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medlemmene og for Oslo kommune? Dette får vi snakke
om i 2010, alle sammen! Gi gjerne meg eller andre i styret
tilbakemelding på hva dere ønsker av ODF!
Det blir spennende tider fremover, selv om vi er realistiske
og ser at vi ikke kan oppnå alt vi ønsker for ODF nå. Er vi
smarte og planlegger nå, kan ODF få en flott framtid om
noen år!
Jeg ønsker dere velkommen til årsmøtet lørdag 10.april og
til Hjelpefondets årsmøte torsdag 10.juni, mer om dette i
bladet!
Styret ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!
Hege R. Lønning

God jul, medlemmer og andre brukere av Oslo
Døveforening!
Nå nærmer det seg nyttår, og året 2009 har gått fort!
Dette året har vært et år med stram økonomi, og vi har
måttet være forsiktig. Vi har fått inn ekstrainntekter fra bl.a.
Norgesautomaten, og vi går nå mot et budsjett i balanse!
Dette er gode nyheter!
I 2010 må vi fortsette dette arbeidet. Politikerne i Oslo
Rådhus har signalisert at vi får det samme i 2010 som i år,
det vil si kr 350 000. Vi får ikke mer. Dette betyr at vi må
bruke 2010 på å tenke langsiktig og ha kontakt med
politikere og andre for å få mer tilskudd. Samtidig må vi ha
i bakhodet at årene fremover blir tøffere med hensyn til
økonomi, det gjelder alle i det norske samfunnet som får
støtte fra det offentlige. Det blir stramt fremover på grunn
av finanskrisen. Dette gjør at vi må tenke nytt og
bestemme oss for hva ODF vil gjøre i fremtiden. Hvilken
rolle skal ODF ha? Hvilke oppgaver skal ODF gjøre for

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i mars 2010, sammen med
årsberetningen. Frist for å sende stoff er 1.mars til seher@odf.no .

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE
MED SOM IKKE SIER DET VIDERE?

Kirkens SOS er en krisetelefon, åpen for alle, hele
døgnet.
Teksttelefon: 55 32 56 97
Du kan også skrive SOS-melding via
www.kirkens-sos.no.
Her finner du også mer informasjon om Kirkens SOS.
SOS-meldinger besvares innen 24 timer.

Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nyttår!
Julehilsen fra styret og ansatte i Oslo Døveforening
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NYTT FRA STYRET
Utvalgsstruktur i ODF
KULTURUTVALG
Erstatter tidligere kulturutvalg, foreldreutvalg,
flerkulturelt utvalg, døvehistorisk utvalg og
teaterutvalg
Koordinerer kulturtilbudet i ODF
Samarbeider med frivillige og ildsjeler for å ivareta
kulturtilbudet
Arbeide for å få inn kulturmidler i samarbeid med
styret
Daglig leder tilrettelegger arbeidet til kulturutvalget
INTERESSEPOLITISK UTVALG
Hva rører på seg politisk sett i Oslo?
Hvilke kampsaker skal vi ha i Oslo, og hvilke
kampsaker kan vi sende videre til NDF?
Holde kontakten varm med politikere og andre
interesseorganisasjoner i samarbeid med daglig
leder
Være med på for eksempel deputasjon
FERIEHJEMSUTVALG
Fortsetter som før?
AD HOC UTVALG
VISJONSUTVALGET
PROSJEKTUTVALGET
KULTURDAGENE 2011
Styret vedtok å gå inn for å opprette et kulturutvalg, og
legger ned alle utvalgene bortsett fra
feriehjemsutvalget. Forslaget om et interessepolitisk
utvalg falt ut, og vi var enige om at dette er styrets
ansvar. Styret går inn for å ha ad hoc utvalg, herunder
visjonsutvalget og kulturdagene 2011.
Prosjektutvalget falt ut, da vi var enige om at det er styrets
oppgave. Det ble enighet å opprette et
informasjonsutvalg som ad hoc utvalg.
Styret forespør for tiden noen personer som vil inn i
kulturutvalget, men foreløpig så langt har man ikke
lykkes med.
Til informasjonsutvalget er det Jon A. Vik og Hege R.
Lønning. Daglig leder går også inn i utvalget i en periode.
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Lokalleie til ansatte og styremedlemmer
Styret har vedtatt at det gis 50 % rabatt på leie av lokaler i
døveforeningen og ferihjemmet Skaug. Rabatten gis til
ansatte og styremedlemmer, samt tillitsvalgte som er valgt
på årsmøte i Oslo Døveforening og de som er oppnevnt i
utvalg og komiteer.
Studiepermisjon
Foreningsleder Hege R. Lønning har hatt studiepermisjon
fra ledervervet i perioden 10.september – 30.november.
Svein Arne Peterson gikk inn som fungerende leder i
perioden.
Forvaltningskomite
Gunnar Løken har gått ut av komiteen, da han var styrets
representant i forrige periode. Svein Arne Peterson er
valgt inn som styrets representant i forvaltningskomiteen.
Forvaltningskomiteen består nå av Svein Arne Peterson,
Bjørn A. Kristiansen, Per Christian Dahl og daglig leder
Vidar R. Sæle.
Medlemsbevegelser
Nye medlemmer
Janne Moskaug (d), Siri Nerbø (h), Remi Daniel Roos (d),
Torstein Rogne (d), Ajan A. Dallabe (d), Hashmatullah
Karimi (d), Camille Vigrestad (h), Henning Rodtwitt (h),
Magnus Brenden (d).
Utmeldinger
Bjørn Morten Rossland (d), Kine Groth (h), Monika Anti
(h), Hans Nygaard (d), Glenn Cooper (d), David Fraser (d),
Runa Solvang (h), Mari Vangen (h), Erfan Bashir (d), Ole
Færden (d), Kristine Hegland (h), Hanna Heyerdahl (h),
Vegard Olsen (d), Natasha Avis Ravlich (d), Madeleine
Maresova (d).
Dødsfall
Lindis Sørhaug Asklund (d)

