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Neste nummer kommer i september / oktober 2013.
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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.

FORENINGSLEDEREN HAR ORDET

bridgeklubben vil bruke møterommet i Nedre Voll gt. 5 til
sine aktiviteter, seniorforeningen vil få møtelokaler i
døvekirken, likeledes frivillighetssentralen, og
ungdommene i PAFF vil leie lokaler på Marienlyst.
Mens dette pågår, har vi drøftinger med Teater Manu,
Norges Døveforbund og Døves Media med tanke på å
samle disse virksomhetene ett sted. Det er et spennende
arbeid, - vil vi klare å bli enige om et felles arealbehov, og
et sted som kan tilfredsstille dette behovet?
Vi går usikre tider i møte. Jeg er imidlertid ikke redd for
ODFs virksomhet, for jeg mener den er så godt forankret i
behovet for et tegnspråkmiljø og i historie at det ikke er
vanskelig å argumentere for ODFs eksistens. Jeg er mer
bekymret for lokalene, - etter hvert er det på tide at ODF
får et permanent tilholdssted. Jeg håper at denne høsten
vil bidra til at vi får en avklaring i så måte.
Sap

Vi har nå hatt møtelokaler i Nedre Voll gate 5 i noen år, og vi har likt oss godt i disse lokalene. Det har egentlig
bare vært to innvendinger mot dem: Det er vanskelig med
parkeringsplass og lokalene er dyre.
Den første innvendingen kan vi leve med. Den andre er
det verre med, - husleien er så høy at foreningen egentlig
ikke har råd til det. Vi har lenge vært på jakt etter
muligheter til å redusere husleien (Vi har bindende
kontrakt ut 2014), og gårdeier tilbød oss å disponere kun
halvparten av arealet (kontorer og møterom) ut
kontraktsperioden. For oss betyr det mulighet til å spare
penger.
Dette betyr at vi på ubestemt tid framover må være innstilt
på å spre oss: Kvinneforeningen, Regnbuen og
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NYTT FRA STYRET

MEDLEMSBEVEGELSER

Innmeldinger
Ingrid Mai Eie
Kasper Milan Brudal Schrøder (h)
Michael Hoffmann (h) Gunnar K. Sæle (h)
Astri Marie Viken
Tine Brager Hynne (h)
Fiola Staff
Ketil Vestrum Einarsen (h)
Sara Kaspersen
Kjetil Solvang (overgang fra støttemedl. til hovedmedl.)
Utmeldinger
Connie Øyvåg
Marianne Rasmussen Kolvik
Lars Bjørkvold
Kjetil Solvang (strøket)
Dødsfall:
Jorunn Atlinski
Tove Reinertsen Sæle (h)
Monica Dahl
Gunnar Karsten Sæle (h)

MOTTATTE MIDLER FOR 2013
Fra Oslo kommune, har vi mottatt kr 315.000 i driftsstøtte
innenfor helse- og sosialsektor. Vi er ikke fornøyd med
støtten, og har sendt inn en klage.
Bingo inntekter for 2.halvår 2012, har vi mottatt
kr 160.882,33.
Fra Akershus fylkeskommune har vi fått
kr 45.000, som fordeles til:
-

Drift kr 25.000
Likemannskurs for eldre døve i Oslo/
Akershus kr 10.000
Samlokalisering for døve i Oslo / Akershus kr
10.000

Fra Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune,
har vi mottatt kr 20.000 til flerkulturelle treff for døve og kr
20.000 til prosjektet «Døve innvandrere».
Fra Norsk tipping, grasrotmidler for perioden 1.1-30.4, har
vi mottatt kr 6.139,78.
Fra Bydel St.Hanshaugen har vi mottatt kr 15.000 i
frivillighetsmidler.

