesam i suppen, smakte det bedre. Tilbakemeldinger fra
deltakere var at de ønsker å lære mer om kosthold og
ulike matvareprodukter. Vite mer om hva vi bør velge det
ene enn det andre. Få tips av spennende oppskrifter til
ulike måltider.
På slutten av kurset, lærte vi om hvordan vi behandler og
forebygger senkomplikasjoner som f.eks at det er viktig å
se etter på beina at vi ikke får sår. Da er det viktig å
komme til behandling før det blir verre. Det ble gitt
informasjon om fotpleie. Det er også viktig at vi går jevnlig
til kontroll hos øyelege. Etter det, fikk vi informasjon om
Norges Diabetesforbund, og om særfradrag for diabetes.

(Fortsetter på side 13)

LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE
Oslo Døveforening og Oslo Døves Pensjonistgruppe inviterer deg til likemannskurs for eldre døve.
Seminardagene er åpent for alle som bor i Oslo og Akershus, og holdes over 3 dager i Lovisenberggt 4..
I likemannskomiteen sitter Svein Sundkvist og Brynjulf Dammen fra Oslo Døves Pensjonistgruppe og daglig leder Vidar R.
Sæle fra Oslo Døveforening.

Onsdag 20.september kommer Peter F. Hjort som er en av etterkrigstidas fremste norrske medisinere.
Program
Tid

Onsdag 20.september

Onsdag 18.oktober

Onsdag 15.november

10.00

Livsglede i alderdommen v/Prof.
Dr. Med. Peter F. Hjort

”Med hjerte i lårhalsen”, hvordan
Informasjon om Norsk
forebygge fall og fallrelatert skader Pensjonistforbund
v/fysioterapeut Helga Backer

12.00

Lunsj

Lunsj

Lunsj

13.00

MPA (Mobil Person Alarm) –
tjeneste v/Per Olav Hauge

60pluss – trimtilbud for eldre v/
prosjektleder Harald Skoglund

Enklere Liv AS – demonstrasjon av
produkter som kan letter
hverdagen din

14.15
15.00

Evaluering av likemannkurset og
avslutning

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Påmelding til Likemannsseminar av hensyn til bestilling av mat.
onsdag 20.september – påmelding innen 13.september
onsdag 18.oktober – påmelding innen 11.oktober
onsdag 15.november – påmelding innen 8.november
Du kan gjerne melde på alle 3 seminardager med en gang, istedenfor å melde på hver gang.
Grunnen til påmeldingsfrist er at vi må bestille mat 1 uke i forveien.
Prisen gjelder pr dag
Kr 50,- for medlemmer i Oslo Døveforening
Kr 75,- for medlemmer i andre døveforeninger / NDF
Kr 100,- for andre (ikke – medlemmer)
NAVN: ______________________________________________

Medlem i : _______________________________

Påmelding leveres eller sendes Oslo Døveforening, Dronningensgt 6, 0152 Oslo. Teksttlf 22 91 06 91, fax 23 50 24 30,
epost: post@odf.no . Du kan også melde deg på under Pensjonistgruppens hyggetreff i Døvekirken.
Nr. 3 - 2006
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HOPPELOPPELAND
Bli med på Hoppeloppeland i Bærum fredag 3.november 2006 kl 17.00 – 20.00.
Sted: Grini næringspark på Østerås
Alder på barn: 0-12 år.
Påmeldingsfrist 30.oktober til foreldreutvalget i Oslo Døveforening – foreldre@odf.no
Det koster kr 80,- pr barn og gratis for voksne pga vi bestiller som en gruppe fra døveforening.
Oslo Døveforening dekker 50% av inngangsbillett, dvs kr 40,- pr barn for foreldre som er medlem i Oslo
Døveforening.
Hoppeloppeland har Nordens største innendørs aktivitets/lekesenter i Bærum! Hele 2600 kvm fylt
med morsomme fysiske aktiviteter og utfordringer for barna i form av kjempestore moderne
lekekonstruksjoner, enorme luftfylte leker, ballbinge, ballrom, softball-kanoner, spillrom (med fotballspill,
airhockey, fotball- og basketsimulator), hinderløype, borrelåsvegg, tråbil-baner, ballrom, minigolfbane, 5 partyrom, stor småbarnsavdeling, kino og mye, mye mer! Hoppeloppeland er spesielt tilpasset barnefamilier,
skoleklasser, barnehager, fritidsklubber, idrettslag, institusjoner og andre med ansvar for barn i alderen 0-12 år.
Hos oss får barna styrket motorikken, testet sine ferdigheter og vært i bevegelse i trygge omgivelser mens de
har det gøy sammen med familien og andre barn. I pausene kan man nyte varme vafler, frukt, pølser, baguetter,
pizza, kaffe, te, brus, is m.m. i kafeen. I kafeen har vi også dagens aviser, internett og storskjerm-TV til de
voksnes disposisjon. Hos Hoppeloppeland er man like velkommen om man kommer med medbragt matpakke
og kaffekanne!
http://www.hoppeloppeland.no

