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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.

LEDEREN HAR ORDET
Selv om vi av og til fortsatt har et glimt av sensommer,
merkes det godt at høsten er
begynt. For foreningen
betyr det at årets
travleste årstid er
kommet. Når du ser
gjennom dette
nummeret av SeHer, vil
du finne omtale av og
innbydelse til mange
aktiviteter.
Det har vært gjennomført kurs i slektsgransking, og det
skal gjennomføres flere. Styret har gjennomført seminar
og tatt opp flere viktige saker som skal diskuteres utover
høsten. ODF har fått tilbud om å overta driften av
frivillighetssentralen, med økonomisk støtte fra Conrad
Svendsen Senter i en overgangsperiode. Jeg mener at
frivillighetssentralens virksomhet er helt i tråd med
arbeidet ODF driver, og ut fra foreliggende opplysninger
vil jeg gå inn for at ODF overtar driften. Hvis ikke ODF
overtar, vil driften av frivillighetssentralen bli lagt ned.
Om ikke lenge vil medlemmene også få merke en
forandring på hjemmesidene. Gjennom flere år har vi fått
kritikk for kjedelige og vanskelig navigerbare hjemmesider,
og langt på vei er jeg enig. Det er imidlertid ikke bare
enkelt å skifte hjemmeside, vi må ha et konsept som er lett
å vedlikeholde, og som oppleves som brukervennlig av de
som besøker sidene våre. Vi tror at vi har funnet en
løsning, som også er rimelig, og vi holder på å kurse folk til

å bruke disse sidene. Om ikke lenge håper jeg at vi kan
innvie våre nye sider, nå med flere bilder enn før.
Om du ser godt gjennom dette bladet, vil du finne
spennende emner på torsdagene. Hva sier du til at vi får
besøk av en døv sexolog fra Danmark som vil snakke om
”Kjærlighetens språk” torsdag 14. oktober? Eller at vi skal
diskutere temaet ”Er døve gjerrige?” torsdag 11.
november? Vi har også åpent torsdager uten at det er
fastlagt program, det er rett og slett bare å droppe
innom….
Dersom du ser godt gjennom dette nummeret, vil du som
nevnt innledningsvis se at vi har mange aktiviteter. I tillegg
er det en gruppe som skal reise til Døves kulturdager i
Molde i begynnelsen av oktober, - og det er også en
gruppe i gang som forbereder gjennomføring av Døves
kulturdager i Oslo 2011.
Styret har også vedtatt å sette i gang med et julelotteri.
Dette får alle medlemmer tilsendt i posten. Hvis du ikke vil
kjøpe eller selge loddene, kan du returnere dem til ODF.
Foreningens økonomi er slik at vi må gjennomføre tiltak for
å få inntekter. Du kan lese mer om det i bladet.
Selv om det er mange aktiviteter, er det ikke sikkert vi
klarer å nå alle. Det er derfor viktig at vi får tilbakemelding
med ønsker om kursemner og tiltak. Som et levende
tegnspråkmiljø skal ODF favne vidt og bredt, velkommen
til en travel høst!
Svein Arne

LOGO-KONKURRANSE
Oslo Døveforening jobber nå med å sette opp en helt ny webside, som inneholder bilder, kalender, diskusjonsforum,
nyhetsartikler. Det blir også satt opp egne sider til våre underavdelinger.
Den nye websiden www.odf.no, vil bli klar ca januar 2011.
Den nye siden trenger en ny LOGO!
Vi oppfordrer deg å sende oss forslag til ny logo, helst innen 1.desember 2010 til
post@odf.no.
Vinnerpremien er gratis inngang og festmiddag til Døves Kulturdager 23.- 25.september 2011.
Nr. 3- 2010
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MEDLEMSBEVEGELSER
Nye medlemmer
Vegard Bolin Olsen
Babar Ali
Mahammed Yusuf Hassan
Susanne Angell
Hanne Marte Bråten
Siv Fosshaug
Magnus Laubacher (h)
Mia Laubacker (h)
Zara Magdalena Slowikowska Jacobsen (h)
Isaac Emnuel Slowikowska Jacobsen
Theo Katsnelson (h)
Ethan Katsnelson (h)
Oskar Frantzen Holte
Ole Frantzen Holte (h)
Brage Wright Mehlum (h)
Embla Wright Mehlum (h)
Støttemedlem til hovedmedlem
Gabor Baksa
Utmeldinger
Bjørn Egil Hammerlund
Egil Allan Marthinussen
Dødsfall
Liv Henriksen-Pontesegger
Christian Sliper

STOFF TIL NESTE NUMMER

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 10.april 2010.
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (2 år)
Niels Kristensen (2 år)
Solveig Uteng
Jon A. Vik
Mari Hol
Are Dyrhaug

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund
Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Pia Schrøder
Per Chr. Dahl
Kulturkomite:

Styret fikk fullmakt å finne en løsning.

