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FORENINGSLEDEREN HAR ORDET

Foreningen fikk for 2013 tilskudd fra Ekstra-stiftelsen til et
forprosjekt om utarbeidelse av
tegnspråkundervisningsmateriell, og det ble søkt om et
hovedprosjekt for 2014. Det ble likeledes søkt om tilskudd
til prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere». Som
dere kan lese i bladet, fikk foreningen kr. 290.000 for 2014
til prosjektet for døve innvandrere. Det betyr at det skal
engasjeres en prosjektleder, foreløpig for ett år i 40 %
stilling. Vi er glade for at vi kan gi et bedre tilbud til døve
innvandrere og gi dem bedre oppfølging. Vi fikk ikke
midler til utvikling av tegnspråkundervisningsmateriell, men
vi får håpe på et bedre resultat senere.
På vegne av styret i ODF vil jeg ønske alle en god og
fredfylt jul, og håper at de som sogner til foreningen
fortsatt vil finne veien hit. Velkommen skal dere være, og
vi er glade for tilbake-meldinger og innspill for hvordan vi
fortsatt kan utvikle ODF til en god tegnspråklig arena.
sap

Så er atter et år gått, - og det har gått fort! Det er vel slik at
jo eldre man blir, dess fortere går tiden. Med en forening
som i år fylte 135 år, flyr tiden av gårde…
Vi kan se tilbake på et år fylt av mange aktiviteter. Til
tross for at vi flyttet fra våre store lokaler i juni, - synes det
ikke som virksomheten i foreningen har gått ned.
Foreningen har fortsatt kontorer og et lite møterom i Nedre
Vollgate, seniorforeningen leier lokaler i døvekirken og
ungdomsklubben PAFF leier lokaler på Marienlyst.

LEKSEKAFÉ PÅ TEGNSPRÅK
OG MØTEPLASS FOR UNGE

Aldersgruppen 13-23 år, hver tirsdag og torsdag.
Leksekafé kl 15-19
Møteplass kl 15-22
Hvor? Majorstuen Røde Kors Ressurssenter i
Bogstadveien 79 A.
På leksehjelp får du gratis toast og kakao!
Ønsket er selvfølgelig at døveforeningen skal få sine egne
lokaler, et sted der vi kan si at vi er hjemme. Vi er i gang
med den prosessen, og som de fleste vet, snakker vi om
samlokalisering med Teater Manu, Norges Døveforbund
og Døves Media der teateret i dag har sine lokaler. Neste
steg er å få gårdeieren med på laget, - hvilket vil være
avgjørende for om vi kan gå videre i prosessen.

STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer i begynnelsen av april 2014.
Frist for å sende stoff til bladet er 15.mars til
post@odf.no .
Nr. 3- 2013
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NYTT FRA STYRET

Svein Arne Peterson og Vidar R. Sæle var på deputasjon
hos Helse- og sosialkomiteen 24.oktober og ba om
ytterligere økning i driftstilskudd.

MEDLEMSBEVEGELSER
Innmeldinger
Karoline Garberg (h)
Erica Parker
Sander Aspelund
Einar Eidsand (h),
Heja Lykke Hellberg Kilicdogan
Ina Skaare (h)
Ulf Nagel
Ivar Anders Eide (h)
Anette Årnes

Bjørk Kehlet (h)
Ingar Kleppe
Sebastian Aspelund
Linea Eidsand (h)
Runa Storstein (h)
Izabel de Matos (h)
Tale Rahel Seland Moen
Lea Bjerve Eide

Sosialistisk Venstreparti foreslo en økning til Oslo
Døveforening på kr 100.000 og Rødt foreslo en økning til
Døves frivillighetssentral kr 50.000 i finanskomiteens møte
27.november, men ble nedstemt av flertallet. SV og R med
2 stemme på forslaget til ODF og en stemme fra Rødt til
frivillighetssentralen.
I det bladet går i trykken, er protokollen fra Bystyrets
behandling av budsjett for 2014 ikke klar. Slik det ser ut til
at det ikke blir noen endringer i forslaget fra Byrådet til
foreningen og frivillighetssentralen.

Utmeldinger
Mathias Kubik
Solveig Uteng
Shafia Abdullahi Ali
Tor Magnus Bengtson
Morten Svendsen Brynhildsen Roar Bredvei (h)
Ajan A. Dallabe
Anne Berg Derås
Tuva Malin Schrøder Engan (h) Khava Dzhabrailova
Nicholas Ewans
Ola Færden
Masako Yamada
Marius Hagen
Roald M. Hauge (h)
Selma Kaldalons
Ann-Cathrin Larssen
Marianne Michelet (h
Hanna Lara Olafsdottir
Kim Roar Røine
Unnie Sen Sheng
Katrine Søyland
Geir Pettersen Grønningsæter (h)

Frifond

Dødsfall
Kari Marie Myrhol
Reidar Øverland

Vi fikk vite resultater fra ExtraStiftelsen 26.november,
hvilke prosjekter som ble delt ut. Oslo Døveforening søkte
om 2 prosjekter.

Britt Astrid Greiner

Revisjon av feriehjemmet Skaug
Vi har sagt opp revisjonsavtale med firmaet BDO til å
revidere regnskap for feriehjemmet Skaug. Grunnen er at
vi synes det er dyrt å betale nesten 10.000, når
feriehjemmet har lite inntekter. I stedet vil årsmøtets valgte
revisor for underavdelinger revidere regnskapet. Det vil bli
lagt fram lovendringsforslag til årsmøte 26.april 2014.

Driftstilskudd for 2014
Byrådet la frem sitt budsjettforslag 25.september, om at;
- Oslo Døveforening får en liten økning fra kr
315.000 (2013) til kr 380.000
-

Døves frivillighetssentralen en liten nedgang fra kr
120.000 (2013) til kr 115.000
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Vi har mottatt frifond-midler for skoleåret 2013-2014 fra
Norges Døveforbunds Ungdom, med henholdsvis kr 9.039
til foreningens tilbud for barn og kr 48.517 til
ungdomsklubben Paff.

Prosjekter

Tegnspråk er et språk!
Vi har dette som et forprosjekt i 2013, og søkte om
videreføring til hovedprosjekt med start i 2014. Dessverre
fikk vi ikke noen midler til å utvikle tegnspråkmateriell. Vi
tror at ExtraStiftelsen vil avvente rapport for forprosjektet i
år, før vi kan få nye midler. Vi vil søke på nytt i juni 2014.
Bedre vilkår for døve innvandrere
Vi jublet over at vi fikk prosjektmidler til et nytt prosjekt
«Bedre vilkår for døve innvandrere». Prosjektet skal
avdekke behov, utfordringer og finne ut hvordan gruppen
døve innvandrere i Oslo og Akershus, kan få bedre
livsvilkår. Vi søkte om kr 580.000 for 1-årig prosjekt, men
fra ExtraStiftelsen ble vi forvirret at vi fikk tildelt kr 290.000.
Men etterpå fant vi ut at ExtraStiftelsen hadde gjort om

prosjektet til 2-årig prosjekt. Det blir derfor lyst ut etter en
prosjektleder stilling. Se egen annonse i side 17.