JULEVERKSTED FOR SMÅ NISSER
Bli med på juleverksted for små nisser søndag 3. desember 2006 kl 12.00 – 16.00.
Alder på barn: 3 - 8 år.
Pris: 75 kr pr familie som er medlem i Oslo Døveforening og 125 kr for ikke medlemmer.
Sted: Døveforeningens lokaler i Dronningens gate 6
Det blir servering av te, kaffe og varm mat.
Påmeldingsfrist 15. november til foreldreutvalget i Oslo Døveforening - foreldre@odf.no
Antall: maks 50 personer
10
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Husk å ta med nisselue!

JULEBORD LØRDAG 9.DESEMBER KL 18.00.

Sted: Ringnes Ølsenter i festsalen i Thorvald Meyersgt 2
Program og meny
• Foredrag om juleøl og juletradisjoner inkl. 4 smaksprøver av juleøl og 2 flasker juleøl pr person
• Varm julematbuffet - ribbe, pinnekjøtt, medisterkaker, og pølser med rødkål, rotmos, svisker, epler, julesaus
og kokte poteter – Riskrem med rød saus.
• Et lite ”foredrag” om Festsalens historie – om bildene og søylene, samt litt om Ringnes sin historie ut fra
malerienes innhold
• Sosial samvær med julestemning!
• Fra kl 18.00 – 24.00
Pris: kr 500 for ODF-medlemmer og kr 700 for NDF og andre. Drikke til maten kommer i tillegg.
Bindende påmelding innen 20.november til Oslo Døveforening, Dronningensgt 6, 0152 Oslo, epost: post@odf.no ,
fax 23 50 24 30. Det er plass til 80 personer.

---------------------------------------------------------------------------------Navn: ________________________________________
SMS / Epost / ttlfnr: _____________________________
På Ringnes Ølsenter serveres det mest øl – alt fra vanlig
Ringnes pils til Carlsberg, Lysholmer, Frydenlund Bokkøl,
Guinnes, Kilkenny samt mange forskjellige juleøltyper og
selvfølgelig alle Munkholm variantene. Her har du
mulighet til å bli en virkelig Ølkjenner. Ringnes serverer
også Imsdal og Farris.

Brygghusbaren

PUB

Skulle du ønske noe annet å drikke til maten – kan du
også få kjøpt rød og hvit vin + akevitt og konjakk/likør.
Vi ber deg derfor merke av om du ønsker å kjøpe
følgende drikkevarer:
Akevitt
Konjakk
Likør
Gi oss beskjed om hvis du er allergiker eller annet, og ikke kan spise fastsatt meny. Så vil du få annet mat.
Nr. 3 - 2006
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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 226.000 for 2006 .
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.

Artig tur til Gøteborg
Vi inviterte ungdommer til å melde seg på en tur til
Gøteborg og Liseberg 18.- 20.august. Det meldte på 24
ungdommer!
Vi reiste med Swebus expressen fredag morgen, og
ankom hotellet på ettermiddagen. Vi begynte med å samle
sammen til et informasjonsmøte og gikk gjennom hvilke
oppgaver de skulle jobbe med i Amazonasløp. Etter det
fikk alle rom nøkler og ble delt inn i grupper som de skulle
sove sammen med. Det var flotte hotellrom.

nok med fritid som skole, idrett, venner etc at de ikke er
interessert i å sitte i et ungdomsutvalg og ta ansvar for
aktiviteter.