JULESTENGT / FERIE
Kontoret er stengt fra mandag 21.desember pga
juleferie, og kontoret åpner igjen mandag 4.januar.
Daglig leder har ferie, og er tilbake mandag 11.januar.

NYTTÅRSQUIZ

OVERSIKT OVER STYRE OG UTVALG

Fredag 8.januar kl 19.00 – 22.00 i døveforeningen.

- Valgt på årsmøtet 19.mars 2009.

Norges Døveforbund arrangerer nyttårsquiz for alle
foreningene som ”foreningsmesterskap” med
mange gode og spennende spørsmål!
Spørsmålene får vi over mail, og vi skal svare i fellesskap
innen en bestemt tidsfrist hver gang.
Spørsmålene vil handle om døvesamfunnet / Norges
Døveforbund, verden, sport, politikk og mer!
3 flotte premier til 1. 2. og 3.plass.
1.premien foregår utenfor Norge!!!
Møt opp i døveforeningen kl 18.30,
da konkurransen starter kl 19.

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Hege R. Lønning
Svein Arne Peterson
Sonja M. Holten
Solveig Uteng (2 år)
Jon A. Vik (2 år)
Maj Lisbeth Marman
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
Ronny Patrick Jacobsen
Thomas Flinterud

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.

1.varamedlem:
2.varamedlem:

TEMAKVELD OM SKOLEPOLITIKK

Paal R. Peterson
Generalsekretær

Maria Andersen
Rådgiver Barn og Ungdom

Tirsdag 21.januar kl 19.00 får vi besøk av Paal R. Peterson og Maria Andersen fra Norges Døveforbund. De vil
informere oss om hva Norges Døveforbund jobber med i forhold til døveskolen, både grunnskole og videregående
skole. Tema vi har valgt er:
Skolepolitikk, hva gjør Norges Døveforbund?
Hva kan du som foreldre/elev gjøre?
Nr. 3- 2009
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TEMAKVELD OM Å FORSTÅ UNGDOM BEDRE
Torsdag 11.februar kl 19.00 har vi temakveld om:
"Hvordan kan vi forstå ungdom bedre?" - Utfordringer, rollemodeller, venner.

TEMAKVELD OM Å VÆRE GODE TENÅRINGSFORELDRE
Torsdag 4.mars kl 19.00 har vi temakveld om:
"Hvordan være gode tenåringsforeldre?" - Kommunikasjon, konflikter, grenser.

På begge kveldene er det Lene R. Nielsen, sosionom/familieterapeut, og Kristin B. Kjærgård, klinisk vernepleier/
familieterapeut som holder foredrag. Temakveldene er i samarbeid med helsesøster Anne Mette Dahl hos
Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Oslo Døveforening.
6
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NISSEFEST MED 89 DELTAKERE!
Vi hadde en vellykket nissefest søndag 13.desember. Det
var meldt på 98 deltakere, men så var det en del som ikke
kom. Det kom en del som ikke var påmeldt, men de fikk
plass. Det deltok til slutt 45 barn og 44 voksne. Alle fikk
risgrøt med rød saft og etter hvert gløgg med pepperkaker
og klementiner. Vi hadde lotteri trekning med mange flotte
gevinster. Det var underholdning ved Mirjam Katsnelson
og et spennende juleeventyr ved Olgeir J. Hartvedt. På
slutten av nissefesten, fikk vi besøk av Julenissen og en
alv! Det var stor stas for barna, at de fikk en stor pose
med godteri. Hvem Julenissen var, kan vi ikke avsløre!
Oslo Døveforening takker frivillige som stilte opp på
nissefesten sammen med daglig leder Vidar R. Sæle, og
disse var Niels Kristensen, Margareth Hartvedt, Pål
Henning Winge, Unni Arnesen, Ragnhild Stenseth,
Cathrine Ørn, Roar Norli og Jon A. Vik.

Nr. 3- 2009
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DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL I
OSLO OG OMEGN
Døves Frivillighetssentral har nå flyttet fra
Ullevålsveien 39 til Døveforeningens lokaler i Nedre
Voll gate 5.

