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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. 
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SE HER 46. årgang 2009 
Oslo Døveforening er en interesse-forening for 

tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. 
Stiftet 17.11.1878 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Tilsluttet: 
 
Norges Døveforbund   
FFO-Oslo    

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Medlemstall: 479 medlemmer pr 31.12.2008 
——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

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

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Redaktør:  
Lay-out:  

Trykk og opplag: 

Vidar R. Sæle  
Gunnar Løken (MS Publisher 2007)  
Oslo Kopisten AS (450 eks.) 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

  Adresse: 
 
 

   eDialog: 
SMS: 

  Telefaks: 
E-post: 

Kontonr.: 

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 
1600.40.08301 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Daglig leder: 
Teksttlf: 
Bildetlf: 
Mobiltlf: 
E-post: 

Vidar R. Sæle 
22 41 25 30 
04 06 93 04 41   
930 32 049 (SMS) 
Vidar.saele@odf.no 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Tegnspråkinstruktør: 
Teksttlf: 
E-post: 

Keir Evjen 
22 41 25 31 
Keir.evjen@odf.no 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Foreningsleder: 
 E-post: 

Hege R. Lønning 
leder@odf.no 

——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Underavdelinger : 
Døvegruppa Regnbuen 
Oslo Døves Bridgeklubb 

Oslo Døves Seniorforening 
Oslo Døves Kvinneforening 

Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn 
——————————————————————————————————————————————————————————————-- 

Utvalg: 
Kulturutvalg 

Visjonsutvalg 
Feriehjemsutvalg 
Flerkulturelt utvalg 
Døvehistorieutvalg 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 

Informasjon: 
http://www.odf.no 
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ER DET BEHOV FOR OSLO 
DØVEFORENING? 

I den siste tiden har medlemsmøter og andre møter blitt 
avlyst fordi det har vært få som har møtt fram, kun 4-5 
stykker.  

Vi ser også at aktiviteter som begynner bra, etter hvert får 
dårligere tilslutning. Et eksempel er bokklubben, der det til 
siste samling kun kom 2.  I starten var 16 personer med. 

Vi har flere slike eksempler. Men vi har også heldigvis 
eksempler på grupper som er aktive. Seniorforeningen er 
et godt eksempel, - de har faste møter hver 14. dag og 
minst 60 møter opp hver gang.  

Vi liker å snakke om ODF som et tegnspråklig sentrum, et 
av de få tegnspråkmiljøer der døve kan treffes. Er dette 
sant? Av og til ja, som for eksempel da NDF arrangerte 
demonstrasjonstog. Da var det så fullt at en måtte sette 
opp telt utenfor. Men hvor ofte skjer dette? Selvsagt venter 
vi ikke at døveforeningen skal ha stappfulle hus hver uke. 
Men det er likevel et stort sprang til hverdagen i ODF, der 
det som nevnt kommer så få at medlemsmøter o.a. må 
avlyses. 

Er behovet for ODF så lite? Skal vi like godt legge ned 
hele ODF og beholde seniorforeningen som en 
selvstendig forening?  Ut fra tilstrømmingen til foreningen 
er det fristende å svare ja.   

På mange områder er døves situasjon i dag lettere enn for 
bare 20 år siden. Vi har tolking på tv, bedre tekst-tv og 
teksting, SMS, tilgang til tolk i ulike situasjoner osv. I tillegg 
har Oslo så mange aktivitetstilbud at det for mange kan 
være vanskelig å velge.  I disse tilbudene treffer en andre 
døve, så det er også tegnspråkmiljø.  

På ett av medlemsmøtene som ble gjennomført i vår og 
som var forholdsvis godt besøkt (ca 20 personer), ble 
ODFs fremtidige plassering diskutert. Utgangspunkter er å 
kjøpe eller leie, og ”Tegnspråkets Hus” ble lansert. Der 
tenker man seg en samlokalisering av flere av dagens 
aktører med tegnspråk som fellesnevner, eks. ODF, NDF, 
Teater Manu o.a. Huset skal være et aktivitetshus, som er 
åpent fra morgen til kveld. 

Styret i ODF arbeider videre med planer om et 
”Tegnspråkets Hus”, - men er det realistisk?  Vil huset 
kunne fylles med aktiviteter på kveldstid, dvs vil folk 
komme?  

Jeg har spurt om vi skal legge ned ODF. For noen år siden 
gikk styret ut og kalte inn til medlemsmøte med salg av 
Sven Bruns gate 7 på sakslisten.  Styret hadde valgt en 
spissformulering, og salg var ikke aktuelt da. Mange 
hadde likevel synspunkter på spørsmålet, og det var en 
frisk diskusjon. 

Kanskje vil det være mer riktig å arbeide for en 
døveforening uten egne, faste foreningslokaler. Lokalene 
står jo tomme mesteparten av tiden, eller er alt for store i 
forhold til de medlemmer som kommer.  

Vi vet ikke hva som er riktig. På mange måter vet vi heller 
ikke hva medlemmene vil. Riktignok hadde vi en 
medlemsundersøkelse for noen få år siden, men ut fra 
hvordan den ble gjennomført er jeg usikker på hvor 
representativ den er.  

Det sies at når forholdene er vanskelige for døve, vil 
døveforeningene stå sterkt og være et samlingssted. Da 
må det bety at døve i Norge har det godt, - og det skal en 
være glad for.  

Vi ønsker en sterk døveforening, - en forening som står 
sterkt i medlemmenes bevissthet og som imøtekommer de 
behov medlemmene har. Da er det viktig at DU sier fra, - 
at du gidder å delta i diskusjoner der disse sakene blir tatt 
opp.  Det er bare gjennom en aktiv dialog vi kan finne ut 
hva slags døveforening vi ønsker. 

Sap 

HAR DU LYST Å TJENE PENGER? 
Vi søker etter en person eller en gruppe som kan tenke seg å 
jobbe på kjøkkenet, med å selge god mat til våre arrangementer. 
 
Du / dere beholder overskudd ved salg av mat etc i disken. 
 
Personen eller en gruppe har ansvar for: 
• Innkjøp (legger ut selv) 
• Salg (beholder selv alle inntekter) 
• Holde kjøkkenet rent etter seg 

 
Ansvar for noen torsdager, noen fredager og lørdager. Program 
fastsettes i samarbeid med det nye kulturutvalget og daglig le-
der. 
 
Søknad sendes til styret i Oslo Døveforening v/daglig leder. 
Skriv kort om deg selv og hvorfor du har lyst å jobbe i kjøkkenet. 

Søknadsfrist: 15.september 
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NYTT FRA STYRET 
 
TV-avtalen er sagt opp 
Vi har forhandlet med Hafslund om internett og tv-avtalen, 
og grunnet bindingstid kunne vi ikke si opp hele avtalen. Vi 
har inngått en avtale hvor TV-avtalen sies opp, og at vi 
dermed får redusert kostnader fra kr 4.750 + mva til kr 
3.500 + mva pr mnd ved at vi deler (passiv bølgelengde) 
med en annen leietaker i huset. Vi håper at flere leietakere 
vil være interessert, og at kostnaden kan bli redusert. 
Avtalen (bindingstid) går ut august 2011. 
 
Investeringer 
Det er investert kr 72.000 til Aheloy Beach, Bulgaria ved 
emisjon, for at vi ikke skal tape aksjeandelen (dvs 
utvanning ved utvidelse). 
 
Jubileumsbok 
Svein Arne Peterson får oppgave i å lage jubileumsboken. 
 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede 
Rådgivningskontoret ønsker å samarbeide med oss i 
forhold til å bruke våre lokaler til babykafe, temakvelder og 
kurs. Vi har sagt ja at de kan låne våre lokaler til babykafe 
og temakvelder, og bistå med kursmidler etter søknad hos 
Norges Døveforbund. 
 
