
 
Oslo Døves Seniorforening 

Organisasjonsnr. 994 087 916    
Stiftet 13. Mai 1971 

_________________________________________ 
 

51. Årsmøte 2022 
Onsdag 16. mars kl. 12.00 

i Døvekirken, Fagerborggt. 12, 0360 Oslo 
 

(Behandler også beretning og regnskap for 2019 og 2020) 
 
 

  Dagsorden 
         

1. Åpning ved seniorforeningens leder 
2. Valg av møteleder 
3. Valg av 2 referenter 
4. Valg av protokollkomite, 2 medlemmer 
5. Valg av tellekorps, 3 medlemmer  
6. Godkjenne dagsorden 
7. Behandle årsmelding 
8. Behandle regnskap og revisors beretning 
9. Behandle innkomne forslag (frist: 20. februar) 

10. Fastsette kontingent for Oslo Døves Seniorforening 
11. Vedta budsjett 
12.       Valg 

a) leder 
nestleder 
sekretær 
kasserer 
1 styremedlem 
2 varamedlemmer 

b) Revisor 
c) Bilagsrevisor 
d) Styringsgruppe for 60+ 
e) Valgkomiteen på 3 medlemmer 
f) Andre, som det blir behov for i kommende periode. 

 
Medlemmer som har betalt kontingent for 2021 har stemmerett på årsmøtet.       
Husk å ta med årsberetningen                   Styret 
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7. BEHANDLE ÅRSMELDING 
 
1. STYRETS SAMMENSETNING, KOMITEER O.A.  
(UTSATT ÅRSMØTE I 2020 og 2021 PGA. KORONA) 
 
Styret   01. – 03. 2021    Valgt på årsmøtet i mars 2019 
Leder   Bjørn Øystein Strand                            Bjørn Øystein Strand  
Nestleder  Per Chr. Larsen    Per Chr. Larsen 
Sekretær (fung.)  Knut Bjarne Kjøde     Gunhild M.H. Thoresen 
Kasserer  Rolf Smenes                  Rolf Smenes 
Styremedlem  Reidar Brenden                      Reidar Brenden                    
           
Varamedlemmer Harald Tinnesand    Harald Tinnesand 
         Knut Bjarne Kjøde 
 
Revisor:   Oslo Døveforening   Torstein Ekerbakke 
Bilagsrevisor:   Trygve Bjerck    Trygve Bjerck 
Turleder:         Styret                  Styret 
 
60+ styringsgruppe:   Bjørg Strand        Bjørg Strand  
     Vidar Gran    Vidar Gran  
     Ragnhild Stenseth   Ragnhild Stenseth 
     Vidar Sæle fra ODF   Vidar Sæle ODF 
 
Valgkomite:    Ragnhild Stenseth   Unni Arnesen              

 Ottar Thoresen   Ragnhild Stenseth 
  Unni Arnesen    Ottar Thoresen 
              

Kantinemedarbeider: Irmgard (Irmi) Wiatzka                       
            
 
2. MEDLEMSTATUS 
 
Dødsfall:    Nye medlemmer:   Utmeldinger: 
Jorunn Haugen   Terje Lund    Annie Wilhelmsen 
Annie Rolstad    Robert Brzeszcz   Oddny Kristensen 
Laila Nilsen    Turid Moen 
Berit Nilsen 
Ole Gudbrand Skaarud 
Ruth Holstad 
Ørnulf Holstad 
Klara Gjøen 
Odd Mikkelsen 

Status pr. 31.12.2021:   119 medlemmer (127 medlemmer i 2020) 
Medlemskontingent kr. 150,- pr. år. 
Oslo Døves Seniorforening er den største gruppen tilsluttet Oslo Døveforening. 



