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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.

ÅRSMØTE I SENIORFORENINGEN

Seniorforeningen har hatt årsmøte 25.februar, og valgt
et styre for 2009.
Styret som ble valgt er: Leder: Jarle Lid, nestleder: Reidar
Brenden, sekretær: Svein Sundkvist, kasserer: Torstein
Ekerbakke, styremedlem: Unni Arnesen, varamedlem: Per
Chr. Larsen og varamedlem: Tove Hansen.
Turleder: Reidar Brenden og medhjelper: Botolf Myrvold.
Kulturkontakt: Brynjulf Dammen.
Revisor: Oslo Døveforening og bilagsrevisor: Egil Haugen.
Valgkomite: Leif Åsen (leder), Evy Solberg, Finn Arnesen
og varamedlem: Harald Angeltvedt. Kantinevertinne: Laila
Sigvartsen

ÅRSMØTE I KVINNEFORENINGEN

Kvinneforening hadde årsmøte tirsdag 3.februar 2009, og
valgt dette styre: Leder: Britta Barman Wold,
Nestleder: Unni Lisbet Arnesen, sekretær: Renata Mares,
kasserer: Maj-Lisbeth Marman og styremedlem: Eva Roås

TILSKUDD TIL FRIVILLIGE
ORGANISASJONER
Fordelingen av tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor
helse- og sosialsektoren for 2009 foreligger på nettsiden til
Oslo kommune. Vi ser at Oslo Døveforening er innvilget
med kr 250.000 i grunnstøtte + ekstra bevilgning fra
bystyret på kr 100.000, tilsammen kr 350.000 for 2009.
www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/
article132391-6472.html

Oslo Døve 60pluss program
Tirsdag 17.mars kl 12-13 er det vanngymnastikk på NIH ved
Sognsvann
Onsdag 25.mars kl 12-13 er det foredrag om kosthold ved
ernæringsfysiolog Ella Marie Heyerdahl, samme dag som
seniortreff i døveforeningen.
Turer med eller uten staver skjer på følgende datoer, men
møtested vil du bli informert på seniortreff, tekst-tv side 772
og i www.odf.no:
Tirsdag 31.mars kl 11.00 Tirsdag 14.april kl 11.00
Tirsdag 28.april kl 11.00
Tirsdag 12.mai kl 11.00
Tirsdag 26.mai kl 11.00
Tirsdag 9.juni kl 11.00
Tirsdag 23.juni kl 11.00

6 MEDLEMMER KOM!
Vi hadde medlemsmøte 5.februar for å diskutere spørsmål
om kulturarbeid, som skal behandles på Landsråd til høsten. Punkter som skulle drøftet var Tegnspråkfestival
(tidligere Døves Kulturdager), Døves Kulturdager, siste
søndag i september og ansette en festivalsjef i NDF.
På medlemsmøtet kom det bare 6 medlemmer! Det var for
få personer til å diskutere temaet om kulturarbeid. Medlemsmøtet ble derfor avlyst.

VALG PÅ ÅRSMØTE
Valgkomiteen i Oslo Døveforening søker folk som ønsker å gjøre en innsats i styret eller i en av utvalgene. Å ta på seg
et verv i ODF er en god mulighet til å skaffe sg erfaring innenfor organisasjon og samarbeid.
Ta kontakt med valgkomiteen innen 9. mars dersom du er interessert i å sitte i et styre eller utvalg!
Mailadresse er post@odf.no.
Valgkomiteen er Dag J. Lindeberg, Mari Hol, Oskar Nilsen og varamedlemmer Hallgerd Wroldsen og Eva Roås.
Nr. 1- 2009
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MEDLEMSMØTER
Torsdag 12.mars kl 19.00
Gå gjennom regnskaper til ODF / Hjelpefondet
—————————————————————————
Torsdag 23.april kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

•

I en endringsprosess er det viktig å ta vare på de
gode verdiene organisasjonen har. Hvilke verdier
mener dere DF må ivareta selv om
organisasjonsstrukturen endres?
Bør Norges Døveforbund bytte navn til
Tegnspråkforbundet?

—————————————————————————
Torsdag 4.juni kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

•

Bør forbundet organiseres i tre ledd: Lokalnivå
(kommune, regionnivå (fylke?) og sentralt nivå?
Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved dette?
Bør det ansettes regionskonsulenter i hver
region? Hvordan skal vi finansiere disse?

JUNIORTREFF 13-16 år.
Tid: kl 18.00 – 21.00
Det er åpen tirsdag, en gang i måneden.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Søndag

10.mars
14.april
26.mai
14.Juni

Spillekveld
Megazone eller Bowling
Kino
Felles tur til Langøyene med
grilling/piknik

HER ER DET ET MØTESTED FOR
UNGDOMMER 13-16 ÅR.

Inngangspris: Kr 10,- medlem og kr 20,- ikke medlem
Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med
Daniela Roos SMS 938 97 108.

WOMANSHOW

—————————————————————————
Torsdag 27.august kl 19.00
NDF ber foreninger drøfte spørsmål, som skal
behandles på Landsråd 2009:
•

Hvis NDF skal bli mer enhetlig, bør det jobbes for
at alle lokalforeningene får felles lov, sekundært at
det er noen felles paragrafer i alle lovene?
Nest landsråd, høsten 2009, skal ta stilling til
problemstillingene, og det skal der vurderes hvilke
forslag til endringer som skal tas med videre til
landsmøtet i Tromsø 2010.

Kvinneforeningen arrangerer forestillingen
Womanshow søndag 8.mars kl 17.00

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i slutten av juni, og frist for å
sende stoff er 1.juni til post@odf.no
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OSLO DØVEFORENING
131. ÅRSMØTE 2009
Torsdag 19.mars – Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Årsmøtet i ODF vil begynne, like etter at årsmøtet i Hjelpefondet (som starter kl 18.00) er ferdig.

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 2009)
10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 5.februar 2009)
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 2008 har adgang til årsmøtet. Det er ikke
mulig å betale medlemskontingent for 2008 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
131.ÅRSMØTE - 2009
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PROGRAM – ÅRSMØTE 19. MARS 2009
Kl 17.00 Dørene åpnes. Kaffe/te
Kl 18.00 Årsmøtet starter i Hjelpefondet
Årsmøtet for Oslo Døveforening starter, rett etter at Hjelpefondets årsmøte er ferdig.

INNHOLD
Årsberetning

S. 7

Regnskaper

S. 14

Lovendringer

S. 20

Innkomne forslag

S. 28

Medlemskontingenten for neste år

S. 28

Budsjett

S. 29

Valg

S. 30

Vi spanderer kaffe/te og kake i pausen.
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7. BERETNING FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
1. Styrets sammensetning, komiteer o.a.
1. januar—26. april 2008
Hovedstyret:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

26. april—31. desember 2008
Hovedstyret:

Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Dmitry Katsnelson
Maj-Lisbeth Marman
Thomas Flinterud

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:
Rolf Smenes
Revisor for underavdelingene:
Svein Arne Peterson
Lovkomite:
Svein Arne Peterson
Odd-Inge Schröder
Jarle Lid
Eiendomsstyre:
Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Gunnar Løken
Dag J. Lindeberg
Andreas Fjelde
Feriehjemsutvalg:
Astrid Bøe
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian Dahl
Stein Tore Stø
Kulturutvalg:
Liv Eva Stø
Britta Wold
Døvehistorieutvalg:
Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø
Foreldreutvalg:
Beata Slowikowska
Linda Hope Fraser
Flerkulturelt utvalg:

Teaterutvalg:
Jubileumskomite:

Leder:
Hege R. Lønning
Nestleder:
Svein Arne Peterson
Styremedlem:
Dmitry Katsnelson
Styremedlem:
Maj-Lisbeth Marman
Styremedlem:
Sonja Myhre Holten
1.varamedlem:
Thomas Flinterud
2.varamedlem:
Gunnar Løken
Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:
Rolf Smenes
Revisor for underavdelingene:
Svein Arne Peterson
Lovkomite:
Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schröder
Camilla Rae Høiberg
Eiendomsstyre:
Bjørn A. Kristiansen
John Erik Johannessen
Hege R. Lønning
Svein Arne Peterson
Andreas Fjelde
Feriehjemsutvalg:
Astrid Bø
Andreas Fjelde
Børre Roås
Pia Schröder
Jan Åge Bjørseth
Per Christian DahL
Eva Roås
Kulturutvalg:
Ikke valgt
Døvehistorieutvalg:
Foreldreutvalg:

Tarja Wroldsen
Line C. Stenseth
Grace Wing-Sum Ho
Veesin F. S. Bjørke
Ronny P. Jacobsen
Maqsood Riaz
Merethe G. Lindeberg

Flerkulturelt utvalg:

Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg

Jubileumskomite:

Teaterutvalg:

Visjonsutvalg:

Valgkomite:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Torill Lorentzen
Børre Roås
Eitan Zuckermann
Trine S. Austbø
Bjørn Røine

Valgkomite:
1.varamedlem:
2.varamedlem:
131.ÅRSMØTE - 2009

Karl Fr. Robertsen
Trine S. Austbø
Beata Slowikowska
Daniela M. Roos
Morten Brynhildsen
Grace Wing-Sum Ho
Maqsood Riaz
Faduma Yusuf Hassan
Ramize Salihu
Brynjulf Dammen
Petter Noddeland
Mira Zuckermann
Torill Lorentzen
Dag J. Lindeberg
Britta Wold
Liv Eva Stø
Dag J. Lindeberg
Sonja Myhre Holten
Sissel Gjøen
Hege R. Lønning
Dag J. Lindeberg
Mari Hol
Oskar Nilsen
Hallgerd Wroldsen
Eva Roås
Nr. 1- 2009
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2. Administrasjon
Oslo Døveforening har hatt kontorer i Nedre Vollgate 5-7.
Ansatte pr. 31.12.2008:
Daglig leder:
Vidar R. Sæle (100%)
Tegnspråkinstruktør: Keir A. Evjen (100%)
Ronny P. Jacobsen var i perioden mai-desember ansatt som kulturarbeider. På grunn av sviktende økonomi så styret seg
nødt til å inndra stillingen, og Jacobsen ble oppsagt med virkning fra 31.12.08.
Kantinemedarbeider var ansatt fram til juni 2008, da medarbeideren selv sa opp sin stilling. Det er ikke ansatt noen
etterfølger pga den økonomiske situasjonen.
Stein Erik Wroldsen var fram til 31.5.08 engasjert som aktivitetsleder, den siste tiden fungerte han også som vikar for
daglig leder (som var fullt sykemeldt til februar 2008, deretter delvis sykemeldt).
Ellers er Star Renhold engasjert for renhold av foreningens lokaler. Regnskapsassistanse AS fører foreningens regnskap,
og revisor er Deloitte (v/statsutorisert revisor Roar Inge Vadheim).

3. Interne møter
Det har i perioden vært holdt 11 styremøter og behandlet 136 saker. Etter årsmøtet i april har styret oppnevnt et
arbeidsutvalg, bestående av leder, nestleder og daglig leder.
Årsmøte ble holdt 26. april 2008 med 34 stemmeberettigede medlemmer til stede. Ekstraordinært årsmøte ble holdt 16.
oktober, der revidert budsjett for foreningen ble vedtatt.
Medlemsmøter: Det er avholdt to medlemsmøter,18.9 og 13.11. Et annonsert medlemsmøte 31.1 ble avlyst.
Representasjonsmøte ble holdt 21. mai og 13. november.
Foreningen feiret i perioden 130 år, og det var planlagt en jubileumsfest. En jubileumskomite hadde brukt lang tid på å
forberede festen, som dessverre måtte avlyses pga manglende påmelding. På selve jubileumsdagen, 17. november,
spanderte foreningen kaffe og bløtkake og det var avduking av det restaurerte maleriet Vestre Aker kirke, malt av Bjarne
Falk. Odd-Inge Schröder m.fl. bidro med bakgrunnsinformasjon om maleren. Nærmere 90 av foreningens medlemmer var
til stede.

