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NYTT FRA STYRET 
 
NESTLEDER 

Nestleder Leif Foss trekker 
seg ut av styret fra og med 
1. januar 2019, grunnet 
vanskelig å få tid ved siden 
av jobben som krever sitt. 
Vi takker Leif for den tiden 
han har sittet i styret, og 
ønsker han lykke til videre. 
Styret vil behandle på 
neste styremøte i 2019 
hvem som blir nestleder. 

 

TILSKUDD FRA OSLO KOMMUNE I 2019 
 
Byrådet i Oslo kommune fremla 
budsjettforslag for 2019 den 
26.september, der vi skulle få: 
Kr 450.000 fra Velferdsetaten 
Kr 450.000 fra Kulturetaten 
Kr 99.000 fra Velferdsetaten til Døves 
frivillighetssentral. 

 

Så senere denne høst, behandlet finanskomiteen den 
29.november at Rødt fremla forslag om økt tilskudd til 
Oslo Døveforening med: 
Kr 300.000 i tillegg fra Velferdsetaten 
Kr 26.000 i tillegg fra Velferdsetaten til Døves 
frivillighetssentral. 

 

Dette var veldig hyggelig å få mer i tilskudd, og dette vil 
styrke foreningens økonomi og også for 
frivillighetssentralen. Bystyret har på sitt møte vedtatt og 
godkjent budsjett for 2019 den 12.desember. 
 
Vi har søkt om kr 100.000 for flerkulturelle tiltak for 2019. 
Det kom ikke med i behandlingen i Bystyrets budsjett for 
2019, grunnet statsbudsjettet varslet store endringer på 
tilskuddsordningen. Oslo kommune må derfor vente på et 
brev fra staten før kommunen kan gjøre vedtak om 
fordeling av midler. Svar på vår søknad kan derfor bli noe 
forsinket. 

Oslo kommune informerte om at Enhet for mangfold og 

integrering (EMI) fra 1. januar 2019 blir en del av 

Velferdsetaten.  

OSLO DØVEHISTORIELAG 
Epost: dovehistorie@odf.no – leder Trine S. Austbø 

 

 

ÅRSMØTE OG FOREDRAG TORSDAG 21. MARS 
Oslo Døvehistorielag innkaller herved medlemmene til årsmøte torsdag 21. mars kl. 18:00 i Oslo Døveforening, 

Fagerborggata 12.  

 

Det blir først årsmøte, og deretter foredrag om Freberg jordbruksskole for døve ved Jim Vold (se side 7 om 

Tegnspråkkafe).  

Papirer for årsmøtet blir gjort tilgjengelig på årsmøtet.  

  

JULEHILSEN 
Styret i Døvehistorielaget ønsker medlemmer en riktig god jul!

 

mailto:dovehistorie@odf.no
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MØTE MED DAGLIG LEDERE 

 
Fra venstre: Bjørn Egil Hammerlund (Telemark), Rune Anda (Bergen), Hanne Kvitvær (Stavanger), Solveig Fremstad 
(Trondheim), Gerd-Unni Rougnø (Frivilligsentral i Trondheim), Niels Kristensen (Oslo), Petter Noddeland (NDF), Vidar R. 
Sæle (Oslo) og Harald Oppigård (Møre og Romsdal) 
 
Oslo Døveforening var vert for møte for daglig ledere i døveforeningene 12.desember i Oslo. På programmet fikk vi besøk 
av Bibbi Hagerupsen som vi diskuterte med henne om medlemskontingent og rutiner, samt regler for VO-kurs. Det var 
nyttig at vi fikk snakket sammen og avklart en del ting.  
Deretter kom Jim Vold om organisering av tegnspråkkurs med den nye kursboka som kommer neste år. Petter Noddeland 
kom også inn på økonomi for tegnspråkkurs. Det ser ut at vi starter med den nye kursboka fra høsten 2019. NDF vil da 
selge kursboka, mens vi i døveforeningene vil fortsette som i dag med å organisere selv for påmelding, finne lærere og 
sette i gang tegnspråkkurs.  
Vi tok opp ulike saker for diskusjoner og erfaringsutveksling med hverandre: 
- Døve innvandrere / flerkulturelle 
- NAV tolketjeneste og tolkesituasjoner 
- Personvern og HMS 
- Rettshjelp for hørselshemmede 
- Døves Kulturdager, knyttet til ledsagere og Teater Manu 
- Samarbeid om felles seminar i døveforeninger 
- Landsmøte blir i Stjørdal i 2019 

 

Neste møte for daglig ledere blir i Trondheim, dagen før landsmøte starter. 

DIABETES TYPE 1 – KURS 

 
Oslo Døveforening arrangerer kurs for døve som har diabetes type 1 på Fornebu i Oslo. 

 
Når? Fredag 26. – søndag 28.april 

Hvor? Quality hotel Expo på Fornebu, Oslo 
 

Forelesere samarbeider vi med Diabetesforbundet, hvor diabetes sykepleier og ernæringsfysiolog vil komme og ta opp ulike temaer. 

Kursleder er Vidar R. Sæle som tar imot påmelding innen 15.februar, vidar.saele@odf.no. 
Ta kontakt om du er interessert i kurset, så kommer vi med mer informasjon i januar om hvilke temaer, kursavgift og hva vi dekker. 

mailto:vidar.saele@odf.no
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STYRET INVITERER DEG TIL ÅRSMØTE LØRDAG 4.MAI  
FRA KL 12.00 MED LUNSJ. TEMA FOR DISKUSJON KL 13.00, 

SÅ STARTER VI ÅRSMØTE FRA KL 14.00. 
 

INNKALLING TIL HJELPEFONDETS 12. ÅRSMØTE 2019 
Lørdag 4.mai kl. 14.00 – Oslo Døveforening, (Sted er ikke bestemt ennå.)  