3 
 

Jubilanter i 2021 som fikk gave av seniorforeningen 
Erik Andresen   85 år   Trygve Gunnarrud   75 år 
Kjell Snorre Nysted  75 år   Kari Mette Ellingsen   75 år 
Ola Svare   90 år   Ole Chr. T. Andersen   75 år 
Knut Bjarne Kjøde  70 år   Borgvar Berntzen   80 år 
Ada Høgmann   80 år   Karen Satinovic   75år 
Turid Nilsen   80 år   Erna Nilsen    70 år 
Turid Gloslie Olsen  70 år   Turid Tinnesand   75 år 
Maj-Lisbeth Marman  70 år   Karin Ellinor Tanø   75 år 
Erzebet Liptay   70 år   Bjørg Seder    80 år 
Kjell Nilsen   75 år   Torbjørn Jakobsen   80 år 
Ottar Thoresen  70 år   Arne Kr. Rødin Nyberg  75 år 
Brynjulf Dammen  90 år   Eva Gaustad    85 år 
Ingebjørg Ødegården  80 år   Harald Tinnesand   75 år 
Unni Gran   75 år    Turid Moen    75 år 
Arvid Høiberg   70 år                              Per Chr. Larsen   75 år 
       Turid Grøndal    85 år 
       Sten Guldbrandsen   75 år 
 
3. ÅRSMØTE 
Årsmøte skulle vært holdt onsdag 17. mars i Oslo Døvekirkes lokaler, Fagerborggata 12, men 
måtte utsettes pga. koronasituasjonen.  Tanken var å gjennomføre årsmøtet etter 
sommerferien.  Men det var fremdeles smitte, og smittevernreglene tillot ikke mer enn 35 
personer samtidig i døvekirkens lokale.  Styret ble derfor enige om å utsette årsmøtet til 
mars 2022. Som da vil behandle årsberetning og regnskap for både 2019, 2020 og 2021.  
Styret ble også enige om å fortsette sitt arbeid frem til valget på årsmøtet i 2022. 
 
 
4. MØTER 
Styret har i perioden avholdt 13 styremøter og behandlet 88 saker. 
 
 
5. REPRESENTASJONER 
11. juni: Samarbeidsmøte med LHL Omsorg sammen med Oslo Døveforening, 
frivilligsentralen, døvekirken og Rådgivningskontoret for syn og hørsel.  LHL Omsorg driver 
St. Hanshaugen omsorgssenter. Tema var oppdatering av situasjonen i forbindelse med 
korona, videre samarbeid og aktiviteter fremover for døve beboere, og styrking av 
tegnspråkkompetansen blant personalet.  Knut Bjarne Kjøde representerte 
seniorforeningen.    
14. juni: Ledermøte i Oslo Døveforening.  Tema: Terminliste for 2. halvår 2021 
Koronasituasjonen og smittevernregler for døvekirkens lokaler.  Knut Bjarne Kjøde 
representerte seniorforeningen. 
22. november: Ledermøte i Oslo Døveforening.  Tema: Terminliste for 1. halvår 2022, 17. 
mai, Organisasjonskurs for styret og underavdelinger, Frivillighetens år 2022, og 
presentasjon av assisterende daglig leder i Odf, Nora Sletteng.  Knut Bjarne Kjøde 
representerte seniorforeningen.  Den dagen hadde vi besøk av styret i Stavanger 
Døveforening, som var i Oslo på studietur.  
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6. SENIORTREFF 
Våre faste treff er hver 14. dag på ulike uker i Oslo Døvekirkes lokaler, Fagerborggata 12.  
Det er godt besøk, ca. 50-70 medlemmer hver gang.  
Åresalg/flaxlodd og bingo er populære aktiviteter som gir oss inntekter.   
På hvert treff gir styret informasjon til medlemmene om forskjellige saker, og noen ganger 
får vi besøk av eksterne foredragsholdere.  Representanter fra Oslo Døveforening, Døves 
Frivilligsentral og Døvekirken har også kommet og gitt informasjon. 
 
 
7.  SENIORTREFF I KORONATIDEN 
Også året 2021 var preget av koronapandemien.  Før jul 2020 økte smitten igjen og det ble 
nye smittevernrestriksjoner, slik at seniortreff holdt stengt fra nyttår og frem til midten av 
juni.  Da ble det gradvis gjenåpning og vi kunne gjennomføre seniortreff i gruppe på maks. 35 
personer onsdag 16. og 30. juni.  De ble markert som sommeravslutning med is og jordbær. 
Første seniortreff etter sommerferien var onsdag 11. august, som fortsatte hver uke i gruppe 
på maks. 35 personer, frem til onsdag 29. september.  Da var det endelig full gjenåpning og 
dagen ble feiret med marsipankake.  Etter det gikk vi tilbake til seniortreff som normalt 
annenhver onsdag på ulike uker, fra kl. 10-14. 
 

