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På bildet viser vi, at det er blitt veldig
pent med nymalte bygninger på
feriehjemmet Skaug.
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Internett – odf.no
Kr 2.500 for 1 år (gjelder høyresiden av odf.no)
Kr 250,- pr mnd.
Kr 5.000 for 1 år (gjelder hovedsiden i odf.no)
Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon
av annonse i blad og på internettsiden.

FORENINGSLEDER HAR ORDET

diskusjon med tilbakemeldinger, forslag til hvordan vi skulle
stramme inn og hvordan vi skal få inn mer inntekter.
Vi har tatt noen økonomiske grep i høst, hovedstyret har blant
annet sagt fra seg styrehonoraret og flyttet jubileumsfesten fra
Oslo kongressenter til døveforeningens lokaler 29. november.
Julebordet er avlyst, og jubileumsfesten blir med julestemning
(mer informasjon om festen i dette nummer). Festen er
selvfinansierende, og dette betyr at festen ikke skal koste
foreningen noe.
Hovedstyret takker for all tilbakemelding, og nå ser vi fram til en
tid der vi skal jobbe med å lage et realistisk budsjett for 2009 og
å jobbe med politikerne slik at vi får mer i støtte fra Oslo
kommune.
Hege

Kjære medlemmer,
Det er med tungt hjerte jeg som leder må fortelle dere at den
økonomiske situasjonen i Oslo døveforening er mildt sagt
vanskelig.
De siste årene har vi fått mindre i tilskudd fra kommunen uten å
justere budsjettet og driften deretter. I år hadde foreningen
budsjettert med kr 1,1 million i støtte fra kommunen, men vi fikk
bare kr 280 000. Utgiftene har løpt som vanlig, så nå har vi
beregnet at underskuddet i år blir på kr 750 000. Disse pengene
må vi få dekket inn, og vi vil legge dette fram i forbindelse med
ekstraordinært årsmøte 16. oktober (se sakspapirene i dette
nummer).

Medlemsmøte
Det blir medlemsmøte torsdag 13.
november kl 19.00 i ODFs lokaler.
Tema for møtet:
vil vi informere om hva som ble tatt opp
på Ny giv 2 og NDFs landsråd første
helg i november.

Vi har også brukt nærmere to millioner på oppussingen av våre
leide lokaler i Nedre Voll gate 5-7. Det opprinnelige budsjettet
var på kr 800.000. Det ble senere justert til 1,3 millioner, og det
endte opp med nærmere to millioner. Her har vi ikke hatt
kontroll.
Hovedstyret har prioritert å ansette en kulturarbeider for å
rendyrke kulturarbeidet i foreningen, og avlaste daglig leder.
Tilskudd fra kommunen er som sagt sterkt redusert, og
kulturstøtte har vi ikke fått i 2008. Dette betyr at
kulturarbeiderstillingen er i fare, og det er trist etter de
vellykkede arrangementene vi har hatt etter sommeren.
Torsdag 18. september hadde vi et medlemsmøte hvor vi tok
opp den økonomiske situasjonen. Hva betyr dette og hva må vi
gjøre for å få opp inntektene til ODF?
Fremmøtet var bra med 25 medlemmer, og det ble en heftig

Velkommen!

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i desember 2008, og frist for
å sende stoff er 1.desember til seher@odf.no .
Nr. 2- 2008
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Didrik Olgeirsson (h)
Marianne L. Larosi (h)
Lill Maritha Krav (d)
Kristine Dahl (d)
Christine Deunk (d)
Syver Sanengen (d)
Lars Petter Lindman (d)
Erfan Bashir (d)
Esther Sanengen (h)

NYTT FRA STYRET
Medlemskap 2007
Innmeldinger:
Svein Olav Mikaelsen (d)
Morten Svendsen Brynhildsen (d)
Ingvild Monica Bøe Torvund (d)
Utmeldinger:

Maria dos Santos (d)
Marit Vågnes (h)
Geir Sætre (d)
Anne Marie Trulsrud (h)
Stein Tore Stø (d)
Anne Asli (h)
Helge Benjaminsen (d)
Linda Bergmann (d)
Knut Heggem (d)
Ida Kvile (d)
Morten Kyvik (d)
Markus Ørn Norli (h)
Petrine Ørn Norli (h)
Mayuran Parampothy (d)
Miriam Holter Skuseth (d)
Ingrid M. Bøe Torvund (d)

Medlemskap 2008
Innmeldinger:
Ingun Moen Pettersen (d)
Mona Britt Pettersen (d)
Carlina Constanse Dreier Lund (d)
Caisanne Rikke Dreier Lund (d)
Nastasha Avis Ravlich (d)
Felix Amandus (d)
Terje Konst (d)
Mary Heggem (d)
Karl-Otto Heggem (d)
Tobias Uteng (d)
Sondre Uteng (d)
Truls Yggeseth (d)
Hassan Yusuf Hassan (d)
Mari Vangen (h)
Ann Kristin Ekerhovd (d)
Halvor Nordeng (h)
Stine Trangsrud (d)
Amanuel Selemun (d)
Monika Anti (h)
Margareth Hartvedt (d)
Andrine Olgeirsdottir (d)
Petrine Olgeirsdottir (d)
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Nye støttemedlem: Niels Kristensen (d)
Anne-Lise Johannessen (d)
Utmeldinger:

Frode Lid (h) – støttemedlem
Joachim Weyns (h)
John Ryan Sæle (h)
Rønnaug Pedersen (d)
Victoria Udnæs (h)
Bjørg Tangen (h)
Lise Petersen (d)
Marthe Sjemmedal (h)
Helge Hoff Monsen (h)

Dødsfall:

Jenny Skoglund (d)
Aslaug Iversen (d)
Bjørg Jensen (d)

Konstituering av styret
Nestleder:
Eiendomsstyre:
Representasjonsstyre:

Svein Arne Peterson
Leder og nestleder
Nestleder,
Dmitry Katsnelson,
Maj-Lis Marman
Kontaktperson for utvalgene: kulturarbeider
Finanskomite:
leder, nestleder, daglig leder
Informasjonskomite:
Tas opp på senere styremøte
Jubileumskomite, 130 år:
Torill Lorentzen,
Mira Zuckermann,
Dag Lindeberg, Liv Eva Stø,
Britta Wold
Jubileumskomite, bok:
Svein Arne Peterson,
Odd-Inge Schrøder,
Torill Lorentzen,
Trine Austbø.
Prosjektkomite:
Sonja M. Holten,
Dmitry Katsnelson,
Unn T. Johannessen,

Forvaltningskomite:

Arbeidslivkontakter:
Døves Kulturdager 2011:

Hilde Haualand
Gunnar Løken,
Bjørn A. Kristiansen,
Per Chr. Dahl, daglig leder
Svein Sundkvist,
Torill Lorentzen
kulturarbeider,
Sonja M. Holten,
Hege R. Lønning,
Maj-Lis Marman

Representasjoner
Organisasjonskurs på Ål 5.-7.september –
Dmitry Katsnelson, Maj-Lis Marman, Thomas Flinterud og
Ronny P. Jacobsen deltok på kurset.
Styrekurs i Oslo 26.-28.september –
Hege R. Lønning, Sonja M. Holten, Dmitry Katsnelson,
Thomas Flinterud og Maj-Lis Marman deltok på kurset.
Ny Giv-kurs og Landsråd på Ål 31.oktober – 2.november
Hege R. Lønning, Maj-Lis Marman, Dmitry Katsnelson og
Ronny P. Jacobsen deltar.
Kristiansand Døveforenings 100 årsjubileum –
Karl Fr. Robertsen representerer foreningen på jubileet og
vi gir en gave på kr 1.000. Han deltar samtidig på Norsk
Døvehistorisk Selskaps seminar samme helg.
Kantinearbeider
Grunnet ODFs vanskelige økonomi er det ikke rom for
ansettelse av kantinearbeider.(Viser til budsjett som skal
behandles på ekstra ord. Årsmøte 16.10.08)
Webdesigner
Saken utsettes inntil ODF`s økonomi tillater engasjement
av web-designer.

STYREVAKT PÅ PUBKVELDER OG
TEMAKVELDER HØSTEN 2008
Temakvelder

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG
Valgt på årsmøtet 26.april 2008.
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Hege R. Lønning
Svein Arne Peterson (2 år)
Sonja M. Holten (2 år)
Maj-Lisbeth Marman
Dmitry Katsnelson
Thomas Flinterud
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
Britta Wold
Liv Eva Stø

Valgkomite:

Dag J. Lindeberg
Mari Hol
Oskar Nilsen
Hallgerd Wroldsen
Eva Roås

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

Pubkvelder
10.oktober:
Dmitry Katsnelson og Thomas Flinterud
07.november: Dmitry Katsnelson og Thomas Flinterud

1.varamedlem:
2.varamedlem:

Nr. 2- 2008
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I OSLO DØVEFORENING

slettes for det var en feil, da det hører under kultur.

Årsmøte nr:
130
Dato:
Lørdag 26. april 2008
Tid:
kl 13.00 – 17.30
Sted:
Nedre Voll gate 5, Oslo
Antall stemmeberettigede:
34
——————————————————————————————————-1. Åpning ved foreningens leder
Årsmøtet ble åpnet av nestleder Dag J. Lindeberg kl 13.00. Vi hadde et
minutts stillhet over de 4 medlemmer som døde i 2007.

•

2. Valg av 1. og 2. møteleder
Hege R. Lønning og Sonja M. Holten ble valgt.

Daglig leder: Han påpekte at man måtte respektere de ulike gruppene at man
har valgt å legge på is, og noen av dem har fortsatt midler som for eksempel
multimedieklubb og tegnspråklag.

Beretning for foreningen ble vedtatt.

4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
Andreas Fjelde, Mari Hold og Sissel Gjøen ble valgt.
5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer
Trygve Bjerck, Maj Lisbeth Marman og Oskar Nilsen ble valgt.
6. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent, uten merknader.

Beretning for feriehjemmet ble vedtatt.
Beretning for Felleslegatet ble vedtatt.
8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Regnskap for foreningen ble godkjent, med en rettelse at tallet 2
millioner var falt ut på sum driftsinntekter.

7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
Det kom en del kommentarer til beretningen for foreningen:

På avdelingsregnskap kom det spørsmål:

−

Andreas Fjelde: Midler fra lotteriautomat hvor går midlene til? Svar
ble gitt at de går til foreningen og brukes bl.a. til barn, ungdom,
foreldre aktiviteter.

−

Sissel Gjøen: Hun tok opp om Hjelpefondets årsmøte og at det burde
vært samme dag begge årsmøtene. Styret svarte at hvis vi skulle ha
begge årsmøtene hadde vi blitt sittende langt ut på kvelden og han sa
hvor langt årsmøtet i Hjelpefondet var. Her var det reaksjoner på at
sakspapirer burde vært sendt i posten, og samt innkalling burde vært
mer opplyst. Det ble svart at det har stått i tekst-tv, hjemmesiden 4
ganger og i bladet SeHer med innkalling.

4. Medlemsstatus:

Sissel Gjøen: Hun foreslo å dele opp statistikk for alder 41-66 og endre neste
gang til 41-50 og 51-66, da det kunne være av interesse å vite hvor mange
det er i de to aldersgruppene.

•

Sonja M. Holten: Hun påpekte at det er feil at flere grupper står som lagt på is.
Det burde vært oppløst og at styret bør gå gjennom og sørge for at det blir
oppløst enn at det står i beretningen hvert år om at ulike grupper er lagt på is.
Spørsmålet er hvor lenge skal de holde på med.

Odd-Inge Schrøder: Han påpekte at Tegnspråklag skal ikke oppløses, men at
det vurderes å skape liv i laget igjen ved å endre til ”forteller forum” hvor man
diskuterer tegnspråk.