 
 

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 20.mars 2019) 
7. Forslag til disposisjon av midler (leveres hovedstyret senest 20.mars 2019) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INNKALLING TIL OSLO DØVEFORENINGENS 141. ÅRSMØTE 2019 
Lørdag 4.mai (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 20.mars 2019) 
10. Innkomne forslag (leveres hovedstyret senest 20.mars 2019) 
11. Budsjettforslag for foreningen og feriehjemmet 
12. Valg som ledes av valgkomiteen 

 
 

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2018 har adgang til årsmøtet.  
Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2018 på årsmøtet. 

 

Velkommen!                     Styret 



6 Nr. 3- 2018 

 

OVERSIKT OVER STYRE OG KOMITEER 
Valgt på årsmøtet 2.mai 2018 

 

 

Foreningsleder:   Matthijs Terpstra  
Nestleder:     Leif Foss    (1 år)   
Styremedlem:   Veesin F. Bjørke  (1 år) 
Styremedlem:   Maria Novikova   (2 år) 
Styremedlem:   Caisanne Lund   (2 år) 
1.varamedlem:    Ann Kristin Ekerhovd 
2.varamedlem:    Benjamin Nesse 

 

 

 

Bilagsrevisor:   Rolf Smenes 

 

 

 

Revisor for underavdelingene: Ingrid Hoff Bodin 

 

 

 

Lovkomite:    Tone-Britt Handberg  
       Irene Greftegreff 
       Svein Arne Peterson 
 
  
    
Feriehjemskomite:  Niels Kristensen 
       Jan Inge Raknerud 
       Børre Roås 
       Muharrem Shehu 
       Rune Tangen 
Varamedlemmer:  Eva Roås 
       Unni Arnesen 

 

 

 

Programkomite:   Tone-Britt Handberg 
       Masako Yamada 
       Fernando Agudo 
 
 
 
Representanter til NDF’s landsmøte: 
     

Ingen pga landsmøte i 2019 
 
 
 

Valgkomite:   Svein Arne Peterson 
      Xing Sheng She 
      Line Stenseth 

EN JULEHILSEN OM ENSOMHET 
 
Nå er julen her.   
De fleste døve pensjonister er aktive og sosiale, og likevel 
finnes det noen som føler seg ensom. 
Ensomhet kan blant annet skyldes at familien bor langt 
unna eller tap av ektefelle, venner og skolekamerater, osv. 
Du trenger ikke å være ensom i Oslo i dag for det finnes 
så mange ulike tilbud. Hver mandag og tirsdag er det åpen 
i Eldresenter for døve og døvblinde i Lovisenberggt. 
Seniorforeningen er åpen annenhver onsdag i 
døveforeningen. I Tveita kafe kommer det ofte 10-20 døve 
på kafe hver dag. På Tvetengården går døve der hver 
tirsdag.  
Mange går på kafe og drikke kaffe og skravler på 
tegnspråk for sosialens skyld. Vi tar gjerne imot nye 
venner med åpne armer. Hvis du føler deg ensom, er du 
nødt til å ta litt initiativ selv, men du blir tatt imot med åpne 
armer. 
 

 
Jeg har ventet lenge på boka «Døveleksikon for Oslo og 
omegn», og endelig ble den lansert under Døves 
Kulturdager i Oslo 16.-18.november i år.  
Døveleksikon kan du glede deg å lese i timevis om døves 
liv med tekst og masser bilder, som du sikkert husker og 
kjenner igjen fra gamle dager av. 
Boka kan du kjøpe i døveforeningen eller bestille, se side 
9 i bladet. 
Boka kan du kose deg og lese i mange dager, for å slippe 
å føle deg ensom i julen. 
Jeg ønsker dere medlemmer i Oslo Døveforening en riktig 
god jul og et bedre godt nyttår. 

 

Julehilsen fra Oskar Nilsen 
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TEGNSPRÅK-KAFE 
Tegnspråk-kafeen skjer i Fagerborggt 12. Alle foredrag begynner kl 18.00.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Torsdag 10. januar  - OSLO BY FRA MIDDELALDEREN 
 
Ann-Katrin Olsen fra Oslo Ladegård viser et foredrag med bilder. Hun vil fortelle om Oslo 
som er i stadig utvikling, og i middelalderbyen finner en sporene etter den aller eldste delen 
av byen. Her vitner ruiner og bygningselementer fremdeles om historiens gang. Med 
rekonstruksjoner og engasjert formidling gir historikerne fra Oslo ladegård et innblikk i 
hvordan byen har vokst, og hvordan livet har artet seg for Oslofolk i tidligere tider. Hun 
retter også blikket mot hvilke hensyn som må tas når nye bygg og infrastruktur skal passes 
inn.  

Torsdag 7. februar  - RAMMET AV STRESS SYKDOM 
 
Bjarne Toft Loholt fra Danmark forteller om hva stress er. Han vil fortelle om egen stress 
sykdom da han ble rammet av stress, under stress sykdoms periode og etter stress.  
Han vil også fortelle litt om forskjellige bakgrunn, f.eks. hans barndom, utdannelse, sosialt 
samvær i  døve og hørende verdener. Da vil de få en bedre forståelse for hvorfor han fikk 
stress sykdommen. Han håper at alle vil få en bedre forståelse og hvordan man kan hjelpe 
andre når en fra deres familie/venner/kollegaer som er blitt rammet av stress. 

Torsdag 21. mars - ÅRSMØTE I DØVEHISTORIELAGET 
        FREBERG JORDBRUKSSKOLE FOR DØVE 
 
Oslo Døves historielaget har et kort årsmøte, før Jim Vold vil fortelle om Freberg 
jordbruksskole for døve. 

