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STOFF TIL NESTE NUMMER
Neste nummer kommer i begynnelsen av april 2015.
Frist for å sende stoff til bladet er 15.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.

LEDEREN HAR ORDET

Vi vil gjerne at ODF skal ha et tilbud til alle, og det er et
mål for oss at folk skal trives i foreningen. Da er det viktig
at vi får tilbakemelding fra medlemmene.
Vi ønsker god jul til alle døve i foreningens arbeidsområde
- både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi håper at vi får
se flere i døveforeningen, og at mange som i dag ikke går
i ODF finner tilbud som de ønsker å være med på. Vi ser
gjerne at flere blir medlem av ODF. Velkommen skal dere
være!
Sap

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER
Valgt på årsmøtet 26.april 2014.

Det er med lett hjerte jeg kan skrive leder denne gangen.
Jeg har flere ganger gitt uttrykk for at den høye husleien vi
betalte for våre lokaler i Nedre Vollgate, var en alvorlig
belastning for foreningens økonomi. Som kjent har vi nå
flyttet ut av Nedre Vollgate og leier kontor- og
forsamlingslokaler i Døvekirken. Det gjør at vi nå har en
utleier vi har det beste forhold til, og foreningens økonomi
vil også merke at husleien nå er ca. en tredjedel av
tidligere. Jeg vil her på lederplass gjerne få rette en takk til
Døvekirken for den imøtekommenhet den har vist oss. Vi
har en leiekontrakt på tre år, mens vi venter på at
tegnspråkhuset skal realiseres.
Hvordan går det så med tegnspråkhuset? Det er avholdt
møter både på statlig og kommunalt plan, og over alt
møter vi interesse og velvilje til prosjektet. Nå er det
selvsagt lett å vise entusiasme for et prosjekt uten at det
forplikter, - men jeg tror at disse planene kommer på riktig
tidspunkt: For det første er tegnspråk nå offisielt anerkjent,
for det andre skaper nedbyggingen av døveskolene behov
for sikring av andre arenaer der tegnspråk er
hovedspråket. Vi håper at det nå kan settes i gang en
mulighetsstudie, - dvs en studie for å vurdere hvilke
muligheter som finnes for et tegnspråkhus (både
bygningsmessig og organisatorisk) og hvilke muligheter
som finnes for finansiering og drift. Vi håper at ODF kan
være med og bidra økonomisk til at en slik studie kan
gjennomføres.
Når dere leser dette bladet vil dere også få et inntrykk av
gjennomførte og kommende aktiviteter i foreningen. Er
det noe du savner, eller et tiltak du gjerne vil ha
gjennomført, f.eks. et kursemne, så ta kontakt med oss.

Foreningsleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1.varamedlem:
2.varamedlem:

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

Bilagsrevisor:

Rolf Smenes

Revisor for underavd.:

Hege R. Lønning

Lovkomite:

Svein Arne Peterson
Irene Greftegreff
Tone-Britt Handberg

Feriehjemskomite:

Andreas Fjelde
Jan Inge Raknerud
Børre Roås
Eva Roås
Dan T. Pedersen

Varamedlemmer:
Programkomite:

Tone-Britt Handberg
Hege R. Lønning
Eva Skovli

Valgkomite:

Julia Ølmheim
Irene Greftegreff
Maj Lisbeth Marman
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NYTT FRA STYRET
MEDLEMSBEVEGELSER
Innmeldinger
Bazam Haq
Runa Storstein (h)
Jessica Hansen (h)
Utmeldinger:
Henrik Thorvaldsen

Erica Parker
Lis Mona Mjøen (h)