Utover kvelden hadde ungdommene ønske om at vi skulle
bli litt lengre på Liseberg dagen etter, dvs lørdagen og
droppe amazonasløpet. Det tok vi lederne en avgjørelse
om at de kunne bli i Liseberg frem til oppmøte på hotellet
kl 22.00 om kvelden. Vi hadde også morsomme
underholdningsleker på kvelden.

Fredag kveld hadde vi amazonasløp. De fikk lage
smoothie-drikke og snacks og underholdning. Alle fikk
smake på smoothie-drikker og snacks og det smakte godt.
Etterpå snakket vi om hvilke aktiviteter, ungdommene
ønsker i løpet av høsten 2006. Vi hadde en diskusjon og
det var ikke mange forslag. Det som kom fram er at
ungdommer ikke ønsker å delta der vi voksne ledere har
ansvar, men hvis ungdommene ville ta ansvar selv ville
det komme mange. Men selv det var de i tvil om at noen
ungdommer ville ta ansvar uten voksne ledere. Vi spurte
om det var noen som kunne tenke seg å sitte i et
ungdomsutvalg. Det var laber interesse for det. Vi fikk
senere kommentar fra en gruppe som mente at de hadde
12
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Lørdag formiddag møtte alle opp til et tidspunkt, og vi gikk
sammen til Liseberg. Dagen gikk fort igjennom. Noen
hadde det tydeligvis morsomt på Liseberg med de mange
spennende aktiviteter som Liseberg hadde å by på. Vi så
svenske døve, men vi møtte også flere norske døve
ungdommer fra Vestfold og Telemark som var på tur
samme helg.
På søndag fikk ungdommene velge å dra på shoppingtur i

byen, eller å heie på Oslo Døve som spilte på en
internasjonal fotballturnering i Gøteborg. Oslo Døve vant
hele turneringen, og de så dem spille mot Milano (3-1) og
Ørebro (2-0). Vi spiste god kinesisk buffet før vi tok bussen
hjem til Oslo på kvelden.
De fleste ungdommene var fornøyde med turen. Vi fikk en
del tilbakemeldinger om at det kanskje var lurt å ha en
begrenset aldersgruppe. Denne turen var det ungdom i
alderen 14-25 år som var med, men de fleste i 15-17
årsalderen. De håper at vi arrangerer flere turer, og at
ungdom blir inkludert i å lage program for turene.

MER NYTT OM GÅRDEN SVEN BRUNS GT 7
Vi har mottatt det meste av oppgjøret fra megleren, men
det gjenstår en del justeringer som vi skal ha utbetalt
resterende av oppgjøret. Dette vil forhåpentligvis skje
denne måned. Avklaring på forholdet til Oslo kommune er i
orden at gjelden holdes av hos megleren til vi har funnet
nye lokaler. Da vil pantegjelden bli overført til ny eiendom.
Det som gjenstår er å få avklart om eller hvor mye vi
eventuelt må betale i skatt av salgsgevinsten.
Vi vil holde medlemmene orientert, men ber samtidig om
forståelse om at dere må vente med en fullstendig
redegjørelse når alt er avsluttet.
Nye lokaler?

(Fortsatt fra side 8, DIABETES KURS FOR DØVE)

På ettermiddagen gikk vi alle ut i byen og spiste god
middag på en restaurant og hadde det veldig hyggelig
sosialt sammen. På siste kursdagen fikk alle deltakerne
utdelt informasjonsbrosjyrer om diabetes og kursbevis til
hver.
Tilbakemeldinger fra kursdeltakere er at de ønsker mer
kurs, gjerne neste år. De ønsker mer aktivitetstilbud midt
på dagen, mer om kosthold, og de fleste vil helst ha
ukeskurs enn et helgekurs. Da får vi mer tid å lære om
ulike temaer.
Alle var veldig fornøyde med kurset, og følte at de lærte
mye i et tegnspråklig kursmiljø med foreleserne og
tegnspråktolker. Flere hadde deltatt på kurs med hørende,
men de følte at det ble dårlig utbytte og fikk ikke svar på
det de lurte på.
Oslo Døveforening vil sikkert planlegge en ukekurs og
eventuelt helgekurs bare om kosthold neste år.
Etterlyser diabetikere
I samarbeid med noen deltakere, har vi laget en uoffisielt
liste over hvem som har diabetikere, dvs hvem som har
type 1 og 2. For de som meldte på, leste om kurstilbudet i
Døves Tidsskrift, tekst-tv eller fikk vite helt tilfeldig av
andre. Vi har derfor laget en liste over døve som har
diabetes, slik at vi kan sende ut direkte en invitasjon til
neste kurs hos oss.
Pr 1.september har vi 28 navn, og det er sikkert flere som
har diabetes som vi ikke vet om.
Ta gjerne kontakt med Oslo Døveforening, Dronningensgt
6, 0152, Oslo, fax 23 50 24 30, post@odf.no.

