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SE HER 44. årgang 2007 
 

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: 446 medlemmer pr 31.12.2006 
 

Abonnement på bladet SEHER: 
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer) 

 

Redaktør:  Vidar R. Sæle 
 

Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003) 
 

Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (510 eks.) 
 

Adresse: Oslo Døveforening 
 Dronningens gate 6 
 0152 Oslo 

SMS: Send ODF <melding> til 1980. 
Telefaks: 23 50 24 30 
Kontonr: 1600 40 08301 

 

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

Foreningsleder: Unn T. Johannessen 
E-post: leder@odf.no 

 

Underavdelinger : 
Oslo Døveteater 

Døvegruppa Regnbuen 
Oslo Døves Bridgeklubb 

Oslo Døves Kvinneforening 
Oslo Døves Pensjonistforening  

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
 

Utvalg / Gruppe: 
Kulturutvalg 

Foreldreutvalg 
Flerkulturelt utvalg 
Feriehjemsutvalg 

Døvehistorieutvalg 
 

Informasjon: 
www.odf.no 

Tekst-tv NRK, side 772 

Daglig leder: Vidar R. Sæle  

E-post: post@odf.no  
SMS: 930 32 049 

 

Teksttlf: 22 91 06 91 

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen 

 E-post: tskurs@odf.no 
 

Teksttlf: 22 91 06 92 

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. 

Internett – odf.no 

Kr 2.500 for 1 år (gjelder høyresiden av odf.no) 

Kr 250,- pr mnd. 

Kr 5.000 for 1 år (gjelder hovedsiden i odf.no) 

Kr 500,- pr mnd. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon 
av annonse i blad og på internettsiden. 
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DAGLIG LEDER HAR ORDET 
 
DØVES RETTSIKKERHET 
 
Norges Døveforbund hadde et seminar 
21.mars om Døves Rettsikkerhet med 
tittelen ”Hva kan vi lære av Fritz Moen-
saken?”. Det var en gripende 
forelesning av Tore Sandberg, som 
fortalte om hvor dårlig politi og 
domstolen arbeidet med Fritz Moen-saken. Det kom flere 
opplysninger, som vi ikke var klar over, som ikke stod i avisene. 
Men etter foredraget forstår vi mer hvordan rettssakene har 
vært med de kommunikasjonsproblemene og manglende 
forståelse. Vi ser at det er viktig å sikre at politi og domstolen 
ivaretar døves rettigheter med hensyn til bruk av 
tegnspråktolker og at det blir tatt opp video fra begynnelsen av.  
 
Vi opplever fortsatt at døve møter politi, hvor de blir bedt om å 
forklare uten at tegnspråktolker er tilstede. Vi viser til forrige 
nummer av bladet SeHer nr 4-06, at politiet ikke kjente til akutt 
tolkeordningen. Det er viktig at døve krever tegnspråktolk fra 
begynnelsen av, og ikke godtar at politiet sier det går bra å 
skrive på lapp eller at du er ”flink å snakke” eller at vi forstår 
hverandre. Det er ikke sikkert at døve oppfatter hva politiet 
mener eller om politiet oppfatter den døve. Vi ser at det er viktig 
at døve ikke bare får tegnspråktolker, men også får mulighet å 
bruke døve som mellomtolk. Vi så erfaringer fra Fritz Moen-
saken at det er fort gjort å oversette feil eller at misforståelser 
oppstår. Det kan være fordi man oppfatter et ord på ulike måter, 
og det avhenger hva man tenker og oppfatter hva et ord betyr. 
Hvis en person er fra et annet land, som kan den personen 
oppfatte at ordet betyr helt noe annet, enn det vi tenker. Det er 
noe med kulturforståelse, bakgrunn, og hva vi snakker om. Det 
er derfor viktig med å kontrollere at begge parter forstår og 
oppfatter hva dette dreier seg om eller at det blir gitt korrekt 
forklaring. 

 
Bildet er hentet fra http://www.etterlyst.no/portrett/

portrett_0102_Tore_Sandberg.html.  
 
Vi ønsker å rose Norges Døveforbund for et meget godt 
seminar, og det var fullt fortjent at Tore Sandberg fikk tildelt 

RETTSMØTE ER UTSATT 

 
Oslo Døveforening skulle i Oslo Tingrett mandag 
12.mars, men fredag 9.mars fikk vi melding fra 
motparten at de hadde bedt om utsettelse pga 
sykemelding. 
 
Oslo Døveforening har mottatt innkalling, at det er satt 
av 4 dager til saken fra mandag 17.september 2007 kl 
09.00 til torsdag 20.september i Oslo Tingrett. Det er 
bestilt tolker for oss og til publikum. 

HJELPEFOND 
 
Regnskap for hjelpefond trykkes ikke i årsberetningen, 
som følger vedlegg i dette bladet. I følge 
foreningsloven skal ikke hjelpefondet behandles på 
årsmøte, men vi vil fremlegge dette på slutten av 
årsmøte som en orientering. 
 
Regnskapet for hjelpefondet blir delt ut til medlemmer 
ved ankomst, før årsmøte lørdag 21.april kl 13.00 
begynner. Det er anledning å kunne hente regnskapet i 
døveforeningen. 

Norges Døveforbunds første menneskerettighetspris for sitt 
store arbeid med å få frikjent Fritz Moen for Norgeshistoriens 
verste justismord.   
 
Tore Sandberg nevnte på slutten av seminaret at han ønsker å 
komme i kontakt med døve som har vokst opp med Fritz Moen. 
Han holder for tiden med å skrive en bok om Fritz Moen. Han 
ønsker derfor å få mer informasjon om hvordan Fritz Moen var i 
oppveksten og senere. Interesserte kan kontakte daglig leder 
og få oppgitt tlf / epost til Tore Sandberg. 
 
Med dette ønsker vi leserne en riktig god påske! 
 

Vidar R. Sæle 
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HSH, hvor de kan bistå oss med rådgivning. I tillegg får vi 
oppdatert alle nødvendige informasjon en arbeidsgiver 
trenger. HSH har egen forsikring som de kan gi tilbud om. 
Kontingenten til HSH er 2,1 promille av lønnsutgiftene, men 
dog minimum kr 5.000. For Oslo Døveforening vil det være 
aktuelt med kr 5.000. 
 
Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) 
Oslo Døveforening har inngått en OTP-avtale med 2 %, og 
dette er en obligatorisk pensjonsavtale vi må i følge loven. 
Avtalen gjelder for 2 ansatte fra 1.juli 2006. 
 
Akershus fylkeskommune 
Vi har fått bevilget kr 20.000 fra Akershus fylkeskommune, 
som skal gå til drift (12.000), likemannskurs for eldre døve 
og å utarbeide informasjonsmateriell om tegnspråkkurs 
(Begge tiltak på kr 8.000). 
 
Oslo kommune, kommunalt tilskudd 
Vi fikk avslag på kommunalt tilskudd for 2007. Søknaden ble 
ikke innvilget, da bevilgningen på kr 100.000 som ble gitt av 
bystyret for 2006 var å betrakte som en engangsbevilgning. 
 