Elin Flottorp

Dødsfall:
Judith Zuckermann

GAVE TIL MADAGASKAR
Oslo Døveforening har gitt i gave kr 1.500 til Madagaskar
Døveforbund via Rune Anda. Pengene ble brukt til å
gjennomføre et landsmøte for Madagaskar Døveforbund.
GRASROTANDEL
Bridgeklubben fikk kr 18.000 og Døvehistorielaget kr 5.000
i grasrotmidler for 2014
FAGDAG OG WORKSHOP OM FN KONVENSJONEN
Svein Arne Peterson og Terje Lund deltok på fagdag og
workshop om FN konvensjonen for mennesker med
nedsatt funksjonshemmede 3.-4.oktober i Stavanger i regi
av NDF Stavanger.
FERIEHJEMMET SKAUG
Vi har mottatt en tilstandsvurdering av eiendommen
feriehjemmet Skaug fra BER (Byggteknisk Rådgivning
AS). Styret er bekymret for brannsikkerheten ved utleie av
feriehjemmet. Det er satt i gang innhenting av priser hva
det koster å investerte av brannsikkerhet. De andre
momenter for vedlikehold, vurderer feriehjems komiteen
hva som må gjøres.
AKERSHUS DØVEFORENING
Vi har mottatt svar fra Akershus fylkeskommune vedr vår
klagesak. Klagenemnda i Akershus fylkeskommune
opphever vedtak av 8.april hvor Oslo Døveforening ble
tildelt kr 25.000. Saken sendes tilbake til Avdeling for
kultur, frivillighet og folkehelse for ny behandling.
Vi ser at det fremkommer at Akershus Døveforening
hadde søkt på samme post og fikk kr 20.000.
Fylkesadvokaten skriver sin utredning for klagenemnda at
de anser Oslo Døveforening som et fylkesledd etter
retningslinjer for søknad drift- og tiltaksmidler for
funksjonshemmedes organisasjoner.
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FRIFOND
Vi har fått tildelt midler fra frifond gjennom Norges
Døveforbunds Ungdom. Kr 5.000 for barn med foreldre og
kr 30.796,78 for ungdomsklubben Paff. Midlene brukes i
skoleåret 2014-2015.
KULTURELLE SPASERSTOKKEN
Vi har fått tildelt kr 15.000 fra Kulturetaten i Oslo
kommune, og midlene brukes til kultur tiltak for eldre døve.
Det vil bli annonsert hvilke tiltak som skal gjennomføres i
2015 i websiden, medlemsblad SeHer og tekst-tv side
771. Tiltakene er i samarbeid med Døves
frivillighetssentral, Eldresenter for døve og døvblinde og
St.Hanshaugen Omsorgssenter ved døveavdelingen.
GAVE TIL ELDRESENTER FOR DØVE OG DØVBLINDE
Eldresenter for døve og døvblinde hadde 10
årsjubileumsmarkering 3.november. Døves
frivillighetssentral og Oslo Døveforening ga sammen i
gave kr 1.000 som brukes til aktiviteter i eldresenteret.
OMSORG +
Vi har purret flere ganger til Oslo kommune,
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester. Vi hadde
et møte i 31.mai 2012. Kommunen ville først sette i gang
en kartleggingsundersøkelse for å kartlegge behov for
omsorg+ boliger til døve som bruker tegnspråk og andre
tiltak. Det var ikke satt av midler i 2013 og heller ikke i
2014. Vi purret flere ganger. Siste nytt er at vi fikk et brev
fra kommunen 30.oktober 2014 om at det tas sikte på at
kartleggingen gjennomføres i løpet av 2015.
EXTRASTIFTELSEN

Vi har fått midler til 3 prosjekter.
1.
Fra Extraexpress midler har vi fått kr 20.000 som
brukes til møteplass for døve barn med foreldre.
2.
Prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere» har
vi fått bevilget kr 290.000 for år 2.
3.
Prosjektet «Mellomtolk» har vi fått kr 715.000 for år
1.
Vi synes det er gledelig å få midler til spennende
prosjekter i foreningen. Vi ble skuffet over at vi ikke fikk
prosjektmidler til «Tegnspråk er et språk», som skulle
utvikle nytt undervisningsmateriell på våre tegnspråkkurs
og «Synliggjøring av frivilligsentraler for døve». Vi får
prøve igjen de to prosjektene neste år.

STYRESEMINAR

Fra venstre Terje Lund, Svein Arne Peterson, Helle Heidi Hammerlund, Aggie V. Handberg, Janne Moskaug og foran
Niels Kristensen og Vidar R. Sæle.
Vi hadde styreseminar på Sørmarka 29.-31.august, med
hovedtema «fra passiv til aktiv styre».
Vi hadde foredrag av:

Forventninger til styret ved Tone Britt Handberg

Foreningsmodell og styreroller i Døveforeningen af
1866 i København ved Henrik Hougaard og Jane
Brøndum
Tone-Britt Handberg ga mange gode innspill og
diskusjoner med styret, som fikk styret til å tenke gjennom
sitt arbeid i styret.
Med døveforeningen i København hadde vi mye mer til
felles, enn da vi hadde seminar med døveforeninger i
Bergen, Stavanger og Trondheim i januar 2013. Der
oppdaget vi at Oslo Døveforening ikke hadde så mye til
felles med dem. Men etter danskenes foredrag, fant vi
flere felles saker, problemer og utfordringer vi kan utveksle
erfaringer med dem.
Vi ble enige om å ha neste styreseminar i København med
styret i Døveforeningen af 1866. Vi ble også enige om at
de kontakter Danske Døveforbundet om å arrangere et
Nordisk foreningsseminar for de største døveforeninger,
som f.eks Oslo, København, Stockholm og Helsingfors.
Bedre kontakt med underavdelinger
Styret ønsker bedre kontakt med våre egne
underavdelinger, og har oppnevnt kontaktpersoner som
fordeles slik:

Døvehistorielaget:
Feriehjemskomiteen:
Bridgeklubb:
Kvinneforening:
Døvegruppa Regnbuen:
Døvblittgruppen:
Ungdomsklubben Paff:
Seniorforeningen:
Flerkulturelt utvalg:

Janne Moskaug
Janne Moskaug
Svein Arne Peterson
Helle Heidi Hammerlund
Aggie V. Handberg
Aggie V. Handberg
Marius Berge Eide
Vidar R. Sæle / Niels Kristensen
Terje Lund og Lubna Mehdi

Målet er å ha kontakt og informasjon mellom styret og
underavdeling. Kan delta på styremøte om
underavdelingen ønsker det. Styret prøver å oppfordre
underavdelingene å jobbe mer med websiden eller sende
stoff og bilder som administrasjonen kan legge ut til de har
lært å bruke websiden. Styret rapporterer muntlig under
styremøte om hvordan det går.
Henvendelser til kontoret
Vi ble også enige om at daglig leder prøver å redusere
henvendelser fra enkeltmedlemmer som skal ha hjelp til
forskjellige ting. Mest mulig henvendes til
frivillighetssentralens «onsdagskafe» og/eller til
Rådgivningskontoret.
Programkomiteen
Programkomiteen fremlegger forslag til aktivitet i 2015,
som så fremlegger for styret til godkjenning og bestemmer
hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som skal ha
ansvaret.
Nr. 3- 2014
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VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Julehilsen fra hovedstyret
Svein Arne Peterson
Terje Lund
Aggie V. Handberg
Janne Moskaug
Lubna Mehdi
Helle Heidi Hammerlund
Marius Berge Eide
Julehilsen fra ansatte på kontoret
Vidar R. Sæle
Niels Kristensen Ramie P. Legaspi
Maren M. Oriola
Stein Erik Wroldsen

JULE EVENTYR

Teater Manu i samarbeid med Døves Media har laget jule eventyr og andre små fortellinger som du finner på http://
eventyr.teatermanu.no/.
Det er skuespillerne Ronny P. Jakobsen, Remi Roos, Thomas Johannessen og Ipek D. Mehlum som forteller på
tegnspråkvideo.
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INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 8. ÅRSMØTE 2015
Lørdag 25.april kl. 11.00 – Oslo Døveforening, Fagerborggata 12

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 21.februar 2015)
7) Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 21.februar 2015)

——————————————————————————————————————————————--

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 137. ÅRSMØTE 2015
Lørdag 25.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 21.februar 2015)
10) Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 21.februar 2015)
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 2014 har adgang til årsmøtet. Det er ikke mulig å betale
medlemskontingent for 2014 på årsmøtet.

Velkommen!

Styret

Nr. 3- 2014
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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:
Sted:

kl 16.30 - 18.00. (Lokalet er åpent fra kl 16.00.)
Døvekirken, Fagerborggt 12.

Fredag 23. januar

Fredag 27. februar
Martin Steinbakk fra
Folkehelseinstituttet forteller om "Er
kylling farlig? Om antibiotika resistens".

Tone Fløtten, instituttsjef ved Fafo
forteller om «Er det fattigdom i Norge?
Hvor finnes det?».

