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ANNONSEPRISER 
 

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

 

Blad – SeHer 
Prisene gjelder pr blad. 
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Internett – odf.no 
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Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon 
av annonse i blad og på internettsiden. 
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hadde tenkt å melde seg ut fordi de er uenige i NDFs 
politikk mht ci.   
 
Slik NDFs medlemsregistrering i dag fungerer, der man 
betaler til NDF sentralt for medlemskap, er det viktig å ha 
for seg hvordan medlemskapet fungerer. Når man melder 
seg inn i NDF, oppgir man hvilken døveforening man vil 
være medlem av.   Hvis man melder seg ut av NDF, betyr 
det at man også melder seg ut av den lokale 
døveforening.   
 
Jeg tror at den beste måten på å ta opp uenighet med 
NDFs politikk på, er å ta opp saken via en lokal 
døveforening. Foreningen må så ta opp saken i et egnet 
forum i NDF.  Dette er en demokratisk måte å ta opp saker 
på, de lokale foreningene skal være medlemmenes talerør 
også i forhold til NDF. 
Å melde seg ut av en lokal døveforening gjør at man 
mister et viktig verktøy i forhold til å ta opp saker med 
NDF, - og det kan vel ikke være meningen? 
 

Svein Arne Peterson 

LEDEREN HAR ORDET 

 
Onsdag 8. juni hadde vi en diskusjon i ODF om NDFs 
holdning til ci, - ja takk til begge deler, - i betydningen ja til 
både ci og tegnspråk. 
 
Det var en fin og bred diskusjon, - der alle pekte på at det 
viktigste i ODF er tegnspråk.   Jeg tror ikke at det er særlig 
uenighet på akkurat det punktet, - uenigheten dreier seg 
mer om vår holdning til ci.  
 
Når jeg trekker fram dette, er det mer på grunn av hva 
som foregikk før diskusjonen: Det gikk rykter om at mange 
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Nye ideer, muligheter og flere medlemmer? 
Lørdag 9.juni, fremla Niels Kristensen og Vidar R. Sæle en 
rapport fra studiereisen til København 16.-19.mai, hvor de 
besøkte døveforening og 5 private firmaer som drives av 
døve selv. De deltok også på et EUD-seminar. (Les mer 
om studiereisen i side 17). 
 
Så hadde vi en brainstorming om hvordan nå 999 
medlemmer i framtiden. Stig Krarup-Pedersen fortalte om 
sin erfaring fra Deaflympics i København i 1997, med alle 
de utfordringer på et stort arrangement. Det var 
interessant å vite mer om dette, så landet vi tilbake på 
døveforeningens utfordringer. 
Vi diskuterte ulike tiltak og så nærmere på hvilke 
muligheter og hvilke trusler de var for foreningen. 
Resultatene kan vi ikke avsløre ennå, da dette skal jobbes 
videre med. Det blir tatt opp på et møte med 
underavdelinger, da vi ønsker å se om de mener det 
samme som styret mener. Deretter skal det opp i 
diskusjon med medlemmer på tegnspråk-cafe 
3.november. 
 
Vi diskuterte om hvor vi skal være i forhold til nåværende 
lokaler, før og etter 2014 og hva med framtiden om 
«Tegnspråkhuset». Vi ble enige om å begynne å tenke på 
nye lokaler, enten kjøp eller leie fra 2014, da vi har en 
kontrakt i Nedre Voll gate 5, fram til 31.12.2014. 
Prosessen må begynne nå, og få tips og råd fra megler 
hva som er på markedet som passer til våre behov. 
Tanken om Tegnspråkhuset med ulike organisasjoner 
under ett tak, har vi begynt å gå fra dette – da det er 
komplisert da de har ulike behov. Vi ser an hva vi kan få 
av nye lokaler, og hvilke muligheter det ligger i. 
 

 
 
Utvalgene 
Søndag 10.juni hadde vi en diskusjon om hvilke 
arbeidsoppgaver foreningen og styret skal prioritere i 2012 
og 2013. Det var fine diskusjoner som knyttet til dagen før, 
og vi tok oppsummeringen og justerte hva vi skal jobbe 
med videre. Vi drøftet utvalgene, som døvehistorieutvalg 
og flerkulturelt utvalg. Vi var enige om å jobbe videre med 
å forespørre noen, om de vil inn i utvalgene. Det kom en 

STYRESEMINAR 
 
Debatten om Ja takk, begge deler 
Vi hadde styreseminar 6.juni og 8.-10.juni. 6.juni deltok 
styret i debattkvelden i døveforeningen om «Ja takk, 
begge deler?». Øyvind Madsen innledet om begrepene 
anerkjennelse og krenkelse i forhold til hvordan 
Døveorganisasjonen skal jobbe mot myndigheter og utad 
og få en forståelse for vårt syn. Debatten handlet om vi er 
enig med Norges Døveforbund, med Ja takk, begge deler, 
i betydningen ja til tegnspråk og ja til CI? 
Debatten viste mange gode nyanser og ulike meninger. Vi 
bør kunne samarbeide bedre sammen og spille på lag, 
sammen både i Norges Døveforbund og landets 
døveforeninger. Vi jobber mot et felles mål og prøver å 
være mer tydelig. Debatten viste at vi alle er enige om å 
fokusere mer på TEGNSPRÅK, og at alle døve er ulike 
individer, at vi ønsker alle velkommen, derav ja til 
mangfoldighet.  Det er viktig å kjempe for barnets beste og 
ivareta rettigheter at alle får tegnspråk, uavhengig hvilke 
tekniske hjelpemidler de bruker. 
 
Masteroppgave 
Fredag 8.juni hadde styret et foredrag, hvor 2 ansatte i 
NDF var med. Øyvind Madsen foreleste sin 
masteroppgave om Hørselshemmedes og døves 
individualitet og deres sosiale forhold sett i lys av 
Nietzches, Foucaults og Honneths filosofi om personlig 
selvrealisering. Tankene som Øyvind fremla, var gode å 
ha med til videre diskusjoner på styreseminaret. (P.s. dette 
er samme foredrag som var holdt i døveforeningen 
24.april.) 
Etter foredraget, reiste vi til feriehjemmet Skaug og hadde 
styreseminar hele helgen 8.-10.juni. 
 
På Skaug 
Styret fikk en fin omvisning av Børre Roås, etter at 
hovedhytta var vannskadet og stengt i 2 år. Så det var 
godt å se at alt er i orden og det ble gjort et godt 
oppussingsarbeid etter vannskaden. 
På kvelden hadde vi et samspill oppgave ute i hagen (se 
bildet). 
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SVEIN ARNE PETERSON BLE 
GJENVALGT SOM LEDER 

 

 
 
Årsmøte i Hjelpefondet torsdag 19.april, ble ferdig på 25 
minutter. Årsmøtet vedtok å ta ut opptil kr 950.000 til 
forening og kr 120.000 til Skaug. Foreningens årsmøte 
torsdag 19.april. ble unnagjort på 2 timer. Det ble vedtatt å 
søke NDF om å arrangere landsmøte i 2016 og Døves 
Kulturdager i 2018 i Oslo. Valget ble ikke ferdig, da det 
manglet et styremedlem, slik at årsmøte fortsatte torsdag 
31.mai. 

