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Gledelig jul!
Styret i Bergen Døvesenter ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Harry Ellingsen, Gunn Kristin Selstad, Kjetil Høgestøl, Toralf Ringsø, Erling Buanes,
Ellen Østrem, Sunniva L. Vik og Rune Anda

Idékonkurranse
I november 2003 var det utstilling
i tidligere Mjellem & Karlsens
lokaler. 15 arkitektfirmaer fra
hele norden deltok i en konkurranse. Det er spesielt forslaget fra
ViaVekk vi bet oss merke i. Som
man kan se av det øvre bildet,
foreslår de at det blir bygget 3
smale høyblokker på vannet rett
utenfor "døvelandet". Skulle det
vise seg at dette arkitektfirmaet
vinner konkurransen og at deres
forslag vil bli gjennomført, vil
døvesenteret sammen med døvekirken og Konows senter, og
evt. naboer protestere mot bygging av de omtalte høyblokkene.
(Bildet ble vist under et møte i
samarbeidsforum i døvesenteret
onsdag 26. november 2003, og
reaksjonene lot ikke vente på
seg.)
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Seminar på Englandsbåten
Tekst og bilder: Daglig leder

Alle var enige: Det er ønskelig med
lignende seminar hvert år, der formålet skal være å komme med ideer og
forslag til hvordan Bergen Døvesenter
skal drives framover. På en måte kan
man si at seminaret skal være med på å
holde «motoren» i døvesenteret i jevnlig aktivitet. Det var i desember i fjor
organisasjonsutviklingskurset begynte,
ombord på Danmarksbåten og med
besøk i Ålborg Døveforening. Denne
gangen stod England for tur med besøk
i Sunderland Døveforening. I tillegg til
19 seminardeltakere, var det over 60
kjempegreie turister som reiste sammen!
Også de vil ha mer av slike turer.

Seminardeltakerne representerte senterstyret, kulturstyret, eiendomsstyret, jubileumsstyret, samt underavdelinger og døvekirken. Bak fra venstre: Erling Buanes, Dag Hafstad,
Kristin Fuglås Våge, Sverre Johansen, Martin Skinnes og Egil Johansen. Midterste rekke
fra venstre: Norunn Kalvenes, Harry Ellingsenk, Harald Gåsland, Nils Johan Bjørø og
Annlaug Koppen. Nederste rekke fra venstre: Ingeborg Skaten, Ellen Østrem, Sunniva
L. Vik, Gunn Kristin Selstaed og Anlaug Sørhaug. Nederst: Toralf Ringsø. Døvekapellan Tom S. Tomren var også med.

Over 60 personer ble med på turen til Sunderland døveforening. Vi leide egen buss.

Døvesenterets ansatte
ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år!

Kåre Nyheim

Mona de Lange

Thora Gåsland

Vibeke V. Flatemo

Ellen M. S. Due

På tilbakeveien var det full storm (30 sekundmeter). Til tross for det, var hele 18 av
19 deltakerne på plass da seminaret fortsatte
søndag 14. desember kl. 10.00. Konferanselokalet vårt hadde panoramautsikt helt
framme (bildet).

Thorbjørn J. Sander

Rune Anda

David Jackson (daglig leder i Sunderland
Døveforening) og Toralf. Vi ble enige om
å samarbeide om det kulturelle innslaget i
forbindelse med Bergen Døvesenters 125 års
jubileum i mai 2005.
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Min identitet som døv
Eivor Berg, avgangselev ved Nedre Gausen skole våren 2003.

Teksten ble skrevet som prosjektoppgave om identitet
i forbindelse med tegnspråkundervisningen. Eivor går nå på Bjørkåsen vg skole
Om morgenen så glemmer læreren å skru på mikrofonen.
Jeg må minne ham på det hver dag.
Og når jeg gir beskjed om at jeg ikke hører hva han sier,
fordi han har glemt å skru på mikrofonen,
så skrur han den på, men gjentar ikke det han sa.
Da får jeg ikke med meg beskjedene.

S

lik var hverdagen for meg,
inntil for to år siden. Da sto jeg
overfor et vanskelig valg. Skulle
jeg bytte skole og bli en del av
døvemiljøet? Eller skulle jeg
fortsette som før og være en
tunghørt som ”falt mellom to
stoler”? Jeg valgte det første
og begynte på døveskolen i
Holmestrand. Tidligere hadde
jeg gått i hørselsklassen på en
hørende skole og ble sett på som
den ”mest døve”. Det var veldig
slitsomt å være den som hørte
dårligst, så derfor var det en stor
befrielse å begynne på Nedre
Gausen. Her er jeg faktisk en
av dem som hører best! I løpet
av den tiden jeg har gått her, har
jeg lært å akseptere hørselstapet
mitt bedre. Jeg ser fremdeles på
merg selv som sterkt tunghørt,
mens jeg egentlig er definert
som døvblitt nå. Jeg trenger
fremdeles tid til å vende meg til
tanken på det. På en måte tror
jeg at de som har litt hørsel, vil
falle utenfor uansett om de er på
hørende eller døveskole.
På
den hørende skolen blir man
sett på som døv, som en person
det er vanskelig å snakke med.
På døveskolen blir man sett på
som tunghørt (-hvilket man jo
er!), den som kan tolke og ordne
opp i situasjoner. Akkurat det er
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veldig vanskelig! Nettopp pga. at
en er tunghørt, så er det tungt
med slike situasjoner, særlig for
en med såpass stort hørselstap
som meg. Man har vært i det
hørende miljøet lenge nok til
å utvikle et godt norsk språk
og en hørende kultur. Dermed
opplever man i situasjoner at
enkelte faktisk ikke tror meg når
jeg sier ”Vennligst snakk tydelig!
Jeg er døv.” Hva resulterer dette
i? Jo, man blir usikker på seg
selv. Jeg merker at jeg i større
grad bruker papir og blyant eller
mobilen fremfor stemme når jeg
må ta kontakt med hørende.

M

en det er også en stor
befrielse å gå på døveskole.
Man får utviklet tegnspråket
og møter folk som er i samme
situasjon som en selv. Behersker
man tegnspråket godt, er det
ingen forskjell på de døve og de
tunghørte; alle er i samme båt;
alle har et hørselstap. Akkurat det
er veldig deilig; for meg er det
fantastisk at folk blir kjent med
MEG som individuell person;
de blir ikke kjent med ”hun som
hører så dårlig”.
Som allerede nevnt, så ser
jeg fremdeles på meg selv som
tunghørt, ikke som døv. Jeg lurer

Anonym

veldig på om det vil forandre seg i
fremtiden. Kanskje vil jeg om firefem år se på meg selv som døv
og godta det. Eller kanskje jeg
ikke klarer å akseptere det og
velger CI. Det er mye som kan
skje i framtiden. Slik hørselen
min er i dag, kan jeg ikke tenke
meg CI, men om den fortsetter å
gå nedover, er det mulig jeg vil
vurdere det igjen. For enkelte har
denne operasjonen også hjulpet
mot øresus, hvilket jeg håper
den også vil gjøre for meg, om
jeg velger dette.
Uansett hva valget og
resultatet blir, vil jeg alltid være
tegnspråkbruker. Tegnspråket
har blitt en så stor del av meg nå,
etter bare ett år i døvemiljøet, at
jeg ikke kan tenke meg et liv uten.
Jeg er litt redd for at det over tid
vil gå ut over norsken min, men
med tanke på at nesten ingen i
familien min kan tegnspråk, og
jeg også har hørende venner, så
satser jeg på at det vil gå greit.