BLADET SEHER
Bladet SeHer for årene 2003-2013 er nå lagt inn hos
Norsk Døvehistorisk Selskap sin webside som er
www.ndfhs.no . For årene 1964 – 2002, vil vi skanne
framover, og disse blir lagt ut i ndhs.no.
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AKERSHUS DØVEFORENING
Akershus Døveforening hadde årsmøte 1.mars, og skiftet
navnet fra Romerike Døveforening til Akershus
Døveforening. Vi forsøkte flere ganger å komme i dialog
både før og etter deres årsmøte, da det kan være uheldig
å endre navnet til Akershus Døveforening. Grunnen er at
Oslo Døveforening har i alle år, hatt sitt arbeidsområde
Oslo og Akershus.
I følge Norges Døveforbunds årsmelding for 2012, hadde
Romerike døveforening 37 medlemmer, mens Oslo
Døveforening hadde 119 medlemmer som bor i Akershus
fylke. Per 31.12.12.
Vi ba Norges Døveforbund (NDF) om å innkalle til et møte.
Endelig etter flere forsøk, ble det et møte mellom Oslo
Døveforening og Akershus Døveforbund 13.mai på NDFkontoret. Fra Oslo Døveforening deltok Svein Arne
Peterson og Vidar R. Sæle. Fra Akershus Døveforening
deltok Terje Karlsen, Anne-Marit Karlsen og Kåre
Helgesen. Fra NDF deltok Bjørn A. Kristiansen.
Vi forstod utifra møtet at Akershus Døveforening endret
sitt navn, kun for å kunne søke om midler i Akershus fylke.
Vi mener at det ikke var nødvendig å gjøre det. Tidligere
hadde vi et fylkeslag, men det ble lagt ned i 2004 grunnet
det var mye papirarbeid for så lite midler fra Akershus
fylkeskommune. Oslo Døveforening har fortsatt å søke om
midler fra fylkeskommunen for sine medlemmer i Akershus
med tiltak og driftsmidler. Akershus Døveforening har ikke
søkt om midler etter at fylkeslaget ble oppløst.
Oslo Døveforening mener at Akershus Døveforening bør
vurdere å endre tilbake til sitt opprinnelige navn som før, til
Romerike Døveforening som vi synes dekker deres
arbeidsområde godt. Vi foreslo å samarbeide om å søke
om midler, eller man blir enige om hvilke post man søker
om hos fylkeskommunen, for at vi ikke skal konkurrere om
samme midler. På møtet ble vi enige om å ta et nytt møte
for å avklare hvilke budsjettposter vi snakker om, og
avtaler hvordan søkeprosessen for 2014 skal være.
Oslo Døveforening inviterte da til et møte 25.juni for å se
på hvilke budsjettposter. Svaret fra Akershus
Døveforening, var at de ikke ønsker å delta på møtet inntil
videre. Grunnen er at de har neste styremøte i
september / oktober måned, for å diskutere
oppsummeringen fra møtet 13.mai i styret hos Akershus
Døveforening.

ODF NÅ- OG I FRAMTID?
Styret hadde et styreseminar 14.-16.juni på Sørmarka kurssenter, ca 20 minutter å kjøre sør for Oslo.

Styret som ble valgt på årsmøtet 27.april, er fra venstre bak Aggie V. Handberg, Janne Moskaug, Kevin E. Edvardsen og
foran fra venstre Terje Lund, Svein Arne Peterson, Helle Hammerlund og Lubna Mehdi.
Styret gikk gjennom temaer under hovedtemaet for
seminaret som var «Odf nå- og i framtid?»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvordan få flere til å komme på medlemsmøter,
tegnspråkkafe etc?
Er det noe galt med døveforeningen?
Hvilke oppgaver har du lyst å jobbe med?
Hva er min rolle som medlem i hovedstyret?
Hva er mine forventninger som styremedlem, og
andres forventninger til meg?
Hva er arbeidsområder og oppgaver for daglig
ledere i ODF og frivillighetssentral?
Innspill av prioritering av arbeidsoppgaver?
Ideer / forslag som kan gjøre døveforeningen mer
attraktiv?

Vi fant ut at gjennomsnittsalderen i styret (7 personer) er
44 år.
Vi fant ut at medlemmene av styret i ODF hadde mange
gode mål med å bidra i styret framover:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrke innvandrer miljøet
Bedre kurstilbud
Styrke samarbeid med underavdelingene
Mer kreativ til å gi gode tilbud til unge og eldre
Lytte til medlemmers ønsker
Finne gode forelesere, som lokker folk
Få med de som er for «gamle» for Paff

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Unge foreldre med barn = aktiviteter
Mer tilgjengelighet på Facebook eller sosiale medier
Medlemmer skal føle seg inkludert i døveforeningen
Trekke flere døve til døveforeningen
Gjøre det beste for døve
For å bidra i styret slik at det blir bedre for ODF i
framtiden
For å treffes / sosiale i nye aktivitetstyper
Bidra til at døveforeningen skal være et attraktivt
sted der døve samles for sosialt samvær når det er
temakveld
Bidra til at det skal være gøy og stimulerende å
være med i et styre
Alle skal føle seg velkommen i ODF
Styret skal få ODF til å fungere
Medlemmene skal få et tilbud som de sier er
fornøyd med
ODF må være en pådriver for interessepolitiske
arbeid i forhold til Oslo kommune og NDF

Det ble gjennomgått hvilke arbeidsområder og oppgaver
for daglig ledere i ODF og frivillighetssentral har i dag. Det
er viktig for styret å ha oversikt hva begge jobber med i det
daglige arbeidet.
Vi snakket om hva som er galt med døveforeningen, og
sammenlignet med før i tiden og hvordan forholdene er i
dag. Det har vært endring i tegnspråkmiljøet. Før samlet
alle i foreningen på en torsdag kveld for fulle hus, og der
(Fortsetter på side 9)
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BILDETELEFON

Du kan ringe oss med bildetelefon på tegnspråk:
Oslo Døveforening:
040 634 0387 / 0406340387@t-meeting.se
Døves frivillighetssentral:
040 693 0438 / 0406930438@wx3.se
Vi har en bildetelefon som er lånt av NAV
Bildetolktjeneste for demonstrasjon og utprøving 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.

