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Blad – SeHer
Prisene gjelder pr blad.
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Kr 500,- for 1/3 av siden
Kr 250,- for 1/6 av siden.
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Døvehistorieutvalg
Internasjonal gruppe

Informasjon:
www.odf.no
Tekst-tv NRK, side 772
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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.

NYTT FRA STYRET
Medlemskap

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

Torill Lorentzen
Unn Johannessen (1 år)
Gunnar Løken (1 år igjen)
Maj-Lis Marman (2 år)
Trine S. Austbø (2 år)
Rolf Smenes

Nye medlemmer for 2005:

Anne Kari Hammer
Lailia Johanne Hope
Astrid Moe

Nye medlemmer for 2006:

Lisbeth Solvang
Magne Pladsen
Linda Stadshaug

Bilagsrevisor:

Jens Chr. Bjørke

Lovkomite:

Jarle Lid, Odd-Inge Schrøder og
Sonja M. Holten

Eiendomsstyre:

Bjørn A. Kristiansen og
John Erik Johannessen

Utmelding:

Salg av aksjer
Designtrykkeriet AS ble solgt til Åstvedt AS, etter en ekstra
ordinær generalforsamling 10.januar 2006, hvor Sissel
Gjøen representerte for Oslo Døveforening.
Oslo Døveforening hadde 20 aksjer hos Designtrykkeriet,
og vi får kr 3.100 pr aksje for salget. Det gir kr 62.000 for
alle aksjer. Salget av aksjene går til Hjelpefondet, etter at
balansen i foreningsregnskapet er justert til null kroner, da
det står pr 31.12.2005 at vi har kr 2.000 for aksjene.
Landsråd
Norges Døveforbund hadde Landsråd 17.-19.mars 2006 i
Stjørdal. Fra Oslo Døveforening deltok Torill Lorentzen og
Trine S. Austbø. På Landsråd ble det diskutert
medlemsskap i FFO / SAFO, døveforeningen i fremtiden,
medlemskap og forbundskontingent, foreningsfond –
egenandel, tema for døves dag 2006, oppfølging av
vedtak fra landsmøtet 2005 og andre saker.
Reportasje fra Landsråd kommer i Døves Tidsskrift.

Revisor for underavdelingene: Helge Hansen

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

SKAUG ER ÅPEN I PÅSKEN
Feriehjemmet Skaug på Nesodden er åpent i påsken fra
8. april til 17.april. For bestilling av opphold kan man
kontakte Børre Roås sms 908 01889 eller 995 00103.

Stoff til neste nummer
Neste nummer kommer ut i juni 2006, og frist for å
sende stoff er 1. juni 2006. seher@odf.no
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FARVEL SVEN BRUNSGT 7
Vi har hatt en del ”farvel” – arrangementer i Sven Brunsgt.
7. Blant annet arrangert den siste nyttårsfest, siste
pubkveld 3.mars og Bridgeklubben hadde siste
døvemesterskap 4. – 5.mars.

Nyttårsaften med ca 130 besøkende

underskrifter fra hovedstyret. Kjøperne som overtar Sven
Brunsgt. 7 er Roger Vodal og Kim Johnsen. Ved
kontraktinngåelse er det mottatt kr 500.000 som ligger på
en konto hos advokaten.
Eiendommen overtas av kjøper 1.april, men har rett til å
utsette overtakelsen frem til 1.juni 2006. Dersom
overtakelsen finner sted etter 15.april, skal kjøper betale 5
% rente av kjøpesummen minus kr 500.000 som er
mottatt. Renten tilsvarer ca kr 28.000 pr uke fra 16.april og
frem til overtakelse finner sted (senest 1.juni 2006).
Dugnad og loppemarked
Det har vært utrolig mye jobb, mye mer enn vi trodde når
vi startet prosessen med å tømme huset med flere
dugnadsdager. Vi begynte med dugnad 4. og 11.februar
med å tømme gården med ting som skulle kastes ble
plassert i bakgården, og en del møbler ble plassert i
3.etasje da vi skulle ha loppemarked. Det var mye som
skulle tømmes bl.a fra loftet, 5.etasje, alle boder i
baktrappene, grotten, 1.etg og dels i 2.etg.
Pensjonistgruppe, kvinneforening, feriehjemsutvalget,
døvehistorieutvalget, sportsklubben og bridgeklubb stilte
opp på dugnaden. Loppemarked hadde vi to dager, 18. og
19.februar. Lørdagen kom det ca 50 personer og noen
kjøpte møbler og ting. Det samme med søndagen, ikke så
mange stakk innom, men vi fikk solgt en del. Vi er veldig
glad for at Telemark døveforening kjøpte alle bordene som
var i 2.etasje. Vi fikk tilbakemelding fra dem om at de var
veldig fornøyde og det ble pent i deres lokaler i Skien.
Døvekirken kjøpte møblene som var i grotten.

På pubkvelden ventet alle spent på Stand-up showet.

Alle var i full gang med å bære ut møbler fra
historierommet.

I full konsentrasjon under Døvemesterskap i bridge.
Overtagelse og kontrakt
Det ble formelt undertegnet en salgskontrakt av gården
Sven Brunsgt. 7 torsdag 9.februar kl 10.00 hos advokat
Fredrik Borch. På kontraktsmøtet var daglig leder Vidar R.
Sæle som undertegnet kontrakten på vegne av Oslo
Døveforening. Han hadde tatt med en fullmakt med 5
4
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Foreningen spanderte brus og pizza etter en hard
dugnadsøkt som smakte godt før de fortsatte.

Daglig leder Vidar R. Sæle og leder i frivillig komite
Gunnar Løken spiser pizza i en velfortjent pause under
dugnaden.
Flyttedagen
Torsdag 9.mars hadde vi dugnad, hvor pensjonistgruppen
og andre frivillige stilte opp sammen med ansatte på
kontoret. Vi leide en varebil, og fraktet alle esker, ting etc
som ble plassert på lageret på Adamstuen, da vi ikke
hadde plass i Dronningensgt. 6. Da vi var ferdig med å
legge alle tingene på lageret, så skulle vi frakte ting som er
forsiktige til Dronningensgt, og at resten skulle tas den
store flyttedagen lørdag 11.mars. Men dugnadsgjengen
var så ivrige, at de tok mye mer, så det ble til at vi tok mye
til Dronningensgt.
Lørdag 11.mars leide vi en lastebil, og fraktet alle tingene
og møbler til Dronningensgt. 6, så videre til Teater Manu’s
lokaler hvor pubutstyr, glass og høytalere ble plassert og
tilbake til Sven Brunsgt. 7. Her ble resten av tingene kjørt
ut til feriehjemmet Skaug med ting som de ville ha bl.a.
komfyr, kjøleskap, kjøkkenting, sofa osv. Bridgeklubb,
pensjonistgruppe, feriehjemsutvalget og sportsklubben
stilte opp på dugnaden.
Feriehjemsutvalget som var på Skaug med resten av
tingene, fikk en del problemer da lastebilen ikke klarte å
komme helt opp til Skaug. Så sønnene til Arnesen og Lid
kjørte med sine privatbiler opp og ned. Så det tok sin tid,
men alle kom sent hjem på kvelden.

Vi bærer møbler inn i flyttebilen på vei til nye lokaler.

Siste dugnad
Helt ferdig med Sven Brunsgt. 7 var vi ikke, så vi innkalte
til siste dugnad torsdag 16.mars med å tømme siste biten
av ting og møbler som ikke ble solgt på loppemarked. Vi
spurte pensjonistgruppen og de stilte sporty opp, og
meningen var at de skulle ta lette ting da vi tenkte at alle
var nok slitne. Men utrolig nok var de i toppform og spreke
folk. De tok det meste i hele huset og fylte opp hele
containeren fullt på 22 kubikk etter 2 timer. Så måtte vi
ringe og be containerfirma om å hente den og bytte til en
ny da det var mer å tømme! Så pensjonistene la resten av
tingene i portinngangen som vi ikke fikk plass i
containeren. Containeren ble hentet og byttet senere på
ettermiddagen, og på kvelden kom bridgeklubben og tok
de resterende av tingene i port inngangen, og gikk
gjennom hele huset for siste sjekk og tømte siste rester.
Containeren ble nesten fullt.
Fortsatt var ikke huset tomt!
Drikkeautomaten og brusautomaten ble hentet av et
transportfirma, som plasserte drikkeautomaten på et lager
til vi får solgt den. Brusautomaten ble kjørt til
Dronningensgt, men det var helt umulig å få den opp til
2.etg. Så de kom igjen noen dager og monterte av deler
av brusautomaten så den kom til slutt opp i nye lokalene.
Så gjenstod 3 safer, hvor av 1 på gamle kontoret, 1 i
historierommet og en i 3.etasje etter Norges Døveforbund
som hadde leiet lokaler noen år siden. Vi fikk den av
Norges Døveforbund da den var for tungt å ta med. Så vi
måtte bestille en transportfirma og hadde kontakt med Jøli
AS om de ville ta inn i innbytte mot at vi kjøper et nytt. Jøli
AS svarte at de anbefalte ikke å ta inn som innbytte, det
var heller bedre å kaste dem. Så transportfirmaet hentet
de 2 safene i 1.etasje som ble kjørt bort. Safen i 3.etg står
fortsatt igjen, og grunnen er at den veier 460 kg og kan
ikke bæres ned trappene. Det måtte bestilles en stor kran
til å ta safen ut av vindu i 3.etg. Vi ble enige med kjøperen
om å vente til de begynner å pusse opp, så vil de ta ut
safen for oss.

Harold Nielsen koster den siste biten, etter en dugnadsøkt.
Nr. 1 - 2006
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DRONNINGENS GT 6
Vi har flyttet til midlertidige lokaler i 2.etasje hos
Christiania kontorsenter til vi har funnet nye lokaler som vi
skal kjøpe.
Vår nye adresse og telefon er:
Oslo Døveforening
Dronningensgt 6
0152 Oslo
Teksttlf 22 91 06 91 – post@odf.no
Kurs ttlf 22 91 06 92 – tskurs@odf.no
Fax
23 50 24 30

Oslo Døveforening i godt selskap med andre firmaer.

Skilt på døra – så ser du inngangen der brusautomaten
står.

Fakta om lokalene
Vi leier lokalene av Øvre Slottsgate 15 b AS, og har en 3
års leieavtale. Men vi er bundet til en leieperiode på
minimum 12 måneder og har 4 måneders oppsigelsesfrist i
leieperioden.
Det betyr at vi kan tidligst si opp avtalen 31.oktober 2006.
Det må vi se an, når vi har funnet nye lokaler / hus som vi
begynner å sette i gang etter sommerferien. Vi ønsker å få
en medlemsundersøkelse som sendes ut til medlemmer
først, og se hva medlemmer ønsker i forhold til nytt sted.
Årsleien i Dronningensgt 6 er kr 298.000 pr år inkludert
strømforbruk til kjøling, oppvarming, belysning, varmt vann
og renhold av fellesarealer. Arealet i lokalene er 185 kvm.
Det er 3 kontorer, kjøkken, toalett, gang, lagerrom, 2
aktivitetsrom og et kott. Moms slipper vi å betale, da vi
ikke er mva-registrert.
6
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Til høyre er kontoret til tegnspråkinstruktør Keir Evjen, og
til venstre er kontoret til daglig leder Vidar R. Sæle.

Til høyre er det møterom med plass til 7-10 personer og til
venstre er det store møterom / aktivitetsrom som er plass
til 20-30 personer.

PUBKVELDER
Vi leier lokaler hos Teater Manu i kjelleren som ligger i Christies gate 5.

Teater
Manu

Hvordan kommer jeg til Christies gate 5?
Trikk:
Linjene 11, 12 og 13 (Birkelunden) og linje 17 (Carl
Berners plass)
Buss:
Linjene 20 (Lilleborg kirke), 21 (Fagerheimgata) og 30
(Dælenenga) og linjene 31 og 32 (Carl Berners plass)
T-bane:
Linje 5 (Carl Berners plass)
Parkering: gateparkering

FREDAG 5. MAI
Program er ikke avklart, men det blir annonsert i tekst-tv NRK side 772 og i www.odf.no.

Vi åpner dørene kl 19.00, og selger enkel bevertning og drikke ved puben.

FREDAG 2. JUNI – TEGNSPRÅKDEBATT OG REKEFEST

(foto: Bergen Døvesenter)

Det blir en tegnspråkdebatt mellom Thorbjørn Johan Sander og en representant fra Norges
Døveforbund med bl.a. om tegnspråkloven.
Vi åpner dørene kl 19.00, og debatten begynner kl 21.00.
Salg av reker med tilbehør og drikke ved puben.
Nr. 1 - 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.

Prosjektgruppen
Vidar R. Sæle, prosjektleder
Stian Giltvedt, prosjektmedarbeider
Silje Fjeld, prosjektmedarbeider
Bjørn A. Kristiansen, representant fra Norges Døveforbund
Henning Strand, brukerrepresentant
Truls Yggeseth, brukerrepresentant
Jannicke Kvitvær, brukerrepresentant
Remi D. Roos, brukerrepresentant
Informasjon og kontakt
Vi har laget en ny webside på www.ung.odf.no med bedre
design som vil komme i løpet av april måned, selv om dere
ser at det er ny webside, men den er foreløpig.
Ønsker du å få tilsendt informasjon om aktivitetene pr
epost / sms, så kan registrere deg på http://ung.odf.no/wpregister.php.
Hva skjer framover?
21.- 23. april Lan-party
27.april
Lære å mikse alkoholfrie drinker
6.mai
Curling
11.mai
Mobilvideo og fotocollage
20.mai
Handletur til Sverige
27.mai
Kinokveld ”Da Vinci koden”
8. juni
”Festen” – teater
24.juni
Tusenfryd
10.-13.august Ferietiltak på Skaug, Nesodden

En tur i Hadeland Glassverk viste en stolt Truls Yggeseth,
etter at han hadde blåst et glass. På bilder ser vi fra
venstre Silje Fjeld, Henning Strand, Jannicke Kvitvær,
Truls Yggeseth og Vidar R. Sæle. Stian A. Giltvedt var
med, men han var fotografen vår og kunne derfor ikke
være med på bildet.

Under full konsentrasjon med Pc’er i møterommet på
hotellet.

Følg med for mer info om aktivitetene i www.ung.odf.no .
Seminar på Jevnaker
Vi hadde en flott helg på Thorbjørnsrud hotell i Jevnaker
10. – 12. februar, hvor vi hadde et seminar hvor vi kom
med masse ideer til aktiviteter i 2006. I løpet av helgen
hadde vi ikke bare møte, men tok en tur til Hadeland
Glassverk og fikk se en demonstrasjon av utblåsing av
glass. Alle fikk prøve selv. Lørdag kveld dro vi til Hønefoss
og spilte bowling.
Prosjektleder Vidar R. Sæle taster og taster på PC, alt
som vi ble enige om på seminaret.
8
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MEDLEMSUNDERSØKELSE

DM I BRIDGE

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 437 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 er noe forsinket pga flytteprosessen, men vi kommer til
å sende ut spørreskjema i løpet av april/mai 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!

Oslo Døves Bridgeklubb arrangerte Døvemesterskap i
bridge i Oslo 4. – 5. mars i døveforeningen. Vi i
bridgeklubben er stolt over at våre medlemmer gjorde flott
innsats under døvemesterskapet. Gunnar Løken / Xing
Sheng She vant med 64 poeng og Eitan Zuckermann /
Svein Arne Peterson kom på 3.plass.
Resultatliste:
1. Gunnar Løken
- Xing Sheng She
64
2. Leif G Kvernberg - Erling Jacobsen
57
3. Eitan Zuckerman - Svein Arne Peterson 30
4. Henrik Walther
- Robert Brzezcz
6
5. Jon Pettersen
- Leif Rånes
5
6. Arnulf Pedersen - Erling Kvalsund
-14
7. Leander Johansen - Sverre Skarsbakk - 18
8. Astrid M. Viken
- Glenn Cooper
- 19
9. Gabor Baksa
- Ryszard Sosna
- 37
10. Gjermund Hansen - Kjell O. Mørk
- 74

STAND UP SHOW
Fredag 3.mars hadde vi besøk av Raske kvinner ved
Torunn Bakkestuen og Hanne Enerhaugen som viste et
morsomt stand up show! Mange lo av dem. Det var over
100 besøkende på pubkvelden i døveforeningen.

Nr. 1 - 2006
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OSLO DØVES PENSJONISTGRUPPE
1971 – 35 årsjubilem – 2006

Pensjonistgruppens hyggetreff er i lokalene til Døvekirken
annenhver onsdager kl 10.00 – 15.00. Det var ikke plass til
oss da døveforeningen flyttet til Dronningensgt. 6, og
foreningen har derfor leiet lokaler til oss i Døvekirken.

regnskap ble godkjent. I innkomne forslag ble det fremmet
forslag om å endre navn på gruppen fra ”Oslo Døves
Pensjonistgruppe” til ”Oslo Døves Seniorutvalg”. Det ble
en debatt på navnet, og det måtte til en avstemning som
viste at 12 medlemmer gikk inn for ”Seniorutvalg” (Det ble
foreslått seniorgruppe istedenfor seniorutvalg). Ny
avstemning gav 33 stemmer for å beholde navnet ”Oslo
Døves Pensjonistgruppe” og 12 stemmer for
”Seniorgruppen”.
Det ble foreslått å ta ut kr 10.000 fra Hjalmar Lindgaards
Minnefond til tilstelning av pensjonistgruppens 35
årsjubileum i 2006, som ble godkjent.

Pensjonistgruppen har siste
hyggetreff før påske onsdag
12.april kl 10.00 – 15.00 i
Døvekirkens lokaler, og neste
hyggetreff etter påske blir
onsdag 26.april. Velkommen.

35 års jubileum

Oslo Døves Pensjonistgruppe blir stiftet lørdag 13.mai
1971, og vil i denne anledning arrangere en hyggelig
markering i Døvekirken onsdag 10.mai kl 11.00 – 15.00.
Det blir matservering og Brynjulf Dammen vil stå for
underholdningen.

Terminliste og bingoverter
Ons 26.april

Kjell Otto Larsen og Jorunn Haugen

Ons 10.mai

Ørnulf Holstad og Ruth Holstad

Ons 24.mai

Aud Berit Heggem og Elisabeth H. Nordli

Ons 7.juni

Ellen Landehagen og Roar Pedersen

Ons 21.juni

Benny Persson og Annie Rolstad

Dersom det ikke passer for deg den dato du er tildelt som
bingovert, så prøv å bytte med en annen på listen.
Deretter sier du fra til styret i pensjonistgruppen om
endringer.

Årsmøte i Pensjonistgruppen

Pensjonistgruppen hadde årsmøte 1.mars i
døveforeningens lokaler i Sven Brunsgt. 7. Beretning og
10
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Bak fra venstre: Torstein Ekerbakke, Brynjulf Dammen
(kulturkontakt), Svein Sundkvist og Oskar Nilsen.
Foran fra venstre: Hallgerd Wroldsen, Jarle Lid og Reidun
Johansen.
Jorunn Atlinski var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Det ble valgt en ny leder i Jarle Lid, etter at Oskar Nilsen
ikke ønsket å fortsette som leder. Valgresultatene ble:
Leder:
Jarle Lid (ny)
Nestleder:
Oskar Nilsen (1 år igjen)
Kasserer:
Torstein Ekerbakke (1 år igjen)
Sekretær:
Svein Sundkvist (1 år igjen)
Styremedlem: Reidun Johansen (ny)
1.varamedlem: Hallgerd Wroldsen (ny)
2.varamedlem: Jorunn Atlinski (ny)
Bilagsrevisor: Magnhild Handberg (gjenvalgt)
Turleder:
Styret
Valgkomite:
Egil Haugen
Finn Arnesen
Trygve Bjerck
Varamedlem: Kjell O. Mørk.
Styret har valgt Brynjulf Dammen som kulturkontakt, og
Reidun Johansen og Oskar Nilsen som turledere.
Jubileumskomite tar styret ansvar.

Pensjonisttur til Røros

KVINNEFORENING – 90 ÅR
Døves Kvinneforening ble stiftet i 1896, som ble ledet av
fru Anne Sewell. Da fru Sewell trakk seg tilbake samme år,
var det stille i 20 år. I 1916 samlet fru Tora Ziener en del
kvinner sammen om å stifte en ny kvinneforening. De
Døves Kvinneforening blir stiftet 4. april 1916.

Oslo Døves Pensjonistgruppe arrangerer en tur til Røros
søndag 3. september til onsdag 6. september med buss
og overnatting.
Dag 1
Avreise fra Oslo kl 09.00. Turen går mot Elverum og
pause på Myklegard med kaffe/smørbrød. Vi kjører videre
og følger Glomma fram til Koppang og videre mot den
gamle sjarmerende veien langs storsjøen. Ankommer
Quality hotell Røros ca kl 17.30. Middag kl 19.00 og
kvelden til egen disposisjon.
Dag 2
Frokost fra kl 08.00. Mange aktiviteter i Røros som vi kan
velge. Ingen felles lunsj denne dagen, men på egen hånd
kan man spise i sentrum. Middag kl 19.00 og sosial aften.

Foran sittende på gulvet fra venstre: Kari
Mette Ellingsen, Torunn Felde, Julia Dammen, Eva
Roås, Unni Lisbet Arnesen og Inger Elise Lid.
Midten sittende fra venstre: Eva Gaustad, Oddlaug
Kjølleberg, Jeanne Mehlum, Marit Ekerbakke, Evy
Solberg, Berit Nilsen, Hallgerd Wroldsen og Aud
Heggem.
Bakerst stående fra venstre: Reneta Mares, Mona
Haugen, Karen Marie Satonivic, Klara Gjøen, Bjørg
Strand, Kari Dammen, Turid Moen (halv skjult), Else
Borge, Ragna Svare, Ragnhild Rekkedal, Anne
Marit Nøstvik Karlsen, Nora Edwardsen Mosand, Torill
Elvesveen, Magnhild Handberg, May Jorid Johansen,
Ragnhild Stenseth, Jorunn Haugen og
Unn Walbækken.

Dag 3
Frokost fra kl 08.00. Halvdagsutflukt til Funäsdalen i
Sverige eller tur til Trondheim med lunsj. Middag kl 19.00
og sosial aften.

Døves Kvinneforening feiret sitt 90 års jubileum på
Ekeberg restaurant 28. mars 2006. På jubileumsfesten
feiret 33 kvinner med tre retters middag og kaffe med
kaker. Vi hadde det veldig hyggelig sammen på dagen vår.

Dag 4
Avreise fra Røros etter frokost og kjører mot Vingelen med
gamle hus og landhandleri. Mye å se å hjemveien, og det
blir en kafferast på veien. Ankommer Oslo ca kl 19.30.

Vi har hatt en liten markering i døveforeningen i nye
lokaler i Dronningensgt 6 tirsdag 4.april 2006 med kaffe og
bløtkaker.

Prisen vil ligge på kr 3.255,- hvis over 40 personer melder
på. For enkeltrom kommer kr 530 pr døgn i tillegg. Det
kommer mer informasjon om turen og hvor mye hver
enkelt medlem i pensjonistgruppen skal betale i egenandel
senere.
Påmeldingsfrist onsdag 21.juni, og for mer info kan
konakte Reidun Johansen teksttlf 22197678 eller sms
98819073.

Kari Mette Ellingsen ble gjenvalgt
Oslo Døves Kvinneforening har hatt årsmøte, og det nye
styret ble valgt.
Leder: Kari Mette Ellingsen
Nestleder: Unni Lisbet Arnesen
Sekretær: Evy Solberg
Kasserer: Ragnhild Stenseth
Styremedlem: Eva Roås
Varamedlem: May Jorid Johansen
Varamedlem: Signe Kåsene
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å vise frem et nytt stykke under Døves Kulturdager i
Ålesund, må regne med å legge ut egenandel selv.
Samtidig ser medlemmene at det er behov for å skaffe
egne inntekter utenom støtte utenfra i form av diverse
tilstelninger.

Medlemsmøte 17. februar
Vi hadde medlemsmøte hos Teater Manu’s kjeller, hvor 6
medlemmer kom.
Vi har informerten medlemmer om hvorfor ”Teater-sport”
ble avlyst pga få påmeldte og det var vanskelig å tilpasse
nye datoer for instruktørene.
Teater Manu har spurt oss om vi ville danne en festkomité
under Teater Manu’s premiere av forestillingen ”Peer
Gynt” 16. mars. Tidligere stilte medlemmer opp som vakter
under Teater Manus sine forestillinger mot å få fribilletter.
Denne ordningen er det blitt slutt på. Istedenfor kan Oslo
Døveteater glede seg over å kunne bruke kjellerlokalet
gratis. Her vil det komme flere muligheter til å kunne bruke
lokalet med C-scene i kjelleren.
Hvor er frivillige hjelpere?
Styret i Døveteater og medlemmer har i de siste årene stilt
opp som frivillige hjelpere enten ved Teater Manu’s sine
forestillinger eller diverse dugnadsarbeid hos Oslo
Døveforening. Styret ser at det er de samme
medlemmene som stiller opp hver gang. Vi har 30
medlemmer, så vi bør kunne få flere frivillige hjelpere.
Medlemskontingent
Styret sliter med å få avklart av enkelte medlemmer om de
fortsatt er medlem eller ikke. Enkelte har ikke betalt
medlemskontingent for 2005, og sagt i fra muntlig
utmelding av Oslo Døveteater.
For å unngå slike problemer fremover, må vi ha skriftlig
utmelding pr brev til Oslo Døveteater.
Små nytt fra medlemsmøtet
Kostymerommet i 4. etasje i Sven Brunsgt. 7er nå tømt.
Maj-lis Marman, Mari Hol og Helle Christiansen pakket
ned alle kostymer og rekvisitter i esker. De oppbevares
foreløpig på et lager til Oslo Døveforening har kjøpt nye
lokaler. Oslo Døveteater må i mellomtiden klare seg uten
kostymer og rekvisitter dersom det skulle dukke opp små
og store oppsetninger.
Oslo Døveteater har i 2005 mottatt kun 2000 kr i støtte til
diverse tiltak. Så det ble diskutert at de som er interessert i
12
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Oslo Døveteaters fremtid
Oslo Døveteater har i de siste fem år slitt med å ha et
fulltallig styre, av forskjellige årsaker. I den siste tiden har
det nesten bare vært møtevirksomhet. Samtidig har
medlemmer ikke vært interessert i å møte opp til ulike
møter.
Oslo Døveteater har som mål å sette opp diverse stykker
og å bidra kunnskap til medlemmene. Nå for tiden sitter
alle og venter på å bare bli plukket ut til å vise et stykke
under Døves Kulturdager.
Kan ikke medlemmene, om de virkelig er interessert, gjøre
noe mer for seg selv og for Døveteater?
Vi lurer på hvis ingen vil sitte i et styre og ingen viser
interesse for ulike arrangementer, er det bedre å legge
Oslo Døveteater på is mens leken er god.
Årsmøte
Årsmøtet avholdes lørdag 29. april kl 18.00. Sted er ikke
avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om sted,
og følg med i tekst-tv NRK side 772 eller www.odf.no.
Etter årsmøtet vil vi vise noen små forestillinger. KOM OG
SE SELV.

Døveforeninger i Norge med egen webside
Bergen Døvesenter – www.bgds.no
Hallingdal Døveforening - www.al.fhs.no/hdf
Kristiansand Døveforening - www.kdf.no
Møre og Romsdal Døveforening – www.døvesenteret.no
Stavanger Døvesenter – www.stavanger.dovesenter.no
Trondheim Døveforening - www.trondheimdf.no
Oslo Døveforening – www.odf.no
Vestfold Døveforening - www.vdf.no

How Do You Say "Deaf" Around the World?
Hvordan sier du “Døv” rundt om i verden?
På websiden http://deafness.about.com/od/
deafliteratureandfun/a/saydeaf.htm finner du en oversikt
over hvordan man sier / skriver ordet DØV i ulike språk.

Velkommen til Oslo Døveforeningens 128. årsmøte 2006
Lørdag 6. mai 2006 kl. 13.00
Huseby kompetansesenter, Gamle Hovsetervei 3

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

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.

Nr. 1 - 2006
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PROGRAM - ÅRSMØTE 6. MAI 2006
Kl 12.00 Dørene åpnes. Kaffe/te
Kl 13.00 Årsmøtet starter

INNHOLD
Årsberetning

Side 13

Regnskaper

Side 26

Revisjonsberetninger

Side 35

Innkomne forslag

Side 36

Budsjett

Side 37

Valg

Side 38
Vi spanderer kaffe/te og kake i pausen.

