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STOFF TIL NESTE NUMMER

Neste nummer kommer i juni 2012. Frist for å sende
stoff til bladet er 1.juni til post@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.
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 5.000 for 1 år - Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon
av annonse i blad og på internettsiden.

NYTT FRA STYRET
MEDLEMSSTATUS
Innmeldinger
Djamel Stenseth
Charlotte Økland
Tonilisa Nzzau Silva
Marit Ullensvang Lutro (H)
Kari Merete Fevang (H)
Sol Dyrhaug
Jens Chr. Bjørke
Gunhild Maria Haga Thoresen
Erik Waagan (H)
Lena Marit Tønder
Celine Billy
Ingunn K. Martinsen (H)
Utmeldinger
Einar Walbækken
Frank Gøran Nilsson (H)
Marianne Larosi (H)
Ali Reza Majessi (H)
Carlina Constanse Lund
Katrine Grindheim Søyland
Abulkadir Mohamad Abdulhai
Morten Svendsen Brynhildsen
Bjørge Michael Bråthen
Glenn Cooper
Mahammed Yusuf Hassan
Marie Storlykken Herland (H)
Suleman Mahommad Khan
Annelen Kure
Hafeez Asgar Mohammod
Didrik Olgeirsson (H)
Shabana Sharif
Linn Lykke Walla
Ditte Emilie Sæther Behrns
Ingrid Therese Navelsaker
Vanya Shalini Klausen
Mohammed Elmi
Mona Britt Pettersen
Erika Halvorsen
Tore Christiansen

Tarek Aggoun (H)
Stella Berget Hansen
Borghild Lutro (H)
Katrine Gjermundrød,
Birte S. Dyrhaug
Sven Dyrhaug (H)
Halvor Aas Ranum
Line Skaar
Madeleine Maresova
Christina Eng Hauge (H)
David Fraser

På baksiden av hovedbygningen på feriehjemmet Skaug,
er det festetomt på ca 1,5 mål. Vi ytret ønske om å kjøpe
den for noen år siden. Vi fikk nå et tilbud på 2,5 millioner.
Vår advokat har sett på saken, og anbefaler ikke å ta imot
tilbudet. På festekontrakten vi har, går den ut i 2022. Vi
kan velge enten å kjøpe festetomten eller å forlenge
festeavtalen. Styret følger anbefalingene av advokat. Det
betyr at vi må skrive en skriftlig før 31.12.2020 om vi
ønsker å kjøpe eller forlenge den, da man må si fra minst
12 måneder før avtalen går ut.

BILDETELEFON
Du kan ringe oss med bildetelefon på tegnspråk;

Unn Walbækken
Thin Thin Yi Win
Kristine Edsberg (H)
Yusuf Hassan Abdillahi
Sirvej Sharifi (H)
Torunn Torp
Gabor Baksa
Magnus Brenden
Laila Nerlien Bråthen
Ingrid Mai Eie
Jacob Franke
Fatma Gulam Khan
Imnan Ali Khan
Lubna Mehdi
Michelle Meling
Kirsten Anika Ottesen (H),
Eva Sturludottir
Anette Årnes
Andreas Hovd
Tina Lines
Mayurikka Teychandran
Ingunn Moen Pettersen
Sara El Moujahid
Pia C. Bogstad
Suleman Muneer (H)

Dødsfall:
Ruth Elisabeth Lypke

MOTTATTE TILSKUDD FOR 2012
 Kr 35.000 fra Akershus fylkeskommune, hvorav kr


TOMTEFESTE PÅ SKAUG

20.000 går til drift, kr 7.500 til styreseminar og kr
7.500 til likemannskurs for eldre døve.
Kr 390.000 fra Oslo kommune til drift

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 (marsseptember) her på kontoret i døveforeningen. Du kan
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk
via bildetelefon.

FERIEHJEMMET SKAUG – ÅPEN I PÅSKE!

Skaug er åpen i påsken fredag 30.mars – mandag
9.april. Vakt: Børre Roås SMS 995 00 103.
--------------------------------------------------------------------

INNVIELSESFEST OG SOMMERFEST

Det blir innvielsesfest og sommerfest på feriehjemmet
Skaug, lørdag 16.juni. Det blir fellesbuss t/r. Hold av datoen, og mer informasjon kommer i oppslag i foreningen,
odf.no og tekst-tv.
Nr. 1 - 2012
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PANTOMIMEWORKSHOP

I samarbeid med Horisont og Center for Deaf Culture
Development i Bangladesh, vil vi starte workshop i pantomime
onsdag 11.april kl 18.00 i døveforeningen.
Målet med workshop er å lage små sketsjer som fremføres i;
Mela 24.-26.august på Rådhusplassen i Oslo
Døves Kulturdager 14.-16.september i Kristiansand

Instruktør Farhad Hassan fra Bangladesh underviser gruppen i
pantomimeworkshop, hver onsdag kl. 18-20 og tillegg for
lørdager etter avtale.
Vi trenger minst 8 personer. Har du lyst å bli med?
Lurer du på noe, eller meld deg på til Niels frivillig@odf.no
innen tirsdag 10. april.

17. MAI
Oslo Døveforening feirer 17.mai i
døveforeningen, og alle er hjertelig
velkommen til å ta en tur innom i løpet av
dagen.
Våre lokaler er åpent fra kl. 11.00 til 16.00.
Salg av mat og drikke.
VELKOMMEN!
17.mai-komiteen
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Vi er mennesker med lang erfaring i å støtte andre.
Er du døv eller hørselshemmet kan du skrive til oss
døgnet rundt på kirkens-sos.no.
SOS melding svarer vi på i løpet av 24 timer.
SOS-chat er åpen på kveldstid, se nettsidene for mer info.

Du trenger ikke å fortelle oss hvem du er.
Vi skriver tilbake uansett.
Vi er her. Alltid.

60PLUSS – AKTIVITETER
Torsdag 12.april – Ekeberg
Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00, og tar sammen trikk nr 19 til
Sportsplassen og går gjennom Ekeberg og ned til restauranten. Deretter går
gjennom gamlebyen til sentrum.

Torsdag 26.april – 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 10.mai – Alnaelv
Vi møtes kl 11.00 på Grorud T-banestasjon, og går gjennom Alnaelv til Ikea. Der
spiser vi lunsj etter turen.

Torsdag 24.mai – Tur med Bysykkel
Vi møtes kl 11.00 på Trafikanten ved Oslo S, og der får du låne en Bysykkel. Vi
sykler en tur langs Frognerkilen til cafeen på Folkemuseet.

Torsdag 7.juni – Friluftsmuseum
Vi møtes kl 10.45 på Folkemuseet på Bygdøy (buss nr 30), grunnet kjøp av
billetter. Det blir en omvisning på Friluftsmuseet med guide og tegnspråktolker.
Omvisningen varer ca 1 time. Deretter spiser vi lunsj i kafeen.
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FRA ORALISTISK TVANG TIL TAP AV LIVSKVALITET
Mandag 23.april kl. 19.00
Øyvind Madsen kommer for å snakke om «Fra oralistisk tvang til tap av livskvalitet».
Foredraget tar utgangspunkt i hans mastergradsavhandling som handler om studier
av Nietzsches, Foucaults og Honneths filosofi om personlig selvrealisering. At
spørsmålet om hvorfor og hvordan døve har blitt utsatt for ytre tvang fra det
oralistiske regimet representert ved den allerede etablerte fonosentriske (dvs.
lydbasert) anerkjennelsesordenen før 1960-70-årene, har vært sentral. Slike ytre
tvang ga konsekvenser for døves mentale helse, manglende livsutfoldelse og
utagering.

DØVEIDRETTENS HISTORIE 200 ÅR I SVERIGE OG NORDEN
Torsdag 3.mai kl. 19.00
Urban Mesch fra Sverige kommer for å fortelle om
«Døveidrettens historie 200 år i Sverige og Norden».
Urban og Johanna Mesch har skrevet en bok om
Dövidrottens historia 200 år – dess utveckling och
betydelse i 2010. Det er mulig å kjøpe boka av han på
temakvelden.

SERVERING I KANTINE
Følgende underavdelinger har ansvar for servering i kantine:

Fredag 13.april
Mandag 23. april
Torsdag 3. mai
Fredag 11. mai
6 Nr. 1 - 2012

Ungdomsklubben Paff
Flerkulturelt utvalg
Feriehjemmet Skaug
Bridge

Oslo kommune
Helseetaten

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Rådgivningskontoret for hørselshemmede har flyttet til Økern
(samme hus som det nye NAV- hjelpemiddelhuset)




Besøksadresse
Kabelgaten 2 - Økern (Henvendelse resepsjonen)
Postadresse:
Postboks 99 Økern
0509 Oslo
Kontakt:
Telefon: 23 47 85 00
SMS:
911 57 575
Teksttlf: 23 47 85 03
Telefaks: 23 47 85 01











Informasjon til hørselshemmede, pårørende og
hjelpeapparatet
Informasjon, råd og veiledning om tilbud og
rettigheter innen helse- og sosialetjenester,
utdanning og kultur
Bistand til å skrive søknader
Utprøving av tekniske hjelpemidler
Tinnitussamtaler
Helsesøster og lege for døve
Helsestasjon for hørselshemmet ungdom
Babykafe 0-3 år
Hjemmetjeneste for døve og døvblinde
Eldresenter for døve og døvblinde
Hørsel- og språksenter for førskolebarn

Døveforeningen har startet et nytt tilbud med 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.

13.april: Straffe Anders Behring Breivik? Grunnleggende strafferett for dummies. v/Kristian Andenæs
Kristian Andenæs er professor og instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

11.mai: Hva skjer egentlig i Egypt? v/Unni Wikan
Unni Wikan er professor i sosialantropologi og ekspert på Midtøsten.
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TUR TIL KERAMIKK FOR FAMILIE MED BARN
Oslo Døveforening arrangerer en tur til Glazed & Amused (kunstverk),
Markveien 25 (Grünerløkka) for familie med barn søndag 15. april kl. 13-16.
Man kan dekorere din egen keramikk (hvite tallerken på 25 cm i keramikk). Vi setter farger på
gjenstandene. Deretter blir de glasert og brent og er klare til henting etter en uke.
Verkstedet har plass til ca 35 samtidige deltakere. Det er lurt å påmelde tidligere som mulig til
Niels Kristensen på e-post, frivillig@odf.no innen 1. april 2012, så lenge vi har ledige plasser.
Man kan kjøpe drikke på keramikkafeen. Det er ikke lov å spise inne på grunn av materialer.

Dere kan lese mer på http://www.glazedandamused.no/

Etter verkstedet spiser vi hos McDonalds på Thorvald Meyersgate 35. Vi har reservert bord til oss kl. 15.30
Gratis for barna som er medlem av ODF. 400,- for ikke medlem (inkl tallerken + Happy Meal)
50 kr. for voksne som er medlem av ODF. 150,-kr. for ikke medlem (inkl burger-meny)

KURS OM STOFFSKIFTE
Oslo Døveforening planlegger å gjennomføre 4 temadager om stoffskifte i løpet av 2012.
Første temadag blir lørdag 5.mai, kl 11.00 – 15.00

Bente Bakke kommer og holder innledning om stoffskifte, og det vil bli brukt mye tid
på å svare spørsmål fra deg. Hun er forfatter av boka «Stoffskiftesykdom? - Veien til
friskere liv». Det er mulig å kjøpe boka av henne til kr 200 på temadagen.

Påmelding til daglig leder, vidar.saele@odf.no innen 30.april pga bestilling av lunsj.
Kursavgift for denne temadag vil være kr 100 som betales kontant eller kort på temadagen.
8 Nr. 1 - 2012

Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 (like uker)
Døves frivillighetssentral har frivillige som nesten kan hjelpe til og med alt mulig. Vi arrangerer også sosialt samvær i
forskjellige ting for eksempel dataproblemer, hobby for maling, foto og mer. Tolk tilgjengelig etter behov. Døves
frivillighetssentral har kjøpt en ny symaskin. Dere kan gjerne komme og sy/reparere tøy eller gardiner.
Dere er også selvsagt til å komme og drikker en gratis kaffe og prater hyggelig sammen. Det gjelder for alle sammen fra
ung til eldre med forskjellige bakgrunn.
Akrylkurs
Vi har et akrylkurs på følgende onsdager, 18. april, 16. mai, 30. mai og 13. juni 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 noe frukt med til stilleben (utstilling).
Det koster 50 kroner for hver gang å bli med på kurset.
Hjelp og frivillige
Døves frivillighetssentral hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle ting, hjelper til med
innkjøp av møbler eller annet. 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.
Åpent Hus i Døvekirken.
Døves frivillighetssentral og døvekirken samarbeider om å holde «Åpent Hus» annenhver torsdag (like uker) kl. 11.00 –
14.00 med servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante temaer.
Kafeen
Døves menighet, Rådgivningskontoret og Døves frivillighetssentral driver en kafe for alle annenhver torsdag (ulike uker).
Åpent kl. 14-18 med middag og sosialt samvær i menighetslokalet på Døvekirken. Kaffe er gratis, vaffel for 5 kr og
middag for 30 kr. Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen.
Meny: 29. mars – Fiskegrateng, 26. april – fiskekaker, 10. mai – kjøttkaker, 24. mai – fisk, 7. juni – grillet kjøttmat, 21.
juni – grillet fisk.

Niels Kristensen, daglig leder
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no
Gjengen var på tur på Ål i fjor. Ny tur blir 31.mai. Mer info senere.
Nr. 1 - 2012
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BÅTFØRERKURS 27.-29. april 2012

Det obligatoriske kravet til båtførerbevis vil gjelde
båtførere som er født etter 1. januar 1980. Det er
nødvendig med et slikt bevis for å føre fritidsbåter med
lengde over 8 meter eller med motorkraft større enn 25
hestekrefter.
Oslo Døveforening tilbyr et kurs i båtførerbevis til
ungdommer på 14-25 år i Fagerstrand Brygge
(Nesodden) lørdag 28. april og søndag 29. april 2012 kl.
10-18. Dere kan ta eksamen etter kurset søndag
kl.18.00. Dere må ta pc-bærbar med for å koble internett.
En instruktør fra Nesodden Maritime underviser. Det vil
være tolker tilstede.
Kursdeltakere samler ved Skaug (Oslo Døveforening’s
feriehjem) fredag 27. april kl.18.00, og overnatter 2
netter. Adresse: Skaug, Rudstrandveien, Nesodden.
Margareth Hartvedt og Svein Erik Roos tar ansvar for
program til fredag-søndag. De vil sørge for mat og frakt
fra Skaug til kurssted i Fagerstrand Brygge og retur.
Kurset gir grunnleggende innføring i:
Navigasjon, sjøvettregler, sikkerhet til sjøs og
lanternebruk.
Kursavgift for kurs og overnatting og mat og frakt
mellom Skaug-Fagerstrand:
Kr 1.400 for medlemmer i Oslo Døveforening
Kr 2.800 for ikke medlemmer.
Man må ha lærebok og parallell linjal med på kurset. Hvis
du ikke har dem, så må dere selv betale for pakkepris
lærebok og parallell linjal på kr. 450 og tillegg for
eksamen på kr. 541 (Norsk Test eksamen/sertifikat
2012). Eksamen foregår søndag 29. april om kvelden og
mandag 30. april om formiddagen i Holmlia. Vi fordeler i 3
grupper til disse tidspunktene.
Påmelding til Niels Kristensen ved Oslo Døveforening,
Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo eller frivillig@odf.no innen
fredag 13. april. Begrensning av antall på 15 personer i
gruppen.
Alle skal betale kursavgift før kursstart. Dere vil få et
program etter 13. april.
Alle må ha passfoto og pc-bærbar med på den helgen i
forbindelse med kurs og eksamen.
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INNEHOLD OG PROGRAM
ÅRSMØTE 19. APRIL 2012
HJELPEFONDET 5. ÅRSMØTE

11

4. ÅRSBERETNING

12

5. REGNSKAP

13

6. LOVENDRINGSFORSLAG

18

7. FORSLAG TIL DISPOSISJON AV MIDLER

18

OSLO DØVEFORENING 134. ÅRSMØTE 19
7. ÅRSMELDING

20

8. REGNSKAP

28

9. LOVENDRINGSFORSLAG

37

10. INNKOMNE FORSLAG

37

11. VEDTA MEDLEMSKONT. FOR NESTE ÅR

37

12. BUDSJETTFORSLAG

37

13. VALG

38

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

Kl 15.30 Dørene åpnes. Kaffe /te
Kl 16.00

Varm suppe - gratis

Kl 17.00

Årsmøtet starter

I pausen vil det bli servert kaffe/te og kake - gratis

HJELPEFONDET
5. ÅRSMØTE 2012
Torsdag 19.april 17.00
Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.

Dagsorden for årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Åpning ved foreningens leder
Valg av en møteleder og en referent, samt 2 desisorer
Godkjenning av dagsorden
Årsberetning
Regnskap
Lovendringsforslag
Forslag til disposisjon av midler

Bare medlemmer i Oslo Døveforening som har betalt kontingent for 2011 har adgang
til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2011 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
5.ÅRSMØTE - HJELPEFOND - 2012

Nr. 1- 2012
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4. Årsberetning for hjelpefondet
Virksomhetens art og sted
Oslo Døveforenings hjelpefond ble opprettet 14.mars
1991. Hjelpefondets formål er å dekke underskudd ved
driften av Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug.
Videre kan midler fra fondet brukes til ekstraordinære tiltak
i foreningen som hovedstyret finner nødvendig. All bruk av
midler skjer etter vedtak på ordinært årsmøte eller
ekstraordinært årsmøte.
Fondets styre er identisk med det sittende styre i Oslo
Døveforening for 2011, og daglig leder har fulgt opp
styrets vedtak i forbindelse med Hjelpefondet.
Styret hadde en forvaltningskomite som bestod av Bjørn
A. Kristiansen, Svein Arne Peterson og daglig leder Vidar
R. Sæle, som forvaltet midlene etter beste evne i forhold
til investeringsporteføljen med moderat /lav risiko.
Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet til Oslo Døveforenings Hjelpefond viser
totale inntekter på kr 1.185.519, og totale kostnader på kr
1.254.807. Årsresultatet viser et underskudd på kr 660.
Årsmøtet 28.april 2011 vedtok å bruke opp til kr 950.000 til
Oslo Døveforening. I årsregnskapet for 2011 har
foreningen tatt ut kr 570.000 pga andre inntekter i
foreningen som Døves Kulturdager. Arv, bingo,
momskompensasjon og minnegave, har foreningen valgt
å sette direkte inn i Hjelpefondet.
Styring av finansiell risiko
Ekstraordinært årsmøte januar 2007 gjorde følgende
vedtak:
Foreningen skal gjennomføre en aktiv forvaltning av
kapitalen forening fikk for salget av Sven Brunsgt. 7. Det
opprettes en forvaltningskomité som fungerer som
rådgiver for hovedstyret i plassering og forvaltning av
kapitalen.
Oslo Døveforening har to målsetninger med aktiv
kapitalforvaltning:
1) Ivareta / øke realverdien (Realverdi= Beholde
kjøpekraft når inflasjon/prisstigning er tatt hensyn til) av
kapitalen. Foreningen skal ha mulighet til å kunne kjøpe
en tilsvarende eiendom som Sven Brunsgate på senere
tidspunkt.

