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Oslo Døveforening   
Nedre Voll gate 5-7 
0158 Oslo 
Direkte kontakt via CHAT på http://www.odf.no 
Send ODF <melding> til 1980 
23 50 24 30 
post@odf.no 
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tegnspråkbrukere! Nå kan vi gå med oppreist hode og si at 
vi er nordmenn, har jeg hørt fra flere døve. Det er sterkt 
sagt! 
 
Hva vil dette bety for ODF? Vi vil stå sterkere som en 
forening for tegnspråkbrukere. Og forhåpentligvis kan vi 
også etter hvert søke mer støtte fra det offentlige. Men 
først må Språkmeldingen vedtas i Stortinget, og det skjer i 
høst en gang! 
 
Vi inviterer med dette NDF til å feire den store dagen hos 
oss i våre lokaler!   
 
God sommer! 

Hege 

TAKK FOR TILLITTEN! 
 

 
 
På årsmøtet ble jeg valgt som leder for Oslo døveforening, 
og takker for tilliten! 
 
Jeg vil kjempe for å styrke ODF som forening i døvemiljøet 
og i Oslo, og for et godt tilbud til dere medlemmer! Så kom 
gjerne med ris og ros! 
 
Oslo Døveforening er jubilant i år med 130-årsdag i 
november, noe vi vil markere flere ganger i løpet av 
høsten. Mer informasjon vil komme i neste Se Her, så følg 
med! 
 
Vi i det nye styret vil jobbe for foreningens beste, og vil se 
på hvordan vi kan trygge foreningens framtid i den 
vanskelige økonomiske situasjonen vi er i nå. Vi får mindre 
tilskudd fra kommunen og har brukt en del penger i 
forbindelse med flytting til nye lokaler. Det blir et 
medlemsmøte torsdag 18. september hvor vi vil informere 
om ODFs økonomi, mer informasjon i dette bladet. 
 
Vi vil jobbe for at ODF kan fortsette i mange år til! 
 
Til sist men så absolutt ikke minst: 
 
Språkmeldingen som ble lagt fram fredag 27. juni sier at 
norsk tegnspråk er likeverdig med norsk, og at norsk 
tegnspråk er et norsk språk! Dette er et stort steg for oss 

Medlemsmøte 
 

Det blir medlemsmøte torsdag 18. 
september kl 19.00 i ODFs lokaler. 
 

Tema for møtet: 
 

ODFs økonomiske situasjon i 2008. 
 

ODF har i år fått mindre i driftstilskudd fra 
Oslo kommune, og ikke noe i 
kulturstøtte. 
 

Hva betyr dette, og hva må vi gjøre for å 
få opp inntektene til ODF? 

 

Velkommen! 
 

Styret 
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OKTOBER-BAYERN FEST  
I 

OSLO DØVEFORENING 

LØRDAG 4. OKTOBER 

kl.19.00 – 02.00 

Feriehjemsutvalget Skaug inviterer deg /dere til 
BAYERNs kulturaften! 

PROGRAM 

Foredrag om Bayerns historie 

Bayern lue 

En liters ølglass 

Matkultur 

Medlem: kr.350,-  

Ikke medlem: kr.400,- 

Bindende påmeldingsfrist: 20. September til 

Ronny.patrick.jacobsen@odf.no  

eller Børre: 99 50 01 03 

 

SENSOMMER-REKEFEST 
SKAUG 

LØRDAG 30. AUGUST KL.13.00 – 19.00 
Feriehjemsutvalget inviterer deg til en hyggelig 
sensommer - rekefest på feriehjemmet Skaug på 
Nesodden. 

FOR VOKSNE 

Reker/majones med loff, kaker og et glass (vin, øl eller 
brus) inkludert i prisen for medlemmer kr 250 og for 
ikke medlemmer kr 300. 

FOR BARN 

Pølser med lompe eller brød og en flaske brus 
inkludert i prisen for medlemmer kr 100 og ikke-
medlemmer kr 150. 

Ved påmelding, vennligst oppgi om du tar egen bil eller 
om du ønsker å ta felles transport fra Oslo til Skaug t/r. 
Oppgi ditt navn og sms nummer. Etter påmelding får 
du beskjed via SMS om felles transport.  

Bindende påmeldingsfrist er 22.august til 
ronny.patrick.jacobsen@odf.no eller Børre sms 99 50 
01 03. 

HJERTELIG VELKOMMEN! 

NYE STYRE SOM BLE VALGT PÅ ÅRSMØTET 26. APRIL 2008

  
 Fra venstre ser vi Gunnar Løken, Thomas Flinterud, Sonja M. Holten, Maj-Lisbeth Marman, Hege R. Lønning, Dmitry 
 Katsnelson og Svein Arne Peterson. 
 
Referat fra foreningens årsmøte, er ikke klar enda. Det kommer i neste nummer av Seher. 
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OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG 
 
Valgt på årsmøtet 26.april 2008.  
 