Vi skal ha årsmøte i gymsalen i A-bygget til Huseby kompetansesenter, og viser til tegningen.
Det er mulig å parkere der, se tegning P (parkering).

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.
14
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7. BERETNING FOR FORENINGEN, GÅRDEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
1. Styrets sammensetning, komiteer o.a.
1.januar – 2.april 2005
Hovedstyret:
Leder:
Torill Lorentzen
Nestleder:
Torunn Bakkestuen (2 år)
Styremedlemmer: Mira Zuckermann (permisjon fra 07.02 – 02.04)
Bengt Fjellaker
Gunnar Løken (2 år)
Varamedlemmer: Maj-Lisbeth Marman
Hanne Enerhaugen
Bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet: Torstein Ekerbakke
Revisor for underavdelinger: Helge Hansen
Tilsynskomité på 3 medlemmer: Haldis Høiberg
Laila Nilsen
Aud Heggem
Lovkomite på 3 medlemmer: Jarle Lid
Odd-Inge Schrøder
Sonja M. Holten
Feriehjemsstyre:
Leder:
Unni L. Arnesen
Styremedlemmer: Finn Arnesen
Ragnhild Stenseth
Andreas Fjelde (2 år)
Astrid T. Bø (2 år)
Varamedlemmer: Børre Roås
Evy Solberg
Arrangementskomite på 5 medl.: Astrid T. Bø
Geir Brodal
Maj-Lisbeth Marman
Helle Christiansen

2.april – 31.desember 2005
Hovedstyret:
Leder:
Torill Lorentzen
Nestleder:
Unn Johannessen (1 år)
Styremedlemmer: Gunnar Løken (1 år)
Maj Lisbeth Marman (2 år)
Trine S. Austbø (2 år)
Bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet: Rolf Smenes
Revisor for underavdelinger: Helge Hansen
Lovkomite på 3 medlemmer: Jarle Lid
Odd-Inge Schrøder
Sonja M. Holten
Eiendomsstyre: Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Feriehjemsutvalg: Astrid T. Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schrøder
Jan Åge Bjørseth
Unni Arnesen
Kulturutvalg: Astri M. Viken
Liv Eva Stø
Døvehistorieutvalg: Karl Fr. Robertsen
Bengt Fjellaker
Tilsynskomité, Arrangementskomite og kulturkomite ble lagt
ned, etter vedtak på årsmøte 2.april 2005.

Representanter og vararepresentanter til Norges
Døveforbunds landsmøte: Gunnar Løken
Unn Johannessen
Vidar R. Sæle
Representanter og vararepresentanter til Norges
Astrid T. Bø
Helle Christiansen
Døveforbunds landsmøte: Ingen ble valgt, da det ikke var Vararepresentanter:
Trine S. Austbø
landsmøte i 2004.
Kulturkomite: Karl Fr. Robertsen
Charlotte Agerup
Daniela M. Roos

Valgkomité:

Tarja R. Wroldsen
Unn Johannessen
Trygve Bjerck
Varamedlemmer: Hallgerd Wroldsen
Svein Sundkvist

Valgkomité:

Hanne Enerhaugen
Mira Zuckermann
Børre Roås
Varamedlemmer: Mari Hol
John Erik Johannessen
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2. Administrasjon
Oslo Døveforening har sine kontorer i 1.etasje i Sven
Brunsgt. 7, og for tiden er det 2,2 stillinger besatt og 1
stilling som kontorsekretær er vakant (ledig) pga dårlig
økonomi.
Følgende er ansatt pr 31.12.2005:
Daglig leder:
Vidar R. Sæle (100%)
Tegnspråkinstruktør: Keir A. Evjen (100 %)
Kantinemedarbeider: Unni Arnesen (17,5%)
Kontorsekretær:
vakant (ledig)
Engasjerte forhold
Renhold:
Star Renhold var engasjert for renhold av lokalene, og de
vasker kjelleren, 1., 2. og 5.etasje.
Regnskap:
Regnskapsservice AS var engasjert som regnskapsfører
for 2005.
Revisjon:
Revisor for Oslo Døveforening, gården, felleslegatet og
feriehjemmet Skaug var registrert revisor Arne
Linchausen. Han ble engasjert til å revidere regnskapene
for 2005, etter at vår tidligere statsautorisert revisor
Tormod Haugen sluttet av helsemessige årsaker.
Tegnspråktolker:
I samarbeid med tolketjenesten ved
Hjelpemiddelsentralen i Oslo, har vi hatt tegnspråktolker
på kontoret mandager og onsdager. Annenhver onsdager
har pensjonistgruppen og deres medlemmer, hatt god
nytte av å bruke tegnspråktolker til foredrag, tlf-tolking etc.
For kontoret har det vært god nytte for oss til tlf-tolking,
møter både på kontoret og i byen. Våren opplevde vi flere
avbestillinger, og en del tiltak måtte avlyses pga vi ikke fikk
tolk. Høsten fikk vi stort sett tolker til de vi trengte på
kontoret, men ikke til kulturelle tiltak som måtte avlyses da
vi ikke fikk tolker.

3. Interne Møter
Styremøter og AU-møter
Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter (107 saker)
og 2 AU-møter (21 saker), og det er protokollert i alt 128
saker.
Årsmøte
Årsmøtet ble holdt 2.april 2005 med 50
stemmeberettigede medlemmer til stede. Årsmøtet ble
ikke ferdig, slik at vi fortsatte 28.april 2005 med 34
stemmeberettigede medlemmer.
16
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Odd-Inge Schrøder og Knut Bjarne Kjøde var møteledere,
og i midten Torill Lorentzen som takket for innsatsen under
årsmøtet 2.april.
Ekstra ordinært årsmøte
Det ble holdt 1.september 2005 med 53
stemmeberettigede medlemmer til stede, og behandlet
regnskap for 2004 og budsjett for 2005 for feriehjemmet
Skaug og salg av Døves Hus.
Representasjonsmøter
Representasjonsmøter ble holdt 2.mai og 9.november.
Terminlister ble satt opp, og andre saker ble drøftet med
underavdelingene og tilsluttede grupper.
Medlemsmøter
Medlemsmøter ble holdt 3.februar, 10.mars, 12.mai,
8.september, 20.oktober og 24.november. På
medlemsmøter har man behandlet aktivitetsplan for 2005,
forslag til saker til landsmøte, og stort sett
informasjonssaker fra styret.

4. Medlemsstatus
Dødsfall
Følgende har gått bort i 2005: Olav Kristensen, Greta
Nyberg, Karl Johan Eikeland, Aase Simensen, Helga
Rogstad, Marit Rustad, Gudrun Moon, Marit Bølstad og
Fred Sollyst.
Status pr 31.12.2005
Totalt hadde vi 437 medlemmer. Medlemsmassen fordeler
seg slik: 416 A-medlemmer, 21 B-medlemmer, hvorav er
367 medlemmer døve og 70 medlemmer hørende.
Satser for kontingent
Foreningskontingent er kr 200,- for hovedmedlemmer, kr
100,- for ektefelle og kr 100,- for ungdom under 26 år. For
B-medlemmer eller støttemedlemmer er det kr 150,-.
Statistikk
Statistikk viser at det er 59 % kvinner og 41 % menn som
er medlemmer, og det er flest medlemmer i alderen 41-66
år. Dette viser at det vil komme flere medlemmer i

pensjonistgruppen i årene framover. Vi er glad for at vi får
flere yngre medlemmer i forhold til 2004. I 2004 var det 59
medlemmer under 30 år, og i 2005 har vi 71 medlemmer.
Det er fortsatt en stor utfordring for Oslo Døveforening å
fange opp yngre medlemmer særlig i alderen 16-40 år.

U k j e nt

3

2005

23

2004
91
97

6 7 - 12 0 å r

209
195

41- 66 år

63
31- 40 år

0 - 30 år

51
71

Prosjekttema er økt kunnskap om diabetes, tilrettelagt
informasjon for døve. Styringsgruppen har hatt et møte i
2005, og prosjektet er utsatt til 2006 pga sykdom hos
prosjektledelsen.
Prosjektseminar
Unn Johannessen deltok på prosjektseminar 18. – 20.
november i Lørenskog som Norges Døveforbund
arrangerte.
Senter for selvhjelp og frivillig arbeid
Daglig leder Vidar R. Sæle deltok på seminar
21.november i Oslo. På seminaret tok man opp om
hvordan bruke berøringspunkter og erfaringer for å styrke
det frivillige arbeidet i Oslo, og det ble presentert
prosjekter og aktiviteter som fikk støtte av Oslo kommune i
2005.

6. Prosjekter

59

5. Representasjoner
Tilskuddseminar
Norges Døveforbund arrangerte et tilskuddseminar i
Drammen 28.- 30.januar. Bengt Fjellaker og Vidar R. Sæle
deltok som representanter for foreningen. Torill Lorentzen
var tilstede som representant fra Norges Døveforbunds
styre.
125 årsjubileum i Bergen
Torill Lorentzen var på 125 årsjubileumsfesten til Bergen
Døvesenter 14.mai i Bergen, og vi ga kr 1.000 i gave.
Landsmøte
Bergen Døvesenter var teknisk arrangør i samarbeid med
Norges Døveforbund, som hadde landsmøte 19.-23.mai.
Landsmøtet starter om bord i ”Jupiter” fra Bergen til
Newcastle, og vi var 3 dager i Newcastle før vi reiste
hjemover. Representanter fra Oslo Døveforening var
Gunnar Løken, Unn Johannessen, Astrid T. Bø og Vidar
R. Sæle.
Døves Dag seminar
Trine S. Austbø og Kari Mette Ellingsen deltok på Døves
Dag seminar 10.- 12.juni i Lørenskog, hvor Norges
Døveforbund og Stavanger Døveforening var arrangører.
Ny kunnskap om diabetes
Daglig leder Vidar R. Sæle sitter i styringsgruppen i
prosjektet Ny kunnskap om diabetes for Oslo
Døveforening. Prosjektleder er Tom Harald Dahl i
Døvekompetanse AS i samarbeid med Norges
Døveforbund og Norges Diabetesforbund har startet et
prosjekt med midler fra Helse og Rehabilitering i 2005.

Er det kult å være døv ungdom?
Oslo Døveforening fikk prosjektmidler fra stiftelsen Helse
og Rehabilitering kr 150.000 for 2005. Prosjektet er andre
år av 3 år. Målet med prosjektet var 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 var 16-25 år, men etter et studiebesøk i
Sverige, endret vi målgruppen fra 13-25 år. Det resulterte
at det kom flere på besøk høsten 2005. Vi gjennomførte
13 arrangementer med bl.a. ulike inne aktiviteter i Grotten,
fotballkamp, bowling, megazone, halloween fest, gocart og
kinokvelder.
I prosjektgruppen satt Vidar R. Sæle (prosjektleder), Ellen
Due (prosjektmedarbeider), Stian Giltvedt
(prosjektmedarbeider), Bjørn A. Kristiansen (representant
fra Norges Døveforbund), Silje Fjeld og Henning Strand.
Døves Dag
Foreningen fikk kr 25.000 i aktivitetstøtte fra Oslo
kommune til å gjennomføre Døves Dag – uka 17. – 25.
september. Følgende tiltak ble gjennomført:
•
Lørdag 17.september, foredrag/diskusjon om
”Hvilke døve politiske saker Oslo Døveforening bør
jobbe med?” v/Sonja M. Holten
•
Onsdag 21.september, likemannsseminar for eldre
døve
•
Torsdag 22.september, foredrag/diskusjon om
”Døvesamfunnet før og etter valget, og får vi døve
det bedre etter valget?” v/Sonja M. Holten
•
Fredag 23. og lørdag 24.september, hadde Telenor
demonstrasjon av 3 G mobiltelefon på
forskningstorget.
•
Fredag 23.september var det sosialt kveld for
ungdom i Grotten. Ungdommene drev med brettspill
Nr. 1 - 2006
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og gamecube, og de fikk snacks og brus.
Lørdag 24.september pubkveld med visning av 5
animasjonsfilmer som Dag J. Lindeberg hadde
laget. Publikum var imponert over filmene og det ble
en fin diskusjon, hvor Dag svarte på spørsmål fra
salen.
Søndag 25.september var det gudstjeneste i
Middelalderparken.

•

•

Oslo Døveforening tok initiativ til å skaffe armbånd i
samarbeid med Norges Døveforbund. Det var bestilt 5000
eksemplarer av armbånd med påtrykket håndalfabet
”Tegnspråk”. Armbåndene ble solgt for kr 20 pr stk, og ble
en stor suksess. Overskudd av salget, vil vi gi i støtte av
det viktige arbeidet Verdens Døveforbund (World
Federation of the Deaf – WFD) gjør for landene i U-land i
kampen for døves rettigheter. Armbåndene ble distribuert
til de største døveforeninger og noen andre som solgte.
Pengene går til Norges Døveforbund, som da vil
overlevere overskuddet i 2006.

ble gjennomført i 2005. (I 2004 var det 123 kursdeltakere
og 12 tegnspråkkurs.) Tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen
har hatt hovedansvaret for alle tegnspråkkursene. Han har
jobbet en del med informasjonsarbeid ved å sende ut
brosjyre til skoler, instanser etc.
Kurs for døve
Kurstype

Antall
Antall
Antall
deltakere deltakere kurstimer
Våren
Høsten

Diabetes kurs type 2

9

0

15

Seminar for Daglig ledere

0

9

14

Museumskurs

0

3

12

Styreseminar

0

6

12

Teater kurs

0

5

27

Diabetes kurs type 1

0

5

15

SUM I ALT

9

28

95

I alt var det 37 kursdeltakere og 6 kurs for døve som ble
gjennomført i 2005. ( I 2004 var det 52 kursdeltakere og 4
kurs).

foto: Rune Anda

7. Kursvirksomhet
Tegnspråkkurs
Kurstype

Antall
Antall
Antall
deltakere deltakere kurstimer

A) Kurs på dagtid

Våren

Høsten

Nivå 0 – intensiv kurs

5

0

24

Nivå 0 – intensiv kurs

0

9

24

Nivå 0 - 4 – intensiv kurs

0

2

40

Nivå 0 – 3 kurs

9

33

72

Nivå 1 – 3 kurs

25

7

72

Nivå 2 – 3 kurs

18

6

72

Nivå 3 – 2 kurs

8

15

48

Nivå 4 – 1 kurs

9

0

24

SUM I ALT

74

72

376

B) Kurs på kveldstid

I alt var det 146 kursdeltakere og 15 tegnspråkkurs som
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Diabetes kurs type 1 og 2
I samarbeid med Aker Universitetssykehus ved
Læringssenteret, har vi gjennomført 2 diabeteskurs. For
type 2 hadde vi kurs 24.mai, 31.mai og 7.juni med 9
deltakere og for type 1 hadde vi kurs 10.november,
11.november og 25.november med 6 deltakere. Kursene
har vært veldig nyttige for deltakere som har diabetes, og
samarbeidet med Læringssenteret har fungert veldig bra.
Seminar for Daglig ledere
Oslo Døveforening var kursvert for seminar for daglig
ledere som ble holdt 2.- 3.september på Hotell Opera i
Oslo. 9 deltakere fikk et meget nyttig seminar hvor man
utvekslet erfaringer og fikk flotte foredrag som gå ”påfyll” i
viktige regler som stiftelsesloven, regnskapsregler, døves
dag, demonstrasjon av eDialog24, salg av armbånd,
samarbeid mellom styret og ansatte og andre aktuelle
saker.
Museumskurs
Museumskurset ble avholdt 10.september, 25.oktober og
1.november med 3 deltakere i døveforeningen. Første
kursdag ledet konservator Hanna Mellemsether fra Norsk
Døvemuseum som lærte oss hvordan og hva slags ting vi
bør ta vare på som er av historisk verdi, og hvordan vi skal
registrere. Vi lærte også teknikker for hvordan vi skal
registrere gjenstander, bøker, foto og dokumenter. De to
andre kursdagene brukte vi tid på å øve oss de teknikker
og skjemaer som Hanna forklarte fra første kursdagen.
Hanna fortalte at det er bare Oslo Døveforening som har

valgt å følge konservatorens anbefalinger, da Bergen
Døvesenter sin historiemateriell er ført av eget system.
Det kan skape problemer når man ikke følger standard
systemer som museum følger.

•
•
•
•

Styreseminar
Hovedstyret hadde en lærerikt styreseminar 26.27.august på Hotell Comfort Børsparken i Oslo. Vi hadde
et foredrag om hva er døves frivillighetssentral og hva
betyr frivillig arbeid / innsats. Vi drøftet også en del ideer til
handlingsplan / aktivitetsplan for 2006. Vi diskuterte også
flere andre ting som torsdagskvelder, instrukser til ulike
utvalg og Døves Dag.

Designtrykkeriet AS
Oslo Døveforening står oppført med 20 aksjer à kr 100,-,
dvs kr 2.000,- i Designtrykkeriet AS aksjeeierbok.
Det er avholdt generalforsamling 11.april, og fullmakt var
gitt Gunnar Hansen som representerte Oslo Døveforening.

Teater kurs
Oslo Døveteater hadde et teaterkurs med 5 deltakere
høsten 2005. De øvde til et teaterstykke ”Samfunn”, som
handlet om ungdommer i dag. Mange ungdommer
opplever å bli mobbet, komme seg ut av skapet, å bruke
stoff eller venner. Stykket har ingen dialog, men mye på
uttrykk, fysiske bevegelser og visuelle tegn. Instruktør var
Ronny P. Jacobsen.

8. Økonomi / tilskudd
Oslo kommune
•
Fra Helsevernetaten fikk Oslo Døveforening kr
470.000,- til drift av foreningen for 2005. Vår klage
for grunnstøtte i 2004, ble avslått av klagenemnda.
Vi var tilstede på et møte i klagenemnda, og fulgte
med i saksbehandlingen. Vi så ingen hensikt i å
sende ny klage, da vi opplevde at det var
gjennomgående flere som klaget om det samme og
at klagenemnda ikke har noen pengesekk i å dele
ut.
•
Gjennom møter med representanter fra Venstre og
Kristelig folkeparti, fremmet de i bystyrets
budsjettforslag for 2006 om at Oslo Døveforening
skulle få kr 100.000 ekstra, i tillegg til grunnstøtten. I
bystyrets behandling av budsjett for 2006, ble
forslaget innvilget som engangstiltak for 2006.
•
Vi har fått kr 25.000 i aktivitetsstøtte fra Oslo
kommune til ”Døves Dag”.
•
Vi fikk avslag på søknaden om programstøtte til
”Informasjon som verktøy”.
•
Fra Flyktning- og innvandreretaten for flerkulturell
virksomhet mottok vi kr 10.000,- til internasjonale
treff.
Norges Døveforbund
Det er mottatt følgende tilskudd fra Norges Døveforbund:
•
Frifond til barn og ungdom kr 20.451
•
Foredragsstøtte kr 3.540
•
Kulturaktiviteter kr 5.771
•
Likemannstilskudd kr 38.318

Foreningfond kr 22.293
Trivselstiltak kr 34.900
Kurs for døve kr 41.549,50
Tegnspråkkurs kr 22.560

Automatlotteri
Vi har fått tillatelse til å sette opp 2 automater av
Lotteritilsynet, men av Oslo Politikammer fikk vi bare
tillatelse til å sette opp 1 automat. For 2005 fikk vi i alt kr
100.437,20.
Foreningens E-shop
Oslo Døveforening har en avtale med nettbutikken
www.foreningens-eshop.no som et av våre fremtidige
inntektsbringende tiltak. Foreningens-eshop.no er et
konsept med formål å støtte klubber, lag og foreninger i
Norge. Medlemmer som ønsker å kjøpe varer, og samtidig
støtte Oslo Døveforening går inn direkte på websiden
oslo-doveforening.foreningens-eshop.no . Avtalen ble
inngått 1.desember 2004.
Nyanskaffelser
Det ble anskaffet inn i løpet av 2005:
•
Gryter, kjøkkenredskap og dessertskåler til kjøkken
i 2.etg
•
2 nye cd-spillere og deler av høytalere måtte skiftes
ut, ny koffert til å ha cd-spillere og mikser i.
Musikkanlegget stod i Grotten, og skal finansieres
av Ungdomsgruppen.
•
6 nye lisenser til office 2003, og ble kjøpt på
akademiske priser.
•
Kopimaskin
•
Digital fotoapparat

9. SERVICE
Hjelp til selvangivelsen
Vi har hatt god samarbeid med Oslo ligningskontoret, ved
at de kom til Oslo Døveforening onsdag 13.april og
torsdag 28.april. De ga en veiledning og hjelp til
selvangivelsen for 2004 til våre medlemmer.
Generell veiledning
Medlemmer har vært innom daglig leder og kontoret, og
de fikk veiledning og råd i forhold til saker som TT-kort,
oppholds- og arbeidstillatelse (innvandrere), utdanning,
arbeid, og personlige problemer. Daglig leder henviste
dem videre til instanser som Rådgivningskontoret for
hørselshemmede, Rycon AS, Oslo
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voksenopplæringssenter på Skullerud og Døvekirken. Vi
har også hatt flere henvendelser fra studenter ved
Universitet og Høgskoler i ulike studieretninger, som
ønsker å intervjue eller få svar på noen spørsmål rundt
døve og tegnspråk. Noen av henvendelser har vi sendt
videre til Skådalen kompetansesenter på spørsmål som
gjelder tegnspråk. Grunnen til at studenter henvender til
oss, er pga de skriver hovedfag, eller prosjekter de ønsker
å skrive om, knyttet til døve eller tegnspråk.
Omvisninger og informasjon om Oslo Døveforening
Vi har hatt en del omvisninger for ulike grupper, som for
eksempel elever ved Ål folkehøyskole, foreldrekurs ved
Skådalen kompetansesenter.

10. KULTUR
Kulturutvalg
Kulturutvalget bestod av Liv Eva Røine, Astri Viken og Maj
Lisbeth Marman (representant fra hovedstyret).
Hovedstyret har utarbeidet instruks for kulturutvalget:
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,
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 bestod av Karl Fr. Robertsen, Bengt
Fjellaker og Trine S. Austbø (representant fra
hovedstyret).
Hovedstyret har utarbeidet instruks for
døvehistorieutvalget:
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
20

Nr. 1- 2006

underskrive en erklæring om taushetsplikt.
Innsamling til ofrene i Sørøst-Asia
Vi har hatt en innsamling til ofrene i Sørøst Asia første uke
i januar 2005, og det kom inn kr 2.995,-. Oslo
Døveforening ga i tillegg kr 3.000. I alt kr 5.995,- ble sendt
til Buddhistforbundet, som sendte pengene videre til
ofrene, bl.a. i Sri Lanka.
Foredragskvelder
Foreningen hadde foredragskvelder på torsdager og
temaer var:
•
13.januar , presentasjon av foreningens E-shop v/
Vidar R. Sæle.
•
10.februar, Deaflympics v/Bjørn Røine
•
17.februar, Informasjon om tolketjenesten v/
tolketjenesten i Hjelpemiddelsentralen
•
3.mars, ”Hvis livet har en mening, så er vel livet
etter døden også en mening?” v/Lisa Lind
•
6.oktober, ”Du burde heller få deg glass øyne” v/
Marit Hoem Kvam
Diskusjonskvelder
Foreningen hadde diskusjonskvelder på torsdager, og
temaer var:
•
20.januar, ”dating” – finne en kjæreste på internett,
chat, møteplassen etc.
Ølskole
Fredag 4.mars hadde vi en ølskole hos Ringnes med 12
tegnspråklige deltakere, både døve og hørende med 2
tegnspråktolker. Kurset varte 2,5 timer, og deltakerne
lærte om hvordan øl blir laget og hvilke råstoffer man
bruker på de ulike ølsorter. Det var blindtester, smaktester
og til slutt lærte vi hvordan vi skal vaske glass riktig for å få
den riktige skummen i glasset.
17.mai
Oslo Døves Bridgeklubb var arrangør av 17.mai feiringen,
og det kom som vanlig over 100 besøkende i løpet av
dagen.
Pub kveld
•
Lørdag 3.september var det pubkveld og visning av
VM kvalifiseringskampen Slovenia – Norge i
døveforeningen.
•
Fredag 4.november var det pubkveld med åresalg.
Filmkvelder
•
Torsdag 27.januar viste vi filmen ”Mors Elling”
•
Torsdag 17.mars viste vi filmen ”Johnny English”
med Rowan Atkinson.
•
Torsdag 14.april viste vi filmen ”Monstertorsdag”
•
Torsdag 15.september viste vi informasjonsfilmer
om WFD-kongress Spania 2007, Deaflympics

Taipei 2009 og Verdens første døve animasjonsfilm.
Kulturnatt
Vi arrangerte gruppeomvisninger med tegnspråktolker
kulturnatt i Oslo 3.juni. Kulturnatt i Oslo ble satt i gang av
Oslo kommune som en del av hundreårsmarkeringen. 20
personer var med.

Lørdag 26.november var det julemarked og cafe i
døveforeningen. Det kom vel 50 personer som fikk kjøpe
spennende varer fra salgsbordene, som private personer
hadde laget fine ting.

Unionsdag
Vi hadde en markeringsdag av Unionsoppløsningen som
skjedde i 1905 torsdag 9.juni i døveforeningen. Arne Kr.
Rødin Nyberg fortalte om hvordan det var å være under
Sverige i 26 år i Oslo Døveforening, og hvordan
døvemiljøet var i Oslo på den tiden. Det kom ca 60
personer.
Rorbua
Rorbua på Aker brygge, ble det reservert 3 bord på
torsdager i juli måned, slik at døve hadde et sted å gå til –
mens døveforeningen var stengt. Rorbua var et populært
tilbud for våre medlemmer.
Døves kulturdager
Årets Døves kulturdager fant sted 14.-16.oktober i
Tønsberg, hvor Vestfold Døveforening var arrangør. Oslo
Døveteater viste et stykke ”Samfunn”. Oslo Døves
Bridgeklubb hadde ”lynkurs” og viste hvordan man spiller
bridge. Vi ga et tilbud til våre medlemmer med
busstransport fra Oslo til Tønsberg t/r lørdag 15.oktober,
men dessverre benyttet bare 17 medlemmer tilbudet.
Kulturpris 2005, gikk til en av våre medlemmer Dag Johan
Lindeberg. Han fikk prisen for å ha utmerket seg innen
animasjonsfilm både i Norge og internasjonalt. Det var
hovedstyret i Oslo Døveforening som sendte inn forslag,
etter tips fra våre medlemmer.
127 år
Torsdag 17.november feiret vi foreningens 127 årsdag, og
det var samme stiftelsesdato som foreningen ble stiftet i
1878. Vi spanderte kake og kaffe til alle med åresalg.

Julemarked

Juletur til Tyskland
Vi arrangerte en juletur til Lübeck i Tyskland med båt fra
Oslo. 33 deltakere, 2 reiseledere og 2 tegnspråktolker var
med. I tillegg hadde vi med oss en norsk guide som møtte
oss i Kiel, og hun var veldig flink til å fortelle om byen
Lübeck. I Lübeck fikk man en omvisning i byen, lunsj på
en restaurant og julemarkedet. Alle overnattet i Kiel, før
man tok hjemreisen med ”Fantasy” båten. Alle var
storfornøyde med turen.
Julestemning
Torsdag 8.desember hadde vi en julestemning med
risgrøt, åresalg og teater. Oslo Døveteater viste stykket
”Samfunn”.
Nyttårsaften
Lørdag 31.desember hadde vi nyttårsfeiring i
døveforeningen. Vi markerte at det var den siste
nyttårsfest i Sven Brunsgt. 7. Pensjonistgruppen hadde et
cafe fra kl 16-21, og fra kl 21 og utover natten overtok
foreningen ansvar med å selge mat og drikke. Ca 130
personer fant veien innom døveforeningen og feiret.

11. Informasjon
Medlemsbladet SEHER
Det ble utgitt 4 numre i 2005 med et samlet sidetall på 112
(96 sider i 2004). Redaktør var Vidar R. Sæle og Gunnar
Løken hadde ansvar for å lage lay-out i bladet. Bladet ble
trykket hos Oslo Kopisten AS, og vi har en bladavtale med
Posten.
Internett
Vi har domenenavn www.odf.no og leier et webserver hos
Servetheworld. Domenenavnet odf.no ble satt opp
19.desember 2002, og vi la ut en foreløpig webside. Fra
28.mars 2004 ble den nye websiden opprettet, hvor Stian
Giltvedt hadde laget design og utforming. Vi ser at det er
viktig med egen hjemmeside på internett ved siden av å
utgi medlemsbladet SeHer. Ansvarlige for websiden er
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daglig leder Vidar R. Sæle og webmaster Stian Giltvedt.