3. Valg av 2 referenter
Vidar R. Sæle og Svein Sundkvist ble valgt.

•

15. Tilslutninger og underavdelinger:

5. Representasjoner:

Odd-Inge Schrøder: Hva står forkortelsen HMS for, og ville ha mer
informasjon om kurset. Svar på dette, er at det stod litt mer info om kurset for
daglig ledere i SeHer bladet. Forkortelsen står for HMS (Helse-, miljø og
sikkerhetsarbeid)
Sonja M. Holten: Hun foreslo punktet om representasjoner kanskje skulle slås
sammen med neste punkt for kurs, siden mange av representasjoner er mer
kurs/seminar.
Svein Sundkvist: Han påpekte at det manglet i beretningen her, om at han og
Tarja R. Wroldsen deltok på et NY-giv seminar 28.-30.september 2007 på
Triaden i regi av Norges Døveforbund. De to representerte foreningen.

Regnskap for feriehjemmet ble godkjent.
Regnskap for Felleslegatet ble godkjent.
Revisorsberetningene for alle regnskapene, ble gjennomgått og lest.
Likeså bilagsrevisorens beretning.
9. Lovendringer
a) Lovforslag fra Svein Sundkvist
Tekst som er i fet skrev, er ny forslag.

•

9. Informasjon:

Sonja M. Holten: Hun ville ha mer informasjon om medlemsundersøkelsen, og
daglig leder Vidar R. Sæle redegjorde de to medlemsundersøkelsene, dvs
papir-versjon (stod i beretningen for 2006) og web-versjonen som står i denne
beretningen.

•

6

Vedtak: Avstemningen viste 9 stemte for 2 år. Forslaget utgår pga man
må ha 2/3 flertall av 34 stemmeberettigede tilstede.

12. Flerkulturelle treff:

Tarja R. Wroldsen påpekte feil i beretningen, dvs
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a)
§ 6 ÅRSMØTET.
1 linje: Årsmøtet er Oslo Døveforening høyeste myndighet og holdes innen
utgangen av mars måned (eller april) hvert 2 år.

om Kurs i bevaring. Den

(Fortsetter på side 11)

TEMAKVELD OM
”CASTBERGAARD SYNDROM?”

PUBKVELD
PUBAFTEN FREDAG 10. OKTOBER KL 19.00
Vi skal se en av filmene ”FRITT VILT” eller ”THE
THING”. Du kan bestemme og velge en av de filmene
som du vil se på. Send en epost til
ronny.patrick.jacobsen@odf.no om hvilken film du
vil se.
FRITT VILT

Torsdag 20.november kl.19.00 i døveforeningen.

Tomas Kold Erlandsen er fra København i Danmark,
men han bor nå i Malmö i Sverige. Han skal holde
foredraget om ”CASTBERGAARD SYNDROM”.
Han vil fortelle oss om når en døv blir ”kidnappet” og
påvirket til å ta hensyn til hørendes behov, for
eksempel å tilegne seg det orale språk frem for
tegnspråk som jo ellers er det mest naturlige for folk
med hørende.

Det begynte som en fjelltur, og
endte med en kamp for livet.
Det er midt på vinteren. En
vennegjeng drar på
snowboardtur i Jotunheimen. I
fjellsiden har en av dem et
stygt fall og brekker beinet. Det
er ingen tegn til andre
mennesker og mobilene er
utenfor dekning. I det fjerne skimter de et
høyfjellshotell og bestemmer seg for å søke ly. Hotellet
ligger tomt og stille, tydelig nedlagt for flere år siden.
Telefonlinjene er døde og gjengen innser at de må
tilbringe natten der. Men omgitt av fjell og natt finner de
grufulle tegn på at de ikke er så alene som de trodde.
Eller enda verre; Er det nettopp det de er..?
THE THING:

Det blir salg av lett mat, snacks og drikke.

Skrekkens mester John
Carpenter (Halloween, Escape
from New York) har sammen
med Kurt Russells
fremragende skuespill og
fantastiske visuelle effekter
skapt denne gysende
versjonen av den klassiske
filmen The Thing. Vinteren
1982 oppdager et forskerteam på tolv personer ved en
avsidesliggende forskningsstasjon i Antarktis et
romvesen som har ligget begravet i snøen i over 100
000 år. Når så romvesenet våkner til liv, forårsaker den
ødeleggelser, terroriserer og infiltrerer gruppen…

GRATIS INNGANG for ODF-medlemmer og kr 30,for ikke-medlemmer av ODF

GRATIS INNGANG — VELKOMMEN

I dag sier han at vi kjenner, at flere sier ”DET SIER
HØRENDE” og ”FORDI HØRENDE SIER”… osv. Når
vi sitter og diskuterer, og hørende nevner noe,
oppfatter mange det som meget tungveiende.
Den følelse som oppstår, kommer når man som barn
eller gjennom sitt liv er blitt påvirket til at man skal
fungere på hørendes premisser.
Vi anbefaler all om å komme og høre hans foredrag.
Det er et veldig interessant tema.

VELKOMMEN
Nr. 2- 2008
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TEGNSPRÅKBRUKERTREFF
Lørdag 11.oktober kl 13 - 15
I Oslo Døveforening, Nedre vollgate 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: En forteller eventyr av Irmi Wiatzka og Ronny Patrick Jacobsen
Voksen kr. 50,- og Barn kr. 30,Prisen inkludert varm mat, kaker og drikk (kaffe/te og saft)
Fint om dere gir beskjed hvor mange av dere kommer pga innkjøp av mat.

