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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 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.

DAGLIG LEDER HAR ORDET
Kjære medlemmer!
VI beklager at dette nummeret er forsinket med en måned.
Grunnen er at vi har vært opptatt med rettsmøte i Oslo
Tingrett og innredningsprosessen i våre nye lokaler.
Teater og aktivitet
Vi håper at våre nye lokaler vil falle i god smak, når alt
kommer på plass etter hvert. Vi er selvsagt spente og
gleder oss til å se deg i døveforeningen etter hvert som
alle aktiviteter kommer på plass. Siden august har vi hatt
to grupper som har brukt lokalene flittig, og det er
bridgeklubben som spiller bridge hver tirsdag og
flerkulturell teatergruppe som har øvet seg til stykket ”Se
meg”. Det er ekstra hyggelig at flerkulturelle er aktiv i
teater. Vi ser at aktiviteten er begynt å blomstre innenfor
teater, hvor pensjonistgruppen har vist sitt stykke tidligere i
år på kulturtreff for eldre døve i Tønsberg og under Døves
Kulturdager deltok to teatergrupper fra Oslo Døveforening.
Det var et stykke komedie fra teaterutvalget og stykket ”Se
meg” fra flerkulturell teatergruppen. Vi håper å få seg
stykkene i foreningen snart, for de som ikke har sett
stykkene.
Rettsmøte
Vi fikk et søksmål fra kjøperne av Sven Brunsgt 7 til et
rettsmøte i Oslo Tingrett som var 17.-20.september. Fra
foreningen stilte Bjørn Kristiansen og daglig leder Vidar R.
Sæle som representanter, etter fullmakt av hovedstyret. Vi
var spente på hvordan dette ville gå. Vi trodde at det skulle
komme mange til publikumsbenken utfra den responsen vi
fikk på forhånd. Første dagen kom det 2 døve, dagen etter
3. På tredje dagen kom 8 døve. Siste dag var det 3 og 2
kom innom en kort stund. Jeg tror det var mest spennende
dag for de fleste på den tredje dagen, fordi det var
vitneforklaringer. Mandag var det prosedyrer, tirsdag
partsforklaringer hvor daglig leder måtte forklare etter
spørsmål fra vår advokat og motpartens advokat. Onsdag
var det vitneforklaringer som vår advokat gjorde en god
innsats. Siste dagen var det avsluttende prosedyre med
innspill.
Før og under rettsmøtet var det kommet fram forlikstilbud,
og vi forsøkte å gi et tilbud. Men avstanden har vært for
stor til å kunne akseptere noe forlik. Dommen har vi fått
nå, og den kan leses i side 8. Som daglig leder har jeg
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ikke gjort opp noen mening om vi skal akseptere dommen
eller å anke videre til lagmannsretten. Jeg ønsker å
avvente til vi får en anbefaling hva Oslo Døveforening bør
gjøre fra vår advokat. Vi vil diskutere dette på ekstra
ordinært styremøte 24.oktober i hovedstyret sammen med
advokat Vollen. Vi har fått en del meninger om dommen
fra våre medlemmer som har fulgt med.
Det er ingen hemmelighet at vi er skuffet over dommen, da
vi forventet at vi skulle vinne eller komme til et eventuelt
kompromiss på ca 1 million.
Vi ønsker å ivareta det beste for foreningen, da dette er
sølvarven vår etter salget av Sven Brunsgt. 7.
Vidar R. Sæle
Lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder

Vidar R. Sæle (daglig leder i Oslo Døveforening) og Rune
Anda (Daglig leder i Bergen Døvesenter) var på kurs om
lovpålagt HMS-opplæring for øverste leder i Bergen
19.oktober. Kurset var nyttig å lære om arbeidsmiljøloven,
og hva som er vår plikt å følge opp når vi har ansatte i
foreningen i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

!!
!
IG MEDLEMSMØTE
T
VIKTorsdag 22.november

Vi har medlemsmøte fra kl 19.00, og følgende saksliste
er;
1.

Aktivitetsplan for 2008

2.

Nytt fra styret og spørsmål fra medlemmer

3.

Eventuelt

NYTT FRA STYRET
Medlemskap
Innmeldinger: Arnfinn Vonen, Filippa Peterson, Runa
Solvang, Morten Kyvik, Svein Erik Roos, Waldemar Hoff,
Madeleine Maresova, Petrine Ørn Norli, Markus Ørn Norli,
Hanna Wozniacka og Sirvej Sharifi.
Utmeldinger: Maria Novikova, Kari Marie Tjelmeland,
Stine-Bay Christensen, Tom Arnesen, Elin Strand og Eivor
Bergevik Berg.
Dødsfall: Randi S. Pedersen og Aage Mellbye
Pr 3.oktober har vi 471 medlemmer (448 er medlemmer i
NDF/ODF og 23 støttemedlemmer i ODF).
Døves Kulturdager
Oslo Døveforening har fått tildelt etter søknad hos Norges
Døveforbund, om å arrangere Døves Kulturdager i Oslo i
2011.
”Ny giv-kurs”
Norges Døveforbund ønsket å styrke lokalforeningenes
interessepolitiske arbeid og at handlingsplanen sentralt blir
et verktøy også lokalt. Kurset ble avholdt i Lørenskog 28.30.september. Ingen fra hovedstyret hadde anledning å
delta, så vi forespurte Svein Sundkvist og Tarja R.
Wroldsen som deltok.
Økonomisk ramme for Nedre Voll gate 5
Det ble gitt en orientering om prosessen av oppussingen
av Nedre Voll gate og innkjøp av møbler. Prisene var ikke
100 % klare, men at vi så fort at budsjettet på kr 800.000
ikke holder. Styret gikk inn for å øke rammen med kr
500.000, slik at prosessen ikke stoppes i forhold til
bestillinger som skal gjøres. Hovedstyret ba daglig leder
om å sjekke nærmere med vår revisor om mulighet å få
tilbake MVA kostnader.
Retningslinjer for utvalgene
Retningslinjer for utvalgene ble vedtatt av hovedstyret,
etter å ha fått innspill fra utvalgene tidligere i vår.
Oppgaver for utvalgsmedlemmene
−
Lag en aktivitetsplan for neste år og søke penger til
trivselstiltak, kurs og lignende.
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−
−
−

Velg en representant til ODF’s
representasjonsmøter, medlemsmøter og årsmøte.
Skriv rapport for årets aktiviteter innen utgangen av
januar måned.
Skriv til Se Her.

