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Møre og Romsdal  
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Leder:  
Vibeke O. Larsen 
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SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS: 970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:  906 91 313 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS: 970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Mikkellivegen 18 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
Grupper/Utvalg: 
 
Fritidsklubben for døve og hørende barn 
 
Leder: Cecilie Måseidvåg 
Dalvegen 19 
6035 Fiskarstrand 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness, 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
SMS:  980 56 756 
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Alle som har betalt  kontingenten 

for 2008 har stemmerett på årsmøtet. 
 
 
   VEL MØTT 



 
 
 
Møre og Romsdal Døveforening  
er foreningen for tegnspråkbrukere i Møre og Romsdal fylke. Men også en del andre som er  
tilknyttet oss på ulike måter er medlemmer hos oss.  
De fleste av våre medlemmer har tegnspråk som morsmål, og derfor er foreningen et viktig  
samlingspunkt. 
Døvesenteret som er åpent for alle som har interesse for døvesak og tegnspråk og ligger i  
Storevågen 75 i Ålesund kommune. 
I lokalene er det jevnlig møter, og det drives ulike kulturaktiviteter og kursvirksomhet både for 
medlemmer og andre.  
Andre kan også leie våre lokaler til jubileum, fester og møter.  
Vi håper etter hvert at flere vil oppdage våre flotte lokaler og ønsker å legge sitt arrangement 
der.  
Dette bidrar også til inntekter for foreningen.  
Utleieaktiviteten har tatt seg opp over tid, etter hvert som flere får 
vite om lokalene våre. 
 
Medlemstallet 
Foreningen hadde per 31.12.2008 122 medlemmer. Dette er en økning 
på 13 medlemmer fra året før. De fleste av de nye medlemmene er 
barn og ungdom.  
Medlemstallet fordeler seg slik: Hovedmedlem 103, ungdomsmedlem 
12 og barn 7. 
Norges Døveforbund har overtatt kontingentinnkrevingen og registeret 
føres der. Vi får jevnlige rapporter om ut/inn innmelding.  
Kontingenten blir vedtatt på landsmøtet i Norges Døveforbund og 
medlemskapet i NDF koster kr. 350 per år for hovedmedlemmer.  
Ungdomsmedlemskap 13-26 år koster  kr. 250 per år, mens barnemed-
lemskap 0-12 år koster kr. 100 per år.  
Vi mottok som andel av medlemskontingenten for 2008 kr. 22 000. 
 
 
 
Styret  
Møre og Romsdal Døveforening sitt styre (valgt på årsmøtet 8. mars 2008) har bestått av:  
Leder: Vibeke O. Larsen Ålesund   
Nestleder: Erlend Holsen  Sula         
Styremedlem: Martin Stavaas Ålesund   
Styremedlem:  Rolf Inge Otterdal Ålesund   
Styremedlem:  Lone Ramstad Sula   
 
Varamedlem: Solveig Olsen  Sula 
 Arne Karlsnes  Haram 
 Helle Christiansen Sula 
Styret har siste år hatt 6 styremøter og behandlet 53 saker.  
Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og styremedlem Lone Ramstad.  
Utvalget har hatt 1 møte i 2008 og behandlet 7 saker. 
Styret har fungert godt, med godt fremmøte. Varamedlemmer har deltatt ved forfall. 
Daglig leder har deltatt på alle møtene og er styrets sekretær. 
Leder og styremedlemmer sammen med daglig leder representerer foreningen utad på ulike  
møter. 
Årsmøtet ble gjennomført på Døvesenteret lørdag 8. mars. 38 stemmeberettige medlemmer var til 
stede (35% av medlemmene) + 9 andre deltok også. 
 

Årsmelding for  
Møre og Romsdal Døveforening 2008 

Christoffer Christiansen 
Holsen, vårt yngste  
medlem som blir 2 år i mai 



Vibeke O. Larsen og Lone Ramstad deltok på Fylkeskulturkonferansen som ble holdt på Rica Parken 
21. oktober. Møre og Romsdal fylke var arrangør. 
 
Tillitsmannskonferansen ble gjennomført i helgen 14.-16. november på 
Rica Seilet i Molde. 11 deltakere fra styret og utvalg var med. Begge 
våre ansatte deltok også. 
Det var lagt opp som et organisasjonskurs med støtte fra Studie- 
organisasjonen i Norges Døveforbund.  
Fredag kveld informerte Nils Gunnar Solli fra fylkeskultursektoren om 
tilskuddsordningene. Forbundsleder i NDF Hanne Kvitvær foreleste på 
lørdag om ”Forslag til ny organisasjonsstruktur i NDF” som skal vedtas på 
landsmøtet i Tromsø i 2010. 
Regnskapene til foreningen føres av ToGa data.  
Rengjører er Sissel Pedersen og hun har også rengjøringen i felles-
arelaene i bygget. 
 
Ansatte på Døvesenteret 
Leif Gunnar Kvernberg har siden 1.10.1990 vært ansatt som daglig leder 
og i samarbeid med foreningens leder og styret hatt ansvar for drift av foreningen.  
 
Velferdssekretær Elisabeth Kolvik jobber med enkeltpersoner. Hun besøker de som bor ute i distrik-
tene og har ordnet mange kontakter med det offentlige hjelpeapparatet på  
hjemstedene.  (se egen rapport  på side 15) 
Hun har også vært foreningens kontaktperson med gruppene i Molde og Kristiansund. 
Velferdssekretæren er ansatt i 37 % stilling etter at den måtte reduseres i 2006 grunnet manglende 
tilskudd til driften av stillingen. 
 
Husstyret består av Magne Gaustad, Solveig Olsen og Torbjørg Fiskergård. De har ansvar for 
nyanskaffelser og ser til at lokalene er i orden til enhver tid. 
 
Kulturutvalget valgt på siste årsmøte har bestått av Rolf Inge Otterdal, Erlend Holsen og Helle  
Christiansen. Varamedlem er Britt Olausen. 
Erlend Holsen gikk ut av kulturutvalget i juni og styret valgte på styremøte 17. juni Lone Ramstad 
som nytt medlem. Hun var tidligere valgt som foreningens representant i Kulturutvalget. 
Utvalget har hatt ansvar for gjennomføring av store arrangement og fester på Døvesenteret. 
 
Revisorer 
På foreningens årsmøte ble følgende valgt til revisorer: 
Erling Fylling 
Kirsti Fylling 
Varamedlem: Beate Erga Furland 
 
Lovkomite: 
Tor Inge Gausnes 
Martin Stavaas  
Varamedlem: Bjørg Halås. 
Disse er valgt for 2 år og sitter ut 2009. 
 
Valgkomite: 
Helle Christiansen  
Odd Erling Nordbrønd 
Lorents Ness 
Vara: Kjell Fiskergård 
 
Representasjoner 
Leif Gunnar Kvernberg er med i referansegruppen hørsel på Hjelpemiddelsentralen.  
Tolketjenesten på samme sted har Erlend Holsen og Rigmor Gjelstenli som våre representanter. 

Leder Vibeke overrekker 
blomster til Nils Gunnar 

Vår revisor Erling Fylling 



  
Leif Gunnar Kvernberg er foreningens representant i Sameiet Storevågen 
75.   
 
Vibeke O Larsen var vår representant på NDF sin 90 års jubileum i Oslo  
18. mai. 
 
Lone Ramstad og Helle Christiansen deltok på Kulturseminar i Bergen  
30. mai—1. juni. Tema var Døves Kulturdager 2008. 
 
Rolf Inge Otterdal deltok på organisasjonskurs i Ål 5.-7. september. 
Vibeke O. Larsen deltok på ”Styrerkurs med arbeidsgiveransvar” i Oslo  
26.-28. september.  
 
På Landsråd til Norges Døveforbund i Ål  søndag 2. november deltok 
Vibeke O. Larsen, Erlend Holsen og Leif Gunnar Kvernberg. Landsråd 
blir holdt de årene det ikke er landsmøte og er rådgivende. Dette møtet er viktig for å holde kontak-
ten mellom forbund og forening. Landsråd skal bl.a gå  
gjennom årsmelding og regnskap for 2007.  
Det ble fredag og lørdag holdt ”Ny Giv” kurs hvor temaet var ”Endring” Det jobbes med ny organisa-
sjonsmodell for NDF som skal  
legges frem for landsmøtet i Tromsø i 2010. 
Vibeke O. Larsen er med i komiteen som skal se på ny organisasjonsmodell for NDF. 
 
Kurser 
Helgen 21.-23. november ble det gjennomført Scrapbookingskurs med 6 deltakere. Kursleder var 
Anne Jo Schrøder fra Bergen.  
 
Det ble 14.-15. november gjennomført et organisasjonskurs i Molde med 11 deltakere fra styret og 
våre underavdelinger. (mer under punkt Styret, side 2) 
 
Møtevirksomheten på Døvesenteret 
Vi har våre faste møter på Døvesenteret torsdag kveld. Møtestart er kl 19.00.  
Det gjennomføres bl. a foredragsaftener med ulike temaer. 
 
Pensjonistgruppen har møte en onsdag i måneden på dagtid.  
Her samles de til en hyggelig dag sammen med kaffe og noe å spise. De tar også opp ulike temaer på 
sine møter. 
 
Aktivitetsklubben har sine Dataparty som kan vare en hel helg 2-3 ganger i året.  
 
Fritidsklubben for døve og hørende barn har arrangement noen lørdager i året. 
 
Kulturutvalget arrangerte flere fester i løpet av året.  Det er kjekt å komme sammen til et godt  
måltid mat engang i blant. Det har vært gjennomført Lørdagskafe noen ganger. 
 
22. april var det Vietnamesisk aften med plass til 12 deltakere før 
det måtte settes sluttstrek. Alle som var med fikk prøve seg på å 
lage vårruller og innbakte kongereker. Thu Farstad var en den som 
lærte oss. Ansvarlig for kvelden var Tove G. Iversen. 
 
17. mai er festdag i Norge. På Døvesenteret feiret vi og Kulturut-
valget ledet festen med servering av mat og drikke. Hit kommer 
mange fra distriktene for å feire vår nasjonaldag i fellesskap. 
Rundt 40 deltakere var med.  
 
18. mai feiret Norges Døveforbund 90 års jubileum med fest i Oslo. 

Gaven fra alle døveforeningene 
til NDF på 90 årsjubileet 

Fra 17. mai festen 



Også på Døvesenteret feiret vi dagen og hadde over-
føring på storskjerm fra festen i Oslo. Et nytt og 
spennende tiltak som fungerte fint og vi fikk se de 
mange taler for anledningen. Forbundet  
spanderte kake på alle foreningene som hadde sam-
let seg til fest på denne store dagen.  
 
18. september var Teater Manu på besøk på  
Døvesenteret med klovneforestillingen ”Min beste 
venn” Det var rigget opp med scene og lys og alle 
koste seg. Så fikk vi mat og etterpå informer teater-
sjef Mira Zuckermann om siste nytt og om høstens 
program. 
 
20. september feiret Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
30 års jubileum på Døvesenteret. (mer om dette 
lenger bak i årsmeldingen) 
  
4. oktober ble ”Havets Festbord” gjennomført og 33 deltakere var med. En hyggelig kveld med mat 
fra havet og godt drikke til.  
 
Torsdag 6. november fikk vi besøk av Arbeidslivsutvalget i Norges Døveforbund. De informerte om det 
de driver med. Dagen etter var det bedriftsbesøk hvor noen døve jobbet.  
 