DØVES SLEKT
Visste du at det finnes egen organisasjon for døve slektsgranskere og
hørende som kan tegnspråk?
Døves Slekts formål er å skape et landsomfattende tegnspråklig miljø
gjennom å utveksle erfaringer om slektsforskning. Døves Slekt er åpen for
alle tegnspråklige, med interesse for slektsforskning. Databehandling og
internett brukes som hjelpemiddel.
Døves Slekts oppgave er å holde kontakt med medlemmene, å arrangere
kurs og seminarer, å gi informasjon og å bidra med andre tiltak for å
oppfylle lagets formål.
Døves Slekt har eget medlemsblad «Døves Slekt-nytt» og du kan se mer
på www.dovesslekt.no.
Har du lyst å bli medlem? Det koster kr 200 per år i medlemskontingent.
Innmelding sendes til vidar@dovesslekt.no med følgende opplysninger:
fullt navn, fødselsdato, postadresse, sms, epost, hørsel og kjønn.
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TEGNSPRÅK-KAFE LØRDAG Kl 12-15
Lørdag 10.januar kl. 13.00 i Døvekirken

- CODA-NORGE

Isabella Solem fra Coda-Norge kommer og forteller om CODA-Norge.
1-2 personer fra arbeidsutvalget kommer også og forteller om:
Vil du at ditt barn skal få tegnspråkopplæring i skolen? Er det behov for det? Det blir også tid for spørsmål og
diskusjoner. CODA Norge mener at KODA barn bør ha rett til tegnspråkopplæring i skolen, i tillegg til det de får av
tegnspråk hjemme. Mange foreldre opplever at barnas tegnspråkutvikling sakker akterut når barna begynner å
snakke. Dette gjør at kommunikasjonen hjemme kan bli utfordrende. På KODA seminaret i Oslo i januar 2014 ble
en arbeidsgruppe opprettet for å jobbe videre med saken. Arbeidet med søknaden er nå ferdigstilt og den kan
sendes til barns skoler. Hvordan går vi frem? Hva gjør vi hvis vi får positivt svar eller avslag?

Lørdag 14.februar kl. 13.00 i Døvekirken - MITT LIV SOM SKUESPILLER
Vi har invitert Ipek Dedeoglu Mehlum til å holde et foredrag om hennes liv som skuespiller. Hun
har holdt foredrag i Bergen Døvesenter tidligere, og der skrev de: «Hun er like fantastisk til å
fortelle som å spille på scenen!».
Ipek D. Mehlum har medvirket i 14 av Teater Manus oppsetninger, der hun har tolket et vidt
spekter av roller. For bare å nevne noen har hun vært Penelope i Odysseen, eleven i Ionescos
Privattimen, Anitra i Peer Gynt og hun har spilt tittelrollen i Pinocchio.
Hun har også spilt i kortfilmer og i TV-produksjoner, og da Franzisca Aarflot i anledning Twistfestivalen satte opp
David Greigs Gul Måne på Det Åpne Teater, spilte Ipek D. Mehlum rollen som Tause Leila. Hun har også vært
instruktør for workshops innen teater, TV og yoga, og hun har ledet et teaterprosjekt i Uganda.
Ipek D. Mehlum ble nominert til Heddaprisen i 2010 i kategorien for beste kvinnelige hovedrolle for tittelrollen i
Pinocchio av Klaus Hagerup, fritt etter Carlo Collodi, Teater Manu.
Kilde: http://sceneweb.no/nb/artist/327/Ipek_D_Mehlum

Lørdag 14.mars kl. 13.00 i Døvekirken - DISKUSJON
Styret i døveforeningen vil gjerne ha en diskusjon om «Hvorfor skal jeg betale kontingenten
min?» og «Hva får jeg igjen?»

Lørdag 11.april kl. 13.00 i Døvekirken - OM DØVE I FILM
Eva Skovli forteller om døve i film. Hvordan har døve blitt fremstilt i filmer og tv-serier? Har det
endret seg over tid?

Nr. 3- 2014
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ETTERLYSNING
Oslo Døvehistorielag etterlyser flere utgaver av medlemsbladet SeHer.
Hvis det er noen som har blader å gi bort så er vi meget glade for det.
Vi leter spesielt etter blader fra årene 1963 til 1989 og 1993 til 2002. Vi
har disse bladene innbundet, men ønsker løse eksemplarer til å skanne
av og legge inn på internett.
Ta kontakt med meg eller ODFs kontor om dere har noe blader å låne
eller gi bort.
Er også interessert i blader som Skådalsposten og andre blader som dere har fra gamle dager, idrett, ungdomsklubb,
skole osv.
Har dere gamle bilder fra foreningslivet, feriehjemmet, turer og andre tilstelninger, vil vi gjerne se på dem, ta kopier av
bildene. Man kan også donere etter ønske.
Hilsen
Stein Erik Wroldsen
Leder Oslo Døvehistorielag