Foreningsleder:     Hege R. Lønning  
Nestleder:      Svein Arne Peterson (2 år) 
Styremedlem:     Sonja M. Holten (2 år) 
Styremedlem:     Maj-Lisbeth Marman 
Styremedlem:     Dmitry Katsnelson 
1.varamedlem:      Thomas Flinterud 
2.varamedlem:      Gunnar Løken 
 
Bilagsrevisor:     Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene:  Svein Arne Peterson 
 
Lovkomite:      Tone-Britt Handberg 
        Odd-Inge Schrøder 
        Camilla Rae Høiberg 
 
Eiendomsstyre:     Bjørn A. Kristiansen 
        John Erik Johannessen 
        Hege R. Lønning 
        Svein Arne Peterson 
        Andreas Fjelde 
 
Feriehjemsutvalg:    Andreas Fjelde 
        Børre Roås 
        Pia Schrøder 
        Jan Åge Bjørseth 
        Per Christian Dahl 
        Eva Roås 
        Astrid T. Bø 
 
Kulturutvalg:   Ikke valgt, styret fikk fullmakt å finne noen kandidater. 
 
Døvehistorieutvalg:    Karl-Fredrik Robertsen 
        Trine S. Austbø 
 
Foreldreutvalg:     Beata Slowikowska 
        Daniela M. Roos 
        Morten Brynhildsen 
 
Flerkulturelt utvalg:    Grace Wing-Sum Ho 
        Maqsood Riaz 
        Faduma Yusuf Hassan 
        Ramize Salihu 
 
Teaterutvalg:     Brynjulf Dammen 
        Petter Noddeland 
        Line Andreassen 
 
Visjonsutvalg:     Dag J. Lindeberg 
        Sonja M. Holten 
        Sissel Gjøen 
        Hege R. Lønning 
 
Jubileumskomite:    Torill Lorentzen 
        Mira Zuckermann 
        Dag J. Lindeberg 
 
Valgkomite:      Dag J. Lindeberg 
        Mari Hol 
        Oskar Nilsen 
 1.varamedlem:    Hallgerd Wroldsen 
 2.varamedlem:    Eva Roås 

STYREVAKT PÅ PUBKVELDER OG 
TEMAKVELDER HØSTEN 2008  

 
Temakvelder 

22.september:  Sonja M. Holten og Hege R. Lønning 
23.oktober:   Hege R. Lønning og Maj-Lisbeth Marman 
20.november:  Sonja M. Holten og Svein Arne Peterson 
 
 

Pubkvelder 
12.september:  Svein Arne Peterson og Maj-Lisbeth M. 
10.oktober:  Dmitry Katsnelson og Thomas Flinterud 
07.november:  Dmitry Katsnelson og Thomas Flinterud 

WEBDESIGNER TIL VÅR 
WEBSIDE WWW.ODF.NO  

 
Oslo Døveforening søker en person som kan bistå 
med å videreutvikle websiden vår www.odf.no, som vi 
ønsker å fornye. 
 
Vi trenger en person som har kunnskap om: 
 
• Å lage forslag til ny design på websiden (css + 

ny farge og font) 
• Å lage en database (wordpress, joomla e.l.) 
 
Vi ønsker å ha med: 
 
• Terminliste/kalender 
• Aktuelle nyheter som er synlig på forsiden, med 

  mulighet for bilder 
• Filmsnutter (vurderes) 
• Reklameannonser 
• Enkel diskusjonsforum 
• Utskriftsvennlige sider 
• SMS-funksjon (nettregistrering av mobilnumre 

  for informasjonSMS– vurderes). 
 
Høres dette spennende ut? Ta kontakt med oss for 
mer info på post@odf.no. 
Søknadsfrist innen 15.august 2008. Honorar vil bli gitt. 
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LEDIG STILLING 
 
Oslo Døveforening er en interesseforening for 
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Vi har 455 
medlemmer og holder til i Nedre Voll gate 5, Oslo. Vår 
visjon er å tilby ulike tilbud, som aktiviteter og kurs for 
tegnspråklige.   
 

KANTINEARBEIDER 
  
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  
 
Arbeidstid vil være 1-2 dager i uken, og det vil være 
noe dagtid og for det meste på kveldstid, avhengig av 
aktiviteter vi planlegger.  
 
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 av maskiner 

som er i kjøkkenet. 
 
Lønn etter avtale. Døve oppfordres til å søke. 
 
Arbeidssted vil være i Nedre Voll gate 5, Oslo. 
 
Stillingen er med forbehold så lenge Oslo 
Døveforening får tilskudd fra Oslo kommune. Det vil 
være en prøvetid på 6 måneder i fast stilling. 
 
Kontaktperson: 
Daglig leder Vidar R. Sæle - e-post: vidar.saele@odf.no  
 
Søknad med CV og vitnemål/attester sendes til Oslo 
Døveforening, Nedre Voll gate 5 -7, 0158 Oslo innen 
10.august 2008. 