JULEKONKURRANSE

Omsorg+ og andre saker vedrørende døve
Vi hadde et møte med Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester 31.mai 2012. Vi har purret noen ganger, og har
fått et brev 21.november 2013, som sier;
«Temaer som ble tatt opp var foruten Omsorg+:
Hjemmesykepleie, TT turer og korttidsplasser for døve.
Det fremgår av referat fra møte at avdelingen vil vurdere
om Rådgivningskontoret kan gjennomføre en mer
omfattende kartlegging av behov for Omsorg+ og døve
samt behov for en ny undersøkelse vedrørende
hjemmesykepleie for døve.
I budsjett for 2013 ble det ikke avsatt midler til kartleggings
formål. En ev kartlegging må derfor gjennomføres innenfor
etatens budsjett. I vår tildelingsbrev for 2014 vil det på ny
vurdere om kartleggingsoppdrag kan gis til Helseetaten.
Når det gjelder TT har Byrådet avgitt en sak til bystyret
som fortsatt er under behandling i bystyret. Hva angår
korttidsplasser vurderer Sykehjemsetaten etablering av
egne korttidssykehjem, i dette arbeidet vil behov for
korttidsplasser for døve også tas med.»
Vi vil i samarbeid med Rådgivningskontoret følge opp, om
det blir satt av midler til en kartlegging av behov for
Omsorg+ og hjemmesykepleie i 2014. Foreningen vil søke
om midler til Helse sør/øst til et seminar om eldre døve i
Oslo og Akershus i forhold til behov knyttet til sykehjem,
hjemmesykepleie og omsorgsbolig. Hva er det beste for
eldre døve i forhold til et tegnspråklig miljø i Oslo/
Akershus?

Hva viser klokken på bildet?
Svar kan sendes til Oslo Døveforening, post@odf.no
innen 1.januar 2014.
Blant de riktige svar, vil det bli trekning av en vinner som
får 1 pose twist-sjokolade.

DØVES KULTURDAGER

Det blir Døves kulturdager i Bergen 7.-9.november 2014.
For mer informasjon og påmelding på http://
kulturdager.bgds.no/index.html .
Deltakeravgiften øker etter 31.desember 2013, så det er
lurt å melde seg på før.

TEATER?
Har du lyst å spille teater? Går du med en skuespiller i
magen?
Bli med oss og delta i oppsetningen av et stykke med tanke
på kulturdagene i Bergen 7.-9. november 2014.
Møt opp i døveforeningen torsdag 9. januar 2014 kl. 19.00
så ser vi hvor mange vi er som vil drive med teater.

Nr. 3- 2013
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ORGANISASJONSKURS FOR ODF-STYRET OG UNDERAVDELINGER

Det var en vellykket kurssamling 6.-8. desember 2013 på
Sørmarka. Vi inviterte to representanter fra SAFT (Sosial
Akademisk Forening for Tegnspråkbrukere), som består
av døve og hørende studenter og.en representant fra Oslo
Døves Sportsklubb. Vi var 28 personer i alt.
Det var meningen at Toralf Ringsø fra Bergen som skulle
komme fredag med formiddags fly. Men vinterværet
stoppet all flytrafikk i Sør Norge. Han ventet tålmodig i kø i
2 timer for å endre ny tid til lørdag morgen. Vi jublet at
Toralf klarte å komme lørdag 2 timer forsinket.

Han fortalte om organisasjonsmodell i Bergen Døvesenter.
Det vil si at Bergen Døves Idrettsklubb og BEAST (samme
type som SAFT i Oslo) er underavdelinger av Bergen
Døvesenter. Foreningen fikk flere medlemmer og større
6 Nr. 3- 2013

muligheter å få tilskudd fra det offentlige. Idrettsklubben får
kr 50 per medlem fra Bergen Døvesenter for
medlemskapskontingenten av Norges Døveforbund. En
stor fordel for foreningen og underavdelingene som kan få
flere medlemmer. Alle deltakere på kurset så veldig positiv
på denne modellen. Toralf måtte forlate oss etter 2 timers
foredrag for å rekke flyet hjem.
Ved ankomst fredag ettermiddag fortalte Svein Arne
Peterson om Oslo Døveforenings framtid. Oslo
Døveforening (ODF) har leiekontrakt i lokalene til og med
31. desember 2014. ODF er med i et prosjekt
«Tegnspråkhus» sammen med Norges Døveforbund,
Teater Manu og Døves Media om samlokalisering. Vi er i
gang med å undersøke om muligheter for å overta hele
huset i Schleppegrells gate 32, der Teater Manu og Døves
Media er der fra før av. Det er en lang prosess som krever
ombygging innvendig, og vi må se hvordan tegningene
blir. Det er ikke helt bestemt ennå. Medlemmene vil få
oppdatering i de kommende måneder på tegnspråkkafe en
gang i måneden.
Niels Kristensen hadde 2 forskjellige oppgaver i samspill.
4 grupper diskuterte om en løsning av oppgave om «Båten
synker». Det var en vanskelig og morsom oppgave. Neste
dag dreide det om «Trafikk i New York». Det tok veldig
lang tid å løse denne oppgaven. Oppgavene gir en god
dialog, samarbeid og blir bedre kjent med hverandre i
gruppen. Det kan overføres til styremøte hvordan man gir
gode dialog og et beslutningsdyktig styre. En gruppe som

vant oppgavene fikk en bok til hver av ODFs 100
årsjubileum i premie.

Paal Richard Peterson kom lørdag ettermiddag og
foreleste om organisasjon og ledelse. Han ga 4 grupper i
teamrolle om hvem spiller leder, kasserer og styremedlem.
Det var morsomt å se på. Paal Richard fortalte at det er
vanlig at forening, underavdeling eller andre forandrer på
10 % i løpet av året. Man følger etter nytid og samfunn. Vi
ser at ODF også har forandret i aktivitetstilbud til
medlemmer. Det vil si Fri og faglig fredag, tegnspråkkafe
på en lørdag, museum/utstillinger med tegnspråktolk og
ulike kurstilbud. Det fungerer bra for ODF.
Lørdag kveld fortjente alle etter 2 lange og harde dager
med lærerike temaer med et julebord. God mat og sosialt
samvær.
Søndag formiddag ledet Svein Arne Peterson gruppen i
kurs om webside. Hvordan man gjør med å legge tekst og
bilder på www.odf.no. Vi håper at underavdelinger blir
flinkere til å legge ut litt mer oftere i 2014.