(Resultatene fra valgene finner du på side 6.) 
 
Torsdag 31.mai ble Terje Lund valgt som styremedlem for 
2 år. 

NYTT FRA STYRET 
 
MEDLEMSBEVEGELSER 
 
Innmeldinger 
Muhammad Ismail Khalid  Mathias Kubik 
Kari Guton      Siw Kristin Lund 
Carlina Constanse    Dreier Lund 
Allison Skurtveit (h)    Karen Eir Guõjónsdóttir 
Espen Høiberg     Kim Roar Røine 
Matheo Røine      Mia Aimée Røine 
Ditte Emilie Sæther Behrns  Alexander Azaiza Skavang. 
 
Utmeldinger 
Lisbeth Solvang     Dmitry Katsnelson 
Håkon-Magnus Fossheim  Svein Olav Mikaelsen  
Rune Pettersen     Karl Fredrik Robertsen. 
 
Dødsfall: 
Johannes Rekkedal 
 
MOTTATTE TILSKUDD FOR 2012 

 Kr 13.000 i frivillighetsmidler fra bydel St. 
Hanshaugen 

 Kr 20.000 til flerkulturell virksomhet fra enhet for 
mangfold og integrering, Oslo kommune 

 Kr 40.000 til prosjektet «Døve innvandrere» fra 
enhet for mangfold og integrering, Oslo kommune 

 
UTDELING AV GRASROTANDELEN  
For 2012, vedtok styret å fordele til: 

a) Kvinneforening, kr 5.000 til en tur til kvinnemuseet, 
Kongsvinger 

b) Bridgeklubb, kr 10.000 til NM par Stockholm og NM 
lag Helsingfors. 

c) Feriehjemmet Skaug, kr 5.000 til innkjøp av ny 
gressklipper 

 
KONSTITUERING AV NESTLEDER 
Torill Lorentzen ble konstituert som nestleder på et 
styremøte 10.juni. 

OSLO DØVEFORENINGS FELLESLEGAT 
 
Felleslegatet har ledige studiemidler for «Hjelp til 
utdannelse av døve (herunder kurs/konferanser)» til 
disposisjon for medlemmer av Oslo Døveforening. For å 
få støtte må en ha vært medlem av Oslo Døveforening 
minst ett år. 
 
Søknadsfrist 15.august 2011 til Felleslegatet, 
post@odf.no eller sende til Oslo Døveforening, Nedre 
Voll gate 5, 0158 Oslo.  

del forslag i organisering av flerkulturelt utvalgsarbeidet 
framover, som vi kommer tilbake til senere – etter at vi har 
fått fram en god sammensetning av personer inn i 
utvalgene. Styrets representanter til utvalgene ble Torill 
Lorentzen og Stig Krarup-Pedersen for flerkulturelt utvalg 
og Kevin E. Edvardsen for døvehistorieutvalget. 
Ungdomsklubben Paff fikk også en representant fra styret, 
som er Janne Moskaug. 
 
Styret var veldig fornøyd med styreseminaret, og ønsker å 
ha det på Skaug neste år. Styret følte mer samarbeid i 
forhold til temaene vi drøftet, og å lage mat, vaske opp 
sammen, og oppgaver ute gjennom samspill. Dette gjorde 
at styret følte seg mer avslappet og hadde en fin 
stemning. 
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SMS-NYHETER 

 
Foreningen sender ut SMS meldinger til medlemmer om 

hva som skjer av aktiviteter i foreningen. 
 

Å få SMS-nyhet fra foreningen er GRATIS. 
 

Ønsker du å få tilsendt SMS-nyheter?  
Send oss ditt mobilnummer og navn på e-post: 

post@odf.no eller sms 930 32 049.  

LEIE LOKALER I 
DØVEFORENINGEN 

 
Har du lyst å leie lokalene våre? 

 
Utleiepriser: Vanlig pris Medlemspris (25 % rabatt) 
Møterom kr 1.000,-  kr   750,- 
Kursrom kr 1.500,-  kr 1125,- 
Foreningssal kr 3.000,-  kr 2250,- 
 

Det er 18 årsgrense for å leie lokaler.  
For aldersgruppen 18 og 23 år betaler vanlig leie + 

vaktordning kr 1.000 + kr 5.000 i depositum.  
De som er over 23 år betaler vanlig leie. 

 
Ta kontakt med daglig leder for nærmere opplysninger 

vedr. leie av lokaler. 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER  
Valgt på årsmøtet 19.april 2012. 

 
Foreningsleder:   Svein Arne Peterson  
Nestleder:     Torill Lorentzen (1 år) 
Styremedlem:    Stig Krarup-Pedersen (1 år)   
Styremedlem:   Kevin Eide Edvardsen (2 år) 
Styremedlem:   Terje Lund (2 år) (valgt på årsmøte 
                31.mai 2012) 
1.varamedlem:    Janne Moskaug 
2.varamedlem:    Jan Inge Raknerud 
 
Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 
 
Revisor for underavdelingene: Tone-Britt Handberg 
 
Lovkomite:    Tone-Britt Handberg 
       Odd-Inge Schrøder 
       Svein Arne Peterson 
 
Feriehjemskomite:  Andreas Fjelde 
       Børre Roås 
       Eva Roås 
Varamedlemmer:  Dan T. Pedersen 
       Per Chr. Larsen 
 
Programkomite:   Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Ingvild Larsen Skjong 
 
Valgkomite:    Hege R. Lønning 
       Tone-Britt Handberg 
       Ingvild Larsen Skjong 

BILDETELEFON 

 
Du kan ringe oss med bildetelefon på tegnspråk; 

 
Oslo Døveforening:   

040 634 0387 / 0406340387@t-meeting.se  
 

Døves frivillighetssentral:  
040 693 0438 / 0406930438@wx3.se 

 
Vi har en bildetelefon som er lånt av NAV Bildetolktjeneste 
for demonstrasjon og utprøving i 6 måneder (mars-
september) her på kontoret i døveforeningen. Du kan 
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegn-
språk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp 
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk 
via bildetelefon. 
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TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAGER Kl. 12-15 
 

HVA ER ISLAM? 
 
 
Lørdag 1.september kl. 13.00 
 
Tone-Britt Handberg (religionslærer/BA i kristendom) vil fortelle om «Hva er Islam?», viktige 
grunnverdier, halalmat – hva er det? og hvorfor faster muslimer (ramadan)? 
 
       Det blir barnepasstilbud i døveforeningen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HVA SKJER MED DØVEIDRETTEN? 
 
Lørdag 13.oktober kl. 13.00 
 
Margareth Hartvedt (nyvalgt leder for Norges Døveidrettsutvalg) og 
Bjørn Røine (president for europeiske døveidrettsforbundet), kommer 
for å gi oss en orientering om hva som skjer med Døveidretten? Er det 
bare fotball som lagidrett igjen? 
 

  Det blir barnepasstilbud i døveforeningen. 