Siden rapporten av medlemsundersøkelsen er snart
ferdig, vil vi studere den, og samtidig sondere terrenget i
forhold til behov og tanker for nye lokaler vi skal ha.
Eiendomskomiteen vil jobbe med dette fortløpende i høst
med å foreslå rammer for hva vi skal se etter av nye
lokaler, beliggenhet osv. Vi er nå i dialog med noen
rådgivere i forhold til å investere i eiendom og midler
(fond). Vi ønsker ikke å bruke alle pengene på å kjøpe ny
eiendom, men vi har noen tanker rundt dette som vi
trenger litt tid å jobbe med og fremlegge på et
medlemsmøte 22.november.

TRYGDEETATENS TOLKETJENESTE
Døgnåpen akuttvakttjeneste for døve og
døvblinde
Ved akutte situasjoner
som for eksempel
sykdom eller brann,
kan du nå få kontakt
med tolkeformidler når
som helst på døgnet.
Akuttvakttelefonen blir betjent når
hjelpemiddelsentralene er stengt.
Ring eller send SMS til region Øst (Oslo, Akershus,
Østfold, Hedmark, Oppland) du bor i:

46 40 77 90
Nr. 3 - 2006
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HVA VIL DU ODF SKAL TILBY DEG?
Vi ble litt nysgjerrige om rapporten fra medlemsundersøkelsen
som sa at yngre medlemmer og kvinner føler seg utenfor og er
mindre tilfreds enn de som er over 48 år. Vi dro derfor til
Sandefjord, der det var Døvemesterskap i helgen 16.17.september. Vi spurte 4 yngre personer i aldersgruppen 1736 år som bor i Oslo om hva de vil Oslo Døveforening skal tilby
dem.

på Oslo S. Kanskje en slik internettcafe med biljardbord kunne
være åpen for ungdom etter skoletid, slik at de har et sted å gå
til og møte andre.

Christine Dale og Carlina Lund

Svein-Erik Roos og Jan-Inge Raknerud
Jan-Inge Raknerud: Jeg kunne tenke meg at Oslo
Døveforening tilbyr ulike ute-aktiviteter for oss foreldre som har
barn. At foreningen prioriterer tilbud for barn og ungdom.
Gjerne utflukter hvor barna kan være med.
-