Torsdag 4. april - DEAFAID ISINYA 
 
Tidligere DeafAid gikk konkurs på grunn av hvitvasking av midler. Gleb Gilmiyarov går siste 
år på Nydalen videregående skole. Han er styremedlem i DeafAid Isinya som eneste døv 
sammen med 3 andre i styret. Vi jobber sammen for å skape bedre hverdag til døve barn 
som går på Isinya skole i Nairobi i Kenya. Han vil fortelle om hvordan de samler inn penger 
og hva de vil bruke penger på. DeafAid Isinya har egen facebook og instagram. 
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SJAKK-TREFF 
 

Det har vært vellykket med sjakk-treff i høsten. Den siste 
treff var julecup med 5 minutter spilletid. Det var virkelig 

nerver i spillet med høy hjertebank. Men gøy å spille. Alle 
fortjente premier som Døves Jul bladet fra Danmark. 

 
Vi bestemmer å fortsette til etter nyttår. Det blir hver 3. 

tirsdag kl. 17 – 20 i menighetssalen i Fagerborggate 12. 
 
15. januar , 29. januar, 26. februar, 19. mars, 9. april, 30. 

april og 21. mai 
 

Alle er hjertelig velkommen. 

FRI OG FAGLIG FREDAG!  
Foredraget begynner kl 16.30 i Fagerborggt 12. 

 

 
 

Neste fri og faglig fredag skjer: 
Fredag 1. mars og Fredag 12. april. Tema for de to dagene kommer vi tilbake til med info i januar.   

Fredag 25. januar kl. 16.30  - NORSKE PARTIER FRA 1884 TIL I DAG 
 
Paal Richard Peterson forteller om norske partier fra 1884 til i dag. 
Norges eldste partier ble stiftet i 1884. Hvorfor skjedde det akkurat da, og hvordan har den 
norske partifloraen utviklet seg siden? Hva er en konfliktlinje? Hva forteller historien om 
slektskapet mellom sentrumspartiene og gjelder fortsatt høyre-venstre-dimensjonen? 
Foredraget skjer i Fagerborggt 12. 

VI ØNSKER DEG EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
 

 

           Julehilsen fra hovedstyret       Julehilsen fra ansatte på kontoret 
           Matthijs Terpstra          Vidar R. Sæle  
           Leif Foss             Niels Kristensen  
           Veesin F. Bjørke          Ramie P. Legaspi   
           Maria Novikova           Hanne Enerhaugen 
           Caisanne Lund           Svein Arne Peterson  

           Ann Kristin Ekerhovd         Irene Greftegreff 

           Benjamin Ness 
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DØVELEKSIKON 

Døveleksikon for Oslo og omegn ble lansert under Døves 
Kulturdager 16.-18.november. Døveleksikon er skrevet av 
Beryl K. Ramvik og den er bygget opp etter alfabetisk 
rekkefølge fra A til Å. Slik at det er lett å finne fram. Den 
inneholder mye bilder om døvehistorie fra 1800-tallet og 
fram til i dag om ulike viktige personer, døveforening, 
døveskole, barnehage, døvekirke, aktiviteter i foreningen, 
underavdelinger, osv. Foreningen kalte for De Norske 
Døvstummes forening fra 1873, som da var den en 
landsomfattende forening. Norges Døveforbund ble stiftet 
40 år senere. Boken passer fint for alle som er nysgjerrige, 
historieinteresserte og å lære mer om hvordan døve 
hadde det i gamle dager med mange ulike spennende 
yrker på arbeidsplasser. 

 
Boken koster kr 399. Boken kan kjøpes i døveforeningens kontor eller man kan bestille på leksikon@odf.no.  

For mer informasjon om frakt, finner du på https://odf.no/2018/11/23/doveleksikon/.  

 

HVA SYNES DU OM DØVELEKSIKON? 
 

Isaac Emanuel Jacobsen: Jeg synes boka er veldig bra, fordi det handler om døvehistorie siden 1800-

tallet. Jeg synes at alle bør lese den boka da får de mer kunnskap om døvehistorie og hvordan de 

hadde det. 

Rune Anda: Gratulerer med Oslo Døveforenings nye bok: «Døveleksikon for Oslo og omegn»! Det er 

genialt gjort å lage en historiebok som en slags leksikon, der leserne fort skal kunne finne fram til noe 

man søker etter, ordnet i alfabetisk rekkefølge. Forfatteren lærer oss også å bli litt kjent med mange 

personer som på en eller annen måte har betydd noe for Oslo Døveforening og døvemiljøet. Jeg vil 

påstå at boken vil fenge alle, unge og eldre, døve, tunghørte og hørende, og også døve som ikke 

akkurat leser bøker. Men DEN boken tror jeg mange vil sette pris på å ha i sin egen bokhylle.  

 
Trine S. Austbø, Beryl K. Ramvik og Stein Erik Wroldsen hadde stand under kulturdager, og de solgte Døveleksikon. 

mailto:leksikon@odf.no
https://odf.no/2018/11/23/doveleksikon/
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KAFFEFEST OG KAKEKONKURRANSE 
Søndag 17. mars kl. 13 – 16 i Fagerborggate 12. 

 

Vi inviterer Maija Koivisto fra Finland. Hun forteller om sterilisering av døve 

kvinner i Finland.  

 

En ekteskapslov som ble vedtatt i 1929, forbød ekteskap mellom 
førspråklige døve personer. Under bestemmelsene i en steriliseringslov 
vedtatt seks år senere, ble 7530 kvinner sterilisert fra 1935-70, inkludert 
døve kvinner. Tegnspråksamfunnet har alltid kjent til denne praksisen, men 
ingen vet sikkert hvor mange døve kvinner (og menn) ble sterilisert.  Tre 
døve kvinner har delt sin erfaring med sterilisering og abort.  
 