D

en største utfordringen jeg
står overfor nå, er det å begynne
på videregående. Hvis jeg får det
som jeg vil, så flytter jeg til Bergen
og begynner på Bjørkåsen VGS.
Det vil bli en stor forandring; der
er det et større døvemiljø enn jeg

er vant til her, og i tillegg vil ikke
mamma være der og ordne opp.
Jeg må lære å klare meg sjøl ute
i samfunnet. Det blir spennende
å se hvordan jeg kommer til å
takle det. Vil jeg gå helt over til
å være tegnspråkbruker, eller vil
jeg fremdeles bruke stemmen
min når jeg kommuniserer med
hørende?

Hva er dette?

Kurt Oksnes stilte ut noen av sine mange gode bilder
under Døves kulturdager i Trondheim 24.-26. oktober.
Her viser vi det ene bildet,
av en baby som studerer navlen sin.

S

lik jeg egentlig ser på meg
selv i dag, så har jeg norsk som
talespråk, med tegnspråk som
det språket jeg lettest klarer å
oppfatte. Skole-Norge i dag krever
at man velger mellom norsk som
første- eller andrespråk. Dette
håper og regner med at snart vil
endres, jo flere som får CI. På
en døveskole (grunnskole) har
man ikke mulighet til å ha norsk
som førstespråk nå. Det MÅ det
nesten bli endring på! Hvis ikke
er det ikke vanskelig å spå at
døveskolene vil forsvinne i løpet
av få år, hvilket vil være veldig
trist. Både døve barn og CI-barn
trenger døveskolen, men den må
tilpasses den enkelte elevens
behov. Jeg har tegnspråk som
førstespråk nå, fordi jeg er nødt.
Ønsket var egentlig norsk som
førstespråk, men fordi jeg hører
for dårlig til å gå på hørende
skole, blir jeg ”tvunget” over i en
annen språkkode. Tegnspråket
faller fremdeles ikke naturlig for
meg når jeg snakker med andre,
for jeg klarer ikke å uttrykke det
jeg egentlig prøver å få sagt, på
annet enn norsk.
Skal jeg oppsummere det
jeg har skrevet, så vil jeg altså
identifisere meg som sterkt
tunghørtblitt med øresus som
verken har noe første- eller
andrespråk, med mulighet til å få
CI, og som trives i døvemiljøet og
aldri vil ut av det.

Bergen Døvesenter har støttet godt om aktive deltakere
fra Bergen, ved å dekket deler av reise- og oppholdsutgifter for dramagruppene (Hunstad skole og døvesenteret),
og for fotograf Kurt Oksnes. Han takker senterets styre
for støtten som gjorde det mulig for ham å delta.

God jul!

Hilsen Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

5

Trist juleferie for mange ansatte
på Vestlandet kompetansesenter
Hvert år de siste årene har mange ansatte sett fram mot sommerferien med
engstelse. De fryktet å få beskjed om
å slutte. Årsaken var den samme: Det
er for få elever, og for mange ansatte.
Oppsigelsene var derfor naturlig. Ellers ville det bli altfor mange ansatte
pr. elev. Nå like før julen ringes inn,
har 40 ansatte fått innkalling til samtale. Mange av dem må slutte i 2004.
Hvorfor har det utviklet seg slik?
Hvorfor er det ikke så mange døve
barn på døveskolene lenger? Flere
og flere foreldre til døve barn velger
hjemmeskole for barna sine, kanskje

især de som bor langt fra kompetansesentrene. Stikkordet er kanskje
Cochlea Implantat (CI). Foreldrene
kanskje håper og tror at med CI vil
deres barn normaliseres. Bli som de
andre. Bli hørende. Men de vet nok at
forventningene er nokså overdrevet.
Uansett: håpet og troen er der. Det
viktigste er nok at foreldrene ønsker
at deres døve barn skal kunne klare
å snakke, og at de skal kunne klare å
lese og skrive norsk.
I 1997 fikk Norge en ny, og viktig,
paragraf i læreplanverket for den 10-

Budsjettkutt for kompetansesentrene

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har skapt
sjokkbølger: Inntil 30 millioner kroner skal kuttes av tilskuddet til de 16
statlige kompetansesentrene som tilrettelegger undervisning for barn med
spesielle behov. Nå må flere slutte, både internatpersonell og lærere på Hunstad skole og Bjørkåsen skole. Bergen Døvesenter har reagert på kuttet og
sendt protestbrev til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Kopi ble
sendt til våre politiske forbindelser i Bergen. De vil prøve å gjøre hva de kan
for å få omgjort det katastrofale kuttet. Arne Sortevik (FrP) sier følgende i
en kommentar til Bergen Døvesenter:
”FrP beklager at AP sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti og V kutter
i dette tilbudet i 2004. FrP viser til St meld mr 23 (1997.-1998) Om den
spesialpedagogiske tiltakskjeden; her mangler det tilbakemelding. FrP foreslår
derfor ny stortingsmedling om den spesialped. tiltakskjeden. Om det ikke går
vil FrP følge opp og vurdere eget dok 8 forslag om saken like over nyttår;
på denne måten kan vi sikre en bred dørftelse i Komiteen og kanskje på den
måten få samlet støtte for ny melding og fokus på innholdet i kap 243 og på
nødvendige ressurser.”
Vi håper at KUF-komiteen vil vurdere protesten nøye, og at de politiske
partiene på Vestlandet forstår bedre hvor viktig det er å beholde tilbudene
på Hunstad og Bjørkåsen, og at de gjør sitt ytterste for å droppe budsjettkuttet.
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årige skolen. Vi fikk paragraf 2.6:
”Tegnspråkopplæring” i opplæringsloven. Det sier at hørselshemmede
skoleelever som har tegnspråk som
førstespråk, skal ha undervisning i og
på tegnspråk. Det var jubel i døvemiljøet. Men den nevnte paragrafen ble
mer ”ødeleggende” enn man trodde.
Foreldre til døve barn som ønsker at
barnet skal ha undervisning basert
på norsk som førstespråk, var ikke
begeistret. Resultat: Hjemmeskolen
var viktigere.
Reduksjon i antall elever førte til
masseoppsigelser, kanskje spesielt på
Vestlandet kompetansesenter. Vestlandet kompetansesenter har merket
problemet. De har begynt å gå ut med
utvidet tilbud. Det går ut på at man
kan velge om det døve barnet skal
få undervisning med utgangspunkt
i tegnspråk som første språk, eller
med utgangspunkt i norsk som første
språk.
Spørsmålet er om Vestlandet kompetansesenter kom for sent på banen
med dette tilbudet. Denne kursendring
burde de kanskje ha tatt for lenge siden. Vi kjenner til at enkelte foreldre
til hørselshemmede barn får «vondt i
magen» når de blir spurt om Vestlandet kompetansesenter. Det opplevde
undertegnede blant annet på en CIkonferanse i Oslo 4. juni 2002. VKS
har visst gjort noen generaltabber, og
skremt bort foreldre. Noen opplevde
det slik at VKS «kategorisk» avviste
ønsket fra foreldrene om undervisning
med norsk som førstespråk, med henvisning til § 2.6. Det negative resultatet i dag er kanskje selvforskylt, at
det kanskje var Vestlandet Kompetansesenters fortjeneste at flere foreldre
har valgt å la sine døve barn gå på
hjemmeskolen. Og at mange dyktige
fagfolk må slutte.
Dette er tragisk, for alle parter.
Døveskolene må bestå for de som
trenger det!
Hvorfor skriver vi om det i Budstikken? Jo, fordi vi bryr oss. Først og
fremst pga elevene, men det er også
av uvurderling betydning at VKS får
beholde ansatte som er dyktige i faget
sitt og som samtidig kan kommunisere
gjensidig med elevene.
Daglig leder, Rune Anda.