4. Medlemsstatus
Dødsfall
I løpet av året 2008 har Jenny Skoglund, Aslaug Iversen, Bjørg Jensen, Åse Kjos og Olaf Melbjør.
Status pr 31.12.2008
Totalt hadde vi 478 medlemmer. Medlemsmassen fordeler seg slik: 455 hovedmedlemmer, 23 støttemedlemmer, hvorav
er 394 medlemmer døve og 84 medlemmer hørende. Av 478 medlemmer bor 109 medlemmer i Akershus fylke og 369
medlemmer i Oslo kommune.
Satser for kontingent
Foreningskontingent er kr 200 for hovedmedlem, kr 100 for ungdom (13-26 år) og kr 100 for barn (0-12 år). For
støttemedlemmer er det kr 200,-.
Statistikk
Statistikk viser at det er 60 % kvinner og 40 % menn som er medlemmer. Flest medlemmer er i alderen 51-66 år.
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5. Representasjon
Norges Døveforbunds 90-års jubileum 18. mai: Hege R. Lønning.
Jubileumskonferanse (NDF) 19. mai: Hege R. Lønning og Maj-Lisbeth Marman.
NDFs kulturseminar i Bergen 30.mai-1.juni: Ronny P. Jacobsen og Maj-Lisbeth Marman.
NDFs organisasjonskurs på Ål 5.-7.9: Dmitry Katsnelson, Maj-Lisbeth Marman, Thomas Flinterud og Ronny P.
Jacobsen.
NDFs styrekurs i Oslo 26.-28.9: De samme som nevnt ovenfor, pluss Hege R. Lønning og Sonja Myhre Holten.
Ny Giv, del 2 og landsråd (NDF): Hege R. Lønning, Maj-Lisbeth Marman, og Ronny P. Jacobsen.
Kristiansand Døveforenings 100-års jubileum 27.9: Karl Fr. Robertsen var ODFs representant.
Deputasjon Oslo kommune: Hege R. Lønning og Svein Arne Peterson hadde møte med helse– ogsosialkomiteen i
Oslo kommune 6.11, mens Hege R. Lønning og Vidar R. Sæle hadde mote med kulturkomiteen same dag. Begge
møtene gjaldt 2009-budsjettet.
Bli Bedre-nettverksmøte for tegnspråkinstruktører (BB): Keir Evjen har deltatt på BB-møter 18. januar på Gaustad
sykehus, 9. mai på Rycon AS, 29. august på CSS, 25. september på ISP, Universitetet i Oslo og 24. oktober på
Gaustad (Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse).
Grace Wing-Sum Ho og Vidar R. Sæle deltok på seminar 13.12 om tilskuddsordninger for flerkulturelle tiltak,
arrangert av Enhet for mangfold og integrering (Oslo kommune).

6. Kursvirksomhet
TEGNSPRÅKKURS
Kurstype

Antall deltakere

Antall deltakere

Antall kurstimer

Antall kurs

Våren

Høsten

Nivå 0 – dagtid

0

7

20

1

Nivå 0

27

16

96

4

Nivå 1

17

13

96

4

Nivå 2

16

14

72

3

Nivå 3

0

11

24

1

Nivå 4

12

0

24

1

Sum i alt

72

61

332

14

I alt var det 133 kursdeltakere og 14 tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2008. (I 2007 var det 128 kursdeltakere og 13
tegnspråkkurs.) Instruktør Keir Evjen har hatt hovedansvaret for alle tegnspråkkursene. Han har jobbet en del med
informasjonsarbeid ved å sende ut brosjyre til skoler, instanser etc.
KURS FOR DØVE
Kurstype
Styreseminar

Antall deltakere

Antall deltakere

Våren

Høsten

12

Antall kurstimer
18

Revykurs (Paff)

5

30

Kunsthåndverkskurs
(Seniorforening)

18

28

Teaterkurs

5

51

28

127

Sum i alt

12

I alt var det 40 kursdeltakere og 4 kurs som ble gjennomført i 2008. (I 2007 var det 79 kursdeltakere og 6 kurs som ble
gjennomført.)
131.ÅRSMØTE - 2009
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Styreseminar
Styret og ansatte var på styreseminar på Sem Gjestegård i Asker 13.-15. juni. Vi tok opp lover og regler for ODF med
lovkomiteen. Vi gikk gjennom organisasjonsstruktur og behov for endringer og oppfølging av søknader til Oslo kommune
m.v. Vi drøftet behovet for håndbok for tillitsvalgte i ODF.
Revykurs
Ungdomsklubben Paff hadde et revykurs, hvor det de hadde lært viste de fram på Døves Kulturdager i Stavanger, oktober
2008.
Kunsthåndverk
Seniorforeningen hadde kunsthåndverkskurs annenhver onsdag, høsten 2008. Alle lærte å lage forskjellige ting, som
toving, strikking, hekle, sy lapper. Det ble mange fine juleting, som seniorforeningen solgte på sin julemesse.
Teaterkurs
Teaterutvalget hadde et teaterkurs, hvor alle lærte å lese fra manus, øve replikker og finne fram kostymer som passer til
et teaterstykke. De viste et teaterstykke på Døves Kulturdager i Stavanger, oktober 2008.

7. Økonomi/tilskudd
Foreningen har i 2008 fått følgende tilskudd:
Oslo kommune:
kr. 250.000 i grunnstøtte fra helsevernetaten
kr. 10.000 til flerkulturell virksomhet fra Enhet for mangfold og integrering
kr. 20.000 til integrerte tiltak, arbeidsliv fra Enhet for mangfold og integrering
Det er verdt å merke seg at tilskuddet fra Oslo kommune er betraktelig lavere enn det som ble budsjettert for 2008
(kr. 770.000 i grunnstøtte). Det ble også budsjettert med midler fra kulturetaten, kr. 250.000, - som ble avslått.
Akershus fylkeskommune:
kr. 20.000 er fordelt med kr. 10.000 til drift og kr. 10.000 til tiltak vedr. likemansseminar for eldre døve.
Norges Døveforbund:
kr. 12.665 til foredrag
kr. 10.960 til kulturaktiviteter
kr. 30.000 i likemannsmidler
kr. 49.997 fra NDFs studieorganisasjon (kurs for døve og tegnspråkkurs)
kr. 22.000 Frifond for barn og ungdom. Av midlene er det brukt kr. 7.332. Resten, kr.14.677, er overført til
2009.
kr. 105.000 til prosjekt ”Døves møte med helsevesen, hva så?” (Stiftelsen Helse og Rehabilitering)
ODFs felleslegat:
kr. 13.817
Oslo Idrettskrets:
kr. 30.000 til 60+ til trim og sosiale aktiviteter
Norgesautomaten:
kr. 126.199 er mottatt fra Norgesautomaten, hvorav kr. 52.921 (€5000) var øremerket til aktiviteter)
Automatlotteri:
Automatlotteri ble avsluttet i 2007 av norske myndigheter, slik at vi ikke har mottatt midler i 2008.
Foreningens E-shop:
E-shop er stengt på ubestemt tid. Vi kjenner ikke årsaken til at den er stengt.
Ullmax:
Vi får provisjon ved salg av Ullmax-varer eller via 2 annonser på websiden vår.

8. Kultur
I 2007 fikk foreningen kr. 250.000 fra kulturetaten i Oslo kommune. Oppmuntret av dette, og med håp om at ODF ville få
faste tilskudd fra kulturetaten, ble Ronny P. Jacobsen ansatt som kulturarbeider fra mai 2008. Det var en gammel drøm
som ble oppfylt, og foreningen fikk positive tilbakemeldinger mht Jacobsens arbeid. Dessverre måtte Jacobsen forlate sin
stilling 31.12.2008 da foreningen ikke hadde midler til å opprettholde stillingen.
10
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Det er gjennomført følgende kulturtiltak i 2008:
Bokklubb – 27.november og 18.desember
Tegnspråkbrukertreff – 15.august, 11.september og 11.oktober i ODF.
11.september – ”Eventyrfortelling” på tegnspråkbrukertreff i ODF ved foredragsholder Irmi Wiatzka og Ronny
Patrick Jacobsen.
Omvisning på Operahuset 26.mai.
Topmodel for gutter i ODF - 9 deltakere – 26.september, 17.oktober, 14.november,
Temakvelder:
10.januar – ”Israel – Palestina – problem” ved foredragsholder Dmitry Katsnelson.
24.januar - ”Døves utvandring til Amerika” ved foredragsholder Jon M. Brauti
7.februar – ”Historien om Oslo døveteater” ved foredragsholder Karl F. Robertsen.
8.mai – ”Kunstmaleren Rafael” ved foredragsholder Karl F. Robertsen.
26.august – ”Døvehistorisk vanding” ved foredragsholder Odd Inge Schrøder.
22.september – ”Eduard Furstenberg, grunnleggeren av Tysklands første døveforening i Berlin i 1848” ved
foredragsholder Jochen Muhs.
20.november – ”Castberggaard syndrom” ved foredragsholder Tomas Kold Erlandsen.
PUB kvelder:
18.april – ”Har døve barn rett til et fullverdig liv?” ved foredragsholder Nora Edw. Mosand
23.mai – ”India og Himalaya ” ved foredragsholder Mari Kristine Hol.
Rorbua: På Rorbua i Aker brygge, reserverte vi 3 bord på fredager i juli og august mens døveforeningn var
sommerstengt.
Døves Kulturdager:Årets Døves Kulturdager fant sted 10 -12 oktober i Stavanger. To teatergrupper fra foreningen
var med: Paffrevyen og teaterutvalget.
Døves Dag: I samarbeid med Døves menighet ble det arrangert busstur til Hamar søndag 28. september.

9. Informasjon
Oslo Døveforening har egen hjemmeside, men det er problematisk å holde denne tilstrekkelig oppdatert pga manglende
kapasitet hos ODFs administrasjon. Styret har vurdert å engasjere en webdesigner til å fornye sidene slik at det skal være
mulig å legge inn bilder på forsiden. Pga økonomien er planene ikke gjennomført.
Statistikk over besøkende i www.odf.no:

2006: 83.342
2007: 141.357
2008: 137.159

Se Her
Det ble utgitt 4 numre i 2008 med et samlet sidetall på 72 pluss et 46-siders ekstra i lag (årsberetning + ekstraord.
årsmøte), til sammen 118 (i 2007 112 sider). Redaktør var Vidar R. Sæle og Gunnar Løken hadde ansvar for lay-out.
Bladet ble trykket hos OsloKopisten AS, og vi har en bladavtale med Posten.
Styret har vedtatt å utarbeide en håndbok til bruk for ODFs tillitsvalgte. Denne håndboken vil inneholde informasjon som
er nødvendig for tillitsvalgte, og vil dekke et stort behov. Styret har imidlertid vært nødt til å utsette dette prosjektet til det
er økonomisk mulig å gjennomføre det.