STYRESEMINAR  

 

Styret i Oslo Døveforening hadde et styreseminar på Sem 
Gjestegård, et hotell langt borte fra støv, støy og betong. 
Sem gjestegård ligger idyllisk til i landlige omgivelser 
utenfor Asker. Hotellet er gammelt, og det er mange fine 
antikke møbler og gjenstander der. 

Vi ankom hotellet fredag kveld, og hadde seminar 2 timer 
før middag om kvelden. Hotellet er stort, og spisesalen lå i 
den andre enden av huset. Vi måtte gå gjennom hele 
hotellet, og det var mange fine møbler, malerier og annet å 
se. Vi var de eneste gjestene denne helgen, så vi hadde 
god plass!  

Lørdag hadde vi en lang dag fra kl. 9 til 18 med program. 
Vi snakket bl.a. om lover og regler for ODF, da hadde vi 
lovkomiteen med oss. Vi snakket om ODFs 
organisasjonsstruktur og behov for endringer og 
oppfølging av søknader til Oslo kommune m.v.  

Søndagen brukte vi til å gå gjennom behovet for håndbok 
for tillitsvalgte i ODF, hva en håndbok for ODF bør 
inneholde og hvordan det skal jobbes videre med en slik 
bok.  

Vi brukte også tid på seminaret til å diskutere 
arbeidsfordelingen i ODF. Daglig leder vil sannsynligvis 
ikke jobbe full tid før til høsten, og arbeidet må prioriteres.  
Dette er en viktig sak for styret. 

Vi er svært fornøyde med oppholdet, og synes at Sem 
Gjestegård var en fin ramme til et vellykket seminar. 

Styret 
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PUBAFTEN PUBAFTEN PUBAFTEN    
Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig pubaften i døveforeningen.Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig pubaften i døveforeningen.Vi ønsker deg velkommen til en hyggelig pubaften i døveforeningen.   

   
   

Fredag 12.september kl 19.00.Fredag 12.september kl 19.00.Fredag 12.september kl 19.00.   
   
   
   
   

Gratis inngang!Gratis inngang!Gratis inngang!   

TEMAKVELD 
MANDAG 22. SEPTEMBER KL 19.00 

 
I samarbeid med NDHS (Norsk Døvehistorisk Selskap) har 
vi invitert Jochen Muhs fra tysk døvehistorisk selskap for til 
å holde foredrag om "Eduard Fürstenberg”, grunnleggeren 
av Tysklands første døveforening i Berlin i 1848. 

Foredraget blir i døveforeningen mandag 22.september kl 
19.00. 

KULTURCAFÉ PÅ KLOVNETURNÉ 
 

Opplev høstens morsomste turné. 
Teater Manu har invitert to franske 
skuespillere til Norge for å bli med på 
en turné som besøker flere 
døveforeninger i hele landet. Dette er 
klovnehumor for voksne. 
 
Når: Tirsdag 23. september  kl 19.00 
 
Hvor: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.  
 

Teater Manu får i høst besøk av to franske skuespillere 
som skal spille klovneforestillinger for voksne, både i 
Oslo og på turné i Norge. De to heter Isabelle Voizeux 
og Kheira Lamada og er tilknyttet IVT (International 
Visuel Theater) i Paris. IVT er et profesjonelt teater for 
døve.  
Begge skuespillerne er lette å oppfatte, de er svært 
visuelle!   
Vi kan garantere frekk fransk humor fra Paris.  
Dette er altså ikke en tradisjonell klovneforestilling for 
barn og det vil være 13 år aldersgrense på 
forestillingen - så er publikum advart! 
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TEGNSPRÅKBRUKERTREFF 
 

Velkommen til  tegnspråkbrukertreff 
 for barn med foreldre, ungdom og voksne  

I Oslo Døveforening 
 

KL. 17.00 – 19.00 
 

Hvor: Nedre Voll gate 5-7 
 

Her er det et møtested hvor du  kan delta i det spennende som skjer eller 
rett og slett bare være sammen med andre. 

Et sted du kan komme og gå når det passer deg, et sted du kan gjøre noe 
du har lyst til! 

Her får du drive med lek, film, tegning, spill og internett 
 

VALGET ER DITT 
 

Program: 
Fredag 15.aug – Eventyrfortelling av Ronny Patrick Jacobsen 

Torsdag 11.sept. – Eventyrfortelling av Irmi Wiatzka 
Fredag 19.sept. – Eventyrfortelling av Ronny Patrick Jacobsen og Irmi Wiatzka 

 

Det blir salg av mat og drikke.  

VELKOMMEN 
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En gruppe elever fra Vetland var på skoletur 5.-7.mai 
2008.  
 
En gruppe elever på Vetland skole fikk støtte fra Oslo 
Døveforening på kr.2000,- til skoletur til Fredericiaskolen i 
Danmark. Tusen takk for bidraget. Det var et bidrag som 
var med å gi oss mulighet til å gjennomføre denne 
opplevelsesrike turen. 
 