Valgkomite:

Per Chr. Larsen (leder)
Sonja M. Holten
Odd-Inge Schrøder

SMS-REGISTRERING

Neste nummer kommer i desember 2010. Frist for å
sende stoff er 1.desember til post@odf.no.

LEIE LOKALER I DØVEFORENINGEN
Har du lyst å leie lokalene våre?
Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

Vanlig pris
kr 1.000,kr 1.500,kr 3.000,-

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,kr 2250,-

Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger
vedr. leie av lokaler.
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Foreningen ønsker å sende ut sms meldinger til
medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen
framover.
Vi har nå inngått avtale med Telefonkatalogen.no / Eniro.
Ønsker du å få tilsendt en sms? Send ditt mobilnummer
og navn på e-post: sms@odf.no og du kan også
registrere deg på en liste i foreningen.

STYRESEMINAR

KEIR SLUTTER

Fra venstre bak Jon A. Vik, Vidar R. Sæle, Svein
Arne Peterson, Niels Kristensen og foran fra venstre
Torill Lorentzen og Solveig Uteng.

Vår tegnspråkinstruktør Keir A. Evjen slutter hos oss
30.september. Han har vært hos oss over 16 år, og
begynte 15.august 1994 og ble fast ansatt fra 1.september
1997. Han har gjort en meget god jobb i Oslo
Døveforening gjennom å ha undervist mange
tegnspråkkurs gjennom årene. Det har vært en stor glede
å ha han her på kontoret. Han er alltid smilende og godt
humør, men samtidig er han ikke redd for å si hva han
mener. Han slutter hos oss, da han en stund har ønsket å
flytte hjem til Røst i Nord-Norge. Vi kommer helt sikkert å
savne han her i foreningen. Vi ønsker han lykke til med
den nye tilværelsen på Røst.

Styret hadde styreseminar på Jevnaker i helgen
3.-5.september, og drøftet følgende temaer:
 Overtakelse av Døves Frivillighetssentral?
 Ny webløsning til www.odf.no
 Temaroller – analyse og hvor står ODF nå?
 Hvilke interessepolitiske saker skal vi jobbe med i Oslo?
 Arbeidsfordeling i styret

Vi hadde nyttige diskusjoner, og flere av temaene vi
drøftet er ting som vi vil jobbe med framover. Vi viser til
overtakelse av Døves Frivillighetssentral blir en sak på
ekstra ord. Årsmøte, ny webløsning er noe vi i styret vil
jobbe med i høst og håper den er klar til januar 2011 med
ny logo. Temaroller var interessant og artig, da vi så hvilke
typer lederroller vi i styret er, og hvordan kan vi nytte av
hverandres kunnskaper og erfaringer. Interessepolitiske
saker i Oslo, drøftet vi mest i forhold til Oslo kommune og
videre oppfølging av behov for økt tilskudd.
Arbeidsfordeling i styret, ble drøftet og det var god
diskusjon for hvilke oppgaver styret kan gjøre. Bl.a. at
styret tar ansvar for ulike tiltak, istedenfor å opprette egen
kulturkomite.

NORDISK I BRIDGE FOR PAR
Det var Nordisk mesterskap i Bridge for par i helgen
11.-12.september i Finland. Eitan Zuckermann / Svein
Arne Peterson vant, det er tredje gang på rad de vinner
nordisk. Gunnar Løken / Xing She Sheng ble nr 4.