 
Døveforeningen har månedlige foredrag etter arbeidstid fredag med aktuelle foredrag av kjente samfunnsaktører. Vi 
ønsker å gjøre samfunnsdebatten mer tilgjengelig for døve, ved å bringe den inn i døveforeningen – på en arena der 

diskusjonen kan foregå på tegnspråk.  
 

Fredager kl 16.45 – 18.00, og etter foredraget blir det sosialt samvær. 
 
21.september: Hvordan vil «den vanlige døve» merke forskjell ved regjeringsskifte i 2013? v/Bent Høie 

 
Bent Høie er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og representerer Høyre i Rogaland. 
 
 
 

19.oktober: Evolusjonsbiologiske perspektiver på lykke og livskvalitet v/Bjørn Grinde 
 
Bjørn Grinde er forskningssjef ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. En vedvarende interesse 
har vært å forstå hvordan evolusjonsprosessen har formet menneskets hjerne.  
 
 

16.november: Etiske betraktninger om bioteknologiske fremskritt v/Lars Ødegård 
 
Lars Ødegård er generalsekretær i Norges Handicapforbund, og leder av Bioteknologinemnda.  
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TUR TIL KERAMIKK FOR FAMILIE MED BARN 
Søndag 15. april hadde vi en vellykket tur til keramikkverksted, Glazed & Amused (Kunstverk) på Grünerløkka. 19 barn 
valgte selv en skål, tallerken eller kopp. Deretter satt de og malte på gjenstandene i en times tid. De syntes det var 
morsomt å velge farger. Deretter ble gjenstandene glasert og brent i en uke.  
Vi gikk til McDonalds Burger og spiste sammen burger og drakk brus. Det var en god søndag for alle de 9 familiene som 
var med. 
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FLOTT TUR TIL GÅRDSBESØK I JEVNAKER 
Oslo Døveforening arrangerte familietreff for medlemmene 1. pinsedag (søndag 27. mai). 9 familier med 21 barn og 16 
voksne hadde meldt seg på. Vi leide en stor og luksuriøs dobbelbuss. Vi samlet oss ved Opera Hotell, og kjørte med bus-
sen til Midtre Olimb Gård, som ligger på Jevnaker. 
Gården ligger vakkert til med god utsikt over dalen. Vi var meget heldige med varmt vær og solskinn.  
2 vogner med hest sto klar til å frakte barn oppover i åsen. Foreldrene gikk ved siden av vognene hele veien. Ved ankomst 
til toppen av åsen fikk barn lov å ri på hesten en runde hver. Deretter spiste vi pølser stekt på bålet og drakk masse saft. 
Vertene laget skavklemme i wok. Stekt reinsdyrkjøtt med masse smør og hvitløk og servert med lompe. Det smakte veldig 
godt! 
Deretter dro vi tilbake til gården. Barna hilste på dyrene. De fikk lov å gi 3 søte lam og 2 kalver melk i flasker. Andre dyr 
var sau, villsvin, okse, kuer og høner. Da vi var på åsen, ble en kalv født ute på beitemarken. Vi fikk hilse på den etterpå. 
Den kalven er stor i forhold til de andre, sa vertene. De ba barna å velge et navn til kalven. Alle ble enig om å gi kalven 
navnet «Mega Gønter». Vi fikk også smake på kringler og kaffe før hjemreise. Barn rakk å hoppe i høyet og synes det var 
morsomt.  
Alle var helt utslitt etter den fine turen og sov i bussen.  
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INNVIELSES- OG SOMMERFEST PÅ SKAUG 
 
Lørdag 16.juni var det innvielses- og sommerfest på feriehjemmet Skaug. Vi var 61 personer til å begynne med og etter-
hvert kom det flere, slik at vi i alt var 71 personer. Det var god stemning, på tross av regnværet, men heldigvis kom sola 
etterhvert. Vi fikk servert god mat, og fikk sesongens første norske jordbær, som smakte godt. Det var mer enn nok til alle. 
Det kom inn kr 4.000 i lotteri, og det var mange flotte gevinster. 

Per Chr. Larsen og Børre Roås.  Trygve Bjerck og Jeanne Mehlum. 
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SOMMEROPPHOLD PÅ SKAUG? 

 
Har du lyst å oppholde i sommerferien på Skaug? Ta 
gjerne kontakt med Feriehjemsutvalget for bestilling av 
opphold i sommer eller leie: 
Andreas Fjelde (leder) 
Børre Roås (utleie) – sms 995 00 103 – 
b.roaas@getmail.no  
Eva Roås 
Per Christian Larsen (vara) 
Dan Terje Pedersen (vara) 
 
INFORMASJON OM FERIEHJEMMET SKAUG 
Eier: Oslo Døveforening  
Bygget: 1921  
Kjøpt: 10.06.1934  
Tomt: 7 mål, hvorav 3 mål er festetomt  
Boligflate: 180 kvm  
 
HOVEDHYTTA  
5 soverom – 23/25 sengeplasser 
Fordelt på antall sengeplasser: 
Rom nr 1 - 6 
Rom nr 2 - 2 
Rom nr 3 - 3 
Rom nr 4 – 2+1 (120 cm) 
Rom nr 5 – 3+1 (120 cm) 
I gangen - 3 
Kjøkken, stue med TV, spisestue, 3 toaletter, 2 dusjer, 
vaskemaskin, 2 komfyrer, 2 kjøleskap og fryser 
 
Hytte A  
Soverom - 4 
Stue - 2 
Kjøkken og oppholdsrom, men toalett og dusj er i 
hovedhytta.  
 
GENERELT  
Lekeplass for barn  
300 meter til badestrand  
1,5 km til nærbutikk  
Telting på eiendommen etter avtale 

PRISER FOR FERIEHJEMMET SKAUG 
   

 M
edlem

 av 
N

orges D
øve-

fuorbud 

Ikke m
edlem

er 
og firm

aer 

 

 

   

Dagsbesøk 25 25 

Overnatting for voksne pr. døgn 100 150 

Overnatting for barn fra 4 til 15 år 50 75 

Leie av sengesett pr. gang gjelder kun i fellesferien 40 50 

Bruk av vaskemaskin, pr. vask 40 50 

Leie av hånkle pr stk 10 20 

Dusje pr. 4 minutter 10 10 

Telt pr. døgn 50 75 

Campingvogn pr. døgn, det kan være vanskelig å   

komme fram med store vogner, avtales på forhånd 60 90 

Privatleie (Gjelder ikke fellesferie)   

Hovedhus pr. dag 750 1 100 

Hovedhus pr. døgn søndag- fredag 1 300 2 000 

Hovedhus pr. døgn fredag- søndag 1 800 2 500 

Privatleie ( Gjelder ikke fellesferie og vinter )   

Hytte A pr. døgn 400 600 

Hytte B pr. døgn 300 450 

   

Skaugs fellesferie gjelder i juli som er åpent for alle. 