12. Eldre
Eldreutvalget
Eldreutvalget består av representanter fra
Rådgivningskontoret for hørselshemmede, Conrad
Svendsens Senter, St. Hanshjemmet ved døveavdelingen,
Døvekirkens eldreomsorg, Døves frivillighetssentral, Oslo
Døves Pensjonistgruppe og Oslo Døveforening ved daglig
leder Vidar R. Sæle.
Eldreutvalget har ikke hatt møter i 2005. Daglig leder har
ikke hatt kapasitet til dette da han har vært svært opptatt
med andre saker bl.a. salgsprosessen med Gården Sven
Brunsgt. 7.
Et av våre medlemmer i Arne Kr. Rødin Nyberg sitter i
seniorutvalget i Norges Døveforbund.

13. Likemann
Besøktjeneste
Oslo Døveforening har samarbeid med Døvekirkens
eldreomsorg og Døves Frivillighetssentral om
besøkstjeneste for døve. Vi har ikke hatt noen
besøksvirksomhet i 2005. Grunnet lengre sykdom hos
frivillighetssentralen, slik at samarbeidet har stoppet opp.
Nettverkssamlinger
Daglig leder Vidar R. Sæle har deltatt i nettverkssamlinger
hos Oslo røde kors, 20.januar om ”Vedlikehold av nære
sosiale relasjoner”, 9.mars om ”Rekruttering av frivillige,
en utfordring” og 7.april ”Besøkstjeneste og frivillig arbeid
øker kvaliteten i velferdsstaten” . Nettverkssamlingene er
nyttige for oss som har ansvar for besøksvirksomheten,
der vi får høre andres erfaringer, og samtidig kan vi
informere ulike organisasjoner, menigheter og andre
instanser om døve. Vi ser at mange vet lite om døve.
Likemannsseminar for eldre døve
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves
Pensjonistgruppe arrangerte likemannsseminar for eldre
døve i døveforeningen i 3 dager. 21.september (14
deltakere), 19.oktober (19 deltakere) og 2.november (41
deltakere). 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.
Likemannsarbeid for døve innvandrere, arbeidsliv
Vi inngikk en samarbeidsavtale med Norges
Døveforbunds arbeidslivsutvalg, som spurte om vi ville
påta oss denne oppgaven. Det sa vi ja til på bakgrunn av
vår erfaring med døve innvandrere i Oslo og Akershus.
Målet var å bedre døve innvandrernes muligheter til å
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komme inn i yrkeslivet. I 2005 fikk vi kr 30.000 i
likemannsmidler fra Norges Døveforbund. Pengene ble
brukt til ulike tiltak, som sosiale treff der målet var å bygge
et nettverk og diskutere om deres problemer i møte med
arbeidslivet. Vi hadde et likemannsmøte 1.desember, og
der møtte 14 personer fra Norges Døveforbunds
arbeidslivsutvalg, Rycon AS, Oslo
Voksenopplæringssenter Skullerud, døve innvandrere og
hovedstyret i foreningen. På møtet drøftet vi opprettelse av
et likemannsutvalg og hvordan vi skal jobbe med
likemannsarbeid for døve innvandrere i 2006.

14. Foreldre
Temakveld for døve foreldre
•
Mandag 10.januar, hadde vi temakveld for døve
foreldre som har ungdom hjemme. Tema var
”Hvordan prate med ungdommen om seksualitet?”.
•
Onsdag 26.oktober, hadde vi et temakveld for døve
foreldre. Torill Zahl fra Vestlandet
kompetansesenter holdt et meget spennende
innlegg om ”Tospråklige barn i døve familier” i over
2 timer onsdag 26.oktober.
Temakveldene kom i stand gjennom et samarbeid med
Rådgivningskontoret for hørselshemmede.
Foreldreutvalg
Foreldreutvalget ble opprettet i november, og bestod av
Tina Zullo (leder), Cathrine Ørn, Marianne Rasmussen og
Beata Slowikowska.

15. Ungdom
Oslo Døveforening tok over hele ansvaret for ODUG, og
opprettet er interimsstyre i 2003 som er Gunnar Løken,
Stian Gildtvedt, Jenny M. Stensby og daglig leder Vidar R.
Sæle. Interimsstyret kartlegger i forhold til regnskap for
2001, 2002 og 2003 som ikke var bokført. Når dette er
gjort, vil de innkalle et årsmøte med forslag om å legge
ned ODUG. Arbeidet med regnskapet pågår fortsatt, da
det var vanskelig å få opp et regnskap med bilag med
opplysninger pga manglende dokumentasjoner.
Oslo Døveforening er interessert i å opprette et barne- og
ungdomsutvalg, og det er meningen at valget av
kandidater til utvalget velges når årsmøtet er gjennomført.
Arbeidet med regnskapet har tatt lengre tid, at vi måtte
utsette til 2006 med å opprette et utvalg.
Frifond
Vi har mottatt frifond-midler på kr 20.451 av Norges
Døveforbunds barne- og ungdomsutvalget, og midlene ble
brukt til aktivitetskvelder i Grotten og ferietiltak på Skaug.
Ferietiltak for barn/ungdom

Vi mottok kr 20.000 fra et legat i Oslo kommune, kr 5.000
fra Tubfrim, og dels fra frifond-midler til ferietiltak for barn /
ungdom i alderen 13-18 år på feriehjemmet Skaug i
Nesodden. 23.-26.juni ble annonsert, men måtte utsettes
pga kun 2 påmeldte. Vi prøvde igjen og annonserte på nytt
5. – 8.august. Dessverre ble det avlyst da ingen meldte
seg på. Vi har fått bekreftelse fra legatet i Oslo kommune
om at vi kan overføre pengene til 2006.

16. Internasjonale treff
Målet med internasjonale treff er å inkludere døve
innvandrere i det norske døvemiljøet og omvendt. Dette
kalles for flerkulturell virksomhet, og for 2005 har vi mottatt
kr 10.000 fra Oslo kommune ved Flyktnings- og
innvandreretaten.
Internasjonal gruppe
Internasjonal gruppe bestod av Asiya Shoaib, Veesin
Bjørke, Grace Wing-Sum Ho, Daniela M. Roos, Agatha
Wisny og Gunnar Løken (representant fra hovedstyret).
Studietur i London
Asiya K. Shoaib, Veesin Bjørke og Agata Wisny reiste på
en studietur til London 15. – 19.september. 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 vår internasjonale gruppe. Vi fikk bl.a.
økonomisk støtte på kr 5.000 fra Norges Døveforbunds
felleslegat.
Følgende tiltak ble gjennomført:
Nyttårsbuffet
Vi hadde nyttårsbuffet 29.januar med 25 deltakere, både
barn og voksne. Det var en fin stemning med god mat som
bestod av internasjonale retter. Det var underholdning
med bidrag fra deltakerne som var med på nyttårsbuffet.
Bowling
Vi hadde bowlingtreff 5.mars, som var en sosial aktivitet
for alle. Det kom 6 personer. Alle hadde det hyggelig med
bowling og betalte selv for maten de kjøpte på stedet.

gjaldt respekt, samarbeid og ulike bakgrunn. 3 innvandrere
var på en studietur til London, hvor de besøkte
internasjonale grupper for døve i London, og de fortalte
om hvilke inntrykk og erfaringer de fikk utvekslet med dem.
Det ble diskutert om noe kan overføres til vår
internasjonale gruppe her i Oslo.
Julebord
Vi hadde en vellykket julebord med internasjonale retter
3.desember, og det kom 25 voksne og 12 barn, i alt 37
personer. Vi fikk servert asiatisk buffet, som hadde både
halal og vegetar mat. Underholdning både til voksne og
barn, stod deltakerne for. Det var en god stemning denne
kvelden.

17. Tilslutninger og underavdelinger
Tilslutninger
Oslo Døveforening er tilsluttet hos Norges Døveforbund,
FFO-Oslo (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og
FS-Oslo (Funksjonshemmedes Studieforbund). Oslo
Døveforening er medlem hos Norsk Døvehistorisk
Selskap.
Underavdelinger og tilsluttede grupper
Oslo Døveforening har egne underavdelinger som styrer
selv og har egne årsmøter, og disse er:
•
Oslo Døves Bridgeklubb
•
Oslo Døves Pensjonistgruppe
•
Oslo Døves Kvinneforening
•
Oslo Døveteater
•
Oslo Døvhistorielaget (Oppløst i 2005)
•
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn
•
Oslo Døves Multimediaklubb (lagt på is) / Oslo
Døves Smalfilmklubb (lagt på is)
•
Tegnspråklag (lagt på is)
•
Døvegruppa Regnbuen ble tatt opp som
underavdeling i januar med en forutsetning at deres
lover må endres vedrørende medlemskap og
oppløsningsparagrafen. Pr 31.12.05, er dette ikke
gjort fra Regnbuens side.

Tusenfryd
Vi hadde en hundreårsmarkering med barnas dag på
Tusenfryd 11.juni. Vi fikk stor respons fra både
innvandrere og norske døve som tok turen og betalte selv
transport og mat. De betalte også deler av
inngangsbilletten. 35 voksne og barn var med.

Oslo Døveforening har egne grupper som er tilsluttet
foreningen, og de leier lokaler av oss:
•
Oslo Døves Ungdomsgruppe (lagt på is)
•
Oslo Døves Sportsklubb

Lørdagskafe
Vi hadde lørdagskafe 1.oktober, men dessverre kom det
ikke så mange. Ca 15 personer. Det ble vist en japansk
familiefilm ”I love you”, som handlet om utfordringer
mellom døve og hørende i en teatergruppe. Utfordringene

Eiendomsstyrets oppgave er å drive gården.
Eiendomsstyre bestod av Unn Johannessen (leder), Bjørn
Kristiansen, John Erik Johannessen, Torill Lorentzen,
Andreas Fjelde og daglig leder Vidar R. Sæle.

18. Gården
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Vedlikeholdskomiteen
Vedlikeholdskomiteen er daglig leder Vidar R. Sæle og
portner Keir Evjen, som i samråd med eiendomsstyret
fulgte opp nødvendige tiltak. Portner Keir Evjen sluttet
7.mars 2005, og det ble ikke ansatt en ny siden vi skulle
selge gården. Oppgaver ble satt til daglig leder Vidar R.
Sæle og tegnspråkinstruktør Keir Evjen, samt at alle
underavdelinger og hovedstyret ble anmodet å vise ansvar
og passe på at alt er i orden når de forlater lokalene da vi
ikke hadde noen portner som kunne passe på at alle
lysene var slått av og at låsene på dørene var låst.
Normal vedlikehold
•
Kontroll av ventilasjonsanlegg og dels utskiftinger.
•
Kontroll av brann alarm, og det var foretatt en del
utskiftninger, samt varsel om at alle
brannslukningsapparater må skiftes ut innen 1.juni
2006.
•
Kontroll av elektriske anlegg i huset, og en del
måtte justere og noe måtte skiftes ut.
Dugnad
Lørdag 16.april var det dugnad i hele Gården for å vaske
vinduer, tørke støv etc, og vi lokket underavdelinger med
at de vil få betalt for dugnaden. Så huset ble rent før
17.mai.
Gården Sven Brunsgt. 7
Kjelleren:
Oslo Døves Ungdomsgruppe har disponert disse lokalene,
men pga at gruppen er lagt på is – har Oslo Døveforening
overtatt ansvaret for lokalene og utleievirksomheten.
1. etasje:
Oslo Døveforening disponerer selv 3 rom til kontorer.
Døvehistorielaget har eget kontor, som ble overtatt av
Oslo Døveforening da Døvehistorielaget ble oppløst i
2005. Sportsklubben leier et kontor. Oskarhallen benyttes
som møterom/lagerrom.
2.etasje:
Foreningens lokaler til medlemsmøter og andre
arrangementer. Lokalene har også vært leid ut til private
arrangementer.
3. etasje:
Kontorlokalene har vært tomme i hele 2005, pga gården
skulle selges. Lokalet har vært benyttet til tegnspråkkurs
fra høsten 2005.
4. etasje:
Her er det 5 hybler som leies ut. Døveteater disponerer
sammen med døveforeningen et lagerrom.
5. etasje:
24
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Lokalene blir brukt til tegnspråkkurs og leid ut til
møtevirksomhet. Vi har egen leilighet som vår portner
disponerte fram til 7.mars 2005,og har vært tomt grunnet
salg av Gården.
Salg av Gården Sven Brunsgt 7
Eiendomskomiteen
Eiendomskomiteen ble oppnevnt av hovedstyret, og
bestod av Bjørn A. Kristiansen, Jon A. Vik, John Erik
Johannessen, Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R.
Sæle. Komiteens mandat var å stå for salg av Gården og
se etter nye lokaler.
Salgsprosessen
Hovedstyret, sammen med eiendomsstyre og
eiendomskomiteen gikk inn for å engasjere advokat
Fredrik Borch til å stå for salget. Vi hadde et ekstra
ordinært årsmøte 1.september som vedtok at styret fikk
fullmakt til å selge gården for minst 15 millioner kroner
eller mer. Vi hadde en takst på 17 millioner, som vi ikke
helt var fornøyd med, og fikk foretatt en ny takst av en
annen takstmann som takserte Gården til 24 millioner. Vi
planla å annonsere Gården i begynnelsen av 2006, men
så fikk vi et bud og måtte ta stilling til dette. Budet ble etter
hvert akseptert av oss, og kjøperen ble enige med oss til
et salgssum på kr 27.750.000 onsdag 23.november kl
16.30. Kravet fra kjøperen var at Gården er fritt for gjeld og
uten leietakere ved overdragelse. Det er uten forbehold
om finansiering, og det betyr at kjøperen har
finansieringen i orden, da de ga et bud til oss.
Overdragelsesdato er satt til 1.april 2006.

19. Feriehjemmet Skaug
Eiendomsstyrets oppgave er å drive feriehjemmet.
Eiendomsstyre bestod av Unn Johannessen (leder), Bjørn
Kristiansen, John Erik Johannessen, Torill Lorentzen,
Andreas Fjelde og daglig leder Vidar R. Sæle.
Instruks for feriehjemsutvalget ble utarbeidet av
hovedstyret:
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.
Feriehjemstyret har i perioden 1.januar – 2.april bestått av
leder Unni L. Arnesen med Finn Arnesen, Ragnhild
Stenseth, Andreas Fjelde og Astrid T. Bø som
styremedlemmer. Varamedlemmer har vært Børre Roås

og Evy Solberg.
Styret har hatt 3 styremøter, og behandlet i alt 11 saker.
Feriehjemsutvalget har i perioden 2.april – 31.desember
bestått av Hyttesjef/kontaktperson Andreas Fjelde,
varahyttesjef/kasserer/kundemottaker Børre Roås,
Sekretær Astrid T. Bø, Jan Åge Bjørseth, Unni L. Arnesen
og Pia Schrøder.
Utvalget har hatt 3 møter.
Det var 708 besøkende (346 i 2004), hvorav 276 barn.
Barn mellom 0-3 år er ikke inkludert pga gratis opphold.
Festdeltakere og privat utleide er ikke inkludert. Det var et
godt besøk i sommer.
Skaug har vært bortleid 10 ganger (11 ganger i 2004),
og følgende som var leid ut er:
•
Conrad Svendsens senter
•
Voldsløkka barnehage (2 ganger)
•
ASF Norge
•
Rycon
•
Privat (5 ganger)
Familien Roås leide Skaug til julefeiring. De feiret julaften,
og hadde stor familieselskap i julen med familie og
slektninger, og det vellykket opphold iflg Børre Roås.
Arrangementer
•
Sommerfest 18.juni med et godt besøk.
•
Tilbud for pensjonister og uføre med 4 søndager i
juli måned, og det var dårlig respons på tilbudet da
det kom kun 4 pensjonister på en søndag. Tilbudet
kom i gang, da vi fikk tilskudd fra trivselstiltak fra
Oslo Døveforening via Norges Døveforbund.
Nyanskaffelser
•
Gresstrimmer (bensindrevet)
Konklusjon
Det har vært en fantastisk sommersesong på Skaug, og
det kom mange folk på besøk. Vi takker for at mange
finner veien til Skaug enten for dagbesøk eller overnatting.
Det bidro at vi får en økonomisk grunnlag for å
vedlikeholde Skaug. Målet for oss er å foreta
takreparasjon i 2006.
I fjor forventet vi medlemmer skulle stille opp på dugnad,
men det kom ingen. Bare feriehjemsutvalget + frivillige
personer kom. Vi skulle ønske at flere medlemmer kunne
stille opp og hjelpe til. Vi håper at det blir bedre i 2006.
Vårt mål er at feriehjemmet Skaug skal være et hyggelig
sted å være.

20. Felleslegatet

Ansvar for Felleslegatet er Oslo Døveforeningens
hovedstyre. Det ble vedtatt å dele ut støtte til studier til 2
søkere med til sammen kr 3.000,-. Midlene vil bli utbetalt i
2006.

21. Styrets beretning
Styret har hatt et fint år med god samarbeid, masse
diskusjoner og mye humor på styremøtene og på det
lærerike styreseminaret vi hadde i august. Det var
skuffende at underavdelingene ikke klarte å skaffe folk til
deltakelse på seminaret, men vi håper på gjentagelse
neste år med mange flere deltakere fra underavdelingene.
Styret har også hatt en godt samarbeid med
eiendomsstyret og eiendomskomiteen i høst. Vi har hatt
jevnlig møter og har hatt gode diskusjoner.
Døves Dag klarte vi å gjennomføre 17.-25 september, og
vi i styret takker for et fint samarbeid og for fint
gjennomført program. Det er beklagelig at det er så
vanskelig å få tak i frivillig hjelp til sånne arrangementer,
men de som var med gjorde en kjempegod innsats. Det
var dessverre en del arrangementer som ble avlyst pga
mangel på tolk, blant annet Stand Up showet på Latter.
Kanskje Døves Dag varer for lenge til at det er interesse
for å hjelpe til? En uke er for lenge? Mulig at det holder å
arrangere Døves Dag bare en dag?
Vi i Styret må - igjen – berømme vår daglig leder som gjør
en kjempeinnsats på kontoret. Arrangementene vi
planlegger blir gjennomført siden han har god oversikt
hele veien. Vi skulle ønske at vi hadde en fulltidsstilling til
for å avlaste Daglig leder med gjøremål som tar
unødvendig mye tid fra han. Vi fikk dessverre avslag på
vår søknad om penger til denne stillingen.
Vi skal fortsette å søke om midler til en halv-eller
fulltidsstilling til på kontoret til ODF.
Vi håper på fortsatt positiv utvikling for foreningen og for
våre medlemmer i 2006
Oslo 30. mars 2006

Torill Lorentzen
Foreningsleder

Unn Johannessen
Nestleder

Gunnar Løken
Styremedlem

Maj-Lisbeth Marman
Styremedlem

Trine S. Austbø
Styremedlem

Vidar R. Gabato Sæle
Daglig leder
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8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Foreningsregnskap, Oslo Døveforening
Resultat
Inntekter
Medlemskontingent
Egne inntekter
Kursvirksomhet
Tilskudd fra Oslo kommune
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Andre tilskuddsytere
Sum inntekter

Utgifter
Personale
Administrasjon
Foreningslokaler
Kursvirksomhet
Aktiviteter
Barn og ungdom
Prosjekter
Samfunnshus I, forening
Samfunnshus II, Skaug
Pensjonistgruppe
SUM
Årets resultat

Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

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

2004

2005

Budsjett 2006

69 500,00
544 700,70
257 881,00
527 000,00
58 498,00
361 694,50
1 819 274,20

69 892,00
415 711,26
322 429,50
505 000,00
90 373,00
239 900,00
1 643 305,76

70 000,00
411 000,00
270 000,00
1 560 000,00
75 000,00
300 000,00
2 686 000,00

824 283,05
139 709,01
304 611,87
88 602,53
197 058,38
70 449,40
128 388,00
0,00
0,00
0,00
1 753 102,24

723 901,21
185 234,35
148 480,07
67 127,59
300 930,55
27 724,56
175 000,00
0,00
0,00
0,00
1 628 398,33

754 000,00
217 000,00
412 000,00
82 000,00
885 000,00
60 000,00
276 000,00
300 000,00
250 000,00
50 000,00
2 686 000,00

66 171,96

14 907,43

0,00

KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR FORENING 2006
•
•
•
-
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Budsjettet er satt opp i forhold til det vi søkte om grunnstøtte til Oslo kommune med 1,5 millioner kroner. Får vi
mindre i støtte for 2006, må budsjettet revideres når vi har fått svar på søknaden til sommeren 2006.
Det foreslås at årsmelding for 2006, fremlegges kun hovedregnskapet. Noter blir ikke fremlagt i bladet Seher,
men det kan hentes i døveforeningen før årsmøtet.
Endringer i kontoplan:
Note 6: Honorar til foreningsleder, nestleder, styret samles til en konto styrehonorar.
Note 7: Styremøter, AU-møter, representasjoner, andre møter samles til en konto møter/representasjoner
Note 7: Telefon, kontorrekvisita, webkostnader, datakostnader, bibliotek, kontingenter, post- og bankkostnader,
gaver, kopiering samles til en konto driftskostnader
Note 8: Tv-lisens utgår, og legges inn i konto for Andre kostnader
Note 10: Besøkstjeneste utgår, og legges inn i konto for Likemannsarbeid
Note 10: Foredrag, reiseutg-foredrag, temakvelder for foreldre, aktivitetstilbud for familier med barn, døves
kulturdager, kulturaktiviteter legges inn i konto for medlemsaktiviteter.
Note 10: Eldreutvalg utgår, og legges inn i note 7 for møter/representasjoner.
Note 10: Porto SeHer utgår, og legges inn i note 7 for porto.
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Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler
Aksjer Designtrykkeriet AS
Obligasjoner "Skaug"
Sum anleggsmidler

2004

2005

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

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

Omløpsmidler
Brus- og drikkeautomat
Kundefordringer
Fordring NDF studieorganisasjon
Mellomregning Skaug
Forskudd lønn
Andre kortsiktige fordringer
Kontanter
Forskuddsbetalt lokalleie
Bank, drift
Bank, drift
Bank, skatt
Bank, Barn/ungdom
Bank, øremerkede midler
Sum omløpsmidler

0,00
85 070,00
4 265,91
-700,00
156 789,90
4 800,00
4 183,52
15 263,02
81 280,00
456 641,35

1 480,00
59 075,00
0,00
8 195,26
-330,00
0,00
23 640,15
0,00
274 527,89
0,00
41 861,52
35 266,02
121 909,00
565 624,84

Sum eiendeler

461 616,35

570 599,84

67 254,00
110 441,00
3 450,00
69 330,00
10 230,00
28 181,07
-11,00
23 714,00
29 372,90
57 990,50
2 484,50
1 780,00
559,50

49 749,00
55 940,00

Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørergjeld
Gjeld, hjelpefondet
Forskuddsbetalt kursavgift
Påløpne feriepenger
Arbeidsgiveravgift, påløpne feriepenger
Skyldig skattetrekk
Trukket fagforeningskontingent
Skyldig arbeidsgiveravgift
Gjeld til gården
Øremerket jubileumsbok
Øremerket salg bunader
Øremerket maleri
Øremerket smalfilmklubb
Boye Schlytters legat
Internasjonal treff
Sum kortsiktig gjeld

4 483,00
409 259,47

26 395,13
100 675,00
6 400,00
66 257,00
9 342,00
49 941,00
0,00
28 926,00
87 845,90
98 261,50
2 484,50
1 780,00
559,50
20 000,00
4 468,00
503 335,53

Egenkapital
Egenkapital 1.1.
Årets resultat
Sum egenkapital

-13 815,08
66 171,96
52 356,88

52 356,88
14 907,43
67 264,31

Sum gjeld og egenkapital

461 616,35

570 599,84
Nr. 1 - 2006
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Noter til Oslo Døveforenings regnskap
2004

2005

Budsjett 2006

Note 1: Egne Inntekter
Leieinntekter av lokaler
Kantine
E-shop
Abonnement Se Her
Andre inntekter
Brusautomat
Drikkeautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat
Gaver
Renter
Egenandel, aktiviteter
Barn og ungdom
Sum egne inntekter

53 041,00
25 624,50
240,00
3 050,00
181 360,00
22 218,00
10 886,00
28 129,00
193 983,20
1 000,00
344,00
24 560,00
265,00
544 700,70

80 115,25
12 304,50
5 019,31
2 550,00
31 071,00
15 166,00
4 740,00
21 667,00
100 437,20
0,00
467,00
142 174,00
0,00
415 711,26

10 000,00
5 000,00
3 500,00
3 000,00
145 000,00
15 000,00
4 000,00
25 000,00
60 000,00
0,00
500,00
140 000,00
0,00
411 000,00

Note 2: Kursvirksomhet
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
NDFs studieorganisasjon
Sum kursinntekter

150 780,00
10 400,00
96 701,00
257 881,00

248 320,00
10 000,00
64 109,50
322 429,50

200 000,00
10 000,00
60 000,00
270 000,00

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

450 000,00
20 000,00
50 000,00
7 000,00
0,00
527 000,00

470 000,00
25 000,00
0,00
10 000,00
0,00
505 000,00

1 500 000,00
50 000,00
0,00
10 000,00
0,00
1 560 000,00

18 000,00
11 042,00
0,00
8 757,00
20 699,00
58 498,00

5 771,00
3 540,00
22 293,00
38 318,00
20 451,00
90 373,00

10 000,00
5 000,00
0,00
40 000,00
20 000,00
75 000,00

Note 5: Andre tilskuddsytere
Trivselstiltak fra Norges Døveforbund
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering
Tilskudd fra Hjelpefondet
Akershus fylkeslag for døve
Boye Schlytters legat
Legater / fond
Tilskudd fra Akershus fylkeskommune
Sum andre tilskuddsytere

79 000,00
21 473,00
58 000,00
174 221,50
9 000,00
20 000,00
0,00
0,00
361 694,50

34 900,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
20 000,00
239 900,00

30 000,00
0,00
226 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
19 000,00
300 000,00

Note 6: Personale
Daglig leder
Tegnspråkinstruktør
Kantinemedarbeider
Honorar - regnskapsfører
Honorar - foreningsleder
Honorar - nestleder

272 186,10
208 576,10
32 850,50
32 500,00
29 947,41
30 900,00

275 025,64
238 103,94
39 741,96
7 500,00
11 922,00
15 000,00

320 000,00
240 000,00
5 000,00
0,00
20 000,00
15 000,00

Honorar - styret
Feriepenger, utbetalt
Feriepenger, avsetning
Feriepenger, tilbakeført
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift, avsetning
Yrkesskadeforsirking
Livrenteforsikring
Uføreforsikring
Sum personalkostnader

14 000,00
65 424,00
62 728,00
-65 424,00
98 030,00
0,00
2 987,00
36 000,00
3 577,94
824 283,05

14 200,00
777,00
-622,00
-777,00
88 522,00
-888,00
3 080,00
36 000,00
-3 684,33
723 901,21

15 000,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
3 000,00
36 000,00
0,00
754 000,00

5 116,00
1 364,00
2 100,00
4 087,00

3 937,60
449,00
4 064,00
3 703,44

5 000,00
0,00
5 000,00
4 000,00

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

Note 7: Administrasjon
Styremøter
AU-møter
Representasjoner
Andre møter

→
28

Nr. 1- 2006

Telefon
Kontorrekvisita
Webkostnader
Datakostnader
Bibliotek
Kontingenter
Porto
Post- og bankkostnader
Gaver
Regnskapshonorar
Revisjon
Andre adm.kostnader
Kopiering
Tap på fordringer
Sum administrasjon

2004
12 394,35
26 514,95
11 377,00
9 872,00
5 125,50
1 000,00
13 356,57
930,50
11 885,00
0,00
15 872,00
-3 702,36
22 217,00
199,50
139 709,01

2005
19 158,60
14 082,13
5 402,00
30 728,75
4 024,80
1 000,00
9 941,00
1 817,50
1 766,00
27 803,13
21 874,00
14 386,90
21 095,50
0,00
185 234,35

Budsjett 2006
20 000,00
15 000,00
30 000,00
25 000,00
5 000,00
1 000,00
12 000,00
2 000,00
3 000,00
30 000,00
25 000,00
10 000,00
25 000,00
0,00
217 000,00

Note 8: Foreningslokaler
Renhold
Strøm (1+2 etg)
Leie av lokaler
Tv-lisens
Forsikring
Flytting
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Drikkeautomat
Andre kostnader
Sum lokaler