ÅRSMØTE I DØVEHISTORIELAGET
Oslo Døvehistorielag har gjennomført sitt første årsmøte 6.november med 12 medlemmer tilstede. Historielagets lov ble
godkjent av medlemmene med noen endringer. Loven ble godkjent av styret i Oslo Døveforening på et styremøte
26.november.
Den første styret i Oslo Døvehistorielag består av:
Leder – Stein Erik Wroldsen
Registrator – Trine Austbø
Styremedlem – Bengt Fjellaker
Varamedlem – Ann-Cathrin Larssen
Valgkomiteen består av Odd-Inge Schrøder og Oskar Nilsen.
Det blir forskjellige hendelser
gjennom hele året, bl.a. kaffefest
med mimring av gamle dager,
gruppeturer i forbindelse med
døvehistorie i Oslo og Akershus
område og forskjellige ting som
arbeide med skanning og
oppbevaring av gamle ting,
dokumenter og bilder.
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SOMALISK KULTURDAG FOR DØVE

Vi hadde en fin somalisk kulturdag for døve 20.september. Døve somaliere fortalte om sitt land, kultur, klær, mat etc. Døve
somaliere lagde god mat til buffeten som vi fikk smake. Vi var ca. 50 personer.

INTERNASJONAL BUFFET
Vi hadde en hyggelig internasjonal buffet 22.november med ca. 40 personer. Vi presenterte hvem som sitter i flerkulturelt
utvalg og hvilke aktiviteter vi pleier å ha. Vi ønsker å få forslag til nye personer som har lyst å være med i flerkulturelt
utvalget. Vi presenterte hvor maten kommer fra, og det var Pakistan, Tyrkia, Thailand, Portugal, Italia, Filippinene, Eritrea,
Somalia og Norge. Det var spennende og god smak av de forskjellige land maten kom fra.
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KULTURTILBUD FOR ELDRE DØVE
Oslo Døveforening i samarbeid med Oslo Døves Seniorforening, Døves frivillighetssentral, Eldresenter for døve og
døvblinde og St.Hanshaugen Omsorgssenter ved døveavdelingen fikk midler fra spaserstokken for eldre gjennom
Kulturetaten i Oslo kommune. Det ble gjennomført 4 tiltak i høsten, Operahuset, matkultur, kulturforestilling og julebakst.

OPERAHUSET

Vi fikk en flott omvisning på Operahuset onsdag 3.september. En guide sammen med Maj Lisbeth Marman som er døv og
jobber som kostymesyerske hos kostymeseksjonen i Operahuset, viste oss rundt. Vi var 28 personer, og alle fikk kaffe
etter omvisningen. En sa «Operahuset er virkelig mye større enn det vi ser utenfor».

MATKULTUR
Eldresenteret for døve og døvblinde kontaktet Skullerud voksenopplæring med spørsmål om samarbeid og «matkultur».
Her møtte vi positivitet, og vi fikk til en flott og interessant dag om kultur og mattradisjoner fra en annen verdensdel på
eldresenteret mandag 20.oktober.

Elever ved Skullerud voksenopplæring lagde matrettene. De sa at det er viktig at matrettene måtte være ferske og laget
fra bunnen av. Ettersom det er mange oppgaver å lage Sambosa krever dette tid, så elevene hadde begynt tidlig samme
dag med forberedelsene. Vi på eldresenteret fikk et innblikk i dette da de fortalte om hele prosessen på hvordan man lager
Sambosa.
Bordet på eldresenteret ble dekt med sambosa, salater og frukt. Sambosa hadde forskjellig fyll, kylling og tunfisk,
fantastisk godt. Vi fikk også en smak av en søtere type som passet utmerket som dessert.
12 Nr. 3- 2014

En av elevene hadde en flott powerpoint presentasjon om somalisk kultur som bidro til at dagen ble fullkommen. En STOR
takk til Skullerud voksenopplæring, både elever og lærere. Dette var et meget hyggelig samarbeid.