Tilstelningsansvar
−
Kun de personene som stiller opp som frivillige/har
ansvar for et bestemt tiltak får belønning, gratis
adgang og lignende. Å sitte i et utvalg gir ikke
automatisk fordeler.
Kjøre godtgjørelse
−
Dersom det ønskes kjøregodtgjørelse, må dette
avklares med administrasjonen før eventuelle krav
sendes inn. Dette gjelder ikke for Skaug utvalget,
som har en egen avtale med administrasjonen.
Tilskudd til kurs
−
Utvalgene oppfordres til å søke om økonomisk
støtte til å holde kurs eller delta på kurs igjennom
administrasjonen.
Julebord og blåtur
−
Utvalgene er velkomne til blåtur med overnatting på
høsten, med de andre utvalgene i ODF og styret.
Det blir holdt foredrag på turen, og turen koster ikke
noe.
−
Felles julebord for styret, ansatte og utvalgene i
ODF.
Tegnspråkdager
I samarbeid med Norges Døveforbund og Teater Manu,
skal vi ha tegnspråkdager 1.-3.november i Oslo med teater
”Odysséen” og demonstrasjon om tegnspråklov lørdag
3.november.
Oslo Døveforening skal ha ansvar for pubkveld torsdag
1.november og lørdag 3.november på kvelden. I tillegg
skal vi ha ansvar for sosial samvær og salg av mat etter at
demonstrasjonen ved Stortinget er ferdig ca kl 15.00.
Vi drøftet ulike alternativer som å leie telt utenfor
foreningens lokaler eller ha det i en restaurant like ved. Vi
så på risiko og priser for å kunne dekke kostnader og om
det er mulig å tjene penger på det, etc. Valget falt på å leie
telt, såfremt alle tillatelser går i orden. Komiteen som har
ansvar for tegnspråkdagene 1. og 3.november, er Dag

Lindeberg, Thomas Flinterud, Maj Lis Marman og Stein
Erik Wroldsen. Det blir en inngangspris på kr 20 for
arrangementet 3.november. Norges Døveforbund
garanterer et underskudd på kr 25.000 om vi skulle være
uheldige, og vi beholder en eventuell overskudd oppad kr
15.000, og over det deles 50% med forbundet.
Kursstøtte
Karl Fr. Robertsen fikk støtte på kr 1.000 til kurset
”Bevaring og arkivering” på Ål 10.-12.september. Han
sitter i Døvehistorieutvalget.
Vedlikeholdsarbeide på Skaug
Eiendomsstyret hadde møte på feriehjemmet Skaug
lørdag 29.september, og de hadde en befaring av
eiendommen. Hovedstyret gikk inn for å godkjenne
eiendomsstyrets vedtak om en kostnadsramme på
kr 15.000 til grunnmur i hovedbygget og annekset.
Hovedstyret gikk også inn for å godkjenne anbudet fra
Nesodden Torghandel kr 68.500, men tar med en
eventuell prisøkning 20 % i tillegg og avrunder opp til
kr 90.000. Hovedstyret går inn for å øke tilskuddet fra
Hjelpefondet på kr 71.800 som står i budsjettet for 2007 og
øker med kr 33.200. Kr 33.200 er beregnet slik: 90.000 for
drenering + 15.000 for grunnmur, til sammen kr 105.000 –
kr 71.800 i budsjett = kr 33.200.
STYRESEMINAR
Hovedstyret og ansatte i Oslo Døveforening hadde et
styreseminar i Drammen 24.-26.august. På styreseminaret
hadde vi diskusjoner om videre tiltak fra
medlemsundersøkelsen. Helge Herland var invitert til å
kunne stille spørsmål, og lede diskusjonene. Det var svært
nyttig å ha Helge med, slik at styret fikk tenke seg godt
gjennom hvordan vi kan løse og møte utfordringene i
framtiden. Vi hadde også besøk av Generalsekretær Paal
R. Peterson som tok opp ”Hva er interessepolitisk arbeid?
Og hva kan Oslo Døveforening gjøre av
interessepolitisk?”. Han hadde gode innlegg som ble
diskutert under seminaret.
Mange av tingene som ble
diskutert i løpet av den
helgen, vil styret videreføre
diskusjoner med våre
medlemmer etter hvert, når
vi kommer i orden i nye
lokalene i døveforeningen
på medlemsmøter.
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OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Maj Lis Marman (2 år)
Dmitry Katsnelson (2 år)
Thomas Flinterud

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Svein Arne Peterson
Lovkomite:

Odd-Inge Schrøder
Jarle Lid
Svein Arne Peterson

Eiendomsstyre:

Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Andreas Fjelde

Feriehjemsutvalg:

Andreas Fjelde
Børre Roås
Astrid Bø
Pia Schrøder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian Dahl
Stein Tore Stø

Kulturutvalg:

Liv Eva Stø
Britta Wold

Døvehistorieutvalg:

Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø

Foreldreutvalg:

Beata Slowikowska
Linda Hope Fraser
Linn Lykke Walla

Flerkulturelt utvalg:

Tarja R. Wroldsen
Line C. Stenseth
Grace Wing-Sum Ho
Veesin F. S. Bjørke
Ronny P. Jacobsen
M. Maqsood Riaz

Jubileumskomite:

Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg

Valgkomite:

Torill Lorentzen
Børre Roås
Eitan Zuckermann
Trine S. Austbø
Bjørn Røine

1. varamedl.:
2. varamedl.:

TEMAKVELD
Vi ønsker deg velkommen til spennende temakvelder.
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5
Torsdag 8.november

Mandag 12.november

Foredrag om Syd Georgia ved Thomas Blix kl 18.30.
Thomas Blix vil fortelle om turen til Syd Georgia i
Antarkis som ligger på den andre siden av jorden. Han
var der for å pusse opp en gammel bestyrerbolig fra
hvalfangstiden i Husvik Harbour på øya i Syd Georgia
2.februar – 15.mars 2006. Stedet er en gammel
hvalfangs base, som ble stengt i 60-tallet.