Oslo kommune, kultur 
Det var en gledelig nyhet at vi fikk kr 250.000 som tilskudd i 
2007 til 50 % kulturarbeider, fra Oslo kommune om tilskudd 
til kunst- og kulturtiltak 2007.  
 
Ullmax 
Oslo Døveforening har inngått en samarbeidsavtale med 
Ullmax 16.februar 2007, og samarbeidet går ut på å selge 
varer som Ullmax fører. Vi er fornøyd med at vi får mye 
høyere provisjon enn hos Foreningens E-shop på Ullmax-
varer. 
 
Prosjektrapport 
Prosjektet ”Er det kult å være døv ungdom?”, ble avsluttet 
etter 3 år. Det er levert prosjektrapport og regnskap til 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering via Norges Døveforbund. 
Rapporten vil bli lagt ut i www.odf.no og i www.ung.odf.no.  
 
Døves Rettsikkerhet 
Oslo Døveforening ved daglig leder Vidar R. Sæle deltok på 
NDF seminar om døves rettsikkerhet 21.mars i Oslo. 
 
Arbeidslivkontaktordning 
Svein Sundkvist og daglig leder Vidar R. Sæle deltok på 
NDFs arbeidslivsutvalgets seminar om 
arbeidslivkontaktordning 24.mars i Oslo.   

NYTT FRA STYRET 
 
Medlemskap 
 
Innmeldinger: Camilla Raastad, Oddny Kristensen 
    Pia Nyborg, Anniken Vidnes Høiberg 
    Hanne Heyerdahl, Ann-Christin Kulås 
    Bjørg Tangen , Magnhild Rød Michaelsen  
    Yasmin Andersen , Stine Peterson  
    Kine K. Bjørgesæter , Lise Pedersen  
    Remi Daniel Roos, Leonard Erik Roos  
    Paal Richard Peterson, Linda Stadshaug 
    Stein Tore Stø , Jens Chr. Bjørke  
    Rune Pettersen, Ragnhild Holm  
    Katharine Cecilia Peterson  
 
Utmeldinger:  Helle Christiansen, Heidi Trondsen  
    Gry Bjørnbakk, Bibbi Hagerupsen  
    Kåre Helgesen, Kari Helgesen  
    Randi L. Kvitvær, Marit Ekerbakke  
    Hilde Christensen  
 
Dødsfall:  Andreas Ermesjø  
 
Pr. 19.mars har vi 460 medlemmer. (438 er medlemmer i 
NDF/ODF, og 22 er støttemedlemmer i ODF). 
 
Sponsor til rødrussen 
Etter søknad, har foreningen innvilget støtte på kr 1.000 til 8 
døve ungdommer som skal være rødruss ved Sandaker vg. 
skole. De får også kr 50 pr person de verver som nye 
medlemmer til Oslo Døveforening.  
 
Automatlotteri 
Tillatelsen er forlenget til 30.juni 2007, og vi får nå 50 % av 
overskuddet mot tidligere 40%. 
 
Oppsigelse av lokaler 
Lokalene i Dronningensgt 6 er sagt opp før 1.april, da vi har 
4 måneders oppsigelsestid. Vi sier også opp lokaler i 
Døvekirken, hvor vi leier annenhver onsdag til 
pensjonistforeningens hyggetreff. Der er oppsigelsesfristen 
på en måned, som blir sagt opp før 1.juni. 
 
HSH – arbeidsgiverforening 
Norges Døveforbund er medlem i HSH (Handels- og 
Servicenæringens Hovedorganisasjon). Oslo Døveforenings 
hovedstyre har bestemt seg for å søke om å bli medlem i 
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ARBEIDSLIVKONTAKT 
 
Norges Døveforbund hadde seminar om 
arbeidslivkontakt ordning i Oslo lørdag 24. mars 2007. 
Blant deltakerne var medlemmer av Norges 
Døveforbunds arbeidslivsutvalg, samt to fra Oslo 
Døveforening og tre fra Bergen Døvesenter.  

  

 
 

TEMAKVELD OM DØVE OG ARBEID  
- noen å snakke med? 

 

 
 
Mange døve har problemer med arbeidslivet. Noen 
sliter med å få arbeid, andre opplever problemer på 
jobben. Det kan f.eks. være tolkemangel, behov for 
tiltak/tilrettelegging, eller konflikt med kollegaer eller 
andre på jobben. 
Det kan være vanskelig å takle slikt alene. Norges 
Døveforbund har satt i gang et prosjekt med likemenn i 
arbeidslivet. Dette prosjektet er ment å være et 
uformelt kontaktforum der du kan få tips, veiledning til 
å løse ulike problemer knyttet til arbeidsplassen. Det 
kan f.eks. være å ha noen å snakke med om konflikt 
på jobben, å finne de rette faginstanser slik at du får 
hjelpen du trenger (og har krav på).  
Likemennene vil bli kurset av Norges Døveforbund, og 
vil ha streng taushetsplikt. Det skal være trygt å treffe 
dem. Hvor møter du likemenn? 
Ved å kontakte dem direkte. Du kan avtale å møtes i 
døveforeningen eller et annet sted - på kafe, hjemme, 
arbeidsplass eller annet sted der du føler deg trygg. 

Vi inviterer deg til en temakveld om døve 
og arbeid i døveforeningen i 

Dronningensgt 6 onsdag 18.april kl 19.00. 

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
Foreningsleder:    Unn T. Johannessen 
Nestleder:     Gunnar Løken (2 år) 
Styremedlem:     Dag J. Lindeberg (2 år) 
Styremedlem:     Maj-Lisbeth Marman (1 år) 
Styremedlem:     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:     Torill Lorentzen 
       Børre Roås  
       Eitan Zuckermann 
Varamedlemmer:     Svein Sundkvist 
       Liv Eva Stø 
 
Foreldreutvalg:    Tina Zullo 
       Cathrine Ørn  
       Beata Slowikowska 
       Linn Lykke Walla  
       Trine S. Austbø 
 
Flerkulturelt utvalg:     Tarja R. Wroldsen 
       Grace Wing-Sum Ho 
       Veesin Bjørke 
       Line Stenseth 
       Ronny P. Jacobsen 
       M. Maqsood Riaz 
       Dag J. Lindeberg 
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STYRESEMINAR 
 

 
 
Oslo Døveforening hadde et styreseminar 9.-10.februar i 
Tønsberg, sammen med Vestfold Døveforening. Fredag 
kveld hadde vi et felles program hvor vi diskuterte 
erfaringer og utveksling om styrearbeid og 
foreningsarbeid. Dette var svært nyttig, da vi fikk vite 
hvordan begge styrene jobber med, og hvordan man 
driver foreningen. Vi diskuterte også hvilke 
organisasjonsstrukturer det er i begge foreninger.  
Lørdagen hadde vi vårt eget program hver for seg. 
Vestfold Døveforening drøftet om sin hjemmeside, visjon 
for foreningen og årskalender. Oslo Døveforening hadde 
et foredrag ved Øivind Eismann som utarbeidet våre 
medlemsundersøkelser. Vi gikk gjennom kort 
medlemsundersøkelsen på papirversjonen, og etterpå gikk 
vi dypere gjennom av webundersøkelsen som ble avsluttet 
i januar 2007. Det var mange interessante resultater fra 
medlemsundersøkelsene, som styret reflekterte over.  
Etter foredraget drøftet vi aktivitetsplan for 2007. På 
slutten av dagen, hadde vi et felles program med Vestfold 
Døveforening hvor vi evaluerte begge dagene, før alle dro 
hjem. For begge foreningene var styreseminar nyttige, i og 
med at vi hadde uformelle samtaler i pauser og under 
måltidene, samt sosial samvær. Vi ble enige om at 
Vestfold Døveforening tar initiativ til et styreseminar i 
2008, og inviterer ytterligere 1-2 døveforeninger til. 
 