70 973,00
51 174,00
100 000,00
7 640,48
8 230,00
0,00
2 535,20
13 324,89
30 544,42
15 659,00
4 530,88
304 611,87

66 738,00
8 299,16
0,00
7 875,20
8 393,00
0,00
4 071,00
3 566,30
29 042,38
14 082,00
6 413,03
148 480,07

70 000,00
15 000,00
250 000,00
3 000,00
9 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
10 000,00
5 000,00
412 000,00

25 055,00
3 128,23
13 575,80
29 443,50
0,00
8 400,00
0,00
9 000,00
88 602,53

12 866,79
1 037,50
0,00
12 419,50
39 667,80
0,00
1 136,00
0,00
67 127,59

20 000,00
2 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
82 000,00

6 625,00
3 361,00
4 086,50
486,50
118,00
5 438,00
40 846,00
1 800,00
11 439,00
1 076,00
0,00
43 940,00
9 263,76
8 501,12
0,00
36,50
2 764,00
13 000,00
6 282,50
13 000,00
8 175,00
0,00
319,50
8 000,00
8 500,00
197 058,38

2 040,00
0,00
200,00
0,00
248,50
0,00
21 824,00
0,00
285,00
30 969,13
8 318,40
31 020,50
9 942,38
140 396,00
36 208,00
0,00
19 478,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 930,55

5 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
10 000,00
2 000,00
8 000,00
45 000,00
10 000,00
105 000,00
30 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285 000,00

4 292,00
18 039,00
5 549,00
2 335,18
0,00
1 000,00
37 431,22
1 803,00
70 449,40

0,00
14 661,13
0,00
40,00
13 024,50
0,00
0,00
-1,07
27 724,56

20 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
60 000,00

50 000,00
58 000,00
20 388,00
128 388,00

0,00
150 000,00
25 000,00
175 000,00

0,00
226 000,00
50 000,00
276 000,00

Note 9: Kursvirksomhet
Strøm (5.etasje - kurslokale)
Andre kurskostnader
Omorganiseringsseminar
Styreseminar
Døvekurs
Yoga-kurs
Bridge-kurs
Teater-kurs
Sum kursvirksomhet
Note 10: Aktiviteter
Foredrag
Reiseutgifter - foredrag
Besøkstjeneste
Likemannsarbeid
Temakvelder for foreldre
Aktivitetstilbud for familier med barn
Tilstelninger
Døves Kulturdager
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/landsråd
Seminarer
Medlemsblad SE HER
Porto SE HER
Medlemsaktiviteter
Trivselstiltak
Eldreutvalg
Internasjonal treff
Bridgeklubb
Døveteater
Døvblittgruppe
Feriehjemmet Skaug
Døvhistorielaget
Smalfilmklubb
Kvinneforening
Pensjonistgruppe
Sum arrangementer
Note 11: Barn og ungdom
Aktiviteter - Frifond
Strøm (Grotten)
Forsikring
Kontorrekvisita
Musikkanlegg i Grotten
Seminarer
Ferietiltak for barn og ungdom
Andre kostnader
Sum barn og ungdom
Note 12: Prosjekter
Hva kan vi gjøre for døve i Oslo og Akershus?
Er det kult å være døv ungdom?
Døves Dag
Sum prosjekter

Nr. 1 - 2006
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Gården, Oslo Døveforening
Resultat

2004

2005

Budsjett 2006

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

0,00
179 084,00
193 442,00
0,00
2 000,00
0,00
374 526,00

0,00
0,00
203 476,00
0,00
1 500,00
0,00
204 976,00

27 750 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
100,00
27 780 100,00

Utgifter
Renovasjon, vann og lignende
Lys, varme
Andre kostnader drift
Rep./vedl.h.bygninger
Rep./vedl.h.ventilasjon
Rep./vedl.h.brannanlegg
Dugnad
Administrasjonskostnader
Regnskapsføring
Advokatbistand
Taksering
Forsikring
Bankkostnader
Andre kostnader
Tap på fordringer
Skatt
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum utgifter

39 020,00
41 086,50
120,00
12 345,50
8 443,33
18 307,68
0,00
153 108,00
0,00
0,00
0,00
53 116,00
316,00
8 511,03
2 500,00
235,00
0,00
41 357,69
378 466,73

41 223,00
48569,82
18 342,75
13 806,25
47 453,50
1 600,00
0,00
9 920,00
6 790,63
22 500,00
39 775,00
54 926,00
610,50
7 195,48
0,00
270,00
-5,00
21 848,00
334 825,93

20 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
10 000,00
0,00
50 000,00
100 000,00
7 000,00
500 000,00
0,00
60 000,00
700,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
22 000,00
839 700,00

-3 940,73

-129 849,93

26 940 400,00

Årets resultat

KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR GÅRDEN 2006
Det foreslås å komme i dialog med revisor/advokat om å gjøre følgende:
•
•
•
•
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Regnskap for gården avvikles fra og med 1.januar 2007
Vi søker Oslo ligningskontor / kemneren om å slippe å levere selvangivelse fra og med 2006, evt 2007.
Overskudd av regnskap 2006, overføres til Hjelpefondet. Overskudd etter salget av Gården plasseres i
Hjelpefondet i påvente av kjøp av nye lokaler. Det føres for fremtiden et regnskap for forening / nye lokaler
istedenfor å føre hver for seg, da vi ikke skal ha næringsdrift som vi hadde i Sven Brunsgt. 7.
Gjeld til Oslo kommune kr 2,4 millioner står ikke oppført i regnskapet for Gården, og det foreslåes å legge inn i
2006.

Nr. 1- 2006

Balanse

2004

2005

409 920,00
409 920,00

409 920,00
409 920,00

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

0,00
29 372,90
0,00
0,00
-9 850,00
320 133,05
30 952,00
370 607,95

0,00
87 845,90
0,00
0,00
-7 100,00
76 929,12
21 952,00
179 627,02

Sum eiendeler

780 527,95

589 547,02

10 000,00
9 000,00
9 900,00
11 550,00
40 450,00

6 418,00
0,00
9 900,00
11 550,00
27 868,00

Kortsiktig Gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld Oslo kommune
Gjeld Sparebanken NOR
Lån Hjelpefondet
Påløpte renter
Sum Kortsiktig Gjeld

0,00
84 100,00
427 324,00
100 000,00
7 719,00
619 143,00

4 225,00
84 100,00
375 511,00
100 000,00
6 758,00
570 594,00

Egenkapital
Egenkapital
Årsresultat
Sum Egenkapital

124 875,68
-3 940,73
120 934,95

120 934,95
-129 849,93
-8 914,98

Sum gjeld og egenkapital

780 527,95

589 547,02

Eiendeler
Anleggsmidler:
Gårdens verdi
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler

Gjeld og Egenkapital
Langsiktig Gjeld
Depositum LG
Depositum HC
Depositum NM
Depositum TV
Sum Langsiktig Gjeld

Nr. 1 - 2006
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FERIEHJEMMET SKAUG
Resultat

2003

2004

2005

Budsjett 2006

27 080,00
22 105,00
1 560,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
2 000,00
344,00
28 625,00
52,50
10 816,50
50 700,50
0,00
0,00
100,16
145 223,66

0,00
33 325,00
1 575,00
39 991,50
0,00
0,00
2 450,00
515,00
4 730,00
36 000,00
6 143,50
10 175,00
0,00
2 000,00
0,00
47,49
136 952,49

0,00
30 190,00
3 492,00
11 905,00
125,00
30,00
4 345,00
50,00
4 450,00
40 100,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
6 280,00
212,99
103 179,99

0,00
35 000,00
3 000,00
10 000,00
150,00
50,00
3 500,00
0,00
5 000,00
35 000,00
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
5 000,00
50,00
102 750,00

Kostnader
Porto / gebyr
Styremøter
Kontorrekvisita
Telefon
Renhold / Vakt
Honorar
Mobiltelefon
Administrasjon
Nyanskaffelser
Gaver
Innkjøp av mat
Drikkevarer
Festeavgift
Dugnad mat
Andre kostnader
Vedlikehold
Trematerialer
Maling
Husholdning
Bensinutgifter
Forsikring
Pantegjeldsrenter
Kommunale avgifter
Tanktømming
Kontingent, velforening
Strøm
Takreparasjon
Sum Kostnader

229,00
0,00
779,00
1 779,84
0,00
3 000,00
0,00
0,00
1 586,00
1 000,00
2 729,04
3 282,00
1 500,00
344,00
7 246,09
16 713,50
3 142,00
1 628,00
176,00
54,55
6 792,00
16 398,00
903,00
1 969,00
600,00
14 450,50
0,00
86 301,52

251,50
142,50
3 331,00
0,00
0,00
4 500,00
0,00
0,00
2 999,00
0,00
16 949,27
1 580,50
1 500,00
0,00
6 570,41
475,00
259,00
0,00
937,00
300,05
7 147,00
16 048,00
6 172,50
984,50
900,00
10 573,00
0,00
81 620,23

355,50
0,00
2 020,00
0,00
3 990,00
0,00
1 395,00
2 087,00
10 736,00
0,00
7 150,00
4 294,00
1 500,00
0,00
0,00
1 032,00
0,00
0,00
678,00
0,00
6 891,00
8 442,46
2 511,50
1 750,00
1 750,00
18 619,25
0,00
75 201,71

300,00
1 500,00
1 000,00
0,00
4 000,00
0,00
600,00
2 500,00
5 000,00
0,00
8 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 300,00
3 000,00
0,00
0,00
700,00
0,00
7 000,00
16 000,00
2 800,00
2 000,00
900,00
20 000,00
19 150,00
102 750,00

Årets resultat

58 922,14

55 332,26

27 978,28

0,00

Inntekter
Opphold
Overnatting
Dagbesøk
Tilstelninger
Leie av vaskemaskin
Leie av sengetøysett
Dusj
Gaver
Drikkevarer
Utleie av Skaug
Andre inntekter
Tilskott ODF
Øremerket anneks
Loddsalg
Trivselstiltak
Renter
Sum Inntekter
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Balanse
Eiendeler

2003

2004

2005

135 000,00
135 000,00

135 000,00
135 000,00

135 000,00
135 000,00

0,00
583,82
36 049,88
1 712,00
3 469,74
41 815,44

0,00
3 022,00
64 535,96
1 715,00
8 469,74
77 742,70

2 783,00
2 517,00
23 061,39
70 857,31
-8 195,26
91 023,44

176 815,44

212 742,70

226 023,44

Egenkapital
Egenkapital
Årsresultat
Sum Egenkapital

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

-4 262,06
55 332,26
51 070,20

51 070,20
27 978,28
79 048,48

Kortsiktig Gjeld
Gjeld Bien sparebank
Obligasjoner, ODF
Gjeld Hjelpefondet, ODF
Nedbetalingsfond
Sum Kortsiktig Gjeld

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

136 084,00
2 975,00
16 713,50
5 900,00
161 672,50

121 386,46
2 975,00
16 713,50
5 900,00
146 974,96

Sum gjeld og egenkapital

176 815,44

212 742,70

226 023,44

Anleggsmidler
Eiendom
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
Kontanter 1
Kontanter 2
Postbanken
Bien sparebank
Oslo Døveforening, til gode
Sum Omløpsmidler
Sum eiendeler

Gjeld og Egenkapital

KOMMENTAR TIL BUDSJETT FOR FERIEHJEMMET 2006
Det er satt av kr 50.000 til takreparasjon, som tas fra bankbeholdningen. I budsjett for 2006 står det kr 19.150, og det
betyr at resterende kr 14.150 tas fra bankbeholdning som er spart opp i 2005.
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Felleslegatet, Oslo Døveforening

2004

2005

Resultat:
Inntekter:
Renter obligasjoner
Bankrenter
Sum avkastning

855,00
10 225,00
11 080,00

571,88
8 846,00
9 417,88

Sum inntekter

11 080,00

9417,88

Utgifter:
Resultat før utbetalte porsjoner/stønader
Vedtaksbestemte formål
Resultat etter utbetalte porsjoner/stønader

11 080,00
-9 972,00
1 108,00

9 417,88
-8 476,00
941,88

12 000,00
-90,00

8 000,00
-90,00

Balanse:
Ihendehaverobligasjoner
Kontanter
Bankinnskudd

15 022,60
655 673,54

Sum omløpsmidler

670 696,14
682 606,14

Sum eiendeler

682 606,14

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

98 022,00
9 972,00

107 994,00

19 622,48
579 421,54

599 044,02
606 954,02
606 954,02

22 924,00
8 476,00

31 400,00

553 976,77
1 108,00
555 084,77

555 084,77
941,88
556 026,65

Fri kapital 1/1

19 527,37

19 527,37

Fri kapital 31/12

19 527,37

19 527,37

682 606,14

606 954,02

9 972,00
1 286,00
937,00
6 123,00
1 626,00

8 476,00
1 093,40
796,70
5 204,30
1 381,60

Sum gjeld og egenkapital

12,9% utdannelse
9,4% eldresak
61,4% ODF
16,3% Kvinneforening
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REVISJONSBERETNINGER
Feriehjemmet Skaug - 2004
Beretning av 8.mars 2005 er tilbakekalt den 20.april 2005. Foreningen har hatt for dårlige kasserutiner, hvilket er påpekt i
brev til foreningen tidligere. Rutinene er endret for 2005. Jeg har utført revisjonen for regnskapsåret 2004 i henhold til god
revisjonsskikk. Regnskapet er avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og gir etter min mening et uttrykk
virksomhetens årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk. Det fremlagte resultatregnskap med et
overskudd på kr 55.332,26 og balanse kan fastsettes som Feriehjemmet ”Skaug” ’s regnskap for 2004.
Revisjonsfirmaet Tormod Haugen
Oslo 17.januar 2006

Tormod Haugen
Statsautorisert revisor
Revisornr. 962435602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oslo Døveforening
Vi har utført revisjonen for regnskapsåret 2005 i henhold til god revisorskikk i Norge. Regnskapet er avgitt i samsvar med
foreningens bestemmelser, og gir etter vår mening et uttrykk for virksomhetens årsresultat og stilling som stemmer med
god regnskapskikk. Styret forslag til disponering av årsoverskuddet på kr. 14.907 er i henhold til foreningens lover. Det
fremlagte resultatregnskap og balanse kan fastsettes som foreningens regnskap for 2005.
Gården
Vi har utført revisjonen for regnskapsåret 2005 for gårdsregnskapet i henhold til god revisorskikk i Norge. Årsoppgjøret er
avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og gir etter vår mening et uttrykk for virksomhetens årsresultat og
stilling som stemmer med god regnskapsskikk. Det fremlagte regnskap med et underskudd på kr. 129.840 kan fastsettes
som gårdens regnskap for 2005.
Felleslegat
Vi har revidert legatets regnskap og forvaltning for 2005. Regnskapet er revidert i samsvar med stiftelsesloven og
forskriftene, og gir etter vår mening et uttrykk for legatets års resultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Styret foreslår at av årets overskudd på kr. 9.417, tillegges kr. 8.476 vedtaksbestemte formål og kr. 941 tillegges urørlig
kapital. Dette tilfredsstiller legatets vedtekter. Det fremlagte resultatregnskap og balanse kan fastsettes som legatets
regnskap for 2005.
Feriehjemmet Skaug
Vi har utført revisjonen for regnskapsåret 2005 for Feriehjemmet Skaug i henhold til god revisorskikk i Norge.
Årsoppgjøret er avgitt i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, og gir etter vår mening et uttrykk for virksomhetens
årsresultat og stilling som stemmer med god regnskapsskikk.
Det fremlagte regnskap med et overskudd på kr. 25.633 kan fastsettes som Feriehjemmet Skaug’s regnskap for 2005.
Oslo, 3.april 2006
ARNE LINCHAUSEN REVISJON AS
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9. LOVENDRINGER

ELDRE
Eldreutvalg

Eldreutvalget tar opp saker
av felles interesse i
samarbeid med Oslo Døves
Pensjonistgruppe,
Rådgivningskontoret for
hørselshemmede,
Døvekirken og
Frivillighetssentralen.

Likemannsseminar

Arrangere likemannsseminar
for eldre døve

Ingen innkomne lovforslag.

10. INNKOMNE FORSLAG
FORSLAG FRA HOVEDSTYRET:
AKTIVITETSPLAN 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ungdom
Foreldre med barn
Eldre
Informasjon
Eiendom
Innvandrere
Kultur
Kursvirksomhet
Seminar / møter

INFORMASJON

TILTAK

Internett

Videreutvikle websiden
www.odf.no, med nye
funksjoner som terminliste,
søke-funksjon,
diskusjonsforum og andre
funksjoner.

Medlemsblad SeHer

Utgi 4 numre i året, pr nr 20
sider

SMS-tjeneste

Spre info om ODFs tilbud til
ulike aldersgrupper.

Brosjyre

Om ODF og underavdelinger

EDialog 24

Informere og bruke mer av
chatteverktøy i odf.no.

UNGDOM
Prosjekt

Ungdomsgruppe

Er det kult å være døv
ungdom? (3 årig prosjekt
2004-2006)
Opprette et ungdomsgruppe i
november med mål for
oppstart i 2007. Søke om
etableringsstøtte hos Oslo
kommune.

Oslo Døves
Ungdomsgruppe

Gjennomføre et årsmøte, og
avvikle ODUG. Rydde opp i
regnskap 2001-2003.

Ferietiltak

Leir for ungdom 13-18 år på
Skaug

FORELDRE MED BARN
Temakveld for foreldre

1-2 ganger i året

Aktivitet

6 aktiviteter gjennom året

EIENDOM
Eiendomsstyre

2 møter i året, har ansvar for
Skaug og ”det nye lokale el.
Hus”.

Eiendomskomite

Skal bidra med å se etter nye
lokaler / hus.

Frivillig komite

Står for flytteprosess, salg av
inventar og innflytting av nye
lokaler og innkjøp.

Feriehjemsutvalg

Sommerfest, og andre tiltak.
Ansvar for utleie og
vedlikehold på feriehjemmet
Skaug på Nesodden. Sette i
gang takreparasjon.

INNVANDRERE
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Flerkulturell virksomhet

6 tiltak gjennom året, med
bl.a. aktiviteter, cafetreff og
julebord.

Arbeidsliv

Likemannsutvalg kartlegger
døve innvandrernes
situasjon i forhold til
arbeidsliv

KURSVIRKSOMHET

SEMINAR / MØTER

Tegnspråkkurs

Arrangere fortløpende
tegnspråkkurs hele året, etter
behov av påmeldte deltakere

Kurs for døve

Arrangere kurs, etter behov
og ved ledig ressurs hos
administrasjonen.

KULTUR
Pubkvelder

Pubkveld første uke i
måneden
Utrede hvordan man kan
arrangere pubkveld i forhold
til skjenketillatelse, utstyr,
pris, kurs, vakt og etc

Omvisninger

Nobels Fredssenter
Grini museet
Fotball museet
Småflaske museum

Døves Kulturdager

Teater + reisestøtte

Tilstelninger

Sommerfest på Skaug
Hattefest

Døves Dag

Lørdag 23.september, stand
i byen + fest i foreningen

Kulturarbeider

Oslo kommune ga avslag om
tilskudd til kultur (drift og
aktivitet). Sette i gang tiltak
som møter med
kulturkomiteen og byrådet for
å fortelle hvorfor vi mener å
ha rett til å få tilskudd
gjennom kultur.

Døvehistorie

Museumskurs, gjennomføre
tiltak som å få kopiert alle
filmene og bokbind av Seher
blader, og flere andre tiltak.

Salgsmesse

Tilby kunstnere og andre
som vil selge sine produkter.

Styreseminar

Gjennomføre minst et
seminar for hovedstyret.

Medlemsmøter

Vurdere å ha medlemsmøte
på lørdager.

Representasjonsmøter

2 - 4 møter i året

Seminar / kurs for
underavdelinger, utvalg,
grupper o.a.

Gjennomføre minst et
seminar / kurs.

Seminar for daglig ledere

Seminar for daglig ledere,
aug/sept

Landsråd

17.-19.mars

Andre seminarer

Delta i seminarer som
Norges Døveforbund
arrangerer.

11. VEDTA MEDLEMSKONTINGENTEN
FOR NESTE ÅR
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent
ordning som ble vedtatt på Norges Døveforbunds
landsmøte 2005.

12. BUDSJETTFORSLAG FOR
FORENINGEN, GÅRDEN OG
FERIEHJEMMET
Forslagene finner du på foreningen side 26, gården side
30 og feriehjemmet side 32.
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13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN
Hovedstyret
A. Foreningsleder for 1 år
B. 4 styremedlemmer

Forslag fra valgkomiteen

Gunnar Løken
Maj Lisbeth Marman (1 år igjen)
Trine S. Austbø (1 år igjen)
Nestleder velges blant de 4 styremedlemmer for 1 år
C. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
D. Revisor for underavdelingene
E. Lovkomite på 3 medlemmer

Rolf Smenes
Helge Haugen
Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder
Jarle Lid
John Erik Johanessen
Bjørn A. Kristiansen
Astrid Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schrøder
Jan Åge Bjørseth
Liv Eva Stø
Britta Wold
Karl Fr. Robertsen
Geir Brodal
Ikke aktuelt i 2006.

F. 2 medlemmer til eiendomsstyre
G. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg

H. Minst 2 medlemmer til kulturutvalg
I. Minst 2 medlemmer til døvehistorieutvalg
J. Representanter til NDFs Landsmøte
K. Valgkomite på 3 medlemmer

2 varamedlemmer

medlemmer

Årsmøtedeltagelse
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1985

medlemmer
tilstede

1990

1995

2000

år
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2005

2010

Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no

Direkte 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.

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 14.februar 2006 har vi 37 medlemmer som støtter Oslo Døveforening
Nr. 1 - 2006
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Returadresse:
Oslo Døveforening, Dronningens gate 6, 0152 Oslo

Tlf.: 149 (22 91 06 91) Tekst tlf.: 22 91 06 91 Telefaks: 23 50 24 30 E-post: post@odf.no

Terminliste for Oslo Døveforening - 2006

APRIL
6.
12.
13.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.

tor Åpent hus i Dronningensgt 6
kl 11-14 og 18-20
ons Pensjonisttreff l 10-15 i Døvekirken
tor Stengt pga påske
tir Bridge
tor ODF-Styremøte kl 17
fre Lan-party for ungdom
lør Lan-party for ungdom
søn Lan-party for ungdom
man Pensjonistgr. Styremøte kl 12
ons Pensjonisttreff 10-15 i Døvekirken
tor ODF-kontor åpent til kl 20 #
ungdomstreff
fre DM i bowling på Veitvet
lør DM i bowling på Veitvet
søn DM i bowling på Veitvet

MAI
02.
04.
05.
06.
09.
10.
11.

tir
tor
fre
lør
tir
ons
tor

13.
16.
18.
20.
22.
24.

lør
tir
tor
lør
man
ons

Bridge
Representasjonsmøte kl 18
Pubkveld i Teater Manu kl 19
Ungdomstreff # ODF årsmøte kl 13
Kvinneforening
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF-kontor åpent til kl 20 #
Ungdomstreff
Pensjonistgruppen 35 årsjubileum
Bridge
ODF-kontor åpent til kl 20
Ungdomstreff
Pensjonistgr. Styremøte kl 12
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken

25. tor Stengt pga Kr.himmelfartsdag
27. lør Ungdomstreff
30. tir Bridge

JUNI
01.
02.
06.
07.
08.
13.
15.
19.
21.
22.
24.

tor
fre
tir
ons
tor
tir
tor
man
ons
tor
lør

ODF-kontor åpent til kl 20
Pubkveld i Teater Manu kl 19
Kvinneforening – sommerfest
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Ungdomstreff
Bridge
ODF-kontor åpent til kl 20
Pensjonistfr. Styremøte kl 12
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF-kontor åpent til kl 20
Ungdomstreff # Sommerfest på
Skaug
27. tir Bridge, sommeravslutning
29. tor ODF-kontor åpent til kl 20

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.)

MEDLEMSBLAD FOR
OSLO DØVEFORENING
NR. 2 ● JUNI 2006 ● 43. ÅRGANG
Nytt om Gården
side 12

Døveskolen i Tana
side 16-17

Arcus opplevelse
side 18

God Sommer!
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Flott St.Hans aften bål på Skaug 23. juni
SOMMERKURRANSE OM BESTE FERIEKORT, SIDE 15

SE HER 43. årgang 2006
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
Tilsluttet: Norges Døveforbund
FFO-Oslo
FS-Oslo
Medlemstall: 437 medlemmer pr 31.12.2005
Abonnement på bladet SEHER:
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer)
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NYTT FRA STYRET
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HVA SKJER PÅ PUBAFTEN?

7

PENSJONISTGRUPPEN – 35 ÅR

9

SOMMERFEST PÅ SKAUG

11

Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)

MER NYTT OM GÅRDEN SVEN BRUNS GATE 7

12

Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (450 eks.)

MEDLEMSUNDERSØKELSEN
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Adresse: Oslo Døveforening
Dronningens gate 6
0152 Oslo
eDialog: Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no.
SMS: Send ODF <melding> til 1980.
Telefaks: 23 50 24 30
Kontonr: 1600 40 08301

TAK REPARASJON PÅ SKAUG

14

FERIE I SOMMER?

15

DØVESKOLEN I TANA
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Redaktør: Vidar R. Sæle

Daglig leder:
Teksttlf:
E-post:
SMS:

Vidar R. Sæle
22 91 06 91
post@odf.no
930 32 049

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
Teksttlf: 22 91 06 92
E-post: tskurs@odf.no
Foreningsleder: Unn T. Johannessen
E-post: leder@odf.no
Underavdelinger :
Oslo Døveteater
Døvegruppa Regnbuen
Oslo Døves Bridgeklubb
Oslo Døves Kvinneforening
Oslo Døves Pensjonistgruppe
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn

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
Kr 750,- for halvsides annonse
Kr 375,- for 1/4 av siden
Kr 500,- for 1/3 av siden
Kr 250,- for 1/6 av siden.

Utvalg / Gruppe:
Kulturutvalg
Foreldreutvalg
Feriehjemsutvalg
Døvehistorieutvalg
Internasjonal gruppe

Informasjon:
www.odf.no
Tekst-tv NRK, side 772
2
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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.