 
Feiring av full gjenåpning 29. september.  

Fra venstre Randi Smenes, Øystein Strand og Irmgard Wiatzka. 
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Dessverre økte smitten igjen i månedsskiftet november/desember, og en ny smittsom 
variant (Omikron) gjorde at landet ble stengt ned igjen torsdag 9. desember. 
Heldigvis ble vårt julebord gjennomført dagen før, onsdag 8. desember.  Men julehygge 22. 
desember og romjulstreff 29. desember måtte dessverre avlyses. 
For øyeblikket varer smitteverntiltakene fortsatt, frem til det blir ny vurdering.    
 
 
8. DIGITALT SENIORTREFF 
Da seniorforeningen igjen måtte stenge igjen, hadde vi digitalt seniortreff på Zoom utover 
vinteren og våren.  Der medlemmene kunne logge seg på og prate med hverandre på 
dataskjermen hver onsdag mellom kl. 10-11.   Blant annet hadde vi digital feiring av 17. mai, 
med kake, som Odf v/Frivilligsentralen leverte hjem til de som hadde bestilt.  Antall brukere 
av digitalt seniortreff har variert mellom 9-15 personer hver gang. 
 
 
9. MOTTATT TILSKUDD 
Grasrotandelen, Norsk Tipping:  28.932  
Moms kompensasjon 2021:    5.766 
Krisepakke, korona:    25.810 
Tilskudd fra Odf, kultur og kaffefest:   7.000 
Aktivitetsstøtte fra NDF:   27.471  
 
 
10. ARRANGEMENTER 
17. mai: Digital seniortreff og feiring med hjemmelevert kake fra /Odf og Frivilligsentralen. 
Seniorforeningen bidro også med videohilsen og film til digital 17. mai-feiring i Odf. 
29. juni og 7. juni: Utflukt til feriehjemmet Skaug v/Odf og Frivilligsentralen. 
25. august og 1. september: Odf v/Frivilligsentralen overtok seniortreff, til kaffefest. 
29. september: Full gjenåpning av seniortreff etter korona, og feiring med marsipankake. 
27. oktober: Markering av seniorforeningens 50-års jubileum.  Det kom rundt 70 personer. 
Program: Velkomstdrink, karbonadesmørbrød, hilsener og gaveoverrekkelse fra 
Rådgivningskontoret og eldresenteret v/ Marie Eggen, Odf og Frivilligsentral v/ Niels 
Kristensen, Døvekirkens fellesråd v/ Camilla Høiberg og Oslo Døvekirke v/Jon Vik. 
Så var det lysbildefremvisning, Quiz v/ Knut Bjarne Kjøde, og tale av Arne Kr. Rødin Nyberg 
om betydningen av tegnspråklig samvær for oss døve.  Til slutt kaffe og jubileumskake. 
17. november: Busstur til Strømstad og Nordby ble avlyst pga. øktende smittesituasjon. 
24. november: Foredrag av Megan Matovich Noddeland om Deaf Space og Tegnspråkhuset. 
8. desember: Julebord med 50 personer tilstede. Rundt 80 var påmeldt, men flere trakk seg 
på grunn av smittesituasjonen.  Det ble servert julemiddag (ribbe med tilbehør), og til slutt 
kaffe og kaker.  Vi hadde også besøk av Rune Anda fra Bergen som holdt foredrag om Olaf 
Hassel.  De som kjøpte boken som Rune hadde skrevet, fikk hans signatur. 
22. desember: Julehygge avlyst pga. smittevernrestriksjoner  
29. desember: Romjulstreff avlyst pga. smittevernrestriksjoner 
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11. KURSER 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve arrangerte seniorkurs fra søndag 8. til fredag 13. 
august. Kursprogram: Kommunikasjon med svaksynte og døvblinde, Arverett, 
Hjemmeulykker, Hjelpemidler i hjemmet, Rettigheter og stønadsordninger for eldre, Sosialt 
samvær og utflukter.   
Seniorkurs for gruppe 1 Nivå 4 ble arrangert på Ål fra søndag 15. til fredag 20. august.  
Kursprogram: Nettvett, Førstehjelp, Sunt kosthold, språkloven og fjelltur. 
Flere av seniorforeningens medlemmer var med på disse to kursene. 
 