Nå har du snakket om behov for deg som er
forelder til barn, men hva med deg selv?
Det kan jeg ikke svare på, fordi jeg klarer meg selv i fritiden og
finner på noe å gjøre. Så her har jeg ikke noe behov i forhold
til døveforeningen. Men jeg kunne kanskje tenkt meg at
døveforeningen satser på kombinert kafebar og pub i 1.etasje,
og at kontor til døveforeningen er i samme sted, for eksempel i
2.etasje.
Svein-Erik Roos: Jeg må innrømme at jeg er helt utenfor, hva
som skjer i døveforeningen. Jeg vet at Oslo Døveforening har
sikkert mange fine tilbud, men jeg har ikke deltatt på noe på en
stund. Jeg tror ikke det har noe betydning om foreningen øker
mer tilbud, om folk ikke kommer. Det er på tide at
døveforeningen forandrer seg siden samfunnet har endret seg.
Døve klarer seg selv, og må kanskje ikke til døveforeningen for
å ha sosial treff, slik det var før.
- Hva bør vi satse på?
Jeg ser på Rorbua treff som er populært blant døve om
sommeren, og døveforeningen burde satse på noe lignende
annet sted. Det er lurt at man finner på et nytt navn på cafe/
pub som blir attraktiv for mange å komme til, og
døveforeningen kan ha et kontor der.
Han mener at det er bedre at døve går til et cafe/pub, slik at
døveforeningen får inntekter enn Rorbua for eksempel.
Kombinasjon av pub og internettcafe, og biljardbord er fin,
samt kontor til døveforeningen i 2.etasje. Et sted døve kan gå
til og treffe når de ønsker selv.
Jeg er litt opptatt av at døve ungdommer får et sted, enn å gå
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Carlina Lund: Jeg ønsker mer aktivitet som yoga, dans og
ute-aktiviteter. Dans er populært blant ungdom, da vi følger
med på TV og har lyst å prøve det samme. Inne-aktiviteter
som temakvelder som passer for oss yngre og vi liker å
diskutere politikk. I Oslo er ungdom spredt i grupper, og håper
foreningen kan tilby noe, som gjør at ungdom kan møtes
sammen.
Christine Dale: Jeg ønsker mer trivsel som hjemmekoselig
sofa og atmosfære enn kjedelig lokaler som det var i Sven
Brunsgt. 7. Jeg har ikke vært der, da jeg flyttet til Oslo for halvt
år siden. Det er mine venner som sier at det er kjedelig der, så
derfor møtes vi ute på cafeer. Jeg ønsker at foreningen kunne
tilby ulike hobby kurs og gjerne ekstreme aktiviteter.
-

Hva slags lokale ønsker dere foreningen skal ha,
siden vi har solgt huset i Sven Brunsgt. 7? For
jeg oppfatter dere at dere ønsker mest aktiviteter
utenfor døveforeningen.
Carlina og Christine: De ble usikre på hva slags lokale, men
etter hvert i samtalen kom de fram til et internettcafe hvor man
kan ha temakvelder, et sted å møtes og ta en kopp kaffelatte
for eksempel en gang i uken. Viktig at det er trivsel der. Når vi
ser at det er mest voksne og eldre i døveforening, og da
trekker vi unna og møtes heller annet sted. Kanskje det er lurt
å tilby ulike aldre på ulike dager Kanskje tilby ulike aldre på
ulike dager, gjerne med middag slik at vi kan komme dit etter
skole / studie og spise middag om ettermiddagen eller kveld.
-

Oslo Døveforening har et prosjekt på gang for
ungdom i tredje året og har tilbud av ulike
aktiviteter som dere ønsker, men vi sliter med å
nå ut informasjon om tilbudet. Har dere tips til
hvordan vi kan spre informasjon?
Hvis foreningen har et cafe som vi kan trives godt, og at det er
informasjon der, og da kan vi spre informasjon gjennom våre
venner via e-post.
- Hva med SMS?
Tja, det kan virke litt masete å sende info gjennom SMS, da
sletter vi meldingen rask. Vi synes det er best med epost.

HJEMMEHJELP SOM KAN TEGNSPRÅK!

Nå kan døve få hjemmehjelp som kan tegnspråk.
Kommunen har innført brukervalg i
hjemmehjelpstjenesten i alle bydelene i Oslo. Det betyr
at alle døve som skal ha hjemmehjelp kan få hjelp fra
Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde.
Alle som trenger hjemmehjelp må søke til bydelen der
de bor. Du kan søke om hjelp til rengjøring, tørking av
støv, støvsuging, handling osv. Rådgivningskontoret for
hørselshemmede kan hjelpe med å skrive søknaden.
Når bydelen har behandlet søknaden, lager de et
vedtak. I vedtaket står det hva hjemmehjelpen skal
gjøre og hvor lang tid de skal være hos deg. Hvis du får
avslag eller ikke er fornøyd med vedtaket, kan du klage.
Bydelen sender vedtaket hjem til deg. Samtidig får du et
hefte med oversikt over alle leverandørene som har
hjemmehjelp i din bydel. Du kan bestemme hvilken
leverandør som skal være hjemmehjelp hos deg.
Når du har bestemt deg for hvilken leverandør du vil ha,
må du gi bydelen beskjed. Hvis du ikke gir beskjed, får
du automatisk hjemmehjelp fra bydelen der du bor.
Rådgivningskontoret for hørselshemmede er en av
leverandørene i heftet. Vår tjeneste heter
Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde. Vi har
døve, tunghørte og hørende hjemmehjelpere som kan
tegnspråk.
Hvis du vil bytte leverandør må du gi beskjed til bydelen.
Det tar en måned og en dag fra du gir beskjed, til du får
hjemmehjelp fra den nye leverandøren.
Noe du lurer på?
Ta kontakt med oss!
Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Lille Grensen 7, 0159 Oslo
Kari-Anne Solheim mobil 95723274 - tekst tlf 22335919
Monica Nordmo mobil 95134283 - tekst tlf 22335919