2) Det skal kunne tas ut et årlig utbytte. Det skal kunne tas
ut årlig utbytte fra deler av de årlige avkastningene til drift
av Oslo Døveforening. Det gjelder først og fremst
kostnader knyttet til lokalleie og til medlemsservice.
Vi har fått tilbakebetalt kapital fra NRP L. Bond Dis med kr
548.000. (Se note 7.)
I forhold til målsetningen som ble fastsatt på
ekstraordinært årsmøte 2007 må det sies at det ikke har
slått til som forventet. Verdiutviklingen er fortsatt negativ
på noen av våre investeringer. Styret har gjort grep å selge
ut Key Hedge, og investert i samråd med Pareto med kjøp
av aksjefond og obligasjoner, Utbyttet i 2011 er noe lavere
i forhold til 2010, grunnet usikker finansmarked.
I henhold til vedtak har vi fulgt strategien med en langsiktig
investeringsprofil med moderat/lav risiko der forventingen
til avkastningen over tid er 8 – 12 % per år – 10 års
perspektiv. Den strategien følger vi pr 31.12.2011. At
porteføljen gjennomgående består av investeringer med
lav/moderat risiko kan leses av at verdifallet i ODF’s sine
investeringer var mye mindre enn det generelle verdifallet i
2009. Det gjenspeiles også i motsatt retning: ODF fikk
heller ikke full uttelling av den generelle verdistigningen i
2011, bare delvis.
De reelle verdiene av fonds og selskaper som er investert i
bedrifter vil først bli synliggjort når prosjektperioden for de
enkelte verdipapirene blir avsluttet. Der vil ta 1 – 5 år,
avhengig av hvilke prosjekter det gjelder.
Vi har i dag en avtale med Pareto Wealth Management
som forvalter en del av våre investeringer i 2011. Det er
investert fra oktober 2010 i Pareto Verdi, Schroder us
small & mid cap, Delphi kombinasjon og Pareto Høyrente
(Se note 7).
Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift i Hjelpefondet er tilstede og
årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne
forutsetningen.
Arbeidsmiljø
I Oslo Døveforenings Hjelpefond er det ingen ansatte.
Påvirkning av det ytre miljø
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Oslo 29.mars 2012

Svein Arne Peterson
Foreningsleder
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Torill Lorentzen
Nestleder

Kevin Eide Edvardsen
Styremedlem

(se side 18)
Stig-Krarup Pedersen
Styremedlem

Petter Noddeland
Styremedlem
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Jan Inge Raknerud Hege R. Lønning
1.varamedlem
2.varamedlem

5. Regnskap
REGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Inntekt på investeringer
Annen inntekt
Sum driftsinntekter
Tap på investeringer
Nedskrivning aksjer og andeler
Oppskrivning aksjer og andeler
Avskrivning på varige driftsmidler
Årsmøtevedtak
Annen driftskostnad
Tap på fordring
Merverdiavgiftskompensasjon
Sum driftskostnader
Driftsresultat

NOTE

2011

2010

2
2

311 850
873 669
1 185 519

605 222
0
605 222

7
7
7
6
5
3, 4

60 607
521 655
0
178 483
570 000
41 668
0
-117 606
1 254 807
-69 288

333 491
-1 394 728
205 863
1 250 000
46 666
273 867
-3 808
711 351
-106 129

68 628
68 628
-660

83 439
83 439
-22 691

64 779
-65 439
-660

0
-22 691
-22 691

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Netto finansresultat
ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Overført til/fra egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Overført til/fra annen egenkapital
Sum overføringer
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BALANSE
EIENDELER

NOTE

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Påkostning leide lokaler
Inventar, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Aksjer og andeler
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD

558 112
605 384
1 163 496
1 163 496

643 728
698 251
1 341 979
1 341 979

8

225 369
225 369

3 808
3 808

7

14 041 870
14 041 870
3 172 069
3 172 069
18 602 804

14 611 525
14 611 525
2 646 152
2 646 152
18 603 464

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital

10

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til Oslo Kommune
Leverandørgjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2010

6
6

NOTE

Annen egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

2011

9

2011

2010

500 000
500 000

500 000
500 000

277 703
15 341 001
15 618 704
16 118 704

212 924
15 406 440
15 619 364
16 119 364

2 484 100
0
2 484 100
2 484 100
18 602 804

2 484 100
0
2 484 100
2 484 100
18 603 464

Oslo 29.03.2012

Svein Arne Peterson
Foreningsleder
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Torill Lorentzen
Nestleder

Kevin Eide Edvardsen
Styremedlem

(se side 18)
Stig-Krarup Pedersen
Styremedlem

Petter Noddeland
Styremedlem
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Jan Inge Raknerud Hege R. Lønning
1.varamedlem
2.varamedlem

NOTER
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Investeringer i verdipapirer
Investeringer i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi pr. 31.12 (børskursen).
på balansetidspunktet. Ved beregning av gevinst og tap legges FIFO-prinsippet til grunn.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Note 2
Driftsinntekter
Per virksomhetsområde:
Utbytte, avkastning på investering
Gevinst ved realisasjon
Arv
Bingo
Minnegave - øremerket maleri
Sum

426 250
445 369
2 050

2011
311 850
0

2010
313 053
292 169

873 669
1 185 519

605 222

Utbytte, avkastning på investering
Tyskland eiendom
PPN Shipping
Iron Man DIS

2011
99 891
111 000
100 959

Sum

311 850
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Note 3

Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Daglig leder eller ledende personer har ikke hevet lønn fra Hjelpefondet.
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning.
Revisor
Godtgjørelse til BDO AS eksklusiv mva fordeler seg slik:
2011

2010

Lovpålagt
Sum

30 000
30 000

31 700
31 700

Note 4
Driftskostnader
Driftskostnader
Revisjon
Administrasjonskostnad
Sum

2011
37 500
4 168
41 668

2010
39 625
7 041
46 666

2011
570 000
570 000

2010
950 000
300 000
1 250 000

Driftsløsøre,
Påkostning inventar,
leide lokaler verktøy o l
987 746
1 071 406
0
0
0
0
987 746
1 071 406

Sum
2 059 152
0
0
2 059 152

Note 5

Årsmøtevedtak

Oslo Døveforening
Oslo Døveforening, ekstra tilskudd
Sum
Årsmøte var 28.april 2011.
Note 6

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.11
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.11
Akk. Avskrivninger 31.12.11
Bokført verdi pr. 31.12.11

Tomter
-

eiendom
-

Årets avskrivninger

429 634
558 112

466 022
605 384

895 656
1 163 496

85 616

92 867

178 483

Avskrivningsprosenten er 13,3, fordelt fram til år 2014. Avskrivningsprosenten er 13,3, fordelt fram til år 2014.

REVISJONSBERETNINGER
Revisor Roar Winge fra BDO AS har revidert regnskapet for Hjelpefondet, som er godkjent. Beretningen vil bli vist på
lerret under årsmøtet.
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Note 7
Aksjer og andeler
Omløpsmidler
Dato

Andeler

Kostpris

47 567
30 000
2%
149 400
0,8 %
0,758863

5 099 967
3 075 000
1 385 900
1 578 850
252 000
30

Akkumulert Akkumulert
Markeds Bokført verdiendring
verdiendring
verdi 2011 verdi 2011
2011
2010
5 137 236 5 137 236
37 269 257 504
2 190 000 2 190 000 -885 000 -765 000
1 358 156 1 358 156 -27 744
40 900
373 500 373 500 -1 205 350 -1 205 350
512 000 512 000 260 000 236 148
20
20
-10
-1

Tyskland Eiendom
Pareto Shippingkapital
Iron Man Dis, Shipping
Aheloy Beach, Bulgaria
NRP L. Bond Dis
East Capital

21.03.2007
14.03.2007
20.09.2007
15.08.2007
11.04.2008
09.03.2007

Pareto Verdi
Schroder us small & mid cap
Delphi kombinasjon
Pareto Høyrente *)
Sum

05.10.2010
573,27 701 267
658 729 658 729 -42 538 165 783
05.10.2010
622 499 394
539 215 539 215
39 821
43 825
05.10.2010
292,82 719 855
696 493 696 493 -23 363
32 876
28.02.2011 2493,4047 2 500 000 2 576 522 2 576 522
76 522
15 812 262 14 041 870 14 041 870 -1 770 392 -1 193 315

Vi har fått tilbakebetalt innbetalt kapital på NRP L. Bond Dis med kr 548.000,-.
Pareto Høyrente
Dato
Andeler Kostpris Markedsverdi Bokført verdi Akkumulert verdi
Pareto Høyrente
28.02.2011 2379,5294 2 500 000 2 500 000
Reinvestert avkastning
31.12.2011 113,8753
76 522
2 576 522
76 522
2493,4047 2 576 522 2 500 000 2 576 522
76 522
Totalt
*) Pareto Høyrente er et fond som investerer i verdipapirer og obligasjoner.
Følgende aksjer og andeler er solgt i 2011:
Investering
Key Hedge
Sum
Gebyrer /Forvaltningshonorar
Sum

Note 8

Anskaffelses
kost

Innløsnings
beløp

2 000 000 1 944 576

Gevinst

55 424
55 424
5 183
60 607

-

Andre fordringer

Fordring ODF
Fordring Skaug
Sum

Note 9

Tap

2011
225 369
225 369

2010
3 808
3 808

2011
2 484 100

2010
2 484 100

Gjeld til Oslo kommune

Gjeld til Oslo kommune
Gjeld til Oslo kommune er en pantegjeld som ligger på eiendommen "Skaug" på Nesodden.
Dersom Oslo Døveforening ikke har kjøpt ny eiendom innen utgangen av 2011, skal hele pantet innfris.
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Note 10

Egenkapital
Bundet
kapital

Innskutt egenkapital
Egenkapital 01.01.11
Årets endring i egenkapital:
Bevilget til øremerkede
formål
Årets resultat
Egenkapital 31.12.11

Annen
Egenkapital
Sum egenkapital
med
selvpålagte
egenkapital

500 000

15 406 440

212 924

16 119 364

64 779

500 000

-64 779
-660
15 341 001

-660
16 118 704

277 703

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner:
Øremerket Jubileumsbok
Øremerket Maleri
Øremerket Kurs
Øremerket kjøp av festetomt Skaug
Øremerket Smalfilm
Sum

01.01.2011
123 861
25 221
6 350
45 000
12 493
212 924

Tilført

6. Lovendringer

Tilbakeført

Anvendt

64 779

64 779

31.12.2011
123 861
90 000
6 350
45 000
12 493
277 703

7. Forslag til disposisjon av midler
Årsregnskapet for Hjelpefondet for 2011 viser et
underskudd, og det er derfor ikke satt av midler til
disposisjon av avkastning som kan brukes i 2012.

Ingen forslag.

Årsmøtet behandler et forslag fra hovedstyret i Oslo
Døveforening, som tas fra egenkapitalen.
Hovedstyret (ODF)
Styret ber årsmøte om å ta ut:
a)
Opptil kr 950.000 som skal dekkes bl.a. leie av
lokaler i Nedre Voll gate 5 og styrehonorar.
b)
Kr 120.000 som skal dekkes mellomlegget det vi har
mottatt i forsikringsoppgjør fra Gjensidige og
oppussinger som vi bestilte for å klargjøre
feriehjemmet Skaug, etter vannskade.
Protokolltilførsel fra Stig:
Jeg opplever at min bankrådgiver anbefaler meg å ikke undertegne et foreningsregnskap, idet det kan få betydning for
søknad om lån. Jeg har ikke lykkes med å få en juridisk avklaring på dette, og kan derfor ikke undertegne foreningens,
feriehjemmets og hjelpefondets regnskap.
I årsberetningen:
Stig Krarup-Pedersen ønsket ikke å undertegne foreningens, feriehjemmets og hjelpefondets regnskap, av grunner som
nevnt i hans protokolltilførsel. Oslo Døveforening har søkt juridisk bistand for å få avklart om det er korrekt som hans
bankrådgiver sier.
Ovennevnte forslag til tekst godkjent:

Oslo, 29. mars 2012
Stig Krarup Pedersen
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OSLO DØVEFORENING
134. ÅRSMØTE 2012
Torsdag 19.april (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)

Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.
Dagsorden for årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Åpning ved foreningens leder
Valg av 1. og 2. møteleder
Valg av 2 referenter
Valg av protokollkomite på 3 medlemmer
Valg av tellekorps på 3 medlemmer
Godkjenning av dagsorden
Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
Lovendringsforslag
Innkomne forslag
Vedta medlemskontingent for neste år
Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2011 har adgang til årsmøtet. Det er
ikke mulig å betale medlemskontingent for 2011 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
134.ÅRSMØTE - ODF - 2012
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7. ÅRSMELDING FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
1. STYRETS SAMMENSETNING, KOMITEER O.A.
1.januar – 28. april 2011
Hovedstyret:
Leder: Svein Arne Peterson
Nestleder: Torill Lorentzen (2 år)
Styremedlem: Niels Kristensen (2 år)
Styremedlem: Solveig Uteng
Styremedlem: Jon A. Vik
1.varamedlem: Mari Hol
2.varamedlem: Are Dyrhaug

28. april – 31.desember 2011
Hovedstyret:
Leder: Svein Arne Peterson
Nestleder: Torill Lorentzen (1 år)
Styremedlem: Kevin Eide Edvardsen (1 år)
Styremedlem: Stig Krarup-Pedersen (2 år
Styremedlem: Petter Noddeland (2 år)
1.varamedlem: Jan Inge Raknerud
2.varamedlem: Hege R. Lønning

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet:
Rolf Smenes

Bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og
felleslegatet:
Rolf Smenes

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund

Revisor for underavdelingene: Helle Heidi Hammerlund

Lovkomite:

Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schröder
Svein Arne Peterson

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schröder
Svein Arne Peterson

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

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Varamedlemmer: Dan T. Pedersen
Per Chr. Larsen

Kulturkomite:

Kulturkomite:
Niels Kristensen
Han fikk fullmakt til å finne 2 medlemmer til.

Styret fikk fullmakt til å finne en
løsning.

Representanter til Landsmøte: Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen
Sonja M. Holten
Solveig Uteng

Representanter til Landsmøte:
Ingen valgt, da neste landsmøte er i 2013.

Valgkomite:

Valgkomite:

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

Solveig Uteng (leder)
Are Dyrhaug
Mari K. Hol

2. ADMINISTRASJON

Oslo Døveforening har hatt kontorer i Nedre Vollgate 5-7.
Ansatte pr. 31.12.2011:

Daglig leder: Vidar R. Sæle (100 %)

Daglig leder for Døves frivillighetssentral: Niels
Kristensen (100 %) – begynte 01.01.2011

Alt-mulig-person (renhold/kontor/service): Ramie P.
Legaspi (40 %) – begynte 31.10.2011
Foreningen hadde en hospitant Yasmin Andersen som
kontormedarbeider i perioden 3.januar – 29.juni 2011.

Star Renhold var engasjert for renhold av foreningens
lokaler, og vi sa opp avtalen 31.10.2011.
Ivar Larsen Sveberg var engasjert som overvåkende
regnskapsfører og Svein Arne Peterson som
regnskapsfører fra 1. januar 2011.
Revisor er Inter Revisjon Romerike AS (registrert revisor
Wenche Kjos). Inter Revisjon Romerike er slått sammen
med BDO AS fra og med 1.juli 2011.
Foreningen er medlem i arbeidsgiverforeningen Virke.
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Vi leier lokalene av Nedre Voll gate 5 AS og betalte en
husleie på kr 854.240 for 2011. Vi har inngått avtale med
meglerfirmaet Krogsveen næring fra 25.oktober 2010 til å
finne leietaker som kan leie våre lokaler fram til 2014, men
per 31.12.2011 er det ikke funnet noen leietakere som vil
overta lokalene.

foreningen. For støttemedlemmer i foreningen var det kr
450,-.
Vi har mottatt kontingent andel fra Norges Døveforbund for
481 medlemmer med i alt kr 86.000,-.
Statistikk

3. INTERNE MØTER
Det har i perioden vært holdt 10 styremøter og behandlet
106 saker. Arbeidsutvalget, bestående av leder, nestleder
og daglig leder har forberedt noen styremøter og drøftet
fortløpende saker.
Årsmøte ble holdt 28.april 2011 med 34
stemmeberettigede medlemmer til stede.
Medlemsmøter ble avholdt 20.januar (nytt fra styret),
17.mars (nytt fra styret), 15.september (Informasjon om
kulturdager, feriehjemmet Skaug), 8.oktober (evaluering av
døves kulturdager med bilder) og 24.november (nytt fra
Landsråd, 21.-23.oktober, nytt om feriehjemmet Skaug
med visning av bilder og nyheter fra styret).
Ledermøtene ble avholdt 19.mai, 23.juni og 17.november.
Hus-seminar ble ikke gjennomført i perioden med våre
underavdelinger og samarbeidspartnere i foreningen.
Arbeidsgruppen ble opprettet i september 2010, som skal
utrede et framtidig ”Tegnspråkhus” og om det var
muligheter for å flytte sammen. Gruppen er representant
fra Oslo Døveforening, Teater Manu og Norges
Døveforbund.

Av totale medlemmer i foreningen, er det 56 % kvinner og
44 % menn som er medlemmer. Gjennomsnittsalder i
foreningen er 48 år.

5. REPRESENTASJON
 Rusproblematikken blant Oslos unge døve og



4. MEDLEMSSTATUS

Dødsfall
I løpet av året 2011 har Aase Berg og Ruth Elisabeth
Lypke gått bort.
Status pr 31.12.2011
Totalt hadde vi 493 medlemmer. Medlemsmassen fordeler
seg slik: 486 hovedmedlemmer, 7 støttemedlemmer,
hvorav er 396 medlemmer døve og 97 medlemmer
hørende. Av 486 medlemmer bor 1 i Sverige, 2 i Nordland,
3 i Sør-Trøndelag, 3 i Hordaland, 2 i Aust-Agder, 2 i
Vestfold, 11 i Buskerud, 5 i Oppland, 15 i Østfold, 108
medlemmer i Akershus fylke og 341 medlemmer i Oslo
kommune.
Satser for kontingent
Satser for medlemskontingent hos Norges Døveforbund er
kr 450 for hovedmedlem, hvorav kr 200 går til foreningen.
Kr 350,- for trygdete, hvorav kr 200 går til foreningen, Kr
350 for ungdom (13-26 år), hvorav kr 100 går til
foreningen. Kr 100 for barn (0-12 år), hele beløpet går til









hørselshemmede i Døvekirken 20.mai. Daglig
leder Vidar R. Sæle deltok.
Innsettelse av døveprost 29.mai i Døvekirken.
Svein Arne Peterson og Torill Lorentzen
representerte foreningen.
Strategisk rådgivning av Virke i døveforeningen
28.juni. Daglig leder Vidar R. Sæle, Daglig leder
Niels Kristensen og Svein Arne Peterson deltok,
sammen med en representant fra Virke.
Samarbeidsmøte med Rådgivningskontoret for
hørselshemmede 14.oktober. Daglig leder Vidar
R. Sæle og daglig leder Niels Kristensen deltok.
Landsråd og seminar 21.-23.oktober på
Gardermoen. Svein Arne Peterson, Kevin Eide
Edvardsen og Vidar R. Sæle representerte for
foreningen.
Deputasjon hos Helse- og sosialkomiteen i
Rådhuset, Oslo kommune 4.november. Svein Arne
Peterson og Vidar R. Sæle deltok.
Historiekonferanse om «hvordan ta vare på lokal
og nasjonal døvehistorie?» 4.-6.november i Oslo
i regi av Norges Døveforbund. Karl Fredrik
Robertsen deltok.
Seniorforeningens julebord 7.desember. Daglig
leder Vidar R. Sæle og Svein Arne Peterson ble
invitert.
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6. KURSVIRKSOMHET
TEGNSPRÅKKURS
Kurstype
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sum i alt

KURS FOR DØVE

Antall
Antall
Antall
deltakere deltakere kurstimer
Våren
Høsten
26
11
68
10
48
7
5
48
4
24
43

20

Antall
kurs
3
2
2
1
0
8

188

Ansvar for gjennomføring og koordinering av
tegnspråkkursene har vært daglig leder Vidar R. Sæle. Vi
har i perioden engasjert Ine Lorentzen, Hanne
Enerhaugen og Kari Mette Ellingsen som
tegnspråkinstruktører.
I alt var det 63 kursdeltakere, 188 kurstimer og 8
tegnspråkkurs som ble gjennomført i 2011. (I 2010 var det
80 kursdeltakere, 192 kurstimer og 8 tegnspråkkurs.)
Bli bedre – nettverksmøter for tegnspråkinstruktører (BB)
ble lagt ned høsten 2011.
Regnskap for tegnspråkkurs
Deltakeravgifter
VO-tilskudd a kr 100 x 188 timer
Vanlig tilrettelegging a kr 500 per kurs
Sum inntekter
Honorar - tegnspråkinstruktører
Arbeidsgiveravgift
Kopiering av tegnspråkmateriell
Sum kostnader
Overskudd

145 750
18 800
4 000
168 550
67 000
16 733
14 000
97 733
70 817

TEGNSPRÅK?
Kjenner du noen som har lyst å lære tegnspråk?
Vi tilbyr tegnspråkkurs 24 timer pr kurs for kr 2.500!

odf
Kontakt: Oslo Døveforening tskurs@odf.no
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Antall
Antall
Antall
deltakere kurstimer kurs

Kurstype

Dato

Kurs for foreldre

25.november 2010
31.mars 2011

20

12

1

21.-23. januar

10

17

1

25.-27. mars

4

17

1

Seilskole, 1+2

29.april
1.mai

4

21

1

Styreseminar

10.-12. juni

Seilskole
Dykkerkurs,
nybegynnere

19.-21.
august

8
4

18
48

1
1

16.-18.
september

6

31

1

14

8

1

7

28

1

28.-30. oktober

12

19

1

31.oktober
–
3.november

5

24

1

94

243

11

Slektsgranskings
kurs, 2
Slektsgranskings
kurs, 1

Webkurs
Håndverkskurs
Slektsgranskings
seminar
Diabeteskurs,
type 1
Sum

23.mai
og
28.november
September
november

Ansvar for gjennomføring av kursene for døve, har vært
daglig leder Vidar R. Sæle i samarbeid med Døves
frivillighetssentralens daglig leder Niels Kristensen.
I alt var det 94 kursdeltakere, 243 kurstimer og 11 kurs
som ble gjennomført i 2011. (I 2010 var det 53
kursdeltakere, 138 kurstimer og 7 kurs som ble
gjennomført.)