Foredrag om ”Himmel og Hav – om klima og endring”
ved Inger Hanssen-Bauer og Cecilie Mauritzen fra
Klimaløftet kl 18.30
Klimaløftet vil fortelle om klima og endring som skjer på
kloden vår. Et meget aktuelt tema i våre dager. Det er et
meget interessant foredrag, og håper at flest mulig
kommer og ser på foredraget. Det blir mulighet for
spørsmål.
http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Foredragsturne/

ÅPENT HUS
Torsdag 15.november
Fra kl 18.00 har vi åpent hus i døveforeningen. Grunnen er at Norges Døveforbund har
arbeidslivskonferanse i Oslo, og deltakerne er invitert til en sosial kveld hos oss. Våre
medlemmer er selvsagt også velkommen.
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PENSJONISTFORENINGEN HAR HATT
EN FIN TRE DAGERS TUR TIL FLÅM
1.dag – Avreise fra Oslo Bussterminal søndag
2.september kl 09.00. Vi var 38 deltagere fra Oslo Døves
Pensjonistforening og to tolker, Lind Bredal og Marit
Eriksen som reiste med Finn Carlsens Turistbusser AS.
Turen startet fra Oslo Bussterminal tidlig søndag morgen
kl 09.00 med fint vær. Alle påmeldte dukket opp
forventningsfullt til turen. Turen gikk over Sollihøgda, forbi
Hønefoss videre til Sokna. Der fikk vi vår første stopp, inn
til frivillig kafferast på Rustad Kafé. Det så ut til at de fleste
hadde ikke spist frokost. Vi fikk 20 minutter til rådighet for
å spise. Videre rullet bussen langs Krøderen i vakker natur
mot Bromma, via Nesbyen, Gol og til slutt Hol hvor vi fikk
servert en lett lunsj på Løyte Gård.

Det var ikke lett å gå inn, da det var så flott å skue
byggverket. Da vi kom inn var, det heller ikke lett å gå ut til
bussen. All inventar var håndarbeid i flotte mønstre på
tømmer og treverk. Inne i selve huset rant det en liten
bekk under gulvet, som var dekket av glass. Vi måtte bare
dra videre over Geiteryggen og nedstigningen til Aurland.
Med høye fjell og dype dal var dette unikt å se.
Vi ankom Flåm i god tid før vi skulle ta Flåmsbanen kl
17.25. Det regnet, men god sikt. De fleste handlet i Flåm,
eller fikk seg noe å spise. Vi fikk reservert egen vogn.
Med alle vel om bord, tøffet toget fra 2 m.o.h. til 866 m.o.h.
Tolkene var flinke og hver gang det kom lyd fra høytaleren
formidlet de samtalene videre. Fra Lunden, Håreina,
Dalsbotn, Berekvam, Blomheller, Kårdal og Kjosfossen.

På Kjosfossen
var det ekstra
opphold for at
turistene skulle
få se fossen som
har fall på 238
meter. Man
kunne
fotografere,
samtidig var det
skuespill med
musikk over en
heks som lokket
til seg menn.
Heksen sto ikke
stille. Den
forsvant og dukket opp på en annen plass.
Toget gikk videre ti Vatnahalsen og Myrdal. Under tog
turen fikk vi en herlig utsikt over Flåmsdalen, hvor vi så
Rjondefossen.
Tilbake til Flåm ca kl 19.30 tar bussen oss til Stalheim
hotell. Vi sjekker inn, får en sen middag. Resten av
kvelden slapper vi av og pratet om hva vi hadde sett og
opplevd.
2.dag – mandag 3.sept.
Alle står tidlig opp. Frokost serveres kl 08.00-10.00. Vi er
de første som inntok frokosten. Alle hadde i tankene å se
Stalheim i dagslys. Vi ville se naturen rundt Stalheim
Hotel. I naturskjønne omgivelser på toppen av den
berømte og beryktede Stalheimskleiva ligger Stalheim
Hotel med fantastiske utsikt over Nærøydalen.
Avreise kl 11.00 fra Stalheim Hotel ned sagnomsuste
Stalheimskleiva med skarpe svinger fra høyre til venstre
med bratte skråninger flere hundre meter ned til
Nærøydalen, så vi høye fossefall med fantastisk utsikt
over Nærøydalen. Sjåføren hadde nerver av stål, slik at
bussen holdt seg på veien. Fra Gudvangen går bilfergen kl
12.00. Vi var her også tidlig ute, slik at vi kunne handle.
Om bord fikk vi lunsj. Været var noe kjølig, litt regn, men
klar sikt. Bussen ble ikke med om bord. Den kjørte langs
kysten til Lærdal. Båten seilte i Nærøyfjorden med bratte
fjell på begge sider.
(Fortsetter på side 8)
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(Fortsatt fra side 7)

Jarle Lid nevnte at fjellet ”melket” hele tiden. For det var
mange ”hvite” fosser som rant ned i fjorden. Det var
mektige inntrykk av natur å skue. Vi ankom Lærdal ca kl
14.50. Der sto bussen og ventet på pensjonistene.
Med alle om bord i bussen, kjørte vi gjennom Lærdal
sentrum og fikk se gamle bygninger.
Vi hadde en liten stopp ved Borgund Stavkirke. Så over
Filefjell med Thomas kirke og ned Øye Stavkirke. Videre
langs Vangsmjøsa og Slidrefjorden til Hovda / Gomobu for
innsjekking og middag. Senere på kvelden fikk vi besøk av
Jørgen Holden med frue. Der var det dans til musikk.
Noen danset og noen koste seg. Praten gikk langt ut på
kvelden.
3.dag – tirsdag 4.sept.
Det var pent vær. Etter frokosten gikk avreisen kl 11.00 fra
Hovda. Hjemturen gikk over Fagernes med stans på By
the Way, Nes i Ådalen.
Brynjulf Dammen og Kjell Larsen var lommekjent der. Det
var mange flotte slalåmbakker å se. De hadde overnattet
der i vintersesongene og trent slalåm.
Før vi nærmet oss Oslo, holdt lederen Jarle Lid takketale
til sjåføren. Roste ham med flott kjøring og at han hadde
nerver av stål som kjørte oss trygt ned fra Stalheimskleiva.
Reiseleder Reidar Brenden spurte noen: Hva synes dere
om turen? Vidar Gran svarte at han var ”sur”. ”Hvorfor” sa
Reidar. Han svarte: ”Nå er vi snart i Oslo. Turen er over”
Med andre ord; han ville ha en ny runde.
Tekst: Reidar Brenden

