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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.

EN INNHOLDSRIK HØST
Nå har vi flyttet inn i egne lokaler i Nedre Vollgt 5-7, og
våre medlemmer trives veldig godt her. Trivelige og lyse
lokaler. Det er jo ennå litt igjen som ikke er ferdige enda,
men alt blir ferdig straks etter nyttår. Da er det bare å
glede seg til nye aktiviteter som tema- og pubkvelder
fremover.
Nå er et stor arrangement vel overstått, nemlig
Tegnspråkdagene her i Oslo med rekordoppslutning og
ca. 800 eller flere var innom Oslo Døveforening på lørdag
3.november. Det var en meget god stemning hele kvelden,
noe som viser døveforeningens viktighet for døvemiljøet.
La oss ta vare på døvemiljøet, alle unge og eldre. Vi har
en fin lokale som alle medlemmer kan bruke til de
forskjellige aktiviteter, de tradisjonelle aktivitetene og nye
aktiviteter er hjertelig velkomne.

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG
GOD JUL OG ET GODT
NYTTÅR!
Julehilsen fra hovedstyret og
ansatte i Oslo Døveforening
Gunnar, Dag, Maj-Lis, Dmitry,
Thomas, Vidar, Keir og Stein E.

Nå er det jul igjen, og det var ikke lenge siden forrige jul,
tida flyr. Vi har hatt masse arbeid, bl.a. med innflytting,
oppussing, nye møbler, Tegnspråkdagene, julebord. Nå er
det på tide å sette seg ned og reflektere over tiden som
har gått og nyte julefreden med sine familier og venner, og
samle kreftene til et nytt år.
Jeg takker medlemmene for all tålmodigheten dere har
vist, til tross for de forsinkelsene vi har hatt.
Jeg vil ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!
Gunnar Løken, Leder

TEATERGRUPPEN ØNSKER
ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG

STOFF TIL NESTE NUMMER

ET GODT NYTTÅR!

Neste nummer kommer ut i mars 2008, og frist for å
sende stoff er 1. mars til seher@odf.no

Trenger du noen å snakke med som ikke sier det videre? Kirkens SOS er en krisetelefon, åpen for alle, hele døgnet.

Teksttelefon: 55 32 56 97
Du kan også skrive SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Her finner du også mer informasjon om Kirkens SOS.

SOS-meldinger besvares innen 24 timer.
Nr. 2- 2007

3

NYTT FRA STYRET
Medlemskap
Innmeldinger: Roald M. Hauge
Miriam Holter Skuseth
Faduma Yusuf Hassan
Irene Greftegreff
Ingvild Monica Bøe Torvund
Niels Kristensen

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:

To nye stillinger
Styret går inn for å utlyse og ansette kulturarbeider i 100%
stilling og kantinearbeider i 20% stilling. Midler for
kulturarbeideren skal dekkes av Kulturmidler (50%) og
Hjelpefondet (50%) og for kantinearbeider skal det
finansieres gjennom egne inntekter og eventuelt
Hjelpefondet.

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

Feriehjemsutvalg:

Nye PC
Styret gikk inn for å kjøpe 3 stk. nye bærbare pc med
dockingsstasjon til sine tre ansatte. De tre gamle pc’ene
på kontoret, skal en bærbar pc gis til feriehjemmet Skaug,
en bærbar pc til felleskontor for underavdelinger og
flatskjerm til server.

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

Utmeldinger:

Silje Fjeld
Maria dos Santos
Marit Vågnes

Dødsfall:

Anker Gusfre

Innbrudd på kontoret
Det var innbrudd på kontoret til aktivitetslederen og en
bærbar pc ble stjålet og noe hærverk. Tyven(e) kom seg
gjennom vindusluken øverst og knuste et vindu inne.
Heldigvis ble det ikke stjålet noe annet enn den ene pc.
Saken er anmeldt til politiet.