7. ØKONOMI / TILSKUDD

Foreningen har i 2011 fått følgende tilskudd:
Oslo kommune:
 Kr 390.000 (240.000 + ekstra bevilgning fra bystyret
kr 150.000) i grunnstøtte fra helse- og
velferdsetaten
 Kr 20.000 til flerkulturell virksomhet fra Enhet for
mangfold og integrering
 Kr 40.000 til integrerte tiltak, «Døve innvandrere»
fra Enhet for mangfold og integrering
 Kr 10.000 i frivillighetsmidler fra Bydel St.
Hanshaugen
 Kr 7.000 for “moro med trim”, tilskudd til lavterskel
fysisk aktivitet
Akershus fylkeskommune:
Kr 25.000, fordelt med kr. 15.000 til drift og kr. 10.000 til
tiltak for likemannskurs for eldre døve og Hus-seminar.
Norges Døveforbund:
 Kr 6.756 til foredrag
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Kr 25.000 i likemannsmidler
Kr 228.616 fra NDFs studieorganisasjon (kurs for
døve og tegnspråkkurs)
Kr 75.000 Frifond for barn og ungdom for skoleåret
2010/2011, hvorav kr 45.000 til ungdomsklubben
Paff og kr 30.000 til foreningen, tiltak for barn. Av
midlene er det brukt kr. 12.710 (Paff) og kr
10.919,72 (ODF). Resterende kr. 32.290 (Paff) og kr
19.080,28 (ODF), er overført til 2012.

ODFs Felleslegat: Kr 6.756.
Grasrotandelen:
Kr 14.140 er mottatt av Norsk Tipping. Det er utdelt kr
8.000 til Kvinneforening og kr 11.268,90 til Bridgeklubb.
Regnskap for grasrotandelen viser;
Beholdning pr 1.1.

37 139,17

Utdeling i 2011

-19 268,90

Mottatt i 2011

14 140,62

Beholdning pr 31.12

32 010,89

Norgesautomaten: Kr 35.153.
Bingo: Kr 445.369, mottatt fra City Bingo AS, og
pengene er overført direkte til Hjelpefondet.

Oslo lokallag som var positivt til å samarbeide med
oss.



17.mai: Bridgeklubben hadde ansvar for 17.mai
arrangementet i døveforeningen, og det var over
100 besøkende.



Tur til København: Turen var i samarbeid med
Døves frivillighetssentral. Båttur 11.-13.desember
med 12 deltakere deltok.



Babycafe: Rådgivningskontoret for
hørselshemmede fikk lov å låne våre lokaler gratis,
og de har hatt babycafe-treff både på våren og
høsten.



Lavterskel fysisk aktivitet: I samarbeid med
Døves frivillighetssentral gjennomførte vi – Bowling
12.mai, Minigolf 26.mai, Svømming 17.november
(samarbeid med Oslo Døve 60pluss), Curling
29.november og 15.desember Bowling (samarbeid
med Oslo Døve 60pluss).



Valgdebatt: Torsdag 1.september var det
valgdebatt knyttet til kommunevalget med politikere i
døveforeningen.



Lørdagscafe:

Filmen «The End» ble vist 8.oktober med ca
50 deltakere.

«Døvelandslaget i fotball for herrer, fortalte
kort om hvordan det gikk med Norge i VM i
futsal i Ørebro, 18.-26.november»,
17.desember med 15 deltakere.



Søndagscafe: Førjulstemning 11.desember i
døveforeningen. Håndverkskursdeltakere solgte
sine ting, og samarbeidet med feriehjemskomiteen
om salg av god mat. Salg av inntekter gikk til
feriehjemmet Skaug.



Tiltak for barn med foreldre: Tur til Emma Hjorth i
Sandvika 14.mai (15 barn og 11 voksne), Tur til
Gøteborg 25.-27.oktober for elever 8.-10.klasse på
Vetland skole (12 ungdommer og 3 voksne), Tur til
Norsk Teknisk Museum 20.november (20 barn og
16 voksne), Nissefest 4.desember (35 barn og 23
voksne). Tiltakene er finansiert med midler fra
Frifond.



Temakvelder:

13.januar, «Ål folkehøyskole og om skoleog kurstilbud» ved Berglind Stefansdottir

3.februar, «Demonstrasjon av ny

Juleskrapelotteri: Overskudd kr 21.526, som ble avsluttet
31.januar 2011.
Arv: Mottatt kr 426.500, som ble fordelt mellom Norges
Døveforbund, arvinger og Oslo Døveforening. Arve
pengene er overført direkte til Hjelpefondet.
Minnegave: Mottatt kr 2.050 i minnegave etter Per
Overholdt`s begravelse. Gaven er overført direkte til
Hjelpefondet.
Mva-kompensasjon: Mottatt kr 117.606 i kompensasjon
av merverdiavgift, som er overført direkte til Hjelpefondet.

8. KULTUR

Det er gjennomført følgende kulturtiltak i 2011:

Temadager for diabetikere: Tur langs Akerselva
og erfaringsutveksling 14.mai (3 deltakere) og om
fotpleie for diabetikere 31.oktober (14 personer).



Temadag for de som har stoffskifte: Adventsmøte
30.november, hvor Bente Bakke snakket om sin
Stoffskiftesykdom, Veien til et friskere liv.
Foreningen bestilte tegnspråktolker, og det kom 8
døve. Møtet var i regi av Norsk thyreoideaforbund,
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bildetelefon» ved Vision Norway Ltd
24.februar, «Route 66, USA» ved Erik
Johansen og Ryszard Sosna
3.mars, «kosthold» ved Geir Sætre
7.april, «Selvangivelsen» ved Skatteetaten
14.april, «Døvehistorie; hvem var døve
Margrethe Pedersdatter i 1600-tallet?» ved
Karl Fredrik Robertsen
5.mai, «Any deaf members in the royal
family?» ved Douglas Bahl fra USA
12.mai, «Den nye pensjonsreformen» ved
John A. Holten fra Vital
19.mai, «Døves Kulturdager 2011» ved
kulturdager komiteen
26.mai, «Staten som arbeidsgiver» ved
Paal R. Peterson
9.juni, «Døves Kulturdager 2011» ved
kulturdager komiteen
27.oktober, «Unnskyld på 5 språk» ved
sexolog Heidi Nissen fra Danmark
3.november, «Fiskeeventyr i NordAtlanterhavet» ved Henrik Eklund fra
Danmark
10.november, «Besøk av WFD og WDFYS»

Døves Kulturdager 2011
Komiteen hadde flere møter i 2011, og bestod av Niels
Kristensen (leder), Paal R. Peterson, Sonja M. Holten,
Hege R. Lønning, Maj Lisbeth Marman, Marcus Richter og
Daglig leder Vidar R. Sæle.
Komiteen gjennomførte et flott arrangement av Døves
Kulturdager 2011, som fant sted i Oslo 22.-25.september.
Ca 700 deltakere var innom kulturdagene. Regnskapet er
revidert og viser et underskudd på kr 81.304.
Underskuddet ble finansiert gjennom eget tiltak, fagdag.

Vi viser til et revidert regnskap for kulturdagene;
Inntekter
Salgsinntekter - salg av mat
Døves Dag / WFD
Standplass til messe / sponsor
Deltakeravgifter
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Tiltak for barn og unge, Norges Døveforbund
Tilskudd fra Oslo kommune v/Kulturetaten
Andre fond/legat
Annonse-salg
Sponsor
Totalt inntekter
Utgifter
Gaver til frivillige og minnegave
Leie lokaler Dansens Hus
Leie lokaler Fabrikken
Leie av telt
Stand / messe
Ungdomsfest

33 140
4 349
33 500
364 890
75 000
25 000
150 000
175 000
7 500
25 000
893 379

Observasjon av andre kulturarrangementer
Døves Dag / Gave WFD

40 553
296 060
55 000
29 116
12 796
8 956
80 000
76 832
33 255
27 112
54 023
1 000
26 508
201 924
12 609
18 939

Totale utgifter

974 683

Årsresultat

-81 304

Kjøp av tjenester ved booking av hotell, registrering av deltakere etc

Workshops, filmfestival, show for barn, revy
Work-shop aktiviteter for kurs
Innkjøp av mat
Trykksaker og media
Forsikring
Arbeidsmøter for komiteen
Administrasjonskostnader, kjøp av tjenester, porto, kopiering etc

9. INFORMASJON
SMS
Vi har avtale med Eniro, telefonkatalogen på en smsløsning til våre medlemmer. Det sendes ut jevnlig
informasjon per sms til våre medlemmer, som har sagt ja
til å stå på listen.
Webside
Vi har egen webside www.odf.no, hvor vi har en
webløsning hos Moava.net fra og med 1.januar 2011.
Facebook
Vi har egen gruppe Oslo Døveforening i www.facebook.no,
og der kan våre medlemmer følge med hva som skjer i
foreningen.
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Se Her
Det ble utgitt 3 numre i 2011 med et samlet sidetall på 80
(100 sider i 2010). Redaktør var daglig leder Vidar R. Sæle
og Gunnar Løken hadde ansvar for lay-out. Bladet ble
trykket hos OKPrintShop (tidligere Oslo Kopisten AS), og
vi har en bladavtale med Posten.

10. LIKEMANNSARBEID
Likemannskurs for eldre døve
I samarbeid med Oslo Døves Seniorforening ble det
gjennomført 3 dagers kurs med 70 deltakere.
 17.august om Solgården v/Unni Gran
 9.november om Ruter billettsystem v/Margrete Lian,
Ruter AS.
 21.desember om Slukkeskum v/Renè Depuis fra
Slukkeskumfondet.
Likemannsarbeid for døve innvandrere
Prosjektet Døve innvandrere er å jobbe med:
 Tiltak som gjør døve flerkulturelle i stand til å
fungere bedre i samfunnet
 Tiltak som gir døve flerkulturelle økt forståelse om
rettigheter og plikter i samfunnet
Det er gjennomført følgende tiltak:
 Det er gjennomført 2 møteplasser 13.september og
10.november
 Workshop 23.november
 Familietreff 11.februar 2012. Rapportert til Oslo
kommune for 2011 midler, da tiltaket ble flyttet fra
høsten 2011 til februar 2012.
Likemannsutvalget har bestått av prosjektleder Vidar R.
Sæle, Bjørn A. Kristiansen (Norges Døveforbunds
arbeidslivsutvalg), Iselin Jensen (Rycon AS), Marit Kjus
Garden (Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud, avd. for
hørselshemmede) og Niels Kristensen fra Døves
Frivillighetssentral.

11. FLERKULTURELLE TREFF

Flerkulturelt utvalg har bestått av Usman Muneer (leder),
Mohammed Mahdi Hussein og Hashmatullah Karimi.
Målet med flerkulturelle treff for døve, er at døve
innvandrere, flyktninger og asylsøkere skal føle seg
”hjemme” og være trygg i miljøet og komme i kontakt med
andre døve innvandrere som har felles erfaringer,
opplevelse, etc. Vi opplever at norske døve som er med på
tiltakene, har stor glede av å bli kjent med flere døve
innvandrere og få større forståelse og kunnskap av ulike
kulturer, religion osv. Døve innvandrere har gitt uttrykk for
at de setter stor pris på en flerkulturell virksomhet der både
innvandrere og nordmenn møtes sammen i et tegnspråklig
miljø.
Aktivitetstiltak som er gjennomført i 2011:
 Flerkulturell cafe 23.april. 11 personer
 Flerkulturell cafe med Origami, 20.august. 13
personer
 Internasjonal julebuffet 12.november. 33 personer
 Gokart 10.desember. 7 personer
 Bowling 17.desember. 6 personer
 Kinokvelder ble gjennomført 16.juli (10 personer),
27.august (10 personer), 17.november (14
personer), 3. desember (7 personer) og
19.desember (5 personer).

12. OSLO DØVE 60PLUSS
Oslo Døve 60pluss er et samarbeid mellom Oslo
Døveforening og Oslo Døves Seniorforening. Formålet er
sosialt samvær med fysiske aktiviteter. I styringsgruppen
sitter Helge Haugen, Andras Butor, Per Chr. Larsen og
Vidar R. Sæle. Gruppen fikk kr 35.000 fra Oslo
Idrettskrets, 60pluss. Det har vært gjennomført 20
aktivitetstiltak med 99 kvinner og 213 menn, sum i alt 312
personer har deltatt totalt på alle aktivitetene.

13. DØVES FRIVILLIGHETSSENTRAL
Vi ansatte daglig leder Niels Kristensen fra 1.januar 2011
for Døves frivillighetssentral i 100 % stilling. Vi fører
regnskap for frivillighetssentralen. Conrad Svendsen
Senter har lovet å dekke underskudd opptil kr 300.000 i
2011, kr 200.000 i 2012 og kr 100.000 i 2013. Døves
frivillighetssentral leier kontor og lokaler hos oss.
Samarbeidet mellom Døves frivillighetssentral og Oslo
Døveforening har fungert veldig bra. Det er gledelig å se at
frivillighetssentral fungerer bedre og bedre, slik det er
ment. Den har funnet sin plass hos oss og blant
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medlemmer i foreningen. Døves frivillighetssentral har
eget årsmøte, hvor de fremlegger årsmelding og
årsregnskap. Styret ble oppnevnt av Oslo Døveforening,
og består av Torill Lorentzen (leder), Trygve Bjerck og
Megan Matovich.

Resultatregnskap - til orientering

Diverse inntekter
Sum Driftsinntekter

2011
290 000
120 000
10 000
7 000
3 660
430 660

Budsjett
2012
300 000
120 000
50 000
5 000
2 000
477 000

Driftskostnader
Lønn/honorarer
Pensjon
Pål. Feriepenger
Fri telefon
Renhold
Arbeidsgiveravgift
arb.g.avg. Pål. Feriep.
Administrasjon
Husleie
Maskiner og utstyr
Kontorrekvisita
Trykking, kopiering, brosjyrer
Litteratur og tidsskrifter
Data/EDB-kostnader
Diverse utgifter
Telefon, mobiltlf, fax
Reiseutgifter
Bilgodtgj. Oppg. Pliktig
Reklame og annonser
Møter, tilstelninger
Aktiviteter
Diverse driftsutgifter
Sum Driftskostnader

379 197
8 096
45 252
4 000
0
53 890
6 380
17 402
120 000
10 651
1 073
6 395
500
2 918
6 095
5 883
2 712
2 154
8 500
1 000
13 461
370
695 927

360 000
10 000
50 000
4 000
60 000
61 000
7 000
20 000
120 000
10 000
1 000
6 500
600
3 000
7 000
6 000
3 000
2 500
8 000
1 000
15 000
500
756 100

ÅRSRESULTAT

-265 268

-279 100

Driftsinntekter
Kulturdepartment
Oslo Kommune
Akershus Fylkekommune
Oslo Kommune, lavterskel fysisk aktivitet

14. UNDERAVDELINGER
Følgende er underavdelinger i Oslo Døveforening pr
31.12.2011:
Oslo Døves Kvinneforening (stiftet 4.april 1916)
Oslo Døves Bridgeklubb (stiftet 14.oktober 1939)
Oslo Døves Seniorforening (stiftet 13.mai 1971)
Sterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegn (stiftet 1980)
Døvegruppa Regnbuen (stiftet 1985)
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Vi samarbeider med Ungdomsklubben Paff (stiftet 23.mars
2007).

15. FERIEHJEMMET SKAUG
Feriehjemkomiteen bestod av Andres Fjelde (leder), Børre
Roås (kasserer og kontaktperson for utleievirksomhet),
Eva Roås og varamedlemmer Dan T. Pedersen og Per
Chr. Larsen.
Vi har hatt løpende dialog med Gjensidige forsikring,
sammen med vår advokat. Prosessen for oppgjør var per
31.12 ikke helt avsluttet, men vi har mottatt en del oppgjør.
Oppussingen og reparasjoner kom i gang i august og ble
overlevert oss i desember for forsikringsselskapet sine
underleverandører i samarbeid med oss. Vi bestilte
tilleggsarbeider som vi ønsket at firma skulle gjøre det
med det samme de var der.
Det ble leid ut i jule- og nyttårshelgen, første gang siden
julen 2009 – siden Skaug var stengt fra mars 2010 pga
vannskade. Feriehjemkomiteen har hatt dugnader med
god hjelp av noen medlemmer.
Det ble inngått en midlertidig tillatelse til å lage en trapp og
en parkeringsplass på tomten vår på Skaug til naboeieren
Edna Stabelfelt («Skaugum»).

16. FELLESLEGATET
Styret for Felleslegatet bestod av Svein Arne Peterson
(leder), Jarle Lid og Maj Lisbeth Marman.
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 2011.
Utdeling ble gjort etter fastsatte prosenter i følge
Felleslegatets vedtekter med utdeling til eldresaken (Oslo
Døves Seniorforening), Oslo Døveforening og Oslo Døves
Kvinneforening. For ”Hjelp til utdannelse av døve”, ble det
ikke utdelt i 2011.