STYRET VAR PÅ SKAUG

Styret var på befaring 15.september på feriehjemmet
Skaug, sammen med 2 fra feriehjemskomiteen for å se
hvordan feriehjemmet Skaug ser ut etter vannskaden.
Kommentarene fra styret var at det så verre ut, enn man
antok. Vi venter fortsatt svar fra Gjensidige forsikring, og
vår advokat har purret på dem flere ganger.
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ETABLERERKURS

Har du alltid hatt en drøm om å drive et eget firma, for eksempel å selge klær, drive med tegnspråksundervisning,
datahjelp eller annet? Mange føler at det kan være litt vanskelig å etablere et eget firma. Noen av årsakene kan være: Å
betale skatt, skrive rapporter, føre regnskap som man er ikke føler seg flink nok til.
Døves frivillighetssentral i samarbeid med Oslo Døveforening tilbyr et etablererkurs hos Oslo Kommune ved
Næringsetaten der vi har reservert kursdatoer med tegnspråktolk. Næringsetaten vil reservere sitteplasser på første rad
slik at døve kan følge med kurset via tegnspråktolk.
Onsdag 20. oktober

kl.12-15

Temakveld:
Tirsdag 26. oktober
kl. 17-20
Tirsdag 9. og torsdag 11. november
kl. 17-20
Mandag 22., tirsdag 23. og torsdag 25. november kl. 17-20
Torsdag 2. desember
kl. 17-20
Sted: Næringsetaten, Tollbugaten 27, inng. Øvre Slottsgate

Etablererkurset

Gratis

Forretningsplan
Markedsføring og pris
Regnskap
Salg

kr 200
kr 400
kr 600
kr 200

Torsdag 16. desember kl.17
Oppsummering på ODF-lokaler med bespisning.
Vi utveksler erfaringer fra temakveld / kurs. Hva vi kan gjøre bedre neste gang?

Gratis

Hvis du er interessert i å melde på gratis etablererkurs den 20. oktober, må dere melde dere på til Niels Kristensen
niels.kristensen@signo.no eller sms 4023 0515 innen 10. oktober. Gi også beskjed til Niels om du skal melde på
temakveldene, slik at vi vet hvor mange døve det er hver gang.
På temakveldene melder du direkte og betaler på nettet:
http://www.naringsetaten.oslo.kommune.no/etablering_av_egen_bedrift/kurs_og_temakvelder/

6 Nr. 3- 2010

KJÆRLIGHETENS 5 SPRÅK
Torsdag 14.oktober kl 19.00
Vi får besøk av Heidi Nissen fra Danmark. Hun er døv og jobber som sexolog.
Hun skal snakke om forskjellen mellom menn og kvinner, for eksempel om hvorfor menn
foretrekker å ha en plan på plass, og hvorfor kvinner noen ganger reagerer som et stort
hav, hvor hun i det ene øyeblikket er stille og rolig og den neste i opprør. Hvordan er det
riktig å kommunisere sammen? Hun vil gi noen verktøy for hvordan man skal gi
hverandre kjærlighet i et forhold, derav temaet er Kjærlighetens 5 språk.

DEAF AID
Torsdag 28.oktober kl 19.00
Vi får besøk av Deaf Aid som vil fortelle om deres arbeid i Kenya. Deaf Aid
er en norsk organisasjon med visjon for å arbeide for inkludering av døve i
det Afrikanske samfunnet og med fokus på døve barn og unge i Kenya.
www.deafaid.org

AKTIV PÅ DAGTID
Torsdag 4.november kl 19.00
Kristine Øverås fra Oslo Idrettskrets kommer for å snakke om
Aktiv på dagtid, og hva de kan tilby av ulike aktiviteter.
Aktiv på dagtid er et tilbud som koster bare kr 250 for et helt år,
og gjelder for de som er mellom 18 og 65 år, bosatt i Oslo, som
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.
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ER DØVE GJERRIGE?
Torsdag 11.november kl 19.00
Myte eller en smule sannhet i det?
Flere døve har opplevd å bli tatt for å være gjerrig, uten å være bevisst på det.
Kjenner du deg igjen eller har vært borti dette?
ODF ønsker å innlede debatt om temaet ”Er døve gjerrige” ved å komme med
eksempler på ulike hendelser hvor døve viser seg å være gjerrige ubevisst eller
bevisst.