 
12. KULTUR FOR ELDRE DØVE. 
Vi samarbeider med Døves Frivilligsentral om faste besøk og aktiviteter for døve beboere på 
St. Hanshaugen omsorgssenter.  Men dette og mange andre kulturaktiviteter for eldre døve 
har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av koronasituasjonen.    
 
 
13. OSLO DØVE 60+ 
Oslo Døve 60+ er et tiltak som drives i samarbeid med Oslo Døveforening.  Målet er å gi 
personer over 60 år i Oslo et tilbud om fysisk og sosial aktivitet gjennom turer og 
utflukter.  Et tilbud som gir glede i hverdagen og helse for kropp og sjel.  Fysisk aktivitet gir 
store gevinster, både for den enkelte og samfunnet.  
  
I år har vi hatt 13 aktivitetsdager med gåturer og museumsbesøk. Følgende aktiviteter var 
gåturer i Sognsvann rundt, Bygdøy rundt, Voksenkollen/Frognerseteren, Kjelsås/Storo, 
Sognsvann/Tåsen, Manglerud/Tveita, Stovner og Fornebu. Museumsbesøk var vi på 
folkemuseet på Bygdøy, Roseslottet og Linderud gård.  I 2021 måtte vi avlyse alle aktiviteter 
1. halvåret pga. pandemien. Vi hadde første aktivitet fra 10. juni. Siste aktivitet 2. desember 
hadde vi julehygge i døveforeningen, der vi viste statistikk, bilder og hadde en diskusjon om 
hvilke turer deltakere ønsker for 2022.  
 
Det har ikke vært lett for oss alle, selv om vi savnet hverandre og det å kunne gå tur sammen 
og prate sosialt på tegnspråk. Vi måtte være tålmodig og følge smittevernreglene, og de 
instrukser vi får fra Idrettskretsen som gjelder for alle 60+ grupper i Oslo. 
  
Antall personer som har deltatt: 34 kvinner, 85 menn, i alt 119 personer.  
  
Tilskudd fra Oslo Idrettskrets for 60+ midler fra Oslo kommune   kr 18.952 
                                                  Overført midler fra 2020                      kr 20.048 
                                                        Sum inntekter                                  kr 39.000 
                                               Sum utgifter 2021                                     kr 26.320 
                                               Restbeløp overføres til 2022                  kr 12.681  
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14. SLUTTORD 
Dette året har også vært preget av korona. Særlig første halvår med smitteverntiltak gjorde 
at vi ikke kunne møtes til sosialt samvær, reising og andre aktiviteter.   
Spesielt synd at seniorforeningens 50-årsjubileumfeiring i mai ikke kunne gjennomføres som 
planlagt.  Men heldigvis åpnet landet opp igjen, og til stor glede kunne vi møtes til 
seniortreff i gruppe fra midten av juni, og igjen samles for fullt fra 29. september.  Vi fikk 
også gjennomførte en forsinket, men fin markering av 50-årsjubileet onsdag 27. oktober.  
Takk til alle som stilte opp og hjalp til.  Selve jubileumsfesten håper vi kan gjennomføres i 
2022, på stiftelsesdatoen 13. mai.  
Selv om årsmøtet ble utsatt både i 2020 og 2021 pga. korona, har styret likevel fortsatt sitt 
arbeid og behandlet løpende saker. Både digitalt på Messenger og på styremøter hjemme 
hos leder Øystein Strand.  Dette er vi glade og takknemlige for.   
Heldigvis lever vi i en tid med moderne kommunikasjonsteknologi, der vi kan holde kontakt 
med hverandre gjennom sosiale medier, videosamtaler eller digitale seniortreff på Zoom.  
Men vi ser det trengs oppfølging og opplæring så flere kan delta.  Flere har fått teknisk hjelp 
med dette gjennom prosjektet: «Oppsøkende bistand for eldre døve i Oslo», i regi av Odf og 
Frivilligsentralen.  Bjørg Strand har vært seniorforeningens representant i prosjektgruppen.   
Reidar Brenden besøkte døveavdelingen St. Hanshaugen omsorgssenter før jul og ga 
blomster fra seniorforeningen.  
Takk til alle som har vært med på arbeidet og hjulpet til på forskjellige måter, og støttet 
seniorforeningen økonomisk.  En stor takk til Jarle Lid som har laget listen over våre 
medlemmer som runder år.  En spesiell takk til daglig leder fra Oslo Døveforening og Døves 
Frivilligsentral for godt samarbeid, og god hjelp under våre arrangementer.  
 