VELKOMMEN
8
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TEGNSPRÅKBRUKERTREFF

Oslo Døveforening arrangerte sitt første
tegnspråkbrukertreff fredag 15.august kl.17.00 – 19.00.
Frammøtet var bra og stemningen avslappet og hyggelig.
Med en hyggelig inngangspris, som dekker et varmt måltid
og kaffe og kaker, er dette arrangement noe en bør og kan
prioritere.

sammenheng. Voksne og barn får anledning til å lære mer
tegnspråk og praktisere det man allerede har lært. Barn
som er tegnspråkbrukere, får anledning til å treffe andre
tegnspråkbrukende barn, foreldre får mulighet til å treffe
andre foreldre og praktisere tegnspråk. Vips har man fått
et par hyggelige og nyttige ettermiddagstimer. Odfs lokalet
er godt egnet for denne type arrangementer. Det er
barnevennlig, slik at foreldre ikke hele tiden må kontrollere
hva smårollingene driver med.
Denne ettermiddagen ble det servert spagetti med
kjøttboller og sjokoladekake til kaffen etterpå, noe som falt
i smak både hos små og store. Undertegnedes to barn var
borte hos Beata og fikk påfyll av kake minst to ganger.
Ronny hadde samlingsstund for barna og fortalte eventyret
om ”En fattig gutt som drømmer om å bli rik”. Dette var
spennende å følge med på for voksne også.
Vi gleder oss til de neste tegnspråkbrukertreffene, og
håper minst like mange setter av ettermiddagen, for dette
var vellykket!

Slike treff gir foreldre og barn, med varierende kunnskaper
i tegnspråk, en fin mulighet til å treffes i en upretansiøs

Hilde Holtsmark

GRATIS INTRODUKSJONSKURS!
Liker du å spille kort - eller du har lyst til å
lære mer om bridge?
Kom til oss søndag 19.oktober kl 13 i døveforeningen.

♠♣♦♥
Vi tilbyr deg å prøve å spille bridge, og du får testet ut om
bridge er noe for deg. Vi har planer om å ha et
nybegynnerkurs i løpet av vinter, enten 2 helger eller 10
kvelder. For de som er under 26 år er det gratis kurs, og
ellers rimelig kursavgift for andre.
Ta gjerne med din venn/venninne til introduksjonskurset,
så du slipper å komme alene.
Arrangør: Oslo Døves Bridgeklubb.

♠♣♦♥
HVORFOR vil du ha glede av bridge?
♠ Bridge er et utfordrende, spennende og variert spill

♥ Ingen spill er like, hvert spill er en utfordring

♣ Du konkurrerer både mot deg selv og motparten

♦ Skjerpende – en ypperlig trening for «de små grå»

♠ Ved bridgebordet er alle like – uavhengig av bakgrunn.

♥ En billig hobby

♣ En hobby du kan dyrke hele året – hele livet!

♦ En hobby du kan praktisere over alt

♠ En hobby du blir utrolig glad i

♥ En hobby du ikke går lei av!

♣ Sosialt - du får mange nye venner i et positivt miljø

♦ Klubbens viktigste oppgave er å skape dette miljøet gjennom

trivsel – likeverd – fellesskap – ærlighet
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bevegelighetstrening, styrketrening for spesielle
muskelgrupper eller utholdenhetstrening.

AKTIVITETSPROGRAM FOR OSLO DØVE
60PLUSS – HØSTEN 2008
NB! I forrige nummer av SeHer skrev vi at vi begynner på
NIH kl 11 til 12, men grunnet tildelt tid av dem, er det flyttet
til kl 12 – 13.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.
Tir.

07.okt.
14.okt.
21.okt.
28.okt.
04.nov.
11.nov.
18.nov..
25.nov.
09.des.
16.des.

Vanngymnastikk, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Vanngymnastikk, kl 12.00 – 13.00 på NIH

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 12.00.

Linedancekurs, kl 11.00 – 12.30 i Grubbegt. 4

HVA ER PILATES?

Vanngymnastikk, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Pilates, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Pilates kl 12.00 – 13.00 på NIH
Innegym, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Innegym, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Innegym, kl 12.00 – 13.00 på NIH
Innegym, kl 12.00 – 13.00 på NIH

Pilates er en form for styrketrening med hovedmål å styrke
de skjelettnære musklene. Treningen passer alle,
uavhengig av alder, form og livssituasjon. Øvelsene
utføres på matte eller i apparat. Utstyr som ball, strikk og
manualer brukes gjerne i forbindelse med matteøvelsene.

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
10

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.
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Pilates har vist seg å ha svært gode effekter:
* Du får en sterkere og mykere kropp
* Du får en bedre kroppsholdning
* Du får en strammere og flatere mage
* Du får bedre kontroll over kroppen
* Du får større overskudd og mer energi i hverdagen
* Du forebygger muskel- og skjelettplager
Instruktør er Lene Danielsen. Pilates avholdes i gymsal
(sal 4) på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Husk å
møte opp i god tid, da vi må være i gymsalen litt før kl
12.00.

INNEGYM
Svein Sundkvist vil være instruktør og gjennomføre en del
gode øvelser i gymsalen på Norges Idrettshøgskole ved
Sogsnvann. Husk å møte opp i god tid før kl 12.00.

(Fortsatt fra side 6)
b)
Det foretas valg på:
A: Foreningsleder og 4 styremedlemmer for 2 år,
nestleder velges blandt de 4 for 2 år. Resten strykes.
Vedtak: Forslaget falt ut automatisk, pga avstemningsresultatet over.
c)
B: Valg av 2 varamedlemmer for 2 år.
Vedtak: Avstemningen viste 25 stemte for å ha varamedlemmer i styret,
og pga overnevnte tidligere vedtak i a og b, rettes dette til Valg
på 2 varamedlemmer for 1 år.
d)
Ny § som bør plasseres etter § 15 Daglig leder, blir da § 16 (forslag på navn)
Det innkalles til (forslag på navn) møte de årene det ikke er årsmøte eller når
styret finner det nødvendig. (Forslag på navn) møte har en rådgivende
funksjon og saker som antas har stor betydning for foreningens fremtid tas
opp.
Vedtak: Forslaget ble trukket tilbake pga avstemningsresultatene på a og
b.
e)
Andre § som blir berørt av ovennevnte forslag:
§10 Hovedstyret, Oslo Døveforening ledes av hovedstyre på 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er
tilstede.
Vedtak: Avstemningen viste at 22 stemte for å ha loven som før, dvs at
hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