SENIORTREFF
Grunnet oppussing i Døvekirken, blir det seniortreff i
Lovisenberggt 4 i januar og februar. Tilbake igjen i
Døvekirken fra 26.februar og fram til sommeren.
Oversikt over seniortreff
15.januar – Lovisenberggt 4
29.januar – Lovisenberggt 4
12.februar – Lovisenberggt 4
26.februar – Døvekirken og seniorforeningen har årsmøte

HISTORIEN OM NEDRE GAUSEN

Nedre Gausen hadde en lansering av en ny historiebok
om Nedre Gausen, torsdag 12.november i Holmestrand.
Vi fikk varm god lapskaus til
lunsj, og etter lunsjen var det
lansering av den nye boka.
De som skrev «mitt
skoleminne» fikk utdelt
blomster og en bok til hver.
Andre som har bidratt til
boka fikk også bok til hver og noen fikk gaver. Til slutt fikk
alle som var tilstede på lanseringen en bok til hver. Det ble
populært og alle ble veldig glade og stolt over den fine
store boka med mange bilder. Så fikk vi kake og kaffe før
vi dro hjem.
Gudmund Eikli hadde
ideen om å lage denne
boken, som er blitt en flott
historiebok med mange
bilder fra gamle dager i
årene 1881 og fram til
2012. 22 tidligere elever
har skrevet om «mitt
skoleminne». Boka er
skrevet av 3 forfattere
Per Sigmund Bjørndal (1881-1981), Stein Erik Ohna (1981
-2000) og Liv Synnøve Dahl (1999-2012).
Boken koster kr 290,-, og bestiller du minst 3 bøker får du
50 % rabatt.
Kan bestilles hos: http://moller.mamutweb.com/Shop/
Search?q=gausen&page=1
Nr. 3- 2013
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 7. ÅRSMØTE 2014

Lørdag 26.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 15.mars 2014)
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 15.mars 2014)

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 136. ÅRSMØTE 2014
Lørdag 26.april (starter når Hjelpefondets årsmøte er ferdig)
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 (leveres hovedstyret senest 15.mars 2014)
Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 15.mars 2014)
Vedta medlemskontingent for neste år
Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet
Valg som ledes av valgkomiteen

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2013 har adgang til årsmøtet. Det er ikke
mulig å betale medlemskontingent for 2013 på årsmøtet.

Velkommen!
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Styret

TEGNSPRÅK-CAFE PÅ LØRDAG Kl 12-15
Lørdag 11.januar kl. 13.00 på Rycon - MOTEDESIGN
Nils-Christian Ihlen-Hansen forteller om hans liv. Han ble født nesten døv og har sitt
profesjonelle internasjonale liv i motebransjen i 35 år i Paris. Som designer og
professor underviser han i motedesign og modellering-drapering på byste verden
rundt. Han er grunnlegger av Moteskolen AS Esmod Oslo 1990-2011. Han vil
demonstrere drapering på byste.
Sted: Rycon AS i Ryensvingen 11 B

Lørdag 8.februar kl. 13.00 på Rycon - NAV TOLKETJENESTE
Vi får besøk av NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus. De vil fortelle om
tolketjenesten, hva deres oppgave er, om tolkebrukere, om bildetolkning og statistikk.
Det er anledning å komme med spørsmål til tolketjenesten.

Sted: Rycon AS i Ryensvingen 11 B

Lørdag 8.mars kl. 13.00 i Døvekirken - RÅDGIVNINGSKONTORET
Vi får besøk av Rådgivningskontoret for hørselshemmede. De vil fortelle om hva de
jobber med og hvilke nyheter de vil fortelle oss. Det er anledning å komme med
spørsmål til dem.

Sted: Døvekirken, Fagerborggt 12

Lørdag 5. april kl. 13.00 i Døvekirken - JEG VELGER SELV HVORDAN MITT LIV SKAL BLI
Erik Lundquist forteller om «Jeg velger selv hvordan mitt liv skal bli».
Hvem bestemmer hvordan livet mitt skal være? Er det slik at vi selv kan bestemme
eller det det slik at vi blir påvirket av familie og venner? På hvilken måte påvirkes mine
valg av andre utenom meg selv? Dette er ting man blir nødt til å forholde seg og son
gjør at noen valg er vanskeligere enn andre.
Sted: Døvekirken, Fagerborggt 12

Nr. 3- 2013
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FRI OG FAGLIG FREDAG!
Gjennom "Fri og faglig fredag!" er målet 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 serie med forelesninger rett etter arbeidstid en fredag hver måned i døveforeningen.
Tidspunkt: kl 16.30 - 18.00. (Lokalet er åpent fra kl 16.00.)
Fredag 17.januar: Knut Nærum – på Rycon, Ryensvingen 11 B
Hvorfor ler vi av noe? Om Nytt på Nytt spesielt – og norsk humor generelt.
Bilde fra wikipedia.no.

Fredag 14.februar på Rycon, Ryensvingen 11 B
Ikke bekreftet, Følg med i odf.no og i facebook gruppen ”fri og faglig fredag”
Fredag 14.mars: Jørn Hurum i Døvekirken
Hvem var Ida? Ida er et 47 millioner år gammelt fossil av et pattedyr. Et forskningsteam ledet av
den norske paleontologen Jørn Hurum har i to år undersøkt og dokumentert fossilet. Funnet av
Ida fikk mye oppmerksomhet – og kritikk – i media.

Fredag 25.april: Runar Døving i Døvekirken
Er norsk mat harry? Hva er det med den norske dårlige selvtilliten når det gjelder mat? Hva betyr
tradisjon, klasse, nasjonalitet og identitet for mat? Og hva med sild og poteter - og øl?

Fredag 23.mai: Mathias Haugaasen i Døvekirken
Fotball-VM uten Norge – hva gjør de beste best?
Henger norske fotballspillere etter?
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VÅT FAMILIETREFF PÅ SOMMERPARK
Oslo Døveforening arrangerte familietreff for medlemmene søndag 15. september på Sommerpark ved Tryvann Skisenter.
Det var mye regn i hele dagen. 24 barn og 18 voksne hadde funnet veien til parken med regntøy på. Barna fikk utstyr og
opplæring i å klatre i en halvtime før de fikk være ute på klatreparken i 3 timer på egenhånd. Det var 9 forskjellige løyper
med ulike vanskelighetsgrad. All klatring starter og slutter ved klatretårnet i parken. Foreldrene fulgte og passet på barna
med hensyn til sikkerheten. Alle var slitne og sultne og frøs etter godt frisk luft og regn. De spiste deilige pølser med
pølsebrød og hjemmelaget potetsalat i lavvo med bål. Etterpå skyndte alle hjem til varmt bad.

www.odf.no
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BOKSIRKEL
Har du kjøpt boken "Castberggårdssyndromet", men ikke fått lest den enda? Har du lest boken, men savner noen å
diskutere den med?
Da er dette noe for deg!
Vi er flere som har kjøpt boken, men ikke "fått tid til" å lese den. Derfor vil vi samles i døveforeningen for å lese og
diskutere boken sammen.
Vi har satt opp en studieplan på 3 ganger og alle må lese "leksen" sin til hver gang slik at vi kan diskutere det vi har
lest.
Lørdag 11.januar kl. 11.00-12.30. Lese side 7-27. Sted: Rycon
Onsdag 5.februar kl. 18.00-19.30. Lese side 29-57. Sted: ODF lokale
Onsdag 26.februar kl. 18.00-19.30. Lese side 58-71. Sted: ODF lokale
Hver gang skal vi diskutere ting som forfatteren tar opp i boken sin.
Alle må ha lest disse sidene før de kommer slik at diskusjonen blir god og vi lærer mer og kan forstå boken bedre.
Hvis dette er vellykket kan vi finne andre bøker som vi kan jobbe oss gjennom i fellesskap.
De som ikke har boken, men har lyst å være med må skaffe seg boken enten gjennom å låne den av noen kjente,
eller ved å kjøpe den på nett.
http://www.bokus.com/bok/9789197932677/castberggardssyndromet/
Bindende påmelding innen 8.januar til frivillig@odf.no.
Ansvarlige for boksirkelen er Hege R. Lønning og Tone-Britt Handberg.