KULTURFORESTILLING – «FESTMENY»

Vi hadde en kulturforestilling mandag 10.november på St.Hanshaugen Omsorgssenter. I samarbeid med Teater Manu,
fikk vi besøk av 2 døve artister John Maucere fra Usa og Torunn Bakkestuen.
Vi trodde de skulle vise glimt fra forestillingen «Festmeny», men det ble det ikke. De fortalte typiske døve vitser, som noen
lo av. Det var kanskje ikke lett å forstå på amerikansk tegnspråk, selv om Torunn oversatte til norsk tegnspråk. Mulig det
ble for mye prat mellom de to, enn selve forestillingen, slik at noen eldre døve ikke forstod alt.
Det burde kanskje vært mer visuelt forestilling enn det de viste, som er lettere å forstå for de eldre. Det varte i halv time,
og det var stemmetolket slik at hørende ansatte og pasienter på Omsorgssenteret også fikk glede av dette. Det kom 35
personer til forestillingen.

JULEBAKST

Fredag 12. desember fikk døveavdelingen på St. Hanshaugen omsorgssenter besøk av tre hyggelige damer fra
frivillighetssentralen (Unni Arnesen, Ragnhild Stenseth og Evy Solberg) og Marie Eggen fra Eldresenteret for døve og
døvblinde.
Vi er så heldige å få innvilget støtte fra den kulturelle spaserstokken og baking av serinakaker sto på aktivitetsplanen.
Maria Barill hadde stått på hele formiddagen og laget en stor og fin deig. Det var tre veldig fornøyde beboere som stor
koste seg med bakingen og samtalen gikk lett rundt bordet. Vi håper vi kan få til flere sånne samarbeid til neste år.
Nr. 3- 2014
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POLITI? - UDI? - TOLK? - ASYLOPPHOLD? - FAMILIEGJENFORENING? - OPPHOLDSTILLATELSE?

Det ble holdt en workshop for døve asylsøkere, flyktninger og innvandrere på en kald onsdag 26. november. Det kom
rundt 50 personer, blant annet to fra språkenhet til UDI. Workshopen er blitt finansiert gjennom Enhet for Mangfold og
Integrering i Oslo kommune.
Daglig leder til Oslo Døveforening, Vidar Sæle, startet med å fortelle om formålet til denne workshopen som handlet
nettopp om hvordan døve asylsøkere, flyktninger og de som kom på grunnlag av familiegjenforening møter UDI, politi og
andre myndigheter her i Norge.
Prosjektmedarbeideren, Maren Oriola, til prosjektet «Bedre vilkår for døve innvandrere» holdt et kort foredrag om begreper
som blir brukt av Justis- og Beredskapsdepartementet. Etter foredraget ble det gjennomført diskusjoner i smågrupper.
Dette for å få frem deres erfaringer i møte med UDI, politi og andre myndigheter da de kom til Norge for første gang.
For de fleste har det vært gjennomført asylintervju uten tolk. Var det en eller flere tolk der, visste ingen av dem hvordan de
skulle bruke tolk under intervju. Noen har måttet vente i flere år for å få gjennomført et ordinær intervju pga mangel på
kompetanse om bruk av tolk, og denne mangelen på kompetanse gjaldt også hos UDI.
Noen har vandret gjennom flere landegrenser for å komme seg til Norge, oftest i en gruppe. Noen fikk fritatt av intervju, og
lot andre gruppemedlemmer fullføre intervju.
Når det gjelder familiegjenforening har det vist seg at referansepersonen, den som bor i Norge, har ordnet alt slikt at den
som kommer til Norge har papirene klare. Disse referansepersonene fungerte ofte som mellomtolk, som for eksempel
ektefelle.
Avslutningsvis påpekte daglig lederen, Vidar Sæle, at det er et stort behov for tolk og mellomtolk. Med det behovet fører
også til et nytt behov om kompetanse for bruk av tolk og mellomtolk. Han understreket også at det varierer fra en til en, og
at man må tilpasse intervjusituasjon for enkelte. Noen kommer hit til Norge uten språk, mens andre kommer til Norge med
god språk- og utdanningsbakgrunn. Vidar Sæle formidlet også nyheten om at et prosjekt om mellomtolking ble innvilget av
Extrastiftelsen gjennom Norges Døveforbund, og det vil bli aktuelt for tiden fremover.