10. Likemannsarbeid
Likemannsseminar for eldre døve
I samarbeid med Oslo Døves Seniorforening ble det gjennomført 3 dagers seminar med 70 deltakere 5. november om arv,
skifte, arveavgift og forskrifter om vederlag for opphold på institusjon ved advokat Tore Karlsson, - 19. november om
”Positiv tenking, - en bedre hverdag for eldre” ved psykolog
Katharine C. Peterson og 17. desember om ”Behov for hjemmehjelp” ved Kari-Anne Solheim fra Rådgivningskontoret for
hørselshemmede.
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Likemannsarbeid for døve innvandrere, arbeidsliv
Prosjektet Flerkulturelt arbeidsliv er å jobbe med:
Tiltak som kan øke kunnskap om arbeidsliv blant flerkulturelle
Gjennomføre en kartleggingsundersøkelse som avdekker mangel på kunnskap innen arbeidsliv
Lage møteplasser for å kunne utveksle erfaringer og kunnskap
Ha samarbeid med frivillige organisasjoner og instanser innen skole– og arbeidsliv
Arbeidsområde: Oslo og Akershus
Likemannsutvalget har bestått av prosjektleder Vidar R. Sæle, prosjektansvarlig Tarja R. Wroldsen, Bjørn A. Kristiansen
(Norges Døveforbunds arbeidslivsutvalg), Trine Våge/Camilla Høiberg (Rycon AS) og Thorhild L. Pedersen (Oslo
Voksenopplæringssenter Skullerud, avd. for hørselshemmede).
Prosjektet New Start—Active Citizenship (=aktivt medborgerskap)
Oslo Døveforening var vert for prosjektmøte 28.-31. oktober. Vidar R. Sæle og Tarja R. Wroldsen har deltatt i prosjektet
med bidrag til kartlegging av hvordan døve innvandrere kommer til Norge, - hvordan prosessen er over grensen, gjennom
politiet, UDI, oppholdstillatelse osv. I prosjektet deltar Norge, Sverige, Tyskland, England og Wales. Prosjektgruppen vil
levere en håndbok om hvordan det er å komme inn i EU-land og om det er ulik praksis fra land til land. Vi håper at
håndboka med DVD vil sette en standard for EU i forhold til døve. F.eks. bør det være en rettighet for døve å få en døv
mellomtolk, da en tegnspråktolk ikke alltid er tilstrekkelig.
Likemannsarbeid—arbeidsliv
Torill Lorentzen og Svein Sundkvist er arbeidslivskontakter for ODF. Døve kan ta kontakt med dem om alt som angår
arbeidslivet. Dette er et prosjekt i regi av NDF.

11. Flerkulturelle treff
Flerkulturelt utvalg har bestått av Maqsood Riaz (leder), Grace Wing-Sum Ho, Faduma Yusuf Hassan og Ramize Salihu.
Det har vært gjennomført flerkulturell kafe 3 ganger med forskjellig program og sosialt samvær. På disse kafe-treffene har
det kommet fra 5 til 25 personer.
Det er gjennomført 2 tiltak for kvinner: Et sosialt treff i byen på dagtid og et kostholdskurs i samarbeid med helsesøster fra
Oslo Rådgivningskontor for hørselshemmede og en sykepleier fra Lovisenberg sykehus som arbeider med innvandrere,
Kostholdskurset var vellykket, - det var 10 deltakere som lærte å lage vegetarmat og hva som er viktig i et sunt kosthold.
Kurset varte en hel lørdag på vårparten.
Det har vært julebuffet med internasjonale matretter, som ble vellykket med 30 voksne og 19 barn. Alle fikk smake på
ulike retter og det var underholdning.

12. Andre grupper
A)
B)

Ungdomsklubben PAFF
ODF hadde kr. 85.000 på konto som tilhørte den tidigere ungdomsgruppen. Denne er oppløst, men hadde gjeld til
ODF. Kr. 85.000 ble i 2008 fordelt likt mellom PAFF og ODF.
Oslo Døve 60pluss
Oslo Døve 60pluss er et samarbeid mellom Oslo Døveforening og Oslo Døves Seniorforening. Formålet er sosialt
samvær med fysiske aktiviteter. I gruppen sitter Svein Sundkvist, Jarle Lid, Reidar Brenden, Sissel Gjøen og Vidar
R. Sæle. Det har vært gjennomført 18 aktivitetstiltak.

13. Feriehjemmet Skaug
Feriehjemsutvalget har hatt 2 møter. På møtene ble det diskutert for det meste/bl.a. om vedlikehold av feriehjemmet og
forberedelser til ulike arrangementer, sommervaktordning og dugnader. Utvalget bestod av Andreas Fjelde (leder), Børre
Roås (kontaktperson for utleievirksomhet og kasserer) Jan Åge Bjørseth, Pia I. V. Schrøder, Per Chr. Dahl, Eva Roås og
Astrid T. Bø.
Arrangementer
Sommerfesten, som skulle ha holdt lørdag 14. juni, ble utsatt til august pga utvendig oppussing av feriehjemmet.
12
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St.Hansaften, lørdag 21. juni, hadde Skaug åpent hus. Både reke-/sommerfesten og oktoberfesten (tysk-festen) ble avlyst
pga få påmeldte.
Vedlikehold
Siden feriehjemmet ikke var blitt malt utvendig på hovedhuset og begge anneksene på flere år, ble dette gjort i juni.
Firmaet, Roås & Toftner malermester a/s, påtok seg av denne jobben. Først ble disse vasket før de malte bygningene. På
denne tiden var Skaug stengt i 2 uker. Det ble også gjort en avtale med firmaet om å ha dem for vedlikehold i løpet av 5
år, fram til sommeren 2013. Betingelsen er at utvalget må vedlikeholde selv, vaske huset og male igjen etter 2 år.
Av ulike grunner ble resten av takvedlikehold på hovedhytta ikke gjort som avtalt.
På grunn av sprekk på taket i peisestua ble dette taket revet i november. Årsaken til det var at det var mye stubbsleire + at
det var for tungt fra rommene i 2. etg. Dette pga at det ble satt opp skillevegg til to soverom for flere år siden + flere
senger. Det jobbes videre med denne saken i år 2009.
Dugnad
I stedet for sensommer- og rekefesten ble det holdt en stor dugnad på Skaug. Der ble det mye rydding og kasting av mye
gamle ting, spesielt fra ”utebod” pluss kjelleren på hovedhuset.
Anskaffelser
Nytt riks TV (ny dekoder og antenne), samt nytt kjøleskap til spisesal og anneks B.
Utleievirksomhet
Som i 2006 var det ikke så fullt under hele sommeroppholdet. Utenfor sommersesongen ble Skaug utleid ca. 12 ganger; til
4 firmaer og 8 private. De fleste var flinke til å rydde etter seg. Men dessverre var det noen som ikke gjorde det. Dette
resulterte at Eva og Børre Roås, som var innom for å kontrollere flere ganger etter endt opphold, måtte rydde og vaske
etter dem flere ganger, som i tidligere år.

14. Felleslegatet
Styret for Felleslegatet bestod av Hege R. Lønning (leder), Svein Arne Peterson, Maj Lisbeth Marman, Sonja M. Holten,
Dmitry Katsnelson og varamedlemmer Thomas Flinterud og Gunnar Løken.
Forvaltning av felleslegatet ble ivaretatt av daglig leder Vidar R. Sæle. Styret har i perioden hatt noen møter hvor de
behandlet regnskap og utdeling av midler for 2008.
Utdeling ble gjort etter fastsatte prosenter i følge Fellesegatets vedtekter med utdeling til eldresaken (Oslo Døves
Seniorforening, Oslo Døveforening og Oslo Døves Kvinneforening. Når det gjelder ”Hjelp til utdannelse av for døve”, ble
det ikke utdelt midler i 2008.

15. Sluttord
I Nedre Vollgate 5-7 ser det ut til at foreningen har fått lokaler som dekker foreningens behov. Det er fortsatt forhold en
kan sette fingeren på, som ventilasjon og betjening av inngangsdør. Styret arbeider med disse spørsmålene og håper at
de vil kunne løses raskt.
Styret har i perioden hovedsakelig vært opptatt av å sikre foreningens drift økonomisk. De siste årene har det vært en
tendens til å budsjettere med tilskudd fra kommunen som er lik det en har søkt kommunen om. Når tilskuddet blir vesentlig
mindre, har Hjelpefondet kunnet dekke differansen. Da foreningen solgte gården Sven Bruns gate 7, var det bred enighet
om å investere pengene mens man vurderte om foreningen skulle basere seg på leide eller eiede lokaler. Det betyr at
kapitalen vil være låst i flere år framover, og vil ikke kunne gi tilskudd til driften i samme grad som tidligere.
Dette innebærer at foreningen må bruke mer ressurser til å få Oslo kommunes saksbehandlere og politikere til å forstå
betydningen av Oslo døveforening. Det er et prioritert mål for styret at Oslo kommune skal bevilge atskillig mer til drift av
Oslo Døveforening enn hva tilfellet er i dag.
Styret vil også få rette en takk til tillitsvalgte og andre som gjør en innsats for Oslo døveforening. Uten dere ville
foreningen ikke fungere, - og vi håper at vi fortsatt skal kunne glede oss over en positiv utvikling i landets største
døveforening!
Hege R. Lønning (sign.)
Dmitry Katsnelson

(sign.)

Svein Arne Peterson (sign.)
Maj-Lisbeth Marman (sign.)

Thomas Flinterud (sign.)
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8. REGNSKAP FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
Resultatregnskap
Note

2008

2007

820 705
2 272 619
3 093 324

679 177
1 589 784
2 268 961

17 215
951 420
0
2 207 873
3 176 508
(83 184)

9 964
871 819
12 628
1 494 870
2 389 282
(120 321)

5 650
108
5 758

2 927
0
2 927

1 309
1 309
4 449

0
0
2 927

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

(78 735)

(117 394)

Skattekostnad på ordinært resultat

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(78 735)

(117 394)

ÅRSRESULTAT

(78 735)

(117 394)

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
Fremføring av udekket tap
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

4 935
(83 670)
(78 735)

(112 459)
(4 935)
(117 394)

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2
2

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

14

Nr. 1- 2009

131.ÅRSMØTE - 2009

Balanse pr. 31.12.2008
Note
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Obligasjoner mv
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

1

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

31.12.2008

31.12.2007

135 000
135 000

135 000
135 000

2 975
2 975
137 975

2 975
2 975
137 975

400

400

206 717
206 717
396 794
603 910
741 885

131 575
131 575
249 461
381 436
519 411

(83 670)
(83 670)
(83 670)

(4 935)
(4 935)
(4 935)

69 448
69 448
69 448

69 448
69 448
69 448

28 521
93 818
358 013
275 754
756 107
825 555
741 885

67 039
128 070
63 457
196 331
454 897
524 346
519 411

Oslo, 25.02.2009
Hege R. Lønning (sign.)
Dmitry Katsnelson

(sign.)

Svein Arne Peterson (sign.)
Maj-Lisbeth Marman (sign.)
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Noter 2008
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard.
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Fra regnskapsåret 2007 er regnskapet for Feriehjemmet Skaug tatt inn som avdelingsregnskap i Oslo Døveforenings
regnskap.

Note 1 - Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd til dekning av skyldig skattetrekk pr 31.12.08 utgjorde kr 49 490,-, skyldig skattetrekk 6. termin
2008 beløp seg til kr 48 922,-.

Note 2 - Lønnskostnad

I år
984 780
122 089
17 160
10 333
-182 942
951 420

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Refusjon sykepenger og lønnstilskudd
Totalt
ODF har gjennomsnittlig sysselsatt 3 årsverk i løpet av året.
Lønn og godtgjørelse til daglig leder: kr 388 272.
Honorar til revisor:
Det er bokført honorar til revisor med kr 32 194.
ODF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har innført OTP.