Det er ikke mange døve som melder seg som frivillig i
forskjellige organisasjoner som Røde Kors, Norsk
Folkehjelp, eller lignende. Det kan være språkbarrierer
som er årsaken til dette. Det er også få døve som stiller
opp i organisasjoner for døve, for eksempel i
døveforeninger og idrettsarrangementer nå for tiden. Hva
er årsaken til dette?
Forskningen sier at vi er i en overgangsfase i samfunnet
nå. Det er derfor veldig viktig at vi snur oss fra en ”dvelefase” til det å gjøre forskjellige aktiviteter i samfunnet.
Dette for å bidra til bedre vilkår for frivillige organisasjoner,
og økt forståelse for den store viktige frivillige innsatsen i
samfunnet.
Hva er Frivillighetssentralen?
I Oslo finnes det 31 frivillighetssentraler i regi av bydelene
og Kirkens Bymisjon. Her kan hørende henvende seg i sin
bydel og melde seg som frivillig. Dette kan for eksempel
være besøkstjeneste, ledsager, hjelpe til dataproblemer,
hjelp til innkjøp av matvarer, eller lign. Det kan være å
følge noen til lege eller tannlege, være lesehjelp for
innvandrere som ikke har så god kunnskap i norsk, kurs
og opplæring, ledsager for kvinner ved Oslo Krisesenter
osv.
8
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Det finnes også en Frivillighetssentral for døve i Oslo og
omegn. Driften av Frivillighetssentralen finansieres av
Oslo kommune, Kirke- og kulturdepartementet, og Conrad
Svendsen Senter.
Jeg ble ansatt litt før sommeren 2009, og bygger nå opp
nettverket for døve slik at de kan melde seg som frivillig i
et tegnspråksmiljø. Det er et STORT behov for flere døve
frivillige nå. Mange eldre klarer ikke å komme seg til
døveforeningen, eller til eldresenteret eller lign for å ha
sosialt samvær. Derfor er det viktig å ha besøkstjeneste
hjemme hos de eldre. Det er også behov for
besøkstjeneste i fengsler. Det kan være døve innstatte
som er ensomme i fengsler. Noen har også problem med
data, og trenger hjelp til små eller større ting. Ungdommer
er kjempeflinke med data, og kan være super hjelp for
denne gruppen til å løse dataproblemer. Noen døve har
kommet ut for forskjellige ulykker, og har blitt skadet,
brukket benet eller armen. Da trenger de hjelp til å bære
handleposen på vei hjem fra butikken. De trenger hjelp, de
frivillige får frisk luft og en gratis kopp kaffe etter 1 times
hjelp.
Døve frivillige får også god samvittighet for alltid. Mange er
”livredde” for å gå til lege eller tannlege. De kan trenge en
person til å følge seg for å føle trygghet. Vi kan også tilby
kurs etter de frivilliges ønske. Det kan for eksempel være
kurs i hvordan være barnevakt, eller andre aktuelle
temaer.
Ønsker du å gjøre en frivillig innsats for andre som trenger
din oppmerksomhet, omsorg og kunnskap? Det kan du få
anledning til hos Frivillighetssentralen, eller
www.conradsvendsen.no , link ”tjenester” og igjen
”frivillighetssentralen” for å få mer opplysninger.
Gi av din tid til noen og få glede og erfaring gjennom
kontakt med andre mennesker tilbake!
Døves frivillighetssentral ligger i Nedre Voll Gate 5-7,
sammen med Oslo Døveforening.
Dere er hjertelig velkommen.
Niels Kristensen

DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL
Daglig leder: Niels Kristensen
SMS: 402 30 515
Bildetelefon: 0406 930 438 (SIP-adresse)
E-post: frivillig@signo.no

PROGRAM FOR VINTEREN (JANUAR-MARS)
Mandag 11. januar 2010 kl. 11-13 ”Åpent Hus”
Døves frivillighetssentral har nettopp flyttet til Nedre Vollgate 5, samme sted som ODF. Vi har lyst til å vise alle det
nye kontoret vårt og inviterer derfor til ”Åpent Hus”.
Kom for en prat om tilbudet til døve i Oslo og omegn. Det blir servert et enkelt måltid. Dere er hjertelig velkommen til
oss.
Onsdag 13. og 27. januar, 24. februar, 10. og 24. mars kl. 11-14 ”Datahjelp”
Du kan få hjelp til å løse dataproblemene dine. Du har da mulighet å komme til ODF sine
lokaler. Hvis du har problemer med en stasjonær pc kan en av våre frivillige komme hjem til
deg og se på maskinen din der.
Sosialt samvær
Hver 14. dag er det sosialt samvær enten i ODF sine lokaler, på en kafè, et museum eller annet sted etter avtale.
Det er åpent for alle enten du er arbeidsledig, ufør, pensjonist, student eller lignende. Alle er hjertelig velkommen.
Første møte vil være på ODF mandag 18. januar kl. 11-14, det blir servert lunsj. Deretter er det sosialt samvær 8.
og 22. februar, samt 8. og 22. mars.
Vi kan også arrangere foredrag disse dagene, og dere bestemmer hvilket tema vi skal ta opp.

”Åpent hus” i Døvekirken
Frivillighetssentralen, Rådgivningskontoret og Døvekirken samarbeider om å holde ”Åpent Hus” for alle som ønsker
å komme. Det skjer i Døvekirken hver torsdag. Tidspunktene er annenhver torsdag 11-15 og annenhver torsdag 1418. De dagene det er ”Åpent Hus” fra 11-15 blir det servert lunsj, og de dagene det er fra 14-18 blir det servert varm
mat. Første gangen etter nyttår er 14. Januar kl 11-15. Alle er hjertelig velkommen.