Turen startet med reise til Gardermoen tidlig mandag 
morgen den 5.mai. Vi tok fly og ankom Billund i Danmark 
ca kl. 08.00. Vi tok buss og tog til Fredericiaskolen i 
Fredricia. Der ble vi godt mottatt av elever og lærere. Vi 
ble vist rundt på skolen av en elevgruppe og fikk hilse på 
klassene på ungdomstrinnet.  
Etter lunsj var vi sammen med elevene i undervisningen. 
Etter undervisningen ble vi vist rundt i skolens nærområde. 
Der har Fredericiaskolen blant annet av tre elevhjem vi 
besøkte. Elevene fikk raskt god kontakt. 
Kommunikasjonen gikk greit til tross for at det danske og 
det norske tegnspråket er forskjellig. 
Vi fikk overnatte på en av internatene skolen har. Det var 
vi takknemlige for. 
 

 
 
Tirsdagen deltok vi først i undervisningstime i 11.klasse. 
Siden ble vi vist rundt av elevene i Fredericia by. Etter 
lunsj denne dagen, var vi sammen med 8. og 9. klasse 
hvor lærerne på Vetland skole fortalte om norsk tegnspråk, 

norsk døvehistorie og generelt om Oslo og Norge. Etter 
skoletid fikk elevene aktivitetsøkt med elevene som bor på 
elevhjemmene.  
 
De to siste kveldene reiste vi til byen for å spise og se oss 
rundt på egne hånd. 
 

 
 
Den siste dagen, onsdagen reiste vi sammen med elever i 
11.klasse til Legoland. Det ligger like ved Billund flyplass. 
De danske og norske elevene hadde en hyggelig 
opplevelse sammen. Sent på ettermiddagen den 7.mai tok 
vi flyet tilbake til Oslo. 
 
Turen var en flott opplevelse for elevene og full av læring, 
både faglig og sosialt.  
 
        Greta Marvel – Vetland skole 

PÅ SKOLETUR TIL FREDERICIASKOLEN 
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AKTIVITETSPROGRAM FOR OSLO DØVE 

60PLUSS – HØSTEN 2008  
 
Tir. 19.aug.: Tur langs Akerselva, fra døveforeningen til  
    Nydalen, oppmøte kl 11.00 
Tir. 26.aug.: Vandretur med døvehistorie – ODF 130 år,  
    oppmøte i St.Olavs plass ved Scandic hotell  
    kl 11.00.  
Tirs. 2.sep.: Tur til Fornebyen, oppmøte ved Lysaker   
    stasjon kl 11.00 
Tir. 9.sep.: Stavtur på Ekeberg, oppmøte ved     
    Ekeberghallen kl 11.00 
Tir. 23.sep.: Linedancekurs, kl 11.00 – 12.30 i Grubbegt.4. 
Tir. 30.sep.: Linedancekurs, kl 11.00 – 12.30 i Grubbegt. 4 
Tir. 7.okt.: Vanngymnastikk, kl 11.00 – 12.00 på NIH 
Tir. 14.okt.: Vanngymnastikk, kl 11.00 – 12.00 på NIH 
Tir. 21.okt.: Linedancekurs, kl 11.00 – 12.30 i Grubbegt. 4 
Tir. 28.okt.: Vanngymnastikk, kl 11.00 – 12.00 på NIH 
 
TURER MED ELLER UTEN STAVER 
 
Langs Akerselva 
Vi møtes i døveforeningen 19.august kl 11.00 og går til 
Møllergata til Cuba og der starter turen langs Akerselva og 
vi går opp til Nydalen og avslutter turen med cafe / eller 
medbrakt matpakke og drikke. 
 
Vandretur med døvehistorie – ODF 130 år 
Odd-Inge Schrøder vil fortelle hvor Oslo Døveforening har 
holdt hus gjennom 130 år i Oslo. Oslo Døveforening ble 
stiftet i 1878, og hvor holdt første lokale da foreningen ble 
stiftet, og hvor har foreningen holdt hus gjennom årene. Vi 
møtes 26.august kl 11.00 ved St. Olavs plass ved Scandic 
hotell.  
 
Fornebyen 
Vi møtes på Lysaker stasjon 2.september kl 11.00 og blir 
kjent med Fornebyen. 
Vår tur starter på Lysaker, og krysser Lagåsen og følger 
Lysakerfjorden langs Fornebulandet til Fornebyen". 
Underveis passeres Nansens Polhøgda, Fornebu gård og 
ikke minst det nye Fornebu-området, som fortsatt er i 
støpeskjeen.  

Vi besøker parkområdet i midten av den nye "Fornebyen", 
før turen går videre til Flytårnet. Her tar vi en pause på 
kafeen. Vi blir enige om enten å gå rundt og ta bussen 
tilbake til byen eller gå annen vei tilbake til Lysaker 
stasjon. 
http://www.budstikka.no/sec_forbruker/sec_turstikka/article180763.ece 

 
Ekeberg 
Vi møtes ved Ekeberghallen 9.september kl 11.00 og går 
tur i Ekebergsskogen. Flere stavtur grupper pleier å gå 
turer her. 
 