Vedtak: 20 stemte for forslaget fra styret. Så var det forslag på honorar til
varamedlemmer til kr 3.500 pr varamedlem, som ble vedtatt med
22 stemmer.
Bonus til hovedstyret
Styret mener seg å ha fortjent ekstra bonus pga det store ansvaret de har hatt
i 2007.
Vi foreslår at det gis kr 2.000 pr person i hovedstyret x 5 personer = kr 10.000
Vedtak: 15 stemte for forslaget, og dermed ble det falt ut pga ikke flertall
(34 tilstede).
2. Feriehjemsutvalget (Skaug)
Feriehjemsutvalget ønsker å planlegge for vedlikehold framover av hva som
trengs av oppussing.
Det er lenge siden innvendig av hyttene ble pusset opp. Utvalget prøvde å
finne ut hva som er beste løsning på en god måte, og er blitt enige om å lage
en 3 årsplan ved oppussing/renovasjon.
3 årsplan ved oppussing/renovasjon 2008-2010
2008
Baderom for herrer og damer på hovedhuset - jobbe m ventilasjonssystem/
sjekke med fuktighetsmåler. Gjøres i løpet av våren, beregnet pris ca 10.000.
Vedtak:

Den er grei da det allerede ligger inne i budsjettet for 2008.

Male utvendig til hovedhuset + anneks inkl. vask av huset. Målet er dette
arbeidet gjøres av fagfolk før sommerferien begynner (juni) beregnet pris ca
150.000 (5 års garanti).
Det ble informert at Hjelpefondets årsmøte 24.april, har behandlet
forslaget og innvilget å dekke kr 150.000.

b) Lovforslag fra hovedstyret
2009/2010
Teaterutvalg
§ 6, under valg:
L: Minst 2 medlemmer i teaterutvalg.
Vedtak: 27 stemte for forslaget.

Renovasjon innvendig i hovedhuset + nye inventarer, beregnet pris ca
400.000
Grønn skuret: anbefales sterkt ved å rive hele pga mye råtten.
Når kjøp av tomt er i orden, er det foreslått å sette opp et nytt skur til å ha
gressklipper og annet verktøy etc. Beregnet pris ca 50.000

Visjonsutvalg
§ 6, under valg:
M: Minst 2 medlemmer i visjonsutvalg.
Vedtak: Enstemmig for forslaget.
Det kom spørsmål om lovforslagene fra hovedstyret om hvem som har
fullmakt å opprette utvalgene Er det styret eller er det årsmøtet? Vi ber
lovkomiteen om å se nærmere på dette.
10. Innkomne forslag
1. Forslag fra hovedstyret
Styrehonorar
Leder økes fra kr 20.000 til 22.500
Nestleder økes fra 15.000 til 17.500
Styremedlem økes fra 5.000 til 7.500

Tomt bak hovedhuset: ODF jobber med saken om å kjøpe det området.
(Avhenger av ny tomtefestet)
Beregnet pris ca 50.000.
Det ble informert at Hjelpefondets årsmøte 24.april, har behandlet
forslaget og innvilget å dekke kr 45.000.
Sum beregnet pris på 3 årsplan blir ca 660.000 + 20 %.
Vårt argument til 3 årsplan ved oppussing/renovasjon 2008-2010.
- må redde stedet. Ta godt vare på Skaug feriehjemmet
- medlemmene har rett til å bruke stedet
- ha meget god investering i fremtiden
- bedre standard + trivsel
- få mer besøkende (populær sted + en av billigste å leie ut)
DRØFTING

(Fortsetter på side 12)
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B. 4 styremedlemmer:

(Fortsatt fra side 11)
Det var en del diskusjoner fra medlemmer om feriehjemmet Skaug.

−

Sissel Gjøen mente det var bedre med en helhetlig plan og at man
gjør alt nå fremfor å gjøre litt og litt i 3 år framover. Hun foreslo at
årsmøtet skulle bevilge kr 1 million og at det tas fra Hjelpefondet.

−

Styret var mot dette, og mente det burde vente til en diskusjon om
hva vi skal bruke Skaug til og lage en helhetlig plan senere. Og viste
til at Hjelpefondet hadde allerede årsmøte 2 dager tidligere, slik at
forslaget må ventes til neste år med å behandle.

−

Noen var imot dette å vente til neste år, de ville gjøre dette nu da det
var viktig å investere i feriehjemmet. Noen forstod ikke poenget med
to ulike årsmøtet i forhold til hjelpefondet og odf.

Vedtak: Årsmøtet går inn for å investere feriehjemmet Skaug med 1
million kroner og det er inkludert festetomt, malerarbeider etc.
25 stemte for forslaget. Det ble opplyst at det måtte ha ekstra
ordinært årsmøte i Hjelpefondet i forhold til å bevilge mer penger
fra Hjelpefondet til dette.
3. Forslag fra hovedstyret
AKTIVITETSPLAN 2008
Vedtak: Aktivitetsplanen for 2008 ble vedtatt, slik det ble fremlagt på
årsmøtet.
11. Vedtak medlemskontingenten for neste år
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent ordning som ble
vedtatt på Norges Døveforbunds landsmøte 2007.
For våre støttemedlemmer foreslår styret å øke kontingenten fra kr 200 til 300,
- som gjelder fra og med 2009. forbundskontingent).
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
12. Budsjett forslag for foreningen, gården og feriehjemmet
Budsjettene ble vedtatt, uten merknader. Det ble sagt fra møteledernes
side at budsjettene er veiledende og det var sent på ettermiddagen. Det var
heller ingen merknader eller spørsmål fra medlemmene om budsjettene.
13. Valg som ledes av valgkomiteen
Børre Roås var eneste person fra valgkomiteen som var tilstede, da de andre
kunne ikke delta. Børre fikk hjelp av møtelederne til å gå gjennom valgene.
Hovedstyret:
A. Foreningsleder:

Gunnar Løken (1 år)

Vedtak: Gunnar Løken ble først valgt som foreningensleder, og man gikk
i gang med valg på styremedlemmer. Så ble det stoppet av
møtelederne. De spurte årsmøtet om tillatelse å annullere valget
på foreningsleder fordi det var en motkandidat på
foreningensleder. 23 stemte for å annullere valget på
foreningens leder.
A. Foreningens leder: Hege R. Lønning (1 år)
Vedtak: Gunnar fikk 4 stemmer og Hege fikk 26 stemmer.

