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E-post: post@bgds.no

Bergen Døvesenter
Bergen Døveforening ble stiftet allerede i 1880 og er derfor en av de
eldste foreningene for funksjonshemmede i byen. Men alderen tynger
ikke, vi er inne i en spennende omorganiserings prosess der vi går fra å
være en tradisjonell forening til å bli et åpent og inkluderende senter.
Det nåværende Døvesenteret (se bildet på forsiden) ble kjøpt i 1985, og
ligger på Kalfaret nær Bergen sentrum. Huset og eiendommen tilhørte
tidligere konsul Peter Jebsen, bygget i 1869, først som sommerhus og
senere (1912) omgjort til Jebsens aldershjem fram til 1983.
Vi har åpent hver torsdag kveld, i tillegg til kontortid hver dag mandagfredag. Målet vårt er et senter der vi gir tilbud om foredrag og kurs,
der barn- og ungdom møtes til ulike aktiviteter, der amatørteatervirksomheten blomstrer, der alle kan hente seg nye kunnskaper
gjennom internettkafeen, eller gjøre et lån på videobiblioteket, kanskje
ta en titt i de nordiske døvebladene - eller bare komme en tur innom for
å slå av en prat med andre. Det er fremdeles et stykke igjen til vi når dit,
men vi har likevel mange tilbud for deg som er hørselshemmet, eller
deg som bare er interessert i vårt språk og vår kultur.
Det er mulig å leie våre lokaler til bryllup, runde dager, konfirmasjon
osv.

Daglig leder Rune Anda
Kontortider:
Man- fre 09-14
Torsdag 14-20

Styret i Bergen Døvesenter
Bergen Døvesenters styre består av syv personer, i tillegg til daglig leder
ved senteret. Senteret har også et eget eiendomsstyre og et kulturstyre.
Siden 1953 har det bare vært døve styreledere, og fra 1996 har hele
styret bestått av døve. Hørende kan selvsagt også velges inn i styret.
Videre har Døvesenteret flere underavdelinger og klubber, hvor alle kan
finne noe av interesse.

Bergen Døvesenters styre 2008-2009.
Bak fra venstre: Klement Våge (styreleder), Martin Skinnes (styremedlem),
Monica Lone Madsen (2. varamedlem), Sigrun Ekerhovd (1. varamedlem) og
Rune Anda (daglig leder). Foran fra venstre: Sunniva Lyngtun (styremedlem),
Kjetil Høgestøl (nestleder) og Egil Johansen (styremedlem og eiendomsleder).
Foto: Gunn Kristin Selstad, 03.04.2008.
Hjemmeside: www.bgds.no

Kvinneklubben
Døves Dameklubb ble stiftet i 1902, da under navnet ”De Døves
syklubb”, og har rukket å bli en gammel dame. Klubben heter i dag
Kvinneklubben, og er som man sikkert forstår, et samlingssted for
tegnspråklige kvinner. Før i tiden laget medlemmene mye håndarbeid
til Døveforeningens basarer og lignende, men i dag er hovedformålet
sosiale sammenkomster.
Hjemmeside: http://bgds.no/bodyFrame/grupper/dkk.htm

Idrettsklubben
Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) er en idrettsklubb for døve og
tunghørte, i et tegnspråklig miljø.
Klubben har som mål å fremme idrett og friluftsliv i sunne former blant
de døve og sterkt tunghørte i Bergen og omegn gjennom samarbeid og
kameratskap. Idrettsklubben har rundt 300 medlemmer og ble stiftet
allerede 29. oktober 1905.
De mest fremtredende idrettene nasjonalt for døve er fotball og
bowling. Medlemskap i idrettsklubben gir deg mulighet til å delta
i nasjonale og internasjonale mesterskap for døve i den idretten
du bedriver. Du får også mulighet til økonomisk støtte for reise til
døvemesterskap.
Hjemmeside: www.bdik.no

Gunnar Hansen
- leder i Bergen Døves Idrettsklubb.

Seniorgruppen
Bergen Døves Seniorgruppe regner sin historie tilbake fra 19. mars
1973, da Bergen Døveforening opprettet et velferdssenter som et tilbud
for eldre og uføre døve.
Gruppen har skiftet navn flere ganger, først til Pensjonistgruppen
i Bergen Døveforening i 1988. Senere ble virksomheten drevet av
Eldreutvalget i Bergen Døveforening, og i 2005 endret utvalget
navn til Bergen Døves Seniorgruppe. Gruppen er åpen for alle, men
målgruppen er eldre, pensjonister og uføre.
For tiden har gruppen sammenkomst i Døvesenteret annenhver tirsdag
kl 11. Her blir det gitt informasjon om saker som berører eldre. Det
er også foredrag, demonstrasjoner, utlodning og andre aktiviteter
på treffene. Minst to ganger i året arrangeres det utflukter, og hver
desember julelunsj. 30. mai -1. juni 2008 hadde seniorgruppen
ansvaret for Eldre døves kulturtreff” i Hotel Scandic Bergen med
deltakere fra hele landet.
Hjemmeside: http://bgds.no/bodyFrame/grupper/pg.htm

Bak fra venstre: Birgit T. Karlsen (2. varamedlem), Marta Ringsø (1. varamedlem), Annlaug Koppen (styremedlem) og Thorbjørn Johan Sander
(sekretær). Foran fra venstre: Sverre Johansen (nestleder), Erling Buanes
(leder) og Thora Gåsland (kasserer)

Ungdomsklubben
Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK) ble stiftet i 1962 og hadde en
lang rekke aktiviteter for ungdom. Det fantes også tidligere en ”de
Døves Ungdomsforening i Bergen”, stiftet så tidlig som 1930, men
denne ”døde ut” i 1931. Tidlig på 90-tallet var det ikke lenger interesse
for å drive klubben videre, og derfor ble den lagt på is inntil videre.
Sommeren og høsten 2005 oppstår det fornyet interesse for
klubben, og den vekkes til live igjen. Ungdomsklubbens mål er å gi et
fritidstilbud til døve ungdommer i Bergens-regionen, og de arrangerer
bl.a. temakvelder, filmkvelder, diskotek, helgeturer m.m.
Tor S. Fiksen er leder i Bergen Døves Ungdomsklubb.
Hjemmeside: www.bduk.no

Ungdomsklubbens styre 2008, fra venstre: Erlend, Chris André,
Roda, Iselin, Sara og Tor.