LIKEMANNSKURS FOR ELDRE DØVE
Oslo Døves Pensjonistforening i samarbeid med Oslo
Døveforening, arrangerer vi 2 likemannstreff og
samtidig er det hyggetreff i pensjonistforeningen.
Onsdag 24.oktober i Døvekirken kl 12.00-14.00
Tema: Informasjon om Norges Pensjonistforbund v/
Helof Gjerde
Onsdag 7.november i Døveforeningen (Nedre Voll
gate 5) kl 12.00-14.00 Tema: Om demens v/
Nasjonalforeningen, Liv A. Brekke
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DOM FRA OSLO TINGRETT

Oslo Døveforening har vært i rettsmøte i Oslo Tingrett
17.-20.september, grunnet søksmål fra kjøperne som
kjøpte Gården Sven Brunsgt 7, november 2005. Vi har
mottatt dommen fra tingretten.
Vi ble overrasket at Aftenposten Aften skrev om dommen
fra Oslo Tingrett torsdag 4.oktober. Vi vet at retten hadde
et møte 3.oktober, hvor vi ble meddelt av retten
20.september at vi ville få et brev i løpet av oktober
måned. Journalisten fra Aftenposten har altså fått tak i
dommen hos tingrettens administrasjonen.
Oslo Døveforening har lest dommen fredag 5.oktober,
etter at vår advokat Vollen tok kontakt med Tingretten og
ba om å få oversendt dommen pr faks. Skriftlig brev ble
mottatt hos vår advokat først 8.oktober.
Dommen lyder på:
1.
Oslo Døveforening dømmes til å betale 2 millioner
kroner til kjøperne med tillegg av forsinkelsesrente,
regnet fra 20.juli 2006 til betaling skjer.
2.
Oslo Døveforening dømmes til å betale kr 105.488
med tillegg av forsinkelsesrente fra 25.oktober 2006
til betaling skjer.
3.
I saksomkostninger dømmes Oslo Døveforening å
betale kr 200.000 med tillegg av lovens rente fra
forfall til betaling skjer.
Oslo Døveforening har ikke bestemt enda, om vi skal
akseptere dommen eller om vi skal anke videre til
lagmannsretten. For å anke til lagmannsretten, har vi en
frist innen 8.november.
Vi skal ha et ekstra ordinært styremøte onsdag
24.oktober. Hovedstyret og 2 fra eiendomsstyret som
kjenner saken fra før vil sammen med advokaten vår,
drøfte saken grundig og komme til en beslutning hva vi
velger å gjøre.

Oslo Døve 60pluss ble opprettet, etter initiativ ved Oslo
Døveforening og Oslo Døves Pensjonistforening.

Så nærmet vi oss i Glaskogen hvor bussen stoppet et par
steder og fortalte et par historier der, bl.a. om en dame
med en baby en julaften som ba om hjelp. Hun fikk ikke
hjelp, og hun og babyen ble funnet død under en stein.
Historien ligner litt på piken med fyrstikkene som vi ofte
har hørt før.

60pluss er et organisert opplegg for eldre, normalt friske
men inaktive (passive) mennesker. Et tilbud som gir glede
i hverdagen og helse for kropp og sjel. Fysisk og sosial
aktivitet gir store gevinster, både for den enkelte og
samfunnet!
Jo eldre vi blir, jo viktigere er det å være i aktivitet. Alder er
ingen hindring. Hos 60pluss er det tvert i mot en
forutsetning for å kunne delta. Vi har deltagere fra 60 år og
opp til 100!
60plussere opplever daglig at fysisk aktivitet og samvær
med likesinnede gjør dem friskere og gladere.
Oslo Døve 60pluss fikk kr 23.500 fra Oslo Idrettskrets
60pluss, og pengene skal vi bruke på ulike tiltak i gruppa. I
styringsgruppen sitter Svein Sundkvist, Reidar Brenden,
Jarle Lid, Sissel Gjøen og Vidar R. Sæle. Ta gjerne
kontakt med en av oss, om du har lyst å være med på
våre aktiviteter!

Andre historien var et område hvor svenske soldater holdt
vakt ved grensen mot Norge under 2.verdenskrig. Der var
det bygget ikke langt fra Årjang såkalte ”skyttergraver”,
men de bruker den til å gå fra post til post, og der var det
overnattingsplasser nedgravd med sengeplasser i
bunkere. Så dro vi videre til en plass, og fikk en god trim
noen hundre meter der og en pause før vi kjørte videre til
en leirplass hvor vi skulle få varmt god mat. Før det
stoppet bussen ca 2 km, og der kunne de som ville gå en
tur. Det ble litt lengre vei enn vi trodde og en del
oppbakker. Men du verden – mange av dem var jo
”spreke” og gikk med raske steg!
Vel framme, fikk alle velfortjent pølser med brød og
hamburgere.

God start på 60pluss!
Vi hadde en god start på 60pluss hvor vi inviterte til en
busstur til Glaskogen naturreservat i Sverige
12.september. 33 døve, 1 tegnspråktolk, 4 hørende var
med. Alle møtte opp i Nedre Voll gate, hvor bussen kom. I
bussen fikk vi god frokost og etter hvert fikk vi også kaffe
og wienerbrød.