Andre møter og utflukter  
”Skidag på Fjellsetra” ble gjennomført i helgen 29. febr-2. mars med 10 voksne og 9 barn med. Dette 
var i samarbeid med Døves Menighet, Fritidsklubben og Ålesund Døves Aktivitetsklubb. Et svært  
vellykket arrangement.  
Det legges vekt på skiaktiviteter i vanlig løype og i slalåmbakkene for de tøffeste.  
Her Døveforeningen hadde samling i Bremanger  i Sogn og Fjordane 29. – 31. august.   
Dette var fellessamling med døve i Sogn og Fjordane og Bergen. Samlingen var lagt til Bremanger 
Brygge og vertskapet der gjorde alt for at vi skulle ha det bra. Totalt 32 deltakere var med hvorav 17 
fra vår forening var med. Denne samlingen var som vanlig svært vellykket. 
 
Julebord ble gjennomført på Døvesenteret lørdag 13. desember. Denne gang var det på Rorbua i  
Vegsund. 48 deltakere fra hele fylket var med.  
Ellers viser vi til arrangementer som blir omtalt i underavdelingene sine årsmeldinger. 
 
Kontaktposten 
Medlemsbladet er bindeleddet mellom forening og medlemmer. Spesielt for de som bor ute i distrik-
tene og som ikke er så ofte innom foreningen. I bladet er stoff om ulike arrangement som skal skje og 
har skjedd. Dessuten er det mye annen viktig informasjon som kommer med. Bladet er gratis og kom-
mer ut 5 ganger i året og blir sendt alle døve og tunghørte i fylket. Også andre som har tilknytning til 
oss får bladet tilsendt. Ansvarlig for at bladet har vært våre to ansatte.  
 
Hjemmesiden  www.mrdf.no 
Her prøver vi å få ut informasjon om ting som har skjedd og skal skje. Her ligger også linker til andre 
aktuelle sider som kan være nyttige. Daglig leder er den som oppdaterer siden. 
 
Norges Døveforbund 
Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund. De står også for innkreving av medlemskontingenten. 
Vi deltar på mange av møter og kurser de gjennomfører. Neste landsmøte som holdes hvert 3. år blir 
i Tromsø i 2010. 
 
Døves Kulturdager 
Dette arrangementet ble holdt i Stavanger 10.-12. oktober. Dette er et årlig treff som samler delta-
kere fra hele landet. En del herfra tok også turen dit. 

Fra Teater Manu sitt besøk i september 



Anton –Kirkebø’s fond 
Møre og Romsdal Døveforening overtok fondet (kr. 51 633) fra Fylkeskommunen i 2007. Formålet med 
fondet er ”Til beste for døve barn og hørende barn av døve foreldre i Møre og Romsdal fylke” 
Pengene er plassert i BN bank og 25 % av renteinntektene tilføres fondet og resten disponeres av Fri-
tidsklubben.  
 
Økonomi 
Det har vært et tøft år for å holde budsjettet som ble vedtatt på siste årsmøte, noe vi ikke klarte. 
Det måtte stor aktivitet fra medlemmene for å begrense underskuddet som til slutt ble litt over kr. 
19 000.  
Det var en del inntekter vi håpte å få i 2008 også men som uteble.  Dessverre så sviktet mange kom-
muner oss denne gangen slik at tilskudd fra dem ble over kr. 10 000 mindre enn året før. Også Triv-
selsmidler som tidligere kom via fylkeslegen og ble brukt til samlinger for medlemmene nå er helt 
borte. Meningen var at hovedorganisasjonene skulle overta fordelingen av dette men derfra kommer 
det ikke noe lenger siden staten ikke bidrar på samme måten de gjorde da fylkeslegen administrerte 
ordningen. For vår forening betyr dette at vi har mistet ca kr. 70 000 i løpet av noen få år. 
Foreningen får som vanlig driftsmidler fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og Helse Midt-Norge.  
Styret og medlemmene må hele tiden være kreative i å se muligheter for å skaffe inntekter til våre 
mange tiltak, og ellers spare der det spares kan. 
Ellers viser vi til regnskapet. 
 
Konklusjon 
Styret vil uttrykke at året 2008 har vært et godt år med mange aktiviteter gjennom hele året.  
Fremmøtet på de mange arrangementer og møtekvelder som har vært gjennomført har også vært 
godt. Også på våre mange turer og har det vært god deltagelse. 
 
Økonomien har siste år vært anstrengt men med god oppslutning fra medlemmene så har underskud-
det vært til å leve med. Foreningen er gjeldfri og har forholdsvis nye lokaler i et sameie som ikke har 
de store utlegg i vedlikehold som sliter på økonomien. 
  
Styret vil rette en takk til alle tillitsvalgte og andre frivillige som gjør en stor innsats på sin fritid på 
ulike områder for at alle skal trives på Døvesenteret. Uten denne innsatsen hadde ikke Døvesenteret 
vært den gode samlingsplassen for vår døvekultur. 
 
 
Ålesund 17. februar 2009 
 
       Vibeke O. Larsen                           Erlend Holsen                             Martin Stavaas                             
                       leder                                       nestleder                                  styremedlem 
 
 
 
                    Rolf Inge Otterdal                                             Lone Ramstad 
                      styremedlem                                                   styremedlem                                                       
  
 
 
 
Underavdelinger/grupper 
 
Fritidsklubben for døve og hørende barn  
På årsmøtet i Ålesund Døves Aktivitetsklubb 22. februar ble det 
vedtatt at prøveperioden med ett styre for ÅDAK og Fritidsklubben 
skulle opphøre og dermed var samarbeidet avsluttet. 
På styremøte i Møre og Romsdal Døveforening 8. mars ble det ved-
tatt at Fritidsklubben blir nytt utvalg under døveforeningen. 
Det ble på ”Lørdagskafe” 19. april på Døvesenteret foretatt valg 

Cecilie, Erlend og Lone som har 
ledet klubben siste år 



på nytt styre til Fritidsklubben. Cecilie Måseidvåg ble valgt som leder. Lone Ramstad og Erlend Hol-
sen ble valgt inn som styremedlemmer. 
 
Klubben har som tidligere år hatt mange aktiviteter på gang i 2008. 
 
29. februar til 2. mars ble det gjennomført ”Skidag på Fjellsetra”. Der deltok 10 voksne og 9 barn. 
Arrangementet var svært vellykket og var et samarbeid mellom ÅDAK, Døveforeningen, Døves Menig-
het og Fritidsklubben. 
Det var lagt opp en del leker og underholdning for både små og store. 
 
Lørdagskafe 19. april. Salg av kaffe og kaker, pølser og brus. Barna så en film og lekte seg. Det ble 
også en quiz for store og små. 
 
Helgeutflukt til Flø 6. -8. juni.11 barn og 13 voksne var med. En vellykket helg med fantastisk som-
mervær! 
 
Døvestevne ble gjennomført i helgen 29.-31. august på Bremanger Brygge. Det deltok 32 personer, 
hvorav 12 voksne, 4 barn og 1 ungdom herfra. 
 
7.desember var klubben på teater og så Putti Plutti Pott, med 12 barn og 8 voksne. Kjempekoselig 
teater med massevis av julestemning! Dette er blitt en årlig tradisjon nå. Etterpå spiste vi på Peppes 
Pizza. 
  
Konklusjon: 
Vi synes vi har hatt et aktivt år i 2008. Til tider har det vel vært vel hektisk 
siden vi også har deltatt på mange andre arrangement som Døveforeningen og ÅDAK har gjennomført. 
Men for ungene blir det jo aldri nok. 
 
Vi vil også rette en takk til alle som har bidratt for at alle tiltakene har blitt gjennomført. 
Vi vil også takke for tilskudd fra Frifond som gjør at vi kan arrangere så mye for medlemmene. 
 
Cecilie Måseidvåg 
leder 
 
Romsdal Døvblittseksjon  
Styret har i 2008 bestått av  
 
Bjørg Halås                               leder 
Rigmor Karin Gjelstenli             kasserer og skriver 
Magny Gjelstenli                       styremedlem 
Palmar Dyrhol                           styremedlem 
Leif Gunnar Kvernberg              revisor 
 
Vi har i 2008 hatt 1 styremøte og 7 medlemsmøter. I april var det gudstjeneste i Vestnes kirke der 
døvekapellan Odd Erling Vik Nordbrønd deltok sammen med sokneprest Finn Arne Roaldsnes. Gudstje-
nesten ble både tegnspråktolket og skrivetolket. Tror det var en spesiell opplevelse for menigheten. 
Det var også barnedåp denne dagen. Både døve og døvblitte var tilstede.  
På møtet i mai hadde vi besøk av Per Gisle Enge som er medlem i Rådet for funksjonshemma i Vest-
nes. Det er nytt, alle kommuner skal ha slikt råd fra 1.januar 2008. Han fortalte om rådets oppgaver 
som er å komme med uttalelser angående tilrettelegging av samfunnet, ”Tilgjenge for alle” – dvs – 
tilgjengelig på ALLE punkt. Det var et interessant foredrag. 
Bjørg og Rigmor hadde i februar et møte med organisasjons-sekretæren der problemer for gruppa ble 
diskutert. Det gjaldt blant annet deltakelse på møter og kurs i Døvblittes Fellesforum. Vi var glad for 
å få positiv uttalelse om at vi var fortsatt velkommen som medlemmer i døveforeningen. 
Bjørg og Rigmor deltok også på årsmøtet i døveforeningen. 
Når det gjelder medlemstallet for gruppa, så har det holdt seg stabilt. Vi er ikke så mange og er glad 
for de som kommer på møtene,   
Vi har ingen medlemskontingent, men har utlodning på møtene, og vi har fått tilskudd fra Spareban-

Rigmor K. Gjelstenli 



 

 ken Møre. Dessuten har døveforeningen støttet oss ved å betale egenandel ved møte i Døvblittes  
Fellesforum, og de betaler også husleien ved Frivilligsentralen. Det er vi takknemlige for. 
Gruppa avsluttet året med koselig julebuffet på Ridderkroa i Tresfjord. 
Rigmor Karin Gjelstenli 
leder 
 
Seniorgruppa 
Styret fikk på årsmøtet 16.3.2008 denne sammensetningen: 
 
Leder:   Lorents Ness    
Styremedlem:  Torbjørg Fiskergård 
Styremedlem :  Kjell Fiskergård 
Varamedlem:  Solveig Olsen 
 
Regnskapsfører:  Leif Gunnar Kvernberg 
Revisor:   Martin Stavaas 
 
Mat og lotteriansvarlig: Sissel Pedersen 
Turleder:   Erling Fylling 
 
Utvalget har hatt sine faste møter på Døvesenteret en onsdag i måneden  
kl 11.00 – 14.00. På møtene har vi kost oss med god mat og kaffe. På februarmøtet hadde vi foredrag 
om ærnæring og kosthold.  
Det er blitt diskutert saker som har kommet inn fra Seniorseksjonen sentralt og saker fra Døvefore-
ningen. Tombolaen har gitt litt inntekter for gruppa. 
 
I perioder av året har utvalget arrangert en del små trimturer ute i naturen. Disse har vert gjennom-
ført på mandager på dagtid. 
 