 
 

 
Styret i møte hjemme hos Øystein Strand. Fra v: Knut Bjarne Kjøde, Harald Tinnesand, 

Øystein Strand, Rolf Smenes, Reidar Brenden og Per Chr. Larsen. 
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GLIMT FRA MARKERINGEN AV 50-ÅRSJUBILEET ONSDAG 27. OKTOBER 

 
Seniorforeningens leder Øystein Strand ønsket alle velkommen. 

 

Taler og gaveoverrekkelse fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel/ Eldresenter for døve og 
døvblinde v/Marie Eggen og Oslo Døveforening / Døves Frivilligsentral v/Niels Kristensen. 

 

Taler og gaveoverrekkelse fra Døvekirkenes Fellesråd v/Camilla Høiberg og Oslo Døvekirke 
v/Jon A. Vik. 
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8. BEHANDLE REGNSKAP OG REVISORS BERETNING
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11 
 

9. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 

Forslag fra Maj Lisbeth Marman (overført fra utsatt årsmøte i 2020): 
Middag på seniortreff etter kl. 14, f.eks. en gang i måneden.  Medlemmene kan kjøpe og de 
slipper å lage middag hjemme.  Som de gjør i Bergen på seniortreff. 
  
Styrets kommentar:  
Fint forslag.  Men forslaget sier ingen ting om hvordan dette skal gjennomføres i praksis, og 
hvem som skal ha ansvar med å bestille middag, klargjøre for servering, 
kjøkkenarbeid/oppvask og rydding etterpå?  Spørsmålet er om medlemmene vil stille opp og 
gjøre dette frivillig?  Hvis ikke, kan det bli merarbeid for styret.  Kanskje det må lages 
serveringsliste, så det blir likt for alle med å servere middag, og jobbe frem til ca. kl. 16-
17? Men det er også en grense for hva vi kan påføre medlemmene av forpliktelser. 
Styret kan derfor ikke støtte forslaget. 

 

10. FASTSETTE KONTINGENT FOR SENIORFORENINGEN 

Ingen forslag. 
 

11. VEDTA BUDSJETT 

Se styrets forslag på side 9. 
 

 
Foredrag om «Deaf Space» ved foreningens leder Megan Matovich-Noddeland  

på seniortreff 24. november 2021. 
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12.  VALG SOM LEDES AV VALGKOMITEEN 

 
VALG 2022 

 
 
Styre:      2021     Styre          2022  
                              
Leder   B. Øystein Strand   på valg ______________                                                                                             
      
Nestleder  Per Chr. Larsen   1 år igjen ______________
                                                                                                      
Sekretær   Knut Bjarne Kjøde   på valg   ______________ 
  
Kasserer   Rolf Smenes   på valg        ______________                         
               
Styremedlem Reidar Brenden   1 år igjen     ______________ 
    
Varamedlem Harald Tinnesand   på valg ______________ 
         
Varamedlem          på valg ______________ 
 
 
Revisor  Torstein Ekerbakke               ______________
                                        
Bilagsrevisor Trygve Bjerck     ______________ 
        
Turleder         ______________ 
 
Medhjelper         ______________ 
 
 
60+ styringsgruppe:  
 

Bjørg Strand     ______________ 
 
       Vidar Gran      ______________ 
 
       Ragnhild Stenseth     ______________ 
 
       Vidar Sæle fra Odf     ______________
       
 
Valgkomite      Unni Arnesen     ______________ 
 
       Ragnhild Stenseth    ______________ 
 
       Ottar Thoresen     ______________
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