Hun jobber med et PhD-forskningsprosjekt ved Helsingfors universitet om dette emnet. Målet er å finne svar 
på spørsmålene som tegnspråksamfunn har alltid spurt: hvordan, hvor mange og hvorfor. 
 

   
Det var vellykket kakekonkurranse i mars 2018. På bildet viser vi de to beste kakene som ble nr. 1 og 2. Vi 
ønsker å ha kakekonkurranse igjen til kaffefesten. De som deltar i konkurransen tar med kaken til kaffefesten.  
 
Tema om kaken skal være: Påsken. 
 
Deltakere til kakekonkurransen får gratis entre (gjelder for ODF-medlem) til kaffefest.  
 
Alle som er med i kaffefesten får stemme 3 ganger for den beste kaken. Man gir poeng for beste (1) 
utseende av kaken, beste (2) utseende for hvordan kaken ser ut inni og for beste (3) smak. Vinneren får 
høyest samlet poeng. Det blir gitt premie til vinnerne.  
 
Påmelding for kaffefest eller kakekonkurranse innen 8. mars til frivillig@odf.no 
 
Entrebillett:  Kr 90 for medlem inkl. kaffe, kake og foredrag 
     Kr 120 for NDF-medlem 
     Kr 160 for ikke medlem 
 
Betaling ved ankomst (VIPPS, betalingsterminal eller kontant) 

mailto:frivillig@odf.no
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FAMILIETREFF PÅ OSLO SOMMERPARK 

 
Oslo Døveforening arrangerte familietreff på Oslo Sommerpark ved Tryvann søndag 19. august. 19 personer hadde hatt 

en fin opplevelse å være på parken.  

 
Johanna Asprutsen, Anne-Line L. Kirsten og Svanhild Bond var medhjelpere til eventyr-basene sammen med skuespiller 

Aino Hakala som ledet eventyrfortellingen på tegnspråk. 

 

Vi stoppet ved hver eventyr-base i skogen. De 4 hadde flotte klær og sminker på ansikter. Alle fulgte godt med deres 

spennende fortelling. Etter turen i skogen spiste vi grillpølser med saft ved lavvoen. Deretter klatret vi høyt og lavt aktivitet 

på parken. Det var gøy å prøve.  

Ønsker du å få informasjon om døveforeningens aktiviteter via sms? 
 
  

Tilbudet gjelder kun for medlemmer i Oslo Døveforening. 
 
  

Ta kontakt med daglig leder post@odf.no eller sms 930 32 049. 

mailto:post@odf.no
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DØVES KULTURDAGER 16.-18.NOVEMBER 
 

TUSEN TAKK! 

Vi takker frivillige, aktører, deltakere som har deltatt og bidratt til et flott kulturarrangement her i Oslo. 

Det var ca. 500 fysiske deltakere som var med på de ulike programmene som fagdagen, fredag kulturkveld, lørdag dagtid, 

standsutstillinger, barneprogram, festmiddag, gudstjeneste og vandretur om døvehistorie. Samlet sum deltok 1.050 

deltakere hvis man summerer opp alle deltakere som deltok de ulike programmene. 

Vi ønsker Innlandet Døveforening lykke til med Døves Kulturdager i 2019! 
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OSLO DØVES KVINNEFORENING 
Epost: Leder Maj Lisbeth Marman – majlisbethm@yahoo.no  

 

KVINNETREFF  
Kvinnetreff skjer en tirsdag hver måned fra kl 17.00 – 21.00. 

 
Tirsdag 8. januar  Tirsdag 5. februar  Tirsdag 12. mars 

 
Tirsdag 2. april   Tirsdag 7. mai   Tirsdag 4. juni 

 

JULEBORD 1. DESEMBER 

 
Kvinneforeningen hadde det fint på julebord, god julestemning på Grand Cafe. Vi var 24 kvinner og vi hadde det gøy. 
Først fikk vi velkomst drink med prosecco. Så fikk vi 4 retter, og maten var god. 
 

JULEHILSEN 

Styret i kvinneforeningen ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår 

 
Foran fra venstre Alena Kubik, Marianne Kolvik og Daniela M. Roos.  

Bak fra venstre Maj Lisbeth Marman og Helle Heidi Hammerlund. 

mailto:majlisbethm@yahoo.no
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OMVISNING MED TEGNSPRÅKTOLK PÅ ASTRUP FEARNLEY MUSEET 
Oslo Døveforening har booket 2 lukkete omvisninger med tegnspråktolk for medlemmer av ODF på Astrup Fearnley 
museet. 

 

Lørdag 19. januar kl. 13.00  -  Jeff Koons  
 
Jeff Koons sin kunstneriske intensjon var å utvikle Marcel Duchamps begrep om 

readymaden. Temaer som seksualitet og udødelighet går igjen i hele hans 

karriere, likeså forestillinger om klasse-relatert estetisk sans, eller smak; disse 

bearbeider han gjennom appropriasjon av "kitsch"-objekter. 

Det koster 130 kr for entrebillett, 90 kr for student og gratis for barn under 18 år. 
Påmelding innen 16. januar til frivillig@odf.no og dere betaler selv entrebillett ved 
ankomst. 

 

 

Lørdag 6. april kl. 13.00  -  Frank Benson 
Frank Benson (f. 1976) er en av de mest fascinerende skulptører i sin 
generasjon av amerikanske samtidskunstnere.  
Astrup Fearnley Museet har fulgt hans spektakulære utvikling og gjennom årene 
inkludert et stort antall av hans verk i Astrup Fearnley Samlingen. Utstillingen vil 
for første gang vise alle disse verkene samlet og gi en god oversikt over hans 
kunstneriske produksjon. 
Det koster 130 kr for entrebillett, 90 kr for student og gratis for barn under 18 år. 
Påmelding innen 3. april til frivillig@odf.no og dere betaler selv entrebillett ved 
ankomst. 