RESULTATER FRA WEBUNDERSØKELSEN 
 
Målet med webundersøkelsen var å avdekke holdninger, 
meninger og innspill blant personer som ikke er medlem av 
Oslo Døveforening. I tillegg å kartlegge barrierer for å bli 
medlem. Vi fikk 73 besvarelser. 29 menn, 42 kvinner og 2 ukjent 
kjønn svarte. Snittalderen var 32 år. Av de 73 besvarelser, er 34 
besvarelser ikke medlem av Oslo Døveforening. 12 menn, 21 
kvinner og 1 ukjent kjønn. Snittalder 31 år. 
Undersøkelsen er omfattende å skrive om her, da det er mange 
ting vi kan reflektere over og tolke svarene fra undersøkelsen. 
Vi kommer til å fremlegge hele undersøkelsen på et 
medlemsmøte senere i år. Flere av resultatene har vi tatt 
hensyn til aktivitetsplan for 2007, og i forhold til de nye lokaler vi 
skal leie. Vi ser at flere ønsker mer aktivitet og kurs. 
 
Utifra analysen i undersøkelsen ser det ut at vi bør finne 
”ildsjeler” innenfor et interesseområde som flere kan være 
interessert i. Finne en liten gruppe som vil være med, og 
deretter presentere for medlemmer. Det vil si at det er kanskje 
ulempe at ledelsen i døveforeningen arrangerer mange av 
aktiviteter og ikke får med seg flere. Det er kanskje bedre for 
foreningen å skape flere ildsjeler som kan starte opp tilbud og få 
flere med som har interesse av. Kanskje vi skal vurdere å 
kombinere begge alternativer. 
Døveforeningen bør kanskje være mer flinkere til å delegere 
oppgaver til medlemmer, hvor vi lager en database som gir 
oversikt over hobber, ressurser og interesser. Vi bør vurdere å 
jobbe med lederne mht kompetanseutvikling, ledertrening etc.  
På styreseminaret hadde vi en interessant diskusjon om 
problemstillingene rundt dette med å skille ulike priser for 
medlemmer og ikke medlemmer av foreningen. Dette ønsker 
styret å drøfte med medlemmer på et senere tidspunkt på et 
medlemsmøte. Konklusjon foreløpig er at vi ser at det kan være 
uheldig å ha ulike priser, slik at vi vil nok operere med like 
priser. Men at vi heller satser på at de som er medlemmer kan 
ta med sine venner, familier, etc som ikke er medlemmer, at det 
kan være hyggelig for alle. Når de ser at foreningen lager gode 
tilbud, som de selv ikke kunne ha arrangert privat, vil vi etter 
hvert få flere nye medlemmer.  
 

 
Øivind Eismann som har utarbeidet medlemsundersøkelsene for oss. 
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NY NAVN I PENSJONISTGRUPPEN 
 
Oslo Døves Pensjonistgruppe hadde årsmøte 28.februar og 
skiftet navn til Oslo Døves Pensjonistforening.  
 

 
Bak fra venstre: Reidar Brenden, Svein Sundkvist, Torstein 

Ekerbakke, Leif Åsen og Brynjulf Dammen. Foran fra 
venstre: Ragna Svare, Jarle Lid og Reidun Johansen. 

 
På årsmøtet var det 47 personer tilstede, hvorav 44 
personer hadde stemmerett. Beretninger, regnskaper, 
budsjett og andre forslag gikk gjennom. En av forslagene 
fremmet styret for å endre navnet fra Oslo Døves 
Pensjonistgruppe til Oslo Døves Pensjonistforening. 
Begrunnelsen for endre navnet er at de har mange 
medlemmer, har eget årsmøte og lover. De følte at de ikke 
er en gruppe, men en stor og aktiv forening innenfor Oslo 
Døveforening. Avstemmingen viste 43 medlemmer, som 
stemte for forslaget og 1 stemte imot. 
 
Valget gikk veldig greit gjennom, og godt ledet av Finn 
Arnesen og Kjell O. Mørk.  
 
Leder:    Jarle Lid (1 år) 
Nestleder:   Reidar Brenden (2 år) 
Kasserer:   Torstein Ekerbakke (2 år), 
Styremedlem: Reidun Johansen (1 år) 
Sekretær:   Svein Sundkvist (2 år) 
Varamedlem:  Ragna Svare 
Varamedlem:  Leif Åsen. 
Revisor:   velges av Oslo Døveforening 
Bilagsrevisor:  Magnhild Handberg. 
Turleder:   Reidar Brenden 
Kulturkontakt:  Brynjulf Dammen 
Valgkomite:   Hallgerd Wroldsen, Harald Angeltvedt, Finn 
    Arnesen og Brynjulf Dammen som vara. 

KVINNEFORENING, STENGT 1 ÅR 
 
Oslo Døves Kvinneforening hadde årsmøte 6.februar i 
Døvekirken. Det var 26 medlemmer på årsmøtet, og ingen 
ville bli leder, sekretær eller kasserer. Årsmøtet vedtok 
derfor at kvinneforeningen blir stengt i ett år framover.  
Valgkomiteen ved Erna Nilsen, Mona Haugen og Turid 
Grøndahl arbeider med å finne nye kandidater til neste 
årsmøte. 

TEATER OG ÅRSMØTE 
 
Oslo Døveteater ønsker å få mulighet til å spille en 
forestilling i Døves kulturdager i Bodø. Det er åpent for alle 
som er medlemmer i Oslo døveforening å være med på å 
spille teater. Vi trenger derfor en frivillig instruktør med et 
eventuelt manus. Interesserte instruktør kan maile til 
teater@odf.no innen 25.april. 
 
Oslo Døveteater skal ha årsmøte fredag 20. april i 
Dronningensgt. 6 kl. 18.00. Det blir servert pizza og drikke 
etter møtet. Årsberetning er på vei i posten, hvis du ønsker 
å motta via epost, bare gi beskjed til  teater@odf.no . 

DØVEGRUPPA REGNBUEN 
 
Døvegruppa Regnbuen skal ha årsmøte fredag 11.mai kl.18.00 
i Oslo Døveforening, Dronningensgt. 6. Det blir enkel servering 
og ta med en gave til utlodning. Innkomne forslag sendes innen 
18.april til Knut Heggem via epost kn.hegg@hotmail.com . 

BRIDGEKLUBB 
 

Oslo Døves Bridgeklubb hadde årsmøte lørdag 27.januar, og 
hele styret ble gjenvalgt. Leder er Eitan Zuckermann. 
Bridgeklubben har faste treff hver tirsdag fra kl 18.00. 
 