Vi dro videre til en liten handletur i Årjang, før vi alle
vendte hjemreisen til Oslo. Alle fikk mersmak av å trimme
mer, og kom med gode forslag til framtidige aktiviteter. I
løpet av turen i bussen, fikk alle en caps, t-skjorte, pins,
(Fortsetter på side 10)
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(Fortsatt fra side 9)

brosjyrer etc å ta med seg hjem som minne fra turen.
Caps, t-skjorte og pins vil vi bruke i tiden framover med
våre 60pluss aktiviteter.
Tur med staver
Tirsdag 25.september, hadde vi en tur med staver, hvor vi
gikk rundt Sognsvann. Det var dårlig vær med overskyet
og regn. Vi var imponert at det møtte opp 18 personer til
turen! Noen hadde staver med seg, og andre fikk låne av
60pluss sine staver. Alle gikk rundt Sognsvann og hadde
en liten pause underveis, hvor alle fikk bananer og spiste
litt av matpakken.

i en meget flink instruktør Katrine Mari Owe fra Norges
Idrettshøgskole, som vi alle var svært fornøyde med. For
hun pratet rolig og viste eksempler på bruk av staver og
teknikk. Vi hadde tegnspråktolk med oss. Alle møtte opp
på Nydalen ved hovedinngangen til BI kl 11.00, så gikk vi
alle langs Akerselva oppover mot Maridalen.

Etter at første runden var gjort, ville nesten alle ta en
runde til. Da gikk vi litt fortere, og på slutten kom regnet.
Det høljet mye, men alle hadde godt klær på seg. Alle dro
svært fornøyde hjem med t-banen etter turen. Meningen
med turen var at vi skulle få en instruktør, og det fikk vi
ikke denne gangen. Det var vanskelig å få tak i en
instruktør. Vi håper på bedre lykke neste gang.
Ny tur med staver

Vi hadde en del stopp på veien oppover, hvor instruktøren
ga oss hvilke teknikk og øvelser vi skulle bruke med
stavene. Vel framme ved Maridalsvannet kom vi fram etter
ca 2 timer. Vi ble enige om å gå tilbake til Nydalen tbanestasjon og ta en kopp kaffe med matpakke. Noen
valgte å sitte ute i det fine været, og andre syntes det var
litt kjølig så de satte inn i kafeen. Denne gang møtte det
opp 25 personer!
Aktiviteter framover

Tirsdag 16.oktober, hadde vi en tur med staver. Vi fikk tak
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Tirsdag 30.oktober
Tur langs Akerselva. Vi møtes på Nydalen kl 11.00 ved
hovedinngangen til BI, og går nedover mot Grønland. Vi
finner en kafe og har sosialt samvær etter turen. P.s.
trenger ikke å ta med staver.

Tirsdag 13.november
Stavtur med instruktør Katrine Mari Owe med
tegnspråktolk. Vi møtes på Nydalen T (ved
hovedinngangen til BI), og tar buss nr 51 til Skar. Alle må
møtes senest kl 10.50, da bussen går kl 10.57 (bussen går
kun 1 gang pr time). De som har bil, kan parkere ved
parkeringsplassen på Skar. Vi er framme på Skar kl 11.17.
Vi går fra Skar og opp til Øyungen. Det er fin grusvei hele
veien. Ta med matpakke og varm drikke.

”SE MEG”

Onsdag 21.november
Foredrag om kosthold for eldre i døveforeningen kl 12.00.
P.s. samme dag som pensjonisttreff kl 10-15.
Tirsdag 27.november
Aerobic med instruktør Katrine Mari Owe med
tegnspråktolk. Vi møtes på t-banestasjon Sognsvann
(siste stopp) kl 10.30 og går sammen til Norges
Idrettshøgskole, der vi skifter til treningstøy og starter
Aerobic i gymsalen kl 11.00.
Tirsdag 11.desember
”Snø, is, vann”. Vi møtes på t-banestasjonen Skullerud kl
11.00.

JULEBUFFET

Teatergruppen i flerkulturelle gruppen har fått fine
tilbakemeldinger, etter at de viste stykket ”Se meg”
under Døves Kulturdager i Bodø.
Stykket vil også bli vist her i Oslo, og når det blir er
ikke klart enda. Vi kommer tilbake med mer
informasjon i tekst-tv side 772 og www.odf.no.

FLERKULTURELT KVINNEGRUPPE

Vi serverer spennende utenlandske mat.
Program og underholdning.
Lørdag 10.november kl 12.00 – 16.00
Følg med i tekst-tv side 772 og www.odf.no om
påmeldingsfrist og pris for julebuffet. (Kommer senere.)

Tema:Sunn kosthold

Både norske og innvandrere med familie er hjertelig
velkommen.

Vi får besøk av ernæringsfysiolog Tone Melin-Olsen
som skal fortelle om sunn kosthold og å lage mat.
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NEDRE VOLL GATE
Oslo Døveforening beklager at alle må vente tålmodig til
våre lokaler er klare. Vi har vært uheldige med mange ting
bl.a. vanskelig å få håndverkere til å gjøre alt ferdig, noe
feil arbeid som måtte gjøres på nytt. Men dette er snart
ferdig heldigvis.
Så var det all ventingen med møbler. Først var det vanlig
med ventetid 4-5 uker, så fikk vi beskjed om at det er 8
uker pga mange som bestiller møbler til fabrikkene. Det
siste vi har fått beskjed, er at møblene kommer onsdag
31.oktober. Det er dagen før tegnspråkdagene begynner,
så vi bare krysser fingrene!
Lokalene vil bli klargjort med møbler etter hvert, når alle
ting som er bestilt kommer på plass. En innvielsesfest i
nye lokaler vil derfor skje på nyåret.
Vi starter alle aktiviteter i våre nye lokaler fra og med
1.november og framover, og viser her noen bilder slik det
ser ut i dag, etter en del oppussing.

Her har vi kjøpt 2 sofa fra Ikea og salongbord fra
a-møbler, og de står i foreningssalen.