   

Ved sammenhengende overnatting over 3 døgn gis 15% rabatt på oppholdet. 
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Valgkomite:      Hallgerd Wroldsen 
        Øystein Strand 
        Torstein Ekerbakk 
      vara  Botolf Myrvold 
 
Utflukter 
 

 
 
Hver juni måned har vi sommeravslutning hvor vi drar på 
dagstur til Døvehytter rundt om på Østlandet. Her griller vi 
og koser oss med god mat og drikke. Den 20.juni i år går 
turen til Feriehjemmet ”Skaug”.  Vi er spente for å se etter 
at feriehjemmet har gjennomgått rehabilitering etter stor 
vannskade den hadde vinteren 2010.  
Ved hver høst har vi tidligere hatt fjellturer overnatting på 
høyfjellshotell.  I fjor dro vi på fire dagers tur til Tallinn i 
Estland. I år går høstturen i august med 4 dagers tur til 
Riga i Latvia. Hvert år i november måned drar vi med buss 
til Sandefjord – Strømstad og hjem. I Strømstad foretar vi 
handel til privat bruk og til vår julebord. Reidar Brenden og 
Botolf Myrvold har ansvaret og tilrettelegge våre turer.  
 
Julebord og adventtreff 
Julebord i år blir onsdag 5.desember, da spiser vi først på 
Rica Victoria Hotel i Victoriahaven restaurant, deretter drar 
vi til Oslo Døveforening hvor vi fortsetter festen med kaffe, 
julekaker og noe attåt. Ved våre julebord bruker det å 
være ca. 70 personer tilstede.  
Lørdag 1.desember har vi adventtreff i Oslo 
Døveforenings lokale, her har vi bl.a. kafe og alle er 
hjertelig velkommen.  
 
Likemannsseminar 
Norges Døveforbunds Seniorpolitiske utvalg arrangerer 
Likemannsseminar for aktive eldre døve fra hele landet i 
(Sandnes) Stavanger i tiden 7.-9.juni 2012. Brynjulf 

Norges største seniorforening for døve 
Oslo Døves Seniorforening ble stiftet 13.mai 1971 og har i 
dag 132 medlemmer og er således største underavdeling i 
Oslo Døveforening. Formålet er som vedtektene sier: å 
skape kontakt med medlemmene ved hyggetreff, faste 
møter, utflukter og andre aktiviteter med sosialt og kulturell 
art.  
Vi har våre faste seniortreff annenhver onsdag på ulike 
uker, og her kan det være mellom 50 og 60 personer 
tilstede. På våre seniortreff har vi program av ulike art slik 
som åresalg og bingo som er populært. Også har vi 
foredrag over forskjellige temaer, informasjon om eldres 
rettigheter, kosthold for eldre, reiseopplevelser m.m. På 
våre seniortreff har vi tolker tilstede som hjelper våre 
medlemmer med telefontolking, oversette brev og 
lignende.  
 
Styret 
På årsmøte februar/mars 2012 ble det valgt et 
interimsstyre, da det var vanskelig å få valgt et fullt styre, 
da ingen ville bli leder og sekretær. Vi er inne i en 
diskusjon om å foreta en endring av vår 
organisasjonsform.  Interimsstyret var Reidar Brenden, 
Rolf Smenes og Bjørn Øystein Strand.   
Seniorforeningen hadde ekstra ordinært årsmøte 23.mai, 
hvor det ble vedtatt å ansette en sekretær-hjelp for styret. 
Da ble det lettere å velge et fullt styre, som ble: 
 
Leder:       Per Chr. Larsen 
Nestleder:      Reidar Brenden 
Kasserer:      Rolf Smenes 
Styremedlem:     Øystein Strand 
Styremedlem:     Jeanne Mehlum 
1.varamedlem:     Sten Gulbrandsen 
2.varamedlem:    Svein Sundkvist 
Revisor:      ODF 
Bilagsrevisor:     Trygve Bjerck 
Turleder og medhjelper:  Reidar Brenden 
        Botolf Myrvold 
60pluss styringsgruppe:  Egil Haugen 
        Andras Butor 
        Per Chr Larsen 
        Daglig leder Vidar R. Sæle fra  
        ODF 
 

OSLO DØVES SENIORFORENING 
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EN HILSEN FRA SOLGÅRDEN I SPANIA

 
Deltakere fra Oslo var på en tur til Solgården i Spania 24.april – 8.mai, sammen med mange andre seniorer fra Norge, 
arrangert av NDFs Seniorutvalg. Bak fra venstre: Liv S. Nesse, Ole Johnny Sigvartsen, Johan Hoff, Jarle Lid, Svein Arne 
Peterson, Vigdis S. Peterson og Vidar Gran. Foran fra venstre: Linda Berntzen, Kari M. Myrhol, Ingrid Hoff, Ragnhild 
Stenseth og Inger Elise Lid. (Foto: Helge Herland.) 

Dammen og Botolf Myrvold representerte vår forening.  
 
60pluss 
Våre medlemmer deltar også i 60pluss arrangementer, 
dette er et organisert opplegg for normalt friske inaktive 
mennesker. Detter er et tilbud som gir glede i hverdagen 
og helse for kropp og sjel.  Fysisk og sosial aktivitet gir 
store gevinster, både for den enkelte og samfunnet. Vi har 
mange fine turer rundt om i Oslo og Akershus, både med 
og uten staver. Styringsgruppe for 60Pluss består av Per 
Chr. Larsen, Andras Butor, Egil Haugen og Vidar Sæle fra 
Oslo Døveforening.   
 
Velkommen til oss 
Er du nysgjerrig på vår forening, stikk gjerne innom på 
våre seniortreff som starter igjen etter sommeren i dagene 
15.august, 29.august osv. annenhver onsdag. Du er 
hjertelig velkommen, vi er godt voksne og sosiale 
mennesker og vi er der for deg.  
 

TEKSTING I ULIKE TV-KANALER 
NRK1   - 777  NRK2    -  444 
NRK3    -  333   
TV2     -  222  TVN    -  299

 TV3     -  333  Viasat4  -  444 
 TV4     -  890  BBC Prime  - 886 
SVT1    -  199  SVT2    -  299 
DR1    -  398  TV2 DK   - 399 

SEKRETÆR-HJELP 
 
Sekretærens oppgaver er å skrive referater fra 
styremøter, og gjøre andre praktiske oppgaver som 
styret ber sekretæren om å gjøre. Styret i 
seniorforeningen har sine faste styremøter en gang i 
måneden, onsdag kl 9.30-12.00. 
 
Lønnes inntil kr 14.000 per år. Skriv gjerne et brev og 
fortell litt om deg selv + CV til post@odf.no eller Oslo 
Døves Seniorforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo. 
Søknadsfrist: 15.august. 
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60PLUSS – AKTIVITETER 
Torsdag 9.august – Kongelige reiser 1905-2005 

 
Vi møtes på Egertorget ved Stortinget T-bane kl 10.30. Vi går sammen til 
Kunstindustrimuseet i St. Olavs gate 1.  Vi får en omvisning (ca. 45 min.) av 
utstillingen Kongelige reiser 1905-2005 fra kl 11.00. 
Cafe etter omvisningen. 
 