Fredag 18. april dro vi i flere biler på tur til Runde. 18 deltakere var med og på veien dit var vi innom 
Herøy Kystmuseum og fikk en omvisning. På Runde spiste vi middag på Christineborg. Der fortalte ei-
eren av stedet noe av historien om Runde og spesielt om fuglelivet der. Hun fortalte en del om den 
berømte Rundeskatten som ble funnet i en gammel båt som forliste der for mange år siden. På heim-
veien besøkte vi også graven til Gerhard Goksøyr som kom derfra. Noen besøkte også Inga Garnes på 
enten frem eller tilbaketuren. 
Lorents Ness og Leif Gunnar Kvernberg representerte Seniorgruppa på likemannskurset som NDF holdt 
i Bergen 29.-30. mai. Temaet var: ”En verdig alderdom. Eldre døves rett til å velge” 
Onsdag 15. oktober var vi på besøk hos Ålesund museum. Grunnet en misforståelse og sykdom der så 
fikk vi ingen guidet omvisning, men vi klarte oss godt likevel ved å studere informasjonen som lå der. 
 
Lorents Ness deltok på organisasjonskurs som døveforeningen arrangerte i Molde 14.-16. november.  
Juleavslutningen ble denne gang holdt sammen med Døves Menighet i Volsdalen. 
 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb  
1. STYRET  
Styret valgt på årsmøtet 22. februar 2008 hadde denne sammensetningen:  
Leder:    Jo Arve Furland  
Kasserer:     Harald Oppigård  
Sekretær:    Kirsti Fylling  
Styremedlem:  Arne Karlsnes  
Varamedlem:  Jørn H Iversen  
    
2. VALGKOMITE  
   Britt R Olausen  
  Erlend Holsen  
  Vara:   Helle Christiansen  
  



 3. REVISOR   
 Tor Inge Gausnes  
  
4. REPRESENTASJON   
Døveidrettsseminar og Generalforsamling 25.-26. april i Oslo deltok  
Arne Karlsnes og Jo-Arve Furland  
På døveforeningens tillitsmannskonferanse 14-16. november deltok  
Jo-Arve Furland  
Styrerkurs arr av NDF 26-28. september deltok Jo-Arve Furland  
           
5. MØTER  
Styremøter:    
Det har vært 5 styremøter som har behandlet 26 saker   
  
Årsmøte:     
Årsmøtet ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund 22. februar 2008  
  
Oppmann:  
Fotball:   Jørn Håvar Iversen  
Golf:   Arne Karlsnes  
Serveringans: Anna Oppigård   
Jentebølgen:   Britt R Olausen  
Webmaster:   Jo-Arve Furland   
  
Hyggetreff/arrangement:  
Dataparty   
Det er blitt gjennomført 22-24 februar og 26-28 september datapartyer på Døvesenteret med 20-25 
deltakere.   
  
Døvemesterskapet i fotball, innendørs i Trondheim   
Vi stilte med eget lag under mesterskapet. Gjengen gjorde en meget hederlig innsats.  
ÅDAK fikk 8 plass  
  
Bowling:  
Det har vært gjennomført bowling 28. desember I Spjelkavik.  
Det er blitt årlig tradisjon at vi møtes i romjulen til en runde bowling med spising av pizza etterpå. 
28. desember 18 voksne og 9 barn deltakere var med denne gang.   
  
Golf tur Irland  
Det foregikk i Belfast i Nord Irland  
Arne Karlsnes deltok turen.  
  
Skidag på Fjellsetra:  
Fjellsetra tur samarbeid med Døveforeningen, Fritidsklubben og Døves Menighet.   
Det deltok i alt 19 voksne og barn på denne samlingen. Det var mye skiaktiviteter på dagtid og lek og 
underholdning på Fjellsetra om kvelden.  
  
Andre arrangement:  
Storskjerm fotball Aafk og Norge   5 ganger  
Guttetur Fjørtoft  1-3. feb:           9 personer  
Jentetur Fjørtoft  25-27. april:      5 personer 
Jentebølgen       12. Juni:          4 personer 
Fisketur Eidsdal    20-22. juni       6 personer  
30 årsjubileum    20. sept          43 personer 
   
6. MEDLEMSTALL  
Klubben har 122 medlemmer.  



7. KONKLUSJON. 
Styret vil si seg fornøyd med de mange aktiviteter siste år. Det har nesten vært noe aktivitet på 
gang hele tiden. Se egen sak 5. 
Styret ser seg veldig fornøyd med hjelp fra tillitsvalgte i sine grupper til å påta seg forskjellige 
aktiviteter. 
 

Jo Arve Furland ·                       Harald Oppigård                           Kirsti Fylling 
           leder                                      kasserer                                   sekretær 

 
     Arne Karlsnes 
      Styremedlem 

 
 

Ålesund Døves Bridgeklubb har Leif Gunnar Kvernberg som leder. De andre i styret er Adolf 
Standal og Martin Stavaas.  
Klubben har vært lite aktiv siste året. 
 
 

————————————————————————————————————-                        
Årsrapport for Velferdssekretæren for døve i Møre og Romsdal 2008 

 
Stillingen utgjør 37 %. 
Fast kontordag onsdager. Kontorsamarbeid med Møre og Romsdal døveforening. Blant annet med Kontaktposten for døve og 
om informasjonskvelder på senteret. Kontakten med døve foregår gjennom teksttelefon/vanlig telefon og e-post på nettet.  
Døve er også ofte på besøk på kontoret. Ellers har noen av under gruppene sine møter på senteret, der jeg som regel deltar. 
Utenom kontortiden blir tiden brukt til faste møter i gruppene i distriktet og oppsøkende virksomheten. 
Gjennomførte tiltak i 2008: 
Deltatt på enkelte møter i hørselsgruppen. Gruppen som tidligere var med i prosjekt gjennom døveforeningen. 
19. februar :  Informasjonsdag på videregående skole Helse- og sosial linjen. 
Tema: Hvordan møte i døve i jobbsammenheng på sykehus, institusjoner o.a. 
 
Anskaffelse av sponsormidler til ski aktivitets samling for døve barn og voksne i mars. 
 
April:  Deltagelse på møte i Kristiansund ved Døves Menighet. Tur med seniorgruppa til Runde. 
Mai:  Bistand/ besøk til vanskeligstilt døv. 
Søkander om drosjelapper. Formidling av støttekontakter fra sosialkontor. 
Juni: Vanlig kontorarbeide. 
August: En del oppsøkende virksomhet. 
 
Sept:  Deltatt på CI ( coclea implantat operasjoner i øret) seminar på Høyskolen. 
Oktober :  Arrangert døvetreff i distriktet. 
 
November: Deltatt på organisasjonskurs og tillitsmannskonferanse i Møre og Romsdal døveforening. Langhelg. 
Juleavslutning for døvblitte i distriktet. 
 
Har gjennom året vert i kontakt med ulike sykehusavdelinger der døve har vert innlagt eller hatt kontakt med. Likeså advo-
katkontor/psykologkontor og kontor innenfor NAV. 
Blitt kontaktet av videregående skole ang foredrag om døve. 
Jobbet i døvemiljøet på Døvesenteret og hos enkeltpersoner. 
Besøkstjeneste av døve gjennom året. De som har vert syke og andre ensomt boende i distriktet har vert prioritert. 
Vurdering av tiltakene: Besøkstjenesten trenger de også i fremtiden i høyeste grad. Jeg ser at døve trenger en kontaktperson 
som er hørende. Noen døve er svært resurs svake og er avhengig av den støtten de kan få. Døvemiljøet er også i endring, som 
storsamfunnet ellers. Mange er ensomme og uten sosialt nettverk rundt seg. Dette er noe som bør jobbes med videre og hjelpe 
de underveis til en god hverdag. Likeså å bidra til at de får den kontakten med de rette instanser de kan ha behov for i hjelpe 
apparatet. 
Kontaktnettet av døve og tunghørte i fylket ligger på 260 personer. 
 
Elisabeth Kolvik 
Velferdssekretær 



 

Resultatregnskap 
     
     
 Note 2008  2007 
     

DRIFTSINNTEKTER OG 
DRIFTSKOSTNADER     
     
Offentlige tilskudd 2  kr         216 312    kr         247 944  
Annen driftsinntekt 2  kr         217 244    kr         220 120  
     
Sum driftsinntekter   kr         433 556    kr         468 064  
     
Lønnskostnader 3  kr         192 596    kr         196 185  
Andre driftskostnader 4  kr         260 197    kr         242 276  
     
Sum driftskostnader   kr         452 793    kr         438 461  
     
Driftsresultat   kr          -19 237    kr           29 603  
     
     
FINANSINNTEKTER 
OG FINANSKOSTNA-
DER     
     
Annen renteinntekt   kr               238    kr                 87  
Annen rentekostnad   kr                    -    kr                    -  
     
Netto finansresultat   kr               238  #  kr                 87  
     
     
ÅRSRESULTAT   kr          -18 999    kr           29 690  
     
OVERFØRINGER     
     
Annen egenkapital   kr          -18 999    kr           29 690  
     
Sum overføringer   kr          -18 999    kr           29 690  
     
     
     
     
     
     
     



Balanse pr. 31.12. 
     
 Note 2008   2007 
     

EIENDELER     
     
Anleggsmidler     
     

Døvesenteret, Gnr.20, bnr.124, seksjon nr 3   kr      2 100 000    kr      2 100 000  
     
Sum anleggsmidler   kr      2 100 000    kr      2 100 000  
     
Omløpsmidler     
     
Andre fordringer   kr           55 242    kr           52 099  
Bankinnskudd, kontanter 5  kr         111 073    kr         125 112  
     
Sum omløpsmidler   kr         166 315    kr         177 211  
     
SUM EIENDELER   kr      2 266 315    kr      2 277 211  
     
     
EGENKAPITAL OG GJELD     
     
Egenkapital     
     
Annen egenkapital   kr      2 214 154    kr      2 192 959  
     
Sum annen egenkapital   kr      2 214 154    kr      2 192 959  
     
Gjeld     
     
Skyldig offentlige avgifter   kr           16 561    kr           18 435  
Skyldig lønn og feriepenger   kr           14 000    kr           14 000  
Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser   kr           21 600    kr           51 817  
     
Sum gjeld   kr           52 161    kr           84 252  
     
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   kr      2 266 315    kr      2 277 211  
     
     
     

I styret for Møre og Romsdal Døveforening     
     
     
     

Vibeke O. Larsen                                    Erlend    Holsen      Martin Stavaas 
        leder                                            nestleder        styremedlem 
     
     
     
                        Rolf Inge Otterdal  Lone Y. A. Ramstad 
                           styremedlem       styremedlem   
     
     



 Noter til regnskapet 
Note 1  Regnskapsprinsipper     
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.   
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke. 
Møre og Romsdal Døveforening driver ikke skattepliktig virksomhet.   
Note 2  Driftsinntekter  2008  2007 
Offentlige tilskudd:     
Tilskudd trivselsmidler   kr                  -    kr          19 541  
Tilskudd M&R Fylke   kr         75 500    kr          78 500  
Tilskudd studiearbeid   kr           1 015    kr           2 938  
Tilskudd Helse Midt-Norge   kr         42 000    kr          41 000  
Tilskudd fra kommuner   kr         22 000    kr          33 500  
Tilskudd fra Norges Døveforbund   kr         74 847    kr          67 748  
Refusjon fra NAV    kr              950    kr           4 717  
Sum offentlige tilskudd   kr       216 312    kr        247 944  
Andre inntekter      
Kursavgifter     kr           8 300    kr          12 590  
Medlemskontingenter   kr         22 000    kr          18 100  
Husleieinntekter    kr         17 400    kr          14 650  
Refundert vasking etc fellesareal m.m.  kr           4 300    kr          15 453  
Andre inntekter, bidrag, gaver   kr         10 941    kr          56 320  
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon   kr           9 856    kr          13 667  
Inntekter Seniorgruppa Ålesund   kr         11 072    kr           7 853  
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn  kr         13 298    kr                  -  
Egenandeler fra deltagere   kr         45 901    kr          32 209  
Medlemsaksjoner    kr         74 176    kr          49 278  
Sum andre inntekter   kr       217 244    kr        220 120  
Sum driftsinntekter   kr       433 556       kr        468 064  
       