SPRÅKKURS?
Ønsker du et språkkurs?

 Amerikansk tegnspråk (ASL)
 Engelsk
 Spansk

SKAUG – 80 ÅR
Feriehjemmet Skaug feirer 80 årsjubileum
Lørdag 14. juni kl. 13.00 – 18.00
Det blir servert god mat.

Vi ønsker å vite hvor mange som har lyst på et av eller
flere språkkurs. Send gjerne en epost til Niels
Kristensen, frivillig@odf.no.
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Mer info kommer i neste nummer av SeHer.

OMVISNINGER PÅ UTSTILLING/MUSEUM MED TEGNSPRÅKTOLK
Søndag 9. februar kl. 13.00 – 15.00 - Holocaust Museet, Villa Grande, Huk Aveny 56, Bygdøy
Omvisning med guiden som hovedfokus er knyttet til nazistenes
masseutryddelsesprosjekt under Den andre verdenskrig og det norske
Holocaust. I tillegg vil rasisme, rasehygiene og antisemittisme bli
tematisert.
Entrebillett: kr 40 pr. voksen og kr 25 under 18 år. Utstillingen
inneholder sterke inntrykk, så det kan være verdt å tenke gjennom om
den er egnet. Det er ikke noe problem for tenåringer.

Påmeldingsfrist innen 5. februar til Niels Kristensen på frivillig@odf.no

Søndag 16. mars kl. 13.00 – 15.00 - Jødisk museum, Calmeyers gate 15 b
Utstilling med guiden om det jødiske året og helligdagene. Jødisk liv
gjennom tidene er nært knyttet til feiringen og markeringen av den ukentlige
Shabbat og de mange fest- og helligdager som utspiller seg gjennom året.
Feiringen av disse dagene er nøye beregnet etter den jødiske kalenderen og
de danner et viktig bakgrunnsteppe for hva det vil si å leve og identifisere seg som jøde.
Utstillingen viser de enkelte fest- og merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger. Her vil man få mye
ny kunnskap om levende tradisjoner, religiøs og historisk bakgrunn. Det har også blitt lagt vekt på å vise hvordan det jødiske
året har blitt – og fortsatt blir – feiret av jøder som lever i Norge i dag.
Entrebillett: kr 40 pr. person. Påmeldingsfrist innen 12. mars til Niels Kristensen på frivillig@odf.no

Lørdag 29. mars kl. 13.00 – 15.00 - Henie Onstad kunstsenter, Sonja Henies vei 31 i Høvik
Utstillingen om "Vi lever på en stjerne"
Hanna Ryggens teppe "Vi lever på en stjerne" fra 1958 er ledemotiv for en
stor, internasjonal kunstutstilling i regi av HOK og Fritt Ord. Teppet hang i
Regjeringsbygget som ble bombet i 2011, og fikk en flenge i nedre del. På
samme måten som et sår gror igjen, er denne flengen nå knapt synlig etter
nøyaktig arbeid fra konservatorens side. Likevel finnes det et arr i teppet
som vitner som det som opplevdes som en brutal revne i vårt eget samfunn.
Utstillingen tar utgangspunkt i hendelsene 22. juli og diskuterer begrepet
normalitet ut i fra dette.
Entrebillett: kr 80 pr. voksen og barn under 18 år gratis. Påmeldingsfrist innen 25. mars til Niels Kristensen på frivillig@odf.no
Gratis senterbuss kl. 11.00 fra Fred Olsens gate (mellom Prinsens gate og Tollbugata), kl. 11.15 fra Vigelandsparken.
Ankommer Henie Onstad kl. 11.35. Man kan se rundt på museum for eksempel Skulpturparken før vi starter omvisningen
kl.13.00.
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JULEVERKSTEDSKURS FOR FAMILIER
Oslo Døveforening og Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve samarbeidet om et korttidskurs i juleverksted for familier 7.
og 8. desember 2013.
70 personer meldte seg på kurset. Lørdag møtte vi opp ved Rycon med saks og lim. Fire lærere fra Ål kom og underviste i
håndverk. Noen av barn foretrakk å bake pepperkake i stedet for papir. Alle var konsentrerte i 3 timer og glemte å smake
på pepperkakene. To kokker serverte risgrøt med rød saft. Det var en fin dag. Alle gledet seg allerede til neste dag til
gårdsbesøk med buss. Det var mye snø natt til søndag.

Alle møtte opp før kl.10.00 og følte en god julestemning. Bussen var noe forsinket pga været. Vi dro 15 minutter forsinket
og kom fint fram til gården ved Jevnaker. Alle barna satt på hestevognene opp til åsen. Foreldrene gikk siden av vognene.
Barna lekte med aking, prøvde å ri med hest og spiste pølser ved bålet. Voksne fikk smake reinsdyrskarv altså med smør
og hvitløk i lompe.

Tilbake til gården koste vi oss med kaffe i den varme stuen. Julenissen kom og hilste på barna. Nissen fortalte om eventyr
og gårdsopplevelse. Han serverte kake til alle mot en stor klem fra hver deltaker.
Hjem til Oslo igjen kl. 17.00 etter en lang og flott naturopplevelse på landet. Vi vil også si tusen takk for et flott tilbud fra Ål
Folkehøyskole og kurssenter for døve.
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DØVEHISTORIE
OPPRETTE HISTORIELAG?
Vi inviterer en åpen kveld i døveforeningen, torsdag 16.januar kl 19.00.
Vi diskuterer om vi ønsker å opprette et historielag i døveforeningen. Vi har begynt å levere historiske materiell til Oslo
byarkiv, men vi trenger noen som kan forvalte og passe på, samt samle inn historiske materiell og lage regler for
oppbevaring. Dersom det blir opprettet et historielag, vil vi foreslå at det velges et interimsstyre på 3 personer.

ARKIVERINGSKURS FOR FOTO
Vi skal ha et arkiveringskurs for foto fra mandag 13.januar til lørdag 18.januar. Kursleder er Beryl K. Ramvik og program
er fra mandag til fredag kl 15-21 og lørdag kl 10-15. Kurset er gratis. Alle vil få middag. Påmelding til Niels Kristensen,
frivillig@odf.no innen 2. januar 2014.

MEDLEMSBLAD
Foreningen har inngått et samarbeid med Norsk Døvhistorisk Selskap om å legge ut alle våre medlemsblad i deres
webside www.ndhs.no . Vi har lagt ut 3 medlemsblad som foreningen har utgitt.
Fremskridt i 1907
Freidig i 1908
SeHer i årene 2003 – 2013. Det blir lagt ut blad etter hvert i 2014 for årene 1964 – 2002. Vi mangler fortsatt
første utgave av SeHer i 1963.
Har du liggende blad som vi mangler, så vil vi være glad om vi kan låne? Vi kopierer opp ved skanning og legger inn i
ndhs.no siden.