NISSEFEST

Det var en fin nissefest lørdag 13.desember. Det var 9 familier med 21 barn.
Vi spiste risgrøt, gløgg, klementiner og pepperkake. Det var mange flotte gevinster ved loddtrekning. Julenissen kom og
ga gaver til barna.
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LYST PÅ NY TUR TIL ISRAEL I 2015?
Eitan Zuckermann organiserer en ny tur som
reiseleder til Israel 10.juni – 25.juni 2015.
Pris ca kr 19.000 med forbehold.
Prisen inkluderer;

Hotell med frokost, 15 dager

Flybillett Oslo-Tel Aviv t/r

Busstur med guide i 9 dager + lunsj og middag

4 dager i Tel Aviv + middag

Tegnspråktolker i hele turen

Mer informasjon om turen og program fås senere.
Påmelding til Eitan Zuckermann, eitan.zuckermann@live.no eller sms 971 83 418 innen 15.januar 2015 .

KAFFEFEST
Lørdag 31.januar kl 12.00 i døveforeningen, Fagerborggata 12






Foredrag (tema ikke avklart)
Vi ser på gamle bilder fra fra livet i Oslo Døveforening
Servering av kaffe og kaker
Utlodning med gevinster – Ta gjerne med gevinst til støtte for Historielaget

Inngang kr 30 for medlemmer av Oslo Døveforening, kr 100 for ikke medlemmer. Kaffe og kaker inkludert i
inngangsprisen.
Påmelding innen 23.januar til Stein Erik Wroldsen dovehistorie@odf.no eller til døveforeningens kontor.
Ta gjerne med gamle bilder og albumer. Hvis bildene er av stor interesse for historielaget, vil vi gjerne låne bildene for
kopiering.
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TUR TIL CHARLOTTENBERG
Oslo Døve 60pluss og Oslo Døves Seniorforening samarbeidet om en busstur til Charlottenberg i Sverige 13.november.
Det var et flott tur, selv om det til tider var regnvær med 54 deltakere. Vi fikk lunsj i kafeen ved grensen, så dro vi til Thon
shoppingsenter, videre kjøpte vi kjøtt i en matvarebutikk i Eda. Så tilbake til samme kafeen og der fikk vi julemiddag. Etter
middagen var vi innom Magnor glassverk, før vi dro hjemover.

Før vi reiste, møtte alle på Oslo galleri / bussterminalen om morgenen. Vi fikk beskjed om å møte på plattform 43. Så
oppdaget noen at det var flyttet til plattform 7, og der var vi stolte over at det stod Døveforening på lysskiltet i
bussterminalen.

JULESTEMNING I WIEN OG BRATISLAVA
Foreningen har en gruppetur til Wien og Bratislava 15.-19.desember, når
bladet går i trykken. Reportasje fra turen kommer derfor i neste nummer
av bladet. Bildet på forsiden av bladet viser gruppen på tur i Wien.
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60PLUSS – AKTIVITETER

Torsdag 8.januar og 22.januar – Bytur

Vi møtes ved Trafikanten / Ruter på Oslo S kl 11.00.
Vi blir enige om hvor vi skal gå i bytur denne dagen.

Torsdag 5.februar – «OsLove»
Vi møtes kl 10.45 ved T-banestasjonen Majorstua, og går sammen til Oslo Bymuseum
ved Frognerparken. Vi får guide med tegnspråktolk og tema for utstillingen er Ny
byhistorisk utstilling "OsLove". Den nye utstillingen vil vise historien bak dagens
mangfoldige storby. Vi vil fortelle om Oslo i dag, hvordan byen har sett ut tidligere, og
hvem som har bodd i og brukt byen.

Torsdag 19.februar – Bøler bad

Vi møtes ved Bøler bad kl 11.30. Ta med badebukse og håndkle. Vi svømmer og det er deilig og varmt i vannet 32
grader.

Torsdag 5.mars – Teknisk museum

Vi møtes ved teknisk museum på Kjelsås kl 11.00. Det går buss nr 54 og 25.
Vi går gjennom museets ulike utstillinger.