EM KVALIFISERINGSKAMP MELLOM
NORGE – BELGIA LØRDAG 30.
SEPTEMBER

Norges herrelandslag er trukket til pulje sammen med
Hellas og Belgia, og vinneren av gruppa får delta EM for
døve i Portugal 10.-23.juni 2007.
28. april: Hellas – Norge: 0 – 1 (i Athen)
20. mai : Belgia - Hellas: 1 - 1 (i Gent)
Foreløpig stilling:
Norge 1 1 0 0 1-0
Belgia 1 0 1 0 1-1
Hellas 2 0 1 1 1-2

3 poeng
1 poeng
1 poeng

Gjenstående kamp er avgjørende om hvem som får den
plassen til EM fotball for døve i Portugal til neste år.
Dette vil være bragd av norske laget hvis de klarer å
kvalifisere på egenhånd.

Kampsted:
Dato:
Kampstart:
Inngangspris:

Lambertseter Stadion
lørdag 30.09.2006
kl. 15.00
kr. 50,- (16 år eller yngre gratis)

Det blir sosialt samvær samme kveld, og
bestemmelsested er ikke avgjort ennå. Føllg med
www.fotballdeaf.no for oppdaterte informasjon.
Oslo Døves Sportsklubb er teknisk arrangør av EM
kvalifiseringskamp mellom Norge – Belgia i samarbeid
med Norges Fotballforbund v/døveutvalget.
Alle er hjertelig velkommen!
Nr. 3 - 2006
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VELKOMMEN TIL JULEMARKED

Julemarked avholdes i Lovisenberggt 4 i 1.etasje.

Lørdag 2.desember kl 10.00 – 16.00
Det blir et spennende julemarked med mange fine ting å kjøpe gaver til jul. Det er mulig å kjøpe noe fra cafeen med
noe å bite i med kopp kaffe eller te.
Er du interessert i å selge ting du har laget? Ta kontakt med Maj-Lis Marman sms 414 20 838 innen 17.oktober.
Pris for leie salgsplass pr bord er kr 200 for ODF-medlemmer, kr 350 for NDF-medlemmer og kr 500 for andre.

HALVDAGSTUR TIL HADELAND
Oslo Døveforening ved kulturutvalget arrangerer en halvdagsutflukt til Hadeland Glassverk lørdag 18.november.

Kl 10.00
Kl 11.15
Kl 12.00
Kl 14.00
Kl 16.00

Avreise med buss fra Oslo S, spor 19
Kaffe og hjemmebakst ved ankomst i Kokkestua, Hadeland Glassverk
Guiding i Glasshytta og Glassmuseet
2-retters lunsj i Kokkestua
Hjemreise