Note 3  Lønnskostnad     
Lønn, feriepenger organisasjonssekretær  kr       143 539    kr        138 577  
Annet lønn, honorarer etc   kr         21 550     kr          30 400  
Arbeidsgiveravgift    kr         21 924    kr          21 812  
Obligatorisk tjenestepensjon   kr           2 283    kr           2 246  
Andre personalkostnader   kr           3 300    kr           3 150  
Sum lønnskostnader   kr       192 596    kr        196 185  
       
Note 4  Annen driftskostnad     
Leie lokaler     kr           1 050    kr           1 200  
Fellesutgifter, lys og varme, renhold, vedl.lokaler  kr         28 503    kr          15 263  
Kjøp inventar og utstyr,  rep.og vedl.  kr           1 069    kr          21 117  
Regnskapshonorar   kr           9 000    kr           8 680  
Kontorrekv., telefon og andre adm.kostnader  kr         11 749    kr          24 504  
Reiseutgifter     kr           4 215    kr           5 622  
Besøkstjeneste, likemannsarbeid   kr         11 290    kr           9 667  
Kontingenter     kr              800    kr           1 600  
Gaver og oppmerksomhet   kr           4 309    kr           5 515  
Forsikringer, lisenser   kr           4 705    kr           4 167  
Årsmøte og andre møteutgifter   kr           7 062    kr           4 036  
Utgifter Romsdal Døvblittseksjon   kr           5 980    kr           9 768  
Utgifter Seniorgruppa Ålesund   kr         12 500     kr           5 616  
Utgifter Fritidsklubben døve/hørende barn  kr         12 942    kr                  -  
Informasjonsmøter, stevner   kr         64 962    kr          33 404  
FFO møter, NDF's landsråd, landsmøte  kr           2 351    kr          15 245  
Representasjon NDF 90 år   kr           4 086    kr                  -  
Tilskudd teatertur    kr                  -    kr           4 000  
NDF's kurser, seminarer, lokale kurser  kr         73 625    kr          72 872  
Sum annen driftskostnad   kr       260 198    kr        242 276  



 

    2008  2007 
Note 5  Bankinnskudd, kontanter     
Kasse  avd. Ålesund   kr         440,92    kr         -459,98  
Kasse  Moldegruppa   kr                -      kr          207,00  
Bank/kasse Kristiansundgruppa   kr         435,00    kr          424,00  
Bank/kasse  Romsdal Døvblittseksjon  kr     11 835,47    kr       7 959,47  
Bank/kasse  Seniorgruppa Ålesund   kr     18 734,40    kr     20 161,90  
Bank/kasse Fritidsklubben døve/hørende barn  kr     50 551,97    kr                -    
Bank  Døveforeningen   kr     24 624,73    kr     92 401,14  
Bank  skattetrekksmidler   kr      4 451,40    kr       4 418,40  
Sum  bankinnskudd, kontanter   kr   111 073,89    kr   125 111,93  
       
       
       
Note 6  Tilskudd fra kommuner     
Ålesund     kr     15 000,00    kr     16 000,00  
Averøy     kr      1 000,00    kr                -    
Stranda     kr      2 000,00    kr                -    
Sykkylven     kr      1 000,00    kr       1 500,00  
Sula     kr      2 000,00    kr                -    
Ørskog     kr      1 000,00    kr                -    
Kristiansund     kr                -      kr       2 500,00  
Midsund     kr                -      kr       1 500,00  
Rauma     kr                -      kr       1 000,00  
Nesset     kr                -      kr       1 000,00  
Giske     kr                -      kr       3 000,00  
Haram     kr                -      kr       2 000,00  
Frei     kr                -      kr       2 000,00  
Gjemnes     kr                -      kr          500,00  
Surnadal     kr                -      kr       2 500,00  
       
Sum tilskudd fra kommuner   kr    22 000,00    kr     33 500,00  
       

 
Innkomne forslag: 
Fra Helle Christiansen 
Kulturutvalget reduseres fra 3 medlemmer til ett medlem.  
Så kan den personen være ansvarlig for å skaffe folk og hjelpere til de  
forskjellige arrangement. 
 
Døveforeningens styre har diskutert saken og legger den frem uten kommentarer. 

Husk å ta med årsmeldingen  til årsmøtet 



  Møre og Romsdal Døveforening  
    

BUDSJETT 2009    
    

Driftsinntekter  Budsjett 2009    Regnskap 2008  
Offentlige tilskudd    
Tilskudd Fylkeskommunen aktiviteter  kr          77 000    kr            75 500  
Tilskudd studiearbeid  kr            1 000    kr              1 015  
Tilskudd Helse Midt-Norge/drift/likemannsarbeid  kr          43 000    kr            42 000  
Tilskudd kommuner  kr          22 000    kr            22 000  
Statstilskudd fra Norges Døveforbund  kr          75 000    kr            74 847  
Refusjon NAV    kr                 950  
Sum offentlige tilskudd  kr        218 000    kr          216 312  
    
Andre inntekter    
Kursavgifter  kr          13 000    kr              8 300  
Medlemskontingenter  kr          20 000    kr            22 000  
Husleieinntekter  kr          15 000    kr            17 400  
Refundering vasking fellesareal  kr            6 000    kr              4 300  
Andre inntekter, bidrag, gaver  kr          20 000    kr            10 941  
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon    kr              9 856  
Inntekter Seniorgruppa    kr            11 072  
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn    kr            13 298  
Egenandeler fra deltakere  kr          50 000    kr            45 901  
Medlemsaksjoner  kr          60 000    kr            74 176  
Sum andre inntekter  kr        184 000    kr           217 244  
Sum driftsinntekter  kr        402 000    kr          433 556  
    
Driftstutgifter    
Lønn, feriepenger daglig leder  kr        145 000    kr           143 539  
Annen lønn, honorarer etc  kr          23 000    kr            21 550  
Arbeidsgiveravgift  kr          22 000    kr            21 924  
Obligatorisk tjenestepensjon  kr            2 300    kr              2 283  
Andre personalkostnader  kr            2 400    kr              3 300  
Sum lønnskostnader  kr        194 700    kr          192 596  
    
Annen driftskostnad    
Leie lokaler  kr            1 000    kr              1 050  
Fellesutgifter, lys, varme, renhold, vedlikh. lokaler  kr          30 000    kr            28 503  

Kjøp inventar og utstyr, rep. Og vedlikehold  kr            5 000    kr              1 069  
Regnskapshonorar  kr            9 000    kr              9 000  
Kontorrekvisita, telefon,  og andre kostnader  kr          12 000    kr            11 749  
Reiseutgifter  kr            5 000    kr              4 215  
Besøkstjeneste, likemannsarbeid/samlinger  kr            7 500    kr            11 290  
Kontingenter  kr               800    kr                 800  
Gaver og oppmerksomhet  kr            3 500    kr              4 309  
Forsikringer, lisenser  kr            5 000    kr              4 705  
Møteutgifter  kr            6 000    kr              7 062  
Utgifter Romsdal Døvblittgruppe    kr              5 980  
Utgifter Seniorgruppa    kr            12 500  
Utgifter Fritidsklubben for døve og hørende barn    kr            12 942  
Informasjonsmøter, stevner  kr          50 000    kr            64 962  
FFO møter, landsråd, landsmøte  kr            2 500    kr              2 351  
Representasjon NDF 90 år    kr              4 086  
NDF's kurser, seminarer, lokale kurser  kr          70 000    kr            73 625  
Sum annen driftskostnad  kr        207 300     kr          260 198  



 

 
Som en ser, det ble vedtatt å bruke noe av Frei-fondet til reise og opphold for medlemmer i  
Nordmøre og Romsdal til ulike arrangementer som foreningen har. 
Det som først blir aktuelt er til årsmøtet og til rekefesten samme kveld på Døvesenteret. 
Så får vi håpe mange vil benytte seg av dette. 

Gruppemelding på SMS fra daglig leder 
Er det noen som ikke får gruppemelding om ting som skal skje i  
døveforeningen, så send meg ei melding til 970 15 044 så blir du lagt til listen og vil 
da få nyttig informasjon på din mobil av og til. 

 
Leif Gunnar  



SENIORGRUPPA har årsmøte på Døvesenteret onsdag 4. mars kl. 11.00. 
 

Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.  

INTERVJU på Mork Senter januar 2009 
Odd Gunnar Sæther 
Intervjuer: Elisabeth. 
Hvordan liker du deg her på Mork Senter ? 
Svar: Jo jeg liker meg veldig godt her. Jeg får god behandling her. De passer godt på 
meg og jeg trives veldig godt. 
Spm: Hvordan var det å være her i jula ? 
Svar: Vi hadde det fint, de laget en koselig julefeiring for oss her. 
Vi hadde også en stor julefest her etter jul, med gang rundt juletreet og alt som hører til 
en julefest.  God stemning.  Jeg måtte klare å kjenne på lukten av god mat og se på alle 
julekakene de satte fram. Jeg kan jo ikke spise på vanlig måte, da jeg får flytende føde 
gjennom sonde. Men jeg gleder meg til den dagen jeg kan få ta bort  
sonden, og begynne å spise vanlig mat. 
Hva gjør du på ellers her ?  svar: De har en stor bok om Kristiansund og Nordmøre her, med fine store bilder. Den 
liker jeg å kikke i.  Da føler jeg meg hjemme. 
Etter noen timer takket jeg for meg og reiste hjem. 
I følge Odd Gunnar er han nå ferdig med sin behandling på Mork, og har flyttet hjem til Averøy kommune.  
Han vil gjerne sende en hilsen til alle kjente gjennom Kontaktposten ☺ 

REKEFEST 
Lørdag 14. mars kl. 19.30 

På Døvesenteret  
(om kvelden etter årsmøtet) 

 
 Pris: kr. 150 per person og da kan du spise så mye du vil. 
          De som ikke liker reker må si fra så ordner vi annen mat. 
 

 Det blir salg av drikke.  
 
 Frist for påmelding: 5. mars til døveforeningens kontor, per mail, faks, 
 ttlf eller SMS til daglig leder 970 15 044 

Vel møtt alle sammen! 

FRITIDSKLUBBEN FOR DØVE OG HØRENDE BARN hadde årsmøte lørdag 14. februar. 
12 stk var møtt opp da leder Cecilie ønsket alle velkommen. Hun selv ble valgt til møteleder o Vibeke til referent. 
Årsmelding og regnskap ble vedtatt uten kommentarer.  
Det var laget nye vedtekter og den ble også vedratt med en endring at det ikke skal velges varamedlemmer til sty-
ret.  
 
Erlend Holsen, Jørn Erik Løvsjø og Helle Christiansen ble valgt inn i styret. De selv skal konstituere seg og velge 
leder og fordele andre oppgaver seg imellom. 
Neste store uflukt blir gjentakelsen av helgesamlingen på Flø som denne gang blir 5.-7. juni. 