Vi vil tilslutt ønske alle en riktig gledelig jul og et godt nyttår.
Nr. 3- 2009
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TEMAKVELD OM TOLKETJENESTEN

(BD = bekreftet dekket og BU = bekreftet ikke dekket)

Døve
Vi hadde en temakveld torsdag 5.november, og det var 13
personer som fulgte med. Marianne Blakstad
Optjernsberget fra Tolketjenesten kom og informerte oss. Vi
hadde sendt dem et par spørsmål som vi ønsket de skulle
svare oss. Det kom også spørsmål fra medlemmer. Det var
et meget nyttig møte, og vi forstod bedre situasjonen
hvorfor døve ikke får tolk på kveldstid og i helgene.
Kort informasjon om tolketjenesten
De har i dag 55 stillinger hvorav 35 er tolkestillinger, og de
samarbeider med 126 frilanstolker. De har ansvaret for all
tolkehjelp for hørselshemmede og døvblinde i Oslo og
Akershus.
De har også ansvaret for all undervisningstolking på
høgskole og universitetet i Oslo, Akershus og Østfold – vi
har pr. i dag 36 studenter.
De har ansvaret for bildetolktjenesten i ti fylker, samt det
nasjonale ansvaret og prosjekt ”Tolk på arbeidsplass” –
utvidet med et år og varer ut 2010.
Hvordan er situasjonen i Oslo Akershus når det gjelder
oppdrag som blir dekket?
Dekningsgraden i Oslo og Akershus varierer fra mnd til
mnd – men gjennomsnittelig er den på 90 %. (88 % 98 %)
De har statistikk som viser hva som blir dekket og ikke
dekket innen for de ulike områdene:
•
Dagliglivet
•
Arbeid
•
Utdanning
•
Lege/ helse
•
Annet
De har pr. i dag ikke en statistikk som viser eksakt hvilke
type oppdrag de dekker innenfor området dagliglivet, om
det er foreldemøter, kurs, tuppeware etc. Men, statistikken
sier noe om antall oppdrag som blir dekket og ikke dekket
innen de ulike områdene.
Tall for september 2009:
Antall tolkebestillinger totalt er: 1821, hvor 231 oppdrag ble
avlyst og 181 ikke ble dekket. Det betyr at de dekket 1409
oppdrag i september. Dette tallet gjelder alle bestillinger for
døve, døvblitte og døvblinde.
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Døvblinde

Høgskole/UiO BD = 388 BU = 11
TPA

BD = 128 BU = 15

Arbeid

BD = 287 BU =23 BD = 29

BU= 0

Lege/helse

BD = 118 BU = 5

BU = 0

BD = 7

Daglig gjø.mål BD = 170 BU = 89 BD = 123 BU= 21
Dette kommer ikke frem av statistikken om oppdragene
skjer på dagtid eller kveld/helg.
De har foretatt en manuell telling to vilkårlige dager i
november og da er tallet slik:
•
2.11 var det 69 oppdrag på dagtid og 9 oppdrag på
kveldstid
•
3.11 var det 76 oppdrag på dagtid og 11 oppdrag på
kveldstid
F. eks nå til lørdag (7.11) har de 15 tolkebestillinger, de
dekker 13 av dem med bruk av 19 tolker
Deres prioriteringer:
Lege/helse – arbeid - undervisning – viktige hendelser i
brukers liv – nye brukere
Totalt sett for hele landet og også i fylkene Oslo/Akershus,
er det for få tolker. I tillegg har de en skjev fordeling av
ansatte tolker kontra frilanstolker. Det betyr at de ikke har
en forutsigbar tjeneste for brukerne da de kun rår over
deres egne ansatte.
De synes det ikke er noe gøy å måtte gi beskjed at de ikke
har klart å skaffe tolk. Deres ønske er at alle skal få tolk
når de trenger det.
De ønsker å jobbe turnus, men til det trenger de flere
stillinger. Alle oppdrag som de nå dekker på kveldstid/helg
er basert på frivillighet. De har ingen mulighet til å pålegge
deres ansatte eller frilanstolker til å jobbe på kveldstid/helg.
Skulle de startet turnus nå i dag, måtte de si nei til flere av
de studentene de i dag tolker for. De jobber mye overtid –
men har begrensninger i forhold til arbeidsmiljøloven.
Om tallet udekket oppdrag er høyere enn hva som
kommer frem på statistikken pga av mørketall?
Det er mørketall, de tror det er flere som ikke bestiller tolk
pga dårlige erfaringer, at de ikke har fått tolk før. Har du
behov for tolk, bestill tolk. Det er viktig for dem som en
tolketjeneste å belyse hva det reelle tallet/behovet er.

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 3. ÅRSMØTE 2010
Torsdag 10.juni kl 19.00 – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Dagsorden for årsmøte:
1. Åpning ved foreningens leder
2. Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsberetning for Hjelpefondet
5. Regnskap for Hjelpefondet
6. Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2010)
7. Forslag til disposisjon av midler (Forslag leveres styret innen 6 uker før årsmøtet, dvs.
innen 29.april 2010)

IINNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 132. ÅRSMØTE 2010
Lørdag 10.april kl 13.00 – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Dagsorden for årsmøte:
1.
Åpning ved foreningens leder
2.
Valg av 1. og 2. Møteleder
3.
Valg av 2 referenter
4.
Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
5.
Valg av tellekorps på 3 medlemmer
6.
Godkjenning av dagsorden
7.
Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
8.
Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet
9.
Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2010)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 27.februar 2010)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2009 har adgang til årsmøtene.
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2009 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
Nr. 3- 2009
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OSLO DØVE 60 PLUSS - AKTIVITETER VÅREN 2010

Tirsdag 12.januar

Fysisk aktivitet i døveforeningen kl 11.00, etter brosjyren 65+ om egentrening du kan gjøre
hjemme. Ta med deg brosjyren 65+. Hvis du ikke har fått, så vil du få ett eksemplar her.
Fysioterapeut Helga Backer kommer.