INTERNETT, MOBILTELEFON OG DATASPILL
Torsdag 25.november kl 19.00
Temakveld for foreldre, besteforeldre og andre som har kontakt med barn. Vi får
besøk fra Redd barna eller Barnevakten.no , som skal fortelle om nettvett ved
bruk av internett, bruk av mobiltelefon og dataspill.
Temakvelden er i samarbeid med helsesøster Anne Mette Dahl ved
Rådgivningskontoret og Døves Frivillighetssentral.

FILMKVELD ”JULESPILLET”
Torsdag 9.desember kl 19.00
Knut Bjarne Kjøde har fått tak i filmen ”Julespillet” med døve skuespillere som ble
vist i NRK en gang på 70-tallet.
Opptaket er i sort/hvitt. I filmen ønsker den gang forbundsleder Thor Gisholt
velkommen og døvepresten er også med.
Vi koser oss med førjulstemning denne kvelden!
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MEDLEMSMØTE

MEDLEMSMØTE

Torsdag 21.oktober kl 19.00.

Torsdag 18.november

Saksliste:
1. Døves Kulturdager 2011
Kulturdagerkomiteen fremlegger sine forslag
for program for Døves Kulturdager som skal
avholdes i Oslo i helgen 23.-25.september
2011.
2. Nytt fra styret, bl.a. julelotteri
3. Eventuelt

etter at ekstra ord årsmøte er ferdig.
Saksliste:
1. Feriehjemmet Skaug, ad vannskade
2. Nytt fra styret
3. Eventuelt

EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE
Torsdag 18.november kl 19.00
Saksliste:
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.
DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL – SKAL ODF OVERTA?
Conrad Svendsen Senter har gitt Oslo Døveforening tilbud om å overta Døves Frivillighetssentral fra 1.januar 2011. De
tilbyr å gi økonomisk støtte i en overgangsperiode på 3 år.
Styret ser positiv på henvendelsen om å overta Døves Frivillighetssentralen, og vil i løpet av høsten undersøke en del
ting som vi vil fremlegge på ekstra ordinært årsmøte.
Sier ekstra ord. Årsmøte JA til overtakelse, vil det bli lyst ut stillingen som Daglig leder i Døves Frivillighetssentral fra
1.januar 2011.
Sier ekstra ord. Årsmøte NEI til overtakelse, vil Conrad Svendsen senter innstille på å legge ned virksomheten i Døves
Frivillighetssentral 31.12.2010.

SOSIALKVELD





Torsdag 30.september kl 18.00
Torsdag 7.oktober kl 18.00
Torsdag 02.desember kl 18.00
Torsdag 16.desember kl 18.00

Torsdagskvelder er det sosial kveld, og det er mulig å få kjøpt noe å bite fra kantinen.
Det kan hende at det blir satt opp program på de kveldene, følg med i tekst-tv side 772 eller odf.no.
Nr. 3- 2010
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DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL SIN FREMTID?
Conrad Svendsen Senter har i mange år drevet en frivillighetssentral for døve i Oslo og omegn. Nå for tiden leier
Døves frivillighetssentral lokaler hos ODF.
Conrad Svendsen Senter har bestemt at de ikke lenger skal drive Døves frivillighetssentral, dette trer i kraft fra 1.
januar 2011. CSS har vært i dialog med ODF om å overta driften for Frivillighetssentralen fra denne datoen. Vi
venter i spenning på torsdag 18. november hvor ODF har et ekstraordinært årsmøte som omhandler denne saken.
Døves frivillighetssentral fungerer godt. Vi hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle
ting, hjelper til med innkjøp av møbler eller annet, maling, bestilling av billetter på nettet, samtaler og mye mer. Vi
har mottatt økonomisk tilskudd fra Akershus Fylkeskommune noe som har gjort oss i stand til å tilby tjenester til
døve som bor i Akershus. Døve bosatt i Akershus kan nå kontakte Døves frivillighetssentral ved behov. Dette
gjelder både dersom du trenger hjelp til noe, eller ønsker å stille opp som frivillig. Vi trenger fortsatt flere frivillige
som har bil. Dere er hjertelig velkommen til å kontakte oss.
Daglig leder, Niels Kristensen
Nedre Vollgate 5 ved ODF’s lokal.
SMS: 4023 0515, e-post: niels.kristensen@signo.no