Bridgeklubben arrangerte Døvemesterskapet i Bridge i 
Drammen i helgen 17.-18.mars. Xing Sheng She / Gunnar 
Løken ble døvemester, og de vant også i fjor. På 3.plass kom 
Svein Arne Peterson / Eitan Zuckermann. 
 

De skal nå arrangere Nordisk mesterskap i bridge for døve 14.-
15.april fra kl 10.00 i Bridgesenter i Sporveisgata 31.  
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REFERAT FRA EKSTRA ORDINÆRT 
ÅRSMØTE 

Dato:   Onsdag, 31. januar 2007 
Kl:     18:00 
Sted:   Lovisenberggt. 4, 1. etg 

58 stemmeberettigede delegater møtte opp + 1 
støttemedlem 

Møteleder:  Svein Arne Peterson (2. møteleder ved  
    Hanne Kvitvær kunne ikke dukke opp pga 
    store forsinkelser med flyet på vei fra   
    Stavanger) 

Referent:  Trine S. Austbø og John Erik    
    Johannessen. 
Tellekorps:  Eitan Zuckermann, Trygve Bjerck og Finn 
    Arnesen. 
Protokollkomité: Per Christian Larsen, Jarle Lid og Bjørg  
    Strand. 
—————————————————————————— 
Foreningsleder ved Unn Johannessen ønsket alle 
møtedelegater hjertelig velkommen og åpnet årsmøtet. 
Møteleder ved Svein Arne Peterson overtok roret og kjørte 
skuta gjennom møtet. 
 

 
 
Sak 1: Leie av lokaler:  
Styret foreslår at ekstra ordinært årsmøte gir fullmakt til 
styret til å leie lokaler i en periode på 5 år, slik at vi på 
lengre sikt kan få avklart hva vi ønsker å kjøpe og hva vi 
skal bruke lokaler til. 
 
Vi vurderer å få til en samlokalisering, sammen med 
Norges Døveforbund, Rycon AS og andre mindre 
organisasjoner for døve i Oslo. Vi trenger derfor mer tid til å 
drøfte en ramme for kjøp av nye lokaler. 
 

Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer, at de 
ønsker snarlig å få nye lokaler med plass til alle aktiviteter, 
som kan brukes av pensjonistgruppe, kvinneforening og 
ungdommer bl.a. I dagens lokaler i Dronningensgt, har vi 
dessverre ikke plass til alle aktiviteter, bare for mindre 
grupper.  
 
Styret har innsett signalene fra medlemmene og foreslår at 
ekstra ordinært årsmøte gir styret fullmakt til å leie lokaler 
nå. 
 
Styret har allerede begynt å se etter lokaler, og per i dag er 
det ikke avklart hvilke lokale vi velger, da det har noe å si 
på økonomien hvor mye vi skal leie for. Vi har beregnet et 
behov for ca 500 kvm, og en økonomisk ramme på opptil 
ca 700.000 i leiekostnader inkludert felleskostnader. 
 
Vedtak: 
Møtedeltakere fikk med seg 5 minutters pause ved å lese 
hele innholdet av innsendt sak. Deretter beskrev Svein 
Arne Peterson hele teksten på tegnspråk slik at dette burde 
være inneforstått på eget morsmål blant de fleste 
medlemmer. Møtelederen overlot ordet fritt tilgjengelig blant 
medlemmene før et vedtak fattes: 
− Hvis man satser på leiemarkedet, vil ikke kapitalen 

blir spist opp i ettertid? Sats heller på fasteiendom, 
og få med verdistigningen. 

− Hvor mye får man i rente inntekter av 
kapitalplassering på banken? 

− Må vi forholde oss til 5 års bindingstid i 
leiekostnader? Hva med fleksibilitet? 

− Kr. 700.000,- i leiekostnader, og hvordan kan dette 
finansieres? 

− Skatt av renteinntekter? 
− Anskaff lokalet umiddelbart som tilfredsstiller daglige 

aktiviteter og arbeidsmiljø. 
− Bedre å prøvesmake det midlertidige lokalet før vi 

setter verks til kjøp av bygg. 
− Hva er egentlig behov til det nye lokalet? 
− Be om andre små og store organisasjoner for å være 

med finansiering av kjøpet, i stedet å hive penger til 
Olav Thon. 

 
Daglig leder Vidar Sæle, representant fra eiendomskomité 
ved Bjørn Kristiansen og styret svarte på alle spørsmålene 
som måtte til. Mye av informasjon er også tidligere 
presentert på medlemsmøte, som gjør de fleste 
spørsmålene overflødige. 
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Deretter ble det en avstemning som resulterte absolutt 
flertall for styrets forslag. 2 stemte imot. 
 
Et nytt spørsmål dukket opp og hva er tidsfrist for det nye 
lokalet skal være på plass. Vi tar et sikte på at lokalet skal 
være på plass i løpet av våren/sommeren – avhengig 
ombygning/tilpasning er ferdigstilt. 
 

 
 
Sak 2: Forvaltning av ODFs formue: 
Styret foreslår at ekstra ordinært årsmøte gir fullmakt til 
styret til å forvalte ODF´s formue med best mulig 
avkastning og lav risiko. Det betyr at styret skal forvalte 
pengene på investeringer av ulike fond, obligasjoner etc 
med lav risiko i samråd med et selskap som styret velger, 
som gir finansrådgivning. 
 
Styret ønsker å oppnevne en forvaltningskomite, som skal 
gi styret råd og anbefalinger, hvor styret må ta beslutninger 
av ODF´s formue. Styret vurderer å endre statutter for 
hjelpefondet, som gir retningslinjer hvordan styret kan 
forvalte ODF´s formue eller om vi skal opprette et fond med 
egne statutter. Forslagene vil bli fremlagt på ekstra ordinært 
årsmøte til diskusjon. 
 
Vi ønsker å få en tilbakemelding på hvilke av de to 
alternativene, som er å foretrekke. Vi vil sammen med 
lovkomiteen, utforme forslag til statutter, som behandles på 
årsmøte 21.april. 
 
Vedtak: 
Hele teksten ble oversatt til tegnspråk før nye spørsmål 
fyres opp. 
− Hvem sitter i forvaltningskomite? 
− Hvor lenge skal investeringen pågå? 

− Forvaltning av store penger er et stort ansvar og 
definerer ansvarsforholdet? 

− Vil rettsaken påvirke dette? 
 
Forvaltningskomiteen består av Vidar Sæle og Bjørn 
Kristiansen, og styret har håndplukket disse personene. 3. 
person i komiteen skal oppnevnes på senere anledning. 
Styret sammen med årsmøtet har det fulle ansvaret for 
forvaltning av pengene. Rettsaken påvirker ikke dette da 
7,5 millioner er satt til side, og opplegget kan bare 
gjennomføres i fullfart. Mye av informasjon er allerede 
framført på medlemsmøtet. 
 
Absolutt flertall stemte for styrets forslag gjennom 
avstemming. 1 stemte imot. 
 