17. SLUTTORD
Det har også i 2011 vært høy aktivitet i foreningen, selv
om besøket i foreningen på torsdager har gått kraftig ned.
Styret har tatt konsekvensen av det og har lagt aktiviteter
til andre ukedager. Vi jobber fortsatt med å finne ut hvilke
dager som passer best og hvilke programposter som kan
nå flest mulig. Vi tror at det etter hvert er så mange ulike
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interesser i foreningen at det ikke lenger er like lett å
samle folk, - derfor er kanskje løsningen å ha mange
aktiviteter for mindre grupper?
Gjennomføringen av kulturdagene 2011 viste at ODF har
folk som kan ta ansvar for et slikt arrangement, samtidig
som mange frivillige stilte opp for gjennomføring av ulike
oppgaver. Dette arrangementet har gitt oss mersmak, slik
at vi ønsker å arrangere landsmøte i 2016 og kulturdager i
2018.
Det ser ut til at frivillighetssentralen allerede har funnet sin
plass i ODF, og vi tror at sentralen fortsatt vil utvikle seg
og vil kunne møte behovet for hjelp og tilrettelegging på
ulike områder hos mange.
Tilskudd fra kommune og fylke er på samme nivå som i
fjor, dvs 2010. Vi mener at tilskuddet fra kommunen
fortsatt er for lavt i forhold til hva ODF bør tilby sine
medlemmer og som kommunen har et klart ansvar for. Vi

sliter fortsatt med å kunne tilby flere kulturelle aktiviteter,
og må fortsette arbeidet med å få kommunen til å innse at
den også har et ansvar for tilrettelagt tilbud til vår
målgruppe.
Vi har fine lokaler, men det koster.. Til nå har vi ikke fått
noe resultat av å engasjere utleiemegler for å skaffe noen
som kan overta leiekontrakten vår. Vi krysser fingrene og
håper at noen vil melde seg i 2012.
I foreningens arbeidsområde bor det ca. 2000 døve, men
rundt 500 er medlem av ODF. Det synes vi det må bli en
endring på, og planlegger en vervekampanje. Klarer vi å
nå 999 medlemmer??
Til slutt i denne beretning vil vi takke alle tillitsvalgte og
ansatte i ODF, som hver for seg og sammen gjør en
innsats for at foreningen fortsatt skal være et godt
møtested. La oss håpe at vi kan gjøre den enda bedre!.

Oslo 15.03.2012

Svein Arne Peterson
Leder

Torill Lorentzen
Nestleder

(se side 18)
Stig Krarup-Pedersen
Styremedlem

Petter Noddeland
Styremedlem

Jan Inge Raknerud
1.varamedlem

Hege R. Lønning
2.varamedlem
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Kevin Eide Edvardsen
Styremedlem
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8. REGNSKAP FOR FORENINGEN, FERIEHJEMMET OG FELLESLEGATET
REGNSKAP FOR FORENINGEN
RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

2011

2010

557 455
1 752 778
2 310 233

457 505
2 289 602
2 747 107

0
717 980
1 580 302
2 298 282
11 951

356
808 261
1 659 511
2 468 127
278 980

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER

-1 313
2 991
1 678
1 678

0
0
0
0

ÅRSRESULTAT

10 273

278 980

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

10 273
0
10 273

278 980
0
278 980

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
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Note

1
1
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BALANSE FOR FORENINGEN
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Obligasjoner mv
SUM ANLEGGSMIDLER

2011

2010

2 975
2 975

2 975
2 975

0

400

97 344
247 051
344 395
308 331
652 726
655 701

202 007
22 826
224 833
136 891
362 124
365 099

79 410
79 410
79 410

69 137
69 137
69 137

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Kortsiktig gjeld til Hjelpefondet
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

75 974
129 175
0
225 369
145 773
576 291

76 105
44 091
12 738
3 808
159 221
295 962

SUM GJELD

576 291

295 962

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

655 701

365 099

OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

Oslo 15.03.2012

Svein Arne Peterson
Leder

Torill Lorentzen
Nestleder

(se side 18)
Stig Krarup-Pedersen
Styremedlem

Petter Noddeland
Styremedlem

Jan Inge Raknerud
1.varamedlem

Hege R. Lønning
2.varamedlem
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Kevin Eide Edvardsen
Styremedlem
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NOTER 2011
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.
Note 1 - Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

2011
637 103
80 877
0
717 980

2010
697 545
103 716
7 000
808 261

ODF har gjennomsnittlig sysselsatt 3 årsverk i løpet av året.
Lønn, pensjon og godtgjørelse til daglig leder: kr 467.188.
Det er bokført honorar til revisor med kr 15.000.
ODF er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning og har innført OTP.
Note 2 - Annen driftskostnad
Bundne bankinnskudd til dekning av skyldig skattetrekk er pr 31.12.11 kr 79.195 og skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12.11
kr 78.430.
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SPESIFIKASJONER FOR FORENINGSREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
Leieinntekter lokaler
Ullmax
Abonnement SE HER
Brusautomat
Tilstelninger
Lotteriautomat
Lotteri/basar
Bingo
Egenandel aktiviteter
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
Sum salgsinntekt

2011
248 322,80
1 385,30
2 400,00
10 206,00
0,00
54 604,78
21 526,07
0,00
26 410,00
145 750,00
46 850,00
557 454,95

2010
Budsjett 2012
130 726,00
213 200
5 543,28
1 000
2 000,00
2 800
8 758,00
10 000
6 150,00
0
47 054,08
50 000
0,00
0
55 379,00
0
95 645,00
20 000
100 300,00
120 000
5 950,00
40 000
457 505,36
457 000

Medlemskontingent
NDF Studieorganisasjon
Grunnstøtte fra Oslo kommune
Flerkulturell tilskudd fra Oslo kommune
Kulturaktiviteter
Foredrag
Likemannsmidler
Frifond for Barn og ungdom
Tilskudd fra ODFs felleslegat
Tilskudd Hjelpefondet
Ekstra ord. tilskudd Hjelpefond
Akershus fylkeskommune
Andre tilskytere
Andre inntekter
MVA-kompensasjon
Inntekt Hjelpefond
Sum annen driftsinntekt

88 900,00
84 800,00
238 116,00
70 852,00
390 000,00 350 000,00
60 000,00
45 000,00
0,00
8 850,00
6 756,00
12 473,00
0,00
25 000,00
49 185,91
37 787,85
6 769,00
9 396,00
570 000,00 950 000,00
0,00 300 000,00
25 000,00
22 000,00
10 000,00
22 928,20
308 051,23
39 831,91
0,00
36 815,83
0,00 273 867,26
1 752 778,14 2 289 602,05

90 000
80 000
390 000
60 000
0
10 000
0
80 000
5 000
950 000
0
25 000
20 000
150 000
0
0
1 860 000

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 310 233,09 2 747 107,41

2 317 000

DRIFTSKOSTNADER
Lønn/honorarer
Daglig leder
Renhold/kontor/service
Tegnspråkinstruktør
IT-arbeid
Styrehonorar
Feriepenger - utbetalt
Feriepenger - avsetning
Arbeidsgiveravgift
Avsetning arbeidsgiveravgift
Yrkesskadeforsikring
Livrenteforsikring
OTP-pensjon
Fri telefon
Annen fordel i arbeidsforhold
Motkonto fordeler
Annen oppg.pl. godtgjørelse
Sum lønnskostnader

100 450,00
398 861,99
0,00
0,00
0,00
45 284,00
0,00
47 859,24
80 876,71
6 748,18
2 137,00
24 000,00
7 762,89
4 000,00
0,00
0,00
0,00
717 980,01
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0,00
368 552,51
0,00
189 023,05
3 325,00
24 103,00
80 156,91
-13 248,05
103 715,77
-1 868,11
2 937,00
33 000,00
11 563,68
5 000,00
44 564,00
-49 564,00
7 000,00
808 260,76

100 000
385 000
110 000
0
5 000
60 000
0
60 000
102 000
8 500
3 000
24 000
10 000
4 000
0
0
0
771 500
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Styremøter
Andre møter
Driftskostnader
Telefon
Bibliotek
Kontorrekvisita
Datakostnader
Web-kostnader
Kontingenter
Porto
Gaver
Advokathonorar
Regnskapshonorar
Revisjonshonorar
HSH-kontingent
Kopiering
Andre administrasjonskostnader
Sum administrasjonskostnader

11 324,88
5 530,18
22 350,00
13 218,85
0,00
11 479,68
25 200,01
22 309,25
2 862,59
24 311,25
1 503,00
0,00
28 415,63
15 000,00
5 000,00
26 062,10
17 515,66
232 083,08

11 648,44
1 927,04
6 680,53
13 505,47
2 518,36
4 005,72
19 380,80
56 177,75
1 930,00
18 731,66
5 363,00
7 350,00
67 858,90
45 143,75
5 000,00
27 115,25
21 648,97
315 985,64

15 000
3 000
23 000
15 000
0
12 000
25 000
23 000
3 000
25 000
2 000
0
15 000
15 000
5 000
30 000
20 000
231 000

Utleiemegler
Renhold
Strøm
Leie av lokaler
Forsikring
Inventar og anskaffelser
Kantine
Brusautomat
Andre kostnader
Sum kostnader for foreningslokale

16 459,00
32 784,50
41 250,00
51 688,00
34 687,70
46 620,51
854 240,00 838 348,00
12 409,00
11 713,00
9 384,00
0,00
1 009,21
16 542,50
2 957,09
9 111,00
27 274,35
16 573,93
999 670,35 1 023 381,44

15 000
0
40 000
865 000
15 000
10 000
1 000
3 000
25 000
974 000

Døves Kulturdager
Ullmax
Tegnspråkkurs
Kurs for døve
Foredrag
Likemannsarbeid
Tilstelninger
Kulturaktiviteter
NDFs Landsmøte
Medlemsblad SE HER
Medlemsaktiviteter
Flerkulturelle treff
Aktiviteter - Frifond
Reisekostnader
Sum andre kostnader

-61 370,90
0,00
271,00
201 459,68
15 463,90
47 510,60
0,00
20 906,87
3 000,00
23 303,25
18 034,16
22 589,50
49 196,10
8 184,00
348 548,16

0,00
355,50
773,50
49 315,25
11 449,08
64 097,00
1 425,50
33 885,95
4 000,00
34 777,48
81 799,85
23 036,50
15 583,81
0,00
320 499,42

0
0
500
60 000
15 000
50 000
5 000
40 000
5 000
30 000
30 000
25 000
80 000
0
340 500

2 298 281,60 2 468 127,26

2 317 000

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

11 951,49

278 980,15

FINANSINNT. OG -KOSTN.
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Sum finansinntekter
SUM NETTO FINANSPOSTER

-1 312,53
2 990,98
1 678,45
1 678,45

0,00
0,00
0,00
0,00

ÅRSRESULTAT

10 273,04

278 980,15
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REGNSKAP FOR FERIEHJEMMET
RESULTATREGNSKAP
2011

2010

Budsjett 2012

INNTEKTER
Overnatting
Dagbesøk
Drikkevarer
Leie av vaskemaskin
Leie av sengetøy
Dusj
Utleie
Gaver
Loddsalg
Tilstelninger
Tilskudd fra Hjelpefondet
Gjensidige utbytte
Messesalg
Forsikring
MVA refusjon
SUM INNTEKTER

0,00
1 325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 150,00
5 000,00
7 065,00
0,00
1 341,00
4 700,00
100 688,00
2 106,03
126 375,03

0,00
75,00
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 760,00
0,00
1 022,00
0,00
0,00
0,00
3 885,00

25 000
2 500
5 000
100
100
2 200
35 000
1 000
4 000
17 000
120 000
1 000
0
247 000
1 500
461 400

KOSTNADER
Sommervakt
Renhold/vakt
Nyanskaffelser
Innkjøp av mat
Tilstelninger
Drikkevarer
Administrasjon
Vedlikehold
Oppussing
Forsikring
Kommunale avgifter
Tanktømming
Festeavgift
Kontingent velforening
Strøm
Tap på fordringer
Revisjon
Advokat
SUM KOSTNADER

0,00
0,00
41 773,00
2 027,72
0,00
0,00
4 219,82
362,00
0,00
10 793,00
1 491,00
0,00
1 500,00
2 000,35
21 675,09
0,00
6 250,00
35 096,00
127 187,98

0,00
300,00
300,00
0,00
1 572,02
36,50
19 284,82
580,00
0,00
10 581,00
2 896,00
0,00
1 500,00
1 000,00
19 465,66
3 250,00
0,00
0,00
60 766,00

5 500
1 000
55 000
17 000
0
4 000
20 000
18 000
270 000
14 000
2 000
3 000
1 500
2 000
22 000
0
6 400
20 000
461 400

50,03
50,03
50,03

12,82
12,82
12,82

-762,92

-56 868,18

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter
SUM FINANSINNTEKTER
SUM NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT
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BALANSE FOR FERIEHJEMMET SKAUG
2011

2010

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Eiendom "Skaug"
SUM ANLEGGSMIDLER

135 000,00
135 000,00

135 000,00
135 000,00

OMLØPSMIDLER
Kundefordringer
Kontanter
Postbanken
Oslo Døveforening
DNBNOR
SUM OMLØPSMIDLER

0,00
1 264,70
60 318,23
0,00
98 212,91
159 795,84

25,60
2 674,90
2 536,05
-22 826,32
1 148,53
-16 441,24

SUM EIENDELER

294 795,84

118 558,76

EGENKAPITAL
Egenkapital
Årsresultat
SUM EGENKAPITAL

106 932,76
-762,92
106 169,84

163 800,94
-56 868,18
106 932,76

KORTSIKTIG GJELD
Obligasjoner
Nedbetalingsfond
Øremerket, oppussing
SUM KORTSIKTIG GJELD

2 975,00
5 900,00
179 751,00
188 626,00

2 975,00
5 900,00
2 751,00
11 626,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

294 795,84

118 558,76

EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo 15.03.2012

Svein Arne Peterson
Leder

Torill Lorentzen
Nestleder

(se side 18)
Stig Krarup-Pedersen
Styremedlem

Petter Noddeland
Styremedlem

Jan Inge Raknerud
1.varamedlem

Hege R. Lønning
2.varamedlem
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Kevin Eide Edvardsen
Styremedlem

Resultatregnskap

Balanse

Oslo Døveforening Felleslegat

Oslo Døveforening Felleslegat

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011

Oppskrivning av fond
Sum driftsinntekter

2

2010

Eiendeler

Note

2011

2010

Omløpsmidler

6 003
6 003

Investeringer
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1

Driftsresultat

4 000
4 000

4 000
4 000

2 003

-4 000

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Pareto Høyrente
Sum omløpsmidler

100 917
506 003
606 920

607 234

Sum eiendeler

606 920

607 234

566 206
566 206
19 527
19 527

565 277
565 277
19 527
19 527

585 733

584 804

21 187

22 430

21 187

22 430

21 187

22 430

606 920

607 234

607 234

Finansinntekter og finanskostnader
7 285
7 285

Annen renteinntekt
Resultat av finansposter

9 288

Årsoverskudd

16 250
16 250

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

12 250

Urørlig kapital
Sum urørlig kapital
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital

4

Overføringer
Sum egenkapital
Avsatt til vedtektsbestemte formål
Avsatt til urørlig kapital
Sum overføringer

3, 5
4

8 359
929
9 288

11 024
1 226
12 250

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Vedtektsbestemte formål
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

5

Oslo 22. mars 2012

Svein Arne Peterson
Leder Styremedlem

Jarle Lid
Styremedlem

Maj Lisbeth Marman
Styremedlem

Vidar R. Sæle
Daglig leder

REVISJONSBERETNINGER
Bilagsrevisor Rolf Smenes har gått gjennom alle bilag for forening, feriehjemmet og Felleslegatet, og har godkjent
disse.
Revisor Roar Winge fra BDO AS har gått gjennom alle regnskaper for forening, feriehjemmet og Felleslegatet, og disse
er godkjent. Beretningene vil bli vist på lerret under årsmøtet.
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NOTER 2011 FOR FELLESLEGAT
Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippene.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
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 – Fond
Dato

Markeds Bokført
Akkumulert
verdi
verdi
verdiendring
2011
2011
2011
11.05.2011 467,3154 500 000,00 500 000,00
31.12.2011 22,3640 23 109,45
506 002,72
6 002,72
489,6794 523 109,45 500 000,00 506 002,72
6 002,72

Pareto Høyrente
Reinvest.avk.
Totalt

Andeler Kostpris

Note 3 – Avsetning til vedtektsbestemte formål
Hjelp til utdannelse for døve
Hjelp til eldre
Oslo Døveforening
Kvinneforening
Totalt

12,9 % 1 078
9,4 % 786
61,4 % 5 132
16,3 % 1 363
8 359

Note 4 – Urørlig kapital

Kapital 1.1.
Årets avsetning
Kapital 31.12

565 277
929
566 206

Note 5 – Vedtektsbestemte formål
Utdelte midler i 2011
Tilførte midler i 2011
Avsetning 31.12
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8 359
21 187
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9. LOVENDRINGSFORSLAG
a)

Lovforslag fra styret
Foreningsloven
§6 Årsmøte, punkt H) Kulturkomite med 3
Medlemmer
Endres til
H) Programkomite med 3 medlemmer

C)

Begrunnelse:
Det har vært vanskelig å få tak i folk som vil sitte i
kulturkomite. Styret foreslår derfor å endre til
programkomite. Programkomite-medlemmer vil i samråd
med administrasjonen, komme med forslag til foredrag,
kulturelle arrangementer, etc.
b)

Lovforslag fra lovkomiteen og styret
Oslo Døveforenings Felleslegat
§ 2 Formål:
Hjelp til utdannelse av døve, 12,9 % av midlene
Endres til
Hjelp til utdannelse av døve (herunder kurs/
konferanser), 12,9 % av midlene.
For å få tildeling må en ha vært medlem av Oslo
Døveforening minst ett år.

10. INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra styret
A)

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
varamedlem
varamedlem
Møtehonorar

20000
15000
5000
5000
5000
2500
2500
55000

Døves Kulturdager 2018
Styret foreslår at vi søker om å arrangere Døves
Kulturdager i 2018 i Oslo. Styret ber om fullmakt til å
oppnevne kulturdager-komite.
Landsmøte 2016
Styret foreslår at vi søker om å arrangere
Landsmøte i 2016 i Oslo. Styret ber om fullmakt til å
oppnevne landsmøte-komite.

For punkt B og C, vurderer styret å ha samme komite på
begge arrangementer.

11. VEDTA MEDLEMSKONTINGENTEN
FOR NESTE ÅR
Vi foreslår at vi følger Norges Døveforbund sin kontingent
ordning som ble vedtatt på Norges Døveforbunds
landsmøte 2010.
For våre støttemedlemmer er medlemskontingenten lik det
som fastsettes på Norges Døveforbunds landsmøte.

12. BUDSJETTFORSLAG FOR
FORENINGEN OG FERIEHJEMMET
1. Foreningens budsjett
Budsjett forslagene finner du på foreningens regnskap
side 31 og 32.

Endring av styrehonorar for 2012
I dag

B)

Ny
forslag
20000
15000
1000
1000
1000
1000
1000
40000
20000
60000

2. Feriehjemmet Skaugs budsjett
Budsjett forslag finner du på feriehjemmets regnskap side
33.

Kr 500 per styremøte. Ved forfall får man ikke
møtehonorar.
Et år har vi f.eks. 8 styremøter, da blir kr 500 * 8 =
4.000 i møtehonorar og i tillegg grunnbeløpet på kr
1.000. Da får man kr 5000 per år.
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13. VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN
Ta gjerne kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater eller at du har lyst å bli valgt inn i et av
vervene (styret, utvalg, komite).
Valgkomiteen er Solveig Uteng (leder) solveigtellmann@hotmail.com, Are Dyrhaug og Mari K. Hol.

Valgkomiteens forslag:
Hovedstyret
A.
Foreningsleder: Svein Arne Peterson
B.
4 styremedlemmer for 2 år, slik at 2 står på valg hvert år.
C.
2 varamedlemmer for 1 år til hovedstyret
Styremedlemmer: Stig Krarup-Pedersen (ikke på valg, 1 år igjen)
Petter Noddeland (ikke på valg, 1 år igjen) - trekker seg pga studiesituasjon
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varameldem:

Torill Lorentzen (1 år)
Kevin Eide Edvardsen (2 år)
?
Janne Moskaug
?
Det velges 2 styremedlemmer for 2 år og ett styremedlem for 1 år.

D.

1 bilagsrevisor for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet:

E.

Revisor for underavdelingene:

F.

Lovkomite på 3 medlemmer: Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

G.

Feriehjemkomite på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
Medlemmer:

Rolf Smenes

?

Varamedlemmer:

Andreas Fjelde
Børre Roås
Eva Roås
Dan T. Pedersen
Per Chr. Larsen

H.