En sofa fra Ikea i venteværelse i kontordelen.
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Vi har fått en snekker til å lage en fin skrågulv i
kontordelen, så slipper vi å snuble pga gulvhøyde var litt
høy.

Her har vi måttet bytte ut toalettet til ny handicap toalett
med armlene, for den gamle var for lavt og vondt å reise
opp for funksjonshemmede.
Toalettet er nå tilpasset for funksjonshemmede, eldre og
andre. I samme rom vil det komme stellebord for de som
har småbarn.

I foreningssalen har vi også fått en snekker til å lage 2
fine skrågulv, så her slipper vi å snuble.

Vi har skaffet to stk scenelys, så vi håper det blir fin lys
og lett å se foredragsholderen på scenen.
Noen smakebiter til nye møbler i foreningslokalet

Her blir det 2 internettstasjoner, og på veggen er det
spennende nisjefarger.

Kjøkkenet er nesten ferdig, og her har vi byttet ut benk,
skap osv fra Ikea.

Stolene som kommer er i mørk trefiner, og det er bestilt
40 stk uten armlener og 40 stk med armlener sete i
trukket tekstil.

I kjøkkenet har vi skaffet ny komfyr for den gamle var
fullt av fett og skitten. Kjøledisk fulgte med, så den har vi
fått service på den, så den fungerer veldig bra.
På hjørnet ser du et bilde av kjølerommet som gir god
plass for å oppbevare mat osv.
Runde bord er valgt, da vi ønsker at alle skal kunne se
hverandre. Vi får også bedre plass i lokalet.
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FERIEHJEMMET SKAUG
Eiendomsstyret i Oslo Døveforening, hadde et møte
lørdag 29. september og fortok en befaring på
eiendommen vår på Nesodden.
Grunnmuren må bedres
På befaringen studerte de nærmere alle bygningene. De
så først på annekset at på grunnmuren var det flere
steinblokker som var løsnet. Bygget har beveget seg over
tid, pga svekket fundament under bygg som gjør at det blir
materielle skjevheter. For eksempel det å lukke og å åpne
dør. Stor nedbør har forårsaket dette.
På hovedbygget så vi nærmere på vestsiden av bygget.
Der hender det at vannet hoper seg opp i ca 10-15 cm
etter kraftig regnvær. Midlertidige avløpskanaler måtte
graves ut på jordet for å avlede vannet bort. På nordsiden
så vi flere sprekker blant steinblokker, og det er behov for
å grave ut til tetting og dreneringsarbeide som må til. Dette
gjelder 3 av 4 sider rundt huset (bortsett fra østsiden).
Ved en kort gjennomgangstur i kjelleren, så vi flere steder
med sprekker i veggen. Fuktigheten har nådd under
bunnen på golvet.

Innvendige oppussing vurderes
I 2.etasje vurderer man å rive alle gamle senger og sette
inn nye senger som er tilpasset madrassmål. Dagens
madrasser er skumgummi som er snart 40 år gamle.
Utskifting er moden pga vond lukt og av hygieniske
årsaker.
Vi bør legge inn luftrør på begge baderom opp til tak, slik
at all damp kommer ut.
I 1.etasje så vi sprekker på taket i stuen. Det er nødvendig
å utbedre dette. Vi vet ikke helt årsaken til dette, slik at
fagfolk må se nærmere på dette.
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Innvendige oppussinger vil bli vurdert i 2008.
Anbud og beslutninger
Eiendomsstyret gikk inn for å engasjere fagfolk til å gjøre
utbedringer av grunnmur i annekset og i hovedbygget,
samt å gjøre dreneringsarbeidet rundt hovedhytta snarest.
Hovedstyret i døveforeningen har støttet dette. Det vil bli
gjort grunnmur arbeider for ca kr 15.000. Når det gjelder
dreneringsarbeidet har man valgt på et tilbud til ca kr
68.500 + litt mer om nødvendig, men oppad til kr 90.000. I
forbindelse med dreningsarbeidet var det innhentet 4
tilbud.
Brannvarsling
Vi har forsøkt å søke om å få tekniske hjelpemidler for
brannvarsling hos Hjelpemiddelsentralen, men dessverre
fikk vi avslag på søknaden. Så vi innhentet tilbud på hva
dette vil koste, og vi innså at det ble dyrt. Vi valgte derfor i
første omgang å bestille minimum 7 stk røykvarslere og 1
stk sengevibrator til vakten.
Brusautomat
Gårdeieren av Dronningensgt 6 ga et godt tilbud til
døveforeningen om å overta en brusautomat. Etter å ha
undersøkt litt med feriehjemsutvalget, takket vi ja og
plasserte den på Skaug.
Senere har feriehjemsutvalget sagt, at de ikke ville ha
brusautomaten likevel. Det ble en diskusjon, hvor vi ble
enige om at feriehjemsutvalget selger brusautomaten
gjennom nettauksjon. Salgsbeløpet skal disponeres til
grunnmur puss og reparasjon.
Tapte inntekter på avbestillinger
Feriehjemsutvalget opplevde i det siste at de mottok
gjentatte avbestillinger for sommeroppholdet på kort
varsel. Dette medfører til tomme rom i flere perioder.
Økonomisk tap av forventet leieinntekter måles i ca kr
5.000 – 10.000 pr. år. Dette forelåes å innføre 2
prissystemer – altså egne priser for romleie og
sengeplass. Feriehjemsutvalget vil derfor utarbeide et nytt
utkast til leiekontrakten.
Tiltaksplan og budsjett for 2008
Feriehjemsutvalget vil sette i gang med å lage en oversikt
over ulike og kommende prosjekter til neste år. Prioriterer
disse etter rekkefølgen av tiltaksplanen, og budsjettet
settes opp for 2008.