LINEDANCEKURS 

 
Her danser man på rader og rekker, derav navnet Line 
Dance eller linjedans. Denne dansen er lett å komme i 
gang med bl.a. fordi du ikke trenger partner. Mange av 
dansene er enkle ”evergreens” som danses i alle miljøer. 
Siden dette er folkelig dans, vil de ha lokale variasjoner ut 
fra hva stedets dansere finner på og liker. Hvordan 
bevegelsene utføres, vil avhenge av både mennesketyper, 
miljø, musikk og hvilke andre danser som er dominerende 
i miljøet ved siden av Line Dance. Av disse grunner vil 
danseuttrykket bli ulikt i f. eks. England og USA. 
 
Instruktør er Sidsel Fasting og hun har hatt døve før. Vi 
skal ha linedancekurs i Grubbegt 4, som ligger i sentrum i 
sidegate til DNBNOR på Grensen eller ved Stortorvet 
restaurant. I sidegaten er Grubbegt 4 mot 
regjeringskvartalet og holdes i samme bygg som KFUM/
KFUK. 
 
VANNGYMNASTIKK 
 
Vanngymnastikk kan enklest beskrives som gymnastikk 
eller bevegelse i vann. Aktiviteten kan gjennom variasjon i 
øvelser tilpasses ulike behov for trening, slik som 
bevegelighetstrening, styrketrening for spesielle 
muskelgrupper eller utholdenhetstrening. 
 
Vannets egenskaper gir god støtte for kroppen gjennom 
oppdrift og motstand. Alle bevegelser blir enklere å 
gjennomføre i vann sammenlignet med på land. Først og 
fremst reduseres belastningen på ledd og leddforbindelser 
sammenlignet med vanlig trening på land. Økte leddutslag 
muliggjøres ved trening i varmt vann, stive ledd og sår 
muskulatur mykes opp. 
Instruktør er Eva-Lill Kamhaug. Vanngymnastikk avholdes 
i svømmebassenget på Norges Idrettshøgskole ved 
Sognsvann. Husk å møte opp i god tid, da vi må være i 
vannet litt før kl 11.00. 
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FIN TUR TIL HAFJELL. 

 
Oslo Døves Sportsklubb har sammen med Oslo Døves 
Seniorforening spandert en gratis busstur som en takk til 
medlemmer som har over 40 års medlemskap i 
sportsklubben til sommeravslutning på sportsklubbens 
hytte.  
 
Sportsklubben har en fin og trivelig hytte og for flere var 
dette første gang de besøkte hytta onsdag den 18.juni 
2008. 
 
Også andre medlemmer av Seniorforeningen var invitert 
og i alt var hele 52 personer med. Været skiftet med 
overskyet, litt regn og litt sol, temperaturen var slik en 
forventer på fjellet. 
 
Før maten hadde 60pluss program, en orienteringsløype 
med flere stasjoner hvor det var lagt inn forskjellige 
spørsmål som måtte besvares. Det ble laget flere grupper 
som deltok og 40 personer var med på runden. Før runden 
var ferdig, kom regnet så det var mange som fullførte 
runden. Mange ble gjennomvåte da de var ferdige med 
konkurransen. Etterpå kom solen som tørket både 
mennesker og klær. 
 
Det ble servert god grillmat med tilbehør og mye godt 
drikke i glassene.  
 
Styret i seniorforeningen hadde ansvaret for turen, og fikk 
god hjelp av Inger Elise Lid og Harald Angelvedt, så en 
stor takk til begge to. En fin tur hvor vi kom oss ut fra 
storbyens mas og til rolige og fredelige Hafjell, som gjorde 
godt for oss alle. 
 
En stor takk til Sportsklubben for at vi fikk bruke hytta ved 
vår sommeravslutning, vi kommer gjerne igjen ved en 
senere anledning.  

SHS 
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PUBKVELD FREDAG 23. MAI.  

 

Mari Hol  holdt foredrag om India, - hun fortalte om en reise  
som hun og en venninne har gjort. Foredraget varte 50 
minutter. 

De opplevde India på godt og vondt  og reisen var full av 
kontraster fra mareritt til lærerike episoder. Mari fortalte  også 
om kultursjokk, mat, mennesker, natur og klima. 

 

Publikum stilte mange spørsmål som Mari besvarte. Hun var 
klar og tydelig og fikk ros fra publikum for måten hun 
presenterte foredraget på. 

Av bildene ser du at det var mange ungdommer til stede, og det 
var flott! 

 

Det ble en vellykket pubkveld med godt besøk av både godt 
voksne og ungdommer. 

En stor takk til Mari Kristine Hol som stilte opp med foredrag. 