Tirsdag 26.januar

Fysisk aktivitet i døveforeningen kl 11.00, etter brosjyren 65+ om egentrening du kan gjøre
hjemme. Ta med deg brosjyren 65+. Hvis du ikke har fått, så vil du få ett eksemplar her.
Fysioterapeut Helga Backer kommer.

Tirsdag 9.februar

Vanngymnastikk på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann kl 11.45. (Bassengtid er fra kl
12.00 til 12.45)

Tirsdag 23.februar

Vanngymnastikk på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann kl 11.45. (Bassengtid er fra kl
12.00 til 12.45)

Tirsdag 9.mars

Vanngymnastikk på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann kl 15.00. (Bassengtid er fra kl
15.15 til 16.00)

Tirsdag 23.mars

Vanngymnastikk på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann kl 15.00. (Bassengtid er fra kl
15.15 til 16.00)

Tirsdag 6.april

Tur til Nydalen. Vi møtes kl 11.00 utenfor døveforeningen, og går langs Akerselva til Nydalen.

Tirsdag 20.april

Tur fra Nydalen og opp til Maridalsvannet (Frysja). Vi møtes kl 11.00 ved BI-skolen på
Nydalen, like ved t-banestasjon.

Aktiviteter for mai og juni måned, kommer i neste nummer av SeHer før påske.
12
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SHOTOKAN KARATE KURS FOR
TEGNSPRÅKBRUKERE

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.
Program våren 2010
Onsdag 20.januar
Onsdag 17.februar
Onsdag 17.mars
Onsdag 14.april
Onsdag 26.mai
Onsdag 16.juni
Ali Reza Houshyar er døv instruktør og har karate kurs
med trening på mandager kl 17.00 og fredager kl16:30.
Trening skjer hos Tiger karateklubb, Kjelsåsveien 141,
Frysja.

Kontaktperson: Anne Mette Dahl, helsesøster for
døve, sms 971 40 059.

Påmelding til alireho@hotmail.com.

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

Informasjon: www.tigerkarate.no

Velkommen!

Oslo Døveforening takker for de 30 personer som har
registrert hos Norsk Tipping for støtten i 2009.
For 2009 har vi fått:
1.1 – 31.5 kr 7.311 - 20 personer
1.6 – 31.8 kr 7.725 – 27 personer
1.9 – 31.12 kr ? – 30 personer (Foreløpig pr 15.12 står
det kr 7.659)
For 2009 ligger det an at vi får ca 23.000,-.
Det vil bli framlagt et forslag på årsmøte lørdag 10.april fra
styret, om at penger vi får fra Grasrotandelen vil bli fordelt
til våre underavdelinger, som for eksempel kvinneforening,
bridgeklubb og andre.
Vi håper at du som ikke er registrert enda, melder det fra
til tippekommisjonæren og registrerer på Oslo
Døveforening – org.nr 971525088 eller du kan ta med
dette bladet og vis fram annonsen som står i baksiden av
bladet, dvs side 20.

Fra NorgesAutomaten.com har vi fått god støtte fra dem i
2009. Gjennom vår samarbeidsavtale med dem, får vi
jevnlige overføringer av sårt trengte frie drift- og
aktivitetsmidler.
For 2009 har vi fått:
1.kvartal kr 38.082,50
2.kvartal kr 12.024,11
3.kvartal kr 136.882,95
4.kvartal kr ? (det får vi vite på nyåret)
Aktivitetsstøtte:
1.halvår kr 42.239,59
2.halvår kr 8.423,50
Spiller du på nett, så kan du støtte oss ved å spille hos
NorgesAutomaten.com. Når du registrerer deg, så er det
viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Registrer deg på http://www.norgesautomaten.com/
register.jsp?from=Norges12
Nr. 3- 2009
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JULEMESSE
Seniorforeningen arrangerte en flott julemesse i
døveforeningen søndag 6.desember, og dette var en del
av programmet for Døves Kulturdager her i Oslo. Det kom
mange fra ulike kanter av landet, og det var artig å hilse
på folk man ikke har sett på lenge. I salen var det til tider
fullt, da folk gikk og kom. Seniorforeningen solgte god mat
i kantinen. De hadde også lotteri, hvor mange fine
gevinster ble trukket.
Julemessen foregikk i eget rom i andre delen av
foreningslokalene. De som solgte var Oslo Døveforening,
Døvekirken, Berit Lien og Seniorforeningen.
Seniorforeningen solgte mange fine juleting, som var laget
gjennom håndarbeidskurset de hadde i hele høsten.