PARKERING
OPPE

DØVESENTER

DØVEKIRKEN

HVPU
KONOWS SENTER

PARKERING
NEDE

Parkering
Vi har hatt møte med Døves Menighet og Konows senter i døvesenteret 4. desember der temaet var parkeringsplass. Guri K. Sværen (Døves Menighet) opplyste at Carpark AS har tatt over parkeringsplassen
som tidligere var brukt av Hansa Bryggeri (se kartet, «Parkering oppe»). De vil snart sette opp en parkeringsautomat. Prisen blir overkommelig: Kr 6 pr. time og maksimum kr 35 pr. døgn! Til sammenligning
koster det kr 7 pr. time og kr 40 pr. døgn på «Parkering nede».
Carpark AS er gavmild i julen: Julaften kan alle parkere GRATIS på nevnte parkeringsplass. Derfor
skal ingen bekymre seg over at det blir parkeringsproblem når man skal til julegudstjeneste i Døvekirken
onsdag 24. desember kl. 15.00.

Kirkens SOS trenger hjelp
Torsdag 29. januar 2004 kl. 19.00 vil Kirkens SOS
fortelle om hva de er, hvilke problemer de møter på
telefonen og i SOS-meldinger og litt om teksttelefonen.
Kirkens SOS har direktenummer på teksttelefon: 55 32
56 97. Men de ønsker å få innspill på hva de evt. bør
gjøre annerledes. Skal vi anbefale at man tar i bruk
SMS? Chatting? E-post? Billedtelefon? Eller holder
det med teksttelefon? Forslag mottas med takk!
I dag kan teksttelefonbrukere få samtale med Kirkens
SOS på dette nummer :

55 32 56 97

Åge Sørhaug og julenissen
på dansegulvet ombord i MS Jupiter

Foto:
Dag
Hafstad
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Dansekurs på Døvesenteret
Som mange vet har vi i denne førjulstiden
i år arrangert Swingkurs, i regi av det nyetablerte Bergen Døves Danseklubb. Vi har
vært så heldige at Norges Danseforbund
har hjulpet oss med støtte for å komme i
gang, så vi fikk presset prisen pr. deltaker
helt ned til kr. 150,- for 4 kvelder. Mange
har vist sin interesse og blitt med, vi har
hatt 14 stk som har vært med og danset.
Instruktøren har vært eieren av danseskolen Rock`n`Rolfs her i Bergen, Rolf.
En veldig flink og hyggelig mann. Alle
tilbakemeldinger vi har fått fra deltakeren
har vært positive.
Vi håper selvfølgelig å kunne fortsette
denne trenden med danseløver her på Døvesenteret etter jul. Vi har tenkt å prøve å
få til et Salsakurs for eksempel. Kanskje
allerede i slutten av januar, begynnelsen
av februar. Vi regner med at kursavgiften
blir like behagelig som før.
Så det er bare å bli med.

SALSA
Salsa betyr Saus og er et resultat av møtet
mellom nord amerikanske rytmer (jazz og
blues) og afro-karibiske rytmer (Puerto
Rico & Cuba) i første halvdelen av 1900
tallet.
Grunnrytmen kom fra afrikanerne som
var slaver på plantasjer i Mellom-Amerika.
Den afrikanske grunnrytmen ble blandet
med latinsk musikk. Rytmemessig er salsa
komplisert, da hvert instrument spiller ulik
rytme.
Cubanerne mener salsa kommer fra Cuba,
her har de en variant som kalles ”son”.
Salsamusikken ble populær utenfor Mellom-Amerika på 60-tallet i New York.
Eksilcubanere bosatt i USA hadde med
seg musikken.
Salsa er et begrep på en grunnrytme som
finnes i ulikt tempo, fra veldig rask til veldig
rolig. Dansen har også ulike stilretninger.
En retning kommer fra Cuba og en annen
fra New York.
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Har noen av dere andre forslag til dansetyper dere heller kunne tenke
dere, ja, da er det bare å komme med forslag til Ellen Due. Kontakt henne
på E-mail: ellendue@bgds.no eller
SMS: 957 05 175.
Da er det bare å si vel møtt på nyåret!!

SWING

Det begynte faktisk allerede tidlig i 1920-årene. Dansen ble opprinnelig
kalt The Hop og ble først og fremst populær i Harlem. I 1927 ble navnet
”Lindy” første gang brukt, antakeligvis til minne om Lindbergh’s kjente
flyging over Atlanteren. Navnet Jitterbug kom tidlig på 1930- tallet. De
som danset ble kalt ”bugs”, guttene drakk Jitter (Whisky-gin), og dermed
kom navnet Jitterbug. Det var en hurtig og vilter dans med mye ”kast” og
akrobatikk. Musikken de danset til var jazz, som i 30-årene ble kalt swing
fordi den ”svingte”. Dermed ble dansen kalt swing dans. Musikken hadde
røtter i ragtime, dixiland og blues. Når hovedstrømmen av jazzmusikken og
swing, Lindy og jitterbug kom 1920- og til midten av 1930-årene, befant den
seg hovedsaklig i det mørkhudete miljøet. Det første ti årene var deltagelsen
av den hvite sosieteten begrenset til å se, høre og danse til rolig musikk. De
fikk verken danse til swing eller Lindy- musikk. Det er takket være radio og
Benny Goodman’s turné på kryss og tvers av landet at Jitterbugen i 1935
kom inn i den hvite sosieteten og ble akseptert som en danseform.
LINDY HOP
Var en slags blandingsgryte. Den kan sammenlignes med grønnsaksuppe
med mange forskjellige ingredienser: Chatwalk, Black Bootom, Charlston,
Shimmy ete. Dette ble mikset sammen, hvorpå man senere la til akrobatiske