Bergen Døvblittseksjon
Døvblittseksjonen ble opprettet i mai 1983, og har som målsetning å
skape et godt fellesskap for en gruppe som ellers faller mellom to stoler.
De har vanligvis faste møter den siste fredagen i måneden. Det viktigste
på disse møtene er det sosiale, og som regel har de et fint program med
foredrag av interesse for alle.
Ettersom det er stor variasjon i tegnkunnskapene til medlemmene blir
samværene skrivetolket. Her skal ingen føle seg utenfor!
Av aktiviteter gruppen har gjennomført, kan vi nevne bl.a. malerkurs,
blomsterbinding og maskinskriving. Ellers drar de på utenlandstur
hver vår, og har ofte ulike kurs av interesse for medlemmene.
Gjennom døvblittseksjonen kan du også få kontakt med likemenn,
altså andre døvblitte som hjelper, lytter og gir råd til personer som
nylig har mistet hørselen eller av andre grunner trenger en som forstår
vedkommendes situasjon. Alle med likemannsoppgaver har skrevet
under taushetsplikt.
Hjemmeside: www.bergendovblittseksjon.com

Harald Gåsland, leder i Bergen Døvblittseksjon,
som i 2008 feiret 25 års jubileum.

BEAST:
BErgens Akademiske & Sosiale Tegnspråkelige Forum.

Dette er en underavdeling av Bergens Døvesenter, som arrangerer
ulike sosiale arrangementer både i og utenfor døvesenteret. BEAST ble
til i 2005 etter initiativ av hørende tegnspråk- og tolkestudenter ved
Høgskolen i Bergen.
www.beast-f.piczo.com/?cr=7

Beast-styret består av tre tolkestudenter og tre
hørselshemmede:
Leder: Jon Nordvik
Nestleder: Gabrielle Kverneland
Sekretær: Hildegunn Fjelltveit
Kasserer: Øystein Sletten
1. styremedlem: Ingvild Eggerud
2. styremedlem: Tone Kodal

Bergen Døves Museumsutvalg
Leder: Erling Buanes, Sekretær: Thorbjørn Johan Sander, Kasserer: Åge
Lauritzen
http://www.bgds.no/bodyFrame/grupper/ndhs-bergen.htm

Utvalget har ansvaret for
det døvehistoriske museet
i døvesenterets 2. etasje.
Vårt museum konsentrerer
seg spesielt om Bergen
og Vestlandet, men har
også med en del generell
døvehistorie. Museet er
verdt et besøk.
Er du interessert?
Ta kontakt med utvalget,
eller du kan spørre på
døvesenterets kontor.
Norsk Døvehistorisk
Selskap, v/ Thorbjørn
Johan Sander har kontor
i 2. etasje, vanligvis åpent
hver dag
Som medlem i Norsk
Døvehistorisk Selskap (kr
150,- pr år) får du tilsendt
“Nye journal for døve” ca
4 ganger i året med masse
døvehistorisk stoff.

Naboene
I tillegg til Døvesenteret huser Kalfarveien også andre tilbud for døve.
På samme område som Bergen Døvesenter finner du Bergen Døvekirke
og Konows Senter.

Døves Menighet bygget ny kirke som ble

innviet 10. desember 1989, og fremstår
som en ny og moderne arbeidskirke.
Her er det plass til mange aktiviteter,
som for eksempel speidergruppe og
retreat. I perioden 1951 til 1989 holdt
døvekirken til i Nonneseter kloster vis a vis
jernbanestasjonen.
Døvekirkenes hjemmeside finner du på
www.dovekirken.no.

Døveprest Lars Hana.

Konows Senter består av sykehjem og bofellesskap for døve

og døvblinde som har behov for det i Bergen kommune og
Vestlandsregionen for øvrig.
Konow Senter er en del av stiftelsen Signo, en selvstendig, diakonal
stiftelse innen Den norske kirke. Kalfarveien Borettslag består av
10 omsorgsboliger for døve og døvblinde og ligger i 3. etasje
i Kalfarveien 81 b.
Se www.signo.no.

Nubben Barnehage
Nubben barnehage A/S ble stiftet 11.10.2007, og eies av Bergen
Døvesenter. Barnehagen ble åpnet 25. mars 2008. Hele kjelleretasjen i døvesenteret er ombygget til barnehage.

Pedagogene:
Ismar Duhovic, Anja Daazenko
(styrer), Ann Iren Bjørndal og
Helen Angeltveit.

Døvehytten
I 2007 kjøpte Bergen døvesenter en
flott rorbu på Bjånestangen i Austevoll.
Rurbuen har 3 etasje og båtplass.
Hytten ble tatt i bruk i mai 2008.
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Norsk enhåndsalfabet
Tegningene viser hendene sett fra mottakers synsvinkel.
To varianter for bokstavene W, X, Ø og Å er tatt med.
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