Handlingsplan for mennesker med 
funksjonshemninger fra Oslo kommune 
 Vedr. punkt for Frivillighet, står det: 
Vanligvis blir en frivillig organisasjon definert som en 
medlemsorganisasjon, der tjenester i regi av 
organisasjonen vil være av non profit karakter. Frivillige 
organisasjoner som får tilskudd fra kommunen, skal legge 
til rette for at funksjonshemmede kan delta på 
arrangementer organisasjonen er ansvarlig for. 
 
Oslo Døveforening er glad for dette punktet kom frem, da 
det har stor betydning for oss i videre arbeidet overfor 
Oslo kommune. Dette er et argument for at våre aktiviteter 
bør skje i døveforeningen da vi har tilrettelagt i et 
tegnspråklig miljø. 
 
Avslag hos kulturetaten 
Vi har fått avslag på søknad om tilskudd til kunst- og 
kulturtiltak for 2009. Det er sendt en klage på avslaget. 
 

Søknad til Oslo kommune om driftstilskudd 2010 
Vi har sendt en søknad til Oslo kommune om driftstilskudd 
for 2010, da søknadsfristen var 10.mai. Det er søkt om 
grunnstøtte til driften av foreningen, og aktivitetsstøtte til 
Døves Dag / Tegnspråkdag. 
 
Mottatte tilskudd og inntekter 
NorgesAutomaten 4.354 euro / kr 38.082,50 for januar-
mars 
Norges Automaten, aktivitetsstøtte 2.000 euro / kr 
17.784,49 
St.hanshaugen bydel, frivillighetsmidler kr 5000 til 
temakvelder, juniortreff og tegnspråkbrukertreff 
NDF, kulturmidler til Skaug 75 år, kr 1.000 
Refusjon av moms for bladet SeHer, 3 siste år, kr 
27.217,50 
Norsk Tipping (Grasrotandelen) kr 7.310,70 (1.februar – 
31.mai) 
NDF studiemidler for tegnspråkkurs 1.halvår kr 12.000 
 
Gave til Skaug 75 år 
Foreningen gir kr 10.000 i gave til feriehjemmet Skaug i 
forbindelse med feiring av 75 årsjubileum 13.juni. Pengene 
går til innkjøp av ny tv-apparat. 
 
Medlemsbevegelser 
 
Status pr 31.12.2008 
Ny medlem 
Jacob Wiik (d)  
Utmeldte 
Hassan Yusuf Hassan (d), Waldemar Hoff (h), Remi 
Daniel Roos (d), Mona Barstad (h), Mona da Fonseca (h), 
Camilla Johannessen (d),Josinthamarg Maiyasosai (d), 
Con Mehlum (d), Torstein Rogne (d), Astri M. Viken (d), 
Ellen Kristiansen (h) 
 
For 2009  
Nye medlemmer 
Lasse Skjerseth Furnes (d), Ingrid Mai Eie (d), Ingrid 
Therese Navelsaker (h), Andreas Hovd (h), Glenn Cooper 
(d), Kaia Holtsmark Borrebæk (d), Thorvald Borrebæk (h), 
Jørgen Borrebæk (h), Hilde Holtsmark (h), Ola Færden 
(d), Thea Staal (h), Tina Lines (h), Gunnar Lindelien (d), 
Tuba Karimi (d), Heming Torbjørnsen (h), Elisabeth 
Frantzen Holthe (h), Usman Muneer (d), Mayurikka 
Teychandran (d), Ibrahim Maqsood (h), Joao Velege (h), 
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Khalid Zaman (d), Lubna Mehdi (d), Imran Ali Khan (d), 
Suleman Mahommad Khan (h), Fatma Gulam Khan (d), 
Camilla Kristensen (d), Emilie Kristensen (h), Celina 
Kristensen (h), Sander Kristensen (h) 
 
Utmeldinger 
Mona-Britt Pettersen (d), Ingunn Moen Pettersen (d), 
Monica Nesje (d), Alexei Grichanovitch (d), Britt Ottesen 
(d), Nils Måbuholt (d), Nora Edwardsen Mosand (d), Heidi 
Akselsen Bjerke (h), Gerd Stagrim (d), Silje Aakerøe (h), 
Nina Kalvik (h), Oddvar Mathisen (h), Wei Zhe Hagen (d), 
Inger Marie Kjos Nordtorp (d), John Nordtorp (d), Kristi 
Vidvei (d), Sissel Roum (h), Mari Nordal (h), Mimoun 
Hammouda (d), Roar Kraabøl (h) 
 
Fra støttemedlem til hovedmedlem 
Xing Sheng She (d), Einar Langeland (d), Niels Kristensen 
(d) 

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG  
- Valgt på årsmøtet 19.mars 2009.  

 
Foreningsleder:   Hege R. Lønning  
Nestleder:     Svein Arne Peterson  
Styremedlem:    Sonja M. Holten  
Styremedlem:   Solveig Uteng (2 år) 
Styremedlem:   Jon A. Vik (2 år) 
1.varamedlem:    Maj Lisbeth Marman 
2.varamedlem:    Mari Hol  (valgt på ekstra ordinært 
          årsmøte 27.08.09) 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
Revisor for underavd.: Svein Arne Peterson 
 
Lovkomite:    Tone-Britt Handberg 
       Odd-Inge Schrøder 
       Camilla Rae Høiberg 
 
Feriehjemsutvalg:  Andreas Fjelde 
       Børre Roås 
       Eva Roås 
       Pia Schrøder 
 
Valgkomite:    Gunnar Løken 
       Tone-Britt Handberg 
       Eitan Zuckermann 
1.varamedlem:   Ronny Patrick Jacobsen 
2.varamedlem:   Thomas Flinterud 

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN 
Har du lyst å leie lokalene våre? 

Utleiepriser: Vanlig pris Medlemspris (25 % rabatt) 

Møterom kr 1.000,-  kr   750,- 

Kursrom kr 1.500,-  kr 1125,- 

Foreningssal kr 3.000,-  kr 2250,- 

Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger 
vedr. leie av lokaler. 

KAN DU HJELPE OSS? 

 
 
Vi søker etter en eller to personer som kan hjelpe oss 
noen timer i måneden til å påse at våre lokaler, er i 
orden til enhver tid. 
 
 
Små oppgaver som for eksempel: 
• Vaske der rengjøringsfirma ikke gjør 
• Male / fikse små reparasjoner 
• Skifte ut pære på lamper 
• Andre små oppgaver som gis av kontoret 

 
 

Søknad sendes til styret i Oslo Døveforening v/daglig 
leder. Skriv kort om deg selv og hvorfor du har lyst å 
hjelpe oss. 
 
 
Søknadsfrist: 15.september 
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TEMAKVELD OM AKSJER OG INVESTERINGER 

 
John Peter Tollefsen fra Aksjonærforeningen kommer torsdag 24.september kl 19.00. Han vil fortelle om investering 

i aksjer, fond og andre verdipapirer. En grunnleggende innføring i å forstå enkeltproduktene og sammenhengen 
mellom risiko og avkastning. Hva passer for oss når utgangspunktet er ønsket om god avkastning,  

men til fornuftig risiko.  

TEMAKVELD OM FAMILIELIV PÅ TVERS AV GENERASJONENE 

 
Torsdag 15.oktober kl 19.00 får vi besøk av Aina Frydenlund og Dimitrij Samoilow fra Østensjø familiekontor,  

som skal fortelle om "Familieliv på tvers av generasjonene, en kveld for besteforeldre,  
foreldre og andre som er interessert i familieliv". 

Vi samarbeider med helsesøster Anne Mette Dahl denne temakvelden. 
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VALGDEBATT FREDAG 11. SEPTEMBER KL 19.00 
 

Det blir valgdebatt i døveforeningen fredag 11.september kl 19.00.  
 