OSLO DØVES BRIDGEKLUBB 
Epost: Oslo Døves Bridgeklubb – odbk@islay.no 

 

Informasjon om klubben:  http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Oslo/Klubber/Oslo-Doeves-BK/Klubbinfo 
 

BRIDGE KVELD HVER TIRSDAG KL 17.30 – 21.30. 
Sted: Fagerborggt 12 

 
Først spilledag etter nyttår blir 8. januar 2019 til og med tirsdag 25.juni. 

 

Nordisk mesterskap i Sverige 
Vi deltok i Nordisk Mesterskap for Lag i Malmø i Sverige 2. - 4. november. Takket være støtte fra Oslo Døveforening 
med grasrotmidler kunne ODBK sende hele 7 personer fra Norge (Oslo). Disse var Svein Arne Peterson, Eitan 
Zuckermann, Robert Brzeszcz, Gabor Baksa, Gunnar Løken, Gjermund Hansen og Xing Sheng She. 

 

Sverige ble nordisk mester med Danmark og Finland på 2. og 3. plass. Det ble denne gangen ingen medaljer for 
Norge, men vi skal jobbe med å slå tilbake samt rekruttere nye bridge-spillere og nye kurs tilbud. 

 

ODBK ønsker alle dere en riktig god jul og et godt nyttår! 

mailto:frivillig@odf.no
mailto:frivillig@odf.no
mailto:odbk@islay.no
http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Oslo/Klubber/Oslo-Doeves-BK/Klubbinfo
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OSLO DØVES SENIORFORENING 
Epost: Oslo Døves Seniorforening - odsenior71@outlook.com  

 

SENIORTREFF ANNENHVER UKE KL 10-14  
Sted: Fagerborggt 12 

 

  Onsdag 2. januar    Onsdag 27. februar       Onsdag 17. april Påsketreff 

  Onsdag 16. januar    Onsdag 13. mars       Onsdag 24. april 

  Onsdag 30. januar    Onsdag 27. mars Årsmøte    Onsdag 8. mai 

  Onsdag 13. februar    Onsdag 10. april 

 

BUSSTUR TIL NORDBY  
Onsdag 21. november dro 35 medlemmer av Oslo Døves Seniorforening på busstur fra Oslo bussterminal kl. 09.00 til 

Strømstad hvor vi var innom vinmonopolet og butikker i 45 minutter. Så dro vi til Nordby senter i Svinesund og handlet 

og koste oss i ca. 3 timer før vi tok bussen tilbake til Oslo.  Vi reiste med S-bussen og bussjåføren Tore var grei og 

kjørte pent! 

Tekst: Bjørg Strand. 

     
   Her er vi framme i Strømstad.              Her var vi endelig hjemme ved bussterminalen. 

 

JULEBORD 
Onsdag 5. desember hadde Oslo Døves Seniorforening julebord fra  kl. 11.00 - 17.00 i lokalene til Oslo Døvekirke. Det 
ble servert Pinnekjøtt og julemiddag. Til dessert var det kaffe og marsipankake.  Tilstede var vi 76 medlemmer og 
daglig leder Vidar R. Sæle, kulturarbeider Niels Kristensen og Frivillighetssentralens daglig leder Irene Greftegreff.                                                  

Tekst: Bjørg Strand 

           

    . 

mailto:odsenior71@outlook.com
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60PLUSS – AKTIVITETER 

 

 

 

 

 
 

 

Styringsgruppen er 
Ragnhild Stenseth 
Vidar Gran 
Bjørg Strand 
Vidar R. Sæle (ODF) 

Torsdag 10. januar – Bowling 
 
Vi møtes kl. 11.00 på Oslo S ved Ruter og går sammen til bowling i Torggt.  

Torsdag 24. januar – Skolemuseum med guide 
 
Vi møtes kl. 11.00 på Oslo S ved Ruter og går sammen til skolemuseet i Møllergata.  
 
Museets historie begynte med verdensutstillingen i 1900. Kristiania Folkeskoler vant Grand 
Prix. De flotte gjenstandene ble starten på Kristiania Folkeskolers museum. Hvor? På 
Møllergata skole! Her lå også Norsk Skolemuseum. 

Torsdag 7. februar – Gåtur i byen 
 
Vi møtes kl. 11.00 på Oslo S ved Ruter. Vi går sammen en gåtur til Vippetangen og videre til 
Aker brygge. 

Torsdag 21. februar – Besøk på et museum 
 
Vi møtes kl. 11.00 ved Oslo S ved Ruter. Vi går sammen og besøker et museum. Det er ikke 
bestemt hvilken ennå.   

Torsdag 7. mars – Gåtur i byen 
 
Vi møtes kl. 11.00 ved Oslo S ved Ruter. Vi går sammen en gåtur til Solli, Frogner og 
Majorstuen til Døvekirkens basar.  

Torsdag 21. mars – Gåtur i byen  
 
Vi møtes kl. 11.00 ved Oslo S ved Ruter. Vi går sammen en gåtur til Bjørvika, Kværner byen 
og Galgeberg til Kampen Omsorg+.   

Torsdag 4. april – Gåtur i byen 
 
Vi møtes kl. 11.00 ved Oslo S ved Ruter. Vi går sammen en gåtur til Majorstuen. Der går vi 
rundt området og tar en kopp kaffe på en kafe.    

Alle seniorer og uføretrygdete er hjertelig velkommen til å være 
med på 60pluss. Bruk av midler fra 60+ Idrettskretsen som vi 
bruker til turer eller mat, gjelder de som er medlem av Oslo 
Døveforening og/eller bor i Oslo kommune. De som bor i Akershus 
er velkommen til å gå på tur med oss, men betaler selv for maten. 