Jule-shopping til fabrikkpriser.
Kr 400 for ODF-medlemmer og kr 500 for NDF/Andre, som inkluderer buss t/r, kaffe og hjemmebakst, guiding i
Glasshytta og Glassmuseet og 2-retters lunsj. Drikke til lunsj kommer i tillegg.
Bindende påmelding innen 8.november til Oslo Døveforening ved Vidar R. Sæle.
16
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LEGE FOR DØVE
Oslo Døveforening fikk besøk av et medlem, som reagerte på et brev som Rådgivningskontoret for hørselshemmede
sendte ut 29.juni 2006. I brevet var det en orientering til døve pasienter som gikk til lege Yasmin Alambeigi, om at hun er
langtidssykemeldt.
Medlemmet reagerte på at Rådgivningskontoret for hørselshemmede har tilgang til pasientlister, og mente at det måtte
være brudd på taushetsplikten når de får vite pasientlister av legekontoret på Sinsen.
Oslo Døveforening henvendte til Rådgivningskontoret, om dette var tilfelle at Rådgivningskontoret for hørselshemmede
har tilgang til pasientlister.
Svaret fra Rådgivningskontoret er at de har ikke pasientlister til lege for døve. Det er legekontoret på Sinsen som har
det. Navnelistene får legene hver måned fra Fastlegekontoret i Oslo (en del av trygdeetaten). Rådgivningskontoret skrev
brevet uten navn på mottager, og legekontoret på Sinsen satte selv på navn og adresse.
Rådgivningskontoret nevner at legekontoret på Sinsen har fått en vikar, og hun er en veldig hyggelig lege som heter Maja
Husa. Hun er opprinnelig fra Trondheim og arbeider foreløpig hver torsdag på legekontoret og mandager på
ungdomshelsestasjon. De håper at de kan utvide antall dager etter hvert.

KURS I MINIALBUM PÅ TEGNSPRÅK

KURS I SCRAPBOOKING PÅ TEGNSPRÅK

Nå har du muligheten til å prøve deg på scrapbooking,
populært kalt scrapping, med en kursholder som kan
tegnspråk.

Vi lærer hvordan vi lager et minialbum fra bunnen av –
en super gave ide til slekt og venner!
På kurset kan du velge mellom gutt, jente eller nøytral
album, og vi lager et spesielt minialbum som både er søtt
og skikkelig tøft på samme tid. Du trenger ingen
spesielle forkunnskaper i scrapping for å være med, og
dette er noe du kan ta med hjem og fortsette med på
egen hånd.
Sted: Oslo Døveforening, Dronningensgt 6
Dato: Mandag 23. oktober
Tid: 19.00 – 22.00
Antall deltakere:maks 8 personer
Pris: 350 kr pr person
Påmeldingsfrist: 16.oktober til Anne Jo Schrøder
Påmelding til kursene sendes til kurs@papirloftet.no
- Faksnr: 33128390 - Ttlf: 56146814
For mer informasjon: www.papirloftet.no

Anne Jo Schrøder Lexander er en dyktig scrapper som
er tilknyttet Papirloftet som kursholder. Hun har bidratt
med både artikkel og flere layouts i det norske stempel
og scrapbookbladet ”Ett Trykk”. Hun er også medlem av
det Kreative Teamet på scrapping.no., Norges største
samlested for scrapbookere, der hun bidrar med både
layouts og artikler.
Kursene er åpne for alle tegnspråklige, og materiell er
inkludert i kursprisen. Det vil også være mulig å handle
litt ekstra av basisvarene etter kurset.
Alle som deltar vil etter kursets slutt få med seg et lite
kurshefte samt et rabattkort på 10% på neste kjøp hos
Papirloftet.
Når: Torsdag 19.oktober kl 19.00 – 22.00 introduksjonskurs
Sted: Oslo Døveforening, Dronningensgt 6
Maks antall: 8 personer
Pris: 300 kr pr person
Påmeldingsfrist: 16.oktober til Anne Jo Schrøder
Påmelding til kursene sendes til kurs@papirloftet.no
- Faksnr: 33128390 - Ttlf: 56146814
For mer informasjon: www.papirloftet.no
Nr. 3 - 2006
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OSLO DØVE VANT DM I FOTBALL

Oslo A vant Døvemesterskapet i fotball for herrer i
Sandefjord 16.-17.september, hvor Holtan Døves
Sportsklubb var vertskap.