JULEBORD
Oslo Døveforening arrangerer felles julebord
i døveforeningens lokale, Nedre Voll gt. 5-7
Fredag 14. desember kl 18.00
Julemiddag pr. person kr 300,Inkl. 1 drikke, kaffe/te og dessert
Bindende påmelding innen
1. desember til:
Maj-Lisbeth SMS 414 20 838 eller
epost: majlisbethm@yahoo.no
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DIABETES KURS PÅ ÅL

BILDETELEFON

Oslo Døveforening i samarbeid med Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve, har hatt en vellykket tilpasningskurs
for døve som har diabetes 19.-24.august på Ål. Dette var
første gangen vi samarbeider med Ål, og det gikk veldig
bra at vi ble enige om å fortsette samarbeidet neste år.

På kurset var vi 13 deltakere og 2 kursledere (Siw-Anita
Asgrimsplass og Vidar R. Sæle). Vi hadde spennende
forelesere i ulike temaer, som var:
Motivasjon og diabetes
Sunn kosthold
Diabetes type 1 og 2
Forsikring
Særfradrag
Informasjon om Norges Diabetesforbund
Trim / mosjon

−
−
−
−
−
−
−

Ved evaluering fikk kurslederne gode tilbakemeldinger,
både positivt og negativt. Deltakerne kom også med
forslag til temaer neste år. Alle var enige om at vi bør gi
tilbud til ny kurs neste år på Ål. Det var mye bedre å ha alt
på ett sted enn da vi hadde kurs i fjor i Oslo på
Haraldsheim / Sinsen.
Oslo Døveforening har allerede bestilt kurs på Ål neste år,
og det blir 17. – 22. August 2008. De som vil melde på
kurset, bør notere datoen allerede i dag. Send gjerne
påmelding til oss, post@odf.no eller sms 930 32 049 til
daglig leder Vidar R. Sæle. Spør gjerne oss om du lurer på
noe.

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i desember 2007, og frist for
å sende stoff er 1. desember til seher@odf.no
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Oslo Døveforening har skaffet seg en bildetelefon av typen
VT82. Vi håper at flere døve og våre samarbeidspartnere
etter hvert skaffer seg bildetelefon, slik at vi kan
kommunisere på tegnspråk med hverandre. Vi håper også
at tolketjenesten skaffer snart bildetelefon, slik at vi kan
ringe opp tolketjenesten og få en samtale tolket. Det betyr
at tolken i Tolketjenesten tolker en samtale, når vi har folk
(hørende) på besøk som kommer uten varsel da vi ofte må
bestille tegnspråktolk til avtalt tid. Så med denne
ordningen vil det fungere på samme måte som 149, men
forskjellen er at vi kan kommunisere på tegnspråk.
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve har skaffet
samme type bildetelefon som oss. Bergen Døvesenter og
Norges Døveforbund bruker annen type bildetelefon, dvs
ALLAN. Norges Døveforbund vil også skaffe samme type
som oss etter hvert.
Bildetelefon til Oslo Døveforening er 0406930440. (P.s.
nummeret kan brukes kun mellom bildetelefon, og ikke fra
et teksttelefonapparat.)

FALLSKJERMHOPPING
3 døve fallskjermhoppere, Tommy Andre Johansen,
Mads Moriggi og Borgvar Berntzen har opprettet en
egen blogg hvor de forteller om fallskjermsporten. De
reiser til USA i slutten av oktober (21.-30.oktober), og
de vil fortelle i bloggen om hva de opplever i
forbindelse med fallskjermhopping for døve hver dag
under oppholdet.
http://deafskydive.blogg.no

TEGNSPRÅKDAGER I OSLO
Arrangement i regi av
Oslo Døveforening i Nedre Voll gate 5:
Torsdag 1. november
Åpent hus i døveforeningen fra kl 13.00 – 24.00. Salg av mat
og drikke.
Foredrag kl 15.00: ”Tegnspråket ties i hjel” av professor
Sonja Erlenkamp. Diskusjon etterpå.
Lørdag 3. november
Vi stenger gaten og setter opp telt!
Det er åpent fra kl 15.00 - 01.00. Salg av hamburgere,
pølser, smørbrød, kaker, øl, vin, brus og kaffe.
Entre 20 kroner. Underholdning ved teaterutvalget på
kvelden.
Eget ungdomsopplegg ved ungdomsgruppa PAFF.

Arrangement nedenfor er i regi av
Norges Døveforbund og Teater Manu:
Fredag 2. november
Åpent hus hos Teater Manu, Schleppegrells gate 32 fra kl
12.00 - 16.00.
Program: oppvisning, foredrag og diskusjoner, blant annet:
”Tegnspråk som scenespråk”. Kafe.
Puben SHAMROCK (nabo til Teater Manu) er åpen hele
dagen for varm mat og treffsted. Og et samlingssted etter
forestillingen!
Lørdag 3. november
Arrangement på Youngstorget fra kl 10.00 – 13.00 med kafe
og:
- Appeller ved enkeltpersoner, organisasjoner og
støttespillere. Thomas Hylland Eriksen kommer!
- Teater Manus kulturverksted for ungdom opptrer
- Se kjendiser få tegnspråkundervisning fra scenen! Sven
Nordin og Marianne Krogness kommer!
- Lynkurs i tegnspråk for hørende
- Aktiviteter for barn, ungdom og voksne
- Vertsordning: spør om du lurer på noe!
Kl 13.00 starter demonstrasjonen, som går via Torggata og
Karl Johans gate til Stortinget.
Ca kl 14.00 overrekker vi våre krav til politikerne. Du blir vel
med?!

P.s. Etter demonstrasjonen går vi til
Oslo Døveforening for sosialt samvær!
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Odysseen spilles i Riksteatrets lokaler i Nydalen
torsdag 1. nov, fredag 2. nov og lørdag 3. nov,
kl 19.00 alle kvelder. www.teatermanu.no

UNDERSKRIFTKAMPANJE
Det pågår en DVD-stafett i hele Norge, og målet med stafetten
er å samle underskrifter til støtte for tegnspråk.
DVD-en sendes på omgang til døveforeningene.
Døveforeningene har egne arrangementer (medlemskveld eller
annet) der DVD-en vises. Så samles det inn underskrifter til
støtte for saken.
Oslo Døveforening får DVD fra Tromsø Døveforening som
sender til oss senest 30.oktober. Vi regner med at vi får den fra
1.november.
DVD vil derfor bli vist torsdag 1.november og lørdag
3.november med jevne mellomrom (minst to ganger, en om
ettermiddag og en på kvelden). I tillegg andre arrangementer vi
har i foreningen.
Vi har DVD fra 1.november til 19.november.
Norges Døveforbund får inn alle underskriftskjemaene og
overleveres til politikere/departement under
jubileumsarrangementet i Oslo 18.-19. mai 2008.