Torsdag 19.mars – Fornebuparken
Vi møtes ved buss holdeplass ved Fornebuparken nr 31 kl 11.00. Vi går tur langs
tursti ved sjøen til den gamle Fornebu flyplassens tidligere kafe og videre til den nye
Fornebu – S butikksenteret.
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Niels Kristensen, daglig leder, Fagerborggata 12, 2.etg i ODFs lokaler , SMS: 402 30 515, frivillig@odf.no
Niels Kristensen var på et kurs i Bergen i november. Kurset handlet om eldreomsorg i fremtiden. Det var lærerikt på kurset.
Pr. i dag har vi en aldersutvikling i Norge, som viser årstall 2013 og år 2050:
Aldersgruppe
65 år
80 år
90 år
100 år

Antall
2013
475.000
201.000
18.000
1.200

Tilvekst
2050
780.000
406.000
190.000
20.400

64%
102%
1100%
2000%

De neste 50 år:

25-30 % er pensjonister

70 % er helt avhengig av pleie og behandling de siste måneder / år

10-20 % dør plutselig

Demens: År 2005: 2 %. År 2040: 4 %

80-åringer: 20 %, 90-åringer: 50 % og 95-åringer: 10 %

40 % kommer på sykehjem, derav 60 % er kvinner
Vi trenger et nytt samfunn i fremtiden:
Hvor eldre, pensjonister og gamle fortsatt er en aktiv, sentral del av samfunnsaktivitetene. Hvor unge og eldre lærer av hverandre. Hvor
omsorg anerkjennes som «verdiskapende» arbeid. Hvor vi lærer av sykdom, svakhet, alderdom, død og sorg – som en del av livet. Vi
trenger kunnskap om behandling og omsorg i den siste tiden, etikk, kommunikasjon til alle.
De fire globale utfordringer:

Fred og frihet

Fattigdom

Miljø

Eldreomsorg (nye begreper)
Man kan ikke redde hele verden. Men man kan redde hele verden for ett menneske! Det betyr at vi trenger flere frivillige for de kommende
år. Man kan melde på som frivillig på www.odf.no og linker på Frivillighetssentral.
Sosialt samvær i ODF annenhver onsdag kl. 10-13 (like uker) på spisesalen (2. etasje i døvekirken)
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. 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.
21. januar – sosialt samvær. Kan kjøpes kaffe og mat.
4. februar, 18. februar, 4. mars og 18. mars har vi et kurstilbud. Hanne Enerhaugen underviser oss i akryl på et abstrakt motiv. Kurset
passer best for alle. Kurset koster 50 kr pr. gang pga materialer. Alle er velkomne. Man kan kjøpe mat ved lunsj-tid.
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. Vi starter fra torsdag 15. 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. Vi starter fra torsdag 8. januar.
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TERMINLISTE

Terminlisten er med forbehold om endringer.

Følg med på tekst-tv side 772 i NRK, www.odf.no og facebook gruppen «Oslo Døveforening».

JANUAR

MARS

06. tirsdag Bridge
Kvinneforening
08. torsdag 60pluss
10. lørdag Tegnspråkkafe
13. tirsdag Bridge
14. onsdag Seniorforening
20. tirsdag Bridge
21. onsdag Frivillighetssentralen
22. torsdag 60pluss
23. fredag Fri og faglig fredag
27. tirsdag Bridge
28. onsdag Seniorforening

03. tirsdag Bridge
Kvinneforening
04. onsdag Frivillighetssentralen
ODF styremøte
05. torsdag 60pluss
10. tirsdag Bridge
11. onsdag Seniorforening
14. lørdag Tegnspråkkafe
17. tirsdag Bridge
18. onsdag Frivillighetssentralen
19. torsdag 60pluss
20. fredag Fri og faglig fredag
24. tirsdag Bridge
25. onsdag Seniorforening
ODF styremøte

FEBRUAR

APRIL

03. tirsdag Bridge
Kvinneforening
04. onsdag Frivillighetssentralen
ODF styremøte
05. torsdag 60pluss
10. tirsdag Bridge
11. onsdag Seniorforening
14. lørdag Tegnspråkkafe
17. tirsdag Bridge
18. onsdag Frivillighetssentralen
19. torsdag 60pluss
24. tirsdag Bridge
25. onsdag Seniorforening har årsmøte
27. fredag Fri og faglig fredag

07. tirsdag Bridge
Kvinneforening
08. onsdag Seniorforening
11. lørdag Tegnspråkkafe
14. tirsdag Bridge
15. onsdag ODF styremøte
16. torsdag 60pluss
21. tirsdag Bridge
22. onsdag Seniorforening
24. fredag Fri og faglig fredag
25. lørdag ODF og Hjelpefondet har årsmøte
28. tirsdag Bridge
30. torsdag 60pluss
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Returadresse: Oslo Døveforening, Fagerborggata 12, 0360 Oslo

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Org.navn: OSLO DØVEFORENING
Org.nr:
971525088

32774971525088

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