20 Nr. 3- 2018 

 

DET ER TRE OSLO DØVES UNGDOMSKLUBB(ER) 
Vi får stadig meldinger om at flere ikke har fått med seg at det faktisk fins flere ungdomsklubber i Oslo. 
Og at det kan være vanskelig og få med seg hvem ungdomsklubb som er en underavdeling for Oslo 
Døveforening. I Oslo er det faktisk 3 aktive ungdomsklubber som tilbyr møter og arrangementer for 
tegnspråklige ungdommer. Vi skal fortelle litt mer om disse 3 som er aktive i Oslo. 
 
Den første ungdomsklubb: Ungdomsklubben PAFF (Oslo Døves Ungdomsgruppe) 
Klubben er underavdeling Oslo Døveforening og tilsluttet Norges Døveforbunds Ungdom. Oslo Døves 
Ungdomsgruppe ble stiftet den 24. februar 1969 men ble lagt på is i 2001, men ble gjenåpnet eller man kan si 
stiftet på nytt den 23. mars 2007. Da fikk den nytt navn, som ble «Ungdomsklubben PAFF»  
 
50 årsjubileum for Oslo Døves Ungdomsgruppe (ODUG)  
2019 vil være ett spesielt år for klubben, for da fyller 
«Ungdomsklubben PAFF» Oslo Døves Ungdomsgruppe 50 år. Selv 
om «Ungdomsklubben PAFF» fikk navnet sitt for bare 12 år siden, 
så er den fortsatt første gang startet i 1969. Klubbstyret ønsker å 
arrangere en sosialkveld eller «hyggekveld» som ODUG liker å 
bruke. Vi synes 50 årsjubileum er viktig, og dette må feires. Vi 
vurderer å feire 50 års jubileum i slutten av februar måned. 
Jubileumsfeiring vil være åpen for alle som har vært medlem hos 
ODUG eller har deltatt på ulike arrangementer. Her kan vi hygge 
oss og mimre litt om alle de gode minnene vi har fra årene som 

har gått. Nåværende klubbstyret er svært 
interesse å snakke om hva som er viktig å ta med inn i fremtid, for at det er 
viktig å huske fra «gamle dager» er det ingen tvil om. Og at vi passer på å 
videreformidle det videre til de som er unge i dag. Det kommer mer nøyaktig 
informasjon når det nærmere seg. Det vil bli publisert på Facebook siden til 
«Ungdomsklubben PAFF» og på Oslo Døveforening sine sosiale medier, derfor 
er det svært viktig å følge oss der.  
Vi håper du/dere vil være med på dette. 
 

Den andre ungdomsklubb: Ungdomsklubben UFH (Ungdomsklubb for hørselshemmede)  
Klubben ble stiftet den 15. januar 2014 av Nikolai Eggesvik Karlsen. Den har ingenting med Oslo 
Døveforening eller Norges Døveforbunds Ungdom å gjøre. Klubben har hatt stor tilvekst de siste årene. 
Mange vil kanskje kjenne igjen «Ungdomsklubben UFH» som de som var med i teaterforestilling «Fremtid» i 
samarbeid med Teater Manu for «Norges Døveforbund 100 årsjubileum» og Døves Kulturdager i Oslo «Oslo 
Døveforening 140 årsjubileum» Nikolai Eggesvik Karlsen har vært styreleder og/er grunnlegger av 
Ungdomsklubben UFH som hadde sin oppstart 15. januar 2014, og har gode relasjoner og tillit hos 
ungdommene som er med her. Han bruker mye av sin fritid til ungdomsklubben for at den skal få til mange 
forskjellige sosiale sammenkomster. Etter å ha driftet klubben i flere år sitter han inne med mye erfaring, og 
har fått til en stor fremgang i klubben siden oppstarten. Klubben har kommet umåtelig langt siden starten, 
hovedsakelig på grunn av klubbstyret og Nikolai Eggesvik Karlsen sammen har jobbet hardt og målrettet. 
2015 og halve 2016 var klubben underlagt Døvekirken, men valgte å stå på «egne bein» igjen etter dette. 
Hovedgrunnen var at Døvekirken opprettet sin egen klubb, som heter «Døvekirken Ungdomsklubb» de 
ønsker målgruppe for 13 til 17 år, mens vi ønsker fortsatt å være for 13 til 30 år. Klubben er uavhengig i dag 
og samarbeider med flere organisasjoner og type underholdninger. 
 
Den siste ungdomsklubb: Ungdomsklubben DUK (Døvekirken Ungdomsklubb) 
Klubben er den eneste som har målgruppe 13 til 17 år og tilhører Døvekirken i Oslo. Klubben er perfekt for 
barn og ungdom fra 13 til 17 år og det vil alltid være en eller to voksne tilstede under alle arrangementer. 
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SAMARBEID 
Det var Ungdomsklubben PAFF som tok kontakt med Ungdomsklubben UFH i 2016, og lurte på om 
muligheten for å kunne samarbeide om noen arrangementer. Det var jo til tider vi begge klubbene brukte 
samme tema, som halloween, nissefest, påskefester og lignende. Første arrangement vi prøvde på, ble ikke 
helt vellykket. Grunnen var flere misforståelser, men dette ordnet vi opp i etterkant. Vi var alle enig om at 
man ikke skal gi opp ved første forsøk. Det første ble arrangert 1. desember 2016, det andre gav vi oss på 
allerede den 16. desember 2016. Dette ble vellykket, så vi hadde tydelig greid å løse alle misforståelser som 
vi hadde den første gangen. I 2017 var det totalt 7 arrangementer som vi samarbeidet om, 2018 arrangerte 
vi hele 16 arrangementer. Samarbeidet mellom klubbene ble større og større, dette var til glede for oss. Så 
nå gleder vi oss bare til å fortsette dette gode samarbeidet i 2019. 
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NY REKORD 