 
 

Torsdag 6.september – Losby 
 
Vi møtes kl 11.00 på bussholdeplassen Hammer bru og går sammen til 
Losby. Det er en cafe på veien. Losby ligger i Akershus, og man kan ta 
buss nr 411 fra Oslo Galleri kl 10.10 eller 10.25 og går av på Hammer bru. 
 
 
 
 

Torsdag 20.september – Sognsvann og Ullevålseter 
 
Vi møtes kl 11.00 på Sognsvann T-banestasjon, og vi går til Ullevålseter. 
Cafe der, før vi går tilbake til Sognsvann. Ta med staver. Du kan også låne 
av oss. 
 
 
 
 

Torsdag 4.oktober – Ellingsrud og Mariholtet 
 
Vi møtes kl 11.00 på Ellingsrud T-banestasjon, og vi går til Mariholtet. Cafe 
der, før vi går tilbake til Ellingsrud. Ta med staver. Du kan også låne av oss. 
 
 
 
 
 

Torsdag 18.oktober – Langs Akerselva 
 
Vi møtes kl 11.00 på Nybrua ved legevakten i Storgata. Vi går langs 
Akerselva til Nydalen, og spiser pizza der. 
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TUR TIL FINNSKOGEN 
 
Åpent hus i Døvekirken i samarbeid med Døves frivillighetssentral hadde en busstur fredag 1.juni 2012 til Finnskogen. Vi 
var i alt 15 personer, 1 guide og 1 tegnspråktolk. 

 

Turen startet fra Oslo/Akershus om morgenen via Kongsvinger. Gjennom festningsbyen Kongsvinger fram til Roverud, 

møtte vi guide Bjørn Skaug. Han tok oss med på en reise tilbake i tid, 400 år. Vi kjørte over Lunderseter og vi merket oss 

majestetiske Grue-Finnskog kirke fra 1886 med en vakker kirkegård hvor de mange gravene skjuler ulike skjebner fra de 

store skogområder. Her i utkanten av tettstedet Svullrya merket vi oss "Presidentboligen" til Finnskogens ubestridte 

"dronning" Åsta Holth, (død 1999). Så langs innsjøen Røgden med mye historie som guiden fortalte om. Vi så på 

innvandrerbautaen med 431 navn fra innvandrertiden. 

 

Det ble en liten svipptur til Sverige for å besøke Östmark kirke, anno 1765. Et unikt kirkebygg, bygd kun av innsamlede 

byggematerialer, fra "ortens" befolkning på den tid. På kirkegården fornemmet vi en egen atmosfære, og nettopp her 

ligger Finnskogens siste "trollkjerring" som levde fra 1855 til 1941. Hennes navn var Karin Henriksson, eller Finn-Kaia. Vi 

hadde andakt i Östmark kirke. 

 

 
Guiden fortalte videre om innvandringen fra Finland på slutten av 1500-tallet. Vi hører om Gustav Vasa's tredje og beste 

sønn, Karl den 9. "bondekongen", som ga befolkningen i Finland fritt leide til Sverige og Norge om de ville slå seg ned i de 

store uberørte skoger. De kaltes ti-mils-skogene, endog tolv-mils-skogene. Hertug Karl gir samtidig alminnelig tillatelse til 

å rydde og bygge i disse skoger. Vi finner fram til noen av disse byggverk som finnene satte navn på til - røykstuer. Vi 

besøkte et slikt byggverk som heter Rikkenberg. Dette har aner fra 1800-tallet hvor finnskogenes siste vandrer Nitahå 

Jussi har satt sine historiske avtrykk. Turen går til mystiske Röjdenkorset hvor ingen ting vil gro i korsets fotefar. Vi spiste 

deilig middag på Finnskogen Kro & Motell. Via Kirkenær kom vi tilbake til Roverud og tok farvel med guiden. På veien 

hjem "fordøyde" vi alle opplevelser fra trolske Finnskogen, og vel fremme i Oslo om kvelden. 



16 Nr. 2- 2012 

 

Vi har hatt tidligere kartlegging, men det var få som svarte 
på det hos Seniorforeningen. 
 
Hjemmesykepleie 
Det finnes ingen tilbud for hjemmesykepleie som kan 
tegnspråk i Oslo. Kommunen viste tidligere til en 
undersøkelse, der det viser at alle var svært fornøyde med 
tilbudet og at dette fungerer, bl.a. med å skrive på lapper. 
Vi sa at det ikke fungerer, og mange døve blir usikker på 
hva det står på lappen at de spør oss hva det menes. 
Undersøkelsen som kommunen viste til, sa 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede at døve har 
aldri blitt spurt. Så kommunen vil sende en bestilling på en 
ny undersøkelse for døve gjennom Rådgivningskontoret, 
før de kan gi svar om å opprette en hjemmesykepleier for 
døve. 
 
Antall TT-turer 
I dag får døve som har TT-kort inntil 50 turer. Det viser seg 
at flere sparer på turer, og blir hjemme og kommer seg 
ikke ut. Vi ønsker at taket på antall turer må heves til flere 
turer. Kommunen vil komme tilbake til dette. 
 
Korttidsplasser 
I dag er det ikke tilrettelagt med korttidsplasser for døve i 
Oslo, og hva kan gjøres for at slike plasser kan opprettes, 
spurte vi kommunen. De svarte at de vil se nærmere på 
dette. De nevnte at det er 9 sykehjemsplasser som er satt 
av til døve, ved St.Hanshaugen Omsorgssenter. Per 
31.mai var det 7 døve, slik at det er 2 ledige plasser. De 
vurderer å bruke ledige plasser til korttidsplass, men 
kommer tilbake til med mer info. 
 
Oslo Døveforening har nå mer jevnlige samarbeidsmøter 
om ulike saker som angår døve, sammen med 
Rådgivningskontoret for hørselshemmede. 
Samarbeidsmøtene er positive, og vi får kanalisert 
informasjon begge veier, og kan diskutere hvilke saker vi 
kan gjøre noe med. Vi vil følge opp med kommunen etter 
sommerferien, og håper å kunne informere medlemmer 
mer info i neste nummer. 

MØTE MED OSLO KOMMUNE 

  
Vi hadde et møte med Oslo kommune ved byrådsavdeling 
for eldre og sosiale tjenester, 31.mai. Fra Oslo 
Døveforening deltok Svein Arne Peterson, Niels 
Kristensen og Vidar R. Sæle. Fra Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede deltok Kari-Anne Solheim og Marie 
Eggen. Fra kommunen deltok byrådssekretær Oddbjørg 
Minos, Eva Hurtig og Truus Greuter Bøe fra 
administrasjonen. 
Vi tok opp 4 saker som gjaldt for eldre døve i kommunen; 
 
Omsorg + 
Omsorg+ er i hovedsak leiligheter til personer over 67 år 
og inkluderer servicearealer som kafe, diverse aktiviteter, 
møterom med mer. Målgruppen er eldre, i hovedsak over 
67 år, med behov for en egnet bolig av medisinske, 
sosiale eller fysiske årsaker. De bakenfor liggende 
årsakene kan være en uegnet bolig, enten fordi at den 
ikke er fysisk tilrettelagt og/eller at den har en beliggenhet 
med lang vei til service som fører til opplevd utrygghet og 
isolasjon. Videre kan den sosiale situasjonen ha blitt 
endret når ektefelle har flyttet eller gått bort. Trygghet ved 
å bo i en bolig med aktivitetssenter og bemanning døgnet 
rundt er vesentlig for beboerne. Omsorg+ skal oppleves 
som et godt sted å bruke, bo og bevege seg i for beboere 
og besøkere med ulike funksjonsnedsettelser som 
redusert bevegelighet, behov for rullator eller rullestol, 
nedsatt syn, hørselsnedsettelse eller allergier.  
 