 

 

                                   

 
Det blir arranger dataparty i Døveforening.   
Datamaskin, XBOX og WII spiller med stor skjerm.   
Fredag den 6 Mars kl 1900   
i Døveforening frem til søndag 8 Mars formiddag.  
Det er fint om dere tar med eller kjøper spiller til data nettspiller.  
Data nettspill: Battlefield 1942  
     Battlefiela 2  
     Unreal Tournament 3  
     Quake 1, 2, 3 og 4  
     Command & Conquer 3 Tiberium Wars  
     Flight Simulator  
Det er fint om dere tar med eller kjøper spiller til data nettspiller.   
Så er  det fint om dere gi beskjed til J.E. Løvsjø e-post lovsjo@adsl.no  
  
Servere mat, brus, kaffe og drikke varer  
Inngang for datamaskin 100kr. Gjeste for 50kr  

 

 
      
       Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme at inntil fem prosent 
       av det beløpet du spiller for skal gå til Ålesund Døves Aktivitetsklubb.  
       Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det  
       du spiller for. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på 

mobilen og på spillterminalene. Oppgi Ålesund Døves Aktivitetsklubb som organisasjon hos kommisjonæren, 
eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillmulighetene. 

mailto:lovsjo@adsl.no?subject=Dataparty�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdagskafen d. 14 februar. 
Kulturutvalget var heldig å invitere en thailandske dame, som heter Sumalee og bor i Tresfjord, ville med glede komme 
og fortelle om Thailand. Ca. mer enn 40 voksne møttes opp og ca. 10 barna. Det skulle være flere damer, men sykdom 
hindret noen. Alle fulgte så godt og spennende med hva Sumalee fortalte om f.eks. om været, turister elsker solen - det 
gjør thailandske folk ikke,hvordan mammaen hennes pleier Åma, som skal bli til stoff, årstiden, store familie under et 
tak, klær lager av kjærligheten pga. hele familien var sammen og lagte klær, munke, tempel, holdning mot hverandre, å 
komme til Norge, jobber med, osv. Sumalee er lærer og tolk for thailandske folk, som kommer til Norge. Det har blitt 
massevis gode spørsmåler, Sumalee tok med stoffer, en status av thailandske kvinne = hun hilser med glede, hennes hen-
der er sammen og er ved hjertet. Hennes ansikt gir berolige smil. Hun laget kjempegod vårruller, som ble fort tom. Du 
eller dere er hjertelig velkommen å komme fordi Stordal og besøker "Thailandske tempel". 
Helle har fått oppskriftet for vårruller av Sumalee, bare ta kontakt med Helle om å ha oppskrift :) 
 
 

SKIHELG PÅ FJELLSETRA skal gjennomføres 20. - 22. mars.  
Det er en del som har vært med flere ganger. Til dere som er nye så vil vi opplyse følgende: 
• Ta med dyne/pute og sengetrekk selv 
• Ta med håndklær selv 
• Ta med godt humør!! (VIKTIG!) 
Mat skal arrangør ordne med. Viktig å huske på: Det er langt til nærmeste butikk så kjøp inn det 
dere trenger (brus, snop osv) før dere er fremme.  

TEGNSPRÅKKAFE 
6 personer møtte til den lille kafe stunden på Moldetorget kafe mandag 2.februar. Blant annet en tolk og to 
lærere som underviser døve barn fant veien dit. 
En hyggelig og uformell måte å treffes på for alle som liker å praktisere tegnspråket. 
Alle som har anledning å komme mandag 2. mars kl 12.00 er velkommen ☺ 
                                                                                                                                                                Elisabeth 

Scrapbookingskurset var vellykket, 6 glade damer møttes opp hos Familieminner på Spjelkavik om freda-
gen. Kurslederet var Anne Jo S.Lexander. Vi fikk lært om hvordan man "bygget" opp et ark med bånd, knapp, 
maling, papir og sett foto på. Så lett var det ikke, det ville bli fin, hvis et bilde passer bra med farget. Lørdag 
fikk vi litt fotokurset om hvordan vi skulle bruke ISO, med eller uten blitz, nær- og lang-avstand å ta. Et bilde 
i rammen ble det også og mini-album - delvis ble brukt under juletreet og vi regnet med at mottakene jubiet 
glad for gavene. Tusen takk for støtte fra NDF for kurset 
                                                                                                                                                                 Helle 



   

Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 
 
 

  5. mars: Anna Oppigård - Vidar Farstad 
12. mars: Sissel Pedersen - Adolf Standal 
26. mars:  Jorid Fylling - Erling Fylling 
  2. april: Britt Olausen - Martin Stavaas 
16. april: Tone Elvenes - Rolf Arntzen 
23. april:  Beate E. Furland - Jørn H. Iversen 
30. april: Vibeke O. Larsen - Karstein Ramsvik  

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

 MARS   
1 søn     Gudstjeneste kl. 11.00 
2  man     Tegnspråkkafe i Molde kl. 12-14 på Moldetorget v/Velferdssekretæren 
4 ons     Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 ÅRSMØTE 
5 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
6-8 Fre        Dataparty på Døvesenter. Arr: ÅDAK 
11 ons     Basar i Volsdalen menighetshus. Døves Menighet har egne gevinster 
12 tor     Basar i Volsdalen menighetshus. Døves Menighet har egne gevinster 
14 lør     Døveforeningen har ÅRSMØTE kl. 12.   Kl-19 Rekefest arr: Døveforeningen 
19 tor     Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
20-22 fre     Skihelg på Fjellsetra 
25 ons     Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
26 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
30 man     Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
APRIL   
2 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
6 man     Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
9 tor     Gudstjeneste kl. 11.00 i Volsdalen kirke. 
13 man     Gudstjeneste kl. 11.00 i Volsdalen kirke. Middag 
15 ons     Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
16 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
23 tor     Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
23 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
26 søn     Gudstjeneste kl. 11.00 i Volda. Temagudstj. Middag 
27 man     Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
29 ons     Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
30 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
MAI   
3 søn     Bortleid konfirmasjon 
4 man     Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
4 man     Tegnspråkkafe i Molde kl. 12-14 på Moldetorget v/Velferdssekretæren 
7 tor     Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
10 søn     Gudstjeneste kl. 11.00 i Volda. Konfirmasjon 
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Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon: 70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund. 
Teksttelefon:   
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS:  970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Torbjørnsvei 5, 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness, 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 

Lorents Ness skuer utover på Fjellsetra.  
Han er en mann som liker seg ute i naturen.  

Han er leder i Døves Menighet Ålesund og 
Seniorgruppa.  



 

 

Rekefest 14, mars 
Samme dag som det var årsmøte ble det gjennomført rekefest om kvelden med 42 deltakere.  
Det ble  en svært vellykket kveld og bildene får tale for seg  
 

MEDLEMSKONTINGENT 2009 
Vi har nå fått medlemsoversikten fra Norges Døveforbund og 
ser det er en del som ikke har betalt til nå. Det er sendt ut pur-
ring og  lurt å betale fort før de stopper Døves Tidsskrift og 
mister andre medlemsfordeler. 

Møre og Romsdal Døveforening 85 år 24. mai 
Styret bestemte på styremøte 21. april at dagen skal markeres.  
Derfor inviterer vi til fest lørdag 23. mai på Døvesenteret. 
Vi begynner kl. 19.00. Meny: Viltgryte med tilbehør. Etterpå kaffe og bursdagskake. 
Det blir som vanlig salg av drikke. 
 
Pris for å være med på dette er: 
Medlemmer       kr. 150.-  
Ikkemedlemmer kr. 250. 
Påmelding til Leif Gunnar innen 17. mai. 

DØVES KULTURDAGER 2010 
Vår forening har fått tildelt Døves Kulturda-
ger i 2010. Datoen blir 1.-3. oktober. Vi job-
ber nå med å sette sammen en komite som 
skal forberede dette og også innhente tilbud 
fra aktuelle hoteller i fylket. 
 
Styret har noen tanker om hvor vi ønsker å 
ha det, men det får vi komme tilbake til sene-
re. 
Det er jo ikke så lenge siden vi har arrangert 
dette (2006), men vi bretter opp ermene og 
satser på at det skal bli like vellykket denne 
gang også. 

Inngått ekteskap: 
Kirsti Fylling og Tore Frøynes. 
 
Hun heter nå Kirsti Fylling Frøynes. 
 
Vi Gratulerer så mye!  



 

 

 SISTE NYTT!! ENDRING 
Torsdag 14. mai kommer Svein Arne Peterson til Døvesenteret for å snakke om et prosjekt  Teater 
Manu har, ”Vi døve forteller”   
Fra hjemmesiden til Teater Manu sakser vi:  
 
Har du en historie du vil fortelle til dine etterkommere?  
Endelig skjer det! For første gang i Norge og i samarbeid med Tyst Teater fra Sverige, skal vi sette opp en fore-
stilling som er basert på døves egne fortellinger. Forestillingen settes opp våren 2010. I 2009 har du anledning til 
å delta og sende inn dine beste / morsomste / sørgeligste historier til dette unike prosjektet! Fortellinger fra døves 
liv i et prosjekt som er mye større enn selve teaterforestilling.  

Det ble for vanskelig å få til forsvarlig tilbakereise for Svein Arne om foredraget skulle gått 30. april,  
så vi er blitt enig om å flytte det til 14. mai. (han skal til København 1. mai for å forsvare sin tittel i Nor-
disk i bridge) Vi lager ny møtekveld 14. mai og da kan vi begynne foredraget kl. 19.30 og har god tid 
etterpå til å snakke sammen og også filme de som har noe å fortelle.  
Så møt opp og bli med.  

FFO Møre og Romsdal hadde sitt årsmøte på 
Vestnes Fjordhotell lørdag 18. april.  
Erlend og Leif Gunnar var der som Møre og Romsdal 
Døveforening sine representanter.  
En først var det foredrag av Pasientombudet i Møre og 
Romsdal.  
Det var også noe informasjon om Samhandlingsrefor-
men.  
FFO bruker å gi en forening anledning til å informere 
om sitt arbeid og denne gang var det Norges Blindefor-
bund sin tur. De var glad for igjen å kunne vær medlem 
i FFO, etter å vært medlem i en annen gruppe, SAFO. 
Steinar Waksvik ble gjenvalgt som leder. De andre i 
styret er :  
Edgar Bæverfjord, Per Kåre Westre, Asbjørn Gausdal, 
Martin Solberg, Roy Austerslott og Jan Grunewald. 
 
Av oppgaver de skal jobbe med kommende år er:  
• Brukermedvirkning 
• Organisasjonsbygging i samarbeid med med-

lemsorganisasjonene 
• Økt mediekontakt sammen med medlemsorgani-

sasjonene 

Fritidsklubben for døve og hørende barn har nå 
konstituert seg og Erlend Holsen ble valgt til leder. Helle 
Christiansen er sekretær og Jørn Erik Løvsjø styremedlem. 
De jobber nå med årets første utflukt som er til Flø. Dette 
er en gjentakelse av samlingen i 2008 som var så vellykket 
og alle ungene ønsket seg dit igjen. Men det tar visst litt tid  
å få kontakt med Flø Feriesenter.  
Så dere får bare følge med andre steder om hva det blir. 

Har du gått på Klipra skole? 
En gruppe jobber nå med å samle alle tidligere ele-
ver  som har gått på Klipra skole hørselsklassen.  De 
legger opp til å samles lørdag 26. september og av-
slutte med en fest på Døvesenteret.  
 