DØVEGRUPPA REGNBUEN 
 
Gruppa har faste sosialtreff på ELSKER Café 
annenhver lørdag fra kl 15.00. 
 
• Lørdag 9. august 
• Lørdag 23. august 
 
• Lørdag 6. september 
• Lørdag 20. september 

 
• Lørdag 4. oktober 
• Lørdag 18. oktober 

  
• Lørdag 1. november 
• Lørdag 15. november 
• Lørdag 29. november 
 
• Lørdag 13. desember 
 

Med forbehold om endringer. 

TOPMODEL FOR GUTTER 
Vil du gjerne bli en topmodel stjerne? 

Audition starter  

fredag 22.august kl 18.00 
 

HVOR: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7 

DU må være over 16 år! 

Påmeldingsfrist innen 18 august 
For mer informasjon om hva du skal 

forberede deg under audition 
Ta kontakt med  

Ronny Patrick Jacobsen 
E-post: ronny.patrick.jacobsen@odf.no  
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Topmodel for gutter 

 
PREMIERE  fredag den 26. September kl.19. i Oslo døveforening, Nedre Voll gate 5-7 

Det blir presentasjon av 10 gutter og mannequin. 

Det blir 1 av 10 som ikke skal gå videre. 

Fredag 17.oktober kl.19. – MONOLOG 

2 av 9 skal ikke gå videre 

Fredag 14.november kl.19. – Mannequin og lag en presentasjon om døve barn fra u-land. 

2 av 7 skal ikke gå videre 

Fredag 28.november kl.19. – Beste klær? 

2 av 5 skal ikke  gå videre 

Fredag 5.desember kl.19. – FINALE – Hvem vinner? 

 

BILLETTPRIS: 

Medlem kr. 50,- pr gang eller 5 ganger kr. 200,- (En gratis inngang) 

Ikke medlem kr. 100,- pr gang eller 5 ganger kr 400,- (En gratis inngang) 

 

Vil du være publikum, så kom og ta plass! 
Kontaktperson: ronny.patrick.jacobsen@odf.no 
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OMVISNING I DEN NYE OPERAEN MANDAG 26.MAI 

 
Operaomvisningen var utrolig populær, og den ble fort 
fulltegnet. Vi kunne ikke ta imot mer enn 40 deltakere. 
Enda var det 30 personer på venteliste.. 
Vi møtte opp ved hovedinngangen kl 16.30 før vi skulle 
møte to guider kl 17.  Før vi møtte guidene snakket vi mye 
om hvor flott den nye operaen er og hvor fantastisk den er 
å se på. Arkitekten har vært flink. Men det er en ulempe at 
utsiden kun er i hvitt. Det kan føre til sterk refleks fra sollys 
og flere av oss måtte bruke solbriller. 
Vi fikk to guider, og ble delt i to grupper. Vi hadde 4 tolker, 
to på hver gruppe.  
Guidene var flinke og orienterte oss om den nye operaen. 
De fortalte at arkitekten var bevisst på å velge få kunstverk 
i utsmykningen av operaen for at de enkelte kunstverk ikke 
skal bli borte. Det er kun 8 verker, og vi så bare tre av 
dem.  
Det viste seg at en times omvisning  ikke var nok., men vi 
fikk en god del  med oss. 
Vi syntes at det var sterkt å oppleve den store 
operascenen. Den er bygget i eik som er malt slik at den 
er mørk brun som sjokolade. I den store operasalen er det 
1300 sitteplasser mens  en mindre scene  har 400 
sitteplasser. 
På hver sitteplass er det en liten skjerm hvor det kan 

oversettes til norsk eller engelsk dersom det er andre 
språk på scenen. Helt utrolig! 
Guiden fortalte at en av grunnene til at  det tok så lang tid  
å starte byggingen av operaen er at de måtte samle 
erfaringer fra operaer i andre land når det gjelder akustikk. 
Det er viktig med riktige materialer og riktig byggeteknikk 
for å få riktig akustikk. Et eksempel på materialvalg er  
eik , fordi den er  solid og mindre bevegelig enn  andre 
tresorter. 
Den ene timen gikk meget fort, men vi var heldige som fikk 
ekstrainformasjon (etter at vi var ferdige med guidene) av 
Maj-Lisbeth Marman. Det var fint å få dele hennes 
erfaringer med å jobbe i operaen.. Å sy et kostyme krever 
mange timer. For eksempe: Et kostyme som heter tutu og 
som brukes av ballett, tar 40 timer å sy. Det må sys for 
hånd. 
Et spennende moment ved den nye operaen er at 
rommene ikke er like. Når man kommer inn, merker man 
at rommene forandrer seg med  ulikt lys, materialer, høyde 
og så videre..  
Vi var kjempefornøyde og følte vi fikk mye utbytte av 
denne omvisningen. En fin opplevelse! 
Siden omvisningen var så populær og så mange ville være 
med planlegger ODF en ny omvisning etter ferien. 
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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. 