Kulturkomite med 3 medlemmer :

?
?
?
Med forbehold om lovendringsforslag endres til Programkomite.

I.

Representanter til Norges Døveforbunds landsmøte (4 representanter og 2 vararepresentanter)
Ingen valg, da neste landsmøte er 2013.

J.

Valgkomite på 3 medlemmer: ?
?
?
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TERMINLISTE
Terminlisten er med forbehold om endringer.
Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no.

APRIL

JUNI

10. tirsdag Bridge
11. onsdag Seniortreff
Babycafe kl. 12 - 14
12. torsdag 60pluss - Ekeberg
13. fredag Fri og faglig fredag
15. søndag Familietreff kl. 13.00
17. tirsdag Bridge
18. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 - 14
19. torsdag Hjelpefondet og ODF har Årsmøte kl 17
23. mandag Foredrag kl. 19.00
24. tirsdag Bridge
25. onsdag Seniortreff
26. torsdag 60pluss – Losby
28. lørdag Døvegruppa Regnbuen har årsmøte kl 14

01. fredag
02. lørdag
05. tirsdag
06. onsdag

MAI
01. tirsdag Bridge
02. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14
03. torsdag Ledermøte kl. 17.00
Foredrag kl 19.00
05. lørdag Kurs om Stoffskifte kl. 11.00
08. tirsdag Bridge
Kvinneforening
09. onsdag Seniortreff
Babycafe kl. 12 -14
10. torsdag 60pluss - Alnaelv
11. fredag Fri og faglig fredag
15. tirsdag Bridge
16. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14
17. torsdag 17.mai feiring i døveforeningen
22. tirsdag Bridge
23. onsdag Seniortreff
24. torsdag 60pluss – tur med bysykkel
29. tirsdag Bridge
30. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14

Kvinneforening
Tusenfryd v/ Flerkulturelt Utvalg
Bridge
Seniortreff
Babycafe kl. 12 - 14
07. torsdag 60pluss - Friluftsmuseum
08. fredag Styreseminar
09. lørdag Styreseminar
10. søndag Styreseminar
12. tirsdag Bridge
13. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14
16. lørdag Innvielsesfest og sommerfest på Skaug
19. tirsdag Bridge
20. onsdag Seniortreff – sommeravslutning på Skaug
27. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14
24. torsdag 60pluss
29. tirsdag Bridge
30. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl. 10 -14

Oslo Døveforening ønsker deg en riktig GOD PÅSKE!
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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

32774971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://www.norgesautomaten.com/register.jsp
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Døveforening
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LEDEREN HAR ORDET

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.

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.

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

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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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.

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.

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).

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
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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.

NYTT FRA STYRET
MEDLEMSBEVEGELSER
Innmeldinger
Muhammad Ismail Khalid
Kari Guton
Carlina Constanse
Allison Skurtveit (h)
Espen Høiberg
Matheo Røine
Ditte Emilie Sæther Behrns

Mathias Kubik
Siw Kristin Lund
Dreier Lund
Karen Eir Guõjónsdóttir
Kim Roar Røine
Mia Aimée Røine
Alexander Azaiza Skavang.

Utmeldinger
Lisbeth Solvang
Håkon-Magnus Fossheim
Rune Pettersen

Dmitry Katsnelson
Svein Olav Mikaelsen
Karl Fredrik Robertsen.

Dødsfall:
Johannes Rekkedal

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.

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.
Nr. 2- 2012

5

BILDETELEFON

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

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

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 (marsseptember) her på kontoret i døveforeningen. Du kan
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk
via bildetelefon.

SMS-NYHETER

1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (1 år)
Stig Krarup-Pedersen (1 år)
Kevin Eide Edvardsen (2 år)
Terje Lund (2 år) (valgt på årsmøte
31.mai 2012)
Janne Moskaug
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
Dan T. Pedersen
Per Chr. Larsen

Varamedlemmer:
Programkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

Valgkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

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

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.
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Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

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

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,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.

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.

8 Nr. 2- 2012

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 bussen 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 etterhvert 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.

10 Nr. 2- 2012

Trygve Bjerck og Jeanne Mehlum.

SOMMEROPPHOLD PÅ SKAUG?

PRISER FOR FERIEHJEMMET SKAUG

INFORMASJON OM FERIEHJEMMET SKAUG
Eier: Oslo Døveforening
Bygget: 1921
Kjøpt: 10.06.1934
Tomt: 7 mål, hvorav 3 mål er festetomt
Boligflate: 180 kvm

Ikke medlemer
og firmaer

Medlem av
Norges Døvefuorbud

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)

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

60

90

750

1 100

Hovedhus pr. døgn søndag- fredag

1 300

2 000

Hovedhus pr. døgn fredag- søndag

1 800

2 500

Hytte A pr. døgn

400

600

Hytte B pr. døgn

300

450

Campingvogn pr. døgn, det kan være vanskelig å
komme fram med store vogner, avtales på forhånd
Privatleie (Gjelder ikke fellesferie)
Hovedhus pr. dag

Privatleie ( Gjelder ikke fellesferie og vinter )

Skaugs fellesferie gjelder i juli som er åpent for alle.
Ved sammenhengende overnatting over 3 døgn gis 15% rabatt på oppholdet.

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
Nr. 2- 2012
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OSLO DØVES SENIORFORENING
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.

Valgkomite:

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:

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.

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:
Revisor:
Bilagsrevisor:
Turleder og medhjelper:

Per Chr. Larsen
Reidar Brenden
Rolf Smenes
Øystein Strand
Jeanne Mehlum
Sten Gulbrandsen
Svein Sundkvist
ODF
Trygve Bjerck
Reidar Brenden
Botolf Myrvold
60pluss styringsgruppe: Egil Haugen
Andras Butor
Per Chr Larsen
Daglig leder Vidar R. Sæle fra
ODF
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Hallgerd Wroldsen
Øystein Strand
Torstein Ekerbakk
vara Botolf Myrvold

Utflukter

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

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.

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.

TEKSTING I ULIKE TV-KANALER
NRK1
NRK3
TV2
TV3
TV4
SVT1
DR1

-

777
333
222
333
890
199
398

NRK2

- 444

TVN
Viasat4
BBC Prime
SVT2
TV2 DK

-

299
444
886
299
399

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.)
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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.
Nr. 2- 2012
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MØTE MED OSLO KOMMUNE

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.

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.
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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.

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.

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.

 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.allehaandecafe.dk

www.tegnstuen.dk
www.tc1866.dk

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.
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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.

TEGNSPRÅK?

HAR DU STOFFSKIFTE PROBLEMER?
Vi treffes i Oslo Døveforeningens lokaler;

Kjenner du noen som har lyst å lære tegnspråk?
Vi tilbyr tegnspråkkurs 24 timer pr kurs for kr 2.500!

Lørdag 18.august kl. 11.00
Tema:

Veien til et friskere liv på tegnspråk

odf

Vi hjelper hverandre
med å fortelle på
tegnspråk, hva som
står i boka. Noen
bidrar med egne
erfaringer i forhold
til stoffskifte og
kosthold.

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

Vi ordner kaffe/te og
frukt. Ta gjerne med
matpakke til lunsj.

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.
Velkommen!
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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 Vi har 2 autoriserte

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

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

TEGNSPRÅKTOLKET TEATER

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:

Pris:

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.

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.
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"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.

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 TVtårnet 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
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Niels Kristensen, daglig leder
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no

TERMINLISTE
Terminlisten er med forbehold om endringer.
Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no.

JUNI
27. onsdag

SEPTEMBER
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
09. torsdag
14. tirsdag
15. onsdag
18. lørdag

Bridge
60 pluss: Kongelige reiser 1905-2005
Bridge
Seniorforening
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

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.

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
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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

32774971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://www.norgesautomaten.com/register.jsp
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Døveforening
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Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
Tilsluttet:
Medlemstall:

Norges Døveforbund
FFO-Oslo
493 medlemmer pr 31.12.2011

Abonnement på bladet SEHER:
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Redaktør:
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eDialog:
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Foreningsleder:
E-post:

Vidar R. Sæle
Gunnar Løken (MS Publisher 2010)
OKPrintShop (470 eks.)
Oslo Døveforening
Nedre Voll gate 5-7
0158 Oslo
Direkte kontakt via CHAT på http://www.odf.no
Send ODF <melding> til 1980
Svein Arne Peterson
leder@odf.no

OSLO DØVEFORENING
Daglig leder: Vidar R. Sæle
Teksttlf: 22 41 25 30
Bildetlf: 040 634 0387 / 0406340387@t-meeting.se
Mobiltlf: 930 32 049 (SMS)
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STOFF TIL NESTE NUMMER

Neste nummer kommer i desember 2012. Frist for å
sende stoff til bladet er 1.desember til post@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.
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 5.000 for 1 år - Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon
av annonse i blad og på internettsiden.

LEDEREN HAR ORDET

Hva betyr det? Når det er få som kommer til et
arrangement, betyr det at det ikke er behov for den type
tilbud? At det ikke er behov for en stor, sentral
døveforening?
Kanskje det… Døveforeningenes struktur og rolle er sterkt
forandret bare de siste 20-30 årene. Jeg tror likevel at
døveforeningen er like viktig i dag som for 20-30 år siden,
men at behovet har endret seg. Tidligere var det slik at
noen få aktiviteter samlet mange, og det var tilstrekkelig til
at medlemmene var fornøyd. Den teknologiske utvikling,
bedring i levekår og utdanningsnivå har de siste årene
gjort at døveforeningenes betydning tilsynelatende har blitt
redusert.

Når man leser Se Her, - for eksempel dette nummeret, får
man forståelsen av at det er stor aktivitet i foreningen. Det
er lett å bli imponert over bredden i tilbudet, men det er slik
det skal være: I et tegnspråkmiljø er interesser og
prioriteringer forskjellige, - derfor må også tilbudet være
variert.
I ODF er det egentlig bare en fellesnevner, og det er
tegnspråk. Alle foreningens aktiviteter bygger på
tegnspråk, og tegnspråkbrukerne er like forskjellige som
resten av befolkningen. Derfor må også ODF kunne tilby
sine medlemmer aktiviteter de føler at de har utbytte av.

Jeg tror at døveforeningen i dag er like viktig som tidligere.
Bare det å vite at foreningen er der, at det er et
tegnspråkmiljø, har stor betydning. Det synes som
døveforeningens aktiviteter er på vei mot noe nytt, der det
er mange aktiviteter og få deltakere i hver aktivitet. Likevel
er det et viktig tilbud for de som er med.
Den moderne døveforening har ennå ikke funnet sin form.
Jeg håper at våre medlemmer vil være flinke til å si fra, og
være med på å beholde og forme et tilbud som fortsatt har
tegnspråk som fellesnevner.
Svein Arne Peterson

Men SeHer gir kanskje en feil virkelighetsbeskrivelse? Er
virkelig aktiviteten i foreningen så høy? Jeg tror at svaret
er både ja og nei. Samlet sett er aktivitetsnivået høyt, men
det er ofte slik at de enkelte aktiviteter ikke samler så
mange.
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NYTT FRA STYRET

Mange representanter var invitert til jubileumsmarkeringen,
som hadde fått økonomisk støtte fra Prinsesse Martha
Louises fond. Fondet feiret 40 år.

MEDLEMSBEVEGELSER
Innmeldinger
Adel Ali Ahmed
Magne Skjønhaug
Katrine Søyland
Kaisa Olivia Zullo (h)
Hanna Lara Olafsdottir

Miriam Holter Skuseth
Ola Færden
Tor Magnus Bengtson
Sandro Leonardo Zullo

Utmeldinger
Marte Beate Rydningen (h)
Charlotte Økland

Jeanette Storli (h)

Dødsfall:
Anne Mathea Hovden
Solveig Larsen

Gerd Stagrim

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med
en grunnkapital på kr 75.000. Avkastningen av fondets
kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i
Norge under 16 år.
Oslo Døveforening fikk i 2011, kr 20.000 som ble brukt til
barnas aktiviteter under Døves Kulturdager i Oslo.

SEMINAR OG LANDSRÅD 5.-7. OKTOBER PÅ ÅL
Svein Arne Peterson, Terje Lund og Vidar R. Sæle deltar
som representanter for Oslo Døveforening på på Ål.
På seminaret blir det foredrag om:

Rekruttering og opplæring av tillitsvalgte og frivillige
i NDF

NDF som organisasjon av funksjonshemmede /
språkorganisasjon

NDF – døveforening – profilering, navn, lovverk

Valgkomiteen legger frem et foreløpig forslag til nytt
forbundsstyre

Orientering og diskusjon;

Nytt fra NDF arbeid

Nytt fra DNR og WFD

Prosjekter

Opplæring av hørselshemmede barn og unge
På Landsråd blir det behandlet:

NDFs Årsmelding 2011

NDFs Regnskap 2011

NDFs Handlingsplan 2010-2013

Medlemskap / kontingent, nye retningslinjer
Vi vil informere medlemmer på Tegnspråkcafe lørdag
10.november, om hva som ble sagt på Ål.

JUBILEUMSMARKERING AV PRINSESSE
MÄRTHA LOUISES FOND
Oslo Døveforening ble invitert til jubileumsmarkeringen av
Prinsesse Märtha Louises fond på Slottet
fredag 21.september 2012, kl. 12.00 – 15.00.

Niels Kristensen, Stig Krarup-Pedersen og Torill Lorentzen
var de første som fikk hilse på Dronning Sonja og
Prinsesse Märtha Louise inne på slottet.
Program på Slottet var:
1.
H.M. Dronningen ønsker velkommen
2.
Prinsesse Märtha Louise taler
3.
Innlegg ved Lars Monsen, som viste noen klipp fra
film, hvor vi så Marianne Rasmussen og Bjarte Bø
Sande i filmen. Det var moro å se på.
4.
Innslag ved Dissimilis, sang
5.
Appell ved Norges Astma og Allergiforbund
6.
Appell ved diskoarrangør Odd Gulbrandsen
7.
Ballettnummer ved Den Norske Ballettskole over
temaet «Prinsessen på erten»
8.
Kort info om Ups & Downs malerkurs og bildene
som var utstilt i Store Festsal
Etter programmet gikk vi til den store festsal for en
mottagelse med servering.
Det var en fin opplevelse denne dagen.
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DEMONSTRASJON FOR BEDRE TEKSTING PÅ TV2
Torsdag 20.september var det punktdemonstrasjon for bedre teksting på TV2, både i Bergen og i Oslo.
Til sammen deltok 350 personer. Det var et samarbeid mellom Norges Døveforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og
Pensjonistforbundet, og alle disse har 300.000 medlemmer.

Derfor demonstrerte vi:

Vi krever at: TV2 begynner å direktetekste programmer


Det er ca. 700.000 hørselshemmede i Norge



Uten tekst hele tiden får ikke hørselshemmede utbytte av TV2s nyhetsprogrammer, sportsprogrammer og debatter.
Direktesendte debatter på TV2 har aldri vært tekstet.



Lørdag 1. september var det flott direktesendt program på TV2 i forbindelse med kanalens 20 års jubileum. Men
uten tekst ble familiene splittet.



NRK viser hver dag hvor effektiv direkteteksting er for hørselshemmede



Å ansette direktetekstere vil gi langt flere seere til TV2



Å ansette direktetekstere vil årlig koste mindre enn rettighetene til en landskamp i fotball

UNDERSKRIFTKAMPANJE
Det pågår fortsatt en underskriftkampanje som er en demonstrasjon for bedre teksting på TV2. Alle 3 organisasjonene
skal levere underskrift-lister i et møte hos Kulturdepartementet. Vi trenger minst 10.000 underskrifter. I det bladet går i
trykken har ca. 2.500 skrevet under.

Gå til linken: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4206
Nr. 3- 2012
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BILDETELEFON

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

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

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 (marsseptember) her på kontoret i døveforeningen. Du kan
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk
via bildetelefon.

SMS-NYHETER

1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (1 år)
Stig Krarup-Pedersen (1 år)
Kevin Eide Edvardsen (2 år)
Terje Lund (2 år) (valgt på årsmøte
31.mai 2012)
Janne Moskaug
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
Dan T. Pedersen
Per Chr. Larsen

Varamedlemmer:
Programkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

Valgkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

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

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.
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Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

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

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,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.

TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAGER Kl. 12-15
Lørdag 13.oktober kl. 13.00
PANTOMIME TEATER

Teatergruppen viste «Pantomime» under Melafestivalen og Døves Kulturdager. De vil vise
stykket i døveforeningen, som varer ca 20 minutter.

HVA SKJER MED DØVEIDRETTEN?

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?

Lørdag 10.november kl. 13.00
VENNER FOR LIVET
Oddvei Haugen forteller om boka «Venner for livet», som er fortellinger
og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960.

KORT MEDLEMSMØTE OG HVORDAN NÅ 999 MEDLEMMER?

Styret informerer nytt fra Landsråd på Ål 5.-7.oktober og andre nyheter. Vårt styremedlem
Stig Krarup-Pedersen vil ta opp tema om «hvordan nå 999 medlemmer? med gruppearbeid.

Lørdag 1.desember kl. 13.00
«DØVE VERDEN – HAR VI EN I FREMTIDEN?»
Hva betyr vi når vi snakker om en "'døve verden"? Hva er det egentlig? Joseph Murray skal
presentere noen tanker omkring vår forståelse av "døve verden" og hvordan døve
samfunnet skal se ut i fremtiden, basert på erfaringer fra internasjonalt trender.
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GOD LØRDAG TREFF FOR FAMILIER PÅ SKAUG
Oslo Døveforening arrangerte familietreff for medlemmene lørdag 18. august på Skaug (Feriehjemmet). Værmessig var
det litt regn og overskyet av og til. 11 familier med 24 barn og 18 voksne møtte opp kl. 11.00 og forberedte ting til
familieshowet som startet kl. 11.45.
Eddy Marvin fra Drøbak viste en morsom forestilling. Alle syntes det var kort tid og ville gjerne
ha mer. Tolketjenesten klarte ikke å skaffe tolk til den dagen. Vi vil si takk til Frøydis Mørk som
påtok seg å tolke i en halvtime.
To fedre og en bestefar hadde travelt med å grille pølser. Vi koste oss sammen med
pølsespising etterpå. Etter spising delte vi 3 grupper med blandet alder for barn. En gruppe
hadde ansiktsmaling, en annen gruppe underviste i origami.
Masako Yamada fra Japan var flink til å vise forskjellige ting, som for
eksempel båt, frosk, fugl med mer. Barna syntes det var morsomt å lage
ting. Den tredje gruppe var ute i hagen og gjennomførte forskjellige
aktiviteter, som for eksempel KUBB, tegning og ballspill. Gruppene byttet
seg imellom hvert 40 min.

Til sist fikk vi servert kake og is og drakk saftvann og kaffe. Noen av barna var heldige som fikk smake modne epler fra
treet. Kl. 16.30 dro alle hjem etter en fin dag. En mor kunne ikke finne bilnøkkelen en stund, men heldigvis ble den funnet
tilslutt og de kunne dra hjem.
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Halloween for barn
Oslo Døveforening arrangerer Halloween fest for barn.

Dato: Lørdag 27. oktober kl. 15:00 – 18:00
Sted: lokale til Oslo Døveforening
Antrekk: Halloween kostyme (trenger ikke å være skummelt)
Voksne skal kle seg i sort og kanskje noe oransje..
Matservering: spennende og skummel mat...
Det blir spennende underholdning og leker. Grøss og gru...!
Inngangspris: 50 kr for medlem av ODF (både barn og voksne). 150 kr for ikke medlem
Påmeldingsfrist: 15. oktober, til Niels Kristensen - frivillig@odf.no
NB! Begrenset kapasitet.