Vi forhørte om mulighet for å finne et sted der døve kan 
samles ett sted. Det ble nevnt Kampen Omsorg+, som 
holder på å bygge i alt 90 leiligheter som en mulighet. Vi 
ble enige om å ha videre dialog med kommunen om dette, 
samt ha større kartlegging av behovet for antall leiligheter. 



Nr. 2- 2012  17 

 

EUD-seminar 
 

 
 
På seminaret møtte vi flere nordmenn, bl.a. Bjørn 
Stensvoll, Sissel Gjøen fra Norges Døveforbund og 
forbundets seniorutvalg ved Toralf Ringsø, Unni Gran og 
Ingrid Bodin. Ingen norske tolker var å skaffe! Så vi fulgte 
med på foredragene gjennom svensk tolk, dansk tolk og 
internasjonal tolk.  
 
Tema for seminaret var om «Eldre døve borgere – en 
ressurs, ikke en byrde». Flere av foredragene var ikke så 
spennende, og noe visste vi fra før av, og noe var nytt. Det 
var spennende å vite mer om Gelderhorst i Nederland – 
noe mange har hørt om stedet fra før. De har selvstendige 
leiligheter, trygdeleiligheter, sykehjems leiligheter med 
egen cafe og bar. Der bor i alt 200 døve, og 1 av 3 ansatte 
er døve. Der jobber 180 ansatte i alt. De nevnte at de skal 
ha eldrefestival neste år, og at eldre i Europa er hjertelig 
velkommen. 
 
Blant foredragene, ble det nevnt at døve ser ikke seg som 
eldre før de blir 80 år. Så de som er 60 år, sier at man er 
senior og voksen person. De som har grått hår – har en 
verdi som grå gull, og det menes at de må sees som en 
ressurs og ikke en byrde. Vi ser f.eks 50 åringer skaffer 
seg motorsykkel, og at arbeidsmarkedet ser mer de som 
en ressurs at samfunnet vil de skal jobbe lengst mulig. 
Det ble nevnt at EUD satte i gang en undersøkelse for 
eldre i fjor i desember. De fikk svært få svar, bare 137 
svarte av hele Europa. Kun på engelsk, og mange land 
forstår ikke engelsk, så det kan være grunnen at få svarte. 
Svarene var motsetninger, siden også hørende svarte på 
undersøkelsen. Så vi syntes det var ingen verdi i 
resultatene. 
 
Til slutt fikk vi informasjon om eldreveiledningen for døve i 
Vestdanmark, som er en prosjekt fram til 2013. Det er over 
700 eldre døve over 65 år, men de jobber for 240 bare i 
Vestdanmark. 70 % trenger hjelp, og alle som er over 75 
år har eldreveilederne plikt å se om de trenger støtte i 
hverdagen. 

STUDIETUR TIL KØBENHAVN 
Vidar R. Sæle og Niels Kristensen var på en studietur til 
København 16.-19.mai 2012. Formålet med turen var å 
utveksle erfaringer med Døveforeningen af 1866.  
Hvordan de driver foreningen, og hvordan 
organisasjonsstrukturen og økonomien er. 
Døveforeningen har egen tolkefirma «TC1866», som har 
en omsetning på ca 10 millioner, og overskudd i fjor var på 
ca. 1 million. Overskuddet går til å dekke underskudd i 
døveforeningens økonomi. De sa uten tolkefirmaet, så 
hadde man ikke kunnet drive foreningen tilfredsstillende. 
De får ikke tilskudd fra kommunen p.g.a de har eget hus. 
Vi besøkte 4 private firmaer som drives av døve selv. 

 12K – et tolkefirma som drives av 3 døve og de har 
2 kontorer, både i København og Århus 

 Tegnstuen - de driver med å undervise 
tegnspråkkurs  

 Churchill’s som er et nytt design firma. De nevnte at 
de lagde bl.a. logoen til Døves Media. 

 

 
 AlleHånde – cateringsselskap og på 

sommerhalvåret restaurant ved sjøen. Ikke langt fra 
flyplassen. Der spiste vi lunsj på hjemreisen. Det 
anbefales. Firmaet ble opprettet av døveforeningen 
i København som et prosjekt, og drives av seg selv 
nå. De tar imot døve lærlinger som får fagbrev. 
Målet er at de får jobb andre steder. 

 
Formålet med turen var å se nærmere på bedrifter som 
drives av døve selv, og hvordan tolkefirmaer drives. Det 
finnes flere tolkefirmaer i København og i tillegg har staten 
egen tolketjeneste. Her er det fri konkurranse, og det går 
bra for de fleste firmaene. Kan vi bli inspirert å starte noe i 
Norge? 
 

Les gjerne mer om firmaene på: 
 

www.12k.dk     www.tegnstuen.dk 
 

www.allehaandecafe.dk    www.tc1866.dk 
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SOMMERFEST MED HATT FOR KVINNER 

 
Stående fra venstre: Heidi Nilsen, Erna Haugen Nilsen, Kari Mette Ellingsen, Unni Lisbet Arnesen, May-Jorid Johansen, Maj-Lisbeth Marman, 
Ingebjørg Ødegården, Britta Barman Wold, Eva Roås, Turid Moen og Evy Solberg. 
Sittende fra venstre: Aud Heggem, Renata Mares, Inger Elise Lid, Jeanne Mehlum, Ragnhild  Stenseth, Mona Haugen, Berit Lien Halvorsen 
og Marit Ekerbakke. 

 
Kvinneforeningen hadde sommerfest 8.juni, for flotte kvinner som kom med sine hatter. Det ble servert sommermat, spekemat og kaffe og kake. 
Det kom 21 kvinner. Den som hadde beste hatt, var Unni Arnesen som fikk en premie. Mye latter og mye kos. 

HAR DU STOFFSKIFTE PROBLEMER? 
 

Vi treffes i Oslo Døveforeningens lokaler; 
 

Lørdag 18.august kl. 11.00 
 

Tema:  Veien til et friskere liv på tegnspråk 
 
 
Vi hjelper hverandre 
med å fortelle på 
tegnspråk, hva som 
står i boka. Noen 
bidrar med egne 
erfaringer i forhold 
til stoffskifte og 
kosthold. 
 
Vi ordner kaffe/te og 
frukt. Ta gjerne med 
matpakke til lunsj. 
 
 
 

Velkommen! 