TUR TIL BJØRVIKA

Døves frivillighetssentral arrangerer en tur til Bjørvika-tunnelen lørdag 9. oktober kl. 11 – 13.
Vi møtes kl. 10.30 utenfor Operaen og går sammen til Paulsenkaien. De viser bilder og film om Bjørvika-tunnelen og
området. Det blir vist en utstilling om hvordan det blir seende ut i Oslo år 2020. Deretter har vi en befaring på Østre
Tangent (den hvite broen over jernbanesporene). Det passer for alle sammen. Meld dere på til meg innen 3.
oktober på e-post niels.kristensen@signo.no eller sms 4023 0515.
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60PLUSS – AKTIVITETER
Torsdag 7.oktober

Tur til Frognerseteren
Vi møtes utenfor Majorstuen T-banestasjon kl 11.00. Vi tar buss 1B til Holmenkollen
sammen, og går oppover til Hopp-anlegget og ser oss rundt om hvor langt de er kommet. Vi
går deretter opp til Frognerseteren og spiser lunsj i cafeen.

Torsdag 21.oktober Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.
Etter turen, tar vi lunsj i cafeen på Idrettshøgskolen. Diskusjon om forslag til turer fram til jul,
hvor vi ber om forslag fra deg.
Torsdag 4.november Tur rundt Sognsvann
Møtes kl 11.00 ved T-banestasjonen Sognsvann.
De andre torsdagene fram til jul, vil bli informert på seniortreff, oppslag i odf, tekst-tv og odf.no.

Vi feirer halloween for barn i Oslo Døveforening
Lørdag 30. oktober kl. 14
Barn bes å kle seg ut til halloween-festen.
Det blir underholdning, lek og vi ser en halloween film.
Servering av mat og drikke.
Påmelding innen 25. oktober til ODF, post@odf.no
Medlem av ODF – gratis inngang for barn og voksen kr 25
Ikke medlem for barn kr 75,- og for voksne kr 75,Festen avsluttes ca kl. 17.
Nr. 3- 2010
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CODA ELLER KODA?
Vi har merket oss at foreldre sier at de har CODA-barn, men vi har også sett at man bruker
KODA-barn. Da blir vi forvirret, og spurte Coda-Norge, som er en forening for hørende barn av
døve foreldre om hva er forskjellen og hva betyr de forkortelsene?
KODA står for barn under 18 år og CODA er for de som er over 18 år. Her i Norge er det nok blitt slik at det er CODA
som er det som har fått festet seg i miljøet. Vi er alltid barn av døve foreldre, enten vi er små eller store, så det er "bare"
en teknisk forskjell.
Internasjonalt (i USA) skiller man mellom CODA (Children Of Deaf Adults) og KODA (Kids Of Deaf Adults)
Coda Norge – foreningens formål er:
x Å bidra med vår erfaring om en oppvekst i tospråklig miljø med norsk og tegnspråk gjennom:
x

Informasjon til storsamfunnet

x

Å være en ressurs for døve foreldre og deres barn

x Å finne rom for en egen tilhørighet i døvesamfunnet
x Å være et forum for å utveksle erfaringer blant medlemmene
Mer om foreningen finner du i www.coda-norge.no .

HJELP, VI TRENGER TEGNSPRÅK-INSTRUKTØR/LÆRERE!
Har du lyst å undervise tegnspråkkurs 2 timer i uken eller mer?
Vi får stadig flere påmeldinger og henvendelser til tegnspråkkurs, men vi mangler DEG
som kan undervise dem!
Ta kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle for nærmere informasjon om hvilke kurs vi
trenger til tegnspråkkurs. For det meste er det kveldskurs fra kl 17-19 hverdager og en
del dagskurs på noen arbeidsplasser.
Send oss en epost vidar.saele@odf.no og skriv enkel brev og vedlegg gjerne CV, så kan
vi finne et kurs du vil undervise og du får utbetalt honorar.

12 Nr. 3- 2010

SPENNENDE TUR TIL OSCARSBORG!
Oslo Døveforening arrangerte en tur til Oscarsborg for foreldre som har døve/hørende barn lørdag 14.august. Det deltok i
alt 15 barn og 15 voksne.

Barna fikk tegne hva de ville ha på T-skjortene. Etter det farget de stearinlys, og de ble fine farger. Aktivitetene
var artig å jobbe med, og attpåtil fikk de med seg hjem både t-skjorten og stearinlyset de arbeidet med.