Du bør møte opp i god tid før debatten begynner kl 19.00, da vi stenger dørene.  
 

Hvert parti får 5 minutter til å presentere seg, og de får noen viktige spørsmål fra oss. Deretter kan medlemmer fra 
salen stille spørsmål som enkelte politikere får utfordring til å svare.  

 
Følgende partier er invitert, og vi har fått svar på hvem som kommer:  
Rødt:        Erling Folkvord (1.kandidat fra Oslo Rødt) 
Miljøpartiet de Grønne:  Jarle Fagerheim (4.kandidat fra Oslo Mdg)  
Sosialistisk Venstreparti: Akhtar Chaudry (4.kandidat fra Oslo SV) 
Arbeiderpartiet:    Marianne Marthinsen (5.kandidat fra Oslo Ap) 
Senterpartiet:    Margaret Eide Hillestad (1.kandidat fra Oslo Sp) 
Kristelig Folkeparti:   Hans Olav Syversen (1.kandidat fra Oslo Krf)  
Venstre:      Kjartan Almenning (6.kandidat fra Oslo V) 
Høyre:      Ellen Wenche Ronæss (12.kandidat fra Oslo H) 
Fremskrittspartiet:    Christian Tybring-Gjedde (2.kandidat fra Oslo Frp) 
 
 

Spørsmål fra Oslo Døveforening til de politiske partiene under debatten 
 
 1.  Tolketjeneste 
  Vi har rett til tolk etter behov, men hvordan sikre denne retten uten tilgang til tolk hele døgnet? Hvordan vil ditt 

parti følge opp den store Tolkeutredningen fra 2008?  http://www.nav.no/84183.cms  
 
 2. Språkmeldingen 
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-35-2007-2008-.html?id=519923  
 
  a) Vil ditt parti gå inn for at Tegnspråk kommer inn i språkloven, og hvilke tiltak vil de vektlegge? For 

eksempel eldreomsorg, skole etc.  
 
  b) Midtlyngutvalget har lagt frem NOU 2009:18, Rett til læring. Mye kan tyde på at døveskolens fremtid 

igjen er under debatt. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at saken behandles på en slik måte at også døves 
meninger blir hørt?  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2009/nou-2009-18.html?id=570566  

 
 3. Lik grunnstønad til alle døve 
  Vil ditt parti støtte oss, at alle døve kan få lik grunnstønad istedenfor særfradrag? Vi ser det er 

forskjellsbehandling når de får grunnstønad, og det samme med særfradrag at det er tilfeldigheter etter hva 
saksbehandler vurderer. Vi vurderer å gå inn for å foreslå endringer i forskriftene om grunnstønad, slik at døve 
får rett til grunnstønad, grunnet døvhet. 

 
  Vi viser til at døve i Sverige (handikaperstattning), Danmark (Bistandsytelse) og i Finland får de fast beløp pr 

måned. 
 
 
 

Etter debatten blir det pubkveld og sosialt samvær. 
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Hovedtema for styreseminaret var: 
Oslo Døveforening i framtiden - hvordan engasjerer vi 
medlemmene i foreningen? 
 
Fredag kveld, hadde vi en debattkveld om ”Er 
døveforeningen til for medlemmenes skyld, eller skal 
medlemmene jobbe for døveforeningen?”. Vi tok 
utgangspunkt i brevet fra de skuffede medlemmer som 
sendte oss brev etter at vi måtte si opp kulturarbeideren 
vår, grunnet at vi ikke lenger fikk kulturmidler fra Oslo 
kommune. Vi drøftet helt åpent om hva vi kan gjøre for å 
få opp aktiviteten, og hvordan kan vi nå medlemmer 
gjennom informasjon via sms, facebook, hjemmeside, 
tekst-tv. Må vi ha alle aktiviteter i våre lokaler? Det bør 
kunne gå an å ha ulike aktiviteter ute, tilrettelagt med 
tegnspråktolker. Det kreves organisering og koordinering i 
å få oversikt hva som skjer i byen, og en mulighet er å 
følge med i www.oslopuls.no. Vi drøftet muligheter å ha 
personer som kunne tenke seg å jobbe i foreningen i 
periode ved hjelp av NAV sine tilskuddsordninger. En 
fortalte at Tegnspråkcafeen i Paris, blir døve ansatte 
finansiert gjennom lønnstilskudd via som ligner her i 
Norge, ASVO. Kan vi føre statistikk over ulike aktiviteter 
som skjer i privat regi hvor mange døve er med, og i regi 
av foreningen? Kan dette bidra at vi får kulturmidler fra 
kommunen? 

Hvordan rekrutterer Bergen Døvesenter frivillige? 
Rune Anda fortalte hvordan de organiserer i Bergen 
Døvesenter gjennom valg av verv på årsmøtet. Når styret 
er valgt, konstituerer de seg gjennom å utpeke en 
kulturleder. Kulturlederen kan enten være et styremedlem 
eller en utenfor. Kulturlederen plukker selv 2 medlemmer i 
kulturstyret.  
I 2009 har kulturstyret valgt å bestå av Kulturleder (”sjef” 
for kulturaktivitetene), Kulturleder for kvinner og 
Dramaleder. 
 
Torsdagsservering 
Det er mange år siden de sluttet med å be medlemmene 
servere etter tur. Ett medlem sto for frivillig servering i 
mange år, og han fikk NDFs kulturpris i 2003. ”Døvetreff” 
overtok serveringsansvaret i 2007. 
”Døvetreff” er en gruppe på 6 personer, og de bytter på å 
ta ansvar for kjøkkenet, og de beholder alle inntekter selv. 
 
Lørdagsservering 
Kulturstyret tar seg av serveringen når de åpner for 
”Lørdagskafe”, som regel en gang i måneden 
 
Debatt om utvalgsstruktur i Oslo Døveforening 
Det ble fremmet et forslag til utvalgsstruktur av 
foreningsleder Hege R. Lønning, og i debatten ble vi enige 

STYRESEMINAR I JEVNAKER 
Styret hadde et interessant styreseminar i helgen 14.-
16.august på Jevnaker. Vi hadde besøk av Rune Anda 
som foreleste i 3 temaer knyttet til Bergen Døvesenter. 
Styret drøftet utvalgsstruktur og informasjonsstrategi i 
foreningen.  
 

Lørdag foreleste Rune Anda som er daglig leder i Bergen 
Døvesenter i følgende temaer: 
- Hvordan rekrutterer Bergen Døvesenter frivillige? 
- Hvordan organiserer dere med websiden www.bgds.no 
med masse oppdateringer og bilder? 
- Hvordan jobber Bergen Døvesenter i forhold til 
politikere? 
 

 
 Fra venstre: Dag J. Lindeberg, Vidar R. Sæle, Svein Arne Peterson, Hege R. Lønning, Maj Lisbeth Marman, Solveig 
 Uteng, Jon A. Vik, Rune Anda, Mari Hol og Sissel Gjøen. 



Nr. 2- 2009   9 

 

STOFF TIL NESTE NUMMER 
  

Neste nummer kommer ut i desember 2009, og frist for 
å sende stoff er 1.desember til seher@odf.no . 

om å konkludere at i praksis legger vi ned alle utvalgene, 
bortsett fra feriehjemsutvalget. 
Det opprettes et kulturutvalg som skal organisere og 
koordinere alle kulturaktiviteter i foreningen. Kulturutvalget 
kan ha ulike grupper under seg, for eksempel 
døvehistorie, flerkulturelle, teater osv. 
Vi var enige om å ha noen ad-hoc komiteer som Døves 
Kulturdager 2011, visjonskomite og informasjonskomite. 
 