TEGNSPRÅK? 
 

Kjenner du noen som har lyst å lære tegnspråk? 
 

Vi tilbyr tegnspråkkurs 24 timer pr kurs for kr 2.500! 
 

odf 
Til høsten har vi nye kurs: 

Nivå 0 – kursstart 4.september  kl 17-19 
Nivå 1 – kursstart 3.september  kl 17-19 
Nivå 2 – kursstart 5.septemer  kl 17-19 
Nivå 4 – kursstart 6.septemer  kl 17-19 

 
Påmeldingsfrist innen 15.august og påmeldingskjema 
ligger på www.odf.no – klikk på Tegnspråkkurs. 
Lurer du på noe, kan du sende til tskurs@odf.no.  
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LIKER DU KORTSPILL ? HAR DU LYST Å LÆRE BRIDGE? 
BLI MED PÅ BRIDGEKURS TIL HØSTEN (Spill Bridge 1) 

Bokserien "Spill bridge" anbefales brukt i nybegynneropplæringen. Bokserien består av 4 bøker, der bok 1 og 
2 passer i begynneropplæringen og bok 3 og 4 for videregående opplæring/selvstudium. Hver bokpakke 
består av lærebok, interaktiv CD og 2 fasitkortstokker med spillene i læreboken. 

KORTSTOKKEN, GIVER OG SONEFORHOLD 

I hvert bok har de 2 kortstokken som gi helt 96 ferdig 
utdeling spill som du kan spill selv sammen med 3 andre 
og selv lær/trening sammen med Kurts bok. 
I bilde du ser der er kort bakside på først viste pilen hvor 
du skal legg i N, Ø, S og V, neste er hvem skal være giv 
og siste sone      

Vi har 2 autoriserte 
bridgelærere i Oslo 
Døves Bridgeklubb. 
Det er Gunnar Løken 
og Svein Arne 
Peterson. 
De har gått gjennom 
kurs for bridgelærere 
i fjor i Lillehammer på 
Bridgefestivalen.  

Kurs gjennomføres på en helg fra kl. 17.00 fredag og avslutter søndag kl. 19.00, kanskje med en liten turnering. 
Det blir servert frukt/kaffe/te, 2 lunsj og 3 middag i løpet av helgen. 
Når? :   19. okt. - 21. okt. 
Hvor? :   Oslo Døveforening 
Koster? :   Kursavgift kr 400, som inkluderer Lærebok Spill Bridge 1 og mat 
Påmelding: innen 1.oktober til Niels Kristensen, frivillig@odf.no.  
 

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med  Oslo Døves Bridgeklubb, odbk@islay.no. 
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FAMILITETREFF PÅ SKAUG 

Lørdag 18. august 2012 kl. 11.30-16.30 

 
Oslo Døveforenings feriehjem Skaug er åpen, etter 2 år 
grunnet vannskade. Vi er heldig å få lov bruke Skaug til 
familietreff. 
 
Program: 11.30 Skaug åpner 
    12.00 Griller pølser og drikker saft 
    13.00 Fordeler i 3 grupper (avhengig av  
      hvor mange barn) 
       a) Origami 
       b) Natursti 
       c) Breddeidrett med forskjellige lek 
     Alle gruppene bytter etter hver 30 min. 
    15.00 Kake og is 
    15.30 Hundeshow.  
    16.30 Avslutting. Alle hjelper til å rydde opp 
      og vaske. 
 
Pris:  Gratis for barn og foreldre som er medlem av 
   ODF  
   Kr. 200 per person for barn eller voksne som er 
   ikke medlem av ODF. 
 
Skaug ligger ca 8 km sør for Nesodden. Adresse: 
Rudstrandveien 3, Nesodden. Dere kan lese mer på  
http://odf.no/index.php?pageID=90&page=Veikart 
 
Man kan også ta båten nr. 601 fra Aker Brygge til 
Nesodden, deretter buss nr. 611 mot Blylaget 
Nesoddtangen. Gå av ved Nesodden Kirke. 
 
Påmeldingsfrist er innen fredag 10. august til Niels 
Kristensen, frivillig@odf.no. 
Husk å oppgi alle navn og alder på barna. 
 
Etter påmeldingsfristen lager vi en liste over 
oppgavefordeling til foreldrene, hva dere hjelper til på 
Skaug. 

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER 

 
"Folk og røvere i Kardemommeby" tegnspråktolkes på 
Nationaltheatret 24. november kl 14.00 og 6. desember 
kl. 17.30. Bruk referanse 962134 ved bestilling. Frist 15. 
oktober. Pris kr 300. salg@nationaltheatret.no 

DØVES DAG – SØNDAG 23. SEPTEMBER 
 

TEMA: TEGNSPRÅK I FOKUS 
 

Program 
Kl. 12.00 Gudstjeneste i Middelalderparken 
Kl. 13.30 Cafe i døveforeningen 
Kl. 14.30-16.00 Tegnspråk i fokus, 2-3 forelesere  
Kl. 17.00 Slutt for dagen 

 
Det blir barnepasstilbud i døveforeningen. 
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JUL I BERLIN? 
 

Oslo Døveforening samarbeider med det danske reisebyrået, VisualTravel som arrangerer reiser for døve. 
 
Avreise:  Fredag 7.desember med Norwegian, Oslo-Berlin: kl 09.35-11.10 
Hjemreise: Mandag 10.desember med Air Berlin, Berlin-Oslo: 17.00-18.35 
Hotell:    Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz (4 stjerners hotell) 
 
Avreise fra Oslo 
Fredag reiser vi med fly fra Gardermoen til Berlin. Innsjekking på hotell og fri disposisjon til å gå rundt i byen.  
 
Bytur i Berlin 
Lørdag, etter frokost starter vi med en ca. 3 timer bytur med buss. Vi drar til Brandenburger Tor, symbolet for delingen av 
Berlin og senere symbolet for gjenforeningen. Vi skal se Unter den Linden med den vakre Berliner-Dom, Bebelplatz, de 
nye nordiske ambassader, rester av den beryktede Berlinmur, Riksdagen og det nyoppførte senter på Potsdammer Patz 
med kinoer m.m. På vei tilbake til hotellet kjører vi omkring Gendarmenmarkt, som danner rammen av byen største 
innendørs julemarked. Byturen ender ved vårt hotell, og resten av dagen er til fri disposisjon i byen. Om kvelden feirer vi 
med en flott tysk julebord. 

 
 
Fridag 
Dagen i dag kan man benytte til å se et av de mange julemarkeder i Berlin, eller man kan ta en tur opp i det gamle TV-
tårnet og nyte den flotte utsikten over Berlin. Man kan også velge å slappe av på en hyggelig cafe eller å handle i 
KaDeWa på Kürfürstendam. 
 
Hjemreise 
Tidlig ettermiddag drar vi mot flyplassen og hjem til Oslo. 
 