Vi fikk god mat og spiste
Calzone med is og brus i
Kafeen Oscar. I samme hus
var det aktiviteter også.

Barna fikk delta i tunnelsafari med full utstyr, militær jakke og hjelm (se bilde i forsiden), og her
sitter barna oppå kanonene. Det var spennende å gå rundt Oscarsborg, og det ble fortalt
historie fra 2.verdenskrig om Oscarsborg festning av guiden, tolket av tegnspråktolkene.
Nr. 3- 2010
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TUR TIL BERLIN
Oslo Døveforening arrangerte en vellykket tur til Berlin 13.-18.juni 2010. Vi var 9 deltakere som dro fra Oslo med båten
Color Line til Kiel, og derfra videre med tog fra Kiel til Hamburg. Byttet tog videre til Berlin. Vi fant fram hotellet med tbanen.

I Berlin så vi bl.a. berlinmuren, Charlie Check-point (tidligere grense mellom Øst- og Vest-Berlin), tv-tårnet, båttur i
kanalen Spree og Brandenburger Tor. Tre av oss tok en tur innom døveforeningen som ligger i Friedrichstrasse 12, og der
møtte de noen døve så de fikk se rundt om i lokalene.
På hjemturen tok vi samme veien tilbake, men toget fra Berlin ble noe forsinket med ankomst i Hamburg. Dersom den var
presis ville vi hatt 20 minutter på oss, men her rakk vi så vidt å bytte tog i Hamburg og den gikk akkurat da alle kom med til
Kiel! Så vi var veldig heldige. Hadde vi mistet toget, så hadde vi kanskje mistet båten til Oslo?

Alle var veldig fornøyde med turen, og hadde det gøy. Alle spurte, når blir den neste tur og hvor? Oslo Døveforening kan
avsløre at vi er i dialog om å samarbeide med et reisebyrå som vil lage noen turer i 2011. Mer om dette kommer i neste
nummer i SeHer i desember.
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ARTIG KURS I SLEKTGRANSKNING
7 deltakere deltok på kurs for nybegynnere i helgen 27.-29.august, og kursleder Beryl Ramvik oppdaget at websiden der
man kan hente opplysninger fra kirkebøker var nede hele lørdag. Hun måtte derfor gjøre om hele kursprogrammet, men
det gikk fint, selv om deltakerne syntes det var litt mye på fredagen. Alle var veldig fornøyde med kurset, og ville ha mer
kurs.

Fra venstre: Karl Fr. Robertsen, Trine S. Austbø, Beryl Ramvik, Maj Lisbeth Marman, Kevin Edvardsen, Arne Kr. Rødin
Nyberg og Lise Marie Nyberg. Per Chr. Larsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

SLEKTSGRANSKNINGSKURS
2 nye kurstilbud:
1. For nybegynnere fredag 5.november ettermiddag til
søndag 7.november ettermiddag.
2. For viderekomne fredag 21.januar 2011 ettermiddag
til søndag 23.januar 2011 ettermiddag.
Sted:

Døveforeningens lokale i Nedre Voll gate 5.

Kursleder: Beryl K. Ramvik
Kursavgift: Kr 350 for medlemmer i Oslo Døveforening
Kr 500 for andre
Inkluderer lunsj lørdag og søndag.
Gjennom kurset lærer du å bruke slektsprogram på PC og vite
hvordan du finner din slekt ved å hente fra ulike kilder som
kirkebøker, søking på internett osv. Ta med din egen PC på
kurset.

Her ser vi hva Kevin har laget av slektskart, og den rakk
nesten hele gulvet i døveforeningen. Det var en tykk
papirrull som han har funnet av hans slekter, og det blir
nå en litt av en jobb å overføre alt på data.

Påmelding til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158
Oslo eller til daglig leder vidar.saele@odf.no innen 30.oktober
2010 for nybegynnere og 15.januar 2011 for viderekomne.
Husk å oppgi hvilket kurs du vil melde på.
Nr. 3- 2010
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NISSEFEST
Søndag 12.desember kl 13.00 – 17.00 i døveforeningen (Nedre Voll gate 5, Oslo).
Risgrøt m/rød saft
Julefortelling
Lotteri med gevinster
Hemmelig overraskelse til barna
Ta med nisselue
Inngangspriser:
Barn, medlem i ODF – gratis
Barn, ikke medlem – kr 75,Voksen, medlem i ODF – kr 25,Voksen, ikke medlem – kr 75,Påmelding innen 8.desember til post@odf.no. Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på barna.
Vi trenger hjelp av noen voksne, før, under og etter festen – fint om vi kan få beskjed. Så vil vi fordele
oppgaver som du får vite før nissefesten.