Hvordan organiserer dere med websiden 
www.bgds.no med masse oppdateringer og bilder? 
Rune Anda fortalte kort om www.bgds.no hvordan de 
oppdaterer nyheter, og hvordan han får tilgang til bilder fra 
ulike aktiviteter. De har tilgang til et fotoapparat som de 
kan låne og tar noen bilder, og sender tekster over epost 
med en gang etter at aktiviteten er over.  
 
Hvordan jobber Bergen Døvesenter i forhold til 
politikere? 
Rune Anda fortalte om deres arbeid og kontakt med 
politikere i Bergen kommune. Han fortalte også om deres 
erfaringer ved gjennomføring av valgdebatten. Når de tar 
opp spørsmål til politikere, så ser de at det har 
påvirkningskraft senere tid at saker er blitt gjennomført 
takket være fra valgdebatten. 
 
Oppsummering og tiltak videre etter seminaret – hva 
gjør vi? 
Vi drøftet valgdebatten 11.september, og hvilke spørsmål 
vi skal spørre politikere. Vi var enige om å fokusere på 
Tolketjenesten, språkmeldingen og grunnstønad (viser til 
egen notis i dette bladet om valgdebatten). 
Vi drøftet om å rekruttere personer som kan være villig til å 
tjene penger selv i kjøkkenet ved salg av mat på noen 
torsdager, fredager og lørdager i samråd med 
kulturutvalget og kontoret når program lages for de ulike 
aktivitetene i foreningen. Vi ble enige om at torsdager er 
åpen for ulike lette temaer, medlemsmøter, informasjon 
etc og at fredager er forbeholdt kulturutvalgets aktiviteter 
som gode foredrag f.eks fra utlandet. 
 
Visjonsutvalget og videre arbeid? 
Visjonsutvalget bør få en tidsfrist av styret, når de skal 
fremlegge et notat med sine forslag. Dette bør drøftes i 
styret og på årsmøtet. Visjonsutvalget bør ta sikte på en 
langsiktig plan – 10 år og skape en ”stabil” virksomhet. 
Samt å styrke medlemmenes eierforhold til 

døveforeningen. Drøfte om vi skal kjøpe hus eller å leie 
lokaler. 
 
Det planlegges å invitere til samlokalisering med Norges 
Døveforbund, Teater Manu, Døves Media og andre 
grupper. Vi inviterer representanter fra Oslo kommune 
som vet om mulige midler å søke om, lokaler / hus 
kommunen har oversikt. Møtet tas sikte på å gjennomføre 
i januar/februar 2010.  
 
Vi ble enige om å ha felles styreseminar med Bergen 
Døvesenter neste gang. Vi så at vi har mye til felles, 
og nytte av å diskutere ulike strategier overfor 
politikere, kommunen og tilbud til medlemmer. 

Julemesse 

Søndag 6. desember 2009 i ODFs lokale på  
Nedre Voll gate 5-7, Oslo. 

  
Døren åpnes kl. 11.00 og avslutter  
ettermiddagen med hyggesamvær. 

 
Kjøp av mat og drikke. 

 
Julemesse:  Det vil ikke være tillatt til  

privat handel eller bestille håndarbeide/varer på 
forhånd. 

 
Arr.: Seniorforeningen   
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STØTT OSLO DØVEFORENING NÅR DU SPILLER HOS NORSK TIPPING! 
 
Du har ingenting å tape.  Pengene du bruker på spill hos Norsk Tipping, for eksempel Lotto, Tipping, Oddsen, osv kan 
faktisk komme Oslo Døveforening til gode.  Det eneste du må gjøre er å registrere deg hos Tippekommisjonæren eller 
hos Oslo Døveforening. 
 
Gjør du ingen ting – får ikke Oslo Døveforening noe støtte fra Norsk Tipping. 
 
Vi har et mål å oppnå innen utgangen av året å få 100 medlemmer til å registrere seg.  Men vi trenger din hjelp til dette.  I 
dette bladet finner du flere vervekort, som du kan ta med og gi til din nærmeste familie, naboer, venner, arbeidskolleger.  
Og oppfordre de til å støtte Oslo Døveforening. 
 
Vi kan hjelpe deg å registrere med ditt spillekort + din pinkode (4 siffer) hos oss, slik at du slipper å registrere hos 
spillekommisjonæren om du er usikker.  
 
Du er hjertelig velkommen til våre arrangementer eller innom kontoret vårt og få registrert hos oss.  
 
Trenger du flere vervekort, kan du få av oss. 
 

www.grasrotandelen.no 
 

 

STØTT OSLO DØVEFORENING NÅR DU SPILLER HOS NORGESAUTOMATEN! 
Spiller på nett, så kan du støtte oss ved å spille hos NorgesAutomaten.com. Her finner du alt av casinospill, 
spilleautomater og poker.  
Gjennom vår samarbeidsavtale med NorgesAutomaten så får vi jevnlige overføringer av sårt trengte frie drift- og 
aktivitetsmidler.  
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening. 
Registrer deg hos NorgesAutomaten på  
 

http://norgesautomaten.casinoeuro.com/na/register.jsp;jsessionid=MHFGIENDCEJM. 
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5. Ble du overrasket da du fant ut, eller hvordan var dine 
følelser? Eller fortell i fritt ord ;-) 
Ja, jeg ble overrasket over at jeg var slektet med kongen av 
Sverreættens mannslinje på tidligere 1300-tallet. Jeg var tvilte 
først på om at dette var riktig stammetreet. Jeg undersøkte flere 
på internett om denne kongen av Sverreættens mannslinje. Det 
stemte riktig likevel.  
 
6. Er det noe anbefaling til folk til å finne egen slektning? 
Ja, jeg vil anbefale dere til å finne egen slektning. Det er virkelig 
interessant og morsom å vite om slektning på tidligere helt til 
1000-tallet og samtidig mer kunnskap om historien. Hvordan 
levde de i tiden i samfunnet? 
 

Tekst og intervju: Hanne Enerhaugen 

ER KARL-FREDRIK I FAMILIE MED 
KONG HÅKON? 

Hei Karl-Fredrik. 
 
Jeg vil gjerne ta et lite intervju med deg om din slektning. 
 
1. Hvem er du? Hva jobber du med? Hvor bor du/hvor ble 
du født? Alder? 
Mitt navn er Karl-Fr. Robertsen. Jeg jobber som barne- og 
ungdomsarbeider og poesiarbeider i døvekirken. Jeg bor i Oslo, 
men jeg ble født i Tromsø. Jeg er over 50 år gamle på halv livet 
av 100 år. 
 
2. Hvordan kom du at Kong Håkon 5 er din slektning? 
Jeg driver slektningsforskning som hobby. Egentlig først tenkt 
jeg på døvehistorien som jeg skulle finne et navn. Da jeg var på 
slektskurset. De ber meg finner først slektningen min. Dermed 
ble snøball ruller frem jeg sporer på min farsiden gjennom 
slektstreet og fram til Kong Håkon 5 hans datter Agnes 
Håkonsdatter.  
 
3. Kan du fortelle litt om hvem er Kong Håkon 5 (gift, barn, 
fritid/hobby)? 
Håkon 5 Magnusson, født 1270, fødested Tønsberg, Vestfold. 
Første gift 1299 med Eufemia (ca. 1280–1312). Far til Ingebjørg 
Håkonsdatter (1301–61). Andre gift med Gro Sigurdsdatter. Far 
til Agnes Håkonsdatter (nevnt 1302–12). 
Håkon 5 var den siste kongen av Sverreættens mannslinje. I 
ettertid står han som slutt utbyggeren av det statslignende 
norske høymiddelalderkongedømmet. Utad førte han en 
nasjonal og begrensende handelspolitikk i forhold til 
hanseatene, men samtidig var det hans aktive nordiske politikk 
som brakte Norge inn i senmiddelalderens unioner. 
 