16

Nr. 1- 2009

131.ÅRSMØTE - 2009

I fjor
811 329
128 799
16 734
0
-85 043
871 819

REGNSKAP FOR FORENINGEN
INNTEKTER

2008

2007

Medlemskontingent
Leieinntekter lokaler
E-SHOP salg
Ullmax
Abonnement SE HER
Brusautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

88 100,00
67 083,26
2 303,00
2 000,00
15 330,00
17 581,21
126 199,35

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

78 600,00
10 250,00
386,49
4 689,48
2 400,00
13 430,30
99 313,00
70 496,00

Egenandel aktiviteter
Egenandel PAFF
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
NDF Studieorganisasjon
Grunnstøtte fra Helsevernetaten
Flerkulturell virksomhet fra flyktning
Tilskudd fra kultur- og idrettsetaten
Kulturaktiviteter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 612,00
12 900,00
252 150,00
49 997,00
250 000,00
30 000,00
10 960,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

23 416,00
5 590,00
229 350,00
38 016,00
96 960,00
300 000,00
30 000,00
250 000,00
8 500,00

Foredrag
Likemannsmidler
Frifond for Barn og ungdom
Trivselstiltak fra Norges Døveforbund
Tilskudd fra Helse og Rehabilitering
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Tilskudd Hjelpefondet
Ekstra ord. tilskudd Hjelpefond

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 665,00
30 000,00
7 332,46
105 000,00
13 817,00
900 000,00
750 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 868,00
58 627,00
31 939,00
39 928,00
6 604,00
700 000,00
-

Akerhus fylkeskommune
Andre tilskytere
Andre inntekter

kr
kr
kr

20 000,00
34 719,32
57 978,47

kr
kr
kr

20 000,00
12 291,50
33 016,88

SUM INNEKTER

kr

2 862 728,07 kr

2 165 671,65

KOSTNADER

2008

2007

Daglig leder
Daglig leder - refundert lønn

kr
kr

292 442,90 kr
kr

348 576,19
-40 000,00

Lønn m feriep
Tegnspråkinstruktør
Kantinemedarbeider
Aktivitetsleder/kulturarbeider
Styrehonorar
Feriepenger - avsetning
Arbeidsgiveravgift
Avsetning arbeidsgiveravgift

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

232 764,09
14 830,00
301 773,22
104 074,67
121 081,00
1 007,71

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 810,00
221 997,37
9 600,00
99 396,90
50 170,00
79 799,50
125 405,32
3 393,96

Yrkesskadeforsikring
Livrenteforsikring
OTP-pensjon
Fri telefon
Motkonto fordeler
Annen oppg.pl. godtgjørelse
Annet lønnstilskudd
Refusjoner av sykepenger
Møter/representasjon

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 895,00
36 000,00
17 160,33
7 333,00
-7 333,00
10 333,00
-40 184,00
-142 758,00
34 765,65

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 479,00
36 000,00
16 733,98
16 000,00
-16 000,00
-60 076,00
-24 967,00
46 034,45

Driftskostnader
Porto
Regnskapshonorar
Revisjon
HSH-kontingent
Andre administrasjonskostnader
Renhold
Strøm

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

125 451,05
24 903,49
77 184,38
32 193,75
5 000,00
16 315,39
46 750,00
31 783,36

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

122 703,04
22 037,08
48 625,00
32 831,25
5 000,00
18 538,86
34 074,50
-

Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Flytting
Andre kostnader
Tegnspråkkurs
Døvekurs

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 036 254,26
7 544,00
22 622,50
24 378,25
17 864,00
2 433,00
39 282,54
963,00
37 920,84

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

583 321,00
7 378,00
8 481,00
1 493,44
31 735,94
3 147,00
12 580,47
1 853,00
97 750,24

Foredrag
Likemannsarbeid
Tilstelninger
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/landsråd
Medlemsblad SE HER
Medlemsaktiviteter
Trivselstiltak

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

17 847,00
57 306,96
27 559,00
39 486,30
57 379,60
-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 399,00
33 251,54
79 312,71
15 894,00
26 423,50
41 479,61
73 935,42
52 824,80

Oslo Døve 60 pluss
Internasjonale treff
Aktiviteter - Frifond
Prosjekt, helse og rehab
Andre kostnader

kr
kr
kr
kr
kr

34 719,32
12 135,00
50 672,76
105 000,00
370,60

kr
kr
kr
kr
kr

12 351,50
6 429,30
17 043,70
-2,00

SUM KOSTNADER

kr

2 937 505,92 kr

Renteinntekter
Agio

kr
kr

5 343,78
107,87

Sum finansinntekter
Valutatap (disagio)

2 315 246,57

FINANSINNT. OG -KOSTN.
kr
kr

2 915,92
-

kr

5 451,65 kr

2 915,92

kr

1 308,50

kr

-

Sum finanskostnader

kr

1 308,50 kr

-

SUM FINANS

kr

4 143,15 kr

2 915,92

ÅRSRESULTAT

kr

-70 634,70 kr

-146 659,00
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REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET
INNTEKTER

2008

2007

kr 23 820,00
kr 2 450,00
kr 2 137,50
kr
kr
kr 2 790,00
kr 44 450,00
kr
80,00
kr
kr
kr
kr 154 718,50
kr
150,00
kr 230 596,00

kr 24 885,00
kr 2 775,00
kr 3 674,40
kr
360,00
kr
420,00
kr 2 810,00
kr 44 970,00
kr
kr 6 500,00
kr 16 795,00
kr
50,00
kr
kr
50,00
kr 103 289,40

kr 5 500,00
kr 1 200,00
kr 10 515,00
kr 17 215,00
kr
kr
kr
kr
219,00
kr 1 403,50
kr
kr 4 478,05
kr
kr 7 647,10
kr 161 670,50
kr 8 869,00
kr 1 200,00
kr 3 168,50
kr
356,00
kr 5 842,00
kr 1 500,00
kr 1 350,00
kr 24 083,73
kr
kr 239 002,38

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 149,00
1 815,00
9 964,00
-3 500,00
-3 500,00
12 628,36
3 436,00
153,00
3 928,80
75,00
3 054,58
8 444,00
10 427,50
7 865,92
1 500,00
5 000,00
11 058,07
-0,10
74 035,13

Renteinntekter
Sum finansinntekter

kr
kr

306,06
306,06

kr
kr

10,80
10,80

SUM FINANS

kr

306,06

kr

10,80

ÅRSRESULTAT

kr -8 100,32

Overnatting - Skaug
Dagbesøk - Skaug
Drikkevarer - Skaug
Leie av vaskemaskin - Skaug
Leie av sengetøy - Skaug
Dusj - Skaug
Utleie av Skaug
Gaver - Skaug
Loddsalg - Skaug
Tilstelninger - Skaug
Tilstelninger
Tilskudd fra Hjelpefondet - Skaug
Andre inntekter
SUM INNTEKTER
KOSTNADER
Sommervakt - Skaug
Renhold/vakt - Skaug
Nyanskaffelser - Skaug
Sum varekostnader
Kantinemedarbeider
Sum lønnskostnader
Innkjøp av mat - Skaug
Husholdning
Drikkevarer - Skaug
Driftskostnader
Andre administrasjonskostnader
Dugnad mat - Skaug
Vedlikehold - Skaug
Oppussing - Skaug
Forsikring
Andre kostnader
Takreparasjon - Skaug
Kommunale avgifter - Skaug
Tanktømming - Skaug
Festeavgift - Skaug
Kontingent velforening - Skaug
Strøm - Skaug
Andre kostnader
SUM KOSTNADER
FINANSINNT. OG -KOSTN.
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kr 29 265,07

REGNSKAP FOR FELLESLEGATET
RESULATREGNSKAP
Driftsinntekter og driftskostnader
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2007

2008

Note
1

kr 1 884
kr 1 884

kr 9 790
kr 9 790

BALANSE
Eiendeler

2007

2008

Note

Omløpsmidler
Investeringer

kr -1 884

Driftsresultat

kr -9 790

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

kr 25 757
kr 25 757

kr 37 223
kr 37 223

Årsoverskudd

kr 23 873

kr 27 433

Overføringer
Avsatt til vedtektsbestemte formål
Avsatt til urørlig kapital

3, 5
4

Sum overføringer

kr 21 486
kr 2 387
kr 23 873

kr 24 690
kr 2 743
kr 27 433

Sum investeringer

kr
kr

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Kundefordringer

kr 599 799 kr 613 315
kr 4 561 kr
-

Sum omløpsmidler

kr 604 360

kr 613 315

Sum eiendeler

kr 608 360

kr 614 315

kr 559 608
kr 559 608

kr 562 351
kr 562 351

Markedsbaserte obligasjoner

2

4 000
4 000

kr
kr

1 000
1 000

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Urørlig kapital
Sum urørlig kapital

4

Annen egenkapital
Sum annen egenkapital

kr 19 527 kr 19 527
kr 19 527 kr 19 527,

Sum egenkapital

kr 579 135, kr 581 878,

Gjeld
Kortsiktig gjeld
kr 29 225
kr 29 225,

kr 32 437
kr 32 437

Sum gjeld

kr 29 225

kr 32 437

Sum egenkapital og gjeld

kr 608 360

kr 614 315

Vedtektsbestemte formål
Sum kortsiktig gjeld
Note 1 – Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ikke hevet lønn til daglig leder eller ledende
personer.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov
om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Note 2 - Obligasjoner
Obligasjoner er oppført til pålydende.
Note 3 – Avsetning til vedtektsbestemte formål
Hjelp til utdannelse for døve
12,9 %
3 185
Hjelp til eldre
9,4 %
2 321
Oslo Døveforening
61,4 % 15 160
Kvinneforening
16,3 %
4 024
Totalt
24 690

5

Note 4 – Urørlig kapital
Kapital 1.1.
Årets avsetning
Kapital 31.12

559 608
2 743
562 351

Note 5 – Vedtektsbestemte formål
Avsetning 1.1.
29 225
Utdelte midler i 2008
-21 478
Tilførte midler i 2008
24 690
Avsetning 31.12
32 437
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For å ivareta og fremme medlemmenes
interesser på en god måte, kan Oslo
Døveforening opprette eller oppta klubber
som en del av sitt tilbud til medlemmene.
Medlemmer i underavdelinger og tilsluttede
grupper skal være medlem av Oslo
Døveforening.
§ 3 MEDLEMSKAP
Som A-medlem kan opptas alle som har
interesse for Oslo Døveforening. Bare Amedlemmer har stemmerett på medlems- og
års.møter. Stemmeretten på årsmøtet
betinges av at medlemskontingenten er
betalt pr. 31.12. siste år. Som B-medlem kan
opptas alle med interesserte Oslo
Døveforening, men de har ikke stemmerett.
Bare A-medlemmer kan velges inn i
foreningens hovedstyre. Inn- og utmeldinger
skjer skriftlig til hovedstyret.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta
medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene og
samfunnet for øvrig i foreningens distrikt og
skal arbeide politisk for samfunnsmessig
likestilling.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening, stiftet 17. november
1878 er en interesseforening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund.

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007
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Redaksjonell endring

NDF har ikke forbud mot at foreningene har
støttemedlemmer. For å unngå at mange blir
støttemedlemmer fordi det er billigere enn å
være ”vanlig” medlem, så foreslår vi at det
være samme kontingent sats.

Vi har måttet gjøre endringer her fordi nå skal
medlemmer først melde seg inn i NDF og så
blir de medlemmer i ODF etterpå.

ODFs årsmøte kan ta opp klubber/
underavdelinger – må være et innkommet
forslag på årsmøtet.

3.setn: Kortet ned og gjort mer åpen. Det står
ikke HVEM som kan oppnevne utvalg, men vi
ser i §… at hovedstyret kan gjøre det.

2.setn-redaksjonell endring

1.setning er ikke endret da vi mener at
formuleringen er så vid at det dekker ”alt”.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Redaksjonell endring, flytting av komma.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta
medlemmenes sosiale og kulturelle
interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene i
foreningens distrikt og samfunnet for øvrig.
Foreningen skal arbeide politisk for
samfunnsmessig likestilling.

§ 2 FORMÅL
Oslo Døveforening skal ivareta medlemmenes
sosiale og kulturelle interesser.
Foreningen representerer de tegnspråkliges
interesser overfor myndighetene i foreningens
distrikt og samfunnet for øvrig. Foreningen skal
arbeide politisk for samfunnsmessig likestilling.
For at medlemmenes interesser kan ivaretas
og fremmes på en god måte, kan det opprettes
utvalg. Oslo døveforenings årsmøte kan også
oppta klubber/underavdelinger der
medlemmene også må være medlemmer av
Oslo Døveforening.