14
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OSLO OG TRONDHEIM DØVES
SENIOR TUR TIL VÅGÅ
En god klar blåhimmel og lett skyets augustdag sto 49
blide og forventningsfulle senior og pensjonister fra
Oslo Døves Seniorforening med buss fra Finn
Carlsens busser som tok imot oss på Bussterminalen
tidlig lørdagsmorgen 22. august klare for en fire
dagers tur til Vågå. 29 døve senior- og pensjonister fra
Trondheim Døves Seniorforening med Klæbu buss til
Vågå. Hotellet ble nesten fullt av 78 døve og 3 tolker.
Bussen fra Finn Carlsen med Bjørn som sjåfør og
Thorvald som guide kom til avtalt tid. For guiden har vi
med 2 tegnspråktolker, Atle Ørsnes og Heidi Heierstad fra
Akershus Tolkesentral som tolket for oss under hele turen
på 4 dager. Bagasjen ble ekspedert og vi entret bussen
klare for nye opplevelser.
Turen gikk til Eidsvoll, langs Mjøsa (der det pågår
utvidelse til nye motorvei på to steder) og forbi Hamar der
vi så et glimt av Vikingskipet og videre opp til Rudshøgda,
der det var kafferast og jammen smakte det godt med
kaffe og vaffel m/rømme. Et av våre medlemmer som bor
på Hamar fant veien til oss i bussen på Rudshøgda.
Turen fortsatte over Mjøsbrua og forbi Lillehammer, opp

gjennom vakre Gudbrandsdalen – og Thorvald hadde litt
av hvert og fortelle oss om steder vi passerte. Vi fikk også
tid til med kjøp av drikke på bussen med muntert prat om
både det ene og andre.
For døve fra Trondheim kom de med Klæbubussen fra
jernbanestasjonen lørdagsmorgen langs E-6 via Oppdal
og Dombås med stopp underveis for servering og kaffe og
sjokoladekake fra bussen. Vågå Hotel har alle rom med
dusj/wc, TV og telefon.
Etter et deilig koldtbord tok vi med kofferter til innsjekking.
God og mette var det nok de fleste som tok seg en
spasertur i sentrum, andre satt ute med ”sydensol” og følte
at vi var i Syden. Hyggelige hilsener oss imellom for oss
døve trønder og Oslo døve med masse klemmer med
ordet ”husker du da vi var små” på døveskolen og i
ungdomstida. Mye å prate om og tida gikk fort til vi går til
middag om kvelden.
Vi fikk servert nydelig buffet med både varme og kalde
retter. Ost og kjeks – for ikke å snakke om alle de nydelige
dessertene. Nå var det bare å komme seg inn i peisstua
der det var satt fram kaffe og baren var åpen, så her var
det opp til oss alle døve med sine historier og prate mye
om sine opplevelser.
Etter en god natts søvn og deilig frokost var vi klare for
fjelltur. Men vi fikk orientering fra turlederen at det blir

Vi tok av ved Otta og var snart fremme ved Vågå Hotel, og jammen kom det også trønder døve som allerede er inne med
lunsj. Vi vinker med hilsen og alle blide fjes ved lunsjen. Tenkt at det ble bare alle døve på hele hotellet med 78 hoder og
156 armer med et levende tegnspråk.
Nr. 3- 2009

15

trangt om plassen for alle 80 personer med 2 busser
samtidig til gården og på fjellet, så fikk vi tilbud fra de 2
sjåførene om å deles i to. Første tur for oslosiden med
Finn Carlsens buss kjørte vi gjennom sentrum og fikk
informasjon om kirken, statuer. Videre turen gikk så opp
Nordheradsgrenda. Høyt over Vågåvatnet lå gamle,
vedholde gårder i det bratte landskapet. Den andre
bussen (Klæbubussen) dro en ”bytur” til Lom.
På Valbjørg gård, en gammel fin tue, med stabbur fra
1600-tallet, tok vi en stopp slik at vi kunne gå i
gardsbutikken og så en omvisning.

i samme rute vi med Finn Carlsens buss hadde før lunsj.
Vi døve fra Oslo tok en ”bytur til Lom. På tilbaketuren
stoppet bussen ved stedet der hvor forfatter Knut Hamsun
hadde sitt barndomshjem. Vi var heldig med været – lett
overskyet og mye sol hele dagen vi alle fikk se hele
utsikten med klar vær og kan se langt ute.
Så gikk vi samlet til nydelig buffet med varme og kalde
retter til middag, kaffe i salongen og åpent bar og hygget
oss med en spørrekonkurranse om hva slags fiskesorter
(som ble klipt og limt ut på plakatene) så vi kan skrive inn
på spørreskjema som døve fra Trondheim sto for. En

Her er de på toppen av Blåhøe. Fra venstre, Marit Ekerbakke, Mona Haugen, Egil Haugen, Eva Roås, Roar Pedersen, Børre Roås,
Per Chr. Larsen, Haldis Høiberg. Foran: Andras Butor.