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 27.april 2013
Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

Svein Arne Peterson
Terje Lund (1 år)
Kevin Eide Edvardsen (1 år)
Janne Moskaug (2 år)
Aggie V. Handberg (2 år)
Helle Heidi Hammerlund
Lubna Mehdi

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavd.: Tone-Britt Handberg
Lovkomite:

Tone-Britt Handberg
Odd-Inge Schrøder
Svein Arne Peterson

Feriehjemskomite: Andreas Fjelde
Jan Inge Raknerud
Børre Roås
Varamedlemmer: Eva Roås
Dan T. Pedersen
Programkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Svein Arne Peterson

Valgkomite:

Hege R. Lønning
Tone-Britt Handberg
Jens Chr. Bjørke

www.odf.no
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OSLO DØVEFORENING INVITERER TIL STORTINGSVALG DEBATT

Onsdag 28.august kl 18.30 – 22.00 (møt opp i god tid før kl 18.30)
Hvor? – Litteraturhuset i lokalet Wergeland

Kvelden vil foregå slik:
a)
Hvert parti får noen minutter (max 5 min hver) til å
presentere partiets program
b)
Så svarer partiene på spørsmålene våre (som vi har
sendt inn på forhånd)

b)

Da en CI-operasjon i "beste fall" gjør et barn
tunghørt, hvordan mener ditt parti at dere skal sikre
en tospråklig opplæring slik det er formulert i
Opplæringsloven paragraf 2-6 og 3-9?

c)

I Oslo er det slik at vi har en kommunal grunnskole
for døve/hørselshemmede elever (Vetland) og en
videregående skole (Nydalen) med tegnspråklig
tilbud. Fordi disse er kommunale må dermed andre
kommuner/fylker forhandle om plass på skolene for
sine døve/hørselshemmede elever pga ressurs- og
plassbehov. Mener dere derfor at barn og unge må
være prisgitt deres respektive kommuners økonomi
med tanke på rett til opplæring på tegnspråk?

d)

Mener dere at 4(?) ukers deltidsopphold per år ved
et statlig kompetansesenter vil være nok for at døve
og hørselshemmede elever i hele Norge skal kunne
få en adekvat tospråklig opplæring?

Arbeid
a)

Hvordan skal ditt parti sikre at døve og
hørselshemmede i størst mulig grad kommer ut (og
forblir) på arbeidsmarkedet, slik at Norge kan
oppfylle FN-konvensjonens (om mennesker med
funksjonshemninger) artikkel 27?

b)

Mener dere at det er realistisk at private og
offentlige arbeidsgivere vil ansette døve, eller bør
man i større grad åpne opp for NAV-subsidiering
slik at flere bedrifter o.l. ønsker å ansette døve?
Eller er kvotering et alternativ?

Deretter ca 10 minutters pause
c)

Den siste timen svarer partiene på spørsmål fra
salen.

Det er bestilt tegnspråktolker.
Vi ser frem til en spennende kveld i Litteraturhuset!

Spørsmål til partiene
Utdanning
a)

Hvordan mener ditt parti at enkeltkommunene i
Norge skal kunne være i besittelse av tilsvarende
kompetanse som dagens statlige kompetansesentre
har?

Språk
a)

Hvordan vil ditt parti sikre at norsk tegnspråk
ivaretas som en del av norsk kulturarv?

b)

Vil Norges Døveforbund bli akseptert som en
språkpolitisk organisasjon og deretter å motta
økonomisk støtte for det språkpolitiske arbeidet?"
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TEGNSPRÅK-CAFE I DØVEKIRKEN PÅ LØRDAGER Kl 12-15
Lørdag 12.oktober kl. 13.00

Vi har foredragstema klart, men grunnet ferie venter vi på bekreftelse. Etter foredraget blir det en kort medlemsmøte.
Følg gjerne med i odf.no, facebook og i tekst-tv side 772.

Lørdag 9.november kl 13.00
Hvorfor er bildetolking så populært i USA og Sverige, mens få bruker det i Norge? Og er
bildetolking en tolketjeneste? Eller en telekommunikasjonstjeneste? I denne forelesningen vil
Hilde Haualand si noe om de forskjellige måtene å organisere bildetolking på i Norge, Sverige
og USA. Hun vil vise at organiseringen og finansieringen av bildetolking er med på å definere
både de som leverer tjenestene, og hvordan man oppfatter de som bruker bildetolktjenesten.