§ 3 B STØTTEMEDLEMSKAP
Enhver som støtter foreningens formål kan
opptas som støttemedlem. Disse er ikke
valgbare, og har ikke tale- og forslagsrett. Innog utmelding må skje skriftlig til Oslo
Døveforening.

Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 3 B STØTTEMEDLEMSKAP

§ 3 MEDLEMSKAP
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening, stiftet 17. november
1878, er en interesseforening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund.

§ 1 NAVN
Oslo Døveforening stiftet 17. november 1878,
er en interesseforening for tegnspråklige i Oslo
og Akershus fylke. Foreningen er tilsluttet
Norges Døveforbund.

§ 3 MEDLEMSKAP
Alle som er medlem i Norges Døveforbund,
kan bli medlemmer i Oslo Døveforening.
Stemmeretten på årsmøtet betinges av at
medlemskontingenten er betalt pr. 31.12. siste
år og at en er registrert som medlem i Oslo
Døveforening pt 31.12 siste år. Disse er
valgbare på Oslo Døveforenings årsmøte. Innog utmelding skjer skriftlig til Norges
Døveforbund.

Styrets kommentarer

Forslag fra lovkomiteen
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§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Medlem av Oslo Døveforening blir en ved å
sende skriftlig innmelding til foreningen og
ved å betale medlemskontingenten. Som
medlem plikter en å følge foreningens lover
og bestemmelser og de vedtak, som
hovedstyret fatter. Hovedstyret kan for
kortere eller lengre tid utelukke medlemmer
fra foreningen, hvis de opptrer i strid med
foreningens lov og bestemmelser. Før de
utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til årsmøtet, som tar
dette opp som første sak på dagsorden. Det
utelukkede medlem har rett til å være tilstede
på årsmøtet, når anken behandles.
Medlemmer, som ikke betaler kontingent til
fastsatt frist, får en skriftlig purring. Skjer
innbetaling heller ikke da, strykes
vedkommende som medlem av Oslo
Døveforening og mister retten til å delta på
det påfølgende årsmøte. Dersom disse
ønsker medlemskap igjen, må de først ordne
opp sin tidligere ubetalte kontingent, med et
tilleggsgebyr for gjeninnmelding.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten for både A– og Bmedlemmer bestemmes av årsmøtet og
innbetales til fastsatt tid. Medlemmer som
har det vanskelig økonomisk, kan etter
søknad til hovedstyret fritas for betaling av
kontingenten for 1 år av gangen. Gamle
døve medlemmer som havner i ulike
sykehjem osv., skal ikke strykes ut som
medlem fordi de eller ansvarlige glemmer å
betale kontingenten. Barn og unge under 18
år er fritatt for kontingent

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Paragrafen omarbeides da det er NDF en blir
medlem i. Det er derfor naturlig at NDF blir
ankeinstans
Fjernet et komma her

ODFs kjepphest med at eldre og syke kan
fritas for kontingent forsvinner i dette systemet.
Vi foreslår at ODF fremmer lovforslag på
NDFs landsmøte der denne ånden
videreføres!

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Endret fordi det er NDF som krever inn og
bestemmer kontingentsatsen.

§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Som medlem av Oslo Døveforening plikter en
å følge foreningens lover og bestemmelser og
de vedtak som hovedstyret fatter. Hovedstyret
kan for kortere eller lengre tid utelukke
medlemmer fra foreningen, hvis de opptrer i
strid med foreningens lov og bestemmelser.
Før de utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til Norges Døveforbund.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes på Norges
Døveforbunds landsmøte og gjelder også for
Oslo Døveforenings støttemedlemmer.

Forslag fra lovkomiteen

§ 5 MEDLEMMENES RETTIGHETER OG
PLIKTER
Som medlem av Oslo Døveforening plikter
en å følge foreningens lover og
bestemmelser og de vedtak som hovedstyret
fatter. Hovedstyret kan for kortere eller
lengre tid utelukke medlemmer fra
foreningen, hvis de opptrer i strid med
foreningens lov og bestemmelser. Før de
utelukkes, skal de være gitt en skriftlig
advarsel av styret. Utelukkede medlemmer
kan anke avgjørelsen til årsmøtet.

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

Styrets kommentarer
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Det foretas valg på:
Ved alle valg av styrer skal det aldri være
mer enn to hørende representert. Flertallet i
styrene skal bestå av døve.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst
8 ukers varsel, samtidig som dagsorden
gjøres kjent ved oppslag i foreningens
lokaler og i Døves Tidsskrift. Dagsorden for
årsmøtet sendes sammen med beretninger
og revidert regnskap til A- og B-medlemmer
senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet er
vedtaksdyktig, når innkallingen har skjedd på
foreskrevet måte, uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder.
2. Valg av 1. og 2. møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på protokollkomite på 3
medlemmer.
5. Valg på 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.
10. Innkomne forslag. (må være leder i
hende senest 6 uker før årsmøtet)
11. Vedta medlemskontingenten for neste
år.
12. Budsjettforslag for foreningen, gården
og feriehjemmet.
Valg som ledes av valgkomiteen.

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Ingen andre utvalg er nevnt ved navn da dette
gir ODF større fleksibilitet mht å kunne ivareta
medlemmenes interesse (og vi trenger ikke
lovendringer hver bidige gang ett utvalg
legges ned/opprettes).

Kun Feriehjemmets styre er nevnt av
utvalgene da årsmøtet behandler
årsberetning, regnskap og budsjett for
feriehjemmet og bør dermed kunne bestemme
hvem som skal sitte i styret. Vi har valgt å
begrense antallet til 3 medlemmer i dette
styret da en ikke må sitte i styret for
feriehjemmet for å kunne arbeide for
feriehjemmet.

Nytt pkt C, varamedlemmer

Nestleder velges blant de 4 for 1 år.– er
arbeidet inn i paragraf om hovedstyret.

Selv om dette er de tegnspråkliges forening vil
vi allikevel beholde noe om at døve skal være
i flertall i de ulike styrer.

pkt 11-om medlemskontingenten er fjernet da
dette skjer på NDFs landsmøte

punkt 7, 8 og 12: Gården er fjernet all den tid
vi ikke eier et hus…

Redaksjonelle endringer, komma fjernet og Aog B-medlemmer er endret til ”medlemmer”

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst 8
ukers varsel, samtidig som dagsorden gjøres
kjent ved oppslag i foreningens lokaler og i
Døves Tidsskrift. Dagsorden for årsmøtet
sendes sammen med beretninger og revidert
regnskap til foreningens medlemmer senest 3
uker før årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig
når innkallingen har skjedd på foreskrevet
måte, uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
Åpning ved foreningens leder.
Valg av 1. og 2. møteleder.
Valg på 2 referenter.
Valg på protokollkomité på 3 medlemmer.
Valg på tellekorps på 3 medlemmer.
Godkjenning av dagsorden.
Beretning for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet.
Regnskap for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet.
Lovendringsforslag.
Innkomne forslag. (må være leder i hende
senest 6 uker før årsmøtet)
Budsjettforslag for foreningen og
feriehjemmet.
Valg som ledes av valgkomiteen.
Det foretas valg på:
Ved alle valg skal døve være i flertall.
A. Foreningsleder for 1 år.
B. 4 hovedstyremedlemmer for 2 år, slik at 2
står på valg hvert år.
C.2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
D.1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet
og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.

Forslag fra lovkomiteen

Det foretas valg på:
I styrene og utvalg skal døve være i
flertall.
A. Foreningsleder for 1 år.
B. 4 hovedstyremedlemmer for 2 år, slik at 2

11. Budsjettforslag for foreningen og
feriehjemmet.
12. Valg som ledes av
valgkomiteen.

§ 6 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Oslo Døveforenings høyeste
myndighet og holdes hvert år i mars/april
måned.
Hovedstyret innkaller til årsmøte med minst
8 ukers varsel. Innkomne forslag må være
leder i hende senest 6 uker før årsmøtet.
Dagsorden for årsmøtet sendes sammen
med beretninger og revidert regnskap til
foreningens medlemmer senest 3 uker før
årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksdyktig når
innkallingen har skjedd på foreskreven måte,
uansett frammøte.
Dagsorden for Årsmøtet:
1. Åpning ved foreningens leder. 2. Valg av
1. og 2. møteleder.
3. Valg på 2 referenter.
4. Valg på protokollkomité på 3
medlemmer.
5. Valg på tellekorps på 3
medlemmer.
6. Godkjenning av dagsorden.
7. Beretning for foreningen,
feriehjemmet og felleslegatet.
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet
og felleslegatet.
9. Lovendringsforslag.
10. Innkomne forslag.

Styrets kommentarer
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Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder noen av
foreningens tilsluttede grupper.

Det foretas bundet omvalg mellom
kandidater, som ikke oppnår det nødvendige
antall stemmer. Ved stemmelikhet etter
bundet omvalg, foretas loddtrekning. I andre
saker kan det foretas åpen avstemning, ved
håndsopprekning - men hvis et medlem
krever det, skal det gjennomføres skriftlig
avstemning i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig, når det er
flere enn et forslag.

på valg hvert år. Nestleder velges blant de 4
for 1 år.
C. 1 bilagsrevisor for foreningen, gården,
feriehjemmet og felleslegatet.
D. Revisor for underavdelinger.
E. Lovkomite på 3 medlemmer.
F. 2 medlemmer til eiendomsstyre.
G. Minst 2 medlemmer i feriehjemsutvalg.
H. Minst 2 medlemmer i kulturutvalg.
I. Minst 2 medlemmer i døvehistorieutvalg.
J. Minst 2 medlemmer i foreldreutvalg
K. Minst 2 medlemmer i flerkulturelt utvalg
L. Representanter og vararepresentanter
til Norges Døveforbunds landsmøte.
M. Valgkomite bestående av 3 medlemmer
og 2 varamedlemmer som velges for 1 år.
§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle andre forslag og saker avgjøres med
alminnelig flertall (flest av de avgitte
stemmene), unntatt valg på foreningens
leder, som krever absolutt flertall (over
halvparten av de avgitte stemmene).

A. Foreningens leder for 1 år.
B. 4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står

Lov Revidert på årsmøtet 21.april 2007

Vi ønsker ikke å bruke begrepene absolutt og
alminnelig flertall, men heller beskrive hva
slags flertall det er snakk om. Det gjør loven
lettere å forstå for alle.

Endringer i 1.avsnitt, resten står som før, med
retting av kommafeil.

Vi har valgt å kutte ut varamedlemmer til
valgkomiteen

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.

Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder av noen av
foreningens tilsluttede grupper/
underavdelinger.

Det foretas bundet omvalg mellom kandidater
som ikke oppnår det nødvendige antall
stemmer. Ved stemmelikhet etter bundet
omvalg foretas det loddtrekning. I andre saker
kan det foretas åpen avstemning ved
håndsopprekning. Men hvis et medlem krever
det, skal det gjennomføres skriftlig avstemning
i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig når det er
flere enn et forslag.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle forslag og saker avgjøres med flest av de
avgitte stemmene, unntatt valg på foreningens
leder, som krever over halvparten av de avgitte
stemmene.

G. Feriehjemsstyre på 3 medlemmer og 2
varamedlemmer.
H. Representanter og vararepresentanter til
Norges Døveforbunds landsmøte.
I. Valgkomite bestående av 3 medlemmer som
velges for 1 år.

Forslag fra lovkomiteen

Ansatte i Oslo Døveforening kan ikke velges
inn i hovedstyret eller som leder av noen av
foreningens underavdelinger.