ETTERLYSNINGER

Har du gamle protokoller, dokumenter, bilder, film som du har lånt fra døveforeningen? Det er fint om du kan levere tilbake
til oss, slik at vi kan få dem registrert, skannet og til oppbevaring hos Oslo byarkiv.
Ønsker du å gi bort bilder, film, dokumenter som gjelder døvehistorie i Oslo og Akershus, så tar vi gjerne imot og sørger
for god oppbevaring.
Nr. 3- 2013
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INTERNASJONAL BUFFET

Flerkulturelt utvalg i Oslo Døveforening hadde et svært vellykket internasjonalt buffet lørdag 16.november på Rycon. Det
var over 60 personer som kom. Døve lagde spennende mat fra ulike land som Pakistan, Somalia, Israel, Irak, Kurdistan,
Afghanistan, Libanon og Marokko.
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Oslo Døveforening søker

PROSJEKTLEDER
Oslo Døveforening har fått prosjektmidler fra Extrastiftelsen til å gjennomføre to årig prosjekt «Bedre vilkår for døve
innvandrere», som gjennomføres i 2014-2015. Vi søker derfor etter en prosjektleder på 40 % for ett år, med mulighet for
forlengelse til andre året med forbehold at vi får prosjektmidler i 2015. Prosjektlederen skal jobbe som «innvandrerkonsulent», for utprøving og dokumentasjon om det er behov for en slik type stilling til å jobbe for døve innvandrere og de
utfordringer som ligger der.
Arbeidssted vil være hos Oslo Døveforening med utadrettet virksomhet. Arbeidsområde vil være Oslo og Akershus.
Stillingen omfatter:
Å være prosjektleder i prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere». Prosjektleder skal jobbe med og målgruppen er
døve personer med innvandrer bakgrunn, som har tegnspråk som primærspråk.
Kompetanse:
· Erfaring med prosjektarbeid
· Tegnspråk
· Kjennskap til ulike kommunikasjonsmetoder for døve og tunghørte
· Kjennskap til flerkulturelle
· Må ha morsmålskompetanse i tegnspråk til å være mellomtolk
Egenskaper:
· Utadrettet
· Fleksibel
· Kreativ
· Åpen for utfordringer
· Kompetanse for å kunne danne nettverk
Samarbeid:
· ”Døvefamilien” = Nettverk innenfor døve
· Offentlige instanser
· Oslo kommune og Akershus fylkeskommune med ansvar for mangfold og integrering.
Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 1.januar 2014.
Søknad med CV sendes til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo eller til daglig leder Vidar R. Sæle,
vidar.saele@odf.no.
Ta med kopier av vitnemål, attester og referansehenvisninger ved intervju.
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LONDON

i samme sted giftet prinsesse Diana med prins Charles
den gang.

Oslo Døveforening i samarbeid med Døves
frivillighetssentral hadde en fin tur til London 1.4.november 2013 med 16 deltakere og 2 tegnspråktolker.

Etterpå dro en gruppe til en pub for å se på engelske
fotballkamper på tv, mens en gruppe dro til Tate modern
og der fikk vi en omvisning av en døv guide som vi hadde
bestilt hos Tate modern på forhånd. Vi fikk først beskjed at
han kan internasjonal tegnspråk, men da vi møtte han var
det nok mer BSL (engelsk tegnspråk), men det gikk greit
da alle hjalp hverandre med å oversette til norsk tegnspråk
og diskutere med guiden om vi oppfattet riktig. Det var en
spennende omvisning i Tate modern om de forskjellige
kunstbilder og gjenstander. Etter omvisningen ble han med
oss på en kafe, slik at vi ble litt bedre kjent.
Vi reiste med fly tidlig fredag morgen, og kom vel fram til
hotellet i London. Vi bodde på Royal National hotel en 3
stjerners hotell. Etter innkvartering og pause, dro vi til St.
John’s Deaf Club. Vi forstod at det er kun 2 døveforeninger
igjen i London, og en av dem er St. John’s Deaf Club. Vi
husker før at det var 12 døveforeninger. Vi spurte om de
fikk flere nye medlemmer etter at 10 andre døveforeninger
ble lagt ned. De svarte samme antall medlemmer. Det var
veldig hyggelig å besøke døveforeningen, hvor det var 50+
treff med spill. De spilte hele dagen med whist, bingo og
lotto. Det var høy pengepremier. Alle fikk prøve seg whist,
og det var helt annerledes spill enn det vi er vant med.
Lotto var artig, da alle står i salen, så trekkes det et tall.
Hvis du har det tallet, betyr det at du har tapt og må sette
seg ned. Hvis du ikke har tallet på lottorekken, står du
videre og etter hvert ble det færre og færre som stod igjen,
og til slutt har man en vinner som stod igjen. Døves hus
var før en kirke, så brente det. Døveforeningen overtok
huset og pusset opp, men så var det en brann til, slik at
foreningen var stengt i 10 år før de fikk åpnet igjen,
grunnet problemer med å få dekket av forsikringen.
Lokalet er enkelt med høye tak, og en allsidig lokale som
kan brukes til idrettsspill, møter, fester etc.
Neste dag, lørdag dro vi til St.Paul katedral som ble bygget
i år 604. Det ble ombygget 5 ganger etter brann. Den siste
brannen er fra år 1666. Våre tegnspråktolker tolket
utmerket fra multimedia og audioguide som fortalte om
forskjellige ting i katedralen. Det var veldig flott katedral og
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Søndag dro vi til Greenwich Park og så rundt på
Greenwich Mean Time. Den er tidssonen. Greenwich
Mean Time ble innført som referansetid over hele verden i
1884. Så vi stod både øst og vest i forhold til tidssonen.
Etter turen på Greenwich tok vi kanalbåten Millenium Eye,
der vi tok en tur i Pariserhjulet – London Eye og fikk se en
flott utsikt over hele London.

På kvelden spiste vi god middag på en av restaurantene til
Jamie Oliver. Mandag hadde vi fri disposisjon, og flere var
i byen og handlet inn julegaver. Deretter tok vi t-banen til
flyplassen Heathrow og kom vel fornøyde etter turen, hjem
til Oslo på kvelden.
Tekst: Vidar R. Sæle
Foto: Kim Stenseth

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.

LEIE LOKALER?

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

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 .

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.
Nr. 3- 2013
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HUSKER DU SEPPO DYRSETH?
SeHer-bladet ønsker å finne personer som i sin tid var aktiv i tegnspråkmiljøet i Oslo. Vi lurer på hva personene gjør i dag.
Denne gang har vi snakket med Seppo Dyrseth.