MEDLEMSMØTE
Torsdag 31.januar 2008 kl 19.00 skal vi ha
medlemsmøte i døveforeningen.
På medlemsmøtet skal vi informere om rettsaken som
vi tapte og hva som blir gjort videre med saken.
Vår advokat kommer til møtet og vil informere om
sakens gang.
Velkommen!
4
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1. varamedl.:
2. varamedl.:
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TEMAKVELD
Vi ønsker deg velkommen til spennende temakvelder.
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5
Torsdag 10.januar "Israel-Palestina problem" av Dmitry Katsnelson

Torsdag 24.januar – se info på www.odf.no og tekst-tv

Torsdag 7.februar – se info på www.odf.no og tekst-tv

Torsdag 21.februar – se info på www.odf.no og tekst-tv

Torsdag 6.mars – se info på www.odf.no og tekst-tv
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PUBAFTEN
Vi ønsker deg velkommen til spennende pubaften.
Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5
Langfredag 21. Mars kl 19.00
Hjemme i påsken?
Kom til Oslo Døveforening og ha det gøy og
prat med døve som ikke er på fjellet og går på ski!
Det blir påskeunderholdning!
GRATIS ADGANG!

Arr
Arr:: ODF styre

Nr. 2- 2007
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OSLO DØVES PENSJONISTFORENING...
EN STOR OG AKTIV FORENING
OSLO DØVE 60PLUSS

Oslo Døves Pensjonistforening har 90 medlemmer og i
høst har det vært mye aktiviteter med forskjellige tilbud til
sine medlemmer. Tidlig i høst startet vi med OSLO DØVE
60PLUSS, laget som bare vinner....fortsetter og fortsetter
å vinne.
Oslo Døve 60Pluss er en aktiv gruppe som har som formål
å organisere opplegg for eldre normalt friske men inaktive
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.Vi har
tidligere hatt en del aktiviteter i høst og fortsatte tirsdag 30.
oktober med tur langs Akerselva, vi gikk fra Nydalen ved
hovedinngangen til BI, hele 23 personer var med. Turen
hjemover gikk nedover mot Grønland og der hadde vi
sosialt samvær på en kafe.
13.november hadde vi stavtur med instruktør Katrine Mari
Ove og vi startet ved Skar og gikk til Øyungen og 18
personer med. Tirsdag 27.november hadde vi Aerobic på
Norges Idrettshøgsskole, med vår instruktør og 8 personer
var med. Tirsdag 11.desember hadde vi ny tur med 11
persom og denne gangen gikk turen fra Skullerud T–bane
til Rustadsaga sportsstue hvor vi hadde sosial samvær.
Deretter hjemover god og fornøyd med turen. Disse turene
har vært godt for oss eldre, fint vær har det vært, mye godt
humør og godt å komme seg ut i frie natur og få rørt litt på
kroppen. Når man kommer hjem etterpå føler man seg
godt og merker at man får mere energi for å møte
hverdagen. Så alle som har lyst å være med er hjertelig
velkommen og det er gratis. For neste års aktiviteter i Oslo
Døve 60Pluss er det søkt om midler kr. 38.900,-.
LIKEMANNSSEMINAR FOR ELDRE DØVE
Arbeidsgruppen er Jarle Lid, Reidar Brenden og Vidar
Sæle.
I samarbeide med Oslo Døveforening ble seminaret
gjennomført samtidig med pensjonisttreff og den
24.oktober i Døvekirkens lokale hadde vi besøk av Herlof
Gjerde som hadde forelesning om Norges
Pensjonistforbund. Den 7.november hadde vi foredrag i
8
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Oslo Døveforenings lokale om Demens med Liv A. Brekke
fra Nationalforeningen.
FØRJULS-TUR
Onsdag den 28.november hadde Pensjonistforeningen
tradisjonelle dagstur med buss til Sandefjord og deretter
med Color Line til Strømstad. Rolig og fin tur med hele 67
personer med på turen og vi måtte denne gang ha 2
busser. Ansvaret for turen Reidar Brenden medhjelper
Torstein Ekerbakke.
FIN OG KOSELIG JULEBORD FOR OSLO DØVES
PENSJONISTFORENING
Julebord ble i år avholdt fredag 5.desember ved Rica
Victoria Hotel i Victoriahaven Restaurant, Rosenkrantz
gate 13 og ialt 74 personer var med.
Det var julebuffet med både varmt og kald mat og mye
godt ble servert og prisen for våre medlemmer kr. 100,- for
andre kr. 195,-.
Etter julebuffet vandret vi til Oslo Døveforenings lokale
hvor det ble servert kaffe, julekaker og noe godt i
glassene. Oskar Nilsen ga 2 store kransekaker som han
hadde bakt. Brynjulf Dammen fortalte om sin barndomsjul
og Berit Jarl var nissemor og laget koselig julestemning
ved å dele ut julegaver. En hyggelig og tradisjonell julefest
for våre medlemmer. Festkomiteen bestod av styret i
pensjonistforeningen.