Orienteringssak: Statutter i Hjelpefondet: 
 
I dag: 
Hjelpefondets hovedoppgave er å dekke underskudd ved 
driften av Oslo Døveforening og gården, Sven Brunsgt 7. 
Videre kan midler fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak i 
foreningen, som styret finner nødvendig. Ellers kan styret 
utdele midler fra fondet til feriehjemmet Skaug og til 
foreningens tilknyttede grupper. 
 
Forslag: 
Hjelpefondets oppgave er å dekke underskudd ved driften 
av Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug. Videre kan 
midler fra fondet brukes til ekstra ordinære tiltak i 
foreningen, som styret finner nødvendig. Bruk av midler fra 
Hjelpefondet vedtas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte, etter innstilling fra hovedstyret. 
 
Saken vil bli fremmet på hovedårsmøte 21. april 2007 og 
behandles derfra. Diskusjonen blusset opp angående 
navneforslag til fondet, uten noe særlig resultat. Det ble 
foretatt kun en prøve avstemning som resulterte i absolutt 
flertall for det nye forslaget. 
 
Foreningsleder ved Unn Johannessen avsluttet årsmøtet 
med å gi blomster til Svein Arne Peterson som takk for 
innsatsen. John Erik Johannessen stilte opp som 
møtereferent på kortvarsel og fikk belønnet med blomster. 
Vår jubilant Odd Inge Schrøder fylte nylig 60 år og fikk 
buketten også. 
 
Årsmøtet ble opphevet kl 20.00. 
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NY UNGDOMSKLUBB I OSLO  
 

 
Ungdomsklubben skal hete PAFF, som er oversatt i norsk 
språk, for eksempel ”drar til byen”, men på tegnspråk sier 
vi ”paff - byen”). 
 
Referat fra ungdomsmøte 23. mars 2007 
Møtet ble åpnet kl. 17.00 i Oslo Døveforenings lokaler, ca. 
16 ungdommer i alderen 16 - 25 år møtte opp, de fleste 
var mellom 16 - 18 år. Alle møtte opp til en kveld hvor vi 
skulle avgjøre om vi ville ha en egen ungdomsklubb i Oslo 
Døveforening. 
 
Møteleder og referent, Jannicke Kvitvær startet først med 
en runde om hvem som var medlemmer og ikke 
medlemmer i Oslo Døveforening.  
Det var 7 stk totalt som ikke var medlemmer, men de ville 
svært gjerne bli medlem. Så Oslo døveforening kan fryde 
seg over 7 mulige nye medlemmer. 
 
Deretter begynte Jannicke Kvitvær, Stian Giltvedt og Truls 
Yggeseth med å informere litt kort om UNG.ODF, og dets 
prosjekt gjennom 3 år som ble avsluttet i 2006, videre 
forklarte Jannicke at det betyr at Oslo ikke lenger har noe 
UNG.ODF som kan komme med tilbud til unge i Oslo, så 
da spurte hun om de var interessert i å fortsette med å ha 
et slikt tilbud i Oslo. ”Ja” lød svaret fra alle. 
Da var spenningen i gang, Jannicke ba alle om å komme 
med forslag og innspill til hva slags aktiviteter de kunne 
tenke seg å ha. Forslagene var mange. 
 

  - Utenlandstur/språkreise 
  - Gokart 
  - Spillekveld 
  - Sosialkveld 
  - LAN-party/”The Sims” kveld 
  - Paintball 
  - Badeland 
  - Harrytur til Svinesund 
  - Hyttetur 
  - Rudskogen 
  - PUB-kveld 
  - Dans 
  - Dykking 
  - Klatring 
  - Kulturkveld (utenlands mat, osv) 
  - Kunstprosjekt (foto, film?) 
  - Temakveld (Rollebytte, Halloween) 
  - Rebusløp 
  - Film/kinokveld 
  - Gymsalkveld 
  - Gladiator 
  - SPA 
 
Etter forslag og innspill fra ungdommene under møtet 
spurte Jannicke om hvem som kunne tenke seg å sitte i 
ungdomsklubben, og ha ansvar for å arrangere aktiviteter. 
Overraskende nok var det mange som var interessert. 
Truls Yggeseth, Jostein Dale, Andrè Røine, Ida 
Sønsterud, Jannicke Kvitvær, Petter Noddeland, Carlina 
Lund, Babar Ali og Aggie Handberg stilte opp som 
kandidater. Fem skulle velges, avstemningen foregikk på 
den skriftlige måten. 
 
Etter avstemningen ble stemmene talt opp, det var en 
ganske jevn konkurranse blant seks av kandidatene, men 
fem ble valgt, og det nye styret består nå av: Petter 
Noddeland, Jannicke Kvitvær, Andrè Røine, Carlina Lund 
og Babar Ali. Valg av leder, nesteleder, sekretær osv. vil 
foregå internt i styret ved en senere anledning.  
Valg av varamedlemmer skal vi også ta ved et nytt møte 
med alle sammen senere. 
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Nye styret som ble valgt er Babar Ali, André Røine, 
Jannicke Kvitvær, Carlina Lund og Petter Noddeland. 
 
Vi tok en pause etter å ha presentert det nye styret. Det 
ble spandert pizza og brus til alle sammen.  
 

 
 

Møtet fortsatte, nå skulle vi avgjøre klubbens navn. Det ble 
først en diskusjon om hva slags navn vi skulle ha. Flere 
ville ikke ha et kjedelig navn, mens andre mente man 
måtte ha et ordentlig navn for å kunne få godkjent 
søknader om pengestøtte og sånne generelle ting. 
Tilslutt ble vi enige om at formelt sett skulle vi fortsette 
med å beholde navnet Ung.ODF til søknader og sånt, men 
med en betingelse på at vi nå skal ha et eget klubbnavn 
hvor vi kan bruke det i hverdagen. Og igjen ba Jannicke 
om forslag til klubbnavn, og her var forslagene også 
mange. 
 
 - FØ 
 - WTF (What The Fuck) 
 - Young Deaf 
 - D.U.F.F (Døve Ungdommers Familie Forening) 
 - D.Y.U (Deaf Young Section) 
 - Brødhodeklubben 

 - Tolv Aper 
 - Eplemos 
 - YFF 
 - Deaf City 
 - EffEff 
 - Sourd (Døv på fransk) 
 - IRA 
 - Veni, Vidi, Vici (Jeg kom, jeg sp, jeg vant på latinsk) 
 - Ubeseiret 
 - Untitled 
 - Access Denied: Only for Deaf 
 - Weed House 
 - Stians Slaver 
 - Avvik 
 - Unge hender 
 - PAFF 
 - Adidas 
 - Rosa Vaskemaskin 
 
Diskusjonen ble veldig hektisk, vi tok vekk navn som 
flertallet ikke ville ha. 
Disse navnene ble igjen på listen; FØ, D.U.F.F., YFF, 
EffEff, Untitled, PAFF og Rosa Vaskemaskin.  
Etter hvert klarte vi å stå igjen med disse fire favorittene: 
D.U.F.F, YFF, PAFF og Rosa Vaskemaskin. Etter nok en 
ny runde med hvilke navn vi ville ha bort sto vi igjen med 
disse to navnene; PAFF og Rosa Vaskemaskin. Valget 
mellom disse to navnene var umulig da vi gjentatte ganger 
måtte ha avstemning hvor det resulterte seg i lik antall 
stemmer på hvert av navnene. Tilslutt så vi ingen annen 
utvei enn å måtte trekke lodd, og navnet ble da PAFF,  
(betydningen av ordet PAFF, oversatt i norsk språk, for 
eksempel ”drar til byen”, men på tegnspråk sier vi ”paff - 
byen”). 
 