4. Hvor ble Kong Håkon begravd? 
Kong Håkon V død 8. mai 1319, dødssted Tunsberghus, 
begraves i Mariakirken i Oslo s.å., hodeskallen flyttet til 
Akershus slott 1982. 

FLERKULTURELL ARBEIDSLIV 
 

Lørdag 19.september kl 12.00-15.00 i Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5. 
 Tema: 

• Jobb intervju og bruk av klær (rollespill og diskusjon) 
• Hvordan kan jeg søke om bildetelefon til arbeidsliv? 

 
Du er hjertelig velkommen! 
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HVA HAR VI GJORT I 60PLUSS? 

I år er det 3 år siden vi startet opp med 60pluss for døve i Oslo.  
Vi er det eneste i Norge som har slik tilbud for eldre døve. Vi har 
mottatt øknomisk støtte fra 60pluss i Oslo hvert år. 
 
Aktivitetene har tidligere vært på tirsdager, i år annen hver 
tirsdag og oppmøte har vært varierende.  
- 17.februar og 17.mars hadde vi vanngym ved NIH. Dette er 
 en fin trim som gjør at man blir sterk i kroppen. 
-  3.februar besøkte vi Norsk Telemuseum til omvisning 
 ”Lufta er for alle”. Veldig flott omvisning som viste 
 hvordan Norsk Telefon/telegraf har utviklet seg. 
- Ernæringsfysiolog Ella M. Heyerdahl var på besøk 
 25.mars 2009 og hold foredrag om ernæring for eldre.  
- Tirsdag 31.mars hadde vi tur til Frognerparken med start fra 
 Nationaltheatret. Vel fremme i Frognerparken  samlet vi på 
 kafe hvor vi hadde sosialt samvær. 
- 14.april gikk vi tur langs Akerselva fra Nydalen og ned mot 
 sentrum. En fin tur som anbefales! 
-  28. april besøkte vi NRK omvisning og 
 opplevelsessenter og her var hele 30 personer med. 
 Morsomt å se hvordan man laget programmer både for 
 radio og TV og vi fikk besøke flere studioer hvor kjente 
 programmer ble tatt opp. 
- 12. mai hadde vi stavtur til Rustadsaga med start fra ved 
 Bøler T-banestasjon. 

En modig gjeng som har gått i senketunnelen på Bjørvika! 

- Turen 26. mai til Bjørvika med tur ned gjennom 
 senketunnelen. Utrolig opplevelse å gå under jorden, og  se 
 hvordan de har bygget senketunnelen ved Operahuset. Vi 
 gikk ned ved Akershus festningen og kom opp igjen på 
 andre siden, dvs Sørenga. 

Her står vi på en av landets eldste bro fra 1790, Kalbakken Bru! 

- 9.juni gikk vi tur langs Alna-elven. Et flott tur, og vi kom 
 borti en av landets eldste steinhvelvbro fra 1790, og det er 
 Kalbakken Bru!  Den var en del av Bergensveien som er en 
 av landets best bevarte kongeveier i Oslo omegn. 
- 23.juni gikk vi på tur til Fornebyen, og hadde en fin 
 sommeravslutning med lunsj på den gamle Fornebu 
 flyplassen ved fly vakttårnet som er gjort om til cafe i dag. 
- Psykolog Tom Henning Øvrebø holdt foredrag om ”Det 
 gode liv etter 60”, 12.august. Det var interessant og lett å 
 få med seg hva han sa. Han er også tippeligadommer! 
- 18.august hadde vi et interessant foredrag om 
 Geocaching (som ligner litt på rebusløp eller orientering), 
 og vi gikk ut i byen og fant 2 ”cacher” som var godt gjemt! 
 Dette fant de frem ved hjelp av GPS. 
 
Utover høsten vil vi ha flere forskjellige aktiviteter og vi ønsker 
at flere eldre døve blir med.  
Vi trener, går turer, er aktive dette for å få en god og sterk kropp 
slik at man unngår å bli syke og får det vondt for å bevege seg. 
Alle har godt av å røre på seg, gå en tur et par ganger i uken er 
bra, men kjedelig å gå alene, få med deg noen slik at en får litt 
selskap og turen vil bli lettere.  
 
Mange eldre er redde for å røre på seg, de sier har vondt her og 
der. Er man frisk og oppegående, så skal man ikke være redd 
for smerte. Det er helt naturlig å få litt vondt når man starter å 
trene. Siden vil smerten forsvinne, man vil bli bedre i kropp og 
sinn og alt går lettere. 
 
Ved trening forebygger man sykdommer og en vil få en mye 
bedre alderdom. Blir man sittende og røre deg lite så vil man 
stivne, vondt å reise seg fra stol/seng og kan ende med å bli 
pleietrengende og får det ikke godt med deg selv. 
 
Bli med på våre 60pluss arrangementer! Vi går turer, besøker 
forskjellige steder, opplevelsessenter og lignende, og ikke minst 
det sosiale er viktig med besøk på kafe etter trening/tur.  

Shs / Vrs  
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EN HERLIG TUR TIL DRAMMEN 
FERIEHJEM ”SKOGHEIM” 

 
Onsdag den 17.juni hadde Oslo Seniorforening sin årlige 
sommeravslutning, denne gang til Feriehjemmet 
”Skogheim” Med buss fra Oslo var 47 medlemmer med og 
fra Drammen Seniorgruppe kom det 24 personer, så i alt 
var vi en herlig gjeng på 71 personer som koset seg i det 
flotte og gode varme været. 
Ved 60pluss arrangement delte vi oss i grupper på 5 
personer og det ble 11 grupper som deltok 
orienteringsløype med flere stasjoner hvor det var lagt inn 
forskjellige spørsmål som måtte besvares.  
 

 
Fra venstre: Reidar Brenden, Hallgerd Wroldsen, Sven I. 
Fredriksen, Helene Hansen, Bjørg Braathen og Ole 
Reinemo. 
 
Gruppen som vant var Bjørg Braathen, Sven I. Fredriksen, 
Helene Hansen, Ole Reinemo og Hallgerd Wroldsen. Det 
ble servert grill mat med mye godt drikke i glassene og til 
kaffen vanket det jorbær med is. 
Styret i Seniorforeningen hadde ansvaret for turen og en 
takk til Inger Elise Lid og Atle Ørsnes som var med og 
hjalp.  En fin tur hvor alle hadde det koselig i varmen i 
landlige omgivelser og var godt å komme seg bort fra 
storbyen mas.  
Vi sender en stor takk til Drammen Døveforening for at vi 
fikk bruke deres fine Feriehjem ”Skogheim”. 
 

shs 

AKTIVITETER HØSTEN 2009  
FOR OSLO DØVE 60PLUSS 

 

Tirsdag 01. sep.: Tur til Frognerseteren. Alle møtes på 
Majorstua kl 11.00 (foran t-
banestasjonen) og vi tar t-bane til 
Besserud og buss 1 B 
(erstatningsbuss) til Frognerseteren. 
Vi går en tur rundt, og etter kaffen, 
går vi nedover mot Holmenkollen og 
tar buss / t-bane hjem. 

 

Tirsdag 15. sep.: Tur til Bygdøy. Alle møtes utenfor 
døveforeningen kl 11.00. 
Vi går fra døveforeningen, langs 
Frogner kilen til Bygdøy. Etter 
kaffepause, tar vi båten fra Bygdøy til 
Rådhuset (med forbehold om båten 
går fortsatt i september). 

 

Tirsdag 29. sep.: Tur til Ekebergskogen. Alle møtes 
utenfor Ekeberghallen kl 11.00. 
(OBS! Ta med matpakke og drikke) 

 

Tirsdag 13. okt.: Tur rundt Sognsvann. Alle møtes ved 
Sogn t-banestasjon kl 11.00. (OBS! 
Ta med matpakke og drikke) 

 

Tirsdag 27. okt.: Tur rundt Sognsvann. Alle møtes ved 
Sogn t-banestasjon kl 11.00. (OBS! 
Ta med matpakke og drikke) 

 

Tirsdag 10. nov.: Tur langs Akerselva. Alle møtes 
utenfor SAS plaza kl 11.00. 