OMVISNING I OPERAHUSET 

 
 

Den Norske Opera & Ballett ønsker å åpne opp huset 
og vise fram vår spektakulære arkitektoniske ramme, 

våre imponerende fasiliteter og gi et innblikk i 
aktiviteter bak scenen. Dette er en arbeidsplass 
utenom det vanlige, og det er fascinerende å få 

innblikk i alle ulike aktiviteter som gjennomføres før 
teppet går opp! 

 
Vi hadde en fantastisk opplevelse omvisning i den nye 

operaen mandag 26.mai. 
 

Det blir en ny omvisning igjen i den nye Operaen 
onsdag 8.oktober kl.18.00. 

 
Omvisningen vil ta ca. en time og tolket og vil koste: 

        
Medlem - kr 100,- pr. person   

 
Ikke Medlem – kr 150,- pr. person 

 
(P.S. Gjelder kun voksne) 

  
Bindende påmelding til 

ronny.patrick.jacobsen@odf.no innen 6.oktober. 
 

http://www.operaen.no/Default.aspx?ID=68  

DØVES MØTE MED 
HELSEVESEN, HVA SÅ? 

 
Oslo Døveforening, i samarbeid med Norges 
Døveforbund, inviterer til et seminar i Oslo, fra fredag 
ettermiddag til søndag formiddag. 
 
12.-14. SEPTEMBER 2008 
 
Temaer som blir drøftet: 
Døve, som alle andre, kan bli utsatt for alvorlig sykdom 
og trenger hjelp fra helsevesenet. 
Hvordan bygge ned terskelen? 
 
• Hvilke holdninger og problemer møter døve 

pasienter og helsearbeidere? 
• Hva kan gjøres for at døve skal bli bedre 

ivaretatt i helsevesenet?  
• Etablering av selvhjelpsgrupper blant døve i 

etterkant. 
 
Målgruppe: 
Alle døve som er/eller har vært rammet av sykdom og 
ulykker med mer, i alle aldre. Nedre aldersgrense: 18 
år. 
Det er plass til ca 20 deltakere.  
 
Påmeldingsfrist: 25.august 2008 
 
Det vil bli beregnet en egenandel på kr 500. Prosjektet 
dekker reise- og oppholdsutgifter. 
 
Ta gjerne kontakt med og påmelding til prosjektleder 
Anne-Marit N. Karlsen, e-post: anne-
marit.karlsen@nokab.no 
 
Prosjektet er finansiert gjennom Helse- og 
Rehabilitering 
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Som nyvalgt leder ønsker jeg å skrive noen tanker rundt 
begrepet kvinne pr i dag og kvinneforeningen. 

Kvinneforeningen som er 100 år om noen år, har 
holdt seg godt gjennom mange år, og hatt mange 
fine kvelder og ulike aktiviteter. Det håper jeg  
foreningen vil fortsette med.  
I følge loven står det i paragraf 1, formålet bl. annet: 
 ”…, ta opp saker av spesiell interesse for kvinnene, 
ordne med kåserier, demonstrasjoner, kurser og 
liknende, i samråd med Døveforeningen.” 
 
Men…. pr i dag er gjennomsnittsalderen i foreningen  55-
60 år. Er det slik at kvinner tror det er passende å bli 
medlem når de er over 50 år? Hvordan blir det da med 
kvinneforeningen om 20- 30 år? Hvordan blir det med 
unge kvinner når de har sikkert mange tanker rundt roller 
som mor, datter, yrkesaktiv, student,  kone og ikke minst å 
være kvinne? Blir det ikke godt å ha et sted å henvende 
seg til, kunne prate om disse tanker, høre på foredrag , 
komme med forslag , ta opp kampsak og ha det hyggelig 
med likesinnede, uansett alder? 
 
Demonstrasjoner? Den 8. mars er kvinnedagen. Den må 
feires…. 
Og hvordan? Finns det noen kampsaker? Kom med 
forslag. 
 
Kurs? Foredrag? Til høsten blir det holdt foredrag. 
Kommer tilbake til det senere. Ellers kan dere komme med 
forslag…. 

 
Den 3. juni var det sommerfest,og det kom 43 kvinner til et 
flott tapas- bord med varme og kalde retter. Det gledet 

meg veldig å se alle flotte kvinner spise god mat, kose seg 
og prate og le sammen. En ” vaskedame” kom og 
underholdt  med anklager mot kvinner som måtte være 
hjemme og være klar for menn. 

 
Med dette ønsker jeg god sommer til alle og vel møtt til 
møtekveld den 5. august. 
 

Med hilsen fra Britta B Wold 

KVINNE I DAG? 

STOFF TIL NESTE NUMMER 
 

Neste nummer kommer ut i september 2008, og frist 
for å sende stoff er 1.september til seher@odf.no . 
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FIN BURSDAGSSTEMNING – NDF 90 ÅR 

 
Vi feiret Norges Døveforbunds 90 års jubileum i døveforeningen søndag 18.mai med en flott svær marsipankake som NDF 
spanderte.  