Kinokvelder er veldig populært hos ungdommene. Det er kjempe flott at Ungdomsklubben UFH samarbeider 
med ODEON Oslo og har ordnet så vi får billetter til en utrolig bra pris. Dette er noe ungdomsklubben jobber 
intens med, å skaffe gode avtaler som blir til en fordel for ungdommene. ODEON Oslo har blitt et fast 
møtested når man arrangerer kinokvelder, dette vil vi fortsette med i fremtiden. I år slo vi rekorden på en 
kinokveld, med at det kom hele 43 ungdommer. Men utrolig nok etter et par uker, skjer det igjen - 58 
ungdommer. Det var mange som sto på venteliste for kinoen var utsolgt og hadde ikke mer enn 58 
kinobilletter. Tydelig at vi er i vekst, og vi er utrolig fornøyd med at vi hele tiden blir flere. 

 
. 

     
. 
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PAFF ÅRSMØTE ER VEDTATT 

Ungdomsklubben PAFF har hatt årsmøte den tirsdag 16. oktober, det var bare 6 medlemmer tilstede under 
årsmøte. Det har blitt vedtatt nye regler og små endring som er tilgjengelig på hjemmeside. Siden 
Ungdomsklubben UFH har samme formål og målgruppe så har det blitt enighet at vi skal ha tettere 
samarbeid med Ungdomsklubben UFH. Dette vil være det beste for tegnspråklige ungdommer. Det var ikke 
mange som kunne stille opp til klubbstyret 2018-2019. Dermed ble Nikolai Eggesvik Karlsen valgt til 
styreleder ettersom flere i daværende klubbstyret ønsket dette. Mye grunnet hans innsats og erfaring fra 
Ungdomsklubben UFH, så i dag er han styreleder i begge ungdomsklubbene. Leonard Erik Maresova Roos ble 
nestleder og han har vært med på klubbstyret i nesten 5 år. Det er ingen tvil om Leonard er dyktig som 
nestleder, masse erfaring innenfor Ungdomsklubben PAFF. Fra den 16. oktober til i dag har det gått utmerket 
og flere arrangementer har vært holdt med suksess. Nikolai og Leonard er svært fornøyde og glade. Siden 
det var bare to medlemmer som kunne stille opp i styret, så er vi fortsatt på utkikk etter en til som har 
mulighet til å stille opp. Hvis du ønsker å være med oss i klubbstyret, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Da 
får vi til ett ekstraordinært styremøte, så vi får gitt alle medlemmer beskjed. 
 

PAFF HAR NY HJEMMESIDE «WWW.PAFF.NO» 

Ungdomsklubben PAFF åpnet ny hjemmeside i August 2018. Her vil man kunne følge Facebook og Instagram 
uten at du må logge deg inn med Facebook eller Instagram. Samtidig vil terminliste være offentliggjort på 
hjemmesiden. Vi har gjort det mye enklere for å kunne ta kontakt med oss. 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER FOR UFH OG PAFF 

Fredag 28. desember 2018 (Kinokveld – Aquaman) 
Fredag 4. januar 2019 (Kinokveld – Bumblebee)  
Fredag 11. januar 2019 (5 års jubileumsfeiring og forelesning) 
Fredag 18. januar 2019 (Sosialkveld) 
Fredag 25. januar 2019 (Fangene på Fortet) 
 
Kommende arrangementer er hentet fra terminlisten til begge ungdomsklubbene, disse ligger ute på 
hjemmesiden. Ønsker du å se hele terminliste så er det mulig, bare å besøke deres hjemmeside. Alle 
arrangementer blir oppdatert på sosiale medier, informasjonen er best på Facebook. Vi tar forbehold om 
forandringer i arrangementer eller så kan det også dukke opp spennende uforventet arrangement. 
 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR 

Vi ønsker alle sammen en riktig God jul og Godt nytt år. Vi gleder oss til det nye året. Velkommen 2019.
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FLERKULTURELLE TREFF 
Flerkulturelle treff er åpent for flerkulturelle døve og også andre interesserte er velkommen. 

 

BOWLING 

 
Fredag 28. september hadde vi bowling på Veitvet. Vi var 17 personer, og hadde det gøy med å spille bowling. Vi 
hadde det fint sosialt sammen.  
 

INTERNASJONAL BUFFET 

 
Lørdag 27. oktober hadde vi internasjonal buffet på Rycon. Det kom i alt 57 personer, både voksne og barn. Mye god 

mat og kaker fra ulike land som 15 frivillige hadde laget. Vi spilte også bingo. Det var god stemning blant flerkulturelle 

og nordmenn.  
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TEGNSPRÅKVENN 