Møtet ble hevet cirka rundt åtte tiden, og vi alle kunne 
forlate salen med godt humør om at Oslo har fått 
gjenopprettet Ungdomsklubben som nå vil hete PAFF. 
 
Møtereferent 
Jannicke Kvitvær 
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DIGITAL FOTOKURS FOR NYBEGYNNERE - NÅ HAR DU SJANSEN!   
 

Er du usikker på hvordan du skal ta flotte bilder med ditt digitalkamera? Sliter du med å få overført 
bilder fra kameraet til din PC? Vil du lære deg å bli bedre kjent med ditt digitalkamera med all 
tekniske finesser som finnes? Vil du lære å ta bedre bilder?  

Deltagerne bør ha med seg eget digital kamera, men et par kamera kan lånes. Det er fint om 
deltakerne har med seg egen bærbar PC, men ingen krav. 

Knut Førsund fra Fotoskolen vil holde kurset for oss.  

Kurset holdes i Oslo Døveforenings lokaler i Dronningensgt. 6 

• Fredag 4. mai kl 18.00 - 21.00 

• Helgen 5. - 6. mai – Deltakerne får oppgave fra kurslederen til å fotografere ute. Du bestemmer selv når og 
hvor.  

• Mandag 7. mai – Innlevering av digitale bilder til ODF  

• Tirsdag 8. mai kl 19.00 - 22.00 

• Torsdag 10. mai kl 19.00 - 21.00 

Meld deg på 4 dagers kurs, Digital fotokurs for nybegynnere! 

• Bindende påmelding. 

• Kursavgift kr 1.000,-, som må betales ved påmelding til konto: 1600 40 08301, merk fotokurs 

• Påmeldingsfrist: fredag 20. april 

 

 

 

Påmelding til: 

Stein Erik Wroldsen – Oslo Døveforening, SMS 922 96167 – email: aktivitet@odf.no 

Link til Fotoskolen – www.fotoskolen.no  

Kurset må ha minimum 5 og maksimum 10 deltagere for at kurset skal kunne gjennomføres. 

FORSLAG TIL KURS OG AKTIVITET 
For å kunne tilfredsstille ODF’s medlemmer med tanke på kurs- og aktivitetsvirksomhet, har vi en rekke forslag som vi tenker at 
medlemmene kan delta i: 
Kurser, sett kryss:             Aktiviteter, sett kryss: 
Datakurs    - Internett     Regnskapskurs     Båttur i Oslofjorden       
   Word     Slektgranskningskurs    Fritid/Aktiv/Ekstrem opplevelses     
   Excel             Sykkeltur i marka        
   Photoshop            Fisketur           
 
Hvis andre ønsker, skriv ned:________________________________________ 
Send skjemaet til Oslo Døveforening innen 4. mai eller send email til aktivitet@odf.no 
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ER DU INTERESSERT I HESTER OG RIDNING?

 
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 fortelle om ”Den tegnspråklige hesteklubb for 
Oslo og Akershus” 
 
Tid:  Fredag 8. juni fra kl 17.00 til søndag 10. juni kl  
  16.00 
 
Sted: Feriehjemmet Skaug på Nesodden 
 
Program: 
• Ride hester på Nesodden ridesenter i samarbeid 

med Per Tveita 
• Kunnskap om hester 
• Ny hjemmeside 
 
Egenandel er kr 1000,- pr deltaker som dekker reise, 
opphold, mat og ridning. 
 
Påmelding innen 25.mai til kursleder Monica Nesje, 
monica_nesje@hotmail.com eller SMS 91 37 34 86. 

MEDLEMSMØTE 

Onsdag 11.april kl 19.00 i Dronningensgt 6. 
Saksliste: 
 

1. Forslag til landsmøte-sak? 
Vi skal drøfte om medlemmer har noen forslag vi skal 
sende til Norges Døveforbunds landsmøte i Molde 15.-
17.juni. Frist for å sende inn forslag til NDF er 15.april. 
 

2. Informasjon fra styret 
− Rettsmøte, som er utsatt til høsten 
− Nye lokaler i Nedre Voll gate 5 
− + andre saker 
 

3. Eventuelt 

MEDLEMSMØTE 

Onsdag 6.juni kl 19.00 i Dronningensgt 6.  
Saksliste: 
1. Landsmøte 15.-17.juni 
Vi går gjennom saker som skal behandles på 
landsmøte, slik at våre 4 representanter er forberedt 
på hva medlemmer mener om ulike saker og forslag. 
2. Eventuelt 

ELDRES KULTURTREFF 
 

Norges Døveforbund, seniorutvalget og Vestfold 
Døveforening inviterer til eldres kulturtreff i Tønsberg lørdag 
12.mai. 
 
Kulturtreffet begynner kl 10.00 og avsluttes ca kl 18.00. 
Middag kl 18.30. 
 
Det blir satt opp en felles buss fra Oslo S (spor 19) til Quality 
hotell Tønsberg t/r for kr 150 pr person. 
 
Avreise lørdag 12.mai kl 08.00 fra Oslo S 
Retur fra Tønsberg lørdag 12.mai kl 22.00 
Bussturen tar 1 ½ time. 
 
Bestilling for buss transport henvendes til Oslo Døves 
Pensjonistforening ved Leif Åsen, 
s-sundkv@online.no eller mobil 950 45 849 eller på neste 
hyggetreff onsdag 11.april i Døvekirken. Påmeldingsfrist er 
11.april. 
 
Betaling for buss, kan betales under hyggetreff eller ved 
påmelding. 
 
Det er mulig å overnatte på hotellet (bør bestilles innen 
11.april). Ta kontakt med pensjonistforeningen for mer 
informasjon. Det er mulig å bestille dagpakke med lunsj kr 
425 eller dagpakke med lunsj og middag kr 720 for lørdag 
12.mai. Hvis du ønsker bare å delta på kulturtreffet uten mat 
og drikke, så er det gratis (unntatt buss Oslo-Tønsberg t/r). 
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OSLO DØVEFORENING FLYTTER 
TIL NYE LOKALER I SOMMER 

 
Oslo Døveforening flytter til nye lokaler i Nedre Voll gate 5, med 
overtakelse fra 1.juni. Til glede for mange, som har ytret ønske 
om at vi måtte finne nye og større lokaler til å samle alle 
aktiviteter på ett sted. Dette var helt i tråd med signaler vi har 
fått av medlemmer på et medlemsmøte 22.november 2006 og 
ekstra ordinært årsmøte 31.januar 2007.  
 

 
 
Vi har vært på befaring noen ganger i Nedre Voll gate med bl.a. 
representanter fra pensjonistgruppen, kvinneforening, 
hovedstyret, eiendomskomite og yngre medlemmer. Etter 
befaringer hadde vi en oppsummering, og nesten alle var 
positive til lokalene som passet fortreffelig til våre krav med 
hensyn til storkjøkken, stor lokale med plass til 80-100 
personer. I følge dem var dette beste lokale vi hadde sett hittil, 
av alle lokaler vi hadde sett på tidligere som ikke ble aktuelle. 
 