FRI OG FAGLIG FREDAG! – ER EN REKKE MED FORELESNINGER RETT ETTER ARBEIDSTID
Vi (Hilde Haualand og Paal R. Peterson), sammen med Oslo Døveforening 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.
Fredag 13. september kl 16.30 – 18.00 i Døvekirken
(Lokalet er åpent fra kl 16.00.)
Professor i kognitiv psykologi ved Universitetet i Oslo, Anders M. Fjell
forteller om hvor tidlig man kan oppdage Alzheimer.

MIDLERTIDIG HOVEDINNGANG
Ved besøk til døveforeningen eller til frivillighetssentral, går du gjennom den midlertidige
hovedinngangen (se bildet). Du går da gjennom den gamle storsalen, og videre inn til oss.
Grunnen er at hovedinngangen som dere pleide å gå inn, er midlertidig stengt grunnet
oppussing i bygget.
De skal begynne med rivning av det som er nødvendig for å utvide trappen for å kunne bygge
den nye heissjakten i midten. Deretter montere ny heis og ny ventilasjon og kjøleanlegg og
rehabilitering av noen av etasjene. Den gamle heisen blir fjernet, og skal legges inn ny
ventilasjonsanlegg i noen av etasjene. Det kan bli noe støy, som skjer utenfor normal
arbeidstid.
Det nye inngangspartiet er planlagt ferdig til bruk i årsskiftet 2013/2014.
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(Fortsatt fra side 5)
avtalte man seg i mellom hvor de skal treffe og gjøre i
fritiden. Dette var før mobiltelefon, teksttelefon og internett
kom.
I dag får vi neppe tilbake den torsdag kvelden med fulle
hus. I stedet er det blitt et mangfoldig tilbud til ulike
interesser i forhold til aktiviteter i foreningen. Vi må prøve i
stedet å gi tilbud til ulike interesser, og lage et godt tilbud
til enkelte personer som kan bli fornøyd med.
Vi kan ikke måle aktiviteter i forhold til hvor mange som var
tilstede, for et arrangement kan være vellykket selv med 5
personer mot et annet arrangement med 50 eller 100
personer. Det viktigste er innholdet i tilbudet, som kan
fange opp interessen for den enkelte medlemmet i
foreningen.

FLOTT DUGNADSINNSATS

Vi hadde dugnad 29.mai, 31.mai, 17.juni og 18.juni i
døveforeningen, da vi måtte ut av storsalen og lageret
innen 30.juni.
Vi begynte 29.mai, med å pakke ned og tømme lageret i
kjelleren. Disse ble fraktet til lageret som vi leier på
Adamstuen, 31.mai. 17.juni begynte vi å demontere alle
bord, flyttet ting og møbler til storsalen, og pakket ned alle
tingene vi hadde på kjøkkenet. 18.juni leide vi en varebil,
som vi fraktet alle møbler og tingene til lageret på
Adamstuen. Det tok minst 4 turer!

Vi snakket om feriehjemmet Skaug, kanskje det er på tide
å tenke på hva vi kan bruke Skaug til. Kan vi bruke Skaug
til kurs og aktiviteter? Det har styret lyst å prøve seg fram
til.
Styret kom med mange forslag til kurs og aktiviteter i tiden
framover, så det vil vi se nærmere på hva som er mulig å
få til i høsten og i tiden framover.
Det vi ble enige på kortsiktig er:
Å arrangere et organisasjonskurs for styret og
underavdelinger
Å være styrevakt er å skape kontakt med grasrota,
som vil være tilstede på «Fri og faglig fredag» og
«Tegnspråkkafe».
Det blir medlemsmøte under Tegnspråkkafe lørdag
12.oktober og lørdag 7.desember.
I det flerkulturelle utvalget vil Lubna Mehdi og Terje
Lund være styrets representanter.
Et webkurs for styret og underavdelinger, da man
ønsker å ha mer stoff i websiden vår.
Styret lager egen presentasjon på tegnspråkvideo,
som legges ut på websiden vår.
Styret er enige om at styreseminaret var vellykket. Det var
en fin arena å bli kjent med hverandre og å jobbe
sammen.

Vi var imponert over Børre Roås og Eitan Zuckermann
som var dyktige til å organisere, systematisere og sette
alle tingene inn i lageret på Adamstuen. Vi var først redd
at vi ikke fikk plass til alt på lageret på 36 kvm / 108 m3, at
vi måtte leie 1-2 lagerrom til. Vi fikk til slutt, plass til alt på
et lagerrom, så det var vi veldig glade for. Ikke bare det,
det er fortsatt noe plass igjen!

Vi takker alle som har hjulpet til på dugnaden, som har
deltatt noen timer eller gjennom alle dugnadsdagene.
Disse var Mohammad Elmi, Daniel Sømme, Usman
Muneer, Maqsood Riaz, Gjermund Hansen, Eitan
Zuckermann, Børre Roås, Svein Arne Peterson, Jarle Lid,
Niels Kristensen, Ramie P. Legaspi og Vidar R. Sæle.