 Vi går fra Sas Plaza og opp til 
Nydalen t-banestasjon. 

 

Tirsdag 24. nov.: Tur til Risenga svømmehall i Asker. 
Ta gjerne med barnebarna. Møtes i 
Asker togstasjon kl 11.00. 

 

http://www.asker.kommune.no/Organisasjon/Kultur-og-
fritid/Idrett-og-friluftsavdelingen/Idrettsanlegg/Risenga-
idrettspark/Risenga-Svommehall/  
 

Tirsdag 8. des.: Omvisning på Munch Museum i 
Tøyen. Alle møtes ved 
hovedinngangen kl 11.00. 
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FERIEHJEMMET SKAUG FEIRET 
SIN 75 ÅRSJUBILEUM  
LØRDAG 13. JUNI 2009  

 
Det kom ca 90 personer, og de fleste kom med fellesbuss 
fra Oslo til Skaug. Andre kom med biler. 
Feriehjemsutvalgets leder Andreas Fjelde ønsket alle hjer-
telig velkommen til 75 årsjubileum.  
 
Han åpnet festen med å fortelle om oppussingen av stue-
taket, og det var mye jobb der. Han takket de frivillige som 
stilte opp og det var Per Chr. Larsen, Jan Aurdahl, Sten 
Gulbrandsen, Finn Arnesen og Trygve Bjerck. 
 

 
Fra venstre: Finn Arnesen, Trygve Bjerck, Sten Gulbrand-
sen og Per Chr. Larsen. Jan Aurdahl kunne ikke komme 
på festen. De fikk hver sin rose av Andreas Fjelde og stor 
applaus fra festdeltakere. 
 
 
Vi fikk god mat fra buffeen på kjøkkenet og grillmaten ute. 
Til dessert fikk vi deilige jordbær med is. Så plutselig kom 
det mange motorsykler, og vi lurte på hvem er de?  
 

 

Det var Deaf Riders, en MC klubb for motorsykkelinteres-
serte hvor de fleste var fra Østfold og Vestfold. De var på 
hyttetur i Skogheim, og tenkte at de skulle overraske oss 
på Skaug. Så det ble livlig opplevelse å se alle motorsykle-
ne og mye prat med hverandre. Mange satte god pris på 
det overraskende besøket!  
 
Tiden fløy, og det var på tide med å gi gaver til feriehjem-
met Skaug. Først ute var Oslo Døveforening ved styret 
Jon A Vik og Solveig Uteng som overrakte en gave på kr 
10.000 som skal brukes til innkjøp av ny tv. Nestleder Ire-
ne Greftegreff fra Norges Døveforbund måtte melde forfall, 
slik at Vidar R. Sæle overrakte en gave på vegne av Nor-
ges Døveforbund, en vase og blomsterbukett.  
 
Deretter var Odd-Inge Schrøder invitert til å holde en tale 
om feriehjemmet Skaug gjennom 75 år, og det var et 
spennende foredrag med mye latter og mange interessan-
te ting om hva som har skjedd gjennom årene. Hele talen 
hans, kan du lese i de neste sidene i dette nummeret. 
 
Vi fikk servert kaker og kaffe. Samtidig ble det solgt lodder 
og det ble trukket mange fine gevinster og vinnerne ble 
glade. Det ble solgt lodder for i alt kr 4.410,-. 
 
Etter loddtrekningen, gikk Unni Gran og foreslo en spontan 
innsamling som gave til feriehjemmet Skaug, og hun fore-
slo at pengene skulle brukes til oppussing av soveromme-
ne. Male, nye senger og skifte ut madrasser etc. Innsam-
lingen kom på kr 2.750,-.  
 
Andreas Fjelde takket for gavene og støtten fra festdelta-
kerne for loddinntektene og den spontane innsamlingen og 
takket for den fine festen med flott vær! 
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HVORDAN SKAUG FERIEHJEM BLE TIL… 
 

 
Odd-Inge Schröder holdt tale ved Skaug feriehjem 75 års 

jubileum, lørdag 13.juni 2009 
 
Kjære medjubilanter! 
Om jeg skulle fortelle hele historien om Skaug, da ville jeg 
stå her i tre-fire timer og prate. Om jeg skulle begynne 
med de første menneskene som kom hit, var det for 8.000 
år siden. Da var Nesodden to øyer i Oslofjorden. Men vi 
skal heller nøye oss med å se på hvordan Skaug feriehjem 
ble til. 
 
Døve mennesker lever ikke isolert fra storsamfunnet, som 
vi alle vet, men blir påvirket og inspirert av hendelser i sin 
samtid. Jeg nevner to eksempler fra vårt døvemiljø. Det 
ene eksemplet: Fridtjof Nansen gikk på ski over Grønland, 
og det inspirerte datidens døve, og en skiklubb ble stiftet i 
1892. Døveforeningen støttet innkjøp av ski, for ikke alle 
døve den gang hadde råd til å skaffe seg ski. Siden ble en 
hytte ferdig i Lommedalen i 1902. Dette var begynnelsen 
til organisert fritids- og sportsliv blant døve. Det andre 
eksemplet: I 20- og 30-årene økte interessen for avkobling 
og ferie. Det ble vedtatt to ukers ferie med 12 dager i 
1920. Nå gjaldt det å nyte ferie og weekend. Men 
arbeidskonflikten førte til at det ble redusert til 8 dager i 
1922. Først 1937 ble det lovfestet med 12 dager. Ideen 
om ferie stammer fra filosofen Basedow sent på 1780-
årene. Mennesket i det fremvoksende industrisamfunnet 
hadde behov for å vende tilbake til naturen av og til for 
avkobling og for å samle krefter. Ideene om feriekoloni for 
barn og feriehjem for voksne dukket opp i Norge. Også alt 
dette inspirerte datidens døve. 
 
Sommeren 1933 var det flere døve i motorbåten til Richard 

Helgesen (husfar i døveforeningen) som drog på dagstur i 
Oslofjorden. De så mange steder at det var bygget ut 
feriehjem. Reidar Ruud (formann i døveforeningen 1934 - 
1935) kastet frem ideen om døves eget feriehjem, og Emil 
Carlström kom med en oppfordring ”Varför inte?”. De 
kontaktet døveforenings styre, som så valgte denne 
komiteen bestående av Ruud, Carlström og Nils Vikene 
(formann 1960 - 1961). Det ble sagt at Carlström var en 
formannsemne, men han hadde et handikapp – han var 
svensk! Det ble arrangert gavelotteri utover høsten som 
bragte inn kr. 4000,-. Dessuten solgte Døves idrettslaget 
sin andre hytte i Nittedal ”Peisekroken” (bygget 1921) og 
lot summen på kr.2020 gå som lån til feriehjemsfondet. 
Generalforsamlingen i døveforeningen godkjente 1934 at 
foreningen skulle skaffe seg et feriehjem. 
 
Komiteen averterte i avisene og beså mange eiendommer. 
Til slutt bestemte de seg for en eiendom Skaug på 
Rudstrand i Bunnefjorden. Naboeiendommene Skaug og 
Skaugum var tidligere husmannsplasser under Nesodden 
kirke fra midt på 1700-tallet. Det var 1 times båtreise fra 
Oslo til bryggen Rudstrand (som senere ble flyttet til 
bryggen Presteskjær). Det var kun 9 villa-eiendommer, så 
det var et rolig strøk. Selve eiendommen var på 5 ½ mål, 4 
mål var eiendomsgrunn, men resten var bygsling av 
prestegårdsskogen. Trærne på denne del var kjøpt 
spesielt til eiendommen. Det var fine frukttrær og gode 
bærbusker. Hekken skjermet mot sjøen, og det var fortsatt 
fin utsikt mot Bunnefjorden. Viktig var det at det hørte med 
en stor og god brønn. 
 