Det foretas omvalg mellom kandidater som
ikke oppnår det nødvendige antall stemmer.
Ved stemmelikhet etter omvalg foretas det
loddtrekning. I andre saker kan det foretas
åpen avstemning ved håndsopprekning.
Men hvis et medlem krever det, skal det
gjennomføres skriftlig avstemning i saken.

Alle personvalg skal skje skriftlig når det er
flere enn et forslag.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGER
Alle forslag og saker avgjøres med flest av
de avgitte stemmene, unntatt valg på
foreningens leder, som krever over
halvparten av de avgitte stemmene.

står på valg hvert år.
C.2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
D. 1 bilagsrevisor for foreningen,
feriehjemmet og felleslegatet.
E. Revisor for underavdelinger.
F. Lovkomite på 3 medlemmer.
G. Feriehjemsstyre på 3 medlemmer og 2
varamedlemmer.
H. Representanter og vararepresentanter til
Norges Døveforbunds landsmøte.
I. Valgkomite bestående av 3 medlemmer
som velges for 1 år.

Styrets kommentarer
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§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20 Amedlemmer krever det. Innkallingen skal
skje med minst 3 ukers varsel.
Medlemsmøtene behandler saker, som
hovedstyret ikke kan avgjøre alene, og som
det ikke naturlig kreves årsmøtevedtak for å
gjøre.
§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre
på 5 medlemmer. Daglig leder har sete i
hovedstyret, men ikke stemmerett.
Hovedstyret er vedtaksdyktig, når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med alminnelig flertall.
Hovedstyret leder foreningen og står
ansvarlig overfor årsmøtet, og innkaller til
styremøter etter behov, men minst 8 ganger
i året. Styret skal påse at foreningens lover
blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Styret skal videre fungere som
det pådrivende og skapende organ for
hvordan Oslo Døveforening hele tiden best
kan tjene sine medlemmer. Hovedstyret
foretar ansettelser etter behov. Styret har
ansvaret for at foreningens årsberetning,
regnskap og budsjettsforslag blir lagt fram
på årsmøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært
årsmøtet når det finner behov for det, eller
minst 20 A-medlemmer krever det. Innkalling
skal skje etter samme regler som for
ordinært årsmøte. På ekstraordinært
årsmøte kan det bare behandles de saker
som er nevnt i innkallingen.
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Siste setning er formulert på denne måten da
vi ikke vet hvilke stillinger vi kommer til å sitte
igjen med og heller ikke hvor stor/liten ODF
kommer til å være. Ordlyden her gir større
fleksibilitet.

”Styret kan nedsette utvalg dersom det gavner
medlemmene.”– er en ny setning vi har tatt
med her. Det gir styret friere hender til å være
fleksible og lydhøre overfor medlemmene og
våre ønsker og behov.

Setningen ”Styret skal videre fungere som det
pådrivende og skapende organ for hvordan
Oslo Døveforening hele tiden best kan tjene
sine medlemmer” foreslås strøket da dette
ligger implisitt i formålsparagrafen OG i neste
ledd i §10

Konstituering av styret hører naturlig hjemme
her og IKKE under §6,12 B

Det er ikke nødvendig å si hvor mange ganger
styret må ha møter, det må skje etter behov.

A-medlemmer endres til stemmeberettigete
medlemmer.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
A-medlemmer endres til stemmeberettigete
medlemmer. I tillegg har vi rettet språklige feil
§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Hovedstyret kan innkalle til ekstraordinært
årsmøte når det finner behov for det, eller når
minst 20 stemmeberettigete medlemmer
krever det. Innkalling skal skje etter samme
regler som for ordinært årsmøte. På
ekstraordinært årsmøte kan det bare
behandles de saker som er nevnt i
innkallingen.
§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20
stemmeberettigete medlemmer krever det.
Innkallingen skal skje med minst 3 ukers
varsel. Medlemsmøtene behandler saker, som
hovedstyret ikke kan avgjøre alene, og som
det ikke naturlig kreves årsmøtevedtak for å
gjøre.
§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et hovedstyre på
5 medlemmer. Disse konstituerer seg straks
etter årsmøtet og velger nestleder.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med flest stemmer. Hovedstyret leder
foreningen og står ansvarlig overfor årsmøtet.
Hovedstyret skal påse at foreningens lover blir
fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Hovedstyret kan nedsette utvalg
dersom det gavner medlemmene.
Hovedstyret har ansvaret for at foreningens
årsberetning, regnskap og budsjettsforslag blir
lagt frem på årsmøtet.
Hovedstyret foretar ansettelser etter behov og
utarbeider instrukser for de ansatte. Ansatte
kan delta på møtene i hovedstyret, men har
ikke stemmerett.

Forslag fra lovkomiteen

§ 10 HOVEDSTYRET
Oslo Døveforening ledes av et styre på 5
medlemmer. Disse konstituerer seg straks
etter årsmøtet og velger nestleder.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst 3
styremedlemmer er tilstede. Vedtak i styret
fattes med flest stemmer. Hovedstyret leder
foreningen og står ansvarlig overfor
årsmøtet.
Hovedstyret skal påse at foreningens lover
blir fulgt, og at vedtak fra årsmøtet blir
gjennomført. Hovedstyret kan oppnevne
utvalg for at medlemmenes interesser
skal ivaretas.
Hovedstyret har
ansvaret for at foreningens årsberetning,
regnskap og budsjettsforslag blir lagt frem
på årsmøtet.
Hovedstyret har det formelle
arbeidsgiveransvaret for de ansatte.

§ 9 MEDLEMSMØTE
Hovedstyret innkaller til medlemsmøter, når
det er behov for det, eller når minst 20
stemmeberettigete medlemmer krever det.
Innkallingen skal skje med minst 3 ukers
varsel.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

Styrets kommentarer
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§ 11 EIENDOMSSTYRE
Eiendomsstyret består av 2 fra styret
(leder og nestleder), 2 velges blant
medlemmene på årsmøtet og 1
representant fra feriehjemsutvalget. Alle
har stemmerett. Daglig leder har sete i
eiendomsstyret, men uten stemmerett.
Hovedstyret har det overordnede ansvar
for driften av gården, Sven Bruns gate 7
og feriehjemmet Skaug. Det føres eget
regnskap for eiendommene, hver for
seg, som klart skal være skilt fra Oslo
Døveforenings regnskaper. Styret fører
protokoll over sine møter og som sendes
hovedstyret til orientering fortløpende.
Vedtak i eiendomsstyret godkjennes av
hovedstyret. Hvis eiendomsstyret og
hovedstyret er uenige, legges saken
frem for medlemsmøte til avgjørelse.
Større økonomiske saker skal legges
frem for hovedstyret til godkjennelse.
Eiendomsstyret fører tilsyn med
eiendommene og påser at den holdes i
forsvarlig stand og legger fram for
hovedstyret forslag til de utbedringer og
arbeider, som bør settes i gang i Gården
og Skaug. Når hovedstyret har vedtatt
arbeid igangsatt, er det eiendomsstyrets
oppgave å følge opp sakene, i
samarbeid med sekretariatet.
Hovedstyret har ansvar for at
årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges fram på
årsmøtet.
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Samme med
”og legger fram for hovedstyret forslag til
de utbedringer og arbeider, som bør settes
i gang i Gården og Skaug. Når hovedstyret
har vedtatt arbeid igangsatt, er det
eiendomsstyrets oppgave å følge opp
sakene, i samarbeid med sekretariatet.”

Større økonomiske saker skal legges frem
for hovedstyret til godkjennelse. Tas ut da
det allerede står (med andre ord i
setningen før)

Da foreningen kun har en eiendom –
Skaug – blir denne paragrafen noe
omarbeidet
Det stod ”som skal være…” følte dette ble
for tungt

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.

§ 11 EIENDOMSSTYRE
Hovedstyret har det overordnede ansvar
for driften av foreningens eiendommer. Det
føres egne regnskap for disse, og de skal
være adskilt fra Oslo Døveforenings
regnskaper.
Eiendomsstyret består av 2 fra hovedstyret
og 1 representant fra feriehjemsutvalget.
Alle har stemmerett. Eiendomsstyret fører
protokoll over sine møter. Denne sendes
hovedstyret til orientering fortløpende.
Vedtak i eiendomsstyret må godkjennes
av hovedstyret. Hvis eiendomsstyret og
hovedstyret er uenige, legges saken frem
for medlemsmøte til avgjørelse.
Eiendomsstyret fører tilsyn med
foreningens eiendommer og påser at de
holdes i forsvarlig stand. Hovedstyret har
ansvar for at årsberetning, regnskap og
budsjettsforslag legges fram på årsmøtet.

Forslag fra lovkomiteen

Styret er av den mening at vi ikke
trenger et eiendomsstyre.
Denne paragrafen foreslås da å tas ut.

Styrets kommentarer
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§ 15 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for den daglige
administrasjonen og den forretningsmessige
ledelse av Oslo Døveforening, Gården og
Skaug. Øvrige ansatte er underordnet daglig
leder og rapporterer direkte til denne. I
samråd med foreningslederen skal daglig
leder påse at gjeldende lover og vedtak blir
fulgt opp på beste måte.

§ 12 REPRESENTASJONSSTYRE
Minst 4 ganger i året innkaller hovedstyret til
representasjonsmøter for å samordne
arbeidet i foreningens distrikt gjennom
informasjon, aktiviteter og saker som berører
underavdelinger, grupper og utvalg. I
representasjonsstyret sitter hovedstyret (3
medlemmer), daglig leder (uten stemmerett)
og 1 representant fra hver underavdeling,
gruppe, utvalg og tilsluttede grupper. Alle har
møteplikt. Det føres egen protokoll fra
møtene, og er vedtaksdyktig, uansett
frammøte.
§ 13 UTVALG
Årsmøtet velger minst 2 medlemmer, og
hovedstyret har et medlem i utvalget.
Utvalgene har anledning til å velge frivillige
blant medlemmer, etter behov. Hvert utvalg
har egen instruks, som utarbeides av
hovedstyret.
§ 14 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet
i foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og gården Sven Bruns gate 7
ledes i samsvar med gjeldende lov og
vedtatte regler. Foreningslederen har også et
overordnet ansvar for foreningens sekretariat.
Foreningslederen innkaller til og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.
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Lovkomiteen foreslår at denne paragrafen går
ut da dette er oppgaver som kan reguleres
innenfor arbeidsinstruksen og
arbeidstidsavtalen til den enkelte ansatte.
I disse tider med økonomisk innstramming –
hvem vet hvor lenge vi HAR ansatte og hvilke
stillinger som ODF skal ha.

§ 14 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet i
foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og dens eiendommer ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte regler.
Foreningslederen har også et overordnet
ansvar for foreningens ansatte.
Foreningslederen innkaller til, og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.

Sekretariat endres til ansatte. Når en snakker
om sekretariat tenker man seg noe mye større
enn det vi i ODF har.

§ 12 UTVALG
Hovedstyret oppretter de utvalg som er
nødvendig for å kunne ivareta medlemmenes
interesser.
Hovedstyret prioriterer utvalgenes arbeid.
Hvert utvalg følger instruks som utarbeides
av hovedstyret.
§ 13 FORENINGSLEDEREN
Foreningslederen har det høyeste tillitsvervet
i foreningen og har overordnet ansvar for at
foreningen og dens eiendommer ledes i
samsvar med gjeldende lov og vedtatte
regler.
Foreningslederen har også et overordnet
ansvar for foreningens ansatte.
Foreningslederen innkaller til og leder
styremøtene. Det er en naturlig oppgave for
foreningslederen å representere Oslo
Døveforening i ulike fora.
§ 14 DAGLIG LEDER
Daglig leder har ansvaret for
administrasjonen av Oslo Døveforening.