trinn og rytmer. De fargede levde i en verden med sterkt
raseskille, vold og arbeidsledighet, hvor det var vanskelig
å overleve. Barna og tenåringene danset på gatene for at
familiene skulle overleve. Disse barna startet veldig tidlig
å danse, og mange av dem ble siden dansere på fasjonable
steder som Cotton Club, Broadway o.l.
Ferdighetene ble utviklet gjennom sosiale danser, men
kanskje mest gjennom konkurranser mot hverandre på
dansegulvet. Mange nattklubber og dansesteder arrangerte
dansekonkurranser. Konkurransene ble av større og større
interesse. l 1934 ble Lindy Hop satt opp som en egen klasse
i tidenes største dansekonkurranse, Harvest Moon Ball, som
årlig gikk av stabelen
ROCK’N ROLL
På midten av 50-tallet fikk Rock’n Roll-musikken fullt
gjennomslag med Bill Haley og ”Rock around the Clock
”. Swing ble igjen populær. Musikken var litt røffere, men
trinnene var stort sett de samme som før. Det var for det
meste de hvite som danset til Rock’n Roll. De pyntet litt
på dansen, den var ikke fullt så vill som før, men inneholdt
fortsatt mange akrobatiske variasjoner. Det ble nå danset
Swing over ” hele verden”. Det er vel mest fra 50-tallet
de fleste i Norge kjenner swingdansen. Det blir fortsatt
danset Rock’n Roll i stor stil verden over. I Tyskland ble
det på 70- tallet dannet en organisasjon: W.R.R.C. (World
Rock’ n Roll Confederation). Der satte Rock’n Roll i system med høye og penere sparketrinn, og akrobatikk kom
i forgrunnen. Slik ble det laget konkurranser (EM, VM
osv.) i Rock’n Roll.
Konkurransesportsdansen Rock’n Roll er stadig populær
og i Norge er det i dag flere par som driver aktivt med
Rock’n Roll. Hovedvekten av de som driver med Rock’n
Roll-dans er fra Trondheim og Oslo. Det blir holdt kurs
og treningssamlinger, og dansen er spesielt godt egnet til
forholdsvis unge folk som liker litt fart og spenning. Det
blir hvert år arrangert NM og NNM i Rock’n Roll. Musikken som blir brukt er alt fra 50-talls rock til disco. I 50-60
årene på USA’s vestkyst var Blues svært populært blant
sosieteten. En roligere swingstil oppsto: Westcoast.
I England tok danseskoler fatt i swingen og kalte den for
Jive. (Høyere kne løft enn i vanlig swing). Jive er en konkurransedans, hvor engelskmennene fortsatt dominerer.
80-tallet: Boogie Woogie
I midten av 80-tallet begynte en italiensk organisasjon som
heter I.D.O. (Internasjonal Dance Organisasjon) med Boogie Woogie som konkurransedans. Det er Boogie Woogie
som internasjonalt er dagens svar på original swing. Boogie
Woogie er en sosial dans hvor ”alle kan danse med alle.
Boogie Woogie har helt klare røtter i Jitterbugen og 50-tals
rocken, men uten den ”ville” formen for akrobatikk. Det er
riktignok ”lov” med en del akrobatikk, men den foregår for
det meste ”nede på gulvet”. Boogie Woogie er i stor vekst
verden over og er nok en dans vi kommer til å se mer og
mer til i tiden som kommer. Det blir holdt både nasjonale
og internasjonale konkurranser i Boogie Woogie for dem
som har interesse for det. Parallelt med Boogie Woogie har
interessen for den gamle Jitterbug- Lindy Hop blomstret
opp igjen.
Musikken som blir brukt er fortsatt JAZZ.

Aktivitetsutstyr kjøpt
Som følge av tilskudd fra Frifond (gjennom Barne- og
ungdomsutvalg i Norges Døveforbund) har kulturmedarbeideren kjøpt aktivitetsutstyr for nærmere 10.000
kroner hos ToysRus:
Playstation med 2 spill
Playstation med 1 spill
Dansematte (brukes via Playstation, se bilder)
Joypro dual force (joystick)
Fotballspill
Body Balance
Couronne (med stativ)
Vi trenger 2 brukbare TV-monitor til playstation.
Er det noen som har TV-apparat som ikke er i bruk
lenger, men som vi kan ha nytte av?

Miljøbase

Nå skal det bli bedre med aktivitetstilbud for små og
store i døvesenteret. Siste nytt er at Hunstad skoles
miljøbase er interessert i å ha “base” i døvesenteret av
og til, kanskje noen torsdagsettermiddager. Vi har sagt
at de kan få bruke lokalene og utstyret gratis.

Dansemoro for alle!

Fotballspill for alle!
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Basardagen
Søndag 23. november var det duket
for den årlige basarsøndagen i døvesenteret. Dette årets basar var et av de
bedre på mange år, med ca kr 40.000
i overskudd, og pengene skal gå til
innkjøp av nye stoler i storsalen, slik
det var kunngjort.
Lutefiskenes Venner hadde julebord
i døvesenteret kvelden før basaren,
og overskuddet derfra, kr 2.431, ga
de i sin helhet til basaren!

De gamle stolene er til salgs

I løpet av vinter/vår 2004 skal vi kjøpe
nye stoler til storsalen, og selge de ca 30
år gamle stolene. Vi prøver å selge dem for
kr 50 pr. stk. Et par personer har sagt at
de ønsker å kjøpe noen stoler. Kanskje du
også vil gjøre det samme? Vi har 80 stoler
til salgs. Ta kontakt med daglig leder.

Bompengeringen
Fra og med 2. februar 2004 vil det bli
innført nytt innkrevingssystem i Bomringen i Bergen. Det nye systemet heter
AutoPASS. Hvordan fungerer det? Hva
koster det? Hva kan jeg gjøre for å få tak
i en brikke? De fleste har fått informasjon
i posten. Noen er kanskje usikker på hva
det står i brevet fra Bro&Tunnelselskapet
AS. Torsdag 15. januar 2004 kl. 19.00 i
døvesenteret blir det informasjon om det
nye bomringsystemet. Muligens blir det
daglig leder selv som skal informere.
En fra Bro&Tunnelselskapet mener at de
brosjyrene de har sendt ut til innbyggerne
er gode nok og forklarer alt. De mener at
det ikke er nødvendig at noen kommer og
holder foredrag.
Det er alltid gratis entre i forbindelse med
foredrag, uansett om du er medlem av døvesenteret eller ikke. Velkommen!
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Det var auksjon på 3 duker fra Madagaskar, som daglig leder kjøpte i Antananarivoi slutten av oktober 2003. Først gikk de to små dukene unna (oppropspris kr 40) for kr 100 og kr 135, dernest den store duken (oppropspris kr 200).
Det ble en spennende runde med noen som overbød hverandre, helt til Aslaug
Sørhaug (bildet) slo til med et bud på kr 2.000! - Duken var ikke akkurat det
viktigste, sa hun, - men det viktigste var å støtte døvesenteret!