SMS-NYHETER

Foreningen sender ut SMS meldinger til medlemmer om hva som skjer av aktiviteter i foreningen.

Å få SMS-nyhet fra foreningen er GRATIS.
Ønsker du å få tilsendt SMS-nyheter?
Send oss ditt mobilnummer og navn på e-post: post@odf.no eller sms 930 32 049.
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LOKALER TIL HØSTEN
Oslo Døveforening har i juni flyttet ut av storsalen og lageret i kjelleren. Alle tingene ligger på et lager, inntil vi finner nye
lokaler.
Oslo Døveforening og Døves frivillighetssentral har ikke flyttet, og har kontor i Nedre Voll gate 5.

Til høsten vil det være aktivitet i kursrommet ved:
Bridgeklubben hver tirsdag kl 18-22
Kvinneforening, en tirsdag i måneden fra kl 18
Døves frivillighetssentral, annenhver onsdag fra kl 10-14

Til høsten blir det aktivitet i Døvekirken i Fagerborggt. 12:
Fri og faglig fredag, en fredag i måneden fra kl 16-18
Tegnspråk-kafe, en lørdag i måneden fra kl 12-15
Seniortreff, annenhver onsdag kl 10-14

Ungdomsklubben PAFF
De vil ha sine aktiviteter hos Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb, som ligger i parken bak NRK på Majorstua.
Første aktivitet vil bli onsdag 4.september, onsdag 18.september, onsdag 9.oktober, og deretter hver onsdag fram til siste onsdag 11.desember i høsten fra kl 18.30.
Ungdomsklubben har aktivitetstilbud for ungdommer i alderen 16-27 år.
Følg med i ungdomsklubbens side i Facebook; https://www.facebook.com/groups/Oslo.Paff/

NB! Sjekk når de ulike aktiviteter skjer i www.odf.no eller terminliste i side 19 i bladet SeHer.
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DØVES KULTURDAGER I TRONDHEIM 18.-20. OKTOBER

Oslo Døveforening og Norges Døveforbund samarbeider om å tilby en kulturbuss fra Oslo – Trondheim t/r til kulturdagene
for en rimelig pris. Det er et tilbud til de som synes det er et stress å fly. Med buss blir man kjørt fra Oslo-sentrum til
hotelldøren.

KULTURBUSS

Kr 200 t/r per person
Påmelding til frivillig@odf.no innen 15.september eller til bussen blir fullt! Meld deg på, jo før, jo sikker plass får du.
Kr 200 betales til Oslo Døveforening, konto 1600 40 08301.
Avreise fredag 18.oktober kl 09.00 fra Oslo Døveforening i Nedre Voll gate 5, og kjører til Royal Garden hotell i
Trondheim.
Hjemreise fra Royal Garden hotell søndag 20.oktober kl 14.00, og kjører til Oslo S.
Mer informasjon om Døves Kulturdager, finner du i Døves Tidsskrift nr 4 eller www.kulturdagene.net.
Kontoret kan hjelpe til med påmeldingskjema til kulturdagene ved personlig frammøte eller på seniortreff i Døvekirken.

DØVES DAG

Norges Døveforbund i samarbeid med Språkrådet og Foreningen for norsk tegnspråk
(fonts), legger opp en markering av Døves Dag.
Fredag 20.september kl 18.00 – 21.00
Det blir debatt i Litteraturhuset, som Språkrådet har spesielt ansvar for.
Mer info om debatten kommer senere i www.odf.no.
Nr. 2- 2013
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TUR TIL LONDON

Oslo Døveforening og Døves frivillighetssentral har bestilt en gruppetur for 20 personer til London 1.-4.november 2013.
Avreise:
Fredag 1.november med British Airways, Oslo-London (Heathrow): kl 07.40
Hjemreise: Mandag 4.november med British Airways, London (Heathrow) – Oslo: kl 17.00
Hotell:
Hotel Royal National, Bedford Way, London (3 stjerner)
Avreise fra Oslo
Fredag reiser vi med fly fra Gardermoen til Heathrow. Vi blir hentet på Heathrow, da vi har bestilt busstransport til
hotellet. Innsjekking på hotell og fri disposisjon til å gå rundt i byen.
Fotball
Lørdag er det fotballkamp dag. Vi jobber med å få tak i kampbilletter. Du får oppleve den engelske atmosfæren på
fotballkampen. Vi kommer tilbake til med pris og program, da det kan bli endring av kampdag (lørdag eller søndag) pga
sikkerhet og tv-rettigheter.
Aktuelle kamper denne dagen er:

Fulham-Manchester United

West Ham-Aston Villa

Arsenal-Liverpool
Bytur i London
Søndag, etter frokost drar vi i byen. Vi vil se på noen av attraksjoner, museer osv, da byen byr på spennende ting å se.
Kanskje et besøk i en døveforening. Program kommer vi tilbake til.
Shopping
Det vil være tid til shopping på fredag, lørdag for de som ikke vil på fotballkamp og mandag formiddag.
Man kan handle i Oxford Street eller dra til markedene i Camden eller Portobello Road.
Mandag formiddag kan man også besøke noen attraksjoner og museer, for de som ikke vil på shopping.
Hjemreise
Tidlig ettermiddag drar vi med buss fra hotellet til flyplassen Heathrow.
Pris
Turen koster kr 4.900 per person. Enkeltrom tillegg: kr 1.000 per person.
Turen inkluderer:
Fly Oslo-London t/r
3 netter på 3* hotell i London
3 x frokost
Busstransport flyplass-hotell t/r i London
Tegnspråktolker
Reiseledere
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.
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Niels Kristensen, frivillig@odf.no - sms 40230515 eller Vidar R. Sæle,
post@odf.no.
Nr. 2- 2013
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60PLUSS – AKTIVITETER

Torsdag 22.august – Sognsvann rundt

Vi møtes ved t-banestasjonen på Sognsvann kl 11.00. Vi går Sognsvann rundt. Ta gjerne med deg en matpakke.

Torsdag 5.september - Østmarka
Vi møtes ved t-banestasjonen på Skullerud kl 11.00. Vi går fra Skullerud og tur i Østmarka. Lunsj i Rustadsaga
sportsstue.

Torsdag 19.september - Skulpturparken

Vi møtes ved Fred Olsens gate kl 10.45. Vi tar gratis senterbuss som går til Sandvika, og vi går av på Henie Onstad
Kunstsenter. Der blir det en omvisning ute i Skulpturparken fra kl 12.00. Omvisningen varer ca 45 minutter med
tegnspråktolker. Lunsj i kafeen i kunstsenteret.

Torsdag 3.oktober – Tur i Nordmarka
Vi møtes på Majorstua kl 11.00, og tar t-banen til Frognerseteren. Vi spiser lunsj i kafeen først før vi går fra
Frognerseteren til Sognsvann.

SPENNENDE OMVISNING
Døves frivillighetssentral og Oslo Døve 60pluss hadde en
omvisning på Energigjenvinning på Haraldrudanlegget ved
Brobekkveien, onsdag 26.juni. Vi var 5 personer og 2
tegnspråktolker som var på omvisningen. Det var bestilt
omvisning 1 time, men vi var der i nesten 2 timer. Først var
vi et klasserom, der de ga oss informasjon om
Haraldrudanlegget, og om hvordan de sorterer alt søppelet,
som f.eks. de grønne og blå posene vi blir bedt om å sortere
hjemme. Så fikk vi hjelm og vester og fikk en flott og
spennende omvisningen inne på anlegget, som er datastyrt.
Den røyken som kommer ut fra anlegget inneholder 99 %
vann, så all giftige er skilt ut i flere prosesser og blir
oppbevart på en miljøvennlig måte. Til slutt var vi tilbake i
klasserommet og der fikk vi kaffekrus og en grønn
søppelkasse for de som ville ha.
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OSLO SOMMERPARK FOR FAMILIER

Søndag 15. september kl. 13 – 17 ved Tryvann Skisenter
Klatreparken i 3 timer. Alle får opplæring på stedet før man begynner å klatre. Ute i løypene er man på egenhånd.
Klatreparken:
Klatreparken har 900 meter zip-liner og over 140 elementer som er fordelt på 9 forskjellig løyper med ulik
vanskelighetsgrad. Vår lengste zip-line er over 250m og er 20m over bakken. All klatring starter og slutter ved klatretårnet
i parken. Der står det instruktører som hjelper deg og velge rett løype etter hvilken vanskelighetsgrad du ønsker. Vi kan
selvfølgelig ordne så deres gruppe starter sammen.
Det finnes også zip-liner for under 110 cm.
Priser:
Inngang i parken og mat (økologiske pølser og pølsebrød med ristede sesamfrø og hjemmelaget potetsalat) – Vi
reserverer bord i lavvo.
Under 110 cm:
110-140cm:
140cm + :

kr 80,kr 100,kr 150,-

Prisen inkluderer alt utstyr du trenger i parken, inngang samt guide/opplæring som ordner alt og gir dere en instruksjon
om sikkerheten i parken.
De som ikke skal klatre, må ikke betale. Men dere betaler for maten på kr 70. Det koster 150 kr ekstra for ikke medlem av
ODF (både barn og voksne).
Påmelding innen 5. september til Niels Kristensen – frivillig@odf.no
Husk å oppgi navn på alle som melder på + høyde på barna. Alle vil få et egenerklæringsskjema for Oslo Sommerpark
etter dere har meldt på.
Man kan ta T-bane nr. 1 Frogner seter, gå av på Voksenkollen Stasjon. Deretter er det 12 min å gå opp til Tryvannstårnet.
Med bil – kjør mot Holmenkollen, fortsett videre forbi hoppanlegget og oppover til Tryvannstårnet.
Nr. 2- 2013
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SOMMERKURS I HISTORIE