Leieprisen inkludert felleskostnader klarte vi å forhandle ned til 
det beløpet som ekstra ordinært årsmøte vedtok 31.januar 
2007, med kr 700.000. Leie av lageret i underetasjen kommer i 
tillegg med kr 20.000 i året, og det er noe billigere enn det 
lageret vi har på Adamstuen som vi kommer til å si opp der i 
sommer. 
 
Vi kommer til å flytte inn i løpet av juni måned, og bruker den 
tiden det tar å få inn nye møbler, installasjoner osv. Vi tar sikte 
på at foreningsaktiviteter kan begynne i nye lokaler fra 1.august. 
 

 

Fakta om Nedre Voll gate 5 
-  Eies av Nedre Voll gate 5-7 AS 
-  Leietaker er Rich Andvord AS som fremleier lokalene til 
 Oslo Døveforening 
-  Leieprisen er kr 1.184 pr kvm pr år 
-  Felleskostnad er kr 250 pr kvm pr år inkludert mva 
-  Leie av lager er kr 550 pr kvm pr år 
-  Hele 1.etasje er 523 kvm med fratrekk av gang, datarom 
 etc, så leier vi 488 kvm. 
-  Lageret i underetasjen er 38 kvm 
-  Leiekontrakt gjelder fram til 31.12.2014 
 

 
 
Innredning og flytting 
Det er opprettet en flytte- og innredningskomite som består av 
Gunnar Løken, Stian A. Giltvedt og Daglig leder Vidar R. Sæle. 
Vi kommer til å engasjere en interiørarkitekt med tanke på 
løsninger i arealet før vi bestiller nye møbler og stoler og andre 
ting. Komiteen vil trekke inn flere personer, etter hvert. 
 
Informasjon 
Mer informasjon om Nedre Voll gate 5 vil bli gitt på et 
medlemsmøte onsdag 11.april kl 19.00 i Dronningensgt 6. Vi 
viser noen bilder og drøfter gjerne med medlemmer om dere 
har noen innspill. 
Noen har ytret ønske om å ha en åpen dag for visning i nye 
lokaler, og det vil vi komme tilbake til. Det samme gjelder det at 
flere ønsker å komme med innspill til møblement og valg av 
stoler, bord etc, hvor vi kan organisere en diskusjonskveld med 
utprøving av stoler og bord i foreningssalen. Alt dette kommer vi 
tilbake til senere på våren. Det blir annonsert i www.odf.no og i 
tekst-tv. 
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Tegningen viser hele 1.etasje, og det er 488 kvm. Det er fint for oss at vi får samlet alt på en etasje med foreningssal, 
styrerom, kontordel osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegningen viser hele underetasjen, og der skal vi leie et lagerrom på 38 kvm. Vi får anledning å bruke badstue og dusj da 
det er en del av fellesareal for alle leietakere i Nedre Voll gate 5. 

Foreningssal 
med plass til 
80 personer 

Kjølerom 
Lager  

Storkjøkken 

Barn / ungdom 
”stue” 

Møterom / 
bibliotek / 

historierom  Cafe  

Brusautomat 

Pause / 
venterom 

Kursrom / 
Stor møterom 

Kontor til 
Daglig leder 

Kontor til tegn-
språkinstruktør Kontor til 

aktivitetsleder 
og ODSK 

Felleskontor 

Garderobe 

Lager  

Lager / arkiv 

Badstue med dusj + WC 
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GOD MAT! 
 

 
Kurslederen Linn Helene Stølen forteller her om de ulike 
rettene som deltakerne hadde laget.  
 
Oslo Døveforening hadde på 3 kvelder et vegetarisk 
kokekurs på Kurbadet, med til sammen 12 timer med 9 
deltakere i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog Linn 
Helene Stølen som var kursleder. På kurset ble det gitt 
informasjon om vegetarisk matlaging, mat for god helse og 
demonstrasjon av Tupperware produkter til oppbevaring 
av grønnsaker, fordelt på 3 kvelder. I tillegg fikk deltakerne 
oppgaver hvilke matretter de skulle lage. Deltakerne ble 
fordelt i 3 grupper da Kurbadet har 3 fine kjøkken vi kunne 
bruke. Hver kveld skulle vi lage 12-14 retter.  
 

 
 
Det var flott opplevelse og spennende for deltakerne å 
lage vegetarisk mat og smake. De ble ganske mette av 

maten de spiste etter at alle hadde laget sine retter. Alle 
kunne ta med maten som ble igjen med seg hjem. Alle var 
storfornøyde med kurset. De ville gjerne ha mer av det, 
fordi de lærte mye om å lage mat med belgfrukter, nøtter 
og grønnsaker i rettene. De lærte også hvordan man kan 
lage sunne desserter, kake og snacks. 3 kvelder var ikke 
nok, og Oslo Døveforening vil planlegge nye kokekurs til 
høsten. 

VINNER AV WEBUNDERSØKELSEN 
 
Hvem er vinneren? 
 

 
Ole-Sigurd Midtli, 51 år fra Askim 
 
Hva synes du om webundersøkelsen du har deltatt i? 
 
 - Meget bra! 
 
Har du vært innom foreningen tidligere? Hvilke tanker har 
du om Oslo Døveforening, og hvilke ønsker har du eller 
forventer du av foreningen i framtiden? 
 
 - Oslo Døveforening er ukjent for meg, da jeg ikke har 
 vært innom foreningen tidligere. Generelt kan jeg si at 
 det overordnede mål for døveforeninger over det 
 ganske land må primært være på arbeide for å 
 sidestille tegnspråk med andre former for 
 kommunikasjon. Sekundært å spre informasjon om 
 forskjellige hørselstap, samt være en arena rent 
 sosialt for sine medlemmer. 
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THIS SIDE UP 
 
Oslo Døveforening hadde en flott kulturkveld i Parkteatret 
fredag 16.februar. Det kom 130 personer til forestillingen ”This 
Side Up” med Ramesh Meyyappan. 
 

 
 
Ramesh Meyyappan som er fra Singapore og bor for tiden i 
Skottland. Han kom til Oslo etter en forestilling i Deaflympics i 
Salt Lake City, Usa. Han hadde første noen fine feriedager i 
Nord-Norge, før han kom til Oslo og forberedte seg til 
forestillingen. 
 
Til forestillingen så vi at han var dyktig i å få direkte kontakt 
med publikum, slik at det ble en toveis kommunikasjon hvor 
publikum nøt kvelden med god latter og opplevelse. Ramesh 
Meyyappan var lett å forstå da han brukte mye visuelt og 
gestuelt uttrykk. Alle forstod, selv døve og hørende som kunne 
lite eller ikke noe tegnspråk hadde fullt utbytte av forestillingen. 
Det var lagt inn lyder og lys teknikk, som gjorde hele 
forestillingen en artig opplevelse for alle. 