Alder:
61 år og er humanist.
Gift:
Samkjønnet ekteskap.
Bosted: Bor i Nordre Frogn (sør på Nesodden).
Hvor kommer du egentlig fra?
Født i Finland og kom til Norge som 8 åring.
Hvordan kom du i kontakt med tegnspråkmiljøet?
Mor og far var begge døve. Selv er jeg enebarn. Er født inn i døvemiljøet. Har definert meg selv som døv helt til jeg
passerte rundt 40 års alderen. Da tok den hørende bevisstheten gradvis over. Det tok meg mange år, før jeg ble
”hørende”. Det å forstå hørende vitser, var noe av det første jeg ble bevist på. Jeg er autodidakt (betyr selvlært) i mange
ting som formet meg. Grunnen til dette var at jeg gikk ut av skolen etter 8 år (inkl. å måtte dumpe 1 år) som
”analfabet” (kunne ikke lese eller skrive norsk). Fikk fra Folkeskolen ”Lite godt” for disse to viktigste lærdommer som skal
danne grunnlaget for resten av et barns liv. Jeg har vel opplevd såpass mye spesielt, at det kunne bli en hel bok av det.
Du jobbet som tegnspråktolk i Oslo, kan du fortelle litt om jobben.
Jeg var med i gruppen av frivillige tolker, ufaglærte, som var grunnlaget for tolketjenesten i sin tid. Med andre ord var jeg
med i pionertiden. Prosjektet førte senere til at vi fikk et av verdens beste systemer for tolker under NAV. Noe vi i Norge
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bør være stolte av! Jeg sier ikke at alt er perfekt, men de som drev frem mandatet har vist evne til å få fram bedring hele
tiden. Men det har jo blitt litt stemoderlig behandlet av departementet, men det er en annen lang historie.
Det er litt rart å tenke på at jeg aldri ble offentlig godkjent tegnspråktolk. Grunnen var min store prestasjonsangst for å
besvare den skriftlige delen av eksamen. Jeg var lært opp til kun å representere andre og ikke meg selv. Så når
”nådestøtet” om spørsmål i skriftlig eksamen på hva jeg kunne, så klarte jeg ikke å besvare. Det er jo greit for folk som
kjenner meg i døvemiljøet at de får vite min versjon av hvorfor jeg ikke ble en offentlig godkjent tegnspråktolk.
Et kuriosa er å nevne debuten min som tolk. Det skjedde under Nordisk Døvekongress i Bergen. Jeg var vel ca 14 – 15 år.
Det var vanskelig å få noen til å tolke i kjelleren på Håkonshallen. Det var på den tiden man hadde ”snille” tolker fra
Frelsesarmeén. Min mor ble spurt om hennes sønn kunne tenke seg å tolke. Jeg husker at jeg fikk mange øyne rettet mot
meg. Noen smilte pent spørrende mens andre nærmest kommanderte meg med sine øyne. Alle virket lykkelige når jeg
reiste meg opp og gikk opp på bordet. Der roterte jeg rundt meg selv med samme setning til alle vinkler. Slik at flest mulig
fikk det samme som de bak ryggen min og på sidene. Alle smilte og var så glade for å få en tolk innenfra døvemiljøet! Det
til tross, fikk jeg etterpå høre at; ”jammen var du flink, men – du hadde noen finske tegn inni mellom”. Mor smilte stolt.
Hadde du noen andre oppgaver du jobbet med blant døve?
Jeg var heldig og fikk jobb som fritidsinstruktør på Skådalen skole, i ca. 8 år. Men jeg fikk ikke kalle meg fritidsleder. Dette
bare fordi jeg ikke hadde barnevern-akademi eller tilsvarende bakgrunn. Derfor kunne jeg bare være fritidsinstruktør. Det
irriterte meg egentlig. For utad fungerte jeg som fritidsleder og gjorde den samme jobben. Jeg hadde ansvaret for at
ungene på skolen skulle følges opp på alle mulige fritidssysler og annet. Særlig for elevene som bodde på internatet.
Aktivitetene skulle være i samråd med hjemmet. På den tiden var jeg også tolk for barna på telefonen hjem. Dette var før
bildetelefonen kom og var en måte for ungene å få ha sine private stunder med sine der hjemme. Derfor synes jeg fortsatt
den dag i dag at jeg skulle ha blitt honorert som fritidsleder.
Jeg holdt tegnspråkkurs for ansatte og for foreldre. Gjennom dette yrket fikk jeg virkelig muligheter til å samarbeide utenfor
skolen også med Norges Døveforbund, Norges Døveidrettsforbund, Oslo Døveforening og FFO. Dette var i samband med
skolerelaterte saker, slik som å ta initiativet til å skape samarbeide mellom skolene innen hørsel og blant annet
døveidretten. Inntil da hadde det bygget seg opp en front mellom skolene og forbundet. Det var spesielt døveidretten. De
hadde dårlig erfaring med skolene og skolene hadde hatt dårlig erfaring med døveidretten. Så det var et sammensurium
av tanker og følelser i dette vepsebolet. Det handlet om å få folk til bordet for å skape allianse. Målet var å fremme det
beste for skolenes elever, blant annet å få igangsatt skolemesterskap i diverse grener på landsbasis. Det ble fred. Resten
har stått i Døves Tidsskrift om skolemesterskapene, noe jeg har lest med smilende tilfredshet.
Ellers var jeg aktiv med å få til gode opplevelser for elevene med Døves kulturdager. Husker med spesiell glede da
elevene selv oversatte ”Hans og Grete” til tegnspråk. Hele skolen var med. Dette ble kronet med suksess i Tromsø det
året. Vi ble sponset av SAS. ”Huff, fy på lanken!” fikk jeg fra skolens ledelse. Dette skulle ikke ha skjedd. Statlige skoler
skal ikke ha sponsorer. Men hvor skulle jeg få tak i penger for å kunne fly kulisser, foreldre og barn? I tillegg få ordnet med
innkvartering for alle? Slik at min idé om at hvert av barna kunne ha en av sine foreldre med på turen. Endelig kunne
barna få oppleve at det var en mor eller en far som så dem opptre. Hadde jeg søkt om midler ville jeg helt sikkert fått nei
fra departementet. Slikt noe ser ikke andre enn vi som ferdes i miljøet av hvor viktig en slik opplevelse kan være for et
barn.
Jeg er litt opprører av natur. Liker ikke utrettferdigheter. Listen er blitt lang over prosjekter jeg har vært involvert i eller vært
pådriveren for. Noen som husker OL på Lillehammer-1994? Hvem var det som skrek i hjemmet i Oslo foran TV-en? Jo,
det var meg det. Jeg skrek til min kjære, i det han OL-president Juan Antonio Samaranch sa at De Olympiske Leker for
1994 skulle være i Lillehammer. Da, 7 år før, bestemte jeg meg for at jammen skulle det være tolketjeneste tilgjengelig
under disse lekene! Det var på høy tid at verden kunne gi et likeverdig tilbud til hørselshemmede som besøkende med
andre språk. Det klarte jeg og under de neste Olympiske vinterlekene i Japan, fulgte de min modell…
Jeg har vært den eneste som streiket alene med 100 % støtte av daværende teatersjef Ellen Horn, Nationalteatret. Mot at
foreldre til hørselshemmede barn måtte drive basar og innsamling av penger og tolkekuponger for at deres små poder
skulle få ha med seg tolk på teater. Norge ville ikke betale for at våre hørselshemmede barn skulle ha samme mulighet til
å se barneteater som de hørende barna. Få adgang til den norske skattekiste av teaterstykker. Dette var før Teater Manu
var på plass med vår alles flinke Mira Zuckermann i spissen. Heldigvis ville Aftenposten ved sjefredaktør Ruth Krefting, ha
(Fortsetter på side 22)
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(Fortsatt fra side 21)
hovedoppslag på denne saken på hele forsiden og det på en lørdag. Med et kjempebilde av meg. WAW! Det endte med at
det årlig bevilges midler for å tilrettelegge hørende teaterstykker for hørselshemmede.
Fortelle om hva du har jobbet med siden du sluttet som tegnspråktolk.
Jeg har hatt mange slitsomme år på grunn av min spesielle oppvekst, og fordi jeg mistet så mange av livets muligheter i
forhold til dårlig tilrettelagt skolegang. Det var ingen forståelse for at jeg var flerspråklig og faktisk også flerkulturell. Jeg ble
jo tidlig en slags ”barnearbeider” med ansvaret for to voksne. Det skulle ha vært omvendt. Jeg fikk aldri den skolegangen
jeg burde ha fått.
For noen år siden fikk jeg hjelp av Arbeidskontoret til å få omskolert meg. Så jeg gikk en dekoratør/design skole i 2 år. For
første gang klarte jeg å gjennomføre eksamen. Ble blant annet beste student begge to årene. Med egne diplomer. En stor
bragd for meg som knapt klarte noe på skolen før i tiden. Men i stedet for glede, fikk jeg sjokk og ble deprimert. Klarte
omsider å ta meg sammen og fikk en betydelig mengde kunder på dekoratør-faglige tjenester. Brått kom finanskrisa.
Plutselig ble mine tjenester ikke lenger prioritert. Over hele linjen ble det spart. Så dermed var min nytilegnede kunnskap
lite verdt. Etter dette begynte jeg å jobbe litt som frilanstolk igjen. Men i tiden der jeg var deprimert, fikk jeg Tinnitus og
nedsatt hørsel på høyre øre. Jeg fikk høreapparat. I noen perioder fungerte det greit for meg. Men etter hvert ble Tinnitus
en stor belastning. Jeg viste aldri når jeg var i form eller ikke. Dette forplantet seg til nakke og ryggmuskler og dårlig
søvnkvalitet, med tilhørende mye smerter. For tiden er jeg derfor langtids sykmeldt. Jeg forsøker likevel etter beste evne å
bidra til fellesskapets beste, for jeg er fremdeles den samme smilende og positive Seppo!
Har du i dag noe tillitsverv?
Jeg sitter som vara i Frogn kommunestyre for Frogn Arbeiderpartilag. Fikk flest personlige stemmer i (siste kommune og
fylkestingvalg i 2011) i min valgkrets i Nordre Frogn. Ble da valgt til å være representant for Frogn Arbeiderpartilag i
Samarbeidsutvalget på en lokal skole. Ellers bruker jeg mye tid som nestleder i Digerud grendestue. Et lavterskel tilbud for
kretsens beboere hvor man kan få leie lokaler. I tillegg er jeg styremedlem i Follo sopp og nyttevekstforening. Her har jeg
blant annet tatt initiativ til å få igangsatt kurs for innvandrere i å bli kjent med norske sopper. For på denne måte å drive
aktivt forebyggende arbeide for å unngå forgiftninger. Hvert år er det flere med innvandrer bakgrunn som spiser ukjente
sopper i Norge og som havner som dialyse-pasienter. Spesielt gjelder dette mennesker som kommer fra asiatiske land.
De har noen hvite sopper som er ansett som riktig delikatesse, og som til forveksling ligner den norske og svært giftige
”Hvit fluesopp” samt andre sopper i gruppen slørsopp.
Hva gjør du i din fritid?
Min ektefelle, Morten, og jeg er svært aktive i lokalmiljøet. Dessuten liker vi godt å hygge oss med god mat og godt drikke,
og inviterer gjerne venner på besøk. Vi lever et godt og privilegert liv her ute ”på landet”, selv om vi bare er litt mer enn en
halvtime fra Oslo.
Har du i dag kontakt med døve?
Jeg har fremdeles en stor vennekrets innen døvefamilien, og vi sees med jevne mellomrom. Dessverre ikke så ofte som
da vi bodde i byen, men vi holder likevel god kontakt med mange hver gang vi sees.
Hva er ditt beste minne i tegnspråkmiljøet i Oslo, eller har du en morsom historie å fortelle oss?
Jeg opplevde i døveforeningen en gang jeg var barn at en av de døve slapp en liten fis under middagen og trodde at ingen
hørte! Plutselig så vedkommende på meg og sa: ”Å, jeg glemte! Du er jo hørende! Må ikke sladre til de andre!” Jeg lovte å
ikke si noe, mens fislukten spredte seg i lokalet og alle så på hverandre og lurte på hvem som hadde sluppet en liten
”bønne”…
Intervjuer: Svein Sundkvist
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«SPØR OSS»