”KVINNE I DAG?”

JULEMESSE

Lørdag 1.desember kl 11.00 – 14.00
Fredag 9.november kl 19.00
Kulturutvalget i Oslo Døveforening inviterer til
en kvinnekveld i Nedre Voll gate 5.

Diskusjon.
Ingen adgang for menn.
Vin og noe lett mat.
Velkommen!

BABY-KAFÈ
For døve foreldre i Oslo-området med barn i
alderen 0-3 år
Et møtested der vi tar opp
temaer som er aktuelle for
familier med små barn. En
mulighet til å utveksle
erfaringer og møte andre i
samme situasjon.
Mandag 5.november kl. 11.00-13.00
Barn, mat og måltider v/Anne Mette Dahl
Mandag 10. desember kl. 11.00-13.00
Om barn og musikklek v/ Solveig Storo,
audiopedagog og musikkpedagog.
Sted: Døveforeningen i Nedre Voll gate 5.
Ansvarlig: Anne Mette Dahl, helsesøster for døve,
sms 971 40 059
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i Nedre Voll gate 5.
Det blir en spennende julemesse 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 Liv Eva Stø sms 990 40 106 innen 20. november.
Pris for leie salgsplass pr bord er kr 200 for ODFmedlemmer, kr 350 for NDF-medlemmer og kr 500 for
andre.

NISSEFEST
Teaterutvalg inviterer til nissefest lørdag
24.november Kl 20.00.
Mer info kommer i tekst-tv side 772 og i
www.odf.no.

DØVEGRUPPA REGNBUEN
Døvegruppa Regnbuen har sine faste treff annenhver
lørdager på ELSKER cafè kl 15.00.
Lørdag 3. november - Elsker cafè
Lørdag 17. november - Ekstra ordinært årsmøte i
døveforeningen, Nedre Voll gt. 5 kl.14.00. (Mer info kommer
senere fra styret til Regnbuens medlemmer.)
Lørdag 1. desember - Elsker cafè
Lørdag 15. desember - Elsker cafè

Terminliste for Oslo Døveforening - 2007
OKTOBER 2007

DESEMBER 2007

23. tir Bridge kl.18
24. ons Pensjonisttreff og likemannskurs kl.10-15
Regnskapskurs kl.19
ODF Ekstra ord. Styremøte kl 17
26. fre BB-møte kl 10-13
27. lør Kulturutvalg – Utflukt til Løten
30. tir 60pluss – langs Akerselva kl 11
Bridge kl.18
31 ons Regnskapskurs kl.19
PAFF – Halloween

01. lør Kulturutvalg – Julemesse kl.11-14
Flerkulturutvalg – Julebuffet kl.15.00
Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15
04. tir Bridge kl.18
05. ons Pensjonisttreff – Julebord
ODF styremøte kl.17-21
06. tor ODF Utvalg + styre/adm. – Julebord
08. lør Bridge – Julebord
10. man Baby-kafe kl.11-13
11. tir 60pluss – ”Snø, is, vann”
Bridge kl.18
14. fre ODF har felles julebord
15. lør Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15
18. tir Bridge kl.18
19. ons Pensjonisttreff kl.10-15
——————————————————————————

NOVEMBER 2007
01. tors Tegnspråkdag
02. fre Tegnspråkdag
03. lør Tegnspråkdag
Døvegruppa Regnbuen – ELSKER cafe kl 15
05. man Baby kafe kl.11-13
06. tir Bridge kl.18
07. ons Pensjonisttreff og likemannskurs kl.10-15
Regnskapskurs kl.19
ODF styremøte kl.17-21
08. tor Tema-kveld om Syd-Georgia ved Thomas Blix
kl 18.30
09. fre ”Kvinne i dag” ved kulturutvalget
10. lør Flerkulturutvalg kvinnegruppe
11. man Tema-kveld Himmel og Hav kl 18.30
12. tir 60pluss – stavtur til Skar/Øyungen
Bridge kl.18
13. ons Regnskapskurs kl.19
14. tor Åpent Hus kl 18
15. fre Døvblittgruppa
16 lør Flerkulturell arbeidsliv – temadag
Døvegruppa Regnbuen – ekstra ord. Årsmøte
kl 14
20. tir Bridge kl.18
21. ons Pensjonisttreff kl.10-15 og foredrag om kosthold
kl 12
Regnskapskurs kl.19
22. tor ODF – medlemsmøte kl.19.00
24. lør Teaterutvalg – Nissefest
27. tir 60pluss – Aerobic på NIH ved Sognsvann
Bridge kl.18
29. tors Representasjonsmøte kl 18.30
Nr. 2- 2007

ANDRE ARRANGEMENTER
2007
•
15.-16. nov Arbeidslivskonferanse om
”Yrkeshemmet?”, NDF
•
23.-25. nov Arbeidslivsseminar, NDF
2008
•
18.- 19. mai Norges Døveforbund 90 år
•
30. mai – 1. jun Eldres Døves Kulturtreff i Bergen
•
26.-29. sep Kristiansand Døveforening 100 år og
Norsk Døvehistorisk Selskap har seminar og
årsmøte i Kristiansand
•
??. okt Døves Kulturdager i Stavanger
•
17. nov Oslo Døveforening 130 år
•
??. nov Nordisk mesterskap for lag i Bridge, Oslo
2009
•
?? okt Oslo Døves Bridgeklubb 70 år
2011
•
??. okt Døves Kulturdager i Oslo
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 .

Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

STØTT OSLO DØVEFORENING – HELT GRATIS!

Gå til http://www.odf.no og se etter logoen

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

