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Døves Frivilligsentral 

Døves Frivilligsentral er en byomfattende sentral som eies av Oslo Døveforening. Målgruppen 

for sentralen er døve og hørselshemmede i Oslo.  

På grunn av problemene som er knyttet til kommunikasjonen mellom hørende og døve er det 

vanskelig å bygge opp et sosialt nettverk for døve knyttet til bostedet eller arbeidsplassen. I 

stedet er det primære nettverket knyttet opp til andre døve, som de har språklig og kulturell 

tilhørighet med gjennom tegnspråket. Målsettingen for sentralen er å bygge og vedlikeholde 

relasjoner mellom døve, og mellom døve og hørende. De oppgaver vi tar fatt på og tjenester 

vi tilbyr er redskaper for å lykkes i dette. 

Frivilligsentralen har base i Fagerborggata 12, hvor Oslo Døveforening leier lokaler hos 

Døvekirken. Tanken med dette er å skape et større tegnspråklig arbeidsmiljø, og utnytte 

ressursene på en bedre måte.  

 

Døves frivilligsentral er medlem av Oslo Frivilligsentraler og Norges Frivilligsentraler. 

 

Styre og ansatte 

Årsmøtet ble gjennomført på digital 15.april 2021 med 4 personer tilstede. 

Døves Frivilligsentral har eget styre. Ved utgangen av 2021 består styret av Knut Bjarne Kjøde 

(leder), Kjersti Bjørge og Veesin F. Bjørke, sammen med daglig leder. 

Niels Kristensen som daglig leder i denne perioden. 

 

Finansiering 

Mottatte tilskudd i 2021: 

- Oslo Kommune ved kulturetaten, kr 454.193 i driftstøtte 

- Oslo kommune ved velferdsetaten, kr 100.000 i driftstøtte 

 

Det har vært fortsatt med koronapandemi på dette året. Tilbud på aktiviteter ble derfor 

veldig mye redusert enn normalt.  

 

Faste aktiviteter 

Sentralen har en livssynsnøytral profil, men samarbeider med Døves Menighet i Oslo om 

tiltak som er egnet også for døve med annen religiøs bakgrunn. 

 

A) Torsdagskafe: 

Frivilligsentralen arrangerer annenhver torsdag Torsdagskafe i samarbeid med 

Døves Menighet. Dette er et tilbud til døve som ønsker et sted å være og treffe 

andre døve. Målsettingen har vært å nå de som har et svakt nettverk. Vi har nådd 
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døve innvandrere, eldre døve og yngre døve. Dette tiltaket fungerer godt i forhold til 

målsettingen, og samler regelmessig mellom 15 og 20 personer. Det har vært ingen 

kafé i flere uker i løpet av året. 

 

B) Strikkekafe: 

Strikkekafe: Frivilligsentralen arrangerte strikkekafe en gang hver første mandag i 
måneden. Det vil si Formiddagstreff. Det var åpning i få ganger i løpet av året.  

 
 

C) Håndarbeidscafe: 

Frivilligsentralen arrangerte håndarbeidscafe på onsdag kveld en gang hver måned. 

Ved under koronaperioden var det digital kafe på zoom som plattform. Tiltakene har 

vært vellykkede. 

 
 

Kultur på tegnspråk 
Oslo Døveforening og Døves Frivilligsentral inviterte 2 grupper til kaffefest 25. august og 1. 
september. 37 personer i hver gruppe har funnet vei til Fagerborggata 12 og spiste 2 stk. 
snitter smørbrød med brus og kaffe. Alle fikk sett video fra 10. april 2021 hvor Norges 
Døveforbund arrangerte digitale Døves kulturdager på 54 minutter. Alle syntes godt om 
videoen og de fleste hadde ikke sett den før. Etter filmen spiste de bringebærsnitte med kaffe 
før de gikk hjem med et stort smil. 
 
Middag for eldre  
Diakonhjemmet Omsorg fikk koronastøtte, og tok kontakt med Døves Frivilligsentral og Oslo 
Døveforening om tilbudet gratis middag for eldre. Det ble gjennomført på tegnspråkdagen 
23. september, der 46 eldre døve fikk gratis middag, dessert, brus og kaffe hos Olivia i 
Østbanehallen. 
 