FLERE KLIMAENTUSIASTER
Denne uken fikk også hørselshemmede “høre”
klimabudskapet i Klimaløftets “Himmel og Hav”
foredrag.
Av: Yekbun Ster

Klimaforsker Cecilie Mauritzen (t.h) gir et bilde av hvor det
meste av utslippene kommer fra.Tolken gjør en god jobb i
å formidle foredraget. Foto: Yekbun Ster
På mandag var vi med Oslo Døveforening (ODF) da de
arrangerte “Himmel og Hav” foredrag for sine medlemmer.
Klimasaken har også blitt et viktig tema for ODF.
Det var disket opp med nystekte vafler, nytraktet kaffe og
nesten førjulsstemning da vi ble ønsket velkommen.
Foredraget ble holdt av klimaforskerne Inger HanssenBauer og Cecilie Mauritzen på ordinært vis med det
unntak at de denne gangen foredro i følge med en
døvetolk.
Glad i naturen
Klimaløftet fikk en prat med Kari Marie Myrhol som var en
av deltakerne ved arrangementet.
Hun forklarte oss hvor viktig dette temaet var for henne.
– For meg er det viktig at alle er med. Jeg er glad i naturen
og tenker på neste generasjon, sa den engasjerte
deltakeren.
Hun synes videre at klimaproblematikken ofte blir
presentert uklart men at dette foredraget gav henne en
god forklaring og føltes nyttig.
Flere vi snakket med var klare over klimasituasjonen men
var overveldet over at omfanget var så stort

kan samles for å kunne snakke om noe som berører oss
alle, forklarte en av tilhørerne som hadde reist helt fra
Drammen for å få med seg dette.
Himalayas drikkevann
–Isen smelter, sa klimaforsker Inger Hanssen-Bauer og
betydningen av dette er ikke bare at isbjørnen forsvinner,
men at isbreene i Himalaya blir mindre. Når isbreene i
Himalaya smelter, forsvinner vanngrunnlaget for de mange
elvene i fjellområdene. Det betyr tørke og mindre
drikkevann.
– Menneskene er de primære årsakene til endringene
kunne Cecilie Mauritzen slå fast, før hun gikk videre med å
gå inn på de ulike klimascenariene.
Klimascenariene går ut på at Norge blir 2-4 grader
varmere, vårflommen kommer tidligere, mer intens nedbør
som skaper ras og flom, heftig uvær og at det blir varmere.
Varme = null ski
– Noen vil tenke det er fint med varme, sa HanssenBauer. Men dette vil føre med seg ulemper som vi ikke vil
trives med, som f.eks at flåtten vil få større områder å
være i. Og snøen vil bli borte. Da blir ikke vi nordmenn
født med ski på beina lenger, konkluderte hun.
Klimaforskerne fikk med seg hver sin marsipan som takk
for innsatsen.