Lørdag 16.september
Herrer
SDIF - Oslo B: 1-0
Oslo A – Holtan: 5-1
Holtan – TDIK: 1-3
Oslo B – Bergen: 1-4
Bergen – SDIF: 1-0
TDIK – Oslo A: 0-3
Damer
TDIK – Bergen: 3-1
Holtan – Oslo: 8-1
Holtan – TDIK: 0-4
Oslo-Bergen: 3-4
Bergen – Holtan: 1-2
Oslo – TDIK: 0-9
Søndag 17.september
Herrer
Semifinale: Bergen - Trondheim: 2-0
Semifinale: Oslo A - Stavanger: 2-1
Kamp om 5. - 6. plass: Holtan – Oslo B: 1-4
Bronsefinale: Trondheim – Stavanger: 0-4
Finale: Oslo A – Bergen: 2-2 (etter ordinær tid og
ekstraomganger, så straffespark 5-4)

Oslo B kom på 5.plass

Damer
Bronsefinale: Bergen – Oslo: 2-1
Finale: Holtan – Trondheim: 1-5

Oslo damelaget kom på siste plass av 4 damelag.
Kampene ble spilt på Bugården Bane, som lå i nærheten
av Jotunhallen og storstadion (Sandefjord FK sin bane).
Resultater fra kampene
Gruppe A - Stavanger (SDIF), Bergen, Oslo B
Gruppe B - Oslo A, Trondheim (TDIK), Holtan
Dame-gruppe - Trondheim (TDIK), Holtan, Oslo, Bergen
18
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Toppscorer for herrer: Hassan Yussuf, Oslo og Shazhad
Ahmed, Oslo – begge med 4 mål hver.
Toppscorer for kvinner: Unni Helland, Trondheim, 9 mål
Beste DM spiller for herrer: Robert Macha, Bergen
Beste DM spiller for kvinner: Unni Helland, Trondheim

Terminliste for Oslo Døveforening - 2006
SEPTEMBER
19.
20.
24.
26.
27.
29.
30.

tir
ons
søn
tir
ons
fre
lør

Bridge kl 18
Likemannskurs for eldre døve kl 10-15
Døves dag – tur til Holmestrand
Odsk styremøte kl.17
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Kurs for hesteinteresserte på Skaug
Kurs for hesteinteresserte på Skaug

OKTOBER
01.
03.
10.
11.
17.
18.
19.
23.
25.
31.

søn
tir
tir
ons

Kurs for hesteinteresserte på Skaug
Bridge kl 18
Kvinneforening kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Odf – styremøte kl 17
tir
Bridge kl 18
ons Likemannskurs for eldre døve
tor Papirhobby kurs kl 19-22
man Papirhobby kurs kl 19-22
ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
tir
Bridge kl 18

NOVEMBER
03.
07.
08.

fre
tir
ons

11.
14.
15.
18.
22.

lør
tir
ons
lør
ons

28.

tir

Hoppeloppeland kl 17-20 i Bærum
Kvinneforening kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Odf – styremøte kl 17
Seminar for underavd. kl 10-17
Bridge kl 18
Likemannskurs for eldre døve
Tur til Hadeland Glassverk
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Odf har medlemsmøte kl 19.00
Bridge kl 18

DESEMBER
02.
03.
05.
06.
09.
12.
13.
16.
20.

lør
søn
tir
ons
lør
tir
ons
lør
ons

Julemarked
Juleverksted ved foreldreutvalg
Kvinneforening kl 18
Pensjonisttreff – julebord
Julebord
Bridge kl 18
Odf – styremøte kl 17
Jule – Bridge
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken

ANDRE ARRANGEMENTER
•
•
•
•

30.september: EM-kvalifiseringskamp for
døvelandslaget i fotball, Norge – Belgia
www.fotballdeaf.no
6. – 7.oktober: Stand Up i Teater Manu
www.teatermanu.no
13. – 15. oktober: Døves Kulturdager i Ålesund
www.kulturdagene.net
27. – 29. oktober: Nedre Gausen
kompetansesenter har elevtreff i forbindelse med
125 årsjubileum www.statped.no/nedregausen /
www.andata.no/Skole/Elevtreff-2006.htm

FINN UT NÅR DU ER FØDT
Finn fram mobilen eller kalkulator og regn ut.
Ta den datoen du er født
x4
+ 13
x 25
- 200
+ mnd du er født
x2
- 40
x 50
+ siste to tall i året du er født
- 10500.
Hva får du?

☺
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 .

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 23 50 24 30
(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)
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Returadresse: Oslo Døveforening, Dronningens gate 6, 0152 Oslo

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. 18.september 2006 har vi 44 medlemmer som støtter Oslo Døveforening.