Julianne Steinmo
Daniela Roos
Amanuel Selemun
Gro Wenche Rognlien

NYTT FRA STYRET
Konstituering av styret
På årsmøtet 6.mai, skulle det vært valg på nestleder, men
valgkomiteen klarte ikke å få dette avklart. Årsmøtet ga
fullmakt til at styret kunne konstituere seg selv med
nestleder.
Hovedstyrets medlemmer blir også konstituert til de
forskjellige utvalg som kontaktperson fra hovedstyret for
utvalgene.
Nestleder: Gunnar Løken
Eiendomsstyre: Unn T. Johannessen og Gunnar Løken
Representasjonsstyre: Unn T. Johannessen, Gunnar
Løken, Dag J. Lindeberg
Kulturutvalg: Maj Lisbeth Marman
Døvehistorieutvalg: Trine S. Austbø
Feriehjemsutvalg: Unn T. Johannessen
Foreldreutvalg: Trine S. Austbø
Internasjonal gruppe: Dag J. Lindeberg
Medlemskap
Dødsfall i 2005:

Fred Sollyst

Dødsfall i 2006:

Aase Hansen

Nye medlemmer i 2005: Vigdis Peterson
Kjell Omahr Mørk
Nye medlemmer i 2006: Tom Arnesen
Thomas Flinterud
Stein Erik Wroldsen
Ann-Cathrin Larssen
Mona da Fonseca
Julia Anh Thu Ølmheim
Marit Alteren
Jan Erik Gullberg
Rolf Piene Halvorsen
Lisbeth Solvang
Magne Pladsen
Yusuf Hassan Abdillahi
Marit Wiik
Kristine Edsberg
Henrik Thorvaldsen
Stine Bay-Christensen
Unnie Sen Sheng
Kåre M. Helgesen
Kari Helgesen
Strøkne medlemmer pga skyldig kontingent i 2005:
Ellen Due
Andreas Hildrum
Mehdi Feza
Harald Tinnesand
Bente Ørbeck
Anne Line Nordheim

Utmeldinger:

Ragnhild Holm
Linda Stadshaug
Kirsten Ragnhild Grimstad
Oddlaug Kjølleberg

Gaver
Oslo Døveforening har gitt Oslo Døves Kvinneforening i
anledningen til deres 90 årsjubileum med kr 1.000 i gave
som ble overrakt 4.april. Og Oslo Døves Pensjonistgruppe
i anledningen til deres 35 årsjubileum med kr 500 i gave
som ble overrakt 10.mai.
Tilskudd
• Bystyret i Oslo kommune
Vi har mottatt et kommunalt tilskudd for 2006 kr 100.000
som ble vedtatt av bystyret desember 2005. Pengene går
til driften av foreningen. Bevilgningen er å oppfatte som et
engangstiltak. Vi har nå søkt om et kommunalt tilskudd for
2007, og håper på at vi får også neste år.
• Akershus fylkeskommune
For 2006 er vi tildelt kr 19.000, og av de går kr 12.000 til
driften og kr 7.000 til likemannsseminar for eldre døve i
Oslo og Akershus, samt å utarbeide informasjonsmateriell
om Oslo Døveforening og om tegnspråkkurs. Styret
prioriterer at kr 7.000 går til likemannsseminar for eldre
døve.
•

Frivillig flerkulturell virksomhet ved Oslo
kommune
For 2006 er vi innvilget kr 10.000 som skal gå til
internasjonale treff for døve. Målet for oss er å lage
møtepunkt og skape et nettverk for døve innvandrere.
Avslag på søknader
• Kunst og kultur ved Oslo kommune
Vi sendte en søknad i fjor om et driftstøtte og en
kulturmedarbeider stilling for 2006, og vi har fått svar at
vår søknad ble ikke imøtekommet av kultur- og
idrettsetaten i Oslo kommune. Daglig leder har bedt om et
møte hos Byrådsavdeling for næring og kultur, for å
avklare og hvorfor vi fikk avslag. På den måten kan vi få
større forståelse hos byrådet når vi sender inn søknad for
2007.
• Akershus fylkeskommune
Vi fikk avslag på søknad om frivillig kulturell virksomhet for
(Fortsetter på side 4)
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(Fortsatt fra side 3)

2006, og avslaget er gitt pga vi har adresse i Oslo selv om
det er registrert at vi har virksomhet i Oslo og Akerhus.
Fylkeskommunen ba om sikker informasjon på antall
deltakere med innvandrerbakgrunn. De viste til at vi får
tiltaksmidler fra fylkeskommunen av en annen ordning. De
har valgt å ikke prioritere søknaden i denne omgang. Oslo
Døveforening har ikke registrert hvem av våre medlemmer
som er innvandrer, og det er kanskje noe styret bør
vurdere å gjøre det i framtiden.
Revisjon for 2005
Vi har fått tilbakemeldinger fra vår revisor Arne
Linchausen, om at vi bør ha bedre kontroll over inntekter,
og at vi kan dokumentere bedre enn det som har vært
tidligere.
Styret følger opp tiltak med å prøve ut ulike skjema til ulike
formål som for eksempel lotteri, arrangementer,
brusautomat, feriehjem (overnatting og andre inntekter på
Skaug) i år. Målet er å få bedre inntektskontroll og bedre
dokumentasjon som kan tilfredsstille regnskapsloven.
Spillebord til bridgeklubben

Oslo Døves Bridgeklubb søkte om støtte til kjøp av 5
spillebord. Klubben har ikke hatt egne spillebord tidligere,
da bordene i Sven Brunsgt 7 var gode nok til
bridgespilling. I de nye lokalene er bordene rektangulære,
og dermed lite egnet til kortspill. Styret behandlet
søknaden, og innvilget kjøp av 5 spillebord til kr 5.000 som
tas fra Hjelpefondet.
Innbinding av SeHer

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:

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

Kulturutvalget:

Liv Eva Stø
Britta Wold
Maj-Lisbeth Marman

Døvehistorieutvalget: Karl Fr. Robertsen
Geir Brodal
Trine S. Austbø
Valgkomite:
Varamedlemmer:
Foreldreutvalg:

7 bøker med innbinding av SeHer for årene 1964 – 2005
er gjort av Julius-Ørenberg Bokbinderi AS som har gjort et
flott arbeid. Faktura på kr 4.812,50 dekkes av
Hjelpefondet.
4
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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

128. ÅRSMØTE
Oslo Døveforening hadde årsmøte lørdag 6.mai i Huseby
kompetansesenter fra kl 13.00, og årsmøtet varte til kl
16.10. Det var 45 stemmeberettigede medlemmer som var
tilstede.

2006, og det riktige tallet skal være kr 285.000,-. Det kom
en del spørsmål om ulike poster i budsjettet for foreningen.
Det var en diskusjon om budsjett formen, hvor Bjørn Røine
ikke likte budsjettet som viste 1 million kroner mer enn
kostnader i regnskapet. Gunnar Løken fra styret uttalte at
det var nødvendig å ha et søknadsbudsjett, da vi sender til
Oslo kommune.
Møteleder avklarte diskusjonen går nå altså på å ha et
realistisk budsjett eller et søknadsbudsjett. Foreningsleder
Torill Lorentzen mente at vi ikke kan lage et realistisk
budsjett før vi har fått svar fra søknadsinstanser som Oslo
kommune og andre.
Diskusjonen ble oppsummert at styret kan fremlegge et
realistisk budsjett på et medlemsmøte i høsten, og at
styret får signal om å lage et realistisk budsjett for 2007 på
årsmøte neste år enn et søknadsbudsjett.

Paal R. Peterson og Sissel Gjøen ble valgt som
møteledere. Det passet veldig bra siden Sissel var avgåtte
konstituerende generalsekretær og Paal ble ansatt i
Norges Døveforbund fra 1.mai som Generalsekretær,
kunne komme. Hanne Kvitvær, forbundsleder i Norges
Døveforbund var også tilstede. Svein Sundkvist og daglig
leder Vidar R. Sæle ble valgt som referenter.
Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet ble gjennomgått og godkjent. Likeså ble
regnskapene for foreningen, gården og felleslegatet
godkjent. Regnskap for feriehjemmet Skaug ble
gjennomgått for 2004 og 2005, ettersom regnskap for
2004 ble ikke godkjent i fjor. Bilagsrevisor for 2004 ba om
en forklaring vedr. loddsalg på kr 4.000. Feriehjemmets
styre ga en forklaring på at det var først bokført feil beløp,
og etter kontroll ble det rettet opp til kr 2.000,-. Med dette
ble regnskap for feriehjemmet godkjent, både for 2004 og
2005.
Innkomne forslag fra hovedstyret som fremla et forslag
som var aktivitetsplan for 2006, som ble godkjent. Likeså
ble medlemskontingenten for neste år tatt til etterretning
da vi følger Norges Døveforbunds landsmøtevedtak om
kontingenter. På årsmøtet ble det nevnt at Norges
Døveforbund vil se nærmere på forslag til nye
kontingentsatser på landsmøte i 2007. Norges
Døveforbund har fått forslag fra seniorutvalget i forbundet
om å endre kontingentsats for eldre. Forbundet vil
samtidig også se nærmere på foreldre som er medlem i
både Norges Døveforbund og Hørselshemmedes
Landsforbund.
Hvilken type budsjett?
På budsjettforslag var det en trykkfeil på budsjett for
foreningen, og viste til aktiviteter kr 885.000 i budsjett

Eitan Zuckermann mente at styret har gjort riktig, nemlig å
lage et søknadsbudsjett for å vise hva vi søker om og hva
vi har behov for, og at man reviderer budsjettet etter hvert
man får svar fra søknadsinstansene. Han foreslo at vi gikk
til avstemning over 2 forslag.
Avstemning: (45 stemmeberettigede):
Forslag fra Bjørn Røine er at årets budsjett godkjennes,
men at man fremlegger et realistisk budsjett og at styret
fremlegger et realistisk budsjett på årsmøte i 2007 fikk 9
stemmer.
Forslag fra Eitan Zuckermann er å godkjenne årets
budsjett slik det er, altså et søknadsbudsjett. 27 stemmer
stemte for Eitans forslag.
Budsjett for gården ble godkjent, etter at man fikk svar på
spørsmål fra salen om noen poster.
Budsjett for feriehjemmet kom Gunnar Løken med et
innspill om at kr 50.000 skal stå i budsjett på takreparasjon
og var imot styrets forslag om å la kr 19.150 stå i budsjett,
og at resterende kr 14.150 tas fra bankbeholdning som er
spart opp i 2005.
Man gikk til avstemning over Gunnar Løkens forslag mot
styrets forslag.
Forslag fra styret, at man godkjenner budsjett som det
foreligger, ga 21 stemmer, og forslaget fra Gunnar Løken
om at man setter opp kr 50.000 i takreparasjon og øke
inntektssiden med kr 14.150 i budsjettet, fikk 17 stemmer.
Styret fikk dermed flertall for sitt budsjettforslag for Skaug.
Ny foreningsleder
Valget ble ledet av valgkomiteen, og resultatene ble:
Hovedstyret:
A. Foreningsleder: Unn T. Johannessen
B. 4 styremedlemmer: Gunnar Løken (2 år)
Dag J. Lindeberg (2 år)
(Fortsetter på side 6)
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Maj-Lisbeth Marman (1 år igjen)
Trine S. Austbø (1 år igjen)
Valg på nestleder klarte man ikke blant de 4
styremedlemmer, slik at styret fikk fullmakt til å konstituere
seg.
C. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården, feriehjemmet og
felleslegatet: Rolf Smenes
D. Revisor for underavdelingene: Helge Hansen
E. Lovkomite på 3 medlemmer: Sonja M. Holten, OddInge Schrøder og Jarle Lid
F. 2 medlemmer til eiendomsstyre: Bjørn A. Kristiansen
og John Erik Johannessen
G. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg: Astrid Bø,
Andreas Fjelde, Børre Roås, Pia Schrøder, Jan Åge
Bjørseth og det kom et benkeforslag på Unni Arnesen.
H. Minst 2 medlemmer til kulturutvalg, Liv Eva Stø og
Britta Wold
I. Minst 2 medlemmer til døvehistorieutvalg: Karl Fr.
Robertsen og Geir Brodal
J. Representanter til NDFs landsmøte: Ikke aktuelt i 2006.
K. Valgkomite på 3 medlemmer: Torill Lorentzen, Børre
Roås, Eitan Zuckermann og 2 varamedlemmer: Svein
Sundkvist og Liv Eva Stø.
Etter valget, var det noen som ville ha ordet. Regnskap for
hjelpefondet ble delt ut, og var til orientering. Bjørg
Braathen ba styret sørge for at eldre som havner på
St.Hanshaugen Omsorgssenter står på egen liste, hvis de
melder seg ut. Slik at vi kan nevne for dem i beretningen
for de som har gått bort. Viser til eksemplet Jan Stenklopp
som var vaktmester i foreningen i sin tid. Odd-Inge
Schrøder mente at det finnes vedtak på et årsmøte eller
styremøte under Sissel Gjøen sin tid som
organisasjonssekretær.
Foreningens leder Torill Lorentzen takket møtelederne,
referenter og valgkomiteen for godt innsats og ga dem
blomster.

Styremedlem Gunnar Løken tok ordet på vegne av nye
foreningsleder Unn T. Johannessen som ikke kunne være
tilstede på årsmøtet. Han erklærte årsmøtet for hevert kl
16.10.

DIABETES KURS FOR DØVE
Oslo Døveforening samarbeider med Lærings- og
mestringssenteret ved Aker universitetssykehus, og vi
tilbyr en ukes kurs for døve fra hele landet som har
diabetes type 1 og 2.
Lege, sykepleier og ernæringsfysiolog fra
diabetespoliklinikken på Aker Universitetssykehuset har
ansvar for den faglige delen av programmet.
Tid: Mandag 28.august – fredag 1.september
Sted: Lærings- og mestringssenteret ved Aker
Universitetssykehus i Oslo, og det vil bli ordnet
overnatting.
Påmelding innen torsdag 10.august til Oslo
Døveforening, Dronningensgt 6, 0152 Oslo,
post@odf.no, fax 23 50 24 30.
Kurs avgift kr 265,- pr kurs (en egenandel).
Vi jobber med å få dette kurset finansiert med midler fra
studiemidler og støtte fra RTV til å dekke reise og
overnatting med helpensjon.
Ønsker du å delta må du ha henvisning fra din fastlege.
Sykemelding gis for fravær jobb/skole de aktuelle
dagene.

Fra styret overrakte Gunnar Løken og daglig leder Vidar
R. Sæle blomster og vase til avgåtte foreningsleder Torill
Lorentzen og takket henne for innsatsen gjennom noen år
som foreningsleder.
6
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Du vil få tilsendt mer detaljert informasjon om kurset som
deltakerliste og program, etter at du har meldt deg på.

PUBKVELD
Vi leier lokaler hos Teater Manu i kjelleren som ligger i Christies gate 5.

Teater
Manu

Hvordan kommer jeg til Christies gate 5?
Trikk: Linjene 11, 12 og 13 (Birkelunden) og linje 17 (Carl Berners plass)
Buss: Linjene 20 (Lilleborg kirke), 21 (Fagerheimgata) og 30 (Dælenenga) og
linjene 31 og 32 (Carl Berners plass)
T-bane: Linje 5 (Carl Berners plass)
Parkering: gateparkering

FREDAG 1. SEPTEMBER

Vi åpner dørene kl 19.00, og selger drikke, peanøtter og chips ved puben. Sosialt kveld.

HYGGETREFF I DØVEFORENINGEN
I fjor høst vedtok hovedstyret at vi skulle slutte med å ha kantinedrift på torsdager, og det samme med program. Det ble
flyttet til første fredag i måneden som pubkveld med program fra januar 2006. Folk kunne likevel stikke innom kontoret til
daglig leder / ODF på torsdag kvelder fram til kl 20.00 hvis de ønsker å ta en prat. Dette ble kunngjort på et
medlemsmøte høsten 2005 og i bladet nr 4 – 2005.
Signaler fra medlemmer viser at mange ikke har fått med seg at det ikke lenger er møtetreff på torsdagskvelder. Det er
fremkommet forslag om å ha møtetreff på dagtid og kveldstid på torsdager.
Vi har forespurt våre underavdelinger om de kunne tenke seg å ha ansvar for torsdagstreff på dagtid kl 11-14, og
avventer en tilbakemelding fra dem. Kunngjøring vil bli gitt gjennom tekst-tv, www.odf.no og i neste nummer av SeHer i
september.
Når det gjelder kveldstid, har vi ikke mulighet å gjøre det hver uke pga tegnspråkkurs. I forbindelse med at vi har
forandret arbeidstid for administrasjon fra torsdag kveld til onsdag kveld vil vi legge opp til en hyggetreff en gang i
måneden på onsdager.
For høsten blir det følgende onsdager 20.september, 18.oktober, 22.november og 20.desember fra kl 18.00 – 20.00
hvor du kan stikke innom og ta en hyggeprat med andre. Ordningen gjelder så lenge vi er i Dronningensgt 6.
Nr. 2 - 2006
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AKUTTVAKTTJENESTE FOR DØVE,
DØVBLINDE OG DØVBLITTE
Rikstrygdeverket v/ Tolketjenestene ved
Hjelpemiddelsentralene startet et nytt prosjekt 01.06.06. Det
er etablert en egen akuttvakttjeneste for brukere som er
døve, døvblinde og døvblitte, eller andre som skal ha
samtaler med denne brukergruppen.
Tjenesten er døgnkontinuerlig, dvs at tolkekoordinator alltid
er tilgjengelig utenom HMS sin åpningstid. Det betyr at den
trer i kraft daglig kl. 1500 og varer til kl. 0800 dagen etter,
lørdag og søndag hele døgnet.
Tjenesten gjelder kun akutte situasjoner med fare for liv
og helse. Det betyr at det vil være mulig å få kontakt med en
vakt som har telefonberedskap. Vi kan ikke garantere at det
til ethvert tilfelle vil være mulig å skaffe tolk.

LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE
•
•
•

Onsdag 20.september kl 10-15
Onsdag 18.oktober kl 10-15
Onsdag 15.november kl 10-15

Det blir 3 dagers kurs med ulike temaer til høsten i
Lovisenberg gt. 4.
Noter datoene, og vi kommer med mer informasjon om
hvilke temaer det blir på de 3 dagene i neste nummer av
SeHer.

ER DU INTERESSERT I
HESTER OG RIDNING?

Aktuelle tilfelle som vil inngå i ordningen er akutte situasjoner
– eks. på legevakten, i kontakt med politiet eller ved brann.
Vakthavende tolkevakt vil sammen med innringer vurdere
situasjonen. Telefonen er betjent av formidlere eller tolker
ved Tolketjenesten som har kjennskap til tolking og
brukerfeltet.
Ordningen er regionalisert og for Region Øst (Oslo,
Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland) gjelder
telefonnummeret: 46 40 77 90
Du kan både ringe og sende tekstmelding til dette
nummeret!
På dagtid ringes i Oslo: tlf 23 40 17 75 / teksttlf 23 40 18 07
eller SMS 99 01 34 15 eller Send TOLK OSLO <melding> til
26626.
Dersom det er spørsmål om prøveordningen som varer fram
til 1.juni 2007 – kan Hjelpemiddelsentralen i Oslo, eller
sentralen i ditt hjemfylke, kontaktes.

Oslo Døveforening samarbeider med Monica Nesje, som
vil være kursleder. Hun vil invitere heste-interesserte til
et helgekurs på Skaug. Målet med kurset er å utveksle
erfaringer og hun ønsker å foreslå at vi lager en
hesteklubb for døve.
Tid: Fredag 29.september fra kl 17.00 til søndag
1.oktober kl 14.00

Holmestrand off. skole for døve er
125 år i 2006
Alle tidligere elever ved Holmestrand offentlige skole for
døve, nå Nedre Gausen kompetansesenter, er
velkommen til elevtreff 27. – 29. oktober.
Skolen vil sende innbydelse direkte til tidligere elever,
også via e-post. Skolen er derfor interessert i å motta epostadresser til hver enkelt. Disse kan sendes til
post@andata.no.
Komiteen som skal forberede elevtreffet består av: Rune
Anda (leder), Knut Syvertsen (kasserer), Cathrine
Stensrud, Heidi Lien, Øyvind Madsen og Birger
Sæverud.
8
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Sted: Feriehjemmet Skaug på Nesodden
Program:
• Ride hester på Nesodden ridesenter i samarbeid
med Per Tveita
• Kunnskap om hester
• Hvordan kan vi organisere egen hesteklubb for
døve?
Egenandel er kr 600 pr deltaker som dekker reise,
opphold, mat og ridning.
Påmelding innen 15.september til kursleder Monica
Nesje, monica_nesje@hotmail.com eller SMS 91 37 34
86.

PENSJONISTGRUPPEN – 35 ÅR
Oslo Døves Pensjonistgruppen ble stiftet 13.mai 1971, og
hadde en hyggelig markering av dagen i Døvekirken
onsdag 10.mai. Det var velkomst drikke med hvit – eller
rødvin, åresalg, talere, god smørbrød og deilig kake med
kaffe. Til slutt var det bingo. Leder i pensjonistgruppen
Jarle Lid ga medlemmer en del informasjon om hva som
skjer framover, spesielt om turen til Røros 3.-6.september
hvor man skal ha jubileumsmiddag på Røros.

kom sammen satte store pris på disse arrangementene,
og gledet seg hver gang de kom sammen, fortalte
Vigrestad. Han sa også at det var viktig at folk ble
aktivisert og å komme sammen av og til.
Bjørg Braathen som da var sekretær i døveforeningen, 2
dager i uken, hadde merket seg at mange eldre døve
stakk innom bare for å ha noen å prate med, enten hos
henne eller Ruth Aabakken eller hos Vigrestad.
Onsdag 13. mai 1971 var det om lag 10 personer som
kom sammen. Det ble servert hjemmebakte kaker og
kaffe for en billig penge. John Vigrestad kunne konstatere
at det var nødvendig med slike tiltak. Antall besøkende
økte for hver gang det var hyggetreff. Oddny Kristensen
og Ruth Sollyst overtok etter Bjørg Braathen med å
servere.
Hyggetreffene ble populære. Det vokste slik at man
organiserte seg til eget styre som ble valgt hvert år inntil
styret ble opprettet var Synnøve Lindquist vertinne.

Roar Bredvei ved Døvekirken og Vidar R. Sæle ved Oslo
Døveforening holdt gratulasjonstaler og ga kr 500 i hver til
Pensjonistgruppen. I tillegg ga Oskar Nilsen en privat gave
med kr 500, hvor han takket for at han ble godt tatt imot i
pensjonistgruppen og han følte seg godt hjemme i miljøet.
Pensjonistgruppen fikk til sammen kr 1.500 i gaver denne
dagen.

Brynjulf Dammen holdt en fin tale om hvordan det begynte
da pensjonistgruppen ble stiftet. Vi har fått hans tale,
gjengir her:
HVORDAN DET BEGYNTE…
I årene 1970-71 var John Vigrestad døvekonsulent i
Norges Døveforbund med kontor i døveforeningen i første
etasje.
En kveld holdt han et foredrag om sitt arbeid som
døvekonsulent, hvor han fortalte om sine mange reiser
blant døve i Sør-Norge. Han besøkte spesielt de
ensomme som bodde langt unna døveforeningene.
Vigrestads oppgave var å få samlet ensomt boende døve
til stevner som varte 2-3 dager på ulike steder. Døve som

Oslo Døveforening søkte eldreomsorgen i Oslo kommune
om et fast årlig bidrag til driften. Hvert år ble det bevilget
kr 10.000 som gikk til dekning av lokale, strøm, lønn til
vertinnene m.m. Det foregikk i flere år, men nå er det
dessverre slutt på denne støtten fra kommunen.
Første styre
I følge protokollen ble det dannet styre i 1978.
Pensjonistgruppens første formann David Karlsen,
sekretær Hjalmar Lindgard, kasserer Synnøve Lindquist.
Protokollen som er blitt til 3 protokollbøker forteller oss
hvor aktivgruppen var og hvor mye som ble gjort.
Finansieringen ble gjort ved diverse loddsalg, bingo, og
kaffe servering.
Før jul 1978 meddelte kasserer at Pensjonistgruppen
hadde kr. 5.700 i kassa. Av dette beløpet ga
Pensjonistgruppen kr. 1.000 til Oslo Døveforening.
Foreningen fylte da 100 år den 17.november 1978.
Samtidig ble det besluttet at det skulle være gratis julebord
for alle som møtte regelmessig til hyggetreffene. Det kom
i alt 58 personer til julebordet. Delikate smørbrødsnitter og
wienerbrød.
Formann David Karlsen overrakte blomster til
døveforeningens formann Bjørg Braathen som var invitert,
og samtidig ble pensjonistenes jubileumsgave til
foreningen overrakt en ryddevogn til kjøkkenet.
I årenes løp med hyggetreffene, har det vært en fin
utvikling gjennom alle årene. Det var mange glade givere
som var rause som ga små og store beløp. Rundt regnet,
kom det i disse årene omlag kr 25.000. Etter dødsbo fikk
(Fortsetter på side 10)
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(Fortsatt fra side 9)

ÅPEN HYTTE I SOMMER

pensjonistgruppen og ved auksjon kom det inn på løsøre
kr 4.400 og på salg av leilighet på kr. 45.000 til
pensjonistgruppen.
I protokollen stod det at styret hadde foreslått å gi Oslo
Døveforening en gave på kr. 10.000 til reparasjon av taket.
Pensjonister har i årenes løp ytet frivillig innsats ved
dugnader når døveforeningen trengte frivillig hjelp.
Pensjonistgruppen har vært med på å støtte med
pengegaver til døveforeningens og døvemenighets basar.

Oslo Døves Sportsklubb (ODSK) tilbyr alle døve tilreisende for en
hyggelig besøk på idrettshytta i perioden 17. – 23. juli.

Det var også vært forskjellige arrangementer som båtturer,
utflukter, overnattinger på høyfjellshoteller. Vi har også
sendt våre medlemmer til ulike kurs ved Ål folkehøyskole
og kurssenter.

Hva koster oppholdet?
Medlemspris (gjelder ODSK og ODF/NDF medlemmer) er dagbesøk
kr. 20,- og overnatting kr. 75,-.
For andre som ikke er medlemmer er dagbesøk kr. 40,- og
overnatting kr. 150,-.

Gunnar Vatn har hatt ansvar for sine trim-øvelser 5-10
minutter hver gang på hyggetreffene.

Besøk eller overnatting?
Vi har kun 15 senger tilgjengelig, så da gjelder førstemann til mølla
prinsippet. Bestillingen kan sendes til SMS 95 90 81 70.

Noen av våre medlemmer deltok på Nordisk pensjonisttreff
i Finland 1983. Oslo Døveforening støttet
Pensjonistgruppen med 10.000 til turen.

Ta med:
Mat og drikke må enhver selv ordne. Sengetøy eller sovepose må
medbringes.

De ulike styrene
Følgende var foreningsledere siden 1971 David Karlsen,
Sverre Lindqvist, Arne Pettersen, Trygve Hammerborg,
Bernt Kjølleberg, Andreas Ermesjø, Bjørg Braathen,
Hallgerd Wroldsen, Jeanne Mehlum, Oskar Nilsen og Jarle
Lid (nåværende leder).

Ytterligere info om idrettshytta og vei beskrivelse kan du finne på
www.idrettshytta.odsk.no

Hjalmar Lindgaard var sekretær i 7 år, Kåre Kvalnes en
tid, så Johannes Rekkedal og Andreas Ermesjø. Åge
Pedersen var kasserer i 10 år.
Etter Synnøve Lindquist som vertinne hadde Ruth Sollyst,
Turid Nilsen, Magnhild Handberg, Solveig Larsen ansvar
for serveringen. Som tur- og reiseleder har vi hatt Solveig
Larsen og Gunvor Solbø.
Når vi ser tilbake alle de årene vi har hatt, så har det vært
fine og meningsfylte samvær. Vi må ikke glemme at det
var John Vigrestad som ga ideen til hyggetreff som er blitt
en viktig del av vårt liv.

Hjertelig velkommen!

HAR DU LYST Å BLI MED I EN DATAKLUBB?

Når?
Hvor?

Torsdag 31.august kl 19.00
Dronningensgt 6, 2 etg i
døveforeningen

Vi inviterer deg til å bli med på å stifte en ny dataklubb
innenfor internett, data, multimedia osv. Vi ønsker
forslag til utforming av klubben, og det kan vi diskutere
på møtet.
Hilsen initiativtakere fra Islay ved Thomas Nielsen,
Gunnar Løken og andre.

FERIELUKKING PÅ KONTORET
Kontoret er stengt fra og med tirsdag 4.juli og til og med
mandag 7.august.
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SOMMERFEST PÅ SKAUG
Lørdag 24.juni 2006 hadde vi sommerfest på Skaug - en
god gammel tradisjon som alltid blir svært vellykket.
Dagen opprant med strålende sol, og
arrangementkomiteen var grytidlig oppe for å fortsette med
forberedelsene. Stoler og bord ble pyntet etter beste evne
ute. Vinden var temmelig ufin som mang en gang blåste
bort alle de fine dukene vi hadde på bordene. Men tilslutt
fant vi ut at vi kunne feste dem med klyper. Det burde vi
ha tenkt på før, så hadde lederen i Oslo Døveforening
sluppet å løpe rundt etter alle dukene som “danset”
bortover gresset.

Mens gutta (Andreas Fjelde og Jan Åge Bjørseth) grillet,
ble det pratet og ledd rundt bordene og så endelig kom
Evy Solberg, Ragnhild Stenseth, Pia Schrøder, Eva Roås
og Astrid Bø til bordene og ba alle om å komme å spise.
Køen ble kjempelang foran grillen, så alle var nok
temmelig sultne. Masse godt fra grillen ble servert. Kan
nevne koteletter, kyllingbryst, karbonader, pølser og ellers
fikk vi eggerøre, laks og roastbiff og masse godt.

Inne på kjøkkenet var det hektisk aktivitet, men
stemningen var utrolig. De lo og pratet en masse mens de
forberedte all den gode maten til grillen.
Klokken nærmet seg 12, og de første gjestene kom. De
satte seg og koste seg med kaffe, mineralvann eller en øl i
den deilige solen. Bussen kom med alle de påmeldte
gjestene, grillen begynte å bli varm og alt så ut til å bli en
vellykket og fin arrangement.
Vi var omtrent 70 personer med stort og smått som skulle
kose oss sammen. Leder i feriehjemsutvalget, Andreas
Fjelde ønsket alle hjertelig velkommen og ga litt
informasjon om hva som ville skje utover ettermiddagen.
Det ville være underholdning for barn og loddsalg.