JULEGAVE TIPS!

Det er kommet nye modeller av ULLMAX klær, som Oslo Døveforening får provisjon av salget.
Det er kommet nye brosjyrer som kan sees gjennom sammen med utstillingen i døveforeningen.
Vi tar imot bestillinger med frist 1.november, 15.november og 1.desember. Vi bestiller og får varene fra
Sverige, og gir deg beskjed når de kan hentes i ODF.
Det er også mulig å bestille direkte på www.odf.no og klikk på ullmax. Du får varene tilsendt til din
hjemadresse.

DU BETALER HALVE PRISEN I FORHOLD TIL TILSVARENDE PRODUKT I BUTIKK.

DU SPARER – OSLO DØVEFORENING TJENER!
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JULESKRAPELODD

MØTEPLASS FOR DØVE INNVANDRERE

Oslo Døveforening trenger mer penger til driften og å
finansiere våre aktiviteter. Vi håper på forståelse at vi
sender ut 10 stk juleskrapelodd pr medlem/familie i posten
i løpet av høsten.
Et juleskrapelodd koster kr 25,- og vi samarbeider med
Ringen forlag as.
Dersom du ikke ønsker å kjøpe eller å selge loddene, kan
du returnere loddene til oss.

Onsdag 13.oktober kl 15.30-18.00
Det blir servert varm suppe og brus.

Ønsker du å selge flere lodder? Så ta gjerne kontakt med
daglig leder vidar.saele@odf.no og vi gir deg flere lodder
og utbetaler en provisjon etter salget.
0-10 lodder = ingen provisjon
11-50 lodder = kr 5,- pr lodd i provisjon
Over 51 lodder = kr 10,- pr lodd i provisjon

Tema:
Vi lager spørsmål du ønsker å vite mer om UDI
eller lurer på noe.
Neste gang får vi svar på våre spørsmål hos UDI, følg
med i www.odf.no og tekst-tv side 772 når det blir.

SPILLECAFE OG PUBAFTEN MED POKERTURNERING
Lørdag 16 okt. fra kl 11.00 til ca kl 01.00
Åpen for alle og det er mulig å ta med egen spillesett eller bare for sosial treff.
Salg av lett mat og drikke.
Det blir gitt lyn kurs i Bridge hele dagen til kveld.
Pokerturneringen starter kl 12.00.
Påmelding innen tirsdag 12.oktober til odbk@islay.no
Maks 50 spillere, og ikke vent for lenge med å melde seg på. Bordavgift Kr 150,- inkl pizza (under pause) og gratis kaffe/te (så mye du vil).
Gavepremier til de 12 beste poker spillere.
Aldregrense er 18 år for pokerturnering og pubaften.

Velkommen!

Arrangør: Oslo Døves Bridgeklubb

Nr. 3- 2010
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SALG!
TEGNSPRÅKTOLKING OG
SKRIVETOLKING!

STRØSAND

Det blir tegnspråktolking og skrivetolking på et samlet
tribunefelt under SKI-VM i Oslo 24. februar - 4. mars
2011.
Alle som vil ha tolking må bestille billetter hos
www.billettservice.no, Narvesen eller 7-eleven.
All informasjon finner du på www.oslo2011.no .
På langrennsstadion: På O-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
I Holmenkollbakken: På V-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
I Midstubakken: På X-feltet
(unummerert - vi ordner med reserverte plasser)
Alle plassene er fine plasser, samtidig som de er
forholdsvis rimelige. Hvis noen vil ha dyre plasser uten
tolk, kan de selvsagt ordne det selv. Men vi anbefaler
seksjonene med tolking!!
Det er viktig at alle som kjøper billett, gir beskjed til Arild
Berstad om hvilken konkurranse de skal se på. Vi skal
reservere like mange plasser som det er antall
billettkjøpere på tolkefeltet på de ulike arenaene.
Spørsmål kan rettes til Arild Berstad, Prosjektleder for
tolking under SKI-VM i Oslo 2011 og
Avdelingsleder tolk/vedtak, NAV Hjelpemiddelsentral
Møre og Romsdal, Tlf. 70 32 19 75 / 997 86 590,
Epost: arild.berstad@nav.no

Det blir mye idrettsmoro for alle som blir med!