12
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Dmitry Katsnelson (1 år) – ikke på valg.
Maj-Lisbeth Marman (1 år) – ikke på valg
Svein Arne Peterson (2 år)
Sonja M. Holten (2 år)

Vedtak: Valg på styremedlemmer og følgende kandidater fikk:
Svein Arne Peterson – 28 stemmer, Sonja M. Holten – 27
stemmer, Thomas Flinterud – 3 stemmer, Gunnar Løken – 2
stemmer og Veesin Bjørke – 0 stemmer
Valg på nestleder, og ingen av dem ville være nestleder. Så man overlot
styret til å konstituere seg selv. Vi ber lovkomiteen om å se nærmere om
valg på nestleder kan konstitueres av styret selv.
C. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet: Rolf Smenes
D. Revisor for underavdelingene:
Årsmøtet glemte å velge revisor for underavdelinger, pga kandidat Sven
Arne Peterson også stod på valg på styremedlemmer, og at man skulle
komme tilbake til dette for avklaring. (Merknad: dette ble oppdaget etter
årsmøtet av slutt, og styret bekreftet på et styremøte 30.april 2008, at
Svein Arne Peterson er valgt som revisor for underavdelingene).
E. Lovkomite på 3 medlemmer:

Odd-Inge Schrøder, Tone-Britt Handberg
og Camilla R. Høiberg

F. 2 medlemmer til eiendomsstyre:Bjørn A. Kristiansen og John Erik
Johannessen
G. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg: Andreas Fjelde, Børre Roås, Pia
Schrøder, Jan Åge Bjørseth,
Per Christian Dahl, Astrid T. Bø og
Eva Roås
H. Minst 2 medlemmer til kulturutvalg: Ingen kandidater. Styret får fullmakt
til å finne noen.
I. Minst 2 medlemmer til døvehistorieutvalg:

J. Foreldreutvalg, minst to medlemmer:

K. Flerkulturell utvalg:

Karl Fr. Robertsen og Trine S.
Austbø

Beata Slowikowska, Daniela M.
Roos og Morten Brynhildsen

Grace Wing-Sum Ho, Maqsood Riaz, Faduma
Yusuf Hassan og Ramize Salihu

L. Teaterutvalg: Brynjulf Dammen Styret får fullmakt til å finne flere
kandidater
M. Visjonsutvalg: Dag J. Lindeberg, Sonja M. Holten, Hege R. Lønning og
Sissel Gjøen
L. Representanter til NDFs landsmøte: Ingen da neste landsmøte er 2010.
M. Valgkomite på 3 medlemmer: Dag J. Lindeberg, Mari Hol og Oskar Nilsen
1 og 2 Varamedlem: Hallgerd Wroldsen og Eva Roås
Avslutning
Det ble delt ut blomster til møtelederne, referenter og valgkomite.
Årsmøtet ble erklært hevet av den nye foreningslederen Hege R. Lønning kl
17.30.

Topmodel for gutter

Fredag 17.oktober kl.19. – MONOLOG
3 av 10 skal ikke gå videre
Fredag 14.november kl.19. – Manneguin og lag en presentasjon om døve barn fra uland.

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?
BILLETTSPRIS:
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
Nr. 2- 2008
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ALLMØTE I PAFF 29. SEPTEMBER 2008
25 ungdommer i alderen 16 til 22 år møtte opp til høstens
første treff, nemlig et allmøte for ungdomsklubben PAFF.
Følgende program for kvelden var;
- PAFF gjennom 18 måneder
- Oppdatering av styret
- PAFF’s aktiviteter frem til jul
Til en stor fryd for medlemmene startet vi med å gå
gjennom diverse bilder og alle aktivitetene vi har hatt fra
da PAFF ble opprettet i mars 2007.

Andrè Røine, leder

Etter hvert så gikk vi over til mer seriøse saker. Det er 18
måneder siden det forrige styret ble valgt til å sitte i PAFFstyret, derfor var det på tide å friske opp styret.
Etter råd fra kulturarbeideren Ronny p. Jacobsen,
bestemte det gamle PAFF-styret å la en del av personene
bli i styret, slik at ungdomsklubben ikke skal falle sammen
på grunn av et splitter nytt styre.
Det gamle styret besto av;
Leder; Jannicke Kvitvær, nestleder; Andrè Røine,
sekretær; Babar Ali, kasserer; Petter Noddeland,
styremedlem; Jostein Dale, varamedlem; Ida Sønsterud

Jannicke Kvitvær, nestleder

Av disse valgte to personer å gå av. De siste fire ville bli i
styret, men på den betingelsen at rollene innefor styret blir
byttet om.
Etter enighet med ungdommene på allmøtet så består
det nye styret nå av;
Babar Ali, Arash Bagherzadeh, Jostein Dale, Marius Berge
Eide, Katrine Gjermundrød, Jannicke Kvitvær og Andrè
Røine.
Andrè fungerer nå som ungdomsklubbens leder, Jannicke
er nestleder, sekretæren er Marius og kassereren blir
Jostein, de siste tre er styremedlemmer.