Eiendommen bestod dessuten av 5 bygninger: 1. 
Hovedbygningen var av tømmer med ekstra god kjeller av 
granittmur. I første etasje kjøkken med to rom og veranda, 
og i 2.etasje lite kjøkken med tre rom. Det var utvendig 
trapp opp til annen etasje (og jeg minnes hvor engstelig 
jeg som treåring var for å gå opp den bratte trappen). 2. Et 
anneksbygg med kjøkken, to rom og veranda. 3. 
Dukkestuen med et rom og veranda, den hadde tidligere 
vært badehus nede ved sjøen. 4. Et verksted med et rom 
og et ytre rom og loft, og 5. Et solid uthus med flere rom, 
som ble revet i 1953. 
 
Prisen var på kr.12.000, men komiteen klarte å prute ned 
til 11.000. Med i prisen fulgte det haveredskaper, 
havemøbler og mange pene ting, samt en båt nede ved 
bryggen. Hvor ble det av båten? Den forsvant til slutt, efter 
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nytt derfra når alle var samlet i peisestuen. Men det ble til 
at han fortalte alt til en person, og så igjen til en annen 
person, og igjen til tredje person. Om og om igjen. Han var 
prateglad. Ja, det var ikke bare glede, men også sorg og 
problemer som ble botet ved psykisk samhandling, fordi 
de fleste som søkte Skaug hadde gått på døveskoler i 
Oslo, noen få fra Trondheim og Ila. Det var en stor familie, 
med litt knurring mot hverandre nå og da som i en 
søskenflokk. Men alle pratet, og det er en verdifull terapi. 
 
Det var besøk på søndag med to båtavganger fra Oslo om 
morgenen og tilbake 2 ganger på søndager. Det var alltid 
litt spenning over hvem som ville besøke feriehjemmet. 
Jeg minnes som liten at det kunne komme noen på besøk 
midt i uken. Det var velkomment. Jeg minnes tegn med 
ansiktsuttrykkene med ordbilder ”dAAnsk” (det virket 
vennlig ut), derimot ”ssvnnsk”, så jeg ble litt engstelig for 
svenskene. Det var spill og utelek – ja, kortspill med 10 
øringer, eller 50 ører (vanvittig! Sa kloke sjeler og ristet på 
hodet).  
 
Stundom kunne det bli litt for mye drikk, og det er slikt vi 
husker best dessverre: Bråk og skandaler. En tidligere 
formann av døveforeningen drakk så mye at han løp ned 
til Rudstrand og ville begå selvmord med medlemmene på 
slep for å stanse ham. Mye spetakkel og klager fra naboer 
og fra kommunen. Han skikket seg bra senere og 
utvandret til USA. Poenget mitt med denne historien er at 
det var et miljø på Skaug som tok seg av hverandre og 
prøvde å hjelpe hverandre. 
 
En gang var det dramatisk med knivstikking og trusler med 
øks mot en norsk bosatt finne fra to døve landsmenn. Litt 
krangel rundt i rommene. Bråk om natten med fru Sundet 
som forsvarte de redde døve unge damer med rullegardin 
i nevene stående ved døren som skulle stagge de 
knivstikkende kranglefanter. Årsaken til knivstikkingen vet 
jeg ikke, men det så dramatisk ut med ambulanse på tunet 
og politiet som kom mannsterkt. Kjekke menn, sa Karin 
Jensen som ordnet opp i kommunikasjonen. Det endte 
bra. 
 
Thorbjørn Nikolai kom med båt en gang til Presteskjær. 
Litt mye bølger, så båten stampet inn mot bryggen. 
Torbjørn Nikolai ble utålmodig, sto ved rælingen og ville 
hoppe inn til bryggen. Han hoppet, og i det samme gled 
båten ut igjen. Torbjørn Nikolai rett ned mens båten 

sigende var det noen som glemte å fortøye den. Komiteen 
fikk fullmakt til å ordne kjøp på vegne av døveforeningen 
på en ekstraordinær generalforsamling med 66 mot 5 
stemmer.  
 
Innkjøpet av Skaug skjedde 1.juni 1934, og hele 
sommeren ble brukt til opprydning av medlemmene, slik at 
den 16.september 1934 ble Skaug innviet. 
 
Så kom krigen, og det var vanskelig å reise rundt om i 
Norge 1940-1945. Mange drog derfor til Skaug. Noen 
hadde matauk der, for eksempel poteter og bær. Det ble 
virkelig trangt her ute på Skaug. Så komiteen utarbeidet 
planer om utvidelser slik at hovedhuset skulle bli 150 kvm, 
Efter krigen ble alt dyrere, for man hadde regnet efter 
førkrigspriser, slik at det ikke kunne gjennomføres. Det var 
nødvendig med byggelån og lån på et 1.priotetslån. 
Omsider kom feriehjemskomiteen (Alf Olsen og Ole 
Sundet, som senere ble byttet ut med Henry Olsen, 
dessuten Sverre Eeg og Hjalmar Lindgård som energisk 
formann) i kontakt med en arkitekt Thomas Tostrup som 
kom med forslag. Det ble godkjent på et ekstraordinært 
medlemsmøte. Alf Olsen og Hjalmar Charles Lindgaard 
var formenn i døveforeningen henholdsvis 1965 - 1966 / 
1968 – 1969 og 1936 - 1937. Det forteller om interesse fra 
døveforeningens styre å engasjere seg i feriehjemssaken. 
Byggetillatelse kom i mars 1952. Fristen for å komme i 
gang var knapp, så alt i april begynte arbeidet med tomten 
efter avtale med byggmesterfirmaet Brødrene 
Hodmungseth. Medlemmene gjorde en tøff innsats med å 
grave og utarbeide ny grunnmur med dreneringsrør. 
Grunnen er hard og blandet med kampestener. 
Feriehjemmets damekomite skaffet midler og utstyr, 
sørget for bespisning. Kort sagt gjorde de en god og viktig 
innsats – men jeg finner ikke navn på damene? 
 
I jubileumsåret 1959 var hovedbygningen utvidet til en 
peisestue, forstue med innvendig trapp, spisestue, kjøkken 
og kontor med gang. I annen etasje 7 soverom og et 
reserverom med i alt 32 faste soveplasser. Det var 
muligheter for ekstra soveplass i peisestuen og kontoret. 
Det var rikelig med skapplass til sengetøy og til mat. 
 
Jeg har minner fra Skaug feriehjem i 1950-årene: glede, 
latter, prat og atter prat, for det var ingen TV eller 
elektroniske spill. Rasmus Bjelland (formann 1955 – 1957) 
kom en gang fra et landsmøte. Han sa han skulle fortelle 
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tordnet mot bryggekanten. Det siste vi har sett av Torbjørn 
Nikolai, trodde vi. Men nei – ukrutt forgår ikke så lett. Han 
gled ut mot smult vann, gikk ned og opp, sa med tegn 
KAPTEIN – HØRENDE – DUM. Feilen var hos andre, ikke 
hos ham selv! 
 
Engang kom jeg overraskende inn på verkstedet der 
Sverre E. tok en dram av en flaske. Jeg var for liten til å 
forstå hva slags ”brus” han drakk. Men det som gjorde 
inntrykk, var at han sa til meg: ”Ikke fortell min kone om 
dette!” Det er først nå at jeg røper hans hemmelighet. 
  