Etter hvert ble det tid for underholdning, og barna samlet
seg fort. Pia ville ha noen voksne frem og det ble
døveforeningens daglig leder Vidar Sæle, leder Unn
Johannessen og nestleder Gunnar Løken som måtte til
pers. De hadde gjort seg flid med å lage noen hull i
planker som vi måtte ha hodene våre i og jammen fikk ikke
ungene noen små softballer og “spretterter” som de skulle
få skyte på oss med! Mange treffsikre barn ja, og jammen
ville ikke noen voksne også prøve seg. Tror vi ble veldig
våte tilslutt ja.
Så var det tid for kaffe, te og kaker. Masse godt ble satt
frem. Blant annet is, jordbær og deilige kaker. Køen ble
like lang igjen som den var da grillmaten ble servert. Mens
vi koste oss med desserten, begynte loddsalget. Alle ville
kjøpe. Fine gevinster var det også, og den vellykkede
dagen ble avsluttet med loddtrekning.

(Fortsetter på side 17)
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MER NYTT OM GÅRDEN SVEN BRUNS GATE 7
Overtagelse
Gården Sven Bruns gate 7 ble overlevert til kjøperne
20.juni.
Tvist med kjøperne
Overtagelsen ble utsatt 20 dager pga tvist med kjøperne.
Kjøperne mente at arealet de fikk var 35 %, eller 288 kvm
mindre enn hva som var avtalt. Kjøperne begrunner dette
med argumenter om at de hadde kjøpt gården basert på
arealer målt som BOA (boligareal), ikke etter BRA
(bruksareal, dvs inkl areal av innvendige vegger). De tok
utgangspunktet i hyblene i 4.etg – fellesgangen på ca 50
kvm og ganget dette med antall etasjer, og i tillegg var det
noe avvik i portgangen. De krevde ”prisavslag” på ca 7
millioner og ”erstatning” i tillegg.
Oslo Døveforening engasjerte advokat i slutten av mai
måned, etter hjelp fra Huseiernes Landsforbund hvor vi er
medlem. Advokat Alf-Erik Vollen ble engasjert og har
bistått oss i tvisten. Vi mener at kjøperne hele tiden har
visst hva de kjøpte og hva de fikk. De er profesjonelle
oppkjøpere som også hadde vært på befaring og studert
tegninger. Den ene er advokat med kjøp og utvikling av
gårder som spesialområde og den andre er finansmann.
Gården er dessuten solgt ”som den er”, hvilket ikke gir
kjøper rett til å kreve avslag for forhold som de burde se
ved sin undersøkelse. Kjøperne kjøpte dessuten for å
utvikle gården til boliger, og da kan de selv påvirke
hvordan arealene utnyttes. I etterkant hevder kjøperne at
de hadde planlagt å bygge 27-32 ettroms leiligheter og
selge dette som borettslag.

pant i gården for et vedlikeholdslån, og vi søker avklart om
eller hvor mye vi eventuelt må betale i skatt av
salgsgevinsten. Vi vil holde medlemmene orientert, men
ber samtidig om forståelse for at vi pga tvisten med
kjøperne må vente med en fullstendig redegjørelse.

SEMINAR OM MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Lørdag 9.september kl 10.00 – 17.00 i Universitetsgata
20, 3. etasje i Oslo.
Program:
• Presentasjon av medlemsundersøkelsen
• Gruppediskusjoner

Renter
ODF valgte å stå på kravet om full utbetaling av
kjøpesummen og varslet at dersom ikke hele
kjøpesummen ble frigitt, ville vi heve kjøpet. Kjøperne fikk
tilbud om å trekke seg mot dekning av sine utgifter, men
det ville de ikke. Kjøperne har også betalt
forsinkelsesrenter med 9,25 % p.a. pga utsatt overtakelse
fra 1. til 20. juni.

Det blir servert lunsj mat og drikke.

Overtakelse var opprinnelig avtalt til 16. april. Kjøperne
fikk utsettelse til 1. juni mot å betale et tillegg på 5 % rente
p.a. av kjøpesummen. Dette er også betalt.

Påmelding innen mandag 4.september til daglig leder,
post@odf.no eller fax 23 50 24 30

Rettssak?
Kjøperne har ved sin innbetaling tatt forbehold for at de vil
bringe sitt krav om prisavslag/erstatning inn for domstolen.
Vi avventer nå om kjøperne vil saksøke Oslo
Døveforening.
Hva skjer framover?
Vi venter nå på fullt oppgjør fra megleren. Vi avventer
dessuten avklaring på forholdet til Oslo kommune som har
12
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Hvem kan delta?
Alle som sitter i foreldreutvalg, kulturutvalg,
døvehistorieutvalg, internasjonal gruppe,
feriehjemsutvalg, bridgeklubb, kvinneforening,
døvblittgruppe, pensjonistgruppe, døveteater og
døvegruppa regnbuen.

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

MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Vi venter spent på resultater fra medlemsundersøkelsen,
som vil danne en mening for hva medlemmer ønsker av
fremtidig lokale og mye annet. Eiendomsstyre og
eiendomskomiteen vil se på saken over sommeren og
utarbeide forslag som vi skal legge ut i en database for
meglere. Meglerne sender oss en oversikt over ledige
lokaler /hus som vi kan vurdere å skaffe. Rapporten vil vi
få utlevert av Keyfactor Group AS, etter at de er ferdig
med å utarbeide ut fra resultatene av innsendte skjemaer
som medlemmer sendte inn, innen 5.juli 2006.
Det vil bli en web-basert undersøkelse som gjelder for
ungdom og de som ikke er medlemmer i døveforeningen.
Vi håper den kan starte opp etter sommerferien (august).
Rapporten vil vi gå gjennom sammen med våre utvalg og
underavdelinger lørdag 9.september, og diskutere i
fellesskap med dem. Rapporten vil også bli gjort kjent for
medlemmer i bladet SeHer, og på et medlemsmøte i høst
(dato kommer vi tilbake til i neste nummer av SeHer).
Vinneren av reisegavekort (verdi kr 2.500) vil bli kunngjort i
neste nummer av SeHer.

KURS I SCRAPBOOKING / PAPIRHOBBY

Scrapbooking er en hobby som er i stadig vekst her i Norge. I USA, der
hobbyen kommer fra er dette enormt populært både hos eldre og yngre,
og i Europa er tilveksten sterkt økende.
Scrapbooking går rett og slett ut på å bevare dine egne minner – dine
egne bilder og historier – ved å lage såkalte layouter som man setter i
et album og slik gjør ekstra stas på dem.
Introduksjonskurs
I introduksjonskurset vil kurslederen gjøre rede for det grunnleggende
ved scrapbooking, og sammen med deltakerne lage to layouter med
deltakernes egne bilder under individuell veiledning. Deltakerne vil få
dekket materialer til dette, det eneste de trenger å gjøre er å ta med
noen bilder, saks/skjærebrett og lim.
Hvordan få spennende layout med enkle midler – kurs for
viderekomne
I kurset for litt viderekomne vil vi satse på å lære ulike, men enkle
teknikker for å få en layout til å fremstå som mer spennende. Stikkord
er riving, bretting, tags og tekstur. Vi vil få anledning til å lage to
layouter i løpet av kvelden med teknikkene vi har lært. Dette kurset
passer både for nye som vil lære mer utover det grunnleggende, og for
de som har drevet med scrapping før, men som ønsker nye ideer. Ta
med saks/skjærebrett og lim samt noen bilder.
Anne Jo Schrøder Lexander er tilknyttet Papirloftet, og utfyllende
informasjon om selve hobbyen og kursholderen finnes på
www.papirloftet.no.

NY ARBEIDSTID
Daglig leder får ny arbeidstid som gjelder fra 14.august
2006, og flytter fra torsdag kveld til onsdag kveld fram til
kl 20.00.
De andre dagene er kontoret som før åpent fra kl 10.00
til 15.00, hvor det vanligvis er en av oss på kontoret, dvs
daglig leder Vidar R. Sæle og tegnspråkinstruktør Keir A.
Evjen.

Når:

Varighet:
Sted:
Maks antall:
Pris:
Påmeld.frist:
Påmelding til:

Onsdag 6. september kl 19.00 - 22.00 introduksjonskurs
Torsdag 7. september kl 11.00 - 14.00 introduksjonskurs
Fredag 8. september kl 18.00 - 21.00 –
kurs for viderekomne
Kurset varer i 2 ½ - 3 timer pr kurs
Oslo Døveforening, Dronningensgt 6
8 personer
300 kr pr person pr kurs
30. august
kurs@papirloftet.no eller fax 33 12 83 90

Det er fullt mulig å avbestille kurset innen påmeldingsfristen. Etter at
fristen er gått ut er påmeldingen bindende og beløpet må betales inn til
kursholderen i sin helhet.
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TAK REPARASJON PÅ SKAUG
Feriehjemsutvalget hadde dugnad på Skaug 12.- 14.mai
og 19.- 21.mai.
Det kom dessverre ikke mange, men de som stilte opp får
mye ros for et meget godt arbeide så langt med taket.
Arbeidet bestod å ta av alt gammelt på taket, og reparere
og bytte ut trematerialer det som var blitt råtten. Og legge
på nytt materiale og til slutt nye taksteiner. Hovedhytta
består av to tak, og det første ble gjort ferdig andre helgen,
så måtte man ty til flere dugnadsdager senere i mai med å
begynne med det andre taket.
På sommerfesten, så vi det flotte resultatet, men det andre
taket var snart ferdig som gjenstod å legge på taksteiner.
Hytta vår ser mye friskere og penere med det nye taket,
som var nødvendig å få gjort nå. Vi trodde det første taket
var verst, men det var det ikke. Det andre taket var det
mye huller og råtten trematerialer, så det var på tide å få
gjort noe med taket denne gang.

Vi var heldig med å få sporty damer med på dugnaden, og
fra venstre ser vi Eva Roås, Evy Solberg og Pia Schrøder.

Det ble funnet et kjempestort vepsebol. Vi ble forskrekket
at vi ikke hadde merket at vepser fløy inn og ut på taket.
Nå har vi fjernet det og tettet helt i det nye taket.

Børre Roås og Andreas Fjelde viser meget stolt over
arbeidet etter at første tak ble ferdig.
Foto: Trygve Bjerck
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FERIE I SOMMER?

Sverre Ruud og Oskar Nilsen
I sommer skal vi kjøre med bil i Europa
i ca 2 måneder. Vi skal innom 10-12
land, og kjører først til Stockholm, så
båt til Tallinn i Estland, videre til Latvia
og Litauen med 2 overnattinger i hvert
land. Vi kjører gjennom Polen, og
vurderer å kjøre innom Praha i
Tsjekkia. Vi har bestilt overnatting på
døves kurs- og konferansesenter i
Passug som ligger ovenfor alpebyen
Chur, ca 1,5 timer å kjøre fra Zürich,
og vi håper at vi får plass der. Vi
kommer til å være i Østerrike og
overnatte, bl.a. i Salzburg i
døveforeningen eller på sportshytta.
Sverre har vært 12 ganger i Østerrike
tidligere. Videre drar vi kanskje innom
Kroatia og Slovenia, så tar vi en ferge
til Italia. Vi vurderer å besøke Gabor
Baksa som skal på ferie i Budapest i
Ungarn. Vi er usikre på om vi rekker
det.
- Hvorfor vil dere reise til Europa? Vi
blir eldre, og vi ønsker å utnytte
muligheten til å reise mens vi kan. Vi

er glad i å reise og ønsker å oppleve å
treffe mange døve i Europa. Vi ønsker
å besøke noen døveforeninger.
Sverre: Jeg har ofte kjørt med bil alene
flere ganger i Europa, så jeg er glad
for at Oskar vil være med og være
kartleser mens jeg kjører. Det er jo fint
å ha selskap i ferien. Jeg har skaffet
meg en satelittnavigasjonsanlegg som
viser hvor vi er på kartet. I
navigasjonsanlegget
forhåndsprogrammerer vi reisemål fra
og til, slik at vi ikke kan ta feil vei.

Silje Fjeld
Min ferie vil vare i fire uker, for da får
jeg besøk av kjæresten min fra
Finland. Vi skal til Gausdal på en
bursdagsfest, så skal vi til min hytte i
Valdres og fiske sammen med noen
venner.
Etter det, besøker vi en venninne som
bor på Karmøy og vi tar en biltur til
Ålesund og Trollveggen. Jeg tenker
kanskje å overraske han med en
fisketur til Gaula elv.

Unn T. Johannessen – nyvalgt
foreningsleder i Oslo Døveforening
I sommer får vi besøk av min familie
fra Bergen som skal bo hos oss de to
første ferieukene. Etter det reiser vi til
Dana-Cup i fotball i Danmark en uke,
så skal sønnen min Ørjan jobbe i
Norway Cup i en uke. Ellers blir vi stort
sett her hjemme i Oslo og nyte ferien.

Hvorfor reiser dere på de ulike
stedene? Siden kjæresten min kommer
fra Finland, vil jeg at han skal få
oppleve forskjellige steder i vakre
Norge. Han er glad i å fiske, og han
skal lære meg om fluefiske. Jeg gleder
meg veldig til å reise til Karmøy. For
jeg har hørt at en stein fra månen har
falt på Karmøy. Da får jeg og
kjæresten min Jukka oppleve noe
sammen.

Vinn en premie blant
varer hos
, verdi
kr 500,- ved å sende
postkort til Oslo
Døveforening innen
25. august 2006. .
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DØVESKOLEN I TANA

I Madagaskar finnes det 7 døveskoler spredt utover
landet, som er bygget opp med støtte fra norske
misjonærer. Totalt er det noe under 1000 elever til
sammen ved disse døveskolene, i et land med 18 millioner
innbyggere. Madagaskar er svært fattig, med lærerlønn på
cirka 300 kroner i måneden. Det er heller ikke skoleplikt
der.
Dag J. Lindeberg, Trine Danielsen og Sara Therese Åsan
fra lærerhøgskolen i Trondheim hadde praksis ved
døveskolen i Tana i mars måned.
Hvis du ikke finner Tana på kartet, så er det antageligvis
fordi byen egentlig heter noe så vanskelig som
”Antanarivo”, og er hovedstaden i Madagaskar.
Døveskolen i Tana er den eneste som tilbyr full pakke i
grunnskoleutdanning for døve i hele Madagaskar. Ved de
andre døveskolene tilbys det bare undervisning på de
første trinnene, som kan tilsvare småskoletrinnet i Norge.
Hvis elevene består eksamen etter de første 5 årene på
grunnskolen, kan de flytte til Tana, og ta resten av
utdanningen der. De som ikke klarer seg videre, går da ut
av skolen og finne seg jobb, eller prøver å brødfø seg som
håndverkere eller lignende. Men det er stor fattigdom, og
det kan være en utfordring.
3 språk i skolen
I Tana er det noe over hundre elever til sammen.
Skolesystemet der er ganske likt det franske, der man er
ferdig på skolen i 16 til 17 års alderen Døveskolen må
undervise i fransk og gassisk fra første klasse. Dette
skaper mye hodebry, særlig når de døve elevene har
tegnspråk som førstespråk i tilegg. Det var snakk om å
innføre tegnspråk som fag i skolen da vi var der. Da kan
en snakke om trespråklig opplæring!
Vi hadde også franske opplevelser utenfor skolen. Vi så
gatebarn i stråhatter som spilte boccia. Vi kjøpte kaker i
16
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franske konditorier i slummen, og en kunne kjøpe
pariserloff nesten overalt. Det var også mye fransk
arkitektur fra atten og tidlig nittenhundretall i hovedgatene.
Men det beste var å spise gastronomiske måltider på
franske restauranter for 30 kroner.
Våre opplevelser i døveskolen
På døveskolen fikk vi observere undervisningen på de
fleste klassetrinnene, og underviste også selv. Det var lett
å kommunisere med elevene. Elevene synes det var artig
å lære nye tegn som vi bruker i Norge. Vi lærte også så
mye gassisk tegnspråk som mulig på den korte tiden vi var
der. Elevene var ganske like norske elever, det var derfor
ingen stor overgang på den måten. Men mye var også
forskjellig. Et eksempel er at elevbøker ikke fantes på
grunn av manglende ressurser. De brukte derfor istedenfor
tavlen mye, og elevene førte etter hvert det som stod på
tavla inn i sine arbeidsbøker, og på den måten laget de
sine egne elevbøker. Tavleundervisning er blitt et fyord i
lærerutdanningen i Norge, men i Madagaskar fikk vi se en
del smarte måter å bruke tavle på. Det var også
skoleuniformer, for å viske ut forskjellen mellom fattige og
rike på skolen. Mange av gutta spilte mye fotball, og
spurte om vi spilte mye fotball i Norge. De vant de fleste
kampene de spilte mot andre hørende skoler. Det kunne
vært artig å få en kamp mellom døve elever i Madagaskar
og Norge! Mange av jentene var med på dansing etter
skoletid, og de var ganske flinke. Dansen var en
imponerende blanding av stilen fra det afrikanske
fastlandet og øyene i det vestindiske havet.
Elevene brukte høreapparater, som var sendt fra
hjelpeorganisasjoner i Europa. To høreapparater tilsvarer
en årslønn i Madagaskar, men likevel var begeistringen
akkurat den samme som for norske elever. Flere hadde
”glemt” de hjemme. Dette var enda en ting som var likt
med Norge. Vi spurte de om de viste om CI. Det hadde de
hørt om, og fortalte om hvor ekkelt det var at en saget opp
hodet bak og dyttet inn en ”dings”. Tegnspråket for CI var
å sage bak hodet. Så hvis du reiser dit med CI, så vær
forberedt på mange spørsmål.

Døveskolen har et pc-firma, snekkerverksted og skredderstue med
døve ansatte. Her ser vi de tre unge damene som jobber med pc
sammen med studentene fra Norge, fra venstre Trine Danielsen, Sara
Therese Åsan og Dag J. Lindeberg.

Blant lærerne var det bare en som var døv. Vi ble fortalt at
de ønsket flere døve lærere siden de kommuniserte bedre
med de døve elevene, men foreløpig hadde ingen døve
tatt en høyere utdanning. Så om det er noen døvelærere i
Norge som sliter med å få jobb, vet dere hvor dere kan få
jobb. Da vi var der, var det et par stykker som var på vei til
å bli eksaminert ut av grunnskolen, og på vei til å bli de
første døve som tar høyere utdanning i Madagaskar.
Norges Døveforbund hjelper til med et prosjekt i
Madagaskar der de hjelper til med å få i gang et system
med godkjente tolker, som er viktig for å gi døve tilgang til
høyere utdanning.
En ting som var ganske forskjellig fra døveskolen der og i
Norge var hvor tydelig den lutherske kristendommen var.
Skolen hadde et eget forsamlingsrom, der en egen
døveprest evangeliserte den lutherske kristendommen.
Noen gassere ble litt sjokkerte over at vi ikke tok med tolk
fra Norge dit. ”Reiser dere helt alene uten en hørende
tolk?!”. Det var tydelig at tolken hittil har vært fast inventar
når de får besøk av en norsk delegasjon. Så litt stolte var
vi over å vise at vi var såpass selvstendige. Vi besøkte
museum og steder med gassiske tolker, og kan trygt
anbefale de.

mennesker i Tana.
Døveforeningen fortalte oss om samarbeidsprosjekter med
en annen døveforening på paradisøyen La Réunion øst for
Madagaskar. Det var spennende å høre om samarbeidet
de hadde med andre døve i den delen av verden. Vi kunne
se for oss seminarer og treff ved kritthvite strender, med
blågrønt hav og grillet sjømat i skyggen av kokospalmer,
med døve fra Madagaskar, La Réunion, Mauritius,
Komorene, Seychellene og kanskje et par stykker fra
Maldivene.
Vi fikk også besøkt noen av disse kritthvite strendene, og
reiste også et stykke innover Madagaskar, men det er en
annen historie!
Tekst og foto: Dag J. Lindeberg

(Fortsatt fra side 11, SOMMERFEST PÅ SKAUG)

Sporene etter Finstad
Vi ble godt mottatt da vi overnattet ved et misjonssenter i
Tana, og anbefaler stedet til andre som skal overnatte i
hovedstaden. Der hadde de også en hyggelig døv ansatt
som kan bistå med hva det enn skulle være.
De som har levd noen år i døvemiljøet i Norge, kjenner
kanskje til Ingebjørg Finstad, misjonæren som reiste ned
på 50 tallet og har vært med i utbyggingen av døveskolene
i Madagaskar i mange år. Det var litt flaut at vi visste så
lite om Finstad, noe som vakte stor undring blant de første
gassere vi møtte. Men vi fikk heldigvis oppdatert oss, slik
vi kunne nikke gjenkjennende når resten spurte oss
hvordan det gikk med Finstad. Hun var tydeligvis svært
populær der, og kanskje ikke så rart med den
imponerende innsatsen hun har gjort der!
Døveforening i Tana
Tana har også en egen døveforening, og vi fikk med oss
et medlemsmøte der. De hadde møtet i biblioteket på
døveskolen. Lederen av døveforeningen, Fara, hilste oss
velkommen da vi stakk innom.

Fra venstre: Pia Schrøder, Astrid Bø, Børre Roås, Eva
Roås, Andreas Fjelde, Evy Solberg, Jan Åge Bjørseth og
Ragnhild Stenseth.
Tusen takk til arrangementkomiteen som igjen, klarte å
lage en meget vellykket og fin sommerfest.
Vi sees til neste år!

Vi ble oppfordret til å fortelle litt om oss selv. To av oss var
kjent med aktiviteter i døveforeninger i Norge fra før, og
det var artig å utveksle erfaringer. De slet også med lav
oppmøte slik vi gjør i Norge, og de hadde ganske få
medlemmer i forhold til de 2 millionene som bor i Tana.
Medlemstallet var på noe under 50 stykker, som er lavt i
forhold til i Norge, når en tenker på at det bor 2 millioner
Nr. 2 - 2006
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ARCUS OPPLEVELSE MED PRØVESMAKING

JULEMARKED

Arcus AS er et sanselig gløtt inn til Norges ledende importør og
produsent av vin og brennevin. Gjennom film, omvisning og
prøvesmaking får du et spennende møte med en tradisjonsrik
produksjonsbedrift.

Det blir julemarked og cafe før jul, og vi kommer tilbake
med dato og sted i neste nummer av Seher.
Er du interessert i å selge ting som du har laget, som
våre medlemmer kan kjøpe fine gaver til jul?
Pris for å leie salgsplass pr bord er kr 200 for ODFmedlemmer, kr 350 for NDF-medlemmer og kr 500 for
andre.
Når?

Fredag 15. september kl 18.00 (møt opp presis kl 17.45)

Hvor? Arcus AS i Haslevangen 16, Oslo (se kart)
Aldersgrense? 20 år
Omvisningen og prøvesmaking tar ca to timer og omvisningen
koster kr 300 pr person for ODF / NDF-medlemmer og andre kr 350
pr person.

For mer informasjon og påmelding for å leie salgsplass
kan kontaktes Maj-Lis Marman sms 414 20 838 innen
17.oktober.

JULEBORD

Bindende påmelding er innen 10.september og oppgi fullt navn
(pga skjenketillatelse må Arcus har navneliste fra oss) til daglig
leder Vidar R. Sæle post@odf.no eller fax 23 50 24 30. Betaling til
vår konto 1600 40 08301.
Arcus opplevelse på rundturen med vin som tema, lærer du blant
annet om druenes reise fra vinmarkene og frem til ditt glass. Noen
hemmeligheter vil vi dele med deg. Andre må vi holde for oss selv.
Uansett lover vi deg en opplevelse full at kunnskap og kuriositeter
om våre prisbelønte og velrenommerte merker.

Årets julebord for Oslo Døveforening blir i festsalen hos
Ringnes lørdag 9.desember.
Det blir et spennende ølforedrag med juletradisjoner. Vi
får servert deilig julematbuffet.

Transport til Hasle:
Fra Oslo sentrum: T-bane 5 mot Vestli til Hasle
Fra Skøyen: Buss 32 mot Tonsenhagen
Fra Aker Brygge: Buss 21 mot Helsfyr T, Busstopp: Einars vei
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Noter datoen, og vi kommer med mer informasjon i neste
nummer av SeHer med påmelding.

Terminliste for Oslo Døveforening - 2006
JULI
07.
14.
21.
28.

fre
fre
fre
fre

Rorbua i Aker brygge kl 19
Rorbua i Aker brygge kl 19
Rorbua i Aker brygge kl 19
Rorbua i Aker brygge kl 19

19.
20.

tir
ons

27.
29.
30.

ons
fre
lør

Bridge kl 18
Likemannsseminar for eldre døve kl 10-15
ODF-hyggekveld kl 18-20
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Kurs for hesteinteresserte
Kurs for hesteinteresserte

AUGUST
01.
04.
08.
11.
16.
22.
28.
29.
30.

tir
fre
tir
fre
ons
tir
man
tir
ons

31.

tor

Kvinneforening kl 18
Rorbua i Aker brygge kl 19
Bridge kl 18
Rorbua i Aker brygge kl 19
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Bridge kl 18
Diabeteskurs
Diabeteskurs
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Diabeteskurs
Stifte ny dataklubb? Kl 19 # Diabeteskurs

ANDRE ARRANGEMENTER
•
•
•
•
•

SEPTEMBER

•

01.

fre

•

05.
06.
07.
08.
09.
12.
13.
14.
15.

tir
ons
tor
fre
lør
tir
ons
tor
fre

16.

lør

Pubkveld kl 19 i Teater Manu`s lokaler
Diabeteskurs
Bridge kl 18
ODF styremøte # Papirhobby kurs kl 19-22
Papirhobby kurs kl 11-14
Papirhobby kurs kl 18-21
Seminar om medlemsundersøkelse
Kvinneforening kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Pensjonistgruppens basar kl 11-16
Pensjonistgruppens basar kl 11-14 # Arcus
opplevelse med vinsmaking kl 18
Pensjonistgruppens basar kl 11

FELLESLEGAT I OSLO DØVEFORENING
Tar du utdannelse i studieåret 2005 / 2006?
Felleslegatet har ledige midler til disposisjon for
medlemmer av Oslo Døveforening som tar utdanning
høsten 2005 og våren 2006.
Medlemmer som er interessert, kan få søknadsskjema
hos daglig leder Vidar R. Sæle post@odf.no.

•
•
•
•

10. – 16. juli: Nordisk kulturfestival for døve i Akureyri,
Island, www.deaf.is/2006
30.juli – 5.august: Norway Cup i Oslo (Døve fotballag
deltar) www.fotballdeaf.no
31. juli – 5.august: Internasjonal
døvehistoriekonferanse i Berlin, Tyskland
www.igjad.de
25. – 27.august: Norsk Døvehistorisk Selskap har kurs
og årsmøte i Tromsø
29.august: Ibsenfestivalen i Oslo på Riksteatret i
Nydalen (Teater Manu) www.teatermanu.no
16. – 17. september: Døvemesterskap i fotball i
Sandefjord www.fotballdeaf.no
23.september: Teater Manu har kulturkafe
www.teatermanu.no
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

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

Søknadsfrist: 1.september 2006

(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.juni 2006 har vi 42 medlemmer som støtter Oslo Døveforening.

MEDLEMSBLAD FOR
OSLO DØVEFORENING
NR. 3 ● SEPTEMBER 2006 ● 43. ÅRGANG
Sandaker skole, nedlegges?
side 4

Medlemsundersøkelse
side 7

Døves Dag
side 6

Oslo A - Bergen: 2-2. Oslo vant straffespark og
ble døvemester i helgen 16.-17.september.
Side 18
JULEBORD LØRDAG 9.DESEMBER MED BINDENDE PÅMELDING INNEN
20.NOVEMBER, SIDE 11

SE HER 43. årgang 2006
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
Tilsluttet: Norges Døveforbund
FFO-Oslo
FS-Oslo
Medlemstall: 437 medlemmer pr 31.12.2005
Abonnement på bladet SEHER:
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer)
Redaktør: Vidar R. Sæle

INNHOLD
NYTT FRA STYRET

3

SANDAKER VIDEREGÅENDE SKOLE

4

MEDLEMSUNDERSØKELSE

7

DIABETES KURS FOR DØVE

8

LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE
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Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)

JULEBORD
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Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (450 eks.)

UNG I OSLO

12

Adresse: Oslo Døveforening
Dronningens gate 6
0152 Oslo
eDialog: Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no.
SMS: Send ODF <melding> til 1980.
Telefaks: 23 50 24 30
Kontonr: 1600 40 08301

NYTT OM GÅRDEN

13

HVA KAN ODF TILBY DEG?