Velkommen til spøkelseshuset!
Grøsserhilsen
Halloween-komiteen: Mari Kristine Hol, Linda Hope Fraser og Mirjam Katsnelson

NISSEFEST FOR FAMILIER
Søndag 25. november kl.13.00 - 17.00 i Døveforeningen







Risgrøt med rød saft
Julefortelling
Lotteri med gevinster
Hemmelig overraskelse til barna (ingen godteri)
Ta med nisselue

Inngangspriser:
Barn, medlem i ODF – gratis + en gave på 20-50 kr til hemmelig overraskelse til barna
Barn, ikke medlem - kr. 100 + en gave på 20-50 kr til hemmelig overraskelse til barna
Voksen, medlem i ODF - kr 25
Voksen, ikke medlem - kr 100
Påmelding innen 15. november til Niels Kristensen - frivillig@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.
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DAGSTUR TIL KOSTER I SVERIGE
Turen var et samarbeid mellom Oslo Døve 60pluss og Oslo Døves Seniorforening. 44 personer og en tegnspråktolk var
med på turen.
Vi reiste torsdag 13. september, tidlig morgen fra Hotel Opera med busselskapet Peer Gynt Tours. Vi stoppet på en veikro
i Storbaug i Rygge og tok en kopp kaffe og en liten matbit. Deretter ankom vi i god tid i Strømstad. Det var vel en time
igjen før fergen gikk fra Strømstad til Koster. Tiden brukte vi til å handle og andre tok en tur rundt om i byen eller var på
kaien og så alle båtene.
Vel framme med fergen, kom vi til Ekenäs på Koster. Der tok guiden imot oss, og ønsket oss velkommen og ga en kort
informasjon. Vi dro videre til en flott sjøutsikt med Kostertoget som tok oss dit. Der fortalte han om at hele øya var
naturvernet område. Vi fikk se de flotte skjellene i sanden med lupe (forstørrelsesglass), og det så veldig levende ut.

Deretter dro vi videre med Kostertoget til kirken. Der gikk vi oppover til fjellet, som vi kunne se en flott utsikt over hele
Koster. Turen opp til fjellet med alle trappene, og steiner og mark var tøff for flere av oss. Vi hjalp hverandre med å støtte
oppover og ned igjen. Da måtte vi skynde oss, da neste stopp var å spise den deilige fiskelunsjen i en restaurant. Mange
lurte på om det var torsk eller kolje, men det var kolje. Så fikk vi dårlig tid, da fergen kom snart, så vi dro med Kostertoget
ned til kaien i Långegärde.

Vel tilbake i Strømstad, etter å ha handlet mere, så fikk vi endelig tid å ta et fint gruppebilde med de nye T-skjortene vi fikk
fra 60pluss – idrettskretsen i Oslo. Meningen var å få tatt gruppebilde på Koster, men det var stress og dårlig tid fra da vi
ankom til vi forlot. Så guiden hadde nok feilberegnet tid til guiding og lunsj. Så dro vi videre med bussen til Nordby, og der
fikk vi en time til å handle mat etc. Så dro vi hjemover mot Oslo og ankom om kvelden.
Alle var storfornøyde med turen, og vi var heldige med flott vær.
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60PLUSS – AKTIVITETER
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.

Torsdag 1.og 15. november – Bøler bad
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur
innom cafeen på Bøler senteret.

Torsdag 29.november og 20.desember – Bowling
Bowling på Metro senter i Lørenskog kl 11.00. Det ligger sentralt til i
underetasjen på Metro Steen og Strøm senteret på Skårer. Ta buss nr 401
og gå av på Lørenskog sentrum (i Solheimsveien).
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SOMALISK; KULTUR=SPRÅK?

FAMILIETREFF FOR INNVANDRERE

Workshop om informasjon, veiledning og
undervisning til flerkulturelle døve
ONSDAG 14. NOVEMBER 2012
PROGRAM
Kl. 11.30 Registrering og lunsj med kaffe/te
Kl. 12.00 Hvilke tegnspråklige utfordringer møter vi?
Tone-Britt Handberg

LØRDAG 17. NOVEMBER 2012 KL 12.00 – 15.00
HVOR? Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5.
TEMA FOR DAGEN:

Kl. 13.00 Språk og kultur forskjeller, Somalia-Norge
Bashe M. Musse

Kl. 14.00 Gruppearbeid med døve fra Somalia
Kl. 15.15 Plenum
Kl. 16.00 Slutt
Arrangør: Oslo Døveforening
(Prosjekt: Døve innvandrere – i samarbeid med Signo
Rycon AS, Norges Døveforbund, Oslo voksenopplæring,
Skullerud, avdeling for hørselshemmede og Døves
Frivillighetssentral.
Påmelding innen 5.november 2012 til Oslo
Døveforening, post@odf.no . Workshop er gratis, men
vi må ha din påmelding pga bestilling av lunsj.
Seminaret finner sted hos Oslo voksenopplæring,
Skullerud, avdeling for hørselshemmede,
Olaf Helsetsvei 5, inngang G.
Buss:
70 Jernbanetorget - Ryen - Skullerud
76 Helsfyr - Skullerud - Holmlia
79 Grorud - Skullerud - Holmlia
T-bane:
Linje 3 til Mortensrud
12 Nr. 3- 2012

Kl 12.00 SPISING
Ta med litt mat fra ditt hjemland. Vi ordner kake,
kaffe og saft.
Vi avtaler sammen, hvilke mat dere tar med.
Kl 13.00 HVEM ER DU?
Presentasjon av hverandre og hvilket land er du
fra?
HVORDAN KOM DU TIL NORGE?
FORTELL OM DITT HJEMLAND
Kl 15.00 AVSLUTNING
Barn er velkommen.
Påmelding innen 5.november 2012 til Oslo
Døveforening, frivillig@odf.no
Arrangør: Oslo Døveforening
(Prosjekt: Døve innvandrere – i samarbeid med Signo
Rycon AS, Norges Døveforbund, Oslo voksenopplæring,
Skullerud, avdeling for hørselshemmede og Døves
Frivillighetssentral.

Oslo kommune
Helseetaten

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Rådgivningskontoret for hørselshemmede har flyttet til Økern
(samme hus som det nye NAV- hjelpemiddelhuset)




Besøksadresse
Kabelgaten 2 - Økern (Henvendelse resepsjonen)
Postadresse:
Postboks 99 Økern
0509 Oslo
Kontakt:
Telefon: 23 47 85 00
SMS:
911 57 575
Teksttlf: 23 47 85 03
Telefaks: 23 47 85 01











Informasjon til hørselshemmede, pårørende og
hjelpeapparatet
Informasjon, råd og veiledning om tilbud og
rettigheter innen helse- og sosialetjenester,
utdanning og kultur
Bistand til å skrive søknader
Utprøving av tekniske hjelpemidler
Tinnitussamtaler
Helsesøster og lege for døve
Helsestasjon for hørselshemmet ungdom
Babykafe 0-3 år
Hjemmetjeneste for døve og døvblinde
Eldresenter for døve og døvblinde
Hørsel- og språksenter for førskolebarn

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.
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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4 DAGERS TUR TIL RIGA, LATVIA FOR SENIORER
32 døve seniorer og 2 tegnspråktolker var med på turen. De reiste fra bussterminalen mandag 20.august tidlig morgen
med Finn Carlsens nye turbuss, som ble kjøpt i fjor. Bussen kjørte østover mot svenskegrensen, og hadde fine pauser
underveis, så ankom vi Stockholm tidlig ettermiddag. Båten Tallink hadde avgang fra Frihavnen kl 17, og vi hadde god tid.
Ombord fikk vi lugarer. Middagsbuffeten så veldig fristende ut, og etter maten gikk vi rundt ombord i båten for å finne hvor
barer, kafeteria, spilleautomater, casino og butikker. Det var også underholdning og dans.

Guiden med tegnspråktolken Atle Ørsnes
Neste morgen fikk vi frokost ombord. Båten ankom Riga kl 11. Vi begynte først med sightseeing med skandinavisk talende
lokalguide, som varte 3 timer inkl. spasertur i gamlebyen. Vi avsluttet byrunden med lunsj på Lido Center. Deretter sjekket
vi inn på Radisson Blu hotel Latvija. Vi kunne gjøre hva vi ville resten av kvelden. Noen ble igjen på hotellet, og noen dro
ut på byen.

Etter frokost på hotellet sjekket vi ut, og vi bar bagasjene våre inn i bussen og avtalte å møte opp bussen kl 16, da båten
hadde en avgang kl 17.30 til Stockholm. Vi fikk 6 timer til egen disposisjon, hvor vi raslet rundt i denne nydelige byen på
egenhånd. Det var mye billig å få kjøpt, og alle handlet en eller annet minne fra Riga. Når en har det hyggelig, da flyr tiden
fort. Vel fremme på båten, var det buffet om bord kl 17.30. Noen var forsiktig med hva en skulle spise, da noen hadde blitt
syke av diare. Flere pratet og koste seg sent på kvelden.
Båten ankom Stockholm kl 9.30, og da satte vi kursen mot Oslo. Underveis hadde vi to pauser. Den første rasten var på
en veikro, der vi kjøpte oss mat. Neste stopp var Täckfors, der handlet de fleste billig mat. Vel fremme til Oslo ca kl 19.00,
takket vi hverandre for turen. For de som ble syke, var det ikke så hyggelig, men alt i alt så var turen vellykket.
Reidar
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SOMMERAVSLUTNING FOR ELDRE
Oslo Døves Seniorforening har som en tradisjon hatt sine sommeravslutninger på døves feriehjem rundt om. Vi har
tidligere hatt tur til feriehjemmet Skaug, feriehjemmet Skogheim ved Drammen, Idrettshytta på Hafjell og feriehjemmet
Mjøsgløtt på Hamar. Alle turene har vært vellykkete.
I år hadde Oslo Døves Seniorforening sin siste seniortreff 20.juni før sommeren, og dro med buss til Feriehjemmet Skaug.
Det var i alt 80 med på turen og det ble servert reker og hvitvin, pølser, kaffe kaker, is og friske jordbær. Inntektene ved
loddsalg ga kr. 5.000,--.
En fin og vellykket tur og det var fint å få sett feriehjemmet Skaug etter rehabilitering etter vannskaden den hadde vinteren
2010. Fint og varmt vær som gjorde det godt for eldre å komme seg ut for å kose seg.
Ansvaret for turen var Per Chr. Larsen, Reidar Brenden, Renata Mares, Unni Arnesen, Ragnhild Stenseth og Svein H.
Sundkvist.
En stor takk til alle som var med på å gjøre turen til en koselig tur.

ØVE FØR SLEKTGRANSKNINGSSEMINAR
De som har meldt på til Slektsgranskings seminaret 19.-21.oktober i Oslo i regi
av DIS-Deaf, har vi satt av to tirsdager hvor dere kan øve på slektsgransking
med slekt programmet i døveforeningen. Andre interesserte kan delta. Det er
ingen kurs, men mer utveksling av erfaring og støtte hverandre og friske opp
kunnskaper.



Tirsdag 9.oktober kl 17.00
Tirsdag 16.oktober kl 17.00

For mer informasjon om DIS-Deaf finner du på websiden http://deaf.disnorge.no/
Nr. 3- 2012
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KURS I FOTO OG BILDEBEHANDLING

BOWLING PÅ VEITVET

Vi starter et kurs i foto og
bildebehandling. Ida Somby
underviser i etterbehandling
av bilder. Hvordan man
behandler lys, kontrast og
klipper ut med mer.
Dere tar med egen bærbar-pc
og noen digitale-bilder til
kurset hver gang.
Ida underviser bildebehandling på PhotoScape og Gimp
som programvare. Man kan laste ned dette på nettet –
gratis.

Lørdag 20. oktober kl 18.00
Kun for medlemmer i ODF
Påmelding til usmanmun@hotmail.com
Velkommen til spill

Kurset starter mandag 15. oktober kl. 16.00 – 18.30 og
varer til og med mandag 26. november.
200 kr i deltakeravgift.
Påmelding til Niels Kristensen på frivillig@odf.no innen
10. oktober 2012.
Hilsen Flerkulturelt utvalg, Oslo Døveforening

HAR DU STOFFSKIFTE PROBLEMER?

ETTERLYSER BILDER OG FILMER

Vi treffes i Oslo Døveforeningens lokaler;

Lørdag 27. oktober 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.

Til deg som har gamle fotografier og filmer fra livet i
Oslo Døveforening og på Skaug.
Vi skal arrangere en gammeldags kaffefest i januar
og vil derfor vise gamle filmer og bilder på denne
kaffefesten - MEN da trenger vi DITT bidrag.
Vi vil gjerne låne gamle fotografier og film fra ODF og
Skaug (ikke private arrangementer), slik at vi kan vise
det på storskjerm.
Vi ordner med å kopiere filmene til digitalisering av et
profesjonelt firma.
Hvis noen har fotoalbum kan de også levere det inn,
slik at vi kan avfotografere noen av bildene og vise
på storskjerm.
Ta gjerne kontakt med Niels eller Vidar på kontoret.

Vi ordner kaffe/te og frukt.
Ta gjerne med matpakke til lunsj.
Velkommen!
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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 Vi har 2 autoriserte

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

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 10.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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Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 (like uker)
Døves frivillighetssentral har frivillige som nesten kan hjelpe til og med alt mulig. Vi arrangerer også sosialt samvær i
forskjellige ting for eksempel dataproblemer, hobby for maling, foto og mer. Tolk tilgjengelig etter behov. Døves
frivillighetssentral har kjøpt en ny symaskin. Dere kan gjerne komme og sy/reparere tøy eller gardiner.
Dere er også selvsagt til å komme og drikke gratis en kopp kaffe og prate hyggelig sammen. Det gjelder for alle sammen
fra ung til eldre med forskjellige bakgrunn.

Fotokurs
Vi har et fotokurs på følgende onsdager, 3. og 17. oktober kl. 10-13.
Kurset passer best for alle som har fotokamera. Anne-Line Kirsti underviser hvordan man bruker et kamera, overfører
bilder fra kamera til datamaskin og skriver ut. Ta med eget fotokamera. Kurset er gratis. Alle er velkomne. Man kan kjøpe
mat ved lunsj-tid.

Datakurs
Datakurs for nybegynnere på følgende datoer 31.oktober, 14. og 28.november og
12.desember kl 10-13.
Olav Rekve vil lære dere om hvordan bruke PC, internett, nettbank, epost, webcam, legge inn bilder
fra mobiltelefon til pc, oppdateringer fra windows, osv.

Hjelp og frivillige
Døves frivillighetssentral hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle ting, hjelper til med
innkjøp av møbler eller annet. 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.

Åpent Hus i Døvekirken.
Døves frivillighetssentral og døvekirken samarbeider om å holde «Åpent Hus» annenhver torsdag (like uker) kl. 11.00 –
14.00 med servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante temaer. 4. oktober - Kirkens SOS v/
Janne Sukka, 18. oktober – Nytt fra NDF v/ Bjørn Kristiansen, 1. november – Språkrådet v/ Sonja M. Holten, 15.
november – Deaf Ministries International v/ Gunnar Dehli, 29. november – kommer snart og 13. desember - adventsfest

Kafeen
Døves menighet, Rådgivningskontoret og Døves frivillighetssentral driver en kafe for alle annenhver torsdag (ulike uker).
Åpent kl. 14-18 med middag og sosialt samvær i menighetslokalet på Døvekirken. Kaffe er gratis, vaffel for 5 kr og
middag for 30 kr. Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen.
Meny: 11. oktober- sei i form, 25. oktober – fårikål, 8. november – brennsnut, 22. november – fisk, 6. desember – julemat
og 20. desember – julegrøt m. mandel og gave.
Niels Kristensen, daglig leder
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no
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TERMINLISTE
Terminlisten er med forbehold om endringer.
Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no.

OKTOBER
02. tirsdag Kvinneforening
Bridge
03. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl 10 – 14, fotokurs
04. torsdag 60 pluss – tur Ellingsrud - Mariholtet
PAFF
08. mandag Paff har ekstra ordinært årsmøte kl 17
09. tirsdag Bridge
Øve slekt samling kl 17
10. onsdag Seniorforening kl 10-14
Babykafe kl 12-14
ODF har styremøte kl 16
11. torsdag Ide-dugnad for styret og underavdelinger kl 16
13. lørdag Tegnspråk-cafe kl 12-15,
pantomime og hva skjer med døveidretten?
15. mandag Fotokurs kl 16
16. tirsdag Bridge
Øve slekt samling kl 17
17. onsdag Frivillighetssentral 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
22. mandag Fotokurs kl 16
23. tirsdag Bridge
24. onsdag Seniorforening kl 10-14
25. torsdag Ledermøte kl 17
27. lørdag Stoffskifte treff kl 11
Halloween for barn kl 15
29. mandag Fotokurs kl 16
30. tirsdag Bridge
31. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær kl 10- 14

NOVEMBER
01. torsdag 60 pluss – Bøler bad
PAFF
05. mandag Fotokurs kl 16
06. tirsdag Kvinneforening
Bridge
07. onsdag Seniorforening kl 10-14
Babykafe kl 12-14
10. lørdag Tegnspråkkafe kl 12-15,
Venner for livet og medlemsmøte
12. mandag Fotokurs kl 16
13. tirsdag Bridge

14. onsdag Frivillighetssentral har Sosialt samvær fra 10 – 14
Workshop Somalisk; kultur=språk?
På Skullerud kl 11.30-16.00
15. torsdag 60 pluss – Bøler bad
PAFF
16. fredag Fri og faglig fredag
17. lørdag Familietreff for innvandrere kl 12-15
19. mandag Fotokurs kl 16
20. tirsdag Bridge
21. onsdag Seniorforening kl 10-14
ODF har styremøte kl 16
24. lørdag Seniorforening har adventstreff
25. søndag Nissefest for barn kl 13
26. mandag Fotokurs kl 16
27. tirsdag Bridge
28. onsdag Frivillighetssentral har sosialt samvær fra 10 -14
29. torsdag 60 pluss – bowling
PAFF
30. fredag Kvinneforening – julebord

DESEMBER
01. lørdag
04. tirsdag
05. onsdag
08. lørdag
11. tirsdag
12. onsdag
13. torsdag
15. lørdag
18. tirsdag
19. onsdag
20. torsdag

Tegnspråk – cafe kl 12-15,
Døve verden – har vi en i fremtiden?
Bridge
Seniorforening har julebord
Internasjonal Buffet
Bridge
Frivillighetssentral har sosialt samvær fra 10 -14
Babykafe kl 12-14
PAFF
Bridge har spill og julebord
Døvegruppen har medlemsmøte og julebord
Bridge
Seniorforeningen kl 10-14
ODF har styremøte kl 16
60 pluss – bowling

TEKSTING I ULIKE TV-KANALER
NRK1
NRK3
TV2
TV3
TV4
SVT1
DR1

-

777
333
222
333
890
199
398

NRK2

- 444

TVN
Viasat4
BBC Prime
SVT2
TV2 DK

-

299
444
886
299
399
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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

32774971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://www.norgesautomaten.com/register.jsp
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Døveforening

NR 4 · 2012

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING
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GOD JUL HILSEN FRA BERLIN!, SIDE 15

SE HER 49. årgang 2012
Oslo Døveforening er en interesse-forening for
tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.
Stiftet 17.11.1878
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stoff til bladet er 20.mars til post@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.
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 5.000 for 1 år - Kr 500,- pr mnd.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, for kombinasjon
av annonse i blad og på internettsiden.

FORVIRRET?

ER ISBJØRN-BLINKLAMPEN ALLEREDE ANTIKK?

Vi opplever at medlemmer er forvirret om
medlemssystemet.



Når du melder inn i Oslo Døveforening er du
automatisk medlem i Norges Døveforbund.
Når du melder inn i Norges Døveforbund, må du
huske å si fra at du vil være medlem i Oslo
Døveforening.
http://www.deafnet.no/no/medlem/bli-medlem

Du kan se på medlemskortet som forteller deg hva du er
medlem i.

Står det Oslo Døveforening? – da er du medlem
hos oss og Norges Døveforbund.