Jeg minnes ekteparet Henriksen – han staut, gammel 
turner og hun lattermild som fortalte meg at hun som ung 
syntes at han var veldig rar og ville ikke ha ham. Hun giftet 
seg med en annen. Først mange år efter som enke giftet 
hun seg med ham, som hun nå syntes var veldig kjekk. Ja, 
hun var forelsket i ham. Hun kniste, søt dame på langt 
over 80 år. De var de siste elever fra Balchens døveskole 
ute på Frogner. Det var et felles språkmiljø, og ingen 
underavdelinger eller lag som skilte generasjonene fra 
hverandre. 
  
Et inntrykk på meg gjorde Arne Handberg (formann 1982 – 
1985). Når det kom hørende gjester, pleide folk å be ham 
stille opp. Mens han strente av sted mot den hørende, tok 
han frem høreapparatet sitt fra lommen, viklet ut 
ledningen, puttet proppen i øret og stakk apparatet opp i 
trynet på den noe forbausede gjesten. Han pratet i vei. Det 
var et syn, og det forteller oss noe om en avslappet 
holdning til hørselshemming.  
 
Vi alle har sikkert mange, mange gode historier om livet 
her på Skaug feriehjem. Viktigst av alt er de positive 
verdier miljøet på Skaug har gitt oss i døvemiljøet gjennom 
mange år. 
 

Ja, GRATULERER MED FERIEHJEMMET 75 ÅR TIL! 

BABY – KAFE 

 
For døve foreldre i Oslo-området med barn i  

alderen 0-3 år. 
 
Et møtested der vi tar opp temaer som er aktuelle for 
familier med små barn. En mulighet til å utveksle 
erfaringer og møte andre i samme situasjon.  
 

Sted: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7 
 

Program høsten 2009  
 

Onsdag 9.september kl 12.00 - 14. 00  
Amming og ernæring v/Anne Mette Dahl 

 
Onsdag 30.september kl 12.00 - 14. 00  

Tema kommer... 
 

Onsdag 4.november kl 12.00 - 14. 00  
Tema kommer... 

 
Onsdag 2.desember kl 12.00 - 14. 00 

Juleavslutning 
 

Kontaktperson:  
Anne Mette Dahl, helsesøster for døve, sms 971 

40 059. 
 

http://www.storby.oslo.kommune.no/
radgivningskontoret_for_horselshemmede/
helsetjeneste/helsesoster_for_dove/babykafe/ 

 

Velkommen! 
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BOKKLUBBEN 

 
Liker du å lese? Vil du dele leseopplevelsen med 
andre?  
 
Diskutere bøker du har lest? Da er bokklubben i 
døveforeningen midt i blinken for deg.  
 
Vi treffes en torsdag hver måned kl 19 på følgende 
datoer, 17.september, 22.oktober, 19.november og 
10.desember. 
 
Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med Trine S. 
Austbø, t-siau@online.no. 

ÅRETS JULETUR MED COLOR 
LINE TIL STRØMSTAD 

 
Avgang fra Oslo Bussterminalen med Finn Carlsens 
Turistbusser onsdag 25. nov. kl. 07.00 og båt fra 
Sandefjord kl.10.00. 
 
Vi har muligheter til å gjøre en gunstig julehandel om 
bord. Ca. 1 time i Strømstad og deretter ca. 2-3 timers 
stopp på Nordby. Tilbake i Oslo ca. kl. 17.30. 
 
Pris inkludert buss og båtbillett kr. 200,-. Påmelding 
innen onsdag 18.november på seniortreffet. Husk å 
oppgi fødselsår!  

Arr.: Seniorforeningen 
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2009 

SEPTEMBER 
Tir  01.  60pluss #  Bridge # Kvinneforening 
Tor 03.  AU-møte kl.15 
Lør 05.  Flerkultur utvalgsmøte kl 14 
Tir  08.  Bridge # ODSK styremøte 
Ons 09.  Seniortreff kl.10-15 # Babykafe kl.12-14 
    Odf styremøte kl.17 
Tor 10.  Temakveld: ”Robust” v/Rådgiv.kontr. kl.19 
Fre 11.  Valgdebatt kl.19 
Lør 12.  Regnbuen: Medlemsmøte kl.13 
Ma  14.  Prosjektmøte flerkult.arb.liv 
Tir  15.  60pluss # Bridge 
Ons 16.  Onsdag kafe kl 10-15 
Tor 17.  Bokklubb 
Lør 19.  Møteplass Flerkult. Arb.liv kl.12-14 
Tir  22.  Bridge 
Ons 23.  Seniortreff kl.10-15 
Tor 24.  Temakveld: Aksjer etc. kl.19 
Lør 26.  Flerkulturelt – Muslim fest 
Tir  29.  60pluss # Bridge 
Ons 30.  Babykafe kl.12-14 # Onsdag kafe kl 10-15 
 

OKTOBER 
Tir  06.  Bridge 
Ons 07.  Seniortreff kl.10-15 # AU-møte kl.15 
Lør 10.  Flerkulturelt – kosthold for barn (med    
    forbehold) 
Tir  13.  60pluss # Bridge 
Ons 14.  Onsdag kafe kl 10-15 # Odf. styremøte kl.17 
Tor 15.  Temakveld: Fam.liv v/Rådgiv.ktr. kl 19 
Fre 16.  Bridge – 70 års jubileum 
Lør 17.  Bridge – 70 års jubileum 
Søn 18.  Bridge – 70 års jubileum 
Tir  20.  Bridge 
Ons 21.  Seniortreff kl.10-15 
Tor 22.  Bokklubb 
Lør 24.  Møteplass Flerkult. Arb.liv 
Tir  27.  60pluss  
Ons 28.  Onsdag kafe kl 10-15 
Tor 29.  Medlemsmøte kl.19 
Lør 31.  Flerkulturelt – kino m/ungdom 
 
 

NOVEMBER 
Tir  03.  Bridge 
Ons 04.  Seniortreff kl.10-15 # Babykafe kl.12-14 
    AU-møte kl.15 
Tor 05.  Medlemsmøte kl.19 
Søn 08.  Flerkulturelt filmtreff og kvinnetreff 
Tir  10.  60pluss # Bridge 
Ons 11.  Onsdag kafe kl 10-15 
Lør 14.  Flerkulturelt julebuffet 
Tir  17.  Bridge 
Ons 18.  Seniortreff kl.10-15 # Odf. styremøte kl.17 
Tor 19.  Bokklubb 
Tir  24.  60pluss # Bridge 
Ons 25.  Onsdag kafe kl 10-15 
To  26.  Representasjonsmøte kl 17 
 

DESEMBER 
Tir  01.  Oppfølgingsseminar Skullerud Flerkult.   
    Arb.liv.kl.11:30-14:00  
    Prosjektmøte Flerkult. Arb.liv Skullerud  
    kl.14-16 # Bridge 
Ons 02.  Seniortreff – Julebord kl.10-18 
    Babykafe kl.12-14 
Tor 03.  AU-møte kl.15 
Lør. 05.  Bridge Juleturnering og Julebord 
Søn 06.  Julemesse v/Seniorforening kl 11 
Tir  08.  60pluss # Bridge 
Ons 09.  Odf. styremøte + julebord for styre og ansatte 
    kl.17 
Tor 10.  Bokklubb 
Tir  15.  Bridge 
Ons 16.  Seniortreff kl.10-15 
Tir  22.  Bridge 
Tor 31.  Nyttårsaften - Seniortreff kl.10-16 
 
Terminliste for kvinneforening er ikke klare når bladet går i 

trykken. Følg med i www.odf.no. 
 

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 . 



Vil du støtte oss med din grasrotandel? 
 

Org.navn: OSLO DØVEFORENING 

Org.nr:  971525088         32774971525088 

 
 

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

 

Registrer deg hos NorgesAutomaten:  
 

https://norgesautomaten.casinoeuro.com/na/register.jsp?fromClub=Norges12 
 

Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det 
viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.  