14

LEGE FOR DØVE

17

DØVEMESTERSKAP I FOTBALL

18

TERMINLISTE
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Daglig leder:
Teksttlf:
E-post:
SMS:

Vidar R. Sæle
22 91 06 91
post@odf.no
930 32 049

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
Teksttlf: 22 91 06 92
E-post: tskurs@odf.no
Foreningsleder: Unn T. Johannessen
E-post: leder@odf.no
Underavdelinger :
Oslo Døveteater
Døvegruppa Regnbuen
Oslo Døves Bridgeklubb
Oslo Døves Kvinneforening
Oslo Døves Pensjonistgruppe
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn

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
Kr 750,- for halvsides annonse
Kr 375,- for 1/4 av siden
Kr 500,- for 1/3 av siden
Kr 250,- for 1/6 av siden.

Utvalg / Gruppe:
Kulturutvalg
Foreldreutvalg
Feriehjemsutvalg
Døvehistorieutvalg
Internasjonal gruppe

Informasjon:
www.odf.no
Tekst-tv NRK, side 772
2
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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.

NYTT FRA STYRET

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

Nr. 3- 2006

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
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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
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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.

MEDLEMSBLAD FOR
OSLO DØVEFORENING
NR. 4 ● DESEMBER 2006 ● 43. ÅRGANG
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Pensjonistgruppen arrangerte et flott julebord med 66 deltakere!

Flott julebord på Ringnes festsal med 31 deltakere med et spennende foredrag om juleøl.

God jul & Godt nytt år
EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE ONSDAG 31.JANUAR KL 18.00
SE EKSTRA BILAG I MIDTSIDENE

SE HER 43. årgang 2006
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
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Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)

FANTASTISK HØSTTUR
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Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (450 eks.)

POLITIET KJENTE IKKE TIL AKUTT TOLKE - ORDNINGEN! 10

Adresse: Oslo Døveforening
Dronningens gate 6
0152 Oslo
eDialog: Direkte kontakt via CHAT på www.odf.no.
SMS: Send ODF <melding> til 1980.
Telefaks: 23 50 24 30
Kontonr: 1600 40 08301

TEGNSPRÅKLIG HESTEKLUBB

11

UNG I OSLO
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Daglig leder:
Teksttlf:
E-post:
SMS:

Tilsluttet: Norges Døveforbund
FFO-Oslo
FS-Oslo
Medlemstall: 437 medlemmer pr 31.12.2005
Abonnement på bladet SEHER:
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer)

Vidar R. Sæle
22 91 06 91
post@odf.no
930 32 049

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
Teksttlf: 22 91 06 92
E-post: tskurs@odf.no
Foreningsleder: Unn T. Johannessen
E-post: leder@odf.no
Underavdelinger :
Oslo Døveteater
Døvegruppa Regnbuen
Oslo Døves Bridgeklubb
Oslo Døves Kvinneforening
Oslo Døves Pensjonistgruppe
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn

Utvalg / Gruppe:
Kulturutvalg
Foreldreutvalg
Feriehjemsutvalg
Døvehistorieutvalg
Internasjonal gruppe

Informasjon:
www.odf.no
Tekst-tv NRK, side 772
2
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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
Kr 750,- for halvsides annonse
Kr 500,- for 1/3 av siden
Kr 375,- for 1/4 av siden
Kr 250,- for 1/6 av siden.
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.

EN LITEN HILSEN

NYTT FRA STYRET

Nå er vi langt inne i adventstiden, og snart skal vi feire jul
sammen med familie og venner. Alle har nok hatt en travel
og våt høst, og ser frem til noen dager fri med god mat og
drikke. Men snøen vil nok glimre med sitt fravær enkelte
steder, men den vil ikke legge en demper på
julestemningen blant oss her vil jeg tro.
Tiden går fort. det merker sikkert dere alle. Som leder har
min tid bestått mye i å lete etter nye lokaler, holde meg
orientert hva som skjer med saken som skal opp for retten i
mars - og prøve å finne løsninger som kan komme
medlemmene til gode. Jeg vet at alle savner et EGET sted
å møtes, og jeg håper at vi å løpet av 2007 har et sted vi
kan ha alle aktiviteter under ett.
Jeg takker alle medlemmer for tålmodigheten dere har vist,
og jeg håper at dere vil være tålmodige en stund til.
Jeg vil ønske dere alle en velsignet God Jul og et fredelig
God Nyttår!
Unn T. Johannessen, Leder

Medlemskap
Innmeldinger: Lis-Mona Mjøen
Petter Solhaug
Åshild Solhaug
Jan Pettersen
Åse Pettersen
Kathrine Hess
Knut Egil Hess
Jessica P. Belisle Hansen
Gine Antonsen
Anne Asli
Øystein Lund
Hanne Heyerdahl
Dødsfall:

Per-Erik Høgmann
Reidun Åsan
Tore Solberg
Ruth Camilla Holthe

Pr 1.desember har vi 453 medlemmer. (430 medlemmer
er medlem i NDF/ODF, og 23 er støttemedlemmer i ODF).
Nytt medlem i foreldreutvalget
Foreldreutvalget melder at Marianne Rasmussen har
trukket seg. De har fått et nytt medlem i utvalget, som er
Linn Lykke Walla.
Bak fra venstre: Gunnar Løken, Unn T. Johannessen, Maj
Lisbeth Marman, Dag J. Lindeberg, Trine S. Austbø, Keir
Evien og foran på bildet er Vidar R. Sæle.

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG
ET GODT NYTT ÅR!
Julehilsen fra hovedstyret og ansatte i Oslo Døveforening

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i mars 2007, og frist for å
sende stoff er 1. mars seher@odf.no

Gavekort fra Color Line
Vi har mottatt 2 gavekort fra Color Line, OsloFrederikshavn t/r for 2 personer, som trekkes under
julebord 9.desember 2006.
Grunnstønad eller særfradrag
Vidar R. Sæle er oppnevnt til komite hos Norges
Døveforbund, som skal utrede om kompensasjon for
merutgifter i forbindelse med tilgang til NRKs
tegnspråkkanal og grunnstønad / særfradrag. Komiteens
innstilling skal leveres innen 15.april 2007 som er fristen
for innkomne forslag til landsmøtet. Forslaget kom fra Oslo
Døveforening som fremla under landsmøte 2005.
Momskompensasjon
Oslo Døveforening har fått dekket krav om
momskompensasjon på kr 39.465 for 2005. Pengene vil bli
(Fortsetter på side 4)
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(Fortsatt fra side 3)

satt inn på Hjelpefondet.
Frifond
Oslo Døveforening har mottatt kr 10.000 i frifond midler for
2006, og pengene brukes til turen i Gøteborg, hyttetur på
Hafjell, sms info-tjeneste, juleverksted for barn og
hoppeloppeland.
Praktisk organisasjonsseminar

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:

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

Kulturutvalget:

Liv Eva Stø
Britta Wold
Maj-Lisbeth Marman

(Foto: Hanne Kvitvær/Rune Anda)
Norges Døveforbund arrangerte en praktisk
organisasjonsseminar 3.-4.november i Lørenskog, hvor
Daglig leder Vidar R. Sæle deltok for Oslo Døveforening.
Det ble tatt opp bl.a. om Døveorganisasjonen som
mulighet, Frifond, Hvordan få til et godt styrearbeid, Hva
kan gjøres for å bedre inntektsgrunnlaget til drift av
døveforeningen, Tanker om ny plan for utdeling av tilskudd
fra forbundet bl.a. VO-midler, kulturmidler etc.
Ny versjon av websiden odf.no
Oslo Døveforening har inngått en
avtale med Stian A. Giltvedt om
årlige vedlikehold av websiden
vår. I tillegg har vi gjort en avtale
om å videreutvikle websiden
odf.no med nytt design i en
periode på 6 måneder, dvs fram til
1.mai 2007. Det vil bli en hel ny
webside med ny farge, design og innhold, så vi kan glede
oss til våren.
Kulturmidler
Vi har fått innvilget støtte til ulike kulturtiltak for høsten
2006 fra Norges Døveforbund med kr 7.600 som skal gå til
Arcus opplevelse, juleverksted, tur til Hadeland glassverk
og førjulstemning i døveforeningen.
Gjeld på feriehjemmet Skaug
Hovedstyret i Oslo Døveforening besluttet på styremøte å
slette pantegjelden til feriehjemmet Skaug med kr
117.011,15 inkl. avdrag og renter pr 10.november 2006 til
Sparebanken Bien. Gjelden dekkes av Hjelpefondet.
4
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Døvehistorieutvalget: Karl Fr. Robertsen
Geir Brodal
Trine S. Austbø
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

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 129. ÅRSMØTE 2007
Lørdag 21. april kl 13.00 – Huseby kompetansesenter, Gamle Hovsetervei 3

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 2007)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2007)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2006 har adgang til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale
medlemskontingent for 2006 på årsmøtet.
Velkommen!
Styret.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALG 2007

Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at du har lyst til å bli valgt inn i et av
vervene (styret, utvalg, komite).
Valgkomiteen er Torill Lorentzen, Børre Roås, Eitan Zuckermann og varamedlemmer Svein Sundkvist og Liv Eva Stø.
Nr. 3 - 2006
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LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves
Pensjonistgruppe hadde et likemannskurs for eldre døve i
3 dager, dvs 20.september, 18.oktober og 6.desember.
Det var meningen var at vi skulle ha 15.november, men
pga at vi ikke fikk tolk, måtte det avlyses. I stedet flyttet vi
til 6.desember, og da fikk vi tolk og gjennomførte kurset
under pensjonisttreffet.

det er i dag, er at når du trykker på knappen, så er du i
dialog med 110-tjenesten som trenger å vite hva som feiler
deg. Målet er å få laget et utstyr, der du trykker på
knappen, og kommuniserer med 110-sentralen med å
trykke på koder i apparatet om det er øyeblikkelig hjelp
eller hva det gjelder.
”Med hjerte i lårhalsen”, hvordan forebygge fall og
fallrelatert skader

Det deltok 18 deltakere, begge dagene 20.9 og 18.10 i
Lovisenberggt 4, hvor vi leide lokaler av Lovisenberg
menighet. På siste kursdag 6.12 var det ca 50 deltakere i
Døvekirken.
Livsglede i alderdommen
Han holdt et spennende foredrag
om Livsglede i alderdommen, og
det var lett å forstå ham. Det var
første gang han møtte døve på
kurset, selv om han har vært lege
og professor i mange år. Han er i
dag pensjonist. Han fortalte om at
det var viktig å være aktiv i
alderdommen, og at du kan gjøre
mangt og å være sosial. Da blir du ikke så syk, i forhold til
om du velger å være passiv og sitte hjemme. Da blir man
sykere. Altså jo mer aktiv du er, jo mer oppegående er du.
Han har laget en morsom tegneserie med ”Helsevett”, som
går ut på at ta ansvar for din egen helse, og å bruke
kroppen din. Noen stikkord i tegneserien er å stumpe
røyken, maten er halve helsen, sov nok, stress med vett,
hold fred med dine nærmeste, unngå ulykker, vis respekt
for alkohol, bruk ikke pille for alt som er ille og sex er bra,
en er best. Det er viktig med et positiv selvbilde i
alderdommen, hvor man har håp, optimisme, ha omtanke
for andre og driv med noe som gir arbeidsglede.
MPA – Mobil Person Alarm – tjeneste
Vi fikk besøk av Per Olav Hauge som er operativ leder i
Mobil Person Alarm. Han fortalte om et samarbeid med
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, hvor de har
utviklet en personalarm som bruker GSM-nettet for
nødvarsling. Dette er en alarm som kan brukes av alle
som av en eller annen grunn har behov for nødvarsling.
Nødvarsling går ut på å trykke en knapp på et apparat du
har på armen, og den går direkte til 110-sentralen. Så
kommer de inn og henter deg, om du har blitt syk hjemme,
på hytta, ved sjøen eller hvor som helst.
Dette kunne passe godt for døve, når 110-sentralen på
forhånd vet at du er døv, og hva sykdom du har. Men
utstyret er ikke 100 % vennlig for døve enda, og det er de
klar over. De jobber fortsatt med saken med å prøve ut,
slik at døve og hørselshemmede kan bruke dette. For slik
6
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Vi fikk besøk av fysioterapeut Helga Backer, og hun
fortalte om hvordan vi kan forebygge fall og unngå skader.
Hun fortalte hvor hjerte i lårhalsen er, altså på siden av
hoftene. Det er viktig om å gjøre å unngå å falle og brekke
den. Hun fortalte at det koster 200.000 å operere på
sykehus pr pasient, så det er nok ingen billig operasjon å
gjøre, selv om vi ikke betaler. Heldigvis er det staten som
betaler. For å forebygge, kan vi gjøre noen øvelser som
fremmer styrke og balanse.
Øvelsene kan gjerne gjøres hver dag. Det er med på å
forebygge utvikling av falltendens og bedre muskelstyrke
og balanse.
1. Stå bak en stol eller lignende. Gå opp på tå og
bak på hæl. Gjenta i ett minutt.
2. Stå bak en stol. Bøy ned i knærne. Husk at tærne
skal holdes i rett linje under knærne. Gjenta 10
ganger. Ta en pause og gjenta 10 ganger til.
3. Gå bort fra stolen. Stå med skulderbreddes
avstand med bena. Ta ett skritt langt frem –
”fallende knebøy”. Før benet tilbake til
utgangstillingen. Gjenta med det andre benet. 20
repetisjoner til sammen.
4. Stå bak en stol. Prøv å ikke holde deg i stolen. Gå
opp på ett ben. Stå i ett minutt. Bytt ben. Stå to
ganger på hvert ben.
5. Sett deg på stolen. Ta av sko. Beveg tærne: knyt,
strekk, bøy. Bruk en pinne eller lignende og rull
under fotbladet.
Andre øvelser og trening som er bra for styrke og balanse:
- Turgåing. Vi trener balanse og styrke best om vi
går i ulendt terreng (skogsterreng) og gjerne
oppover og nedoverbakke. Vi må holde litt tempo
(bli andpusten) for å få treningsutbytte.
- Sykling. God øvelse for balansen og sansene. Vi

-

trener styrke når vi sykler med litt tempo i
oppoverbakker.
Sosiale – og kulturelle opplevelser / komme seg ut
blant folk. Vi trener omstillingsevne,
oppmerksomhet, reaksjonsevne, vi trives bedre og
får bedre helse som forebygger fall og sykdom.

60pluss – trimtilbud for eldre
Vi fikk besøk av prosjektleder
Harald Skoglund, som fortalte om
prosjektet 60pluss. 60pluss er et
tiltak for de over 60 år i Oslo by
som har et behov for fysisk og
sosial aktivitet. Harald holdt et
gnistrende foredrag, og det var
lett å forstå hva han sier. Han
motiverte oss, til at vi har lyst å
starte noe med trimtilbud for døve. Han viste et video om
prosjektet, og hva tilbud de har startet med. Det førte til at
de passive eldre, ble mer aktive ute sammen med andre.
Det er ikke viktig å trene i toppform. Men å trene sammen
med noen og å ha sosialt samvær. Det er bedre å gjøre
noe aktiviteter sammen med flere enn å gjøre det alene.
Ved å gjøre noe sammen, gir bedre motivasjon for å trene.
Oslo Døveforening, sammen med Pensjonistgruppen skal
ha et møte med 60pluss på nyåret, for å diskutere hvordan
vi kan lage
en 60pluss gruppe for døve og å gi spennende tilbud.
Informasjon om Norsk Pensjonistforbund
Temaet skulle vært tatt opp 15.november, men siden vi
ikke fikk tolk, ble det avlyst. Temaet vil bli tatt opp i løpet
av 2007 i stedet.
Enklere Liv AS
Vi fikk besøk av daglig leder Sverre Steensen som driver
firmaet Enklere Liv AS. Før han startet opp, spurte han
eldre om hvor de får tak i hjelpemidler. Det var der og der,
og svært tungvint. Mange visste ikke om ting som finnes
som kunne gjøre hverdagen lettere. Så han startet opp
firmaet, og har nå åpnet 2 butikker i Kirkeveien og ved
Egertorget. Han fortalte kort om ulike hjelpemidler, og det
var spennende å se hvilke produkter man kan kjøpe. Han
fortalte også noen morsomme historier, blant annet om
fotvaskeren. Den kan plasseres i badekaret eller dusjen.
Den passer godt for eldre som synes det er vondt å bøye
seg for å vaske føttene, som mister balansen. Den
morsomme historien var da det kom 2 unge karer med
store muskler, og da han trodde at han skulle bli ranet i
butikken. Men neida de ville kjøpe fotvaskeren, og da fikk
han vite hvorfor de ville ha den. De synes den var veldig
grei, siden de var kraftige med muskler, og det var trangt i
dusjen at de klarte ikke å bøye ned for å vaske føttene.

GRENSELØS VERDEN
Fire eventyrlystne døve reiste jorda rundt i 1987-88. Til
tross for mange advarsler om hvilke farer som kunne møte
døve i det store utlandet, la Cathrine Ørn, Sissel Haavik,
Karl-Fredrik Robertsen og Jon Martin Brauti i vei på sin tur
i den grenseløse verden. En verden grenseløs med sitt
mangfold av natur og dyreliv, av ulike kulturer, livsvilkår og
av språk. Nettopp når det gjelder språk, ble verden
opplevd som grenseløs også på en annen måte.
Tegnspråk er ikke internasjonalt, hvert land har sitt eget
nasjonale tegnspråk. I motsetning til hørende kan døve
likevel oppnå god kontakt med døve på tvers av
landegrensene. På grunn av tegnspråkenes visualitet blir
noen av tegnene lett forstått internasjonalt, fordi de gjengir
handlinger eller gjenstander slik de ser ut i virkeligheten.
Når døve fra forskjellige land møtes, bruker de en felles
kommunikasjon med stor visuell og pantomimisk
kreativitet. Derfor var det mulig å kommunisere direkte
med russiske skuespillere, mongolske teltboere, kinesiske
lærere og elever, travle mennesker i Hong Kong,
nepalesiske bønder, arbeidsledige indere, srilankere med
ulike religioner, smilende burmesere, thailandske
stammefolk, australske friluftselskende folk og det
amerikanske samfunn på godt og ondt.
Jon Martin har skrevet boka ”Grenseløs Verden” om våre
reiseopplevelser i Asia, Australia og Nord-Amerika. Boka
ble trykket ferdig og var klar til salg fra oktober 2006.
Vi reiste som nevnt for å treffe nye mennesker verden over
og lære deres kultur å kjenne. Det var spesielt interessant
i å få innblikk i døves oppvekstvilkår, sosiale situasjon og
andre forhold.
Er dere interessert i å få kjøpt denne boka, kan dere ta
kontakt med Sissel H. Markhus, mailadr:
cathorn@online.no, mobilnr 99720616 eller Karl F.
Robertsen, mailadr karlfred56@yahoo.no, mob 98408052.
Bokpris kr. 298.-
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MINNERIKT DØVES DAG!
I samarbeid med Døvekirken, hadde vi et minnerikt Døves
dag i Vestfold, søndag 24.september. Vi tok turen til
Holmestrand, og var innom kirken. Der møtte vi stengte
dører, da menigheten i Holmestrand tydeligvis hadde
glemt at vi skulle ha gudstjeneste. Ved kirken møtte vi
døve fra Drammen og Vestfold, slik at vi i alt var 33
deltakere. Omsider ble kirken åpnet, noe forsinket og
gudstjenesten kunne starte.

Oslo Døveforening søker

AKTIVITETSLEDER - i deltid stilling (50%)
Vi søker etter en aktivitetsleder, som kan avlaste vår
daglig leder (fram til 30.juni 2007) til primært å jobbe
med:
• Ulike aktiviteter i foreningen, særlig innen
ungdoms- og kulturtilbud
• Lage kurstilbud for døve
• Du vil også få andre spennende oppgaver
Krav til søker:
• Erfaring fra organisasjonsarbeid
• Relevant utdanning
Det er ønskelig med kjennskap til databehandling. Det vil
bli lagt vekt på kreativitet, samarbeidsevner og personlig
egnethet. Godt kjennskap til døvemiljø og tegnspråk er
en forutsetning.

Etter gudstjenesten dro vi innom Nedre Gausen
kompetansesenter og fikk kaffe og kaker. Senterleder
Gudmund Eikli ønsket alle hjertelig velkommen, og fortalte
en kort historikk med innblikk i skolens historie gjennom
125 år. Så fikk vi se den flotte utstillingen med fine bilder.
Blant deltakere som gikk på Holmestrand off. skole for
døve, fant de bilder av seg selv med andre elever fra de
var unge den gang.
Så dro vi videre til Horten, og inntok en deilig middag på
Fishland restaurant. Restauranten drives av søsteren til
Tom Kristiansen. Det anbefales å ta en tur innom, om du
skulle være i nærheten av Horten.

Stillingen er et engasjement fra 1.februar til 30.juni 2007.
Lønn etter avtale. Søknadsfrist 10.januar 2007.
Søknad sendes til Oslo Døveforening, Dronningensgt 6,
0152 Oslo. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
For spørsmål om stillingen, kontaktes daglig leder Vidar
R. Sæle post@odf.no eller foreningsleder Unn T.
Johannessen leder@odf.no.

SEMINAR OM BEDRE ØKONOMI
Lørdag 20.januar kl 10.00 – 18.00 i Universitetsgata 20,
3. etasje i Oslo.
Program:
• Hva er et regnskap?
• Hva er et budsjett?
• Trivselstiltak 2007?
• Terminliste våren 2007
Det blir servert lunsj mat og drikke. Forelesere er Svein
Arne Peterson og Vidar R. Sæle.

Etter middagen, var alle storfornøyde med turen. Flere
ønsket å ta ny tur igjen neste år. Det var sikkert på grunn
av den gode maten og hyggelig atmosfære i restauranten,
at de vil gjerne dit igjen. Døvekirken og Oslo Døveforening
har allerede pratet sammen, om å planlegge en ny tur
neste år, knyttet til Døves Dag i Vestfold.
8
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Hvem kan delta?
Alle som sitter i foreldreutvalg, kulturutvalg,
døvehistorieutvalg, internasjonal gruppe, feriehjemsutvalg,
bridgeklubb, kvinneforening, døvblittgruppe,
pensjonistgruppe, døveteater og døvegruppa Regnbuen.
Påmelding innen onsdag 17.januar til daglig leder,
post@odf.no eller fax 23 50 24 30.

FANTASTISK HØSTTUR

hadde vi by-vandring og shopping.
Etter middagen kjørte bussen til Johan Falkenbergs hjem
(forfatter) i Rugladalen. Her ble han født og her bodde
han i tiden 1879 – 1967.
Tredje dag – dro vi med buss til Olavsgruva, ca. 13 km fra
Røros sentrum. Vi gikk omvisningstur gjennom
gruvegangen 50 m under jordoverflaten og 500 m innover i
fjellet. Med dette besøket opplevde vi den spesielle
atomsfæren i gruva. Vi så spor etter både gamle og nye
brytningsmåter. Gjenskinn fra fakler og fyrsetting og lyden
av folk som arbeidet var gjenskapt med lys- og lydeffekter.
Temperaturen i gruva var minus 5 grader. En som var
ansvarsfølge og fortalte for oss, sa at Johannes Rekkedal
var en tøff mann, siden han gikk hele veien. Han er 89 år
gammel! Han fikk en gavepakke av dem, en kobberstein
inngravert ”Olavsgruve”, og den veide 2 kg.

Oslo Døves Pensjonistgruppe arrangerte en høsttur til
Røros 3.- 6.september, som var en av markeringene av
pensjonistgruppens 35 årsjubileum. På turen deltok 47
personer og 2 tegnspråktolker, og alle bodde på Quality
Hotel Røros.
Første dag – avreise fra bussterminalen mot Elverum.
Etter noen timer i bussen, tok vi en rast på Myklegard med
kaffe og smørbrød. Etter pausen dro vi videre mot Rena
hvor vi bl.a. fikk se det som var ”kromtappen” i bygda,
Rena kartong. Vi så på gamle Åsheim Hotell, som var
møteplass for engelske lorder som fisket i Åkerstrømmen.
Så kjørte vi til Bullmuseet. Her fikk vi omvisning med
lokalguide og en solid lunsj basert på lokale
mattradisjoner. Først fikk vi rabarbrasuppe. Etterpå en
stor overraskelse for de fleste av oss. Vi fikk lettrøkt SIK
med hjemme bakt flatbrød. Noen var nok litt skeptisk til
dette, men det viste seg å være at maten smakte ypperlig.
Til slutt fikk vi kaffe og en nydelig kake bit.
PÅ siste etappe tok reisen lang tid, men ankomsten til
hotellet sen ettermiddag, fikk oss i godt humør (det hadde
vi mye av på denne turen). Vi fikk tildelt rommene våre og
kunne slappe av til middagen ble servert på kvelden.
Andre dag - Aktivitetene i Røros byr på mangt.
Enestående bebyggelse fra den gamle berg staden, ført
opp på UNESCOs liste over bevaringssverdige steder.
Drift etter kobber 1644 – 1977. Byen ble erobret 1678,
1679 og 1718 og ble brent av svenskene.
Etterpå dro vi til Røros vakre barokk-kirke fra 1784. En
eldre mann fortalte om kirkens historie. Resten av dagen

Etter middagen ble vi kjørt over grensen til Sverige, til en
liten by som heter Funasdalen. Fin tur på Harjedalens
Fjellmuseum og frivillig lunsj.
Fjerde dag - etter å ha spist en god frokost, startet vi på
hjemveien. Siste tur over Vingelen med gamle hus og
landhandleri. Fin rastevei med atomsfære med gamle hus
og landhandleri. Vi setter kursen til fjellet og tar Friisveien
gjennom fjellheimen omgitt av vakker natur.
Under nedstigning mot Ringebu, flott utsikt over dalen ved
Bølia. Vi kjører opp dalsiden til Glomstad for lunsj. Vi
spiste godt der, og hadde en utrolig flott utsikt fra
restauranten. Til slutt, ankom vi Oslo på kvelden.
Alle var svært fornøyde med turen, og sa at det var den
beste de har hatt.
Tekst: Reidun Johansen

ODF – CAFE

Oslo Døveforenings lokaler er åpent for alle på
onsdager fra kl 17.00 til 20.00. Se terminlisten på
side 18, da det kan være noen onsdager vi har møte
annet sted, som for eksempel ekstra ord. Årsmøte.
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POLITIET KJENTE IKKE TIL AKUTT
TOLKE - ORDNINGEN!
I VG nettavis 15.11.2006 stod det følgende:
En 49 år gammel døv mann ble brutalt truet med kniv mot
halsen og fraranet et høreapparat på Majorstua i Oslo
onsdag kveld.
Politiet har problemer med å kommunisere med mannen
som ble angrepet, fordi han er helt avhengig av
høreapparatet sitt. - Vi har forsøkt døvespråk, men det er
ikke lett å kommunisere, sier Grøttum.
Daglig leder Vidar R. Sæle ringte samme kveld til
operasjonssentralen i Oslo politikammer, og nevnte at det
var mulig å skaffe tolk på kort varsel, ved å ringe
akuttnummer 46 40 77 90. Det visste de ikke at det var
mulig. Oslo Politikammer lovte at den rette skulle få
beskjed, og at han skulle få tolk.

•
•
•
•

Ullevål – akuttmottaket. Ullevål videreformidlet
videre til AMK Oslo og Akershus rett etter møtet
vårt.
Psykiatrisk akuttvakt Ullevål
Barnemottaket ved Ullevål
Barnevernsvakten

I tillegg skal det ha vært informert til tolkeregisteret ved
Oslo politidistrikt, 112 og Brann og redningsetaten.
Det er også skriftlig informasjonsmateriell fra RTV ( nå
NAV) om ordningen hvor tlf er oppgitt. Nav
Hjelpemiddelsentralen i Oslo kommer til å følge opp denne
saken for å finne ut hva som har skjedd med
informasjonsflyten.
Oslo Døveforening er interessert i å få tilbakemeldinger
om Akutt tolke-ordningen, hvis brukerne opplever det
vanskelig å få tolk ved Akutt, hos politiet, legevakt eller
sykehus.