 
Vi hadde kurs for tegnspråkvenn tirsdag 4.desember på Fornebu, på Quality Hotel Expo. Det møtte opp 10 personer, 
inkludert kurslederne Trine S. Austbø og Linda Hope.  
Trine S. Austbø åpnet kurset med å ønske alle velkommen og holdt innlegg om hennes opplevelser som 
flyktningguide og frivillig for RWN (Refugees Welcome Norway) høsten 2015 og våren 2016. Linda Hope holdt 
foredrag om Skullerud voksenopplæring og hennes erfaring med flyktninger og innvandrer med hørselshemninger.  
Deretter hadde vi diskusjon om hvordan vi skal gå videre med prosjektet tegnspråkvenn og kom frem til at vi er nødt 
til å ha retningslinjer som alle må følge, at vi må møtes 1-2 ganger i året med kurs og ulike aktuelle temaer og at det 
hele skal styres fra Døves frivillighetssentral. Døves frivillighetssentral må finne ulike måter å få pengestøtte, slik det 
blir lettere å holde kurs og annen virksomhet. Det må også lage liste over folk som ønsker å stille opp som 
tegnspråkvenn, slik at det blir en base som har flere valgmuligheter, som alder, kjønn, interesser, språk og felles 
bakgrunn.  
Retningslinjer vi alle ble enige om var: 
- Tidsbruk minst 2 timer per måned (ellers fritt frem antall timer maksimalt) 
- Aktiviteter; turer og andre ting som kan gjøres i Oslo og omegn. 
- Minimumsalder er 18 år pga taushetsplikt 
- Når man har avtalt, så må man holde avtalen! 
- Samtalegrupper med andre tegnspråkvenner, som kurs, samtalegrupper osv 
- Kontakt med vedkommende som skal ha tegnspråkvenn skal være begrenset utenom avtalt tid 
- Viktigste er å være sosiale! 
- Krav om politiattest/vandelsattest for å være tegnspråkvenn 
 

 
Flerkulturelt utvalg består av: 
Masako Yamada (leder) 
Maj Lisbeth Marman  
Veesin Florida Bjørke 
Lubna Mehdi.  
 
 
Kontaktperson: Daglig leder for frivillighetssentral Niels Kristensen sms 402 30 515 eller frivillig@odf.no.  

 

mailto:frivillig@odf.no
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Døves Frivillighetssentral er en byomfattende sentral som eies av Oslo Døveforening. Målgruppen for sentralen er døve 
og hørselshemmede i Oslo. Målsettingen for sentralen er å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom døve, og mellom 

døve og hørende. Sentralen har en livssynsnøytral profil. 
 

Sentralen formidler forskjellige former for frivillig hjelp. Du kan lese mer om dette på https://odf.no/frivillighetssentral/ 
 

DAGLIG LEDER 
Vi takker Irene Greftegreff som var vikar for frivillighetssentralen i perioden 12. februar til 31. desember 2018. Niels 
Kristensen kommer tilbake i frivillighetssentralen fra 1.januar 2019, etter sin permisjon da han jobbet som kulturarbeider 
for Oslo Døveforening. 
 
Ønsker du å bli med på besøkstjeneste, eller vil du bidra til aktiviteter på omsorgssenteret, ta gjerne kontakt med 
frivilligsentralen. 
 

ÅRSMØTE 
Døves frivillighetssentral har årsmøte torsdag 11.april kl. 17.00. Sakspapirer blir delt ut, og det er mulig å kjøpe middag i 
kafeen i Døvekirken fra kl 16.00. Alle er hjertelig velkommen. 
 

BAKING AV JULEKAKER       
 
Frivillighetssentralen i samarbeid med St.Hanshaugen Omsorgssenter hadde 
baking av julekaker med beboerne mandag 10.desember. Våre frivillige Unni 
Arnesen, Ragnhild Stenseth, Evy Solberg og Inger-Elise Lid bakte serinakaker 
sammen med beboerne. De koste seg og kakene smakte godt. 
 
 

STRIKKEKAFE OG HÅNDARBEIDSKAFEEN 
På strikkekafeen kan du utveksle erfaringer om strikking og hekling, få hjelp og hjelpe andre. Du kan ta med symaskinen 
din til håndarbeidscafeen for å få hjelp med å komme i gang, eller du kan låne symaskinen til Frivillighetssentralen. 
Nybegynnere er velkommen på både strikkekafeen og håndarbeidskafeen. Du må ikke være medlem i døveforeningen for 
å delta.  
 

STRIKKEKAFE PÅ DAGTID MANDAG KL 10.00 – 14.00 
14. januar. 11. februar, 11. mars, 15. april, 13. mai og 3. juni. Sted: Menighetssalen, 1. etasje, Fagerborggata 12 

 
HÅNDARBEIDSKAFE PÅ KVELDSTID ONSDAG KL 17.30 – 20.00 

30. januar, 27. februar, 27. mars, 24. april og 29. mai.  
Dørene åpner 16.30 for de som kommer tidlig og vil spise sin middag (take away) sammen. 

Sted: Menighetssalen, 1. etasje, Fagerborggata 12.  
 

NYTT: HÅNDARBEIDSKAFE PÅ LØRDAG 

Lørdag 2. februar kl. 11.00-16.00. Sted: Menighetssalen, 1. etasje, Fagerborggata 12. 

Daglig leder  
Niels Kristensen 

 
SMS 402 30 515 

 
frivillig@odf.no 

https://odf.no/frivillighetssentral/
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LØFT OPP HENDENE, VI LÆRER NORSK TEGNSPRÅK 

 
Artikkelen ble omtalt 12.oktober 2018 i Funkis som er et studieforbund.  

Du kan lese hele omtalen og intervjuet i https://funkis.no/node/851. 

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet 
mulighet til å kontakte nød meldesentralene direkte via SMS. For å kunne sende SMS til nødnumrene 
må mobilnummeret ditt være registrert. 
 
Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412–tjeneste for nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere 
parallelt i en pilotperiode som avsluttes i 2019. 
 
I en nødsituasjon er den raskeste måten å få hjelp på fortsatt å ringe taleanrop til 110, 112 eller 113. 
Nød-SMS er en tjeneste for deg som er døv, hørselshemmet eller talehemmet i situasjoner der dette 
ikke er mulig. 
 
Du kan gå inn på www.nodsms.no og registrere deg for å kunne sende SMS til nødnumrene 110, 112 
og 113. På nettsiden vil du lese mer informasjon om denne tjenesten. 

https://funkis.no/node/851
http://www.nodsms.no


 

Returadresse: Oslo Døveforening, Fagerborggata 12, 0360 Oslo  

32774971525088 