SUNT KOSTHOLD
Flerkulturelt utvalg ved Kvinnegruppa arrangerte temadag med
foredrag om sunt kosthold i Oslo Døveforening lørdag 10.
november kl 13-16. Vi inviterte ernæringsfysiolog Tonje MellinOlsen og ernæringsrådgiver Chanden Dhirad ved Lovisenberg
Diakonale Sykehus. Det kom 7 deltakere. Tonje Mellin-Olsen
ønsket å vite hvilket land vi kom fra, og om vi har barn.
Grunnen var at hun kunne få vite hvilke mattradisjoner vi har fra
våre hjemland. Deltakerne kommer fra Hong Kong, Makedonia,
Norge, Somalia, Sri Lanka og Kapp Verde. Tonje Mellin-Olsen
fortalte om viktigheten av måltider og valg av mat. Etterpå viste
Chanden Dhirad hvordan man kunne lage sunn lunsj. Vi fikk
mange nyttige tips, for eksempel, å lage chutney i stedet for
smør. Det smakte faktisk godt og det er lett! Cottage cheese er
lurt å bruke om man ønsker å spise mindre kjøtt på grunn av
høy proteinprosent. Det var lærerikt for oss, og det var topp å
spise det kjempesunne måltidet! Tusen takk til Anne Mette Dahl
og Frøydis Mørk som stilte opp som tolker!

– Jeg har fått med meg mye nå og syns det er flott at vi
Nr. 2- 2007
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NYTT FRA PAFF…
Ja, nå er det jul igjen, og her kommer det en liten
oppramsing fra PAFF gjennom 2007.

Den 23. november gjennomførte PAFF en morsom
rapkveld.

Den 23. mars ble PAFF opprettet, og et splitter nytt styre
ble valgt.
Den 1. mai hadde PAFF sitt første offisielle treff.
Den 19. mai ble det arrangert en tur til Tusenfryd.
Den 21. juni hadde vi en avslutningsfest før sommer på
Kalvøya.
Den 7. september hadde PAFF sitt første treff etter
sommer.
Den 29. september arrangerte PAFF By-Rebus.

Den 7. desember hadde vi årets siste treff, en nissefest.

Den 31. oktober fulgte vi tradisjonen og arrangerte
Halloween-kveld.

Den 3. november, under tegnspråkdagene, hadde PAFF
en åpen kveld for både barn og unge.

Tislutt vil vi i PAFF-styret ønske alle en riktig god jul og et
godt nytt år.
Styret ser frem til nye sosiale begivenheter i 2008, det
første som vil skje i 2008 er hytteturen til Hafjell.
Tekst: Jannicke Kvitvær
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TUR TIL LØITEN LYSSTØPERI
Lørdag 27. oktober hadde vi en flott busstur til Løiten
brenneri og lysstøperi. Vi var 8 personer og tre tolker. Vi
fikk rundstykker og kaffe/te ved ankomst. Godt med noe å
spise før omvisningen begynte.
Vi stod utenfor Brenneriet kl 12.00 og ventet på at noen
skulle komme, da kom det en mann nedover veien med en
tralle med poteter og han var utkledd som en bonde. Han
fortalte historier og hadde flere forskjellige roller og han
skiftet kostyme i rasende fart. Han fortalte om brenneriets
historie og hvordan man laget akevitt i gamle dager. I dag
er det bare museum. Etterpå gikk vi til lysstøperiet og
handlet lys og masse annet til julen. Det var veldig koselig
der inne og man kom raskt i julestemning.

OSLO DØVES
PENSJONISTFORENING
ØNSKER ALLE EN RIKTIG
GOD JUL OG
ET GODT NYTT ÅR.

Etterpå var det middag i restauranten. Nydelig stekt ørret
og tilslørte bondepiker til dessert satte en fin sluttstrek for
dagen.
Da var det buss hjem til Oslo, og alle var glade og
fornøyde.

Nr. 2- 2007
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NYE MØBLER TIL VÅRE LOKALER
Endelig har møblene kommet. Nå ser lokalene fine ut.
TV har ikke kommet enda fra leverandøren og vi har bestilt
tre stykker, og to smartboard skal komme, en til
kursrommet og en til møterommet.
Det gjenstår noen stoler til møterommet.