Oppsøkende virksomhet for eldre døve i Oslo 
I koronasituasjonen er eldre døve isolert hjemme. Det er ca. 130 eldre døve som bor i Oslo. 
Det er høy terskel å bruke digitale verktøy blant eldre døve. Dette så vi i våren og sommer da 
vi hadde digitale seniortreff.  
 
Oslo Døveforening og Døves frivilligsentral ønsker at eldre døve får besøk av frivillige som 
spør hvordan du har det og om du har lyst å gå ut på tur. Etter hvert som begge er trygge og 
kjemien er god og at eldre døve har tillit til den frivillige personen. Så kan frivillige lære de i å 
bruke nettbrett gjennom digitale treff. Det må gjøres opplæring flere ganger og utvises 
tålmodighet. Målgruppen er å rekruttere døve frivillige og eldre døve over 65 år som bor i 15 
bydeler i Oslo.  
 
Døves frivilligsentral har opprettet ny hjemmeside – https://doves.frivilligsentral.no 
Den websiden er tilknyttet Norges frivilligsentraler.  
 

https://doves.frivilligsentral.no/
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Aktiviteter som er gjennomført: 
- Besøkstjeneste for å lære dem å bruke zoom på digitale seniortreff og andre 

arrangementer 

- Hentet eldre til noen arrangementer og kjørt dem hjem. Målet var å komme seg ut å 

treffe andre. 

- Noen eldre har fått frivillige som besøker dem jevnlig 

- Vi besøkte 40 personer som fikk utlevert 17. mai pakke (kaffe, kake, brus, flagg) og 

seniorforeningen hadde digital seniortreff. 

- Informasjon om prosjektet og rekruttering av frivillige på digital tegnspråkkafe 8. 

juni. 6 personer. 

- Sommertreff på feriehjemmet Skaug, Nesodden i 2 grupper, henholdsvis 29. juni (19 

personer) og 7. juli (24 personer). 

- Digitalt erfaringsutvekslingsmøte 17. september med Bergen Døvesenter og Vestfold 

Tegnspråkforening som har lignende prosjekter som oss. 

 

Formidling av tjenester 

Døves Frivilligsentral har hatt et godt samarbeid med Oslo Døveforening, Døvekirken i Oslo og 

Rådgivningskontoret for syn og hørsel gjennom forskjellige tiltak som frivillig innsats, 

aktiviteter og prosjekt.  

Vi har flere som i noen sammenhenger er brukere, mens i de andre sammenhenger er 

frivillige. Sett i forhold til at gruppen er liten, med rundt 20-30 personer, må dette 

karakteriseres som bra oppslutning om sentralen.  

 

Døves Frivilligsentral har deltatt på: 

• Digital kurs av Norges Døveforbund om bruk av det nye kurssystemet og om 

tilretteleggingstilskudd (TRT) hos Funkis 14. januar. Vidar R. Sæle og Niels Kristensen 

deltok. 

• Webinar om «Bedre medlemsservice og saksbehandling» 11.mars av Skykontoret. 

Vidar R. Sæle og Niels Kristensen deltok. 

• Webinar med døveforeninger 18. mai. Vidar R. Sæle og Niels Kristensen deltok. 

• Oslo Døveforening arrangerte digital daglig leder møte 28. mai. Vidar R. Sæle og Niels 

Kristensen deltok. 

• Digitalt møte med NAV Tolketjenesten Oslo 10. juni. Vidar R. Sæle og Niels Kristensen 

deltok. 

• Møte med LHL - St. Hanshaugen Omsorgssenter 11. juni. Niels Kristensen og Knut 

Bjarne Kjøde (Seniorforening) deltok. 

• Oslo Døves Seniorforening hadde enkel 50 års jubileumsmarkering 27. oktober. Niels 

Kristensen deltok. 

• Bergen Døvesenter arrangerte digital daglig leder møte 3. desember. Vidar R. Sæle og 

Niels Kristensen deltok. 

• Møte med Munch museum om guide på tegnspråk 3. desember. Niels Kristensen og 

Vidar R. Sæle deltok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Oslo, 31. mars 2022 

 
 
 
 

Niels Kristensen     

Dagligleder            

 
 
 
 
 
Knut Bjarne Kjøde  Kjersti Bjørge       Veesin F. Bjørke 
Styreleder   Styremedlem          Styremedlem  