Marius Berge Eide, sekretær

Så gikk vi over til PAFF’s planer frem til jul, pr dags
dato ser terminlisten sånn ut;
−

20. september; Spillekveld + sosialt samvær i
ODF’s lokaler

−

En dag i oktober; Paintball

−

31. oktober – 2. November, Halloween-helg i Skaug

−

En dag i november; Gokart

−

11. Desember; Nissefest

14
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Jostein Dale, kasserer

TEMAKVELD TORSDAG 23. OKTOBER
Oslo Døveforening inviterer deg til en bokklubb en
gang i måneden i døveforeningen.
Kunne du tenke deg å være med?
Har du en god idé om hvilken bok vi skal lese og
diskutere sammen? Har du lest noe spennende eller
en yndlingsbok, som du vil dele med andre?
Vi kan diskutere hvilken bok, vi skal lese til neste
måned.
Dørene åpnes kl 19.00, og temakvelden begynner
kl 20.00 om bokklubb.

Babar Ali, styremedlem

GRATIS INNGANG

OMVISNING I OPERAHUSET

Arash Bagherzadeh, styremedlem

Omvisning i den nye Operaen onsdag 8.oktober
kl.18.00. Omvisningen vil ta en time og er tolket.
For medlemmer kr 100 pr person og for ikke
medlemmer kr 150 pr person (Gjelder kun voksne).
Bindende påmelding til ronny.patrick.jacobsen@odf.no
innen 6.oktober.
Katrine Gjermundsrød, styremedlem

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- 2008
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HOLLYWOOD PARTY
To jenter, Madeleine Hoff og Christine Deunk, som
arrangerte Hollywood party i døveforeningen fredag
8.august 2008.
De fikk tilbud av døveforeningen om å bruke våre lokaler.
Vaktene i partyen var Ronny Patrick Jacobsen, Thomas
Flinterud, Gunner Løken og Svein Erik Roos.
Vi pyntet lokalene, satte på video projektor (MTV MUSIC –
tv kanalen) med to høytalere og ommøblerte lokalet med
sofa, stoler og bord. Det ble en god stemning med
lysdemping. Det så ut mer som PUBkveld. Festen
begynte kl 20.00, men folk var ennå ikke kommet.
Ansvarlige og vaktene satt og pratet sammen. Da klokka
nærmet seg kl 21.00, kom det 5 personer. Det ble en god
start, for etter hvert kom det flere og flere utover kvelden.
Det ble til slutt ca 60 personer, og det ble en flott og god
stemning fest. Alle hadde det gøy. De skravlet og lo mye
hele kvelden/natten.
Det var fantastisk å se på dem i hollywood klær. Kreative
ungdommer!

FLOTT DUGNAD PÅ ”SKAUG”
Rekefesten som skulle ha vært 30.august, ble avlyst pga
få påmelding. Feriehjemsutvalget bestemte seg for å ha
dugnad i stedet. Vi bestilte en container 10 kubikk til å få
unna skrot, søppel osv.
Damene gjorde en stor innsats da de vasket og ryddet
nesten hele hovedhuset og annekset. Mennene ryddet
og kastet unødvendige ting i hovedhuset, verkstedet og
utearealer. Containeren ble litt mer enn fullt!
Denne dugnaden var en av de beste vi har hatt på
lenge.
Vi takker Astrid T. Bø, Evy Solberg, Eva Roås, Pia
Schrøder, Merete Roås, Per Chr. Dahl, Jan Åge
Bjørseth og meg for flott og høyt tempo med innsats.
Etter dugnaden koste vi oss med reker med tilbehør og
drikke som fortjent. Vi i feriehjemsutvalget ønsker oss
flere til å stille opp på dugnad senere. Som takk for
innsats spanderer vi mat og drikke.
Ta gjerne kontakt med Børre SMS 995 00 103.
Børre Roås

NORDISK BRIDGE FOR LAG
♠♣♦♥
Oslo Døves Brigdeklubb er arrangør av nordisk
mesterskap bridge for lag som skal avholdes i
døveforeningen

♠♣♦♥
fredag 31.oktober kl 17.00 – 23.00
Lørdag 1.november kl 10.00 – 23.00
Søndag 2.november kl 10.00 – 15.00

♠♣♦♥
Åpent for publikum og salg av kaffe og lettmat o.l.
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29. august 2004

VI GRATULERER:

Sandro Leonardo Zullo

SKAUG 28. JULI – 2. AUGUST 2008

Kjære Sandro! Gratulerer med 4 års dagen din som var. Gode
klemmer fra Storesøster Kaisa, mamma og Babbo

Turer ned til stranda hver dag ble det også. Krabbefangst var en
populær aktivitet. Vi badet og svømte og noen vasset. Andre solte
seg og noen lekte ved sjøkanten. Det var deilig å kunne avkjøle seg
med en liten svømmetur i ny og ne.
Som alltid samles vi for å spise og storgrillen på Skaug må trå til
verks, for å sørge for varme pølser og annet grillmat til alle sammen.
Hver gang hadde ikke barna tid til å spise opp maten sin, fordi de
ville leke og ha det gøy med hverandre. En kveld slo de voksne på
stortromma og duket opp til en reke og krepsemåltid etter at barna
hadde lagt seg. Det var snadder mat det!
Som alltid, går tiden fort på Skaug og siste dag var kommet. Den
gikk med til å pakke og rydde ut og vaske rommene. Med en
avskjedsrunde til hverandre, bar turen tilbake til våre egne hjem,
fulle av minner av uken som gikk.
Kjære Skaug, vi ses nok til neste sommer!
Morten Brynhildsen

4. September 2002

Zara Magdalena fyller 6 år den 4.september. Nå er hun blitt en
skolejente. Vi er utrolig glad i deg. Masse klemmer fra din lillebror
Isaac Emanuel, mamma og pappa
—————————————————————————

14. oktober 2002

Med værgudene på vår side som ga masse sol og varme, var ikke
dette noe problem. Med en stor uteplass til lek og moro. Du kan tro
at barna var overalt. De husket, de løp, de hoppet, de spilte og de
hadde det gøy med vannsprederen. Voksne koste seg i sine stoler i
sola og det var en god følelse å se barna ha det gøy.