§ 11 LEDERMØTE
Minst 2 ganger i året innkaller hovedstyret til
ledermøter for å samordne arbeidet i
foreningens distrikt gjennom informasjon,
aktiviteter og saker som berører
underavdelinger og utvalg.
Alle innkalte parter møter fortrinnsvis ved
leder. Det føres egen protokoll fra møtene.
Ledermøtet er vedtaksdyktig uansett
fremmøte.

§ 12 LEDERMØTE
Minst 2 ganger i året innkaller hovedstyret til
ledermøter for å samordne arbeidet i
foreningens distrikt gjennom informasjon,
aktiviteter og saker som berører
underavdelinger, grupper og utvalg.
Alle innkalte parter møter fortrinnsvis med
leder. Det føres egen protokoll fra møtene.
Ledermøtet er vedtaksdyktig uansett fremmøte.

§ 13 UTVALG
Hovedstyret oppretter de utvalg som er
nødvendig for å kunne ivareta medlemmenes
interesser (§2).
Hvert utvalg følger instruks som utarbeides av
hovedstyret.

Styrets kommentarer

Forslag fra lovkomiteen

For at årsmøtet skal slippe å velge mange
personer til en rekke utvalg så gjør vi dette på
denne måten. Det betyr også at det vil være
lettere å opprette (og legge ned utvalg) etter
hvert som behovene endrer seg.

I disse informasjonsteknologiske tider bør en
kunne holde hverandre løpende informert uten
å fysisk treffes ”hele tiden” 2 ganger i året er
nok som et minimum.

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Det heter jo ledermøte, hvorfor lage et nytt og
tungt ord for noe som er innarbeidet…
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§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av Oslo Døveforening kan bare vedtas
på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall av de
avgitte stemmene. Dessuten må vedtaket gjentas
på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere med 7/8
flertall av de avgitte stemmene. Hvis foreningen
blir vedtatt oppløst, skal alle Oslo Døveforenings
verdier overføres til Norges Døveforbund. Norges
Døveforbund skal oppbevare verdiene på den
økonomisk beste og tryggeste måten i 10 år. Blir
det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Oslo,
og denne blir opptatt som A-medlemsforening av
Norges Døveforbund, skal alle verdiene overføres
til den nye forening. Hvis det i løpet av 10 års
perioden ikke blir startet noen ny døveforening i
Oslo, disponerer Norges Døveforbund verdiene
fritt - men fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i
den oppløste foreningens distrikt. I nevnte 10 års
periode skal tilsynet med foreningens verdier føres
av et utvalg på 3 medlemmer, hvor 2 er oppnevnt
av den oppløste foreningen og 1 fra Norges
Døveforbund. Ved oppløsning av foreningen har
det sist sittende styre ansvaret for at alle
foreningens protokoller, dokumenter og papirer blir
overlatt til Norges Døveforbund for betryggende
oppbevaring.

§ 16 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo
Døveforening har plikt til å bruke registrert
statsautorisert revisor.
§ 17 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består
av tre medlemmer og to varamedlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv innen 14
dager etter årsmøtet. Valgkomiteen leder
valgene under årsmøtet.
§ 18 LOVENDRING
Endringer eller tillegg til foreningsloven kan
bare vedtas på ordinært årsmøte og må
være styret i hende 1. februar. Lovendringer
må skje i henhold til § 7.A.
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Hvis medlemmene ønsker å legge ned
foreningen er det jo fordi ingen gidder å drive
den mer. Hvis det da virkelig finnes 2 personer
som er villige til å sitte i dette utvalget, må de
da kunne gidde å drive ODF og ikke legge ned
foreningen

I ordet ”endringer” inngår det både tillegg og
endringer.Videre har vi presisert når
endringene skal levers inn: FØR 1.februar, og
ikke akkurat 1.februar som det står i
nåværende lov.
I NDFs lov står det ingenting om at det skal
være et utvalg med bl a medlemmer fra den
nedlagte foreningen. Det er klar mistillit til vår
moderorganisasjon at vi vil ha et slikt utvalg

Ingen andre endringer enn at nr endres

Hvilke endringer er gjort og begrunnelse
for endringene.
Paragrafen endrer nummer fordi den gamle
§15 går ut. En registrert revisor er det ODF
trenger, ikke statsautorisert – det er det bare
store konsern som trenger.
§ 16 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består av
tre medlemmer og to varamedlemmer.
Komiteen konstituerer seg selv innen 14 dager
etter årsmøtet. Valgkomiteen leder valgene
under årsmøtet.
§ 18 LOVENDRING
Forslag til endringer i loven må være styret i
hende før 1. februar. Lovendringer kan bare
vedtas med 2/3 av de avgitte stemmene på
ordinært årsmøte.
§ 19 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Oppløsning av Oslo Døveforening kan bare
vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8
flertall av de avgitte stemmene. Vedtaket må
gjentas på ekstraordinært årsmøte tidligst 4
uker senere med 7/8 flertall av de avgitte
stemmene. Hvis foreningen blir oppløst, skal
alle Oslo Døveforenings verdier overføres til
Norges Døveforbund. Foreningens verdier
skal forvaltes av Norges Døveforbund i 10 år.
Hvis det i løpet av denne perioden blir
opprettet en ny forening i Oslo med
tilsvarende formål, og foreningen blir tilsluttet
NDF, skal verdiene overføres til denne
foreningen. Hvis det i løpet av perioden ikke
blir startet en ny forening i Oslo, disponerer
Norges Døveforbund verdiene fritt, men
fortrinnsvis til beste for tegnspråklige i Oslo.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo Døveforening
har plikt til å bruke registrert revisor.

Forslag fra lovkomiteen

§ 17 LOVENDRING
Forslag til endringer i loven må være styret i
hende før 1. februar. Lovendringer kan bare
vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmene på ordinært årsmøte.
§ 18 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Styret er enig i lovkomiteens forslag.

§ 15 REGNSKAP OG REVISJON
Hovedstyret har det overordnede ansvar for
foreningens regnskap. Regnskapet avsluttes
pr. 31. desember hvert år. Oslo
Døveforening har plikt til å bruke autorisert
revisor.
§ 16 VALGKOMITEEN
Valgkomiteen velges på årsmøtet og består
av tre medlemmer. Komiteen konstituerer
seg selv innen 14 dager etter årsmøtet.
Valgkomiteen leder valgene under årsmøtet.

Styrets kommentarer

10. INNKOMNE FORSLAG
Det er ikke mottatt noen innkomne forslag til dette årsmøte.

11. VEDTA 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 kan det bli endring av kontingent som følge av lovforslaget fra lovkomiteen, paragraf 4 –
medlemskontingent. I følge forslaget vil medlemskontingenten være lik det som fastsettes på Norges Døveforbunds
landsmøte.

Budsjett 2009 - Feriehjemmet Skaug
Inntekter:
Overnatting
Dagsbesøk
Drikkevarer
Leie av vaskemaskin
Leie av sengetøy
Dusj
Utleie av Skaug
Gaver
Loddsalg
Tilstelninger
Tilskudd fra Hjelpefondet
Andre inntekter
Sum
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kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

25 000
2 500
2 500
150
200
2 800
45 000
50
6 000
18 000
100 000
250
202 450

Utgifter:
Sommervakt
Renhold/vakt
Nyanskaffelser
Innkjøp av mat
Drikkevarer
Andre adm.kostnader
Vedlikehold
Oppussing, tak i stua
Forsikring
Kommunale avgifter
Tanktømming
Festeavgift
Kontingent velforening
Strøm
Sum
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kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 000
2 000
15 000
15 000
4 000
7 500
10 000
102 450
10 000
1 000
6 000
1 500
2 000
20 000
202 450

12. BUDSJETTFORSLAG FOR FORENINGEN OG FERIEHJEMMET
Budsjett 2009 - Oslo Døveforening
Inntekter
Egne inntekter
Leieinntekter (lokale)
Abonnement Se Her
Kantine
Brusautomat
Tilstelninger
Egenandel, aktiviteter
Andre inntekter
Renter

Utgifter
Personale
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Daglig leder
Ts-instr.
SUM
Lønnsetterbet.
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadefors.
Livrentefors.
OTP-pensjon

40 000
2 000
10 000
15 000
30 000
20 000
10 000
3 000
SUM kr 130 000

Kursvirksomhet
Tegnspråkkurs kr 250 000
Kurs for døve kr 50 000
NDFs studieorg. kr 80 000
SUM
Tilskudd fra Oslo kommune
Grunnstøtte kr 350 000
Flerkulturell virksomhet kr 30 000
Kulturetaten kr
SUM
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Kulturaktiviteter kr 10 000
Foredrag kr 2 000
Likemannsmidler kr 30 000
Frifond barn og ungdom kr 20 000
SUM
Andre tilskuddsytere
Legater/fond kr 100 000
Andre kr 263 000
Hjelpefondet kr 900 000
SUM

kr 400 000
kr 280 000
kr 680 000
kr 70 000
kr 30 000
kr 106 500
kr 3 000
kr 36 000
kr 20 000
SUM kr 945 500

Administrasjon
Møter/repr.
Driftskostnader
Porto
Regnskapshonorar
Revisjon
HSH-kontingent
Andre adm.kostn.

kr 380 000

kr 380 000

kr

kr 15 000
kr 120 000
kr 30 000
kr 50 000
kr 20 000
kr 5 000
kr 20 000
SUM kr 260 000

Foreningslokaler
Renhold
Strøm
Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og ansk.
Brusautomat
Andre kostnader

62 000

kr 60 000
kr 20 000
kr 780 000
kr 15 000
kr
kr 15 000
kr 10 000
SUM kr 900 000

Aktiviteter
kr 1 263 000

SUM INNTEKTER kr 2 215 000

Foredrag
Kulturaktiviteter
NDF landsmøte/-råd
SeHer
Medlemsaktiviteter
Frifond barn og ungdom
Likemannsarbeid

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000
10 000
2 500
20 000
25 000
20 000
30 000
SUM kr 109 500

SUM UTGIFTER kr 2 215 000
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13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN
Hovedstyret

Forslag fra valgkomiteen

A. Foreningsleder for 1 år
B. 4 styremedlemmer
Svein Arne Peterson (1 år igjen)
Sonja M. Holten (1 år igjen)
C. 2 varamedlemmer
Nestleder velges blant de 4 styremedlemmer for 1 år
D. 1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
E. Revisor for underavdelingene
F. Lovkomite på 3 medlemmer

G. 2 medlemmer til eiendomsstyre
H. Minst 2 medlemmer til feriehjemsutvalg
I. Minst 2 medlemmer til kulturutvalg
J. Minst 2 medlemmer til døvehistorieutvalg
K. Minst 2 medlemmer til foreldreutvalg
L. Minst 2 medlemmer til flerkulturelt utvalg
M. Minst 2 medlemmer til teaterutvalg
N. Minst 2 medlemmer til visjonsutvalg
O. Representanter til NDFs Landsmøte

Ingen, da neste landsmøte er 2010

(4 representanter og 2 vararepresentanter)

P. Valgkomite på 3 medlemmer

2 varamedlemmer
30
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2009
MARS

MAI

Lør 07. Kvinneforening forestilling kl 17
Søn 08. Kvinneforening forestilling / Kvinnedag kl 12-16
Tir 10. Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
Ons 11. Seniortreff kl 10-15
Tor 12. Medlemsmøte kl 19
Lør 14. Fl.kult.utvalg - Costoni Demo ”klær”
Intro-kurs i Bridge kl 13
Man 16. ODSK – årsmøte
Tir 17. 60+, vanngym
Bridge kl 18
Ons 18. ODF styremøte kl 17
Tor 19. Årsmøte ODF / Hjelpefond kl 18
Fre 20. PAFF-party kl 18
Lør 21. Regnbuen årsmøte kl.13
Tir 24. Bridge kl 18
Ons 25. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
Tor 26. Døveskulturdager-komite kl.16:30
Bokklubb-treff kl 19
Tirs 31. 60+, turgåing
Bridge kl 18