Sandkongen Strøsand - ypperlig til å strø på fortau, ved
inngangen eller innkjørsel. Det er påbudt å strø sand, når
det er glatt ute. Strøsand kan også brukes som
kalktilskudd til blomsterpott. Ta kontakt med daglig leder.
Kr 50 per kartong eller kr 10 per pose.

BABYCAFE
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
Onsdag 29.september kl 12-14
Onsdag 27.oktober kl 12-14
Onsdag 24.november kl 12-14
Kontaktperson: Anne Mette Dahl, helsesøster for døve,
sms 971 40 059.
http://www.storby.oslo.kommune.no/
radgivningskontoret_for_horselshemmede/
helsetjeneste/helsesoster_for_dove/babykafe/

Velkommen!
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Terminliste for Oslo Døveforening - 2010
SEPTEMBER

NOVEMBER

27. mandag Diabetes kurs
Døves kult.dager komite 16-19
28. tirsdag Diabetes kurs
Bridge
29. onsdag Diabetes kurs
Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
30. torsdag Diabetes kurs
HUS seminar 10-15
ODF kl.18

02. tirsdag Kvinneforening – ”Fargeanalyse” kl 18
Bridge
03. onsdag OnsdagCafe kl 10
Møteplass innvandrer kl.15:30
04. torsdag 60pluss
Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
05. fredag Slektgranskningskurs
06. lørdag Slektgranskningskurs
07. søndag Slektgranskningskurs
08. mandag Styremøte Odf
09. tirsdag Bridge
10. onsdag Senior-treff 10-15
11. torsdag ODF kl.18
16. tirsdag Bridge
17. onsdag Sandefjord-Strømstad tur v/seniorforening
18. torsdag 60pluss
Ledermøte kl.17
Ex.ord.årsmøte kl. 19 + Medlemsmøte
23. tirsdag Bridge
24. onsdag Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
25. torsdag Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
27. lørdag Adventtreff v/Seniorforening
30. tirsdag Bridge

OKTOBER
01. fredag
02. lørdag
03. søndag
05. tirsdag
06. onsdag
07. torsdag
08. fredag
09. lørdag
11. mandag
12. tirsdag
13. onsdag
14. torsdag
16. lørdag
19. tirsdag
20. onsdag
21. torsdag
26. tirsdag
27. onsdag
28. torsdag
30. lørdag

Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Bridge
OnsdagsCafe kl 10
60pluss – Tur til Frognerseteren
ODF kl.18
Kvinneforening – Høstfest kl.18
Tur til Bjørkvika v/frivillighetssentral
Styremøte – Odf
Bridge
Senior-treff 10-15
Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.18
Spillecafe og pubaften med pokerturnering
Bridge
OnsdagsCafe kl 10
60pluss – Sognsvann
Medlemsmøte kl 19 (odf kl 18)
Bridge
ODSK kl.18
Senior-treff 10-15
BabyKafe 12-14
ODF kl 18
Halloween kl.14

FRAMTIDIGE KULTURDAGER
x
x
x
x

2011 – Oslo 23.-25.september
2012 – Kristiansand
2013 – Trondheim
2014 – Haugesund

DESEMBER
02. torsdag 60pluss
ODF kl.19
03. fredag Kvinneforening – Julebord
ODSK Julebord
04. lørdag Julebridge + Julebord i Bridgeklubb
06. mandag Styremøte Odf
07. tirsdag Bridge
08. onsdag Senior-treff - Julebord Victoriahaven rest. +
ODF
09. torsdag Døves kult.dager komite 16-19
ODF kl.19
11. lørdag Regnbuen – medl.møte kl.13 + Julebord
12. søndag Nissefest kl.13
14. tirsdag Bridge
16. torsdag 60pluss
ODF kl.19
21. tirsdag Bridge
22. onsdag Senior-treff 10-15
31. fredag Senior-treff 10-16 i nyttårsaften
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:
Org.nr:

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
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.