Målet er å få med alle lærerne også.  De holder nå 
på å hente inn navn på alle som de husker har gått 
på Kliprakole.  Så har du gått på Klipra kan du vente 
deg en hyggelig invitasjon snart.  
De som jobber med dette er Vibeke, Arne og Jo 
Arve.  
Dem etterlyser også bilder fra skoletiden, så har du 
noe, send det på mail til dem: 

Klipra.skole@aadak.net 

Jo Arve melder om stålende innsats av dere som støtter ÅDAK i Grasrotandelen. Til nå er det 40 tippere 
som støtter Ålesund Døves Aktivitetsklubb og de har nå fått i alt kr. 5 628.-  
Dersom flere ønsker å bidra, bare si til tippekommisjonær at du vil støtte ÅDAK  og gi dem organisa-
sjonsnummer 983 671 802 
Dere kan følge med på grasrotandelen til ÅDAK her:  
https://www.norsk-tipping.no/grasrot_vis?coupon=receiver%3D983671802%26mode%3D1%26& 
 
Ellers jobber ÅDAK med planlegging av fisketur til Horningdalsvatnet 19.-21. juni. Horningdalsvatnet 
er Europas dypeste innsjø. Mer informasjon kommer på www.aadak.net 
 
Det satses også på å delta i Jentebølgen. Den går i Ålesund 11. juni. Britt Olausen er kontaktperson for 
dette. Det kommer mer informasjon om dette også på samme hjemmeside. 
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 TEGNSPRÅK KAFEEN I MOLDE 

Ved velferdssekretæren 
Neste treff blir tirsdag 5. mai kl 12.00 
Det satses på å samle flest mulig som er interessert i tegn-
språk i første omgang. Senere er det mulig det bare blir 
igjen en liten kjerne av interesserte som kommer. Men først 
og fremst prøver vi å utvide gruppa. 
Det viser seg at vi har mye å lære av hverandre, når det er 
en blandet gruppe med både tolker, lærere med sine elever 
og døve/døvblitte og meg som hørende. 
Egon restaurant ble kuttet ut og vi går tilbake til kafeen på 
toppen av Moldetorget senter. 
Vel møtt neste gang ☺ 
 
 

DØVBLITTGRUPPA 
Får besøk av Harald Grytten på sitt neste møte torsdag  
23. april. 
Han skal vise lysbilder og fortelle om gamle Ålesund. 
Denne dagen har de også med ektefellene sine eller andre i 
familien. 
SISTE: Vi fikk i dag melding om at Harald er blitt syk og 
IKKE kommer denne gang. Vi har avtalt at han kommer på 
neste møte som er 28. mai på samme sted. 

Velferdssekretæren reiser fortsatt på besøk til døve som 
ønsker det. Husk å si fra om dere trenger besøk. Eventuelt 
kan vi møtes på en nøytral plass, som en kafe. 
Jeg er her for døve som trenger besøk eller en prat, så bruk 
meg ☺ 
 
 
Greta Gjelsten i Døvblittgruppa 
har mistet en søster.  Hun ble 62 år etter kort tids sykdom. 
Begravelsen fant sted fredag 17. april i Vestnes kirke. 
Fred over minnet. 
 

Vårsalme Av Elias Blix: 
No livnar det i lundar. 
No lauast det i lid. 
Den heile skapning stundar no fram til sumars tid. 
 
Det er vel fagre stundar, 
Når våren kjem her nord. 
Og atter som eit under 
Nytt liv av daude gror. 

Sakset fra ÅDAK sin hjemmeside: 
SKIHELG PÅ FJELLSETRA av Kirsti F. Frøynes   Foto: Lorents Ness 
Det ble en fin og topp skihelg på fjellsetra i tiden 20.-22. mars 2009. 17 barn og 20 voksne fant veien fram og har kost 
seg i hele helga både inne i en storhytta og ute på skibakken. En fin tradisjon som har gått i flere år. Alle har stått på og 

hjulpet til enten det er å lage mat, rydding og hatt fint sosialt samvær.  
Fredag ettermiddag ankom vi til hytta og fått rom. Spist kveldsmat m varme karbonade bl.a. Deretter ble det tid til prat 
og barna lekte sammen. Lørdag etter frokosten gikk vi på ski eller slalom ved skitrekket. Og slappet av ved sittebenken i 
så bra vær, litt sol og mest overskyet. I ettermiddagen fikk vi gode vafler laget av bl.a vikar døvepresten Siv fra Oslo som 
også var der i hele helga da Odd Erling var opptatt med studiene i Oslo. Vikar døvepresten ordnet til med påskeverksted 
for barna i ettermiddagen med å male påske egg og masker. Plantet karse i bomull på eggekartonger. Og lekte med leke-
deig og malte masse bilder + strødd på glitter på. En fargerik opplevelse for alle barna. I mens noen voksne fikk sett på 

fotball på tv mellom Aalesund FK og Vålerenga. Spennende kamp som resulterte uavgjort. 1 poeng på hver.  
Etter kampen og middag (god lasagne) ble det tid for andakt av Siv med Christian og Laurits som leste fra boka om Ma-
ria Magdalena. Helle leste det samme på tegnspråk. 
Underholdningen som engasjerte store og små ledet av Tove. Bl a med skattejakten for barna inne i salen med godteri 
som premie. Tid for sosialt prat for voksne og mere lek for barna til langt på kveld. Søndagen etter frokost igjen ut på 
bakken etter å ha ryddet rommet. Og noen dro til Stranda kirke som Steinbru hadde gudstjeneste der. Søndagen hadde 
Christian fødselsdag og fylte 9 år. Som sagt har alle virkelig kost seg og ønsker en ny helg på samme hytta neste år.  

Bursdagsbarnet og mamman som har skrevet innlegget 



 

 

Tur til Manchester skrevet av Odd Erling 

I langhelga 17.-20.april var 11 personer på tur til Manchester. 5 møringer og 6 fra Bergen drog over til England for å besøke 
våre vennskapsmenigheter (anglikansk og katolsk). Fredagen gikk stort sett med til reising, installering på hotellet og en fest-
lig middag på kinesisk restaurant. 
Lørdag hadde vi bydag med bl.a. en ”reise” med et stort karusellhjul og gatevandring og pizza. Om kvelden var vi i 
”Manchester Deaf Club” hvor det var storsamling og Bingo. Her var over 150 døve samlet, og av disse var noen tilreisende 
for kvelden fra Liverpool, Bolton, Chester, Blackpool og andre byer. Det var god stemning. Odd Erling var litt spent på hvor-
dan det skulle gå med tolkingen her, men heldigvis kom tallene på en elektronisk tavle. 
Så kom søndagen, og etter frokost på hotellet drog vi til St.Joseph’s Church hvor det var katolsk gudstjeneste. Denne ble le-
det av Peter McDonough (selv døv og døveprest) og tolket av Odd Erling. Her var det ganske så visuelt med røkelse, prose-
sjoner og tegnspråkkor. I tillegg var det flotte ”utstillinger” av påskehendelsene. Etterpå fikk vi nydelig lunsj av vertskapet 
før det var tid for gaveoverrekkelse. Møringene og 2 fra Bergen drog 
deretter til Manchester Stadium sammen med 40.065 andre mennesker. 
Manchester City vant til slutt 4-2 over West Bromwich i en spennende 
kamp. Tidlig kveld var det barbesøk i 23 etasje av et hotell, og kvelden 
ble avsluttet i ”Curry Mile” – en gate med masse indiske restauranter. 
Mandag var stort sett en lang reisedag via Düsseldorf og Oslo. 
Vi håper på en gjenvisitt av våre venner fra Manchester om et par år. 

         Alle 11 foran monumentet Prins Albert i Manchester”                          Inge Heen og Karsten Ramsvik, to fornøyde               
                   tilskuere på fotballkamp  

Døvepresten tilbake 
 
Noen har kanskje lagt merke til at jeg har vært borte en 
stund? Jeg har nemlig vært i Oslo i 3 måneder hvor jeg var i 
etterutdanning ved Lovisenberg sykehus. Heldigvis har det 
vært kirkelige arrangement også i den tiden jeg var borte. 
Diakon Randi Andresen, prestene Lars Hana, Siv Elstad og 
Kjell Steinbru medvirket til at Døves menighet i Møre had-
de ”normal aktivitet”.  I tilegg må det sies at Menighetsrå-
det selv gjorde en god jobb i å ha Åpen Kirke og Basar. 
Kontorsiden ble flott ivaretatt av kontorsekretær Ingunn 
Helland. 
 
Hva jeg gjorde i Oslo? Der var jeg sammen med 5 andre 
prester i et kurs hvor det handlet om sykehusprestens hver-
dag. Jeg var da sykehusprest på en avdeling, og det var 
også mye undervisning og samtaler i gruppen. 
Særlig var det fokus på sjelesorg. Dette merkelige ordet 
handler om samtalen mellom mennesker hvor den ene er en 
prest, diakon, eller andre som kan ha en lytteposisjon. Her 
kan folk prate om hva de vil, og de kan være trygge på at 
dette skjer i et rom hvor den andre har taushetsplikt. Det 
kan handle om problemer i samlivet, eller det kan være noe 
i fortiden som er vanskelig, eller det kan handle om spørs-
mål om tro eller andre ting. 
Uansett tema tror jeg det er mange som har behov for slike 
samtaler, og det hjelper å ha en å snakke med. Dere er vel-
kommen til å bruke døvepresten. 

 
 

Påsken i Volsdalen 
Påskeferien er over, men påsken varer videre. Det er 
oppstandelsestid i kirken. 
I Volsdalen var det to arrangementer for døve i løpet av 
påskedagene. 

Skjærtorsdag var det kveldsgudstjeneste sammen med Me-
todistkirken og Volsdalen menighet. Det var i år døveprest 
Nordbrønd som holdt prekenen, og ellers var det en slags 
vandring med lystenning, håndvask, bønnelapper og natt-
verd. Tradisjonen tro var det også duket til kveldsmat etter-
på, og det var i år Døves menighet som hadde ansvaret for 
kveldsmaten. 

2.påskedag var rundt 60 personer samlet til gudstjeneste i 
Volsdalen kirke, og deretter ble rundt 40 av disse med på 
middagen i menighetshuset. Det ble også tid til en liten 
skattejakt der vi skulle finne det store påskeegget. Det var 
en trivelig dag. 

 
  

ADRESSE 
Døves menighet i Møre, Borgundveien 124,  
6007 Ålesund. 
T.tlf: 70 16 53 27 
Tlf:  70 16 53 26 
Faks: 70 16 53 39 
e-p:     doves.menighet.more@dovekirken.no /  
           odd.erling.nordbrond@dovekirken.no  
web: www.dovekirken.no/more 
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 Årsmøtet ble åpnet av leder Jo-Arve Furland med å 
ønske alle velkommen til ÅDAKs årsmøtet for 31. gang  
kl 18.00.   
Under valg av møteleder ble Jo-Arve valgt.   
Som referent ble Kirsti Fylling valgt.  
14 medlemmer var til stede på årsmøtet.  
Jo-Arve ønsket eventuelt på programmet, men Vibeke 
O. Larsen ønsket ikke pga vedtaks-  
dyktig på programmet.  
Leif Gunnar mener at det kan stå eventuelt på pro-
grammet slik at medlemmene får ytre sin meninger.   
Det ble en del spørsmål om aldersgrense på stemme-
rett på årsmøtet og om hva som skjer på generalfor-
samlingen som Arne Karlsnes var med på. Arne svarte 
at det ble diskusjon om særforbund osv på generalfor-
samlingen.  
Under Oppmann: ble det etterlyst manglende dato på 
overtakelse for Jentebølgen da Britt Olausen overtok 
for Kirsti i løpet av 2008. Datoen er 6. november 2008 
under styremøtet.   
Vibeke foreslår plassering i golf mesterskap skal stå på 
årsberetningen. Greit å vite det i framtiden.Arne 
Karlsnes fikk den 10. mai på golfmesterskapet i Belfast 
(Irland) 11.plass av 28 handikap 26. gross 96. Arne 
Karlsnes fikk den 10. mai 2. plass av 28. Handikap 26. 
Front 18. Back9 20 Total 38. Tilsammen kom Arne på 
19. plass av 31 personer. Handikap -26. Gross score 
102. Nett score 76.  
Andre arrangement: F.eks Guttetur, fortelle litt mer 
om det på årsberetningen neste gang.  
Medlemstall: Vibeke lurte på om hvordan ÅDAK fikk tak 
i tallet på medlemmer siden det kommer fra Norges 
Døve Forbund og Døveforeningen. Harald Oppigård 
svarte på at han spurte daglig leder Leif Gunnar om 
dette.  
Konklusjon: Vibeke gir ros til styret for et godt arrang-
ements år.  
Årsberetningen ble godkjent.  
Kort pause før regnskapet.  
Regnskapet ble godkjent med noen bemerkninger.  
  