Foreningen hadde et sommerkurs i historie i dagene 24.-29.juni i døveforeningen. Kursleder var Beryl K. Ramvik (første
til venstre på bildet). Hun var særdeles flink til å fordele arbeidsoppgaver til deltakere og var klar og tydelig på hva vi skulle gjøre. Deltakerne (fra venstre Ann-Cathrin Larssen, Stein Erik Wroldsen, Vidar R. Sæle, Trine S. Austbø, Svein Arne
Peterson, Karl Fr. Robertsen og May Britt Nløkken) lærte hvordan å ta vare på gamle dokumenter, bilder og protokoller.
De lærte hvordan man skanner, og hvordan man skal bearbeide videre i prosessen og registrere inn på et skjema. På
slutten av kurset, klarte de å bli ferdig med 6 esker som inneholder protokoller, regnskapsbøker, legatbøker, medlemsregister, bilder og mye mer. Disse skal leveres til Oslo Byarkiv for oppbevaring for trygg og sikker framtid. Det er fortsatt
veldig mye som gjenstår, så det blir derfor en oppfølging av sommerkurs 8.-10.august.
Har du lyst å være med?
Målet med kurset er å fremme interesse for lokalhistorie og kulturvern, øke kunnskapene om distriktet, samle inn og ta
vare på slikt som har betydning for ODFs eller områdets historie. Mange arbeider også med slektshistorie i tilknytning til
kommunen eller området, noe som imidlertid er lite aktuelt i de fleste delene av døvehistorier i Oslo. Arkivarer sørger for
at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig, også for ettertiden.
Oslo Døveforening har skaffet seg en ny skanner og pc-bærbar til arkiv-arbeid. Alle kan bruke dette i løpet av kurset.
Kursleder Beryl K. Ramvik underviser oss hvordan man gjør med skanner og pc. De gamle materialer som protokoller,
bilder, blad og mer skal leveres til Oslo Byarkiv. Det blir en fordeling om å lære om prosessen fra start til slutt.
Kurstider: torsdag 8.august kl. 15 – 21
fredag 9.august kl 15 - 21
lørdag 10.august kl 10 – 17
Kurset er gratis. Alle vil få middag.
Påmeldingsfrist er 5.august til Vidar R. Sæle, post@odf.no. Både de som var med i sommerkurset og nye deltakere er
velkommen!

LEIE LOKALER?

Det er mulig å leie kursrommet i døveforeningen. Pris for å leie er kr 1.500 pr gang og medlemspris er kr 1.000 pr gang.
Ta gjerne kontakt med daglig leder Vidar R. Sæle, post@odf.no .
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OMVISNING /UTSTILLING MED TEGNSPRÅKTOLK
Onsdag 7. august kl. 13.00 – Slottet
Vi møter utenfor Slottet kl. 12.30. Det tar tid å komme inn. Det er ikke tillatt
å fotografere inne på Det kongelige slott eller i Slottsgården. Vi får en
guidet omvisning i Slottets vakreste representasjonsrom:
Statsrådsgarderoben, Ministersalongen, Den hvite salong, Kong Haakon
VII suite, Øvre Vestibyle, Fugleværelset og mye mer.
Det koster 95 kr pr. pers. Påmeldingsfrist innen 31. juli til Niels Kristensen
på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen

Lørdag 31. august kl. kl. 13.00 – Astrup Fearnley (Cindy Sherman – utstilling)
Cindy Sherman (f.1954) er en av vår tids fremste og mest innflytelsesrike
kunstnere. Hun tilhører en generasjon postmoderne kunstnere som tok i
bruk fotografiet og redefinerte det i en stadig mer visuelt orientert kultur.
Det koster 100 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 23. august til Niels
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen

Lørdag 14. september kl. 13.00 – Munch Museum (Munch 150 utstilling)
Jubileumsutstillingen "Munch 150" ønsker å klargjøre Munchs egenartede
bidrag til den moderne europeiske billedkunst. Edvard Munch var
kunstnerisk aktiv i mer enn 60 år, fra han debuterte tidlig i 1880-årene og til
han døde i 1944. Gjennom hele livet beholdt han et friskt og fornyende
engasjement til det å skape, og hans bilder har inspirert, forarget og gledet i
flere generasjoner. Edvard Munch blir hedret ved denne presentasjonen
over alle perioder og sentrale temaer i hans enorme livsverk. I alt vises ca.
220 malerier og ca. 50 verk på papir.
Det koster 50 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 6. september til Niels
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen

Lørdag 23. november kl. 13.00 – Oslo museum (Våre Hellige Rom-utstilling)
I utstillingen ”Våre hellige rom” på Interkulturelt Museum på Grønland, kan
du oppleve det religiøse mangfoldet i Oslo under ett tak. Visste du at det
finnes en hellig hindu-innsjø i Lillomarka, at Hell’s Angels på Alnabru har et
sikh-tempel som nærmeste nabo, eller at Norge i enkelte miljøer anses som
et buddhistisk land?
Det koster 75 kr. pr. pers. Påmeldingsfrist innen 15. november til Niels
Kristensen på frivillig@odf.no . Maks 30 personer i gruppen.
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Niels Kristensen, daglig leder, Nedre Voll gate 5 i ODFs lokaler, SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no
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.
Omvisning på Slottet
Onsdag 7. august kl.13.00. Den varer en time med tolk.
Vi møter utenfor Slottet kl. 12.30. Det tar tid å komme inn. Det er ikke tillatt å fotografere inne på Det kongelige Slottet
eller i Slottsgården.
Vi får en guidet omvisning i Slottets vakreste representasjonsrom: Statsrådsgarderoben, Ministersalongen, Den hvite
salong, Kong Haakon VII suite, Øvre Vestibyle, Fugleværelset og mye mer.
Det koster 95 kr pr. pers. Påmeldingsfrist innen 31. juli til Niels Kristensen på frivillig@odf.no
Sosialt samvær
Først samvær etter sommer er onsdag 21. august 2013 kl. 10-14 på ODF-lokal.
Tegningskurs
Vi har et tegningskurs på følgende onsdager, 4. september, 18. september, 2. oktober og 16. oktober
kl. 10 – 13 inkl lunsjpause.
Tor Magnus Bengtson underviser hvordan man tegner figur for eksempel dyr, ansikt og mer. Han er
meget dyktig i tegning. Kurset passer for alle, og koster kr 50 pr. gang pga materialer. 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.
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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.

August

07. onsdag
08. torsdag
09. fredag
10. lørdag
13. tirsdag
14. onsdag
20. tirsdag
21. onsdag
22. torsdag
24. lørdag
27. tirsdag
28. onsdag

Omvisning på Slottet
Oppfølging sommerkurs i historie
Oppfølging sommerkurs i historie
Oppfølging sommerkurs i historie
Bridge
Seniortreff i Døvekirken
Bridge
Døves frivillighetssentral, sosial kafe
60pluss
Pakistansk kulturdag (flerkulturelt)
Bridge
Seniortreff i Døvekirken
Baby-kafe
31. søndag Omvisning på Astrup Fearnley
Døvegruppa Regnbuen - medlemsmøte

September

03. tirsdag Bridge
Kvinneforening
04. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
05. torsdag 60pluss
10. tirsdag Bridge
11. onsdag Seniortreff i Døvekirken
13. fredag Fri og faglig fredag
14. lørdag Omvisning på Munch 150
17. tirsdag Bridge
18. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
19. torsdag 60pluss
21. fredag Døves Dag i Litteraturhuset
24. tirsdag Bridge
25. onsdag Seniortreff i Døvekirken
Baby-kafe
ODF - styremøte

16. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
17. torsdag 60pluss
18. fredag Døves Kulturdager i Trondheim
19. lørdag Døves Kulturdager i Trondheim
20. søndag Døves Kulturdager i Trondheim
22. tirsdag Bridge
23. onsdag Seniortreff i Døvekirken
Baby-kafe
Paff på Marienlyst
25. fredag fri og faglig fredag
26. lørdag Halloween fest for familier
29. tirsdag Bridge
30. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
ODF-styremøte
31. torsdag 60pluss

November
01. fredag
02. lørdag
03. søndag
04. mandag
05. tirsdag
06. onsdag
09. lørdag
12. tirsdag
13. onsdag
14. torsdag
15. fredag
16. lørdag
19. tirsdag
20. onsdag

Oktober

01. tirsdag Bridge
Kvinneforening
02. onsdag Døves frivillighetssentral, sosial kafe
03. torsdag 60pluss
05. lørdag Leo’s lekeland (flerkulturelt)
08. tirsdag Bridge
09. onsdag Seniortreff i Døvekirken
Paff på Marienlyst
12. lørdag Tegnspråk-kafe og medlemsmøte
15. tirsdag Bridge

23. lørdag
26. tirsdag
27. onsdag

Gruppetur til London
Gruppetur til London
Gruppetur til London
Gruppetur til London
Bridge
Kvinneforening
Seniortreff i Døvekirken
Paff på Marienlyst
Tegnspråk-kafe
Bridge
Seniorforeningen har utflukt
Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
60pluss
Fri og faglig fredag
Internasjonal buffet (flerkulturelt)
Bridge
Seniortreff i Døvekirken
Baby-kafe
Paff på Marienlyst
ODF-styremøte
Omvisning på Oslo museum
Bridge
Døves frivillighetssentral, sosial kafe
Paff på Marienlyst
60pluss

28. torsdag
30. lørdag Adventhygge og julelotteri ved seniorforeningen
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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

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

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