Internettcafe, to datamaskiner og brusautomat, tre høye
rundbord med stoler

Sitteputer for barna og sofa. Ved døren skal det stå en
flatskjerm for informasjon fra døveforeningen.
Møterom. Smartboard skal settes på veggen

Nå er lokalene lyse og fine med nye tapeter, spotlys på
veggene, og nye stoler og bord.

Garderoben, med nye hyller og sittebenk

Ny scene, med lysbrytere på veggen. Motorisert lerret og
man kan se på via projektor fra taket. Talerstol kommer
snart.
Kursrommet

Kontorene til våre tre ansatte.
Kantinen er ferdig!
12
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TEGNSPRÅKDAGENE I OSLO 1.-3. NOV

Det ble to suksessfulle arrangementer i Oslo Døveforening
i forbindelse med Tegnspråkdagene som Norges
Døveforbund arrangerte.
Først ute var Oslo Døveforening allerede på torsdag 1.
November med foredrag av Sonja Erlenkamp, professor,
med temaet ”Tegnspråket ties i hjel”. Lokalet var fullsatt og
det var ikke nok stoler til alle. Det var et meget interessant
foredrag som fenget oss alle. Folk kom fra alle kanter av
landet, og til og med fra fjerne land som Brasil og flere
europeiske land. Det var elever fra ”Frontrunners” på
Castberg folkehøyskole i Danmark. Etterpå var det
spørsmåler og en del diskusjoner om tegnspråket og CI.

Etterpå var det demonstrasjonstog til Stortinget med ca
1650 deltakere.
Etterpå dro ca halvparten av folkene til Oslo Døveforening.
Det ble satt opp partytelt på gaten utenfor lokalene i Nedre
Vollgt. Vi fikk tillatelse til å stenge av gaten, så vi hadde
hele gaten for oss selv. Våre medlemmer vartet opp med
salg av grillmat som hamburger og pølser. Vi hadde også
ordnet med øltappemaskin og vinsalg. Det var godt og
varmt å stå ved siden av grillen. Inne i lokalet var det salg
av smørbrød, vafler og drikke. Det var helt fullsatt inne,
men heldigvis var alle i godt humør. Vi hadde enda ikke
fått inn de nye møblene, så vi leide inn bord og stoler. Det
kom inn ca 800 døve i løpet av kvelden.
Med flott vær var det et fint og sosialt ramme rundt
arrangementet man sent vil glemme.

Arrangementet ble en stor suksess, og takk til styret og
flere av underavdelingene som stilte opp som frivillige.
Stein

På lørdag 3. November var det den store dagen med
program på Youngstorget, og da ble våre to medlemmer
Ipek D. Mehlum og Unni Arnesen hedret med Kulturprisen.
Ipek ble hedret for sitt mangeårige innsats for teater og
kultur, og Unni ble hedret for sitt frivillige arbeide på
feriehjemmet Skaug og i døeforeningen.

FOREDRAG TORSDAG 8. NOV
”SYDPOLEN”
Thomas Blix og Asbjørn Grødem holdt et interessant foredrag
om turen de tok til Syd Georgia. De viste mange flotte bilder fra
reisen og oppholdet på storskjerm. De fortalte om møter med
dyreliv, og hvordan naturen der nede var. Vi fikk også se
hvordan de renoverte hytter bygd av tidligere hvalfangere.
Foredraget tok cirka 2 timer. Det var cirka 25 personer tilstede
under foredraget, og alle synes det var spennende å høre de to
fortelle.
Dag Lindeberg
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LEDIGE JOBBER I OSLO DØVEFORENING
Oslo Døveforening er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Vi har 460 medlemmer og holder til i Nedre Voll gate 5, Oslo. Vår visjon er å tilby ulike tilbud, som aktiviteter og kurs for tegnspråklige. Vi ønsker
derfor å styrke foreningen med økt kulturtiltak, og søker etter en kulturarbeider og en kantinearbeider.