Teaterkveld med cafè
Det ble en fin teaterkveld på Hunstad skole
mandag 1. desember. Gymsalen var nesten
fullt. Mobbescenen ”Lena, 15 år”, fremført av 9. klasse på Hunstad skole, gjorde
sterkt inntrykk. Og ”Husvertinnen er forsvunnet!” v/dramagruppen i døvesenteret
gjorde kvelden til en munter avslutning.
Døvesenteret inviterte politikere og journalister til teaterkvelden, men som vanlig
glimret bergensavisene med sitt fravær.
Av politikere kom Hans-Carl Tveit (V) og
Olav Lundestad (FrP), sistnevnte sammen
med sin kone. Tvedt sa seg imponert over
skoleelevenes mobbe-scene. Det kom
inn kr 2.874 på billettsalg og kaffe-/saft/kakesalg. Beløpet deles likt mellom døvesenterets og skolens dramagruppe med
tanke på Døves kulturdager 2004.

Olav Lundestad, FrP

«Husvertinnen er forsvunnet!»

Hans-Carl Tveit, V

«Lena, 15 år»

Teleslynge i døvesenteret
Det er rart at vi ikke har hatt teleslynge i døvesenteret i det hele tatt.
Døvblittseksjonen har behov for det. Døvblindes Kontaktklubb har
behov for det. Tunghørte representanter som kommer til møter i
døvesenteret, har behov for det. Styret har bestemt seg for å installere fastmonterte teleslynger både i storsalen og i kjellerstuen med
det første. Det nye året skal begynne godt for teleslyngebrukere!

Bergen hørselslag 70 år

Oslo Døveforening 125 år

«Tusen takk for den nydelige blomsterbuketten vi fikk til vårt 70 års jubileum.
Hilsen Bergen Hørselslag.»
Døvesenteret sendte en gratulasjonshilsen i forbindelse med jubileumsfesten
lørdag 29. november 2003.

Lørdag 22. november feiret Oslo Døveforening et stort jubileum, to år før
oss. Det var over 70 personer på festen. Bergen Døvesenter har sendt gratulasjon og en pengegave.

Dagsenter for Døvblindes
Kontaktklubb
feirer 10 års jubileum i døvesenteret onsdag 21. januar 2004. Daglig leder i Bergen
Døvesenter er invitert til samværet den
dagen kl. 11-14.

Pensjonistgruppen 30 år
Nyttårsaften kl. 11-14 blir det julekos i kjellerlokalene. Man skal samtidig
markere at det er 30 år siden hyggesamling for eldre ble organisert. Det
første fant sted tirsdag 10. april 1973. Den gangen bestod styret i utvalget,
av Aslaug Wedaa, Dagny Nesse og Andor Arnesen. Den gang het det «Velferdsutvalget».
Gruppen arrangerer pensjonisttreff annenhver tirsdag i døvesenteret, samt
utflukter og julebord utenbys (i år var det på Hotel Norge.) Annlaug Koppen
er leder i pensjonistgruppen.
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Terminliste 2004
Januar:
02. fr: Døves misjonsforening kl.
19 hos Astrid Tokle.
06. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
Pensjonisttreff kl. 11
07. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
08. to: Temakveld kl. 19.
10. lø: Foreldrelaget, Menigheten
og Døvesenteret har juletrefest kl 15-17
11. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Lars
12. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
13. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
Tilgjengelighets-møte med
HordalandHLF, Bergen Hørselslag, Døves Fylkeslag og
Bergen døvesenter kl.18.
14. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
15. to: Tema kl.19: Bompengering
16. fr: Ungdomsrådet i Bergen
døvekirke har nyttårsdisko
i kjellerlokalene kl. 19.
20. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
20. ti: Senterstyret har styremøte
(beretning,regnskap,budsjett)
21. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15 (de feirer dagsenterets10 års jubileum)
22. to: Middag i døvesentr. kl 16.
Tegnspråkteateret viser
”Revy Banana” på Danseteatret kl. 19.00.
23. fr: Døvblittseksjon kl. 19
24. lø: Storsalen utleid.
25. sø: Foreldrelagets søndagstur
Menighetskveld i døvekirken
kl. 18. Rune forteller om besøket på Madagaskar.
27. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
28. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
Speiderne kl. 17-19
29. to: Tema: ”Diskusjon med Kirkens SOS” kl. 19. Budstikken nr 1 kommer ut.
30. fr: Kulturstyret har kveldskos i
kjellerlokalene kl. 19
31. lø: Storsalen utleid
Frist for å levere inn lovendringsforslag til BDS
årsmøte til styrelederen.
Februar:
01. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Tom.
03. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
Pensjonistgruppen har årsmøte kl. 11
04. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
05. to: Temakveld kl. 19.
06. fr: Idrettsklubben har årsmøte
kl. 18.00
07. lø: Dataparty v/kulturstyret
(fram til søndag 8. februar)
10. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
11. on: Kontaktklubb for døvblinde
Speiderne kl. 17-19
Foreldrelaget har årsmøte på
Hunstad skole kl. 19.
12. to: Kl. 19: Rapport fra seminar
på englandsbåten i des. 03.
13. fr: Kjellerstuene utleid.
14. lø: Ungdomsrådet i døvekirken
har skidag sammen med
konfirmantene
15. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Tom
16. ma: Døvehistorielaget har årsmøte kl. 18.30
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17. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
17. ti: Senterstyret har styremøte.
(Siste gjennomgang av
beretn/regnsk/budsj)
18. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
19. to: Temakveld kl. 19.
20. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
21. lø: Idrettsklubben har Bowlingcup. Deretter hyggekveld i
kjellerstuene kl. 18.00
Frist for å levere inn innkomne forslag til BDS årsmøte til
styrelederen.
22. sø: Foreldrelagets søndagstur
23. ma: Evt. senterstyremøte hvis det
foreligger innkomne forslag
til årsmøtet.
24. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
25. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
25. on: Askeonsdag i døvekirken kl.
18 v/Lars
26. to: Speiderne kl. 17-19
Temakveld kl. 19.
Budstikken nr. 2 med årsmelding kommer ut.
27. fr: Døvblittseksjon kl. 19
28. lø: Døvesenteret og Foreldrelaget arr. Karneval kl. ?
Mars:
02. ti: Åpen kirke kl. 10.30.
Pensjonisttreff kl. 11
03. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
04. to: Temakveld kl. 19.
09. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
10. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
11. to: Temakveld kl. 19.
13. lø: Bergen Døvesenter har årsmøte kl. 11.00
14. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Lars. Menigheten har
årsmøte etter gudstjenesten.
15. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
16. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
17. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
18. to: Temakveld kl. 19.
19. fr: Døvblittseksjon kl. 19
21. sø: Foreldrelagets søndagstur
23. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
23. ti: Senterstyret (det gamle og
det nye styret) har styremøte.
24. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
Speiderne kl. 17-19
25. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 3 kommer ut.
26. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
Ungdomsrådet i døvekirken
har filmkveld.
28. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Tom
30. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
Pensjonisttreff kl. 11
31. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
April:
01. to:
02. fr:
03. lø:
04. sø:
08. to:

Temakveld kl. 19.
Kjellerstuene utleid.
Storsalen utleid.
Palmesøndag
Skjærtorsdag. Gudstjeneste
i døvekirken kl. 11 v/Tom
09: fr: Langfredag. Andakt på
feriehjemmet Risperlen kl.
12 v/Tom

11. sø: Påskedag. Høytidsgudstj. i
døvekirken kl. 11 v/Lars
13. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
14. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
15. to: Temakveld kl. 19.
17. lø: Ungdomsrådet i døvekirken
har skidag.
Kjellerstuene utleid.
18. sø: Foreldrelagets søndagstur
19. ma – 24. lø: Døvesenteret er
utleid til Nordplus 2003:
Bjørkåsen skole arr.
Nordisk kulturuke.
22. to: Speiderne kl. 17-19 i døvekirken.
Kulturstyret lager program i
forbindelse med Nordplus!
24. lø: Fest i kjellerlokalene og
storsalen i forbindelse med
Nordplus!
25. sø: Gudstjeneste i døvekirken
v/Tom. Konfirmantoverhøring.
Kjellerstuene utleid
26. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
27. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Lars
Pensjonisttreff kl. 11
28. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
28. on: Samarbeidsforum kl. 18.30
29. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 4 kommer ut.
30. fr: Døvblittseksjon kl. 19
Mai:
01. lø: Døvesenteret er åpen kl.
10-14. Arr.: ?
02. sø: Storsalen utleid
04. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
05. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
06. to: Temakveld kl. 19.
07. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
08. lø: Storsalen utleid
09. sø: Konfirmasjon i døvekirken
kl. 11 v/Tom
Foreldrelagets søndagstur
10. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
11. ti: Åpen kirke kl. 10.30 v/Tom
Pensjonisttreff kl. 11
11. ti: Senterstyret har styremøte.
12. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
13. to: Temakveld kl. 19.
14. fr: Storsalen utleid
15. lø: Kjellerstuene utleid
16. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11 v/Lars
17. ma: Nasjonaldag
Kl. 08.00 Flaggheising og frokost.
Andakt i døvekirken kl. 09
v/Lars
17. ma: Døvesenteret er åpen kl.
10-14. Arr.: ?
18. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
19. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
20. to: Kristi himmelfartsdag.
21. fr: Storsalen utleid
22. lø: Storsalen utleid
23. sø: Foreldrelagets søndagstur
25. ti: Åpen kirke kl. 10.30.
Pensjonisttreff kl. 11
26. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
Speiderne kl. 17-19
27. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 5 kommer ut.
29. lø: BDS 124 års fest
31. ma: 2. pinsedag. Friluftsgudstjeneste på Kristkirketomten
v/Tom og andre

Juni:
01. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
02. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
03. to: Temakveld kl. 19.
04. fr: Storsalen utleid
05. lø: Storsalen utleid
05.-06: Mulig speiderhelg på Risperlen.
08. ti: Pensjonistgruppen arr.
Blåtur
09. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
10. to: Temakveld kl. 19.
12. lø: Storsalen utleid
13. sø: Gudstjeneste i døvekirken
kl. 11 v/Tom. Deretter hagefest.
Foreldrelagets søndagstur
(?)
14. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
15. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
15. ti: Senterstyret har styremøte
16. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
17. to: Døvesenteret: Sommerbord kl. 19 (ikke middag
kl. 16) ?
Budstikken nr 6 kommer
ut.
18. fr: Foreldrelaget på sommeravslutning på Hunstad skole
Døves kvinneklubb kl. 19 i
kjellerlokalene,
Storsalen utleid
19. lø: Storsalen utleid
22. ti: Dagsenter med cafè kl. 11
(siste før ferien)
23. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
24. to: Døvesenteret er åpen. Siste
middag kl. 16 før ferien.
Juli:
01. to: Døvesenteret kl. 18-21.
08. to: Døvesenteret kl. 18-21.
(Det blir kort gudstjeneste i Døvekirken i forkant av to av torsdagene.
Den ene med nattverd. Nærmere
dato senere)
15. to: Døvesenteret kl. 18-21.
22. to: Døvesenteret kl. 18-21.
23. fr: Storsalen utleid
24. lø: Storsalen utleid
29. to: Døvesenteret kl. 18-21.
31. lø: Storsalen utleid
Speiderne har kretsleir i Anes
31.07-07.08.
August:
04. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
05. to: Døvesenteret kl. 18-21.
10. ti: Dagsenter med cafè kl. 11
11. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
12. to: Første middag etter ferien, kl.
16. Døvesenteret er åpen.
16. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
17. ti: Pensjonisttreff kl. 11
17. ti: Senterstyret har styremøte.
18. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
19. to: Temakveld kl. 19.
24. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
25. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
26. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 7 kommer ut.
27.-29. Døvestevne på Knutholmen
i Bremanger.
27.-29. Foreldrelaget har familieweekend (slås sammen med

døvestevnet?)
31. ti: Pensjonisttreff kl. 11
September:
01. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
02. to: Temakveld kl. 19.
05. sø: Foreldrelagets søndagstur
07. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
08. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
09. to: Temakveld kl. 19.
10. fr: Storsalen utleid
11. lø: Storsalen utleid
13. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
14. ti: Pensjonisttreff kl. 11
14. ti: Senterstyret har styremøte.
15. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
16. to: Temakveld kl. 19.
21. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
23. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 8 kommer ut.
25. lø: Døves Dag-arrangementer
26. sø: Internasjonal Døves Dag
28. ti: Pensjonisttreff kl. 11
29. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
30. to: Temakveld kl. 19.
Oktober:
03. sø: Foreldrelagets søndagstur
05. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
06. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
07. to: Temakveld kl. 19.
11. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
12. ti: Pensjonisttreff kl. 11