Innkomne forslag: Forslaget kom fra styret i samarbeid 
med dagligleder Leif Gunnar.  
Lovendring paragraf 2 Medlemmer: Tidligere stod det:  
     Enhver hørselshemmet som innordner seg klubbens 
lover kan tas opp medlem. Søkere som bor i Møre og 
Romsdal fylke må være medlemmer i M&R Døvefore-
ning. Ved innmelding skal det oppgis alder og bosted. 
Utmeldelsen skal skje skriftlig til styret. Hørende kan 
opptas som medlemmer.  
Nytt forslag på lovendring lyder slik:  
     Medlemmer av Ålesund Døves Akvitetsklubb er de 
som er registrert i Norges Døveforbund sine registre 
som medlem av Møre og Romsdal Døveforening og har 
betalt sin kontingent.   
Enstemmig godkjent for lovendring.  
 Årsmøtet paragraf 4: Tilføye:   

     For å ha stemmerett må man være fylt 15 år.  
Enstemmig godkjent.  
  
Valg: Under A skal det stå:   
     4 styremedlemmer som velges 2 år om gangen, slik 
at 2 står på valg hvert år. B: Leder velges særskilt 
blant de 4 som er valgt inn i styret for ett år om gang-
en.  
  
Styret paragraf 5:  
     Styret konstituerer seg tidligst mulig etter årsmøtet 
ved å velge sekretær og kasserer. Klubbens styre vel-
ger selv oppmenn til de forskjellige aktiviteter.   
Enstemmig vedtatt for lovendringene.  
  
Logo for ÅDAK på hjemmesiden osv.  
Vibeke nevner at ÅDA står på hjemmesiden, men 
mangler stor K der.   
Harald ønsker mer utredning for å lage fin logo som 
f.eks noe lignede logo til AaFK (enkel logo)  
Kirsti foreslår medlemsmøte for å få velge innsendte 
logoer.  
Enighet om å ha frist 1. mai med å sende inn forslag på 
logoer til ÅDAK. Medlemsmøte litt senere for å velge ut 
en logo.   
  
Valg  
Britt ledet valget alene siden Erlend ikke kom tidsnok 
pga reise.  
Leder: Jo-Arve ble valgt for 1 år. (1 år igjen i styret)  
Styret: Kirsti Fylling ble valgt for 2 år  
Harald Oppigård ble valgt for 2 år  
Arne Karlsnes (1 år igjen)  
Varamedlem: Julian Standal ble valgt inn etter et ben-
keforslag og dermed må det velges enten Julian eller 
Jørn Haavar Iversen med skriftlig valg. Resultat: Julian 
fikk 11 stemmer, Jørn Haavar fikk 2 stemmer og 1 
blank.  
Revisor: Tor Inge Gausnes.  
  
Jo-Arve fortsetter etter valget med å velge ut 2 valg-
komite og 1 vara. Resultat: Gjenvalg på Britt Olausen 
og Erlend i valgkomiteen med Jørn Erik Løvsjø som 
varamedlem.  
  
Harald Oppigård fikk gavesjekk fra ÅDAK for sin 50 års 
dag i fjor.  
  
Jo-Arve takket valgkomiteen for gjennomført jobben. 
Og for fornyet tillit som leder.  
Årsmøtet var slutt kl 20.00.   
  
Kirsti Fylling  
Referent/sekretær                                                             

Referat fra årsmøte i Ålesund Døves Aktivitetsklubb på Døvesenteret fredag 06. februar 2009.         

SKIHELG PÅ FJELLSETRA 2010 
Vi har nå avtalt å leie Fjellsetra igjen i 2010 og datoen blir 12.-14. mars. 



 

 

 
Åpning av årsmøtet 
Årsmøtets start var kl. 12.00 
Leder Vibeke O. Larsen ønsket alle velkommen til årsmøtet.  
Det var 32 medlemmer som hadde stemmerett tilstede. 
 
Godkjenning av dagsorden 
Beretning og regnskap var utsendt 14 dager før årsmøtet. 
Innkalling og dagsorden ble vedtatt. 
  
Valg av referent 
Leif Gunnar Kvernberg ble valg til referent. 
 
Valg av møteleder 
Jo Arve Furland ble valgt til møteleder. 
 
Valg av protokollkomité 
Kirsti Fylling, Lorents Ness og Tor Inge Gausnes ble valgt. 
 
Tellekorps 
Protokollkomiteen ble valgt til tellekorps ved skriftlige valg. 
 
Foreningens årsmelding for 2008 
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt. 
Følgende tilføyes/rettes: 
Anne Jo Schrøder har Lexander til etternavn.  
Det var ønskelig med tall foran hvert punkt i årsmeldingen.  
Protokollkomiteen er ikke oppført i årsmeldingen. Den besto av: 
Kirsti Fylling, Helle Christiansen og Harald Oppigård. 
Romsdal Døvblittseksjon sin beretning er underskrevet av Rigmor 
Gjelstenli leder. Leder er feil, hun er kasserer/skriver. 
 
Foreningens årsmelding ble godkjent. 
 
Regnskapene for 2008 
Regnskapene viser et underskudd på kr. 19 237.- 
Det ble lagt frem revisors beretning undertegnet av Erling Fylling og 
Kirsti Fylling, som ikke hadde bemerkninger til det fremlagte regnskap. 
Regnskapene ble godkjent. 
Også regnskapene for Kirkebøs fond og Freifondet ble godkjent. 
 
Innkomne forslag: 
Det var kommet et forslag fra Helle Christiansen om å redusere Kul-
turutvalget til et medlem. 
Helle orienterte om sitt forslag og hun trakk sitt forslag. Det ble en del 
diskusjon om å ha to medlemmer istedenfor ett, men forslaget var 
trukket og ble ikke lagt frem for årsmøtet. 
 
Foreningens budsjett for 2008 
Budsjettet som ble lagt frem viser en balanse på kr. 402 000.- 
Budsjettet ble godkjent. 
 
Valg: 
Valgene ble ledet av Helle Christiansen og Lorents Ness og Kjell Fis-
kergård. 
 
Valg av styre: 
Da et styremedlem etter søknad til styret hadde fått innvilget  

 
fratredelse som styremedlem, skulle det  velges 4 styremedlemmer, 
hvorav ett for 1 år. 
Erlend Holsen ikke på valg 
 
Forslag fra valgkomiteen: 
Vibeke O. Larsen 
Martin Stavaas  
Rolf Inge Otterdal 
Cecilie Måseidvåg (for ett år)  
Det kom benkeforslag på Arne Karlsnes seg selv som styremedlem. 
 
Det var skriftlig valg og ved opptelling ble 28 stemmer godkjent og 4 
stemmer forkastet. 
Nytt styre:  
Vibeke O. Larsen 28 stemmer 
Rolf Inge Otterdal 27 stemmer 
Cecilie Måseidvåg (ett år) 21 stemmer 
Martin Stavaas 20 stemmer 
Ikke valgt: 
Arne Karlsnes 16 stemmer 
 
Valg av leder: 
Vibeke O. Larsen 1 år  
 
Varamedlemmer: 
Solveig Olsen 1 år 
Jørn Erik Løvsjø 1 år 
Arne Karlsnes 1 år 
 
Revisorer: 
Erling Fylling 1 år 
Kirsti Fylling 1 år 
Vara: 
Beate E. Furland 1 år 
 
Kulturutvalg: 
Helle Christiansen 1 år 
Jørn Erik Løvsjø 1 år 
Julian Standal 1 år 
Vara: 
Elisabeth Guldberg 1 år 
 
Valgkomite: 
Tor Inge Gausnes 
Helle Christiansen  
Lorents Ness 
Vara: 
Harald Oppigård 
 
Avslutning 
Vibeke takket alle for tilliten ved å bli gjenvalgt for ett nytt år. Hun 
takket møteleder for god gjennomføring av årsmøtet, og takket de 
som gikk ut av styret og andre utvalg, og ønsket de nye lykke til å 
håper på godt samarbeid med alle tillitsvalgte. Hun ønsket alle vel-
kommen til Rekefest samme kveld på Døvesenteret. 
Årsmøtet var ferdig kl. 14.45. Det var lagt inn spisepause med serve-
ring av snitter. 

Referat fra årsmøtet i Møre og Romsdal Døveforening lørdag 14. mars 2009 

VISSTE DU DETTE?  av Elisabeth 
Hvorfor skal vi ikke ha planter på soverommet ? 
Planter bruker CO2 og produserer oksygen mens det er lys – altså fotosyntese. 
Om natta skjer det motsatte; da tar de opp oksygen og sender ut CO2 – tilsvarende inn og utpust for mennesket. 
Luftkvaliteten i rommet blir dermed dårligere. 
 
 
MOT HOSTE 
Lag deg en kopp te av krydderet Timian. To gode teskjeer får trekke i 2 dl kokt vann i 5 minutt.  Tilsett honning. Å tygge på 
en Ingefærrot hjelper mot sår hals og hoste.¨ 
Har du kløe i halsen, bruk honning. Honning hjelper mot mye 



 

 

   
 

 

Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 
 

30. april:Vibeke O. Larsen -Karstein Ramsvik 
  7. mai: Beate E. Furland -Vidar Farstad 
14. mai: Elisabeth Kolvik -Magne Gaustad 
28. mai: Tone R. Elvenes -Jørn Håvar Iversen 
  4. juni: Cecilie Måseidvåg -Inge Heen 
11. juni  Elisabeth Guldberg -Truls Hansen 
18. juni: Isabella Winther -Tore Frøynes 
25. juni: Tove G. Iversen  -Odd E. Nordbrønd 
  2. juli: Lone Ramstad -Lennart Gøranson 

 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

APRIL   
27 man Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
29 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
30 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
MAI   
4 man Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
5 tir Tegnspråkkafe i Molde kl. 12-14 på Moldetorget v/Velferdssekretæren 
7 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
10 søn Gudstjeneste kl. 11.00 i Volda. Konfirmasjon 
13 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
14 tor Foredrag ”Vi døve forteller” les mer om dette i bladet 
17 søn Vi feirer 17. mai på Døvesenteret kl. 16.00 
23 lør Fest på Døvesenteret. Døveforeninbgen feirer 85 år. Les mer om dette i bladet 
24 søn       Friluftsgudstjeneste på Dyrøya sammen med Ålesund KFUK-KFUM og byens menigheter. Etterpå er det gril-

ling (ta med egen grillmat) Mer info vil komme på nettsidene og teksttv 
27 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
28 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
28 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
JUNI   
2 tir Tegnspråkkafe i Molde kl. 12-14 på Moldetorget v/Velferdssekretæren 
4 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
5-7 fre-søn Fritidskl har utflukt til Flø 
6 lør Bortleid konfirmasjon 
7 søn Gudstjeneste kl. 11.00 
10 ons Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
11 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
14 søn Bortleid konfirmasjon 
17 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
18 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
19-21 fre-søn ÅDAK utflukt til Hornindal 
25 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
JULI   
1 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
2 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
8 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
29 ons Gudstjeneste kl. 11.00  Borgund. Olsok med middag på Sunnmøre Museum 



1 

 

 

Nr3/2009                           Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening                                          Årgang 39 

Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon: 70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund. 
Teksttelefon:   
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS:  970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Torbjørnsvei 5, 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness, 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 

Flere bilder fra Fritidsklubben sin tur til Valldal. Nederst Helle og Erlend som  
sitter i styret og som var ansvarlig for denne turen.  
Vi takker Tubfrim og Frifond for tilskudd som gjorde denne turen mulig. 