Pris 
Turen koster kr 4.800 per person. Enkeltrom tillegg: kr 510 per person.  (Med forbehold om prisendringer.) 
Turen inkluderer: 

 Fly Oslo-Berlin t/r 
 3 netter på 4* hotell i Berlin 
 3 x frokost 
 1 x tysk julebord 
 Tegnspråktolker 
 Reiseledere 
 Lokale guider 
 Bytur med danske bussen 

 
Påmelding 
Bindende påmelding innen 1.september og samtidig å betale depositum kr 1.000 til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 
5, 0158 Oslo, bankkonto 1600 40 08301.  
Mer info om turen og faktura for restinnbetaling får du etter påmeldingsfristen. 
 
Lurer du på noe, kan du kontakte Niels Kristensen, frivillig@odf.no - sms 40230515 eller Vidar R. Sæle, post@odf.no.  
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DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL HAR AKTIVITETSTILBUD I JUNI OG JULI 
 
Onsdag 27. juni kl. 10-14 på ODF lokalene som sosialt samvær 
Vi arrangerer et kurs i akrylmaling kl. 10-13. Hanne Enerhaugen underviser hvordan man maler på papir og lerret med 
vannbasis. Man lærer også om teknisk, type og farger. De som vil male etter foto/bilde eller ting til stilleben, er lurt å ta 
med. Hanne ordner å ta noe frukt med til stilleben (utstilling). Det koster kr 50,- å bli med på kurset. Alle er velkomne. 
Man kan kjøpe mat ved lunsj-tid. 
 
Onsdag 4. juli kl.10-14 på ODF lokalene som sosialt samvær 
Alle er velkomne. Man kan kjøpe mat ved lunsj-tid. 
 
Onsdag 11. juli - Vandretur ved Bjørvika 

Vi går over 2 broer og kikker rundt byggingsanlegg med mange høyhus. Vi går til 
Ladegården Cafe etterpå og hygger sammen. Dere selv betaler for mat og 
drikke. Vi møter opp kl. 11.00 ved Opera Hotell. 
 
 
 

Onsdag 18. juli - Vandretur til Bogstad Gård 
 Vi møter kl. 11.00 ved Ekraveien T-bane (Linje 2 mot Østerås). Vi går en tur til 
Bogstad Gård og hygger sammen. Dere selv betaler for mat og drikke. 
 
 
 
 

Ferielukning 
Døves frivillighetssentral stenger fra lørdag 21. juli pga ferie. Vi åpner igjen fra mandag 13. august. Neste sosialtreff blir 
onsdag 22.august kl 10-14. 
 
Fotokurs 

Vi hadde fotokurs i vinter, som var meget populært. Vi arrangerer derfor et nytt kurs igjen til høsten. 
Vi starter fotokurs på følgende onsdager, 22. august, 5. og 19. september, 3. og 17. oktober kl 10-13. 
Ta med eget fotokamera. Kurset passer best for alle som har fotokamera.  
Anne-Line Kirste underviser hvordan man bruker et kamera, overfører bilder fra kamera til 
datamaskin og skriver ut. Alle er velkomne. Man kan kjøpe mat ved lunsj-tid. 
 

Døvekirken 
Døvekirken er åpen hver torsdag i juli og august. Alle er velkomne. 

 Kafe 5. juli, 19. juli, 2. august og 16. august kl. 14-18 med middag 
 Åpent hus 12.juli, 26. juli og 9. august kl. 11.30-13.30   

Niels Kristensen, daglig leder 
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler 
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no 
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JUNI 
 
27. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14, malekurs 
 

JULI 
 
04. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14 
11. onsdag Frivillighetssentral har vandretur ved Bjørvika kl. 11 
18. onsdag Frivillighetssentral har vandretur til Bogstad gård kl. 11 
 

AUGUST 
 
07. tirsdag Bridge 
09. torsdag 60 pluss: Kongelige reiser 1905-2005 
14. tirsdag Bridge 
15. onsdag Seniorforening 
18. lørdag Familietreff på Skaug 
    Stoffskifte-treff kl. 11 
20. mandag Seniorforening - tur til Riga 
21. tirsdag Seniorforening - tur til Riga 
    Bridge 
22. onsdag Seniorforening - tur til Riga 
    Frivillighetssentralen har sosialt samvær kl. 10 - 14, fotokurs 

23. torsdag Seniorforening - tur til Riga 
    PAFF  
24. fredag Seminar «Bedre vilkår», prosjekt «Døve innvandrere» 
25. lørdag Eid feiring ved flerkulturelt utvalg 
28. tirsdag Bridge 
29. onsdag Seniorforening   

SEPTEMBER 
 
01. lørdag Tegnspråk-cafe kl 12-15, hva er islam? 
    Døvegruppa regnbuen medlemsmøte kl 14 
04. tirsdag Kvinneforening 
    Bridge 
05. onsdag Frivillighetssentralen har sosialt samvær kl. 10 -14, fotokurs 

06. torsdag 60 pluss – tur til Losby 
    PAFF 
11. tirsdag Bridge 
12. onsdag Seniorforening 
19. onsdag Frivillighetssentralen har sosialt samvær kl. 10 -14, fotokurs 
20. torsdag 60 pluss – tur Sognsvann-Ullevålseter 
    PAFF 
21. fredag Fri og faglig fredag! 
23. søndag Døves Dag 
25. tirsdag Bridge 
26. onsdag Seniorforening 
28. fredag NDHS – Seminar 
29. lørdag NDHS – Seminar 
30. søndag NDHS – Seminar 
 

OKTOBER 
 
02. tirsdag Kvinneforening 
    Bridge 
03. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 – 14, fotokurs 
04. torsdag 60 pluss – tur Ellingsrud - Mariholtet  
    PAFF 
06. lørdag Høstfest på Skaug 
09. tirsdag Bridge 
10. onsdag Seniorforening 
13. lørdag Tegnspråk-cafe kl 12-15, hva skjer med døveidretten? 
16. tirsdag Bridge 
17. onsdag Frivillighetssentralen har sosialt samvær kl. 10 -14, fotokurs 
18. torsdag 60 pluss – tur langs Akerselva 
    PAFF 
19. fredag Fri og faglig fredag! 
    Kurs i Bridge 
20. lørdag Kurs i Bridge 
21. søndag Kurs i Bridge 
23. tirsdag Bridge 
24. onsdag Seniorforening 
27. lørdag Høstrevy 
30. tirsdag Bridge 
31. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10- 14 

TERMINLISTE 
Terminlisten er med forbehold om endringer.  

Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no. 

SOMMERÅPENT PÅ KONTORET

 
 

Oslo Døveforenings daglig leder har ferie fra 21.juni,  
og er tilbake på kontoret 6.august. 

 
Døves frivillighetssentrals daglig leder har ferie fra 23.juli, 

og er tilbake på kontoret 13.august. 



 
 
 
 
 
 

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

Vil du støtte oss med din grasrotandel? 

 
Org.navn:  OSLO DØVEFORENING 
Org.nr:    971525088                  

 
 
 

32774971525088  

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

 

Registrer deg hos NorgesAutomaten: Registrer deg hos NorgesAutomaten:   
  

https://www.norgesautomaten.com/register.jsphttps://www.norgesautomaten.com/register.jsp  
  

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