Turen gikk videre gjennom Sjårdalen, ned til Lalm og opptil
Vågå og videre opp til Blåhø, eller Jetta som den også
kalles. Blåhøe ligger 17 kilometer fra hotellet, og ruver
med sine 1618 meter over havet. Her får vi et nydelig skue
ut over Kristin Lavransdatters rike sammen med utsikten
mot Høvringen, Sel, Lesja, Rondane og Jotunheimen.
Tilbake til hotellet med lunsj sammen med døve fra
Trondheim. Så byttet vi om slik at Klæbubussen kjørte opp
16
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applaus for innsatsen for trøndere med hyggelig
underholdning hele kvelden.
Lederen for Oslo seniorene orienterte om turen vi skal ha
dagen etter, og alle ble bedt om å være presis til bussen
som skulle gå kl. 08.30. Dette blir en lang og spennende
tur.
Det er dag 3 og vi kjørte langs Vågåvatnet til Garmo og

Lom, der kom sola og tittet på oss og skyet litt lav men
ikke noe regn. Vi kjørte videre gjennom Skjåk, over Grotli
med en liten kaffepause. Så videre over gamle
Strynefjellvei og lav sky men vi kunne se litt omkring.
Dessverre ingen snø ved veien, mye som er borte. Fra
stedet der skiheis står, begynte bussen å kjøre skarpe
svingene nedover Strynefjellet og forbi Videseter.
Heldigvis klarnet skyet seg og vi kunne se klar ned mot
Oppstryn og ned til Stryn for en beinstrekk og lunsj
inkludert på Ishaug kaffeteria der vi fikk et stort og deilig
varmt smørbrød, kaffe og varm eplekake med soft is.
Herlig! Stryn er et populært turistmål, sommer som vinter.
Fikk beskjed om at det er trafikk-kontroll ute på veien så
videre mot Hornindal, så vi må dra halvtime tidligere for å
rekke ferja fra Hellesylt.

fikk vi sett 2 svære cruiseskip som ruver over inne på
Geirangerfjorden. Turen fortsetter og vi får med oss det
vakre panoramaet, Flydalsjuvet der vi fikk noen
fotograferinger over Geiranger, videre oppover
Djupvashytta og videre Nibbeveggen i 13 slyng før vi
kommer til Dalsnibba, 1500 meter over havet. Vi telte hvor
mange busser som kjørte nedover fra toppen til Geiranger
sentrum der turistene tar over med båt til cruiseskipene.
Det var i alt 19 busser som kjørte forbi oss og 5 busser
igjen på toppen til vi kom opp. Her på toppen må vi være i
nesten halv time, fordi det kom flære turistbusser etter tur.
Mange av oss kjøpte suvenirer og her var vi heldig med
kjempeflott utsikt rundt hele med klar oppegående skyet
vær. Bussen ringlet og svingte fra Geiranger sentrum og
opp de 24 svingene til toppen av Dalsnibba. Fantastisk
utsikt over Geirangerfjorden langt nede.

Her er de på toppen av Dalsnibba. Bak fra venstre Benny Persson, Egil Haugen, Reidar Brenden, Botolf Myrvold og Vidar Gran.
Foran fra venstre Andras Butor, Aud Pettersen og Jon Pettersen.

Turen fra Stryn på fin vei, langs Norges dypeste innsjø –
490 meter dyp – Hornindalsvannet, til Hellesylt. Her blir
det ferje inn Geiranger-fjorden var det nok mange som tok
en kaffekopp med svele, før vi tok plass på dekk i den
flotte sola. En fantastisk fjordtur hvor vi blant annet får
med oss fossefallene ”De syv søstre” på den ene siden og
”Friaren” på den andre, Brudesløret. Hurtigruta
”Finmarken” gikk forbi og før fergen ankom til Geiranger

Sjåføren vår, Bjørn – sjåføren på Klæbubuss – kjørte oss
alle rolig, trygt og presist opp alle svingene på den smale
veien – ikke en gang måtte de sjåførene rygge i de skarpe
svingene. Ingen trengte å være engstelige med en slik kar
ved rattet. Det er jo et fantastisk skue denne veien og med
strålende sol ser vi de vakre høstfarger i lyng og mose.
Kaffe med ”litt attåt” på Grotli underveis. Siste etappe
Nr. 3- 2009
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tilbake til Vågå via Lom. Det store koldtbordet står til kl.
19.30 og vi koser oss sammen utover kvelden med
muntert historiefortellinger fra skoledagene vi alle var på
døveskolen før og etter 1950-årene. Noen av oss forteller
morsomme vitser til en god latter.
Hjemreisedag, vi takket for oss etter frokost. Klæbubussen
gikk først og vi tok farvel med masse klem til de 29 av våre
varme seniorvenner og 1 tolk – bussen kjører gjennom
Grimsdalen før dem kommer til Alvdal og der hvor
trønderseniorer spiser middag og så på vei hjem til
Trondheim.
Så ble vi igjen og bussen kjørte til Randen og starter
oppstigningen til Valdresflya. Vi merker oss steder som
Lemonsjøen, Riddarspranget. Etter en god tur fikk vi en
liten stopp på Gjendesheim, 983 meter over havet. Det var
lav skyet og stille ute. Her oppe på Bygdin går
Nordeuropas høyeste beliggende båtrute. Båten ”Bithorn”,
trafikkerer to ganger daglig strekningen Bygdin –
Eidsbugarden. Men vi fikk ikke tid med båtturen,
dessverre.
Oppstigningen mot Valdresflya – dessverre var det grått
vær så høstfargene kom ikke til sin rett, men vi fikk de jo til
fulle dagen før. Oppe på Flya var det tykk tåke og så det
høyeste punktet på 1389 meter over havet så vi ikke noe
til. Men det lettet litt når vi passerte Vinstervann, Bygdin og
Båtskaret. På Beitostølen var det mulighet til en liten
handel for de som ønsket det.

servert en stor og flott lunsjetallerken. Det smakte godt.
Det ble også en liten stopp på Nes i Ådalen med mulighet
til kaffe.
På hjemturen takket lederen for seniorforeningen, at det
hadde vært en flott tur og både sjåfør og guide fikk sin
velfortjente takk for god jobb. Stor takk skal også både de
2 tolkene og seniorforeningen ha for den flotte turen.
Jarle Lid

NYTTÅRSAFTEN
Seniorforeningen har
seniortreff på nyttårsaften
i døveforeningen fra
kl 12.00 til 18.00.
Hjertelig velkommen!