12. ti: Senterstyret har styremøte.
13. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
14. to: Temakveld kl. 19.
19. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
20. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
21. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 9 kommer ut.
22. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
24. sø: Søndagstreff med aktiviteter for barn i døvesenteret
v/Foreldrelaget
26. ti: Pensjonisttreff kl. 11
27. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
28. to: Temakveld kl. 19.
30. lø: Idrettsklubben har Vestlandscup i bowling. Hyggekveld i kjellerstua kl. 18.
Idrettsklubben har årsfest i
storsalen og kjellerstua kl.
19.
November:
02. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
03. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
04. to: Temakveld kl. 19.
07. sø: Foreldrelagets søndagstur
09. ti: Pensjonisttreff kl. 11
09. ti: Senterstyret har styremøte.
10. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
11. to: Temakveld kl. 19.
15. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
16. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
17. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15

18. to: Temakveld kl. 19. Budstikken nr 10 kommer ut.
21. sø: Døves menighet har basar i
døvesenteret(?)
23. ti: Pensjonisttreff kl. 11
24. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
25. to: Temakveld kl. 19.
27. lø: Foreldrelaget på Vannkanten
kl 12 + pizza kl 15
27. lø: Lutefiskenes venner har julebord i døvesenteret kl 19.
30. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
Desember:
01. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
02. to: Temakveld kl. 19.
03. fr: Døves kvinneklubb kl. 19
06. ma: Døvehistorielaget har møte
kl. 18.30
07. ti: Pensjonistgruppen har julebord ute
07. ti: Senterstyret har styremøte.
08. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
09. to: Temakveld kl. 19.
14. ti: Trim for eldre kl. 11.
Dagsenter med cafè kl. 11
(siste før jul)
15. on: Kontaktklubb for døvblinde
kl 09-15
16. to: Døvesenteret har julebord kl.
16
Budstikken nr 11 (julenummer) kommer ut.
31. fr: Pensjonistgruppen har
nyttårsfest i kjellerstuen kl.
11-14.
Jubileumskomiteen arr.
Nyttårsfest: ”Klar for jubileumsåret 2005!”

Tegnspråkteater
22. januar 2004
Teater Manu, som er det nye navnet på Tegnspråkteateret, viser ”Revy Banana” på Danseteateret torsdag
22. januar kl. 19.00 (slutter ca kl. 21.10, inkl. 20 minutters pause).
Østlandets Blad hadde en artikkel om stykket 26. november. I et intervju svarer døvetolk Stordal slik: – Ironien ligger i tykke lag i
i
revyen, som først og fremst handler om situasjoner
fra de døves hverdag, forklarer tolken. Før vi plutselig
står foran en Broadway-scene, en parodi på Beverly Hills og et nyhetsoppslag om at
døve er like «flinke» butikktyver som hørende. Kommunikasjonsproblemer mellom
hørende og døve er en gjenganger i tablåene.
Daglig leder, Rune Anda, har sett stykket på Kolbotn (Oslo) 29. november, og er
av den mening at det ikke er å anbefale barn under 15 år å se stykket, da mye vil gå
dem ”hus forbi”.
Døvesenteret er åpent torsdag 22. januar, selv om det ”kolliderer” med teaterframførelsen, men det blir ingen program i døvesenteret. Kanskje det vil være en idè for
de som skal på teater, først å ta turen innom døvesenteret for å spise middag kl 16 og
slappe litt av før man vandrer til teateret?
Om det nye navnet Manu, forklarer Mira Zuckermann til Deafnet: - Vi har lenge
ønsket å endre navn fra det lange ”Det Norske Tegnspråkteater”. Det er langt både
på tegnspråk og på norsk, og vanskelig å uttale for døve. Derfor har vi lett etter et navn
som kan knyttes til teater, og som samtidig er tegnspråkvennlig. Manu betyr ”med
hånd” på latin. Det knyttes til det vi formidler på scenen med hendene - på tegnspråk.
Men vi beholder det gamle navnet som undertekst.

Hvordan sende
sms via 149?
Visste du at du kan sende og motta tekskmeldinger (sms) via 149
Du kan sende tekstmelding
til 149 på følgende måte:
Begynn meldingen med
å skrive 149, mellomrom,
nummeret meldingen skal
sendes til og deretter teksten du vil sende. Send
meldingen til 2080.
Du får straks svar tilbake: ”Meldingen er mottatt. Takk for at du bruker
denne tjenesten fra Telenor
teksttelefon”. Dersom du
ikke får noen annen melding kan du gå ut fra at 149
har videresendt meldingen.
Hvis det oppstår problemer
med videresending av meldingen vil du få beskjed om
at 149 ikke har lyktes med
å utføre oppdraget.
Eksempel på melding:
149 55555555. Kommer
for sent til møtet. Kari
Send til 2080.
Kundebehandler videreformidler tekstmeldingen til
det nummer du ønsker, og
eventuelt svar blir formidlet
tilbake til deg. Prisen er kr
10 pr melding.
Du kan fortsatt ringe 149
og be kundebehandler sende
tekstmelding for deg. Prisen
er kr 10 pr melding.
Tjenesten er åpen hele
døgnet.

Nyttårsaften
I år er det Åge Sørhaug,
Tore Birkeland og Harry
Ellingsen som skal ta på
seg arrangementet i døvesenteret nyttårsaften.
Start kl. 20.00.
Entre kr 50,(både for medlemmer og
ikke-medlemmer)

Salg av forfriskninger.

Velkommen!
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Budstikken i PDF-format
Vi kan sende Budstikken over e-post
til alle som ønsker det. Bladet er gratis
på den måten. Bladet vil også bli lagt
ut på hjemmesiden vår.
Senterstyret ble enig på siste møte
(9. des. 2004) at alle, uansett medlemskap, kan få Budstikken gratis
over e-post. Medlemmer som ønsker
det, kan få det både over e-post og
som vanlig (papirutgave), eller en av
delene. Ikke-medlemmer, som ønsker
å motta Budstikken i papirutgave over
vanlig post, må fra og med 01.01.2004
betale kr 200 i abonnementet.

BDS-årsmøte,mars 2004

Bergen Døvesenter skal ha årsmøte
lørdag 13. mars 2004 kl. 11.00. Vi
regner med at valgkomiteen snart
begynner å jobbe. Er du ikke fornøyd
med senterstyret, så hjelp valgkomiteen med gode råd. Valgkomiteen
består av Sigrun Ekerhovd, Helge
Herland og Heidi Dyrøy, med Tore
Birkeland og Helge Kjølleberg som
varamedlemmer

Ny kopimaskin - leasing

Døvesenteret har inngått en avtale med
firmaet Richo Norge AS for leasing av
en ny fargekopimaskin Aficio 1224C.
Underavdelinger, grupper, utvalg etc.
har fått hver sin kode som de taster
inn når de skal bruke kopimaskinen.
Du kan også bruke den. Det koster kr
0,25 å kopiere i sort/hvitt, og kr 2,00
å kopiere i farger, på vanlig 80 grams
kopipapir. Døvesenteret sender regning til avdelingene en eller to ganger
i året etter hvor mange kopier de har
tatt. (Dette bladet ble «trykket» på
nevnte kopimaskin.)