KULTURARBEIDER

KANTINEARBEIDER

Vi søker etter en kulturarbeider i 100 % stilling, og
arbeidsoppgaver vil være:
−
å utvikle foreningens profil
−
å ta ansvar for ulike arrangementer
−
å koordinere og pådrive kulturarbeid
−
å følge opp og å bistå utvalgene i deres arbeid
−
å assistere ledelsen med generelle administrative
oppgaver
−
å støtte ungdomsarbeid

Vi søker etter en kantinearbeider i 20 % stilling, og
arbeidsoppgaver vil være:
−
å ha ansvar for kantinedriften
−
å ordne innkjøp
−
å passe på at kjøkkenet er rent til enhver tid
−
å servere varm/kald mat

Man må være forberedt på at det vil være en del kvelds- og
helgejobb i perioder, og ellers vil arbeidstiden være på dagtid.
Ønskende kvalifikasjoner:
−
Høyere utdanning men kan erstattes med relevant
erfaring.
−
Initiativrik
−
Serviceorientert og utadvent
−
Godt humør
−
Evne til å jobbe selvstendig
−
God økonomisk forståelse
−
God norsk skriftlig og beherskelse i tegnspråk
Vi tilbyr:
−
Utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver
−
Høy grad av selvstendighet innenfor avtalte rammer
−
Godt arbeidsmiljø med mulighet for egenutvikling og
kompetansebygging
−
Lønn etter avtale

Arbeidstid vil være to dager i uken, hovedsakelig dagtid kl 10-14
en dag i uka og annen hver torsdag eller fredag kveld kl 17-22,
ellers etter avtale.
Ønskende kvalifikasjoner:
−
erfaring fra kantine, kjøkken eller annen relevant
kompetanse
−
glad i å lage mat
−
selvstendig og arbeidsom
−
serviceinnstilt og pliktoppfyllende
Du må være fylt 18 år og å kunne tegnspråk.
Vi tilbyr:
−
Utfordrende arbeid
−
Høy grad av selvstendighet innenfor avtalte rammer
−
Godt arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
−
Opplæring vil bli gitt i forhold til bruk maskiner som er i
kjøkkenet.
−
Lønn etter avtale
Døve oppfordres til å søke.

Døve oppfordres til å søke.

Arbeidssted
Arbeidssted for begge stillinger vil være i Nedre Voll gate 5, Oslo.
Forbehold
For begge stillinger vil det være en prøvetid på 6 måneder i fast stilling, så lenge Oslo Døveforening får tilskudd fra
Oslo kommune.
Kontaktperson:
Gunnar Løken, foreningsleder, e-post: leder@odf.no
Søknad med CV og vitnemål/attester sendes til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5 -7, 0158 Oslo innen 15. januar 2008.
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OSLO DØVEFORENINGS JULEBORD
Vi hadde vårt årlige julebord i vårt nye lokale den
14.desember med 41 gjester. Det ble servert tradisjonell
juleribbe med tilbehør, og kransekake med is til dessert.
Lokalet var pent pyntet og god stemning blant gjestene.
Det var lettere underholdning etter middagen. Alle hadde
en trivelig og koselig julebord.

Stein E. Wroldsen, Vencke Sandvik, Svein Olav
Fredriksen og Annette Rasmussen

Terje Lund og Ann-Cathrin Larssen i ivrig samtale

Ragnhild Rekkedal, Vigdis Granås, Kjell Nilsen, Siw K.
Mathisen, Rune Seder, og Maj-Lis Marman

Alle venter på maten

Dessert og kaffe smaker godt etter middagen. Thomas
Flinterud, Jarle Lid, Bjørg Seder, Bogumila Schrøder og
Bjarne Gunnerud
Smaker godt!! Svein Olav Mikaelsen, May-Britt Mikaelsen
(skjult), Johannes Rekkedal, Ingunn Moen og Turid
Tinnesand

Foto: Mona-Britt Petersen
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NYTTÅRSAFTEN
I OSLO DØVEFORENING
DØRENE ÅPNES KL 17.00
Det blir salg av kaffe og kaker fra kl 17, smørbrød fra kl
19.00 og etter kl 21.00 blir det servering av nattsuppe
og rundstykker.
Salg av drikke
!! UNDERHOLDNING!!
GRATIS INNGANG!!
Velkommen alle sammen og ha det gøy og sosialt inn i
det nye året!
Arrangementskomiteen

16
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Bruk kreativiteten og lag din egen hatt og noe rødt på
kroppen og ta den med til Valentine Party!
Kanskje du vinner premie for årets hatt?