Kaisa Olivia Zullo

Tradisjonen tro, de siste 4 årene har vi samles på Skaug og nok en
gang samles vi igjen på døve hytta på Nesodden. Skaug har alltid
ventet på oss med sin trofaste Pia Schrøder og barn hver gang og vi
har sett frem til oppholdet hver sommer. I år tok 6 familier veien til
Skaug. . For et opphold det skulle bli. Godvær hele uka, men sol og
varme utenom normalen. 12 voksne og 17 barn inkludert hyttevakta!
Man skulle tro at det ikke var plass og det skulle bli en kaotisk uke!

Zara Magdalena S. Jacobsen

—————————————————————————

Kjære Kaisa Gratulerer med 6 års dagen din som var. Du er allerede
skolepike nå. Vi er stolte av deg. Gode klemmer fra lillebror, mamma
og babbo.
Nr. 2- 2008
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ODF – 130 ÅR

OKTOBER FEST

Oslo Døveforening feirer 130 år i år. Foreningen ble stiftet
17.november i 1878. Vi vil markere 130 årsdagen på

mandag 17.november kl 19.00

Vi spanderer bløtkake, kaffe og te.
Et maleri vil bli avduket og presenteres av Odd-Inge
Schrøder.
Hjertelig velkommen!

LØRDAG 25. OKTOBER KL 19.00 I DØVEFORENINGEN

Oslo Døveforenings 130 års jubileum
med julestemning
Lørdag 29. november 2008, kl. 19.00

PROGRAM
Foredrag om Bayerns historie
Bayern lue
En liters ølglass
Matkultur
MENY
Svineknoker, skinkestek, krakauer, bratwurst,
sauerkraut, scachlick, kokte poteter og rundstykker.
PRIS
Medlem i ODF: kr.350,- og Ikke medlem: kr.450,-.

Sted:

Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Middag:

2 retter inkl. 1 glass vin

Pris:

400,- for medlemmer
500,- for ikke medlemmer

Bindende påmelding innen 15.november 2008.
Påmelding skjer til Oslo Døveforening, fax 23 50 24
30, epost: post@odf.no eller til en av oss ansatte på
kontoret.
18
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Bindende påmelding innen 15.oktober til
kulturarbeider Ronny P. Jacobsen, epost
Ronny.patrick.jacobsen@odf.no eller Børre Roås SMS
99 50 01 03.
Feriehjemsutvalget Skaug ønsker deg hjertelig
velkommen til en spennende oktoberfest i
døveforeningen.

Terminliste for Oslo Døveforening - 2008
OKTOBER
Ons 01.
Fre 03.
Tir 07.
Ons 08.

Fre
Lør
Tir

10.
11.
14.

Ons 15.
Tor 16.
Fre
Sø
Tir

17.
19.
21.

Ons 22.
Tor
Fre
Lør
Tir

23.
24.
25.
28.

Ons 29.
Tor 30.
Fre 31.

KafeOnsdag kl.10-15
Kvinneforening kl.17
60pluss – vanngym. 12-13 på NIH.
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15
Baby-kafe 11-13
Opera-omvisning kl.18
Pubaften kl.19.
Ts-brukertreff kl 13-15
60pluss – vanngym. 12-13 på NIH.
Bridge kl.18
KafeOnsdag kl.10-15
ODF ekstra ord. Årsmøte kl 17.30
Hjelpefondet ekstra ord. årsmøte kl.18.30.
Top Model for gutter kl 19
Introduksjonskurs i bridge
60pluss – linedancekurs 11:00-12:30.
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15
Odf styremøte kl.17.
Temakveld kl 19
Organisasjonskurs i ODF kl 17
”Oktober-fest” i Odf – Skaug arr.
60pluss – vanngym. 12-13 NIH.
Bridge kl.18
EU-prosjekt møte kl.09-18
EU-prosjekt møte kl.15-19
EU-prosjekt møte kl.09-14
Nordisk Bridge kl.17-23
PAFF Halloween på Skaug

NOVEMBER
Lør

01.

Søn 02.
Tir

04.

Ons 05.
Fre

07.

Nordisk Bridge kl. 10-23
PAFF Halloween på Skaug
Nordisk Bridge kl. 10-15
PAFF Halloween på Skaug
60Pluss – pilates 12-13 NIH.
Kvinneforening kl.17
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15
Baby-kafe 11-13
Pub-aften kl.19

Tir

11.

Ons 12.
Tor 13.
Fre 14.
Man 17.
Tir 18.
Ons
Tor
Lør
Tir

19.
20.
22.
25.

Ons 26.
Fre
Lør

28.
29.

60Pluss – pilates 12-13 NIH
Bridge kl.18
KafeOnsdag 10-15
Repr.møte kl 17
ODF – medlemsmøte kl 19
TopModel for gutter kl.18
ODF 130 år markering kl.19
60Pluss – innegym. 12-13 NIH
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15
TEMA kveld kl.19
Julemesse v/Senior
60Pluss – innegym. 12-13 NIH
Bridge kl.18
KafeOnsdag 10-15
Odf styremøte kl.17
TopModel for gutter kl.18
Julebord ODF 130 år

DESEMBER
Tir

02.

Ons 03.
Fre
Lør
Tir

05.
06.
09.

Ons
Fre
Søn
Tir

10.
12.
14.
16.

Ons 17.
Ons 31.

Kvinneforening – Julebord
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15 – Julebord
Baby-kafe 11-13
TopModel for gutter / Final kl.18
Bridge – Julebord
60Pluss – innegym 12-13 NIH
Bridge kl.18
KafeOnsdag 10-15
Pub-aften kl.19
Nissefest v/Foreldreutvalg
60Pluss – innegym 12-13 NIH
Bridge kl.18
Senior-treff kl.10-15
Odf styremøte kl.17
Seniortreff på nyttårsaften kl 10-15

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- 2008
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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!
(51 personer støtter oss, og hjelp oss å verve flere som kan støtte oss.)