I ettertid, har vi fått vite av andre, at vedkommende fikk
ikke tolk.
Oslo Døveforening sendte mail til Tolketjenesten i Oslo og
lurte på;
”Hvordan tolketjenesten har gitt informasjon til
politiet, legevakt, sykehus om akutt telefon for
tegnspråktolk og andre numre man kan få tak i dagtid,
samt døgnet rundt?
Vi skrev også i mailen, om at vi har fått andre
henvendelser at døve ikke fikk tolk hos legevakten eller på
sykehus, men det var før Akutt tolke-ordningen begynte.
Stor overraskelse
Vi fikk svar fra Oslo tolketjenesten, som skriver at dette
kommer som en stor overraskelse på dem. Det er
forferdelig at man skal sitte i en slik situasjon uten tolk,
særlig når vi har vakttelefon for akkurat disse
situasjonene. Det er selvsagt ikke døve og døvblindes
oppgave å skaffe tolk i slike situasjoner.
Vi har representanter fra både politietaten og helseetaten i
vår lokale referansegruppe. Disse har fått alle referater og
informasjon. Jeg anser det som deres ansvar å
videreinformere de rette personer i deres etat. - Det er jo
derfor de sitter som representanter.
I tillegg til dette har vi fysisk vært ute og informert til både
legevakten i Oslo (dagsansvarlig ved mottaket, som skulle
informere de andre avdelingene ved legevakten) og politi
(vaktsjef ved sentrum politistasjon).
Andre vi har hatt møte med og informert direkte:
•
Akuttmottakene på Aker sykehus
10
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TOLKETJENESTE I OSLO
Teksttelefon: 23 40 18 07
Tale-telefon: 23 40 17 75
Telefaks: 23 40 17 05
E-post:: tolk.oslo@nav.no
SMS: 990 13 415
SMS: 26 626
skriv: TOLK OSLO <bestilling> ditt navn
Til 26 626

Akuttvakttjenesten for region øst:
Telefon (149): 464 07 790
SMS: 464 07 790

TEGNSPRÅKLIG HESTEKLUBB –
STIFTET 1.OKTOBER 2006
Det var en artig og spennende ridekurs i helgen
29.september – 1.oktober, som ble avholdt på
feriehjemmet Skaug i Nesodden. Kurset ble gjennomført
av Oslo Døveforening, hvor Monica Nesje var kursleder.

vi enige om å holde kontakten fram til den dagen
Tegnspråklige hesteklubben får en sekretær og kasserer.
En av deltakerne, Truls Yggeseth stilte opp, og var villig til
å lage egen webside om hesteklubben.
Den tegnspråklige hesteklubben ble likevel stiftet
1.oktober 2006, da vi ønsker at alle skal vite at den finnes i
landet. Monica Nesje håper å få med seg 2 personer til i
styret, som kan jobbe og forberede til den første årsmøte i
2007 med å vedta nye lover og andre ting.
Neste ridekurs blir helgen 8.-10.juni på feriehjemmet
Skaug, Nesodden.

WEBUNDERSØKELSE
Fra venstre Andrea Nordhaug, Alexei Grichanovitch, Per
Tveita (rideinstruktør ved Nesodden Ridesenter), Ida
Somby, Johanna Asprutsen og Truls S. Yggeseth.
Vi fikk beskjed fra tolketjenesten i Oslo om at vi hadde fått
tolk til kurset, men på kursdagen på ettermiddagen fikk vi
beskjed om at tolken var syk. Dermed hadde vi ingen tolk
til foredrag og praksis på ridesenteret dagen etter!
Fredagen gikk vi gjennom ulike temaer om hester, regler,
horsemanskript, osv. Lørdagen hadde vi ridning på
Nesodden ridesenter. Instruktøren Per Tveita ventet oss,
og tok oss med til kafeen over stallen. Vi satt rundt bordet,
og der fortalte han om seg selv. Han deltok på landslaget i
sprang og fortalte om stallen og hestene han har. Det var
veldig synd at vi ikke hadde tolk med oss. Per Tveita måtte
lære litt visuelle tegn av Monica Nesje i forbindelse med
ridning. Han var positiv og lærevillig. Han delte deltakerne
i 2 grupper, hvor en gruppe for ”nybegynnere” og en
gruppe for øvede rytter.
Vi gikk alle ned til stallen, og fikk tildelt en hest til hver. Vi
fikk pusse og sale hestene, og guttene leide hestene ut på
banen, mens det var plaskende regnvær ute. Etterpå fikk
jentene ri i trav, galopp og sprang.
Etter noen timer, dro vi tilbake til Skaug og dusjet og skiftet
klær. Kursdeltakerne var slitne og sov godt i 2 timer, mens
kurslederen lagde middag.
Etter middagen var deltakerne opplagte og var ivrige og
stilte mange spørsmål om stell av hester, og praktiske ting.
Etter det, fortalte kurslederen Monica Nesje om hennes
prosjekt idé, som hun jobber med å utforme en søknad.
Deltakerne kom med mange gode innspill og ideer.
Meningen var at vi skulle opprette et interimsstyre, men
pga deltakerne var for unge til å være med i styret, så ble

Klikk på ”webundersøkelse” i www.odf.no.
Vi i Oslo Døveforening har gjennomført en
spørreundersøkelse blant våre medlemmer. Vi ønsker å
vite hva personer som ikke er medlemmer hos oss,
mener om Oslo Døveforening. Målet med denne
undersøkelsen er å finne ut områder Oslo Døveforening
kan forbedre seg på.
Vi ville derfor sette stor pris på om du kunne bruke noen
minutter til å svare på denne undersøkelsen.
Som takk for hjelpen er du med i trekningen av en
bærbar DVD spiller.
NextBase SDV185-S Bærbar DVD
•
Portabel DVD spiller med innebygd 8,5” 16:9 LCD
TFT skjerm
•
Ny LCD skjerm med bedre lysstyrke,kontrast,
innsynsvinkel og responstid
•
Video inngang (for spillkonsoll, kamera og video m
m.) Lithium-MH batteri for 3,5 times spilletid
Du finner mer informasjon om spilleren hos Komplett.no
P.s. Tast inn følgende passord for å starte
undersøkelsen: odf123
Pr 14.desember har 69 gitt svar på webundersøkelsen.
Vi ønsker mange flere svar!
Gi tips til dine venner, som er medlem av Oslo
Døveforening eller ikke er medlem og gjerne ungdom
om å svare på webundersøkelsen.
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.

UNGDOMSSEMINAR I BERGEN

Seminaret ble avsluttet med stor fellesmiddag og
sosialkveld.
Tekst: Stian A. Giltvedt
Foto: Kenneth Ommundsen

HALLOWEEN FEST
Barne- og ungdomsutvalget i Norges Døveforbund
arrangerte et ungdomsseminar i Bergen 3. – 5. november.
Seminaret ble holdt i Bergen Døvesenter, og det var rundt
20 deltagere fra Bergen, Oslo og Stavanger.
Foreleseren som fortalte om seksuell overgrep, var litt
overrasket over at vi har holdt ut med seminaret siden kl 9
om morgenen, og det var rundt kl 16.30 tiden. Foreleseren
oppfordret derfor oss å bevege oss litt, og vi endte opp
med å stå på stolene.
Programmet i seminaret var følgende:
- Bergen Døves Ungdomsklubb fortalte om
prosessen fra idé til opprettet ungdomsklubb
- Litt om samarbeid med European Union of Deaf
Youth
- Forelesning om seksuell overgrep
- Forleesning om Audisme (undertrykkelse av
hørsel)
- Forelesning og informasjon om Frontrunners
Under seminaret har det vært diskusjoner rundt om det å
godta som å være døv og det å forhindre å få døv barn
allerede før fødsel. Diskusjonen foregikk under
forelesningen om Audisme som i dag begynner å bli vanlig
ord i døvemiljøet. Audisme har betydningen som
diskriminerende/ undertrykkelse av døve og
hørselshemmende.
12
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22 ungdommer i alderen 15 - 25 år møtte frem til årets
Halloween fest 31.oktober i Teater Manu´s lokaler som vi
hadde leid for en kveld.
For å få folk i halloween stemning hadde vi pyntet lokalene
med halloween ting og stearinlys. Vi startet kvelden med
potetgull, brus og en spennende film, etter hvert ble det
pizza også. Det ble tid til både underholdning og sosialt
samvær utover kvelden.
Arrangementet ble vellykket gjennomført, og det var
mange som spurte om vi kunne arrangere det igjen neste
år, eller om vi kunne arrangere en liknende kveld en
annen gang.
Tekst: Jannicke Berge Kvitvær
Foto: Stian A. Giltvedt

TUR TIL HADELAND GLASSVERK

OSLO DØVEFORENING
INNGÅR SAMARBEID MED
NORGESAUTOMATEN.COM
Som et av de første lag og foreninger i Norge har Oslo
Døveforening inngått samarbeid med nettspillselskapet
NorgesAutomaten.com. Dette betyr at dersom du spiller
på nettet – og spiller på NorgesAutomaten.com – så
støtter du Oslo Døveforening.

Vi var nettopp framme, og alle var litt utålmodige til å bli
fotografert. Vi var kaffetørste, og var spente på å begynne
å handle inn julegaver.
Den 18. november dro en glad gjeng på 15 personer fra
Oslo S med innleid buss. Turen tok ca 1 1/2 time Og
praten gikk livlig for seg i bussen.
Vel fremme var alle kaffetørste og været ble litt bedre.
Etter å ha spist deilig gulrotkake med kaffe, ruslet vi til
ulike butikker: julehuset, honninghuset, glassbutikken,
krambua og tilbords. Noen var innom i selve glassverket
og så på blåsingen.
Det eneste lille skår i gleden var ingen tolk som kunne
komme til guide-turen inne i glassverket. Heldigvis tok alle
det pent.
Dermed ble handleturen lang for enkelte, og det ble
mange handleposer. Været klarnet seg til knallvær.
Middagen inntok vi inne i Kokkestua. Den bestod av grillet
kyllingbryst, saus og poteter og til dessert fikk vi
bringebærterte.
Etter middagen, ruslet vi gode og mette til bussen som
skulle frakte oss tilbake til Oslo. Alle var enige om at det
var en vellykket tur og ønsket flere liknende turer.
Kulturutvalget v/Britta og Liv Eva

MEDLEMSMØTE

Onsdag 11.april kl 19.00, skal vi ha medlemsmøte i
døveforeningen.
Har du et godt forslag, som vi bør sende inn som
landsmøte-sak?
På medlemsmøtet tar vi opp forslag til landsmøte-saker,
som sendes til Norges Døveforbunds landsmøte, som
avholdes i Molde 15.-17.juni. Frist for å sende inn er
15.april.

Spilleselskapet er det første nettspillselskapet som tilbyr
norske lag og foreninger deler av overskuddet. Dette
samarbeidet vil tilføre oss viktige midler og vil bidra til et
fortsatt godt aktivitetstilbud i foreningen vår.
Om kort tid kan som kjent spilleautomatene, slik vi kjenner
dem fra butikken eller kjøpesenteret, forsvinne. For mange
lag og foreninger betyr dette en kraftig reduksjon i
inntektene - en viktig inntektskilde vil forsvinne. Resultatet
er lavere aktivitet i foreningen og mindre tilbud til barn og
unge.
- Vi vil ikke sitte på gjerde å se at et sannsynlig
inntekstbortfall om ett år skal redusere aktivitetstilbudet
vårt. Derfor har vi tatt tak i problemet før det er reelt.
Hovedstyret i Oslo Døveforening har bestemt seg for å
komme inntektsbortfallet i forkjøpet og har nå inngått en
samarbeidsavtale med nettspillselskapet
NorgesAutomaten.com.
For mer informasjon om dette:
www.norgesautomaten.com/foreningar.html

NY DATAKLUBB
Initiativtakere fra Islay ved Thomas Nilsen og Gunnar
Løken inviterte datainteresserte til et møte i
døveforeningen 31.august 2006. På møtet kom det ca
10 personer, og de ble enige om å stifte en ny dataklubb
innen internett, data, multimedia osv.
På møtet ble det valgt et interimsstyre som består av
Gunnar Løken, Xing Sheng She og Stein Erik Wroldsen.
Interimsstyret jobber med å utarbeide forslag til lov, navn
på klubben, og hvilke aktiviteter dataklubben skal ha.
De kommer tilbake i 2007, med invitasjon til et møte for
alle datainteresserte.
Nr. 3 - 2006
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JULEN HOS CONRAD SVENDSEN
Conrad Svendsen Senter på Nordstrand ønsker å åpne
dørene for de av Oslos døve som er alene under årets
julefeiring. Frivillige søkes også.
Jula er gledens høytid. Da kommer vi sammen med familie og
hygger oss med god mat, gaver og godt samvær. Vi gleder oss
og ser fram til kanskje den koseligste tiden for liten og stor. Men
slik er det ikke for alle. Noen opplever at julen kanskje er den
vanskeligste tiden. Noen har ikke økonomi til å lage den store
festen eller til å kjøpe alle gavene man skulle ønske. Noen
opplever at mamma og pappa er fulle, og kanskje krangler. Og
mange opplever at de er alene. De har ikke noen familie i
nærheten. De blir kanskje enda mer alene nettopp fordi de vet at
nå er de andre sammen i hyggelig lag.
Blant døve i Oslo vet vi at det er mange som har erfaring med
ensomhet i jula. Dette er ingen hyggelig erfaring. I år vil vi prøve
å gi noen av disse andre opplevelser i jula. Conrad Svendsen
Senter har en utredningsavdeling som stenger i jule- og
nyttårshøytiden. Det betyr 5 ledige rom som står tomme. Disse
rommene vil vi i år tilby til døve som ønsker å feire jul og nyttår
sammen med andre.
Vi inviterer også til at døve kan komme på dagsbesøk til Conrad
Svendsen Senter. De vil da kunne spise god julemat og hygge
seg i hyggelige omgivelser.
Man kommer dit som gjest og betaler 150 kroner døgnet eller, for
måltider man spiser.
Vi vil lage en transportordning der man kan bli hentet og kjørt
hjem.
Døve som ønsker å feire jul på CSS kan ta kontakt med Døves
Frivillighetssentral epost: deaf-fs@online.no eller sms 92 62 46
88.
På julaften vil vi starte opp med julemiddag i døvekirken kl 17.00
og etter julefeiring der forflytter vi oss opp til Conrad Svendsen
Senter.
Frivillige søkes
Hele tilbudet er basert på frivillighet. Derfor inviterer vi alle som
har lyst til å bidra til å melde seg som frivillig. Dette vil helt sikkert
bli en positiv opplevelse. Du får muligheten til å feire jul på en ny
måte. Du får muligheten til å gi en "annerledes julegave" til noen
som trenger din gave - ditt bidrag. Vi trenger frivillige til å kunne
lage i stand hyggelige julemåltider.
Vi trenger frivillige som kan kjøre og hente i Oslo.
Vi trenger frivillige som kan skape hygge.
Vi trenger frivillige som ønsker å være sammen med andre.
Vi trenger frivillige dag og kveld fra julaften til 1. nyttårsdag.
Frivillige kan melde seg til Døves Frivillighetssentral deaffs@online.no eller sms 92 62 46 88.
Tar du utfordringen?
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KULTURPRISEN 2006
Oslo Døveforening er stolte av at dramagruppen Panorama
ved Conrad Svendsens Senter fikk den prestisjetunge
kulturprisen. Anledningen var Døves Kulturdager i Ålesund
13.-15.oktober. Det var styret i Oslo Døveforening som
fremmet forslaget til Norges Døveforbund.

Den flotte gruppa består av: Susanne Angell, Lizzie Axelsen,
Morten Myland Hansen, Khalid Amal, Roald Christoffersen og
Arne Haugland. Instruktører er: Åge Homleid og Vibeke
Karlsen.
De hadde reist hjem da prisen ble delt ut, forteller Merete
Frang som er med når Panorama er på turnè. De fikk nyheten
mandag 16.oktober om prisen på kr 5.000,-. Turnèlivet er
slitsomt og skuespillerne måtte reise hjem tidlig på lørdag, for
å forberede seg til tur til Solgården i Spania tirsdag
17.oktober.
Brødrene Løvhjerte
Vi øver inn nye stykker til hver gang vi reiser til kulturdagene,
fortsetter Merete. Og der har vi vært med i en årrekke. I år
spilte vi ”Brødrene Løvhjerte” av Astrid Lindgren. – Dette er
utrolig inspirerende og vi er stolte! Vi vet ikke helt hva vi skal
bruke pengene til enda, men det går kanskje til nytt utstyr.
Viktig pris
Hyggelig at folk ble glade, sier generalsekretær i Norges
Døveforbund (NDF) Paal Richard Peterson. Kulturprisen er
en viktig pris, som deles ut engang i året, vanligvis under
kulturdagene. Kulturprisen er todelt, èn pris går til èn som har
jobbet mye i foreningen og har vært med på å skape trivsel
og bidratt til at driften kan fortsette, den andre prisen går til
kunstnere som har utmerket seg innen teater, film, maleri osv.
Formidling på egne premisser
Prisen for sistnevnte gikk denne gang til Panorama, og
forbundsstyret begrunnet tildelingen med at: Panorama
gjennom 10 år har deltatt under kulturdagene på egne
premisser, og vist skuespill med høy innlevelse og
engasjement, fortalt gode historier med flotte kostymer, og
nedlagt masse arbeid rundt forestillingene. Prisen deles ut
etter innkomne forslag fra foreningene, avslutter Peterson.
Kilde: ”Oss Imellom”. Foto/tekst: Elisabeth Moe, Stiftelsen Signo.

NY LEGE FOR DØVE OG
DØVBLINDE I OSLO

FAMILIETREFF PÅ EMMAS SANSEHUS
Lørdag 3.februar 2007 blir det familietreff på Emmas
sansehus kl. 11.00 - 15.30.
Møt opp kl 10.45.
Det blir svømming, spill og leking i gymsal i Emma
Friskhus. Det blir servert mat utover dagen.
Til slutt skal vi være inne på sanserom med masse
farger og lys.
Husk å ta med svømmetøy, håndklær og godt humør!
Emma Friskhus og Sansehus ligger mellom Sandvika og
Kirkerudbakken Alpinsenter. Følg E16 fra Sandvika mot
Hønefoss og videre skilting til Emma Hjorth.
Pris: kr 200 pr familie (ODF-medlemmer) og kr 400 pr
familie for andre.
Påmelding innen 20.januar 2007 til foreldre@odf.no.
Arrangør: Foreldreutvalget i Oslo Døveforening

Maja Husa har vært vikar i stillingen Lege for døve siden
slutten av august. Hun tar imot pasienter hos Legene på
Sinsen hver torsdag. Legekontoret bestiller døvetolk fra
tolketjenesten til døve pasienter.
Maja Husa er fra Trondheim og ble ferdig utdannet i 2003.
Hun har jobbet som lege på Ålesund sykehus, Åfjord
legekontor, Ungdomspsykiatrisk enhet på Ullevål sykehus
og på et legekontor i Fredrikstad. I 2006 som hospiterte
hun ved barnenevrologisk avdeling i Connecticut i USA.
Maja Husa er også lege på Helsestasjon for
hørselshemmet ungdom på Rådgivningskontoret for
hørselshemmede i Lille Grensen 7 annen hver mandag (9.
oktober, 23. oktober osv) kl 15-17. Helsestasjon for
hørselshemmet ungdom er åpen hver mandager kl 14.3017.00 med helsesøster Anne Mette Dahl tilstede.
Resten av uken jobber hun som lege på et annet
legekontor i Oslo.
Yasmin Alambeigi er fortsatt sykemeldt. Yasmin skal flytte
til Tyskland og kommer ikke tilbake som lege for døve.
Vi håper at Maja vil å fortsette som lege for døve og at hun
etter hvert kan ta imot pasienter flere dager i uken.
For timebestilling til Maja Husa hos Legene på Sinsen:
SMS: 95234808

faks: 22381253

tlf: 23227300

VEGETARISK KOKEKURS
Lær å lage spennende og smakfulle vegetariske retter.
Sted: Kurbadet, Akersgata 74, Oslo
Dato: Tirsdag 23. januar, tirsdag 30.
januar, tirsdag 13.februar
Tid: kl 17.00 – 21.00
Første kurskveld starter med en liten innledning om praktisk
vegetarisk matlaging, bruk og tilberedning av belgfrukter m.m.
Andre kurskveld vil innledningen handle om mat for god
helse. Siste kurskveld avsluttes med en demonstrasjon av
Tupperware produkter til oppbevaring av grønnsaker. Kurset
varer i 4 timer pr kveld, og kursdeltakerne lager maten selv.
Kurset passer for: Alle som ønsker å innføre mer
belgfrukter, nøtter og grønnsaker på
menyen
Kursavgift: kr 500 for ODF-medlemmer og kr 800 for andre.
Påmelding gjøres til Oslo Døveforening post@odf.no, fax 23
50 24 30 innen 14. januar. Påmeldingen er kun gyldig ved
betalt kursavgift til kontonummer 1600 40 08301 innen 15.
januar.
Kurset holdes av klinisk ernæringsfysiolog Linn Helene
Stølen.

Nr. 3 - 2006

15

HOPPELOPPELAND I BÆRUM

2.

Det er en fin mulighet for hele familien til å komme
seg ut, og å være med på forskjellige aktiviteter, og
ikke minst er det sosialt både for små og store!
Barna storkoser seg her sammen med de andre
barna.

Janne Helle

Foto: Jan-Inge Raknerud
Vi i foreldreutvalget i Oslo Døveforening, arrangerte
hoppeloppeland, Nordens største innendørs aktivitets/
lekesenter i Bærum 3. november.
Vi var spente på antall påmeldte på en fredag, og vi ville
se hvordan det ville gå. Vi ble overrasket over at så mange
har meldt på. Det var 26 barn med foreldre totalt! Nesten
alle var Coda-barn bortsett fra to barn som hadde døvetolk
mor.
Det var et vellykket arrangement, og det var veldig få folk
der siden det som sagt var på en fredag. Vi følte at vi
hadde hele 2600 kvm for oss selv! Barna kunne bevege
seg fritt og rundt hele tiden. Det så ut til barna trivdes der
veldig godt, fordi barna forsvant helt plutselig da vi kom inn
til senteret. De hadde ikke tid å vente. Senteret hadde
ALT; luftfylte leker, ballbinge, ballrom, softball-kanoner,
spillrom, tråbil-baner, minigolfbane osv.

1.
2.

Nei, jeg har aldri vært her før.
Jeg ville være med for å bli kjent med de som har
barn. Det er et godt tilbud for barna som blir kjent
med hverandre og å leke sammen. Jeg synes
foreldreutvalget gjør veldig bra jobb, og jeg synes
dere skal fortsette med det!

Morten S Brynhildsen

Vi intervjuet 3 familier og spurte dem:
1.
Har du vært her før?
2.
Hvorfor er du med foreldreutvalget’s aktiviteter?
Anniken Vidnes Høiberg

1.
2.

Ja, en gang før.
Det er en flott mulighet for barna og å leke med
andre barn i mørketiden. I tillegg for å være
sammen med andre tospråklige barn (CODA).

CODA = Children of Deaf Adults / Hørende barn av døve
foreldre
1.

Ja, det er tredje gangen vi er her
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Tekst/foto: Cathrine Ørn

JULEVERKSTED FOR SMÅ NISSER

Søndag 3.desember arrangerte foreldreutvalget
juleverksted for små nisser i alderen 3 til 8 år i
døveforeningens lokaler i Dronningens gate. Det kom 14
voksne og 12 barn kledd i nisseluer og røde kinn. En av
dem hadde til og med nisselue med blinkende røde
hjerter! Vi lagde perlekjeder, små trenisser, trehjerter,
malte rammer og gaveesker så nå blir det mange fine små
gaver under juletreet i år! Barna jobbet flittig, men de aller
ivrigste var nok de voksne. Det hele endte med at barna
løp rundt og hamstret pepperkaker og clementiner mens
de voksne ble sittende igjen og kose seg med
julepyntlagingen. Etterpå ble det servert risengrøt og rød
saft. Det var noen mette, slitne og fornøyde nisser som dro
hjem den ettermiddagen etter en lang arbeidsdag på
juleverkstedet!
Vi var så heldige å ha gode medhjelpere i Silje Fjeld,
Benjamin Nesse og Vilde Ørn Kreyberg. De skal ha stor
takk!
FORELDREUTVALGET
v/ Cathrine Ørn og Christina Zullo

WORKSHOP med RAMESH
MEYYAPPAN
Lørdag 17. februar inviterer Oslo Døveforening til workshop
med Ramesh, der han vil dele noen av hans
hemmeligheter med interesserte.
I workshoppen, som heter ”The ART of Visual
Communication in Performance”, lærer man litt om
grunnleggende skuespill og hvordan man kan vise en rekke
ting med kroppen, uten å ty til tekst eller et muntlig språk.
I tillegg til skuespillere på alle nivåer og lærere i Drama og
Rytmikk, passer også kurset for alle slags mennesker som
vil lære noe nytt og få et lite innblikk i teknikker som kan
brukes til mangt.
Det koster 200 kroner for medlemmer av ODF og 300
kroner for ikke medlemmer.
Påmelding til Oslo Døveforening post@odf.no eller fax 23
50 24 30 eller pr brev, dersom du er interessert. Det er et
begrenset antall plasser, så førstemann til mølla gjelder!
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2006
JANUAR 2007

APRIL 2007

3.

03.
11.

09.
10.
17.
20.
23.
24.
27.
29.
30.
31.

ons

Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – cafe kl 17
tir
Kvinneforening # Bridge kl 18
ons ODF – cafe kl 17
ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF styremøte kl 17
lør Seminar for utvalg og underavdelinger
tir
Bridge kl 18
Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet
ons ODF – cafe kl 17
lør Bridge – Årsmøte og KM single
man AU – møte (pensjonistgruppen) i Odf
tir
Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet
ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
Ekstra ord årsmøte kl 18 i Lovisenberggt 4

tir
ons

Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – styremøte kl 17
ODF – medlemsmøte kl 19
fre Nordisk mesterskap i Bridge
lør Nordisk mesterskap i Bridge
søn Nordisk mesterskap i Bridge
tir
Kvinneforening # Bridge kl 18
ons ODF – cafe kl 17
lør Odf – Årsmøte kl. 13 i Huseby komp.senter
ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – utvalgsmøte kl 19

13.
14.
15.
17.
18.
21.
25.

FEBRUAR 2007
03.
06.
07.
09.
10.
13.
14.

lør
tir
ons
fre
lør
tir
ons

16.
20.
21.
28.

fre
tir
ons
ons

Familietreff på Emma Sansehus
Kvinneforening – Årsmøte # Bridge kl 18
ODF – cafe kl 17
Styreseminar i Tønsberg
Styreseminar i Tønsberg
Vegetarisk kokekurs kl 17 i Kurbadet
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – cafe kl 17
Kulturkveld ”This Side Up” i Parkteatret
Bridge kl 18
ODF – cafe kl 17
Pensjonisttreff kl 10-15 Årsmøte i Døvekirken
ODF – cafe kl 17

MARS 2007
06.
07.
12.
14.
16.
17.
18.
20.
21.
23.
24.
25.
28.
18

tir
ons
man
ons

Kvinneforening # Bridge kl 18
ODF styremøte kl 17
AU – møte (pensjonistgruppen) i Odf
Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – cafe kl 17
fre DM Bridge
lør DM Bridge
søn DM Bridge
tir
Bridge kl 18
ons ODF – cafe kl 17
fre Dugnad på Skaug
lør Dugnad på Skaug
søn Dugnad på Skaug
ons Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken
ODF – cafe kl 17
Nr. 3- 2006

ANDRE ARRANGEMENTER
2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21.-27.januar WFD-styremøte i Ål og Oslo
26.januar Åpent WFD-seminar om
menneskerettigheter, Oslo
24.-25.februar DM innendørs fotball, Gjøvik
13.-15.april Nordisk mesterskap for par i bridge,
Oslo
1.-3.juni Døvekirkenes fellesmøte, Fredrikstad
15.-17.juni Norges Døveforbunds Landsmøte,
Molde
15.-17.juni Deaf Arts Now, Stockholm
16.-22.juli Verdenskongress for døve, Madrid i
Spania
12.-14.oktober Døves Kulturdager, Bodø

2008
•
•
•

14.-18.mai Norges Døveforbund 90 år
17.november Oslo Døveforening 130 år
??.november Nordisk mesterskap for lag i Bridge,
Oslo

2009
•

Oslo Døves Bridgeklubb 70 år

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 .
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Returadresse: Oslo Døveforening, Dronningens gate 6, 0152 Oslo

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.)

STØTT OSLO DØVEFORENING!

Det perfekte undertøy
- hele året!

Det perfekte undertøy
- på kalde dager!

Det perfekte undertøy
- på kalde dager!

Bestill varer på www.odf.no og finn logoen
Du kan velge å bestille varer, og se gjennom brosjyre hos daglig leder.
STØTT OSLO DØVEFORENING – HELT GRATIS!
Gå til www.odf.no og se etter logoen

MELD DEG INN I DAG!
(44 personer støtter oss, og vi har allerede fått over kr 1.000!)