Tir

APRIL
Ons 08. Seniortreff kl 10-15
Tir 14. 60 +, turgåing
Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
Lør 18. Ts-brukertreff kl 13-15
Tir 21. Bridge kl 18
Ons 22. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
Tor 23. Medlemsmøte kl 19
Fre 24. PAFF – Lanparty kl 18
Lør 25. PAFF - Lanparty
Fl.kult.utvalg – Tusenfryd
Søn 26. PAFF - Lanparty
Tir 28. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Ons 29. ODF styremøte kl 17

Ons
Fre
Tir
Tor
Søn
Tir
Ons
Tir

Ons
Tor
Fre

05. Bridge kl 18
Kvinneforening kl 17
06. Seniortreff kl 10-15
08. TS-brukertreff kl 17-19:30
12. 60+, turgåing
Bridge kl 18
14. Representasjonsmøte kl 17
17. ODF – 17.mai fest
19. Bridge kl 18
20. Seniortreff kl 10-15
Baby kafe kl.12-14
26. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Juniortreff kl 18-21
27. ODF styremøte kl 17
28. Bokklubb-treff kl 19
29. PAFF-pary kl 18

JUNI
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Tir

02. Bridge kl 18
03. Seniortreff kl 10-15
04. Medlemsmøte kl 19
05. Kvinneforening
06. Flerkult.utvalg – Askim Badeland
09. 60+, turgåing
Bridge kl 18
Ons 10. Baby kafe kl.12-14
Lør 13. Skaug sommerfest + 75 årsjubileum
Søn 14. Foreldreutvalg – tur, grilling/piknikk
Tir 16. Bridge kl 18
Ons 17. Seniortreff kl 10-15 – tur i Skogheim
Odf styremøte kl.17
Fre 19. PAFF-party kl 18
Tir 23. 60+, turgåring
Bridge kl 18
Fre 26. Rorbua, Aker brygge
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. 1- 2009
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Returadresse: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo

OSLO DØVEFORENING
Organisasjonsnummer: 971525088
32774971525088

VELG OSLO DØVEFORENING NÅR DU SPILLER I NORSK TIPPING!
Fra og med 1.mars 2009 kan du velge at 5 % av alt du spiller for hos Norsk Tipping kan gå til Oslo Døveforening.
Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel - og samtidig gi noe mer til den foreningen
foreningen du selv ønsker
å støtte.
Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til din forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandele
n ikke på noen
Grasrotandelen
måte går ut over innsatsen eller premien din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort
Spillerkort for å knytte
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på norsknorsk-tipping.no.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede nå, og du gjør det på én av følgende måter:
1.
2.
3.
4.

Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
SMS: GRASROTANDELEN organisasjonsnummer til 2020 (tjenesten er gratis).
Internett: grasrotandelen.no eller norsknorsk-tipping.no
Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Du vil også kunne følge med på hvor mye Oslo Døveforening får av Grasrotandelen
Grasrotandelen..
Takk for at du støtter Oslo Døveforening via Grasrotandelen!

www.grasrotandelen.no

Dersom du 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 driftsmidler. Når du registrerer
deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://norgesautomaten.casinoeuro.com/na/register.jsp?fromClub=Norges12
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Fin stemning på 75 årsjubileumet
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Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
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Abonnement på bladet SEHER:
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer)
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Redaktør: Vidar R. Sæle
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2007)
Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (450 eks.)
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Adresse: Oslo Døveforening
Nedre Voll gate 5-7
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eDialog: Direkte kontakt via CHAT på http://www.odf.no
SMS: Send ODF <melding> til 1980
Telefaks: 23 50 24 30
E-post: post@odf.no
Kontonr.: 1600.40.08301
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Daglig leder: Vidar R. Sæle
Teksttlf: 22 41 25 30
Bildetlf: 04 06 93 04 41
Mobiltlf: 930 32 049 (SMS)
E-post: Vidar.saele@odf.no
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19

ULLMAX

20

ANNONSEPRISER
Ønsker du å støtte Oslo Døveforening? Vi tar gjerne imot
annonser i bladet SeHer og på internettsiden www.odf.no.

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
Teksttlf: 22 41 25 31
E-post: Keir.evjen@odf.no

Blad – SeHer

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

Kr 1.500 for helsides annonse

Foreningsleder: Hege R. Lønning
E-post: 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
Tekst-tv NRK, side 772
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Prisene gjelder pr blad.

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.

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 leder.
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
Nr. 2- 2009
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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.
4
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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 januarmars
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),

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)

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

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

1.varamedlem:
2.varamedlem:

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

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

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.
Nr. 2- 2009
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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.
6
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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.
Nr. 2- 2009
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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.
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?
8
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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

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

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer ut i desember 2009, og frist for
å sende stoff er 1.desember til seher@odf.no .
Nr. 2- 2009
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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.
10
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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.

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

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!
Nr. 2- 2009
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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.

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.

En modig gjeng som har gått i senketunnelen på Bjørvika!
-
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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.
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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

EN HERLIG TUR TIL DRAMMEN
FERIEHJEM ”SKOGHEIM”

AKTIVITETER HØSTEN 2009
FOR OSLO DØVE 60PLUSS

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.

Tirsdag 01. sep.: Tur til Frognerseteren. Alle møtes på
Majorstua kl 11.00 (foran tbanestasjonen) 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)

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

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-ogfritid/Idrett-og-friluftsavdelingen/Idrettsanlegg/Risengaidrettspark/Risenga-Svommehall/
Tirsdag 8. des.: Omvisning på Munch Museum i
Tøyen. Alle møtes ved
hovedinngangen kl 11.00.
Nr. 2- 2009
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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 hjertelig velkommen til 75 årsjubileum.
Han åpnet festen med å fortelle om oppussingen av stuetaket, 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.

Det var Deaf Riders, en MC klubb for motorsykkelinteresserte 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 motorsyklene 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 feriehjemmet 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 Irene Greftegreff fra Norges Døveforbund måtte melde forfall,
slik at Vidar R. Sæle overrakte en gave på vegne av Norges 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 interessante 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,-.

Fra venstre: Finn Arnesen, Trygve Bjerck, Sten Gulbrandsen 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?
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Etter loddtrekningen, gikk Unni Gran og foreslo en spontan
innsamling som gave til feriehjemmet Skaug, og hun foreslo at pengene skulle brukes til oppussing av soverommene. Male, nye senger og skifte ut madrasser etc. Innsamlingen kom på kr 2.750,-.
Andreas Fjelde takket for gavene og støtten fra festdeltakerne for loddinntektene og den spontane innsamlingen og
takket for den fine festen med flott vær!

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 1780årene. 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
Nr. 2- 2009
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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
16
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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

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!

BABY – KAFE

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!

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!
Nr. 2- 2009
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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.
18
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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

Terminliste for Oslo Døveforening - 2009
SEPTEMBER

NOVEMBER

Tir
Tor
Lør
Tir
Ons

01.
03.
05.
08.
09.

Tir 03.
Ons 04.

Tor
Fre
Lør
Ma
Tir
Ons
Tor
Lør
Tir
Ons
Tor
Lør
Tir
Ons

10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
22.
23.
24.
26.
29.
30.

60pluss # Bridge # Kvinneforening
AU-møte kl.15
Flerkultur utvalgsmøte kl 14
Bridge # ODSK styremøte
Seniortreff kl.10-15 # Babykafe kl.12-14
Odf styremøte kl.17
Temakveld: ”Robust” v/Rådgiv.kontr. kl.19
Valgdebatt kl.19
Regnbuen: Medlemsmøte kl.13
Prosjektmøte flerkult.arb.liv
60pluss # Bridge
Onsdag kafe kl 10-15
Bokklubb
Møteplass Flerkult. Arb.liv kl.12-14
Bridge
Seniortreff kl.10-15
Temakveld: Aksjer etc. kl.19
Flerkulturelt – Muslim fest
60pluss # Bridge
Babykafe kl.12-14 # Onsdag kafe kl 10-15

OKTOBER
Tir 06.
Ons 07.
Lør 10.
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Tir
Ons
Tor
Lør
Tir
Ons
Tor
Lør

13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
24.
27.
28.
29.
31.

Bridge
Seniortreff kl.10-15 # AU-møte kl.15
Flerkulturelt – kosthold for barn (med
forbehold)
60pluss # Bridge
Onsdag kafe kl 10-15 # Odf. styremøte kl.17
Temakveld: Fam.liv v/Rådgiv.ktr. kl 19
Bridge – 70 års jubileum
Bridge – 70 års jubileum
Bridge – 70 års jubileum
Bridge
Seniortreff kl.10-15
Bokklubb
Møteplass Flerkult. Arb.liv
60pluss
Onsdag kafe kl 10-15
Medlemsmøte kl.19
Flerkulturelt – kino m/ungdom

Tor
Søn
Tir
Ons
Lør
Tir
Ons
Tor
Tir
Ons
To

05.
08.
10.
11.
14.
17.
18.
19.
24.
25.
26.

Bridge
Seniortreff kl.10-15 # Babykafe kl.12-14
AU-møte kl.15
Medlemsmøte kl.19
Flerkulturelt filmtreff og kvinnetreff
60pluss # Bridge
Onsdag kafe kl 10-15
Flerkulturelt julebuffet
Bridge
Seniortreff kl.10-15 # Odf. styremøte kl.17
Bokklubb
60pluss # Bridge
Onsdag kafe kl 10-15
Representasjonsmøte kl 17

DESEMBER
Tir

01.

Ons 02.
Tor
Lør.
Søn
Tir
Ons

03.
05.
06.
08.
09.

Tor
Tir
Ons
Tir
Tor

10.
15.
16.
22.
31.

Oppfølgingsseminar Skullerud Flerkult.
Arb.liv.kl.11:30-14:00
Prosjektmøte Flerkult. Arb.liv Skullerud
kl.14-16 # Bridge
Seniortreff – Julebord kl.10-18
Babykafe kl.12-14
AU-møte kl.15
Bridge Juleturnering og Julebord
Julemesse v/Seniorforening kl 11
60pluss # Bridge
Odf. styremøte + julebord for styre og ansatte
kl.17
Bokklubb
Bridge
Seniortreff kl.10-15
Bridge
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 .
Nr. 2- 2009
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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

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.

Oslo Døveforening · www.odf.no
Nr 3 · 2009 · 46.årgang
Skolepolitikk?

Å forstå ungdom bedre

Turen til Vågå

Side 5

Side 6

Side 15

Barna på nissefesten følger spent
på julefortellingen!, se side 7
SENIORTREFF PÅ NYTTÅRSAFTEN
NYTTÅRSAFTEN,, SIDE 18

SE HER 46. årgang 2009
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
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FFO-Oslo
——————————————————————————————————————————————————————————————--
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Abonnement på bladet SEHER:
Kr 200,- pr år (gratis for medlemmer)
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Redaktør: Vidar R. Sæle
Lay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2007)
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Nedre Voll gate 5-7
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Telefaks: 23 50 24 30
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Kontonr.: 1600.40.08301
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Daglig leder: Vidar R. Sæle
Teksttlf: 22 41 25 30
Bildetlf: 04 06 93 04 41
Mobiltlf: 930 32 049 (SMS)
E-post: Vidar.saele@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Tegnspråkinstruktør: Keir Evjen
Teksttlf: 22 41 25 31
E-post: Keir.evjen@odf.no

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.

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

Foreningsleder: Hege R. Lønning
E-post: leder@odf.no
——————————————————————————————————————————————————————————————--

Underavdelinger :
Ungdomsklubben Paff
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 - Tekst-tv NRK, side 772
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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.

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.

4
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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.

10
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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.
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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

Nr. 3- 2009

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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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.