 
Oslo Døveforening takket Ramesh Meyyappan for 
forestillingen og ga en gave, som var en eple i glass. Han satte 
stor pris på gaven fordi den assosierte med kirsebær som var 
en del av forestillingen. Kirsebær kunne vi se at han har den 
på ryggen i plakaten som vi annonserte til kulturkvelden på 
forhånd.   

WORKSHOP MED RAMESH 
 
Lørdag 17.februar hadde 11 deltakere et meget interes-
sant workshop med Ramesh Meyyappan i gymsalen på 
Skådalen skole. Tema for workshoppen var ”The Art of 
Visual Communication in Performance”, hvor man lærte 
om grunnleggende skuespill og hvordan man kan vise en 
rekke ting med kroppen, uten å ty til tekst eller et muntlig 
språk. 
 

 
Bak fra venstre: Nora Strand, Mari Hol, M. Maqsood Riaz, 
Ramesh Meyyappan, Maj Lisbeth Marman, Line Stenseth 

og Veesin Bjørke. Foran fra venstre: Dag J. Lindeberg, 
Merethe G. Lindeberg, Hanne Enerhaugen, Tarja R. 

Wroldsen og Karl-Fredrik Robertsen. 

RORBUA 
 
Oslo Døveforening har reservert bord på Rorbua i Aker Brygge hver 
fredag, fra og med fredag 4.mai og til og med fredag 31.august. Vi har 
valgt å starte ”sommersesongen” tidligere, da vi ser at mange savner 
et møtested.   
 
Vi har hatt et positivt møte med ledelsen i Rorbua, og drøftet 
erfaringer fra i fjor som hadde et par uheldige episoder. Det var også 
andre mindre problemer og dels kommunikasjonsproblemer. Ansatte 
tok med lapp og penn, men problemet var at døve ikke ville skrive! 
 
Oslo Døveforening har blitt enige med Rorbua om å gjøre en del tiltak 
for å gjøre det lettere med kommunikasjon med døve. 
Tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen vil legge opp et lynkurs i tegnspråk, 
som vil innebære de viktigste tegn som tall, håndalfabet, mattegn, 
drikke-tegn og andre høflige tiltak som takk, hei, velkommen osv. 
 
Vi håper at det lille kan bidra til et mer hyggelig miljø for døve og for 
ansatte i Rorbua. 
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FEIRING AV 17. MAI  

 

Oslo Døveforening har leid lokalene i 
Kurbadet i anledning til 17.mai-

feiring.  
Fin, lyse lokaler og god plass til alle. 

Akersgaten 74, www.herrebadet.no  
 

kl 10.00 – 17.00 
 

Det vil bli salg av kaker, smørbrød, 
pølser, brus, kaffe og te. 

 

Velkommen!  17.mai-komiteen 

NYE PRISER FOR SKAUG 2007 
 
         NDF  Andre 
Dagsbesøk       25,00  25,00 
Overnatting for voksne pr. døgn  80,00     120,00 
Overnatting for barn fra 4 til 15 år 40,00  60,00 
Leie av sengesett pr. gang    30,00  40,00 
Bruk av vaskemaskin, pr. vask  30,00  40,00 
Leie av hånkle pr stk    10,00  15,00 
Dusje pr. 4 minutter     10,00  10,00 
Telt pr. døgn      50,00  75,00 
Campingvogn pr. døgn    60,00  90,00 
 
Privatleie (Gjelder ikke fellesferie)   
Hovedhus pr. dag     600,00  900,00 
Hovedhus pr. døgn søndag- fredag1100,00      1650,00 
Hovedhus pr. døgn fredag- søndag1600,00      2400,00 
Hytte A pr. døgn     350,00  525,00 
Hytte B pr. døgn     250,00  375,00 
 
Skaug's fellesferie gjelder fra 4.uke i juni til og med 1.uke 
i august, som er åpent for alle. 
 
Ved sammenhengende overnatting  over 7 døgn gis det 
10 % rabatt på oppholdet.  

STOFF TIL NESTE NUMMER 
Neste nummer kommer ut i juni 2007, og frist for å 

sende stoff er 1.juni til seher@odf.no  

PÅSKEOPPHOLD PÅ SKAUG 

 
Feriehjemmet Skaug er åpent i hele påsken fra 
fredag 30.mars til og med mandag 9.april. For 
bestilling av opphold i påsken, kontaktes Børre sms 
995 00 103. 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2007 

APRIL 2007 
03. tir  Bridge kl 18 
10. tir  Bridge kl 18 
11. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   ODF – styremøte kl 17 
   ODF – medlemsmøte kl 19 
14. lør  Flerkulturell  
17. tir  Bridge kl 18 
18. ons  ODF – cafe kl 17 
21. lør  Odf – Årsmøte kl. 13 i Huseby komp.senter 
24. tir  Bridge kl 18 
25. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   ODF – utvalgsmøte kl 19 
28. lør  Nordisk mesterskap i Bridge 
29. søn  Nordisk mesterskap i Bridge 
 
MAI 2007 
04. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Fotokurs 18-21 
07. man  AU-møte (pensjonistforening) i Odf 
08. tir  Bridge kl 18 
   Fotokurs 19-22 
09. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
10. tor  Fotokurs 19-21 
11. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
12. lør  Flerkulturell kafe i Odf 
15. tir  Bridge kl 18 
18. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
19. lør  Flerkulturell 
22. tir  Bridge kl 18 
23. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   Representasjonsmøte 
25. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
29. tir  Bridge kl 18 
 
JUNI 2007 
01. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
02. lør  Flerkulturell 
04. man  AU-møte (pensjonistforening) i Odf 
05. tir  Bridge kl 18 
06. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
   Odf – medlemsmøte 
08. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Ridekurs på Skaug 
09. lør  Ridekurs på Skaug 
   Flerkulturell 
10. søn  Ridekurs på Skaug 

12. tir  Bridge kl 18 
15. fre  Rorbua Treff i Aker brygge 
   Landsmøte i Molde (NDF) 
16. lør  Landsmøte i Molde  
   Sommerfest på Skaug 
17. søn  Landsmøte i Molde 
19. tir  Bridge kl 18 
20. ons  Pensjonisttreff kl 10-15 i Døvekirken 
22. fre  Rorbua Treff 
26. tir  Bridge kl 18 
29. fre  Rorbua Treff 
 
JULI 2007 
06. fre  Rorbua Treff 
13. fre  Rorbua Treff 
20. fre  Rorbua Treff 
27. fre  Rorbua Treff 
 

 
 

ANDRE ARRANGEMENTER 
 

2007 
27.-29.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 
14.-16.september Døvemesterskap i fotball, Oslo 
12.-14.oktober Døves Kulturdager, Bodø 
15.-16.november Arbeidslivskonferanse om ”Yrkeshemmet?” 
 
2008 
14.-18.mai Norges Døveforbund 90 år 
26.-29.september Kristiansand Døveforening 100 år og Norsk 
Døvehistorisk Selskap har seminar og årsmøte i Kristiansand 
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 . 



STØTT OSLO DØVEFORENING STØTT OSLO DØVEFORENING –– HELT GRATIS! HELT GRATIS!  

Gå til www.odf.no og se etter logoen Gå til www.odf.no og se etter logoen   

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

 

Returadresse: Oslo Døveforening, Dronningens gate 6, 0152 Oslo 