Nyttårskos med
misjonsforeningen
Alle er velkommen til misjonsforeningens kosekveld hos Astrid Tokle
fredag 2. januar kl. 19. Døves misjonsforening har ingen medlemsregister.
Man snakker om alt mulig mellom
himmel og jord, og som vanlig samler
man inn litt penger til døvearbeidet på
Madagaskar. Alle er hjertelig velkommen til Astrid Tokle, Vågslia 70, 5113
Tertnes.
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Personalia

Kilde: Thorbjørn Johan Sander

Klara Danielsen
(f. Rendedal)

Bruksanvisning

Videofilmfotograf Skjalg Iversen etterlyser en bruksanvisning til døvesenterets egen
videofilmopptaker:Sony Digital
Handycam. Han klarer å filme,
men han vil gjerne bli bedre
kjent med videokameraet som
døvesenteret kjøpte for noen år
siden. Er det noen som har tatt
vare på det?

Nyttårsdisco

Det nyopprettede Ungdomsrådet i
døvekirken har Nyttårsdisco i døvesenterets kjellerlokaler fredag 16.
januar 2004 kl. 19.00, melder den
ferske lederen, Eivor Berg.

Kulturhusplan for
Bergen 2005-2015
I oktober kom det brev fra Bergen
kommune sammen med en del
spørsmål. Det er et ledd i deres kulturhusplan for Bergen 2005-2015, og
informasjonene skal legge grunnlag
for framtidig bevilgning til kulturhus-aktiviteter. Vi har derfor prioritert
denne saken høyt. Alle spørsmålene er
besvart sammen med en del bilder (til
sammen 16 sider).

døde 21. november på Johannes menighets sykehjem i Bergen. Hun var
født 27. mars 1903, så hun ble godt
over 100 år gammel.
Klara var datter av det kjente døve
ekteparet Kari og Anders Rendedal.
Anders står i døveforeningens historie
som den første døve formannen. Kari
var leder i døveforeningens syforening
i mange år.
Klara var som ung aktiv i døveforeningen, selv om hun var hørende.
Senere var hun flittig med i støtteforeningen ”Døves Glede”. Og i alle år var
hun flittig benyttet som døvetolk, alltid
villig til å stille opp. Hennes mann var
i flere år døveforeningens revisor.
Da Klara fylte 100 år i mars, fikk
hun besøk av flere fra Bergen døvesenter. Hun var da i fin form. – Hun vil bli
husket som et vennlig, fint medmenneske, som hadde bare venner.

Serveringslisten
på torsdags-kveldene framover:
Torsdag 8. Januar:
Ingunn S. Herland
Odd Hermansen
Torsdag 15. Januar:
Anlaug Sørhaug
Ragnar Moe
Torsdag 22. Januar:
Jerzy Macha
Norunn Kalvenes

På torsdagene:

Torsdag 29. Januar:
Gerd B. Lamela
Sverre Johansen

Bare 60 kroner for
en god porsjon!

Torsdag 5. Februar:
Eva Lauritzen
Åge Lauritzen

Spis middag i Døvesenteret!

Hver torsdag kan du komme i Døvesenteret og spise middag som på
kafé, fra kl.16 til 18. Det er Vibeke
Varn Flatemo som serverer. Du får
både god middag, dessert og kaffe/
kaker på stedet. - Når det er pensjonist-treff er det middagsservering
kl. 13-14, åpent for alle. (OBS. Du
får «klippekort» som stemples
hver gang du kjøper middag. Hver
6. middag er gratis!)

Harry Ellingsen har hovedansvaret for serveringen
Vennligst møt fram i god tid,
så salget kan begynne
ved 18-tiden.

Heidi 40 år
Vi gratulerer Heidi Dyrøy som
fyller 40 år 17. desember!
Klem fra gjengen.

Se levende
tegnspråk
på Internett!
For tredje året på rad har Hunstad
skole lagt ut julekalender på Internett. Elevene forteller om sine juleopplevelser, en for hver dag.
http://home.hib.no/mediesenter/
hoykom/jul/2003/

NRK tar vare på mye av det vi ser på
TV. De lagrer nyheter, sport, underholdning o.a. Også Tegnspråknyheter
og Tid for tegn. Når du er kommet inn
i www.nrk.no, klikker du på SE ved
siden av NETT-TV oppe til høyre.
Du må registrere deg som ny bruker
hvis det er første gang du forsøker.
Når du har brukernavn og passord,
så går det fint.
http://www.nrk.no/

Con og Ipek viser oss mye av det som
skjer på kulturfronten. Blant annet
kan man få glimt av F3 Filmformfest
i København, Kulturhelg i Frankrike,
og selvfølgelig Døves kulturdager i
Trondheim (videobildet i viser Hunstad skoles "Lena, 15 år".
http://www.zoom.coip.no/
zoomkanal/zoom.htm#
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B-blad

Retur: Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen

Juletrefest
lørdag 10. januar

Den nye hjemmesiden til døvesenteret blir klar nyttårsdagen!

Døvekirken i julen

Det blir juletrefest for hele familien i
døvesenteret lørdag 10. januar 2004
kl. 15.00 - 17.00, med besøk av julenissen! Døves Menighet, Bergen
Døvesenter og Hordaland foreldrelag
for hørselshemmede står sammen om
arrangementet. Politikorpset skal stå
for musikken. Kulturstyret i døvesenteret deltar. Alle, både store og små,
er hjertelig velkommen!
Påmelding til Ann Kristin Nord, epost: ok3@nhk.no, sms 938 33 804
eller daglig leder Rune Anda, e-post:
post@bgds.no, innen 5. januar 04.

17.desember: Bergen døvekirke kl.10.00
Besøk fra Pinnelien barnehage.
18.desember : Bergen døvekirke kl.13.00
Skolegudstjeneste for Hunstad skole
24.desember: Konows senter kl.12.00
Andakt v/Tom S. Tomren
Bergen døvekirke kl.15.00.
Julegudstjeneste v/Tom S. Tomren.
Offer til Kirkens Nødhjelp
25. desember: Bergen døvekirke kl.13.00
Åpent hus og andakt v/Tom S. Tomren

«BUDSTIKKEN»

Første gudstjeneste 2004 er
10. januar

kommer ut hver måned (utenom sommeren) og sendes til alle medlemmer
(gratis) av Bergen Døvesenter, og til
abonnenter for kr 200 pr. år. Bladet
kan også fåes som PDF-fil over epost til alle interesserte (gratis). Red.:
Daglig leder Rune Anda.
Toralf Magne Ringsø er styreleder i
Bergen Døvesenter.
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