 
Alle aldre var med i feiringen, både barn og eldre. Vi kunne se direktesending fra NDFs fest på Hotell Royal Christiania via 
storskjerm og 4 andre flatskjermer. 
 
Alle koste seg skikkelig og pratet med hverandre samtidig som de fulgte med på skjermen.  

 
Det var over 110 personer som var til stede om ettermiddagen, og i tillegg kom det flere senere på kvelden direkte fra 
jubileumsmarkeringen. 
 
Folk følte at 90 år er en respektabel alder, og NDF er en viktig organisasjon som kjemper for våre rettigheter og vårt språk. 
Festen ble avsluttet i topp stemning. 
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INNKALLING TILHJELPEFONDETS 
EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Torsdag 16. oktober 2008 kl 18.30 

Oslo Døveforening,  Nedre Vollgt. 5-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden for årsmøte: 
 

1. Åpning ved foreningens leder 
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer 
3. Godkjenning av dagsorden 
4. Forslag til bruk av midler 

 
Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2007 har adgang til 

årsmøtet. Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2007 på 
årsmøtet. 

 
Velkommen!                     Styret 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2008 

JULI 
fre  04.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
fre      11.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
fre   18.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
fre      25.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
 

AUGUST 
fre  01.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
tir  05.  Kvinneforening kl.18.  
fre  08.  Rorbua på Aker brygga kl.19 
    Hollywood party kl.19  (lukket arrangement) 
tir  12.  Bridge 
ons 13.  Senior-treff 10-15. 
tor  14.  AU-møte kl 15 
fre  15.  Tegnspråkbruker-treff kl.17-19 
    Rorbua på Aker brygga kl.19. 
tir  19.  60pluss – tur langs Akerselva 
    Bridge 
ons 20.  Åpent Hus 10-15 ved seniorforening 
tor  21.  Veiledningskurs for utvalg/underavdelinger 
fre  22.  Top Model for gutter - AUDITION kl.18. 
    Rorbua på Aker brygga kl.19. 
tir  26.  60pluss – vandretur døvehis. – ODF 130 år 
    Bridge 
ons 27.  Senior-treff 10-15 
    Odf-styremøte kl.17. 
tor  28.  Prosjektmøte kl.11-13. 
lør  30.  Sensommerfest / rekefest på Skaug  
 

SEPTEMBER 
tir  02.  60pluss – tur til Fornebyen 
    Kvinneforening  
    Bridge 
ons 03.  Åpent Hus kl.10-15 
tir  09.  60pluss – tur til Ekeberg 
    Bridge 
ons 10.  Senior-treff kl.10-15 
    Baby-kafe 11-13 
tor  11.  Tegnspråkbruker-treff kl.17-19. 
fre  12.  Seminar – Døves møte med Helsevesen 
    Pub-aften kl.19 
lør  13.  Seminar – Døves møte med Helsevesen 
søn 14.  Seminar – Døves møte med Helsevesen 

tir  16.  Bridge 
ons  17.  Åpent Hus kl.10-15 
tor  18.  Medlemsmøte kl 19 
fre  19.  Tegnspråkbruker-treff kl.17-19. 
man    22. Temakveld kl.19 - foredrag 
tir   23.  60pluss – linedancekurs  
    Kulturkafe på Klovneturne kl.19. 
ons  24.  Senior-treff kl.10-15 
    Odf-styremøte kl.17 
tor  25.  Bridge 
fre  26.  Top Model for gutter. Kl.19. 
tir   30.  60pluss – linedancekurs  
    Bridge 
 

OKTOBER 
ons 01.  Åpent Hus kl.10-15 
lør  04.  ”Oktober-fest” i Odf – Skaug arr. 
tir  07.  60pluss – vanngym 
    Kvinneforening 
    Bridge 
ons 08.  Senior-treff kl.10-15 
    Baby-kafe 11-13 
fre  10.  Pubaften kl.19 
tir  14.  60pluss – vanngym 
    Bridge 
ons 15.  Åpent Hus kl.10-15 
tor  16.  Hjelpefondet ekstra ord.årsmøte kl.18:30. 
fre  17.  Top Model for gutter. Kl.19. 
tir  21.  60pluss – linedancekurs 
    Bridge 
ons 22.  Senior-treff kl.10-15 
    Odf-styremøte kl.17 
tor  23.  Temakveld kl.19 
tir  28.  60pluss – vanngym 
    Bridge 
ons 29.  EU-prosjekt møte kl.09-18 
tor  30.  EU-prosjekt møte kl.15-19 
fre  31.  EU-prosjekt møte kl.09-14 
    Nordisk Mesterskap i Bridge for lag kl.17   

Terminlisten er med forbehold om endringer. Følg 
gjerne med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 

772 i NRK eller hjemmesiden vår www.odf.no . 
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