Står det Norges Døveforbund? – da er du IKKE
medlem hos oss. Ønsker du også å være medlem i
Oslo Døveforening – kan du bare si fra til oss.

Et av våre medlemmer var en tur innom JuleExpo, Samler
& Antikk i Norges Varemesse søndag 2.desember 2012.
Medlemmet skriver til oss:
Jeg spurte damen, selgeren om hvor mye hun skulle ha
for denne isbjørnen.
Jo, hun ville ha for kr 150.
Da sa jeg at jeg kunne få den gratis.
Ja, det vet hun, men da hun kjøpte den, visste hun ikke at
det fantes slike, men nå vet hun det.
Likevel ville hun ha for kr 150. Og jeg kjøpte den ikke!

Kontingenten er samme pris uansett, og du får en ny
faktura i januar 2013 av Norges Døveforbund.
Norges Døveforbund overfører foreningskontingent til Oslo
Døveforening, etter at du har betalt.
Kontingentsatser for 2013 er som i 2012:
Hovedmedlem kr 450
Pensjonist/uføretrygdede kr 350
Ungdom inntil 26 år kr 350
Barn inntil 12 år kr 100
NRK melder at Tegnspråknytt flyttes til klokken 17.45 fra
og med onsdag 2. januar 2013.
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NYTT FRA STYRET

INVESTERINGER I HJELPEFONDETS
REGNSKAP


TIL MINNE



Vår kjære Stig Krarup-Pedersen valgte å forlate livet
31.oktober, og ble bisatt 8.november i Grefsen kirke. Stig
har sittet i foreningens styre som styremedlem siden april
2011, og har bidratt med gode tanker for foreningens
virksomhet og framtiden. Han jobbet det siste med
«Hvordan nå 999 medlemmer» med diskusjoner på
styreseminar og ledermøtet i høst.

MEDLEMSBEVEGELSER
Innmeldinger
Isac Andrè Lundgreen Raknerud (h)
Patrick Xander Deunk (h)
Frøya de Matos Lyberg
Tuva Malin Schrøder Engan (h)
Ingebjørg Ødegården
Leah Brynhildsen Nyborg (h)
Morten Svendsen Brynhildsen
Tuva Linnea Brynhildsen Nyborg (h)
Leo Vidnes Høiberg (h)
Julie Nicole Lundgreen Raknerud (h)
Joakim Martin Garberg (h)
Khava Dzhabrailova

Hilde Borgen
Elisabeth Vefling
Connie Øyvåg
Anthony Lebe (h)
Trude Lillegjære,
Anita Haugen (h)
Kirsti Myrvold
Emil Nyborg (h),
Ingvild Ertsås (h)
Lubna Mehdi
Nicholas Evans

Utmeldinger
Remi Roos
Dødsfall
Stig Krarup-Pedersen

Vi har fått en tilbakebetaling på kr 252.000 fra NRP
Leveraged Bonds Dis. I tillegg har vi fått ca 310.000
i avkastning, og NRP Leveraged Bonds Dis er nå
avviklet og avsluttet.
Vi har solgt andeler i Schroder US small & midd
cap, og kjøpt nye andeler hos Capital International
US Growth and Income.
Vi måtte betale til Iron Man Dis pga innkalling av
kapital på 40.000 USD (ca kr 216.000).

HVA FÅR VI I DRIFTSSTØTTE I 2013?
Byrådet la ut budsjettforslag for 2013 den 26.september,
hvor det stod at det foreslås at Oslo Døveforening får kr
315.000 i 2013 (i 2012 fikk vi kr 390.000) og Døves
frivillighetssentral kr 120.000 for 2013 (samme beløp i
2012). Foreningen var ikke fornøyd med dette, og ba om
deputasjon hos Helse- og sosialkomiteen 25.oktober, om
at foreningen trenger større bevilgning enn foreslått. I
mellomtiden ser vi i sakspapirene hos Finanskomiteen at
Velferdsetaten har levert et forslag til reduksjon av
driftsstøtte til Oslo Døveforening med kr 150.000. Bystyret
har vedtatt budsjettet for 2013 den 5.desember.
Vi vet fortsatt ikke hva vi får i 2013, om det er kr 315.000
eller 165.000. Vi har sendt epost til politikere, byrådet og
velferdsetaten. Ingen respons! Bare et brev fra byrådet om
at svar på våre spørsmål må ventes til bystyret har
behandlet saken 5.desember. På nettsidene blir vi ikke
mindre klok, da det foreligger ingen info og ingen referat er
lagt ut som berører hva Oslo Døveforening vil få.

BUDSJETT FOR SEHER
Regnskapet viser at vi har brukt opp kr 29.900 og i
budsjett var det satt av kr 30.000. Styret ble enige om å
omdisponere budsjettet og setter av kr 12.000 til SeHer
med utgivelse av nr 4.

40 ÅRSJUBILEUM
Jan Johansen

MOTTATTE MIDLER





Mottatt kr 127.325 for 1.halvår i bingo
Mottatt kr 63.049 for 1.kvartal fra Norgesautomaten
Mottatt kr 25.000 i Frifond fra Norges Døveforbunds
Ungdom for skoleåret 2012-2013, som er øremerket
til barn
Mottatt kr 121.234 i mva-kompensasjon for 2011.
Det blir utbetalt til seniorforeningen, kvinneforening
og bridgeklubb. Resten kr 109.579 som er fordelt på
foreningen, felleslegat, skaug, hjelpefondet etc
setter vi inn på Hjelpefondets konto.
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Oslo Døveforening / Døves frivillighetssentral ble invitert til
Rådgivningskontoret for hørselshemmedes 40
årsjubileum. Torill Lorentzen og daglig leder Vidar R. Sæle
(Fortsetter på side 12)

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 6. ÅRSMØTE 2013
Lørdag 27.april kl. 11.00 – 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
5. Regnskap
6. Lovendringsforslag (leveres til hovedstyret senest 16.mars 2013)
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 16.mars 2013)

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 135. ÅRSMØTE 2013
Lørdag 27.april (starter når Hjelpefondets årsmøte 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. Årsmelding for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
8. Regnskap for foreningen, feriehjemmet og felleslegatet
9. Lovendringsforslag (leveres hovedstyret senest 16.mars 2013)
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 16.mars 2013)
11. Vedta medlemskontingent for neste år
12. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
13. Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2012 har adgang til årsmøtet.
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2012 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret
Nr. 4- 2012
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BILDETELEFON

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

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

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 (marsseptember) her på kontoret i døveforeningen. Du kan
også ringe til Bildetolk som formidler samtalen på tegnspråk for deg om du skal ringe til noen. I samme prinsipp
som 149 på teksttelefon, men her får du det på tegnspråk
via bildetelefon.

SMS-NYHETER

1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Torill Lorentzen (1 år)
Stig Krarup-Pedersen (1 år)
Kevin Eide Edvardsen (2 år)
Terje Lund (2 år) (valgt på årsmøte
31.mai 2012)
Janne Moskaug
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
Dan T. Pedersen
Per Chr. Larsen

Varamedlemmer:
Programkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

Valgkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Ingvild Larsen Skjong

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

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.
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Utleiepriser:
Møterom
Kursrom
Foreningssal

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

Medlemspris (25 % rabatt)
kr 750,kr 1125,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.

TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAGER Kl. 12-15
Lørdag 12.januar kl. 13.00
SPRÅKÅRET 2013
Sonja M. Holten fra Språkrådet kommer, og forteller hva Språkåret 2013 er og litt om
hvilke arrangementer som skal holdes.

Lørdag 9.februar kl. 13.00
TRE DISKURSMARKØRER I NORSK TEGNSPRÅK
- En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger
Rolf Piene Halvorsen tok sin doktordisputas 15.november, og vi har fått gleden av å få
besøk av han til å fortelle kort om hans doktor-avhandling.
I avhandlingen har han beskrevet analysen av åtte tegnspråktekster. Blunk,
blikkendringer og nikk er i fokus. De lager språklige enheter på forskjellige måter. Når
fortellingene blir mer spennende, blir det mindre blunking og færre blikkendringer. Blikkkontakt i kombinasjon med rolleovertakelser er en form for nærhetsstrategi, tror Rolf
Piene.

Lørdag 9.mars kl. 13.00
CASTBERGGÅRD SYNDROM
Tomas Kold Erlandsen, en danske som bor i Sverige vil fortelle om hans bok
«Castberggårdssyndromet».
Castberggård syndrom er en konsekvens av audisme. Døve kan
gjenkjenne mange år med undertrykkelse døve mennesker har blitt
utsatt for. Men hva skjer når døve mennesker som lider av
undertrykkelse/audisme? Det har Tomas Kold Erlandsen en teori
om. Og hans teori kalles Castberggårdssyndromet. Hans teori har
tiltrukket seg mye oppmerksomhet i Norden og resten av verden.
Flere forskere har vist stor entusiasme for teorien, og hans bok har
nesten blitt revet ned av hyllevare.

Nr. 4- 2012
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HUSKER DU BJØRN MELBYE?
SeHer-bladet ønsker å finne personer som i sin tid var aktiv i tegnspråkmiljøet i Oslo. Vi lurer på hva personene gjør i dag.
Første mann ut, er Bjørn Melbye som var tidligere generalsekretær, da het det forbundssekretær, i Norges Døveforbund.

Barn: Sammen har vi fem voksne døtre og 8 barnebarn.
Bosted: Lillesand
Hvor kommer du egentlig fra? Jeg har vokst opp på Sinsen i Oslo.

Bildet er hentet fra avisen Lillesands-posten i 2012.

Gift med: Solveig Varnes Solbakken

Bildet er hentet fra Døves Tidsskrift nr 35 i 1984.

Alder: 64

Hvordan kom du i kontakt med tegnspråkmiljøet?
Jeg har ingen døve i familien og hadde heller ingen døve kjenninger.
Etter sosialskolen søkte jeg på noen jobber og ble ansatt i en nyopprettet stilling som sosialkonsulent i Foreningen Norges
Døvblinde.
Jeg husker at jeg pugget håndalfabet før intervjuet med døvblinde.
Etter 2 1/2 år i den jobben, jobbet jeg blant hørende 2-3 år før jeg ble ansatt i Norges Døveforbund.
Da du bodde i Oslo jobbet du som tegnspråktolk, tolker du fortsatt i dag?
Nei. Men jeg synes alltid det er hyggelig å treffe og snakke med døve i inn- og utland.
Du var ansatt som forbundssekretær fra 1984 til 1989. Fortell om hva du har jobbet, med siden du sluttet i NDF(har
tillitsverv?)
Etter tiden i Døveforbundet jobbet jeg i Sosial- og helsedepartementet. Der ledet jeg arbeidet med innføring av
Frivillighetssentralene i Norge og med opprettelse av tolkesentraler.
Etter det hadde jeg et prosjekt i samarbeid med Statens sentralteam for døvblinde med å få personlig assistanse for døvblinde.
I disse årene tolket jeg litt. Jeg fikk også med meg et par måneder som lærer på Ila skole for hørselshemmede. I 1993 flyttet vi
til Lillesand og der har jeg jobbet som helse- og sosialsjef og senere i barnevernet i Grimstad.
Jeg var styreleder i Døves media noen år, noe jeg synes var et fint verv.
Jeg driver litt politikk og er nå leder av kontrollutvalget i Lillesand.
Da du bodde i Oslo dømte du ishockeykamper, er du fortsatt ishockeydommer?
Etter tredve år som dommer la jeg opp da vi flyttet til sørlandet. Det var ikke noe miljø der, heller ingen ishockeybaner. Nå er
jeg alt for gammel. 
Hva gjør du i din fritid?
Jeg synger i kor og spiller munnspill. Om sommeren er vi mye i båt. Ellers er vi veldig glade i å reise og gjør dette så ofte vi
kan, i Europa, Asia og Amerika.
Har du i dag kontakt med døve?
Nei.
Hva er ditt beste minne i tegnspråkmiljøet i Oslo, eller har du en morsom historie å fortelle oss?
Jeg hadde kontor i tredje etasje i døveforeningen, noe om gjorde at jeg hadde mye og god kontakt. Jeg var jo i tegnspråkmiljøet
i Norge og noe rundt i verden i nesten fem år. Senere hadde jeg også kontakt noen år gjennom vervene mine. En flott tid. Jeg
hadde mange opplevelser. På verdenskonferanse for døve i Finland kom det forslag om at ingen hørende kunne være
representanter. Det ble stemt over om jeg og generalsekretæren i Finland kunne være til stede under forhandlingene, og
heldigvis fikk vi bli.
Ellers fikk jeg vært med på mye, bl.a. innføring av tegnspråksendinger på NRK.
En hyggelig historie: For mange år siden var jeg på en konferanse i Moskva. Sammen med en 15-20 andre deltakere var jeg
på Den Røde Plass. Der er det mange selgere, og mange av dem er døve. De solgte bl.a. klokker og pelshatter. Jeg tolket så
godt jeg kunne, og selgerne hadde det beste salget på flere dager.
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KAFFEFEST FOR MEDLEMMER

ETTERLYSER BILDER OG FILMER

Søndag 27. januar kl. 16.00 i døveforeningen.
Til deg som har gamle fotografier og filmer fra livet i Oslo
Døveforening og på Skaug.
Vi skal arrangere en gammeldags kaffefest i januar og vil
derfor vise gamle filmer og bilder på denne kaffefesten MEN da trenger vi DITT bidrag.
Vi vil gjerne låne gamle fotografier og film fra ODF og
Skaug (ikke private arrangementer), slik at vi kan vise det
på storskjerm.





Vi ordner med å kopiere filmene til digitalisering av et
profesjonelt firma.
Ser gamle fotografier og filmer fra livet i Oslo
Døveforening
Kake og kaffe
Lotteri med gevinster (husk småpenger)

Kr 20 inngangsbillett (gratis kaffe og kake)
Kr 150 for ikke medlemmer (gratis kaffe og kake)

Hvis noen har fotoalbum kan de også levere det inn, slik
at vi kan avfotografere noen av bildene og vise på
storskjerm.
Ta gjerne kontakt med Niels eller Vidar på kontoret.

Påmelding innen 18. januar til Niels Kristensen –
frivillig@odf.no

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Julehilsen fra hovedstyret
Svein Arne Peterson Torill Lorentzen Kevin E. Edvardsen
Terje Lund Janne Moskaug Jan Inge Raknerud
Vidar R. Sæle (daglig leder)

Svein Sundkvist kom med forslaget til oss, om å intervjue personer som har vært i kontakt i tegnspråkmiljøet før.
Det syntes vi var en god ide, da vi var nysgjerrige på hvor personene er blitt av.
I neste nummer av SeHer, blir det intervju med Sissel Hasleholm, som satt i styret i Oslo Døveforening.
Har du forslag til personer vi kan intervjue, som du savner å vite om? Send oss tips til daglig leder post@odf.no.
Nr. 4- 2012
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HALLOWEEN FEST FOR BARN
Flere av unge foreldrene har ikke stor erfaring med Halloween. Dette er en såvidt en ny tradisjon for oss i Norge. Oslo
Døveforening var meget heldige å ha Mirjam og Dima Katsnelson, Linda og David Fraser samt Mari Hol som stilte opp
som frivillig. De har god erfaring fra deres studieopphold i USA for noen år siden. De brukte mye tid til planlegging til en
flott og uforglemmelig fest for barn. I storsalen var den masse pynting. Alle fikk smakt ekte amerikansk hamburger med
Halloween-pynting. Halloween-gele til
dessert. Noen torde ikke å spise den,
fordi den så ekkelt ut. Noen barn fikk
prøve til kim-lek. De berørte ting uten å
se hva det var. En av dem var gresskar
med frø i. De syntes det var ubehagelig å
berøre den. Mirjam viste noen
morsomme videoklipp av Halloween på
Youtube.com. Nesten alle barna ville
prøve å gå i spøkelserommet i lille
møterommet. De ble skremt av levende
varmue og visuelle ting. Komiteen
serverte også hjemmebakt halloweenkaker med spennende pynting.
Det kom 34 barn, 2 babyere og 25
voksne til festen. Oslo Døveforening vil
gjerne si tusen takk til komiteen for deres
gode innsats.

FIN NISSEFEST FOR FAMILIER
Det pleier å være koselig for familiene på nissefest i døveforeningen 25.november. 44 barn og 37 voksne fikk hilst på
julenissen, som kom med en stor sekk med masse gaver. Først spiste vi risgrøt og rød saft. Etterpå gløgg med
pepperkaker og klementiner. Vi hadde også lotteri med mange fine gevinster som passet til småbarn og mellomstore.
Noen av mødre var glade å
vinne fine t-shorts og
undertøy. Plutselig kom
julenissen. Alle stormet til
ham og ville håndhilse på
julenissen!
Julenissen viste barna en
julefortelling på tegnspråk
på DVD. Det var en fin
historie for barna. Barna
var snille og rolige, de
fortjente derfor å ha gaver
til hver. Oslo Døveforening
takker foreldrene som stilte
opp til fordelingsoppgaver.
Alt var vellykket og flere
nye ansikter som meldte
inn i døveforeningen.
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STIFTE OLDBOYS-KLUBB?

Torsdag 31.januar kl 18.30 i døveforeningen.

Initiativtager Niels Kristensen ønsker å invitere deg til å
diskutere om vi skal opprette egen underavdeling for
Oldboys-klubb.

Hva er Oldboys-klubb?
Tenker samme modell som døveforeningen i København
har, hvor det er en klubb kun for MENN.
Vi samles for sosiale treff, som f.eks. bowling, fiske, golf,
gåtur, middag i byen, temakveld, foredrag, osv.
I København er aldersgrensen fra 35 år og oppover. De
som har vært aktiv i idretten, savner kanskje en
møteplass å treffe andre menn for sosialt samvær.

Sees vi?

Nr. 4- 2012
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Husk å oppgi navn på alle som melder på + alder på barna. Vi trenger hjelp av noen
voksne før, under og etter verkstedet. Voksne vil få en oppgave før påskeverkstedet
starter.

Påmelding innen 6. mars til Niels Kristensen – frivillig@odf.no

30 kr for medlem av ODF (både barn og voksne)
150 kr for ikke medlem av ODF (både barn og voksne)

Det vil bli servert hamburger og dessert.

Anne Folland viser hvordan man lager ting med stoff til påsken.
Tor Magnus Bengtson viser hvordan man tegner på enkle figur.
Påskenøtter for barn

Inngangspriser:





Lørdag 16. mars kl. 13 – 17 i døveforeningen.

PÅSKEVERKSTED FOR FAMILIER

(Fortsatt fra side 4)
representerte foreningen. Det var en god stemning, hvor
alle ble delt opp i grupper. Vi skulle delta i quiz og svare på
mange gode spørsmål. Flere av spørsmålene handler om
historie om Rådgivningskontoret og hva ansatte har
opplevd gjennom årene. I tillegg var det noen lure
spørsmål, at vi måtte tenke noe lurt på hvilke svar vi skulle
svare. Etter quizen fikk vi tapas og marsipankake. Oslo
Døveforening / Døves frivillighetssentral ga en gavekort
med verdi kr 1.000 til teaterforestillinger hos Teater Manu
for ansatte hos Rådgivningskontoret.

EXTRA-STIFTELSEN
Oslo Døveforening har fått tildelt kr 250.000 til prosjektet
«Tegnspråk er et språk!» - utvikling av tegnspråkmateriell.
Vi søkte om 2 årig prosjekt, men Extra-stiftelsen har gjort
om søknaden til 1 årig forprosjekt og ledelsen av
prosjektet skal forankres hos Norges Døveforbund. Hva
det betyr, vet vi ikke ennå. Vi håper å få avklart dette over
nyttår.