NÅR?

Onsdag 22.januar kl 10.00 – 14.00

HVOR?

Rycons lokaler i 2.etasje i Ryensvingen 11 B.

HVEM?

Døve innvandrere i Oslo og Akershus og andre interesserte er velkommen

HVA SKJER?

Vi har en standplass der du kan spørre oss om alt mulig.

Hvem kommer på standplassen?

- Oslo Døveforening med flerkulturelt utvalg
- Døves frivillighetssentral
- Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud for
hørselshemmede
- Conrad Svendsen senter
- Nasjonal senter for psykisk helse og hørsel
- NAV Hjelpemiddelsentralen i Oslo og
Akershus
- Norges Døveforbund
- Norges Døveforbunds Ungdom
- Rådgivningskontoret for hørselshemmede
- Med flere……

Gratis inngang.
Det blir servert kaffe/te, frukt og noe å bite i løpet av dagen.

VELKOMMEN!
Arrangør:
Prosjekt «Døve innvandrere» ved Oslo Døveforening i samarbeid med Døves frivillighetssentral, Signo
Rycon AS, Oslo Voksenopplæringssenter Skullerud for hørselshemmede og Norges Døveforbund.
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GRUNNLOVEN 200 ÅRSJUBILEUM 1814-2014
Oslo Døveforening i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, seniorforeningen og 60pluss inviterer til
foredrag 7.mai og en tur til Eidsvoll 8.mai.
Onsdag 7.mai kl 12 i Døvekirken

Nora Edwardsen Mosand har foredrag om «200 år etter Eidsvoll. Hvordan går det med døve i det politiske liv?».
Torsdag 7.mai – tur til Eidsvoll