Vi kjørte så videre til Hotell Quality Fagernes der vi ble

Nå kan du handle blomster på tegnspråk i Oslo…
Medlemmer i NDF får 20 % rabatt på planter og 30 % på blomster.
Halv pris på levering i hele desember og januar. Bestill nå!
Vi åpner ny blomsterbutikk i Glassmagasinet på Stortorvet i januar, men tar i mot bestillinger
f.o.m. 1. desember per mail eller telefon.
Hos oss vil du oppleve høy service og vi prøver alltid å gi kundene det de ønsker.
Du kan bli ekspedert på tegnspråk fordi vi satser på hørselshemmede.
Faste utkjøringer – men vi tilbyr hurtig levering mot et lite tilegg på maks 1 time fra mottatt
bestilling.
Cathrine’s hobby og blomsterverksted
Stortorvet 9 – Glassmagasinet, 0155 OSLO
Tlf.: 47 37 68 54 / SMS 934 81 551
E-post: cathrines_blomsterverksted@hotmail.com
18
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Cathrine`s hobby & blomsterverksted

Terminliste for Oslo Døveforening - 2009
JANUAR

MARS

05. tir
06. ons
08. tor
11. man
12. tir

02. tir

13. ons
18. man
19. tir
20. ons
21. tor
26. tir
27. ons
28. tor
30. lør

Bridge
Senior-treff 10-15.
Nyttårsquiz kl.19 – Odf.
Døves frivillighets. – Åpent Hus kl.11-13 – Odf.
60pluss – fysisk aktivitet kl.11 – Odf.
Bridge
Døves frivillighets. – Datahjelp 11-14 – Odf.
Kvinneforening
Døves frivillighets. – Åpent Hus 11-14 – Odf.
Bridge
Senior-treff 10-15.
Babykafe 12-14.
Temakveld kl.19 – Odf.
60pluss – fysisk aktivitet kl.11 – Odf.
Bridge
Døves frivillighets. – Datahjelp 11-14 – Odf.
Styremøte Odf. kl.16:30
Bokklubb kl 18.
Bridge – Årsmøte

03. ons
04. tor
06. lør
08. man
09. tir
10. ons
16. tir
17. ons
18. tor
20. lør
22. man
23. tir
24. ons
26. fre
30. tir
31. ons

Bridge
Senior-treff 10-15 – Årsmøte
Styremøte Odf. kl.16:30
Temakveld kl.19 – Odf.
Kvinneforening – fest ”kvinnedag”.
Døves frivillighets. – Åpent Hus 11-14 – Odf.
”Kvinne-tog” kl.16.
60pluss – vanngym.
Bridge
Døves frivillighets. – Datahjelp 11-14 – Odf.
Bridge
Senior-treff 10-15.
Babykafe 12-14.
Bokklubb kl 18
Regnbuen – Årsmøte kl.13.
Døves frivillighets. – Åpent Hus 11-14 – Odf
60pluss – vanngym.
Bridge
Døves frivillighets. – Datahjelp 11-14 – Odf
Styremøte Odf. kl.16:30
Skaug åpen i påsken 26.03 à 05.04.
Bridge
Senior-treff 10-15.

FEBRUAR

APRIL

02. tir
03. ons
08. man
09. tir

06. tir

10. ons
11. tor
16. tir
17. ons
18. tor
22. man
23. tir
24. ons

Bridge
Senior-treff 10-15.
Døves frivillighets. – Åpent Hus 11-14 – Odf.
60pluss – vanngym.
Bridge
Kvinneforening – Årsmøte
Temakveld kl.19 – Odf.
Bridge
Senior-treff 10-15.
Babykafe 12-14.
Hus-seminar – Odf.
Bokklubb kl 18
Døves frivillighets. – Åpent Hus 11-14 – Odf.
60pluss – vanngym.
Bridge
Døves frivillighets. – Datahjelp 11-14 – Odf.

60pluss – tur til Nydalen.
Bridge
10. lør Odf – Årsmøte kl.13
13. tir Bridge
14. ons Senior-treff 10-15.
Babykafe 12-14.
20. tir 60pluss – tur til Maridalsvannet.
Bridge
27. tir Bridge
28. ons Senior-treff 10-15.
Styremøte Odf. kl.16:30
29. tor Bokklubb kl 18.
Terminlisten er med forbehold om endringer. Følg
gjerne med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side
772 i NRK eller hjemmesiden vår www.odf.no .
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
Org.navn:

OSLO DØVEFORENING

Org.nr:

971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:

32774971525088

http://www.norgesautomaten.com/register.jsp?from=Norges12
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av
at du vil støtte Oslo Døveforening.