MØTE MED OSLO KOMMUNE

Oslo Døveforening og Rådgivningskontoret for
hørselshemmede hadde et møte med byrådssekretær
Oddbjørg Minos, 31.mai. Vi gjengir her referat fra møtet.
Bakgrunn for møtet:
Oslo Døveforening v/ daglig leder Vidar Sæle oversendte
16.04.2012 et brev til Oslo kommune med anmodning om
møte på politisk nivå. Møtet ble avtalt til 31.05.2012.
I brev av 16.04.2012 ble følgende temaer tatt opp, og lagt
til grunn i møtet:

Omsorg+

Hjemmesykepleie

Antall TT turer

Korttidsplasser
Konklusjoner fra møtet:
Omsorg+
På bakgrunn av tilbakemeldinger på en
spørreundersøkelse om behovet for Omsorg+ for døve tok
Oslo Døveforeningen opp en del utfordringen knyttet til
døve og problemer når det gjelder kommunikasjonen
mellom hørende og døve.
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Ut i fra svarene mener Oslo Døveforening at døve ønsker
et Omsorgs+ tilbud samlet på et sted. Oslo kommune viste
til at Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) og
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester har inngått
et samarbeid, med tanke på velferdsteknologien som skal
innføres i Kampen Omsorg+. Leverandøren skal starte sin
installasjon i løpet av høsten 2012. Velferdsteknologien
som installeres på Kampen vurderes også egnet for døve.
Det ble etterspurt om velferdsteknologien også inneholdt
bildetelefon. Rådgivningskontoret understreket at
teknologi ikke kan erstatte den direkte kommunikasjon
mellom mennesker på tegnspråk. Enighet om at
Døveforeningen og Rådgivningskontoret inviteres til
befaring til Kampen i løpet av 2012.
Døveforeningen har blant sine medlemmer gjennomført en
kartlegging knyttet til behov for Omsorg+ og døve.
Byrådsavdelingen vil vurdere om Rådgivningskontoret kan
gjennomføre en mer omfattende kartlegging av behov for
Omsorg+ og døve.
Hjemmesykepleie
Byrådssekretæren informerte om at det er gjennomført en
kartlegging i kommunen som viste at det ikke er et behov
for hjemmesykepleie til døve. Rådgivningskontorets
informerte om at hjemmesykepleiere fra ulike bydeler, som
har hatt døve brukere, har gitt uttrykk for at døve burde ha
fått hjelp/bistand fra noen som kan tegnspråk da
hjemmesykepleierne selv strever i kommunikasjonen.
Rådgivningskontoret informerte videre om at brukerne har
gitt utrykk for at det er vanskelig og at de er redde for
misforståelser.
Byrådssekretæren vil vurdere behovet for en ny
undersøkelse vedrørende hjemmesykepleie for døve. En
slik undersøkelse kan gis i oppdrag til
Rådgivningskontoret.
Antall TT turer
Byrådssekretæren informerte om at byrådsavdelingen har
høsten 2011 har etablert et TT – prosjekt knyttet til
Utvikling og organisering av en ny fremtidsrettet TT –
ordning i Oslo kommune. I dette arbeidet vil også behov
for flere reiser til enkelt grupper vurderes.
Korttidsplasser sykehjem
Pr dags dato er det ikke opprettet korttidsplasser for døve,
men St.Hanshaugen Omsorgssenter har 9 langtidsplasser
for døve som kan benyttes som korttidsplasser for denne
gruppen. Rådgivningskontoret opplever at bydelene ikke
benytter de ledige langtidsplassene til korttidsplasser for
døve på St. Hanshaugen.
Byrådsavdelingen vil ta opp nevnte problemstillingen med
bydelene og vil også vurdere hvordan bydelens praksis
kan endres.

Oslo kommune
Helseetaten

Rådgivningskontoret for hørselshemmede
Rådgivningskontoret for hørselshemmede har flyttet til Økern
(samme hus som det nye NAV- hjelpemiddelhuset)




Besøksadresse
Kabelgaten 2 - Økern (Henvendelse resepsjonen)
Postadresse:
Postboks 99 Økern
0509 Oslo
Kontakt:
Telefon: 23 47 85 00
SMS:
911 57 575
Teksttlf: 23 47 85 03
Telefaks: 23 47 85 01











Informasjon til hørselshemmede, pårørende og
hjelpeapparatet
Informasjon, råd og veiledning om tilbud og
rettigheter innen helse- og sosialetjenester,
utdanning og kultur
Bistand til å skrive søknader
Utprøving av tekniske hjelpemidler
Tinnitussamtaler
Helsesøster og lege for døve
Helsestasjon for hørselshemmet ungdom
Babykafe 0-3 år
Hjemmetjeneste for døve og døvblinde
Eldresenter for døve og døvblinde
Hørsel- og språksenter for førskolebarn

FRI OG FAGLIG FREDAG! – ER EN REKKE MED FORELESNINGER RETT ETTER ARBEIDSTID
Vi som står bak "Fri og faglig fredag!" ønsker å utvide debattsfæren, og bidra til at også personer som sjelden
oppsøker de etablerte forumene, også får en sjanse til å lytte, delta og komme med egne innspill.
Fri og faglig fredag!" er en rekke med forelesninger rett etter arbeidstid en fredag hver måned i døveforeningen.
Tidspunkt: kl 16.30 - 18.00. Vi åpner lokalene fra kl 16.00.
Fredag 18. januar: Sigurd Allern
Professor i journalistikk, tidligere redaktør i Klassekampen "Medias rolle i valgkampen"
Fredag 15. februar: Kalle Moene
Professor i samfunnsøkonomi – god til å forklare den “norske økonomiske modellen” “Hvorfor er det så dyrt i Norge?”
Fredag 15. mars: Harriet Bjerrum Nielsen
Professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning "Er det synd på guttene? Gutter og jenter i skolen"
Fredag 12. april: Sunniva Ørstavik
Likestillingsombud "Likestillingsarbeid – også for språklige minoriteter?”
Fredag 24. mai: Bent Aardal
Professor i statsvitenskap, valgkommentator hos NRK “To blokker i norsk politikk? Stortingsvalget 2013.”
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MATKURS PÅ MATHALLEN

Oslo Døveforening i samarbeid med Kulinarisk Akademi Mathallen, arrangerer vi matkurs for alle matelskere.
Ingen krav om forkunnskaper for å kunne delta på matkurset, men vi anbefaler et sterkt ønske om å lære mer om
gastronomiens verden. Du vil ære mye nytt av deres dyktige kokker som med glede deler sine kunnskaper og
små kokketriks.
Hver kveld avsluttes med at deltakerne setter seg til bords og smaker kveldens egenlagede meny med tilhørende viner.
Kurssted: Kulinarisk Akademi Mathallen (2. etg), Maridalsveien 17A, Oslo
Vi setter av to kvelder til disse kursene:

FISK OG SKALLDYRKURS - Tirsdag 5. februar kl. 17.00 – 21.00
Verdens beste råvarer! Hele verdens kokkeelite ser til Norge og misunner oss den ekstremt gode fisken og skalldyrene
som vi har så god tilgang på. Det er om vinteren delikatessene er på sitt aller beste og denne kvelden vil du selv få prøve
deg på å lage de lekreste retter sammen med Kulinarisk Akademis dyktige kokker.
Kokkene har finpolert sine beste oppskrifter til kurset. De vil demonstrere og lære bort teknikker, råvarekunnskap og
hvordan du selv kan lage et fantastisk sjømatmåltid.

DET MODERNE NORDISKE KJØKKEN - Onsdag 6. februar kl. 17.00 – 21.00
Lær å lage mat med de unike råvarene vi har her i Norden. Det nordiske kjøkken regnes som et av de mest spennende
og nyskapende i verden med gjentatte topplasseringer i internasjonale kokkekonkurranser, og verdens kokkeelite
misunner oss våre rene og eksepsjonelle råvarer.
Våren og forsommeren er en tid da vi endelig kan begynne å fråtse i de deiligste delikatesser fra hav, skog og mark.
Denne kvelden vil du selv lære å lage nye spennende retter basert på nordiske råvarer i toppklasse sammen med noen
av landets beste kokker.
Pris: kr 2.300 i deltakeravgift for medlemmer av ODF og kr 3.600 for ikke-medlem.
Påmelding til Niels Kristensen på frivillig@odf.no innen 15. januar 2013. Betaling for deltakeravgift innen 15. januar på
kontonummer: 1600.40.08301
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BERLIN – EN JULESTEMNING

For første gang hadde vi samarbeid med det danske reisebyrået VisualTravel som drives av 2 døve, Kenneth Nielsen og
Ib H. Schjeldal, om å ha en felles tur sammen med danske døve deltakere.
Turen var vellykket, men kanskje forskjellige forventninger. Vi fra Norge liker å ha felles program hver dag, f.eks. fra
morgen til lunsj, så fri om ettermiddagen til å gjøre hva man vil. Så sosialt samvær med felles middag. Danskene liker ikke
det, etter de erfaringer og tilbakemeldinger, så ønsker de minst mulig felles program. Mer fri til å gjøre hva man vil.
Danskene og vi hadde et par felles program og det var bussturen rundt Berlin som varte i 4 timer og felles tysk buffet
lørdag kveld. Uansett, var norske deltakere fornøyde med turen med danskene.
Fra Norge deltok i alt 20 personer inkludert 2 tegnspråktolker. Fra Danmark var det i alt 22 personer inkludert 1
tegnspråktolk. Vi tok fly begge veier, mens danskene tok buss fra Ålborg – Berlin t/r. Vel framme i Berlin sjekket vi inn på
hotellet og hadde fri fram til vi skulle spise middag sammen. Det var ikke lett å finne restaurant som kunne ta inn alle, men
til slutt gikk vi inn på Radisson Blu hotell og så verdens største akvarium, som går over 6 høye etasjer midt i hotellet, rett
over resepsjonen. Det er en heis midt i akvariet som man kan følge og få nærkontakt med fiskene. Der kunne
restauranten ta imot oss, så vi fikk til slutt spist en god middag, etter mye gåing ute i kulden.
Lørdag morgen hadde vi en 4 timer busstur med den danske sjåføren som guide som fortalte rundt om i Berlin. Vi hadde
to stopp, hvor vi gikk ut utenfor den lange Berlin-muren med maleri-motiver som var 1,7 km langt. Neste stopp var ved
Brandenburger Tor, og der stod et stort juletre som var hogget ned i nærheten av Ski her i Norge. Lørdag kveld hadde vi
sosialt samvær med danskene på hotellet og spiste den tyske buffeten.
Søndag var det fri, men vi norske gruppen hadde et tilbud om å gå sammen til Checkpoint Charlie, der grensen mellom
Øst og vest med Russland og USA som kontrollstasjoner på hver side. Deretter gikk vi inn i Murmuseumet. Så tok vi en
kaffepause, før vi vandret ut i snøværet og det var skikkelig vinter! Vi så på minnested for Holocaust blokkene. Så ble vi
spredd, noen tok en handletur, andre tilbake til hotellet.
Mandag tok vi farvel med danskene som dro avgårde etter frokosten. Vi dro til flyplassen Tegel om ettermiddagen, og der
ble flyet 2 timer forsinket – antagelig pga været. Alle kom vel fram hjem om kvelden med godt humør.
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KVINNEFORENING – TUR TIL STOCKHOLM

Oslo Døves Seniorforening
ønsker alle GOD JUL og Godt Nytt år.

8 personer fra kvinneforeningen, reiste til Stockholm 26.28. oktober med tog og bodde på hotell.
Målet med turen var å komme i kontakt med Stockholm
Døves kvinneforening. De viste oss rundt på Gamle Stan
og vi fikk besøke kvinneforeningens nye lokaler som de
hadde kjøpt.
De som var med på turen var: Maj-Lisbeth Marman, Britta
Wold, Eva Roås, Gunhild Thoresen, Lia Mehlum,
Ingebjørg Ødegården, Kirsti Myrvold og Turid Moen.

Styret i seniorforeningen. Fra venstre: Sten Gulbrandsen,
Rolf Smenes, Reidar Brenden, Per Chr. Larsen, Øystein
Strand, Svein Sundkvist og foran er Adriana (Jeanne)
Mehlum.

42. ÅRSMØTE I OSLO DØVES SENIORFORENING

OSLO DØVES SENIORFORENING

Onsdag den 27.februar 2013, kl. 12:00

Forslag som skal behandles på årsmøte må
være levert styret innen 30.januar 2013.
Adgang til årsmøte har medlemmer som har
betalt årskontingent.

Husk å ta med årsberetningen.
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Åpent hus Nyttårsaften
Åpent hus fra kl. 12:00-18:00 i
Oslo Døveforenings lokale.
Mat og drikke fås kjøpt. Alle er velkomne.
Arr.: Oslo Døves Seniorforening.

60PLUSS – AKTIVITETER

Onsdag 9.januar – Astrup Fearnley museum

Samarbeid med Døves frivillighetssentral med cafe fra kl 10.00. Vi går sammen fra døveforeningen
kl 11.30 til Astrup Fearnley museum på Aker brygge. Omvisningen starter kl 12.00 og varer 50 minutter med
tegnspråktolk. Max 30 personer i en gruppe – førstemann til mølla møtes i døveforeningen.
http://afmuseet.no/

Onsdag 23.januar – Stortinget

Samarbeid med Døves frivillighetssentral med cafe fra kl 10.00. Vi går sammen fra døveforeningen
kl 12.15 til Stortinget. Omvisningen starter kl 12.45 og varer ca 1 time med tegnspråktolk. Må være tidlig ute pga
sikkerhetskontroll. Max 30 personer i en gruppe – førstemann til mølla møtes i døveforeningen.

Torsdag 7. februar – Gåtur i Oslo by
Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. Vi går sammen en tur i Oslo byen via Homansbyen til Majorstua og har
sosialt samvær på en cafe der.

Torsdag 21.februar - Svømming

Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret.

Torsdag 7.mars – Gåtur i Oslo by

Vi møtes utenfor døveforeningen kl 11.00. Vi går sammen en tur i Oslo byen via Solli og Frogner til Majorstua og
har sosialt samvær på en cafe der.

Torsdag 21.mars – Svømming
Bøler bad kl 11.30 med 32 grader svømming. Etter svømming, tar vi en tur innom cafeen på Bøler senteret.

Torsdag 4.april – Tur 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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Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-14 (like uker)
Døves frivillighetssentral har frivillige som nesten kan hjelpe til og med alt mulig. Vi arrangerer også
sosialt samvær i forskjellige ting for eksempel dataproblemer, hobby for maling, foto og mer. Tolk
tilgjengelig etter behov. Døves frivillighetssentral har kjøpt en ny symaskin. Dere kan gjerne komme
og sy/reparere tøy eller gardiner.
Dere er også selvsagt til å komme og drikker en gratis kaffe og prater hyggelig sammen. Det gjelder
for alle sammen fra ung til eldre med forskjellige bakgrunn.
Døves Frivillighetssentral og Oslo Døve 60pluss samarbeider om 2 turer i januar:
Onsdag 9. januar kl. 10.00 – sosialt samvær. Deretter følger vi sammen til Astrup Fearnley Museum på Aker
Brygge kl 11.30. Gruppeguide fra kl.12.00.
Onsdag 23. januar kl. 10.00 – sosialt samvær. Deretter følger vi sammen til Stortinget kl 12.15. Gruppeguide
fra kl. 12.45.
Datakurs
Vi har et datakurs på følgende onsdager, 6. februar, 20. februar, 6. mars og 20. mars kl. 10 – 13 inkl
lunsjpause. Olav Rekve kommer og underviser hvordan man bruker for eksempel finn.no, bestiller billetter på
nettet og mer.
Kurset passer best for alle som har bruk av data før. Kurset er gratis. Alle er velkomne. Man kan kjøpe mat
ved lunsj-tid.
Hjelp og frivillige
Døves frivillighetssentral hjelper folk med ulike oppgaver. I praksis betyr dette at man kaster gamle ting,
hjelper til med innkjøp av møbler eller annet. 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.
Åpent Hus i Døvekirken.
Døves frivillighetssentral og døvekirken samarbeider om å holde «Åpent Hus» annenhver torsdag (like uker)
kl. 11.00 – 14.00 med servert lunsj for alle som ønsker å komme. Vi har mange interessante temaer til disse
torsdagene.
Kafeen
Døves menighet, Rådgivningskontoret og Døves frivillighetssentral driver en kafe for alle annenhver torsdag
(ulike uker). Åpent kl. 14-18 med middag og sosialt samvær i menighetslokalet på Døvekirken. Kaffe er gratis,
vaffel for 5 kr og middag for 30 kr. Alle med forskjellige kulturer og bakgrunn er hjertelig velkommen.

Niels Kristensen, daglig leder
Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler
SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no
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TERMINLISTE
Terminlisten er med forbehold om endringer.
Følg med på oppslag i døveforeningen, tekst-tv side 772 i NRK og www.odf.no.

JANUAR

08. tirsdag Bridge
09. onsdag Frivillighetssentral, sosial cafe
60pluss – besøke Astrup museum
10. torsdag Students Dag for ungdommer v/ Paff
12. lørdag Tegnspråk – kafe
15. tirsdag Bridge
16. onsdag Seniortreff
18. fredag Konferanse for 4 døveforeninger
Fri og faglig fredag
19. lørdag Konferanse for 4 døveforeninger
20. søndag Konferanse for 4 døveforeninger
22. tirsdag Bridge
23. onsdag Frivillighetssentral Sosial cafe
60 pluss – besøke Stortinget
24. torsdag Paff
26. lørdag Bridge
27. søndag Kaffefest for medlemmer
29. tirsdag Bridge
30. onsdag Seniortreff
31. torsdag Stifte oldboys-klubb?

FEBRUAR
02. lørdag
05. tirsdag
06. onsdag
07. torsdag
09. lørdag
12. tirsdag
13. onsdag
15. fredag
19. tirsdag
20. onsdag
21. torsdag
26. tirsdag
27. onsdag

Døvegruppa Regnbuen
Bridge
Frivillighetssentral – sosial cafe
Paff
60 pluss
tegnspråk – kafe
Bridge
Seniortreff
ODF styremøte
Fri og faglig fredag!
Bridge
Frivillighetssentral – sosial kafe
Paff
60 pluss
Bridge
Seniortreff og årsmøte

VÅRFEST
Husk å krysse av Vårfest 13.april i døveforeningen.
Program og påmelding kommer senere i
februar i odf.no og i tekst-tv.

MARS

05. tirsdag Bridge
06. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe
07. torsdag Paff
60 pluss
09. lørdag Tegnspråkcafe
12. tirsdag Bridge
13. onsdag Seniortreff
15. fredag Fri og faglig fredag
16. lørdag Døvegruppa Regnbuen, Årsmøte
Påskeverksted for familie
19. tirsdag Bridge
20. onsdag Frivillighetssentral – sosial cafe
ODF styremøte
21. torsdag Paff
60 pluss
23. lørdag Skaug er åpen i påsken
24. søndag Skaug er åpen i påsken
25. mandag Skaug er åpen i påsken
26. tirsdag Skaug er åpen i påsken
Bridge
27. onsdag Skaug er åpen i påsken
Seniortreff
28. torsdag Skaug er åpen i påsken
29. fredag Skaug er åpen i påsken
30. lørdag Skaug er åpen i påsken
31. søndag Skaug er åpen i påsken

APRIL

01.mandag
02. tirsdag
03. onsdag
04. torsdag
09. tirsdag
10. onsdag
13. lørdag
16. tirsdag
17. onsdag
18. torsdag
19. fredag
23. tirsdag
24. onsdag
27. lørdag
30. tirsdag

Skaug er åpen i påsken
Bridge
Frivillighetssentral – sosial cafe
Paff
60 pluss
Bridge
Seniortreff
Vårfest
Bridge
Frivillighetssentral – sosial cafe
ODF – styremøte
Paff
60 pluss
Fri og faglig fredag!
Bridge
Seniortreff
ODF og Hjelpefondet – årsmøte
Bridge
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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

32774971525088

Registrer deg hos NorgesAutomaten:
https://www.norgesautomaten.com/register.jsp
Når du registrerer deg hos NorgesAutomaten, så er det viktig at du merker av at du vil støtte Oslo Døveforening.
Døveforening