8. februar 2007
Kl. 19.30
Oslo Døveforening
Inngangspris:
Gratis med hatt pluss noe rødt på kroppen
Kr 100,00 uten hatt pluss noe rødt på kroppen
Vi selger hjerte-alkohol.
Vi viser teater, og det blir underholdning.
Hjertelig velkommen til Valentine party!
Arrangeres av kultur- og teaterutvalget.

Nr. 2- 2007
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Bruk kreativiteten og bruk kostyme!
Kanskje du vinner premie for årets kostyme?

29. februar 2008
Kl. 19.30
Oslo Døveforening
Inngangspris:
Gratis med kostyme
Kr 100,00 uten kostyme
Vi selger karneval-alkohol.
Vi viser teater, og det blir underholdning.
Hjertelig velkommen til Karneval party!
Arrangeres av kultur- og teaterutvalget.
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2008
JANUAR 2008

APRIL 2008

08. tirs
09. ons
10. tors
12. lør
15. tirs
16. ons
18. fre
19. lør
22. tirs
24. tors
26. lør
29. tirs
30. ons
31. tors

01. tirs
03. tors
08. tis
09. ons
15. tirs
17. tors
18. fre
19. lør
22. tirs
23. ons
24. tors
26. lør
29.tirs

Kvinneforening kl 16 # Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
ODF - Temakveld kl 19
Regnbuen ekstraordinært årsmøte kl 13-18
Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
Kulturutvalg – Kvinne i dag
Flerkulturell utvalg – Cafe
Bridge kl 18
ODF - Temakveld kl 19
Nyttårscup i bowling v/ODSK
Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
ODF - Medlemsmøte kl 19

FEBRUAR 2008
05. tirs Kvinneforeningen – Årsmøte # Bridge kl 18
07. tors ODF - Temakveld kl 19
08. fre Teaterutvalg/Kulturutvalg – Valentine Party og
Hatteparty
12. tirs Bridge kl 18
13. ons Pensjonisttreff kl 10-15
16. lør Kulturutvalg – Kvinne i dag
19. tirs Bridge kl 18
21. tors ODF - Temakveld kl 19
26. tirs Bridge kl 18
27. ons Pensjonistreff – Årsmøte kl 10-15
29. fre Kulturutvalg/Teaterutvalg – Karneval

Kvinneforening – Hyggekveld # Bridge kl 18
ODF - Temakveld kl 19
Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
Bridge kl 18
ODF - Temakveld kl 19
Kulturutvalg – Kvinne i dag
Flerkulturellutvalg – kvinnegruppe
Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
Hjelpefondets årsmøte kl 19
ODFs årsmøte kl 13
Bridge kl 18

ANDRE ARRANGEMENTER
2008
•
•
•

•
•
•

18.-19.mai - Norges Døveforbund 90 år
30.mai-1.juni - Eldres Døves Kulturtreff i Bergen
26.-29. Sept. – Kristiandand 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

MARS 2008
04. tirs
05. ons
06. tors
11. tirs
12. ons
18. tirs
21. fre
25. tirs
26. ons
28. fre
29. lør
30. søn

Kvinneforening – Hyggekveld # Bridge kl 18
Teaterutvalg – Møte, døves kulturdager kl 19
ODF - Temakveld kl 19
Bridge kl 18
Pensjonisttreff kl 10-15
Bridge kl 18
Pubaften - Påskehare kl 18
Bridge kl 18.
Pensjonisttreff kl 10-15
Skaug - Dugnad
Skaug - Dugnad
Skaug – Dugnad

2009
•

??. okt

Oslo Døves Bridgeklubb 70 år

2010
•

??. 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 .
Nr. 2- 2007
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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!)