Vi besøker Eidsvoll som er grunnlaget for grunnlovens 200 årsjubileum.
Kl. 11.30 Avreise fra døveforeningen i Nedre Voll gate 5.
Kl. 12.15 Kaffepause i Nebbenes nord kafe
Kl. 13.00 Kaffepause avsluttes
Kl. 13.15 Ankomst Eidsvoll og tid på egen hånd
Kl. 15.00 og 15.15 starter omvisningene (om vi blir 2 grupper a 20 personer)
Kl. 16.00 Omvisningene avsluttes
Kl. 16.30 Nebbenes kafeteria - 2-retters meny og kaffe
Kl. 18.00 Ca. avreise
Kl. 19.00 Ca. tilbake i Oslo
Bindende påmelding til daglig leder Vidar R. Sæle, vidar.saele@odf.no , sms 930 32 049 innen 5.mars 2014.
Turen koster kr 200,- per deltaker, som betales til Oslo Døveforening, konto 1600 40 08301 innen 5.mars. Ved forfall,
refunderes ikke deltakeravgiften etter 5.mars.
Vennligst oppgi ditt fødsels- og personnummer ved påmelding, da deltakere til turen blir registrert som deltakere av
korttid-kurs for Ål Folkehøyskole.
Prisen inkluderer:
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Busstransport
Guidet omvisning i hovedetasjene i Eidsvollsbygningen + kjelleren
Besøk i Wergelands Hus
2-retters meny inkl. kaffe

60PLUSS – AKTIVITETER

Torsdag 9.januar – Skøytemuseum

Vi møtes utenfor T-banestasjonen Majorstua kl 11.00. Vi går til Frogner stadion og besøker
skøytemuseumet. Det henger et bilde av den døve skøyteløperen Carl Werner. Etter museet, går vi en tur til
en kafe og spiser lunsj.

Torsdag 16.januar – Gym
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas
Hansen (døv).

Torsdag 23.januar – Bytur
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00.

Torsdag 30.januar – Gym
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas
Hansen (døv).

Torsdag 6.februar – «Vi lever på en stjerne»
Vi møtes ved Fred Olsens gate kl 10.45, og tar gratis senterbuss som går til Sandvika. Vi går av på Henie Onstad
kunstsenter. Vi får en times omvisning om utstillingen «Vi lever på en stjerne» i kunstsenteret med tegnspråktolker.
Lunsj etter omvisningen.

Torsdag 13.februar – Gym
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 11.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 12.00 til 13.00 med instruktør Thomas
Hansen (døv).

Torsdag 20.februar – Bytur
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00.

Torsdag 27.februar – Gym
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 10.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 11.00 til 12.00 med instruktør Thomas
Hansen (døv).

Torsdag 6.mars – Historievandring
Vi møtes ved krysset Jens Bjelkes gate og Tøyengata kl 10.50.
Vi får en guide md tegnspråktolker som forteller en historievandring gjennom Tøyengata til Grønland. Vi får besøke i en
leilighet i Tøyendaga, som er en typisk arbeiderleilighet fra 1910. Det blir veldig spennende å se. Vandringen tar ca 1,5 timer.
Etter vandringen finner vi en kafe og spiser lunsj.

Torsdag 13.mars – Gym
Gym på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann. Oppmøte kl 11.30. Vi begynner i gymsalen fra kl 12.00 til 13.00 med instruktør Thomas
Hansen (døv).

Torsdag 20.mars – Bytur
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00.

Torsdag 27.mars – Bytur
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00.

Torsdag 3.april – NRK
Vi møter utenfor NRK på Marienlyst kl 10.45. Vi besøker NRK og får en omvisning hos Tegnspråkkanalen og
Tegnspråknytt fra kl 11.00. Lunsj på Majorstua etter omvisningen.

Torsdag 10.april – Bytur
Bytur i Oslo, møtes utenfor døveforeningen kl 11.00.

Nr. 3- 2013

25

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.
Først samvær etter julen er onsdag 8. januar 2014 kl. 10-14 på ODF-lokal. 22. januar har vi en standplass på Rycon
«Spør oss». 5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars og 2. april på ODF-lokal.
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.
9. januar: Elyas Mohammed ”Fra gjengmedlem til konfliktforebygger”, 23. januar: En fra Conrad Svendsen Senter
kommer og forteller om deres tilbud til brukere. 6. februar: Banktjenestenes muligheter. Vi kommer med flere temaer
senere i januar.
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.

Døves frivillighetssentral ønsker deg en riktig god jul og et godt nyttår!
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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

MARS

07. tirsdag

04. tirsdag

Bridge
Kvinneforening
08. onsdag Døves frivillighetssentral
Paff
09. torsdag 60pluss
Teater – lyst å spille?
11. lørdag T egnspråk-kafe
Boksirkel
13. mandag Arkiveringskurs
14. tirsdag Bridge
Arkiveringskurs
15. onsdag Paff
Seniortreff i Lovisenberggt 4
Arkiveringskurs
16. torsdag 60pluss
Arkiveringskurs
Opprette et historielag?
17. fredag Fri og faglig fredag
Arkiveringskurs
18. lørdag Arkiveringskurs
21. tirsdag Bridge
22. onsdag Paff
Spør oss – stand på Rycon for døve innvandrere
23. torsdag 60pluss
25. lørdag Bridgeklubb årsmøte
28. tirsdag Bridge
29. onsdag Paff
Seniortreff i Lovisenberggt 4
30. torsdag 60pluss

FEBRUAR
04. tirsdag
05. onsdag

06. torsdag
08. lørdag
09. søndag
11. tirsdag
12. onsdag
13. torsdag
14. fredag
18. tirsdag
19. onsdag
20. torsdag
25. tirsdag
26. onsdag
27. torsdag

Bridge
Kvinneforening
Døves frivillighetssentral
Odf Styremøte
Paff
Boksirkel
60pluss
Tegnspråk-kafe
Holocaust museum
Bridge
Paff
Seniortreff i Lovisenberggt 4
60pluss
Fri og faglig fredag
Bridge
Døves frivillighetssentral
60pluss
Bridge
Paff
Seniorforeningen, årsmøte i Døvekirken
Boksirkel
60pluss

05. onsdag
06. torsdag
08. lørdag
11. tirsdag
12. onsdag
13. torsdag
14. fredag
16. søndag
18. tirsdag
19. onsdag
20. torsdag
25. tirsdag
26. onsdag
27. torsdag
29. lørdag

Bridge
Kvinneforening årsmøte
Døves frivillighetssentral
Paff
60pluss
Tegnspråk-kafe
Bridge
Odf styremøte
Paff
Seniortreff
60pluss
Fri og faglig fredag
Jødisk museum
Bridge
Døves frivillighetssentral
Paff
60pluss
Bridge
Odf styremøte
Paff
Seniortreff
60 pluss
Døvegruppa Regnbuen årsmøte
Henie-Onstad kunstutstilling

APRIL
01.tirsdag
02. onsdag
03. torsdag
05. lørdag
08. tirsdag
09. onsdag
10. torsdag
22. tirsdag
23. onsdag
24. torsdag
25. fredag
26. lørdag
29. tirsdag
30. onsdag

Bridge
Kvinneforening
Døves frivillighetssentral
Paff
60pluss
Tegnspråk-kafe
Bridge
Paff
Seniortreff
60pluss
Bridge
Paff
Seniortreff
Styremøte
60pluss
Fri og faglig fredag
Årsmøte i foreningen og Hjelpefondet
Bridge
Døves frivillighetssentral
Paff
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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