Noen av ungene som var med. Er vi ikke søte ;) 

God sommer til alle  
leserne våre 



2 

Averøy-tur, 13.-14.juni 
Av Tone Rørvik Elvenes 
17 deltakere var med på årets junitur til Averøya som Døves menighet i Møre arrangerte. Vi møtte opp i Solfrid Lids barn-
domshjem lørdag formiddag. Solfrid og Magne ønsket oss velkommen og de ordnet med matpakke og kaffe, så dro vi til 
Stavnes fyr ved Øksenvågen. Her gikk vi et bra stykke før vi kom fram til det veiløse fyret hvor vi så over til Kristiansund. 
Her slappet vi av, skrev oss inn i boken og hadde lunsj. Det var flott vær, selv om vinden gjorde det litt kaldt. Så gikk vi sti 
opp til Stavnes fyr vel halv time flott tur bra vær litt kaldt. Etterpå kjørte vi til huset hvor Magne og hans bror holder til. På 
veien hit stoppet vi ved et hus som hadde mye morsom kunst i hagen. Solfrid og Magne serverte karbonader og pølser med 
tilbehør, og etterpå ble det kaffe og kaker. Det var et godt måltid.  Magne viste oss oppussing i fjøset. Her er det nå to sove-
rom og snart er badet også ferdig! Det ble også tid til en utsiktstur og han viste oss også naustet hvor han har båt. Øksenvågen 
viste seg fra sin beste side. Her er det virkelig fin natur. Om kvelden kjørte vi tilbake til Solfrids barndomshjem hvor 2 døve 
fra Stjørdal ventet på oss. Det var hyggelig de kom, og slik ble det et lite døvestevne. Ellers slappet vi av og hadde det hygge-
lig med is, kake og kaffe. Så ble det faktisk arrangert årsmøte for Døves menighet med årsmelding og regnskap fra 2008 samt 
informasjon om valg av nytt menighetsråd som skjer 13.september.  
 
Søndag hadde vi alle god frokost ved langbordet. Vi satt så pass trangt at det ikke var så lett å prate! Etterpå kjørte vi til 
Langøy kapell hvor det var misjonsstevne. Kapellet var fullt, og det var barnedåp. Odd Erling tolket og holdt preken. Etterpå 
var det gode smørbrød og kaker. Folk kom og hilste på oss. Det var en fin gudstjeneste. Så kjørte vi en liten biltur i nærheten 
av kapellet. Vi stoppet ved et sted der det var etablert et fuglefjell siden sist vi var der for 3 år siden! Det er krykkjer som har 
bosatt seg her. Det ble også tid til fotografering av alle som var med. Odd Erling og noen til gjorde et besøk hos en døv på 
øya, mens vi andre dro tilbake til Solfrids barndomshjem hvor det ble 
laget middag, denne gang kjøttsuppe og deretter kaffe og kaker. Nå var vi 
blitt 19 personer som benket oss rundt bordene i stua. Det ble overrakt en 
liten symbolsk gave til Magne og Solfrid som takk for alt de hadde gjort. 
De er visstnok i gang med å planlegge ny tur neste år! 
 

Fra Døves menighet i Møre: 
Dette skjer i sommer 
Det er ferietid, og all aktivitet stopper opp. 
Men ikke alt, for noe blir likevel arrangert. 
Døves menighet har følgende samlinger i sommer: 
Onsdagene 1.og 15.juli:   
Åpen Kirke i Volsdalen menighetshus. 
Velkommen til prat, vafler, tombola og lystenning! 
Ta gjerne med en gevinst. 
Søndag 12.juli:   
Gudstjeneste i Langevåg kirke. Barnedåp.Etter guds-
tjenesten blir det enten tur på Sula påfulgt av kaffe 
m.m. hos Jorid og Erling Fylling eller det blir kafébe-
søk. 
Mer info kommer på tekst-tv og på nettsidene til  
Døves menighet i Møre 

(www.dovekirken.no/more ) 

 
Onsdag 29.juli: 
Olsokfeiring i Borgund. 
Det er tolket gudstjeneste kl.18 i Borgund kirke.  
Etterpå kan man kjøpe rømmegrøt m.m. i Sunnmøre 
museum. 
Så blir det foredrag etterpå av Gunnar Myklebust i 
NRK (Her har vi foreløpig ikke bestilt tolk, men der-
som noen ønsker det blir dette bestilt).  
Søndag 23.august: 
Gudstjeneste i Volsdalen kirke i Ålesund. Nattverd. 
Kirkekaffe etterpå på menighetshuset. 

 
Hilsen Odd Erling, døveprest 
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Døvestevnet 18.-20. september 2009 går til: 
  
ASKVOLL – EI KYSTPERLE I SUNNFJORD 
  
Deltakere fra Møre og Romsdal Døveforening, Bergen Døvesenter og i samarbeid med Døves menigheter. 
Påmelding til:   post@mrdf.no 
                           

     
Askvoll Fjordhotell er et nyrenovert familiehotell i Askvoll, sentralt ved kysten   
2,5 time med ekspressbåt  til/fra Bergen, 1 times busstur fra Førde  
 Hotellet har foruten 17 rom – alle med dusj/telefon, tv og trådløst internett – salong /bar,  
cafe /spisesal, konferansefaseliteter for 150 personer og stor hage/uterestaurant.  
   
Vi kan tilby ett stort aktivitetsprogram i fantastisk natur, egen båt til turer for våre                                                      
gjester, god mat og fin dansemusikk eller karaoke i trivelige omgivelser  
  
875,- pr person i dobbeltrom pr døgn = TOTAL kr 1.750  
210,- tillegg for enkeltrom pr døgn = TOTAL kr 2.170  
 
Møre og Romsdal Døveforening gir kr. 7000 i tilskudd, maks kr. 500 per medlem. Barn gratis.   
Det er per 25. juni påmeldt 17 voksne og 6 barn fra Møre og 21 fra Bergen. Det jobbes nå med å skaffe 
flere rom  i et motell like i nærheten, 
 
Prisen inkluderer overnatting med full pensjon fra middag ankomstdagen til og med lunsj avreisedagen, eget 
lokale for program på kvelden  
Hotellet har trådløst internett til fri benyttelse uten tillegg i prisen. 

 

UTFLUKT TIL BULANDET OG VÆRLANDET 

  
                        Bulandet                                                    Værlandet 

    Melding fra hotellet: 
Hotellbåten MK  LAUVANGER tar 23 passasjerer og vi tar kr 1500,- pr time når vi går  
Dette er ei skøyte 56 fot og vi bruker ca 1 time til Bulandet - men den blir kanskje for liten ?  
Vi har også en annen båt tilgjengelig som tar opptil 38  
personer – hurtiggående og kr 3000,- pr time. Den bruker ca en halv time ut  
Vi kan og ta fergen i Værlandet – 1 time fra Askvoll – guide og buss møter oss og ev hurtigbåt tilbake  
Værlandet og Bulandet er fantastisk og jeg anbefaler det på det sterkeste – her kan jeg lage  
ett opplegg om det er ønskelig. (Vi tror vi satser på større båt, plass til opptil 38 personer - til ca kr 100 pr. per-
son)  
   

 Det ligg mer informasjon på hjemmesiden vår. 
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MED ÅDAK TIL HORNINGDAL 
Helgen dro 12.-14. juni gro 12 gutter til Horningdal og Knausen hyttegrend. To av guttene kom fra Bergen og en 
fra Sogn.  
Tidligere år har disse årlige fisketurene gått til elvene på Sunnmøre, men der var det vankelig å få fisk når vi 
var der. Kanskje vi skremte fisken når vi ”pratet” tegnspråk?? Så denne gang skulle vi prøve Horningdalsvatnet 
og elva der.   
Allerede fredag var vi dede ved elveosen og prøvde men var ikke noe å få. Dette var vel mest bare en test og 
speiding for å finne ut hva som var best å fiske med. Dessuten snakket vi med et par lokale menn og fikk noen 
gode råd.  
Lørdag leide vi båt og med Jo Arve sin som han tok med ble det noen flotte turer på vannet. Vi brukte alle ty-
per redskaper, oter, flue, sluk og mark.  Ved opptelling utpå kvelden hadde vi fått til sammen 21 ørreter. Ikke 
de største vi hadde sett da, men var kjekt likevel. Om kvelden ble det grilling og noen ørreter ble også grillet.  
Dette ble en kjempeflott tur var vi alle enig om  og Takk til ÅDAK som arrangerte dette. Så ser vi frem til ny tur 
neste år. 

Utdrag av vedtak fra siste styremøte 3. juni: 
 
Ingen bemerkninger til forrige styremøtereferat. 
 
Kontrakt med Rica Seilet må endres litt ang betaling og 
daglig leder underskriver når endringen er ordnet med 
hotellet. 
 
Helle Christiansen blir nytt medlem i Kulturdagekomiteen, 
som nå består av: Vibeke Larsen, Jo Arve Furland, Leif 
Gunnar Kvernberg og Helle Christiansen. 
 
Det bevilges kr. 7000 til medlemmer som deltar på stevnet 
i Askvoll 18.-20. september. Maks kan et medlem få kr. 
500 i tilskudd.  
Leif Gunnar blir foreningens representant der. 
 
Det blir nye utleiepriser fra 1. januar 2010. Leie for et 
døgn i helgene økes fra kr. 1500 til kr. 2000. Vi skal senere 
også vurdere de andre prisene ved utleie. 

 
 
Vi har fått tre nye medlemmer siden sist:  

Olivia Tomine Glomset 
Emma Cecilie Glomset 

                   Johanna Christina Glomset 
Og to er utmeldt: 
 Heddy Gjendem 
 Hans Svinø 
 
Fritidsklubben har mottatt kr. 9000 til ulike tiltak fra  
Tubfrim. Det er  Nasjonalforeningen for folkehelsen som 
driver dette.  
 
Det gjennomføres ny fest lørdag 29. august for å feire at 
foreningen er 85 år. Denne ble avlyst 23. mai. 
 
Neste styremøte blir: 
19. august kl. 18.30 på Døvesenteret. 
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SENIORGRUPPA 
 Velferdssekretæren sendte søknad om God Helse 
Midler ”Sammen for fysisk aktivitet” til Kultur avde-
lingen i Fylket i februar 2009. 
Det gledelige svaret kom i begynnelsen av juni   
tilskudd på kr 5000.-  til innkjøp av diverse utstyr. 
Seniorgruppa sine trim turer, blir utvidet til at flere 
kan være med. 
Aktivitetene blir mer varierte.  Vi har laget en liste 
over trim ustyr som er aktuelt å kjøpe inn, og vi set-
ter i gang med aktivitetene i august måned.  
 
TEGNSPRÅK KAFE I MOLDE 
v/ velferdssekretæren 
Da det er laber interesse for tegnspråk kafeen i Mol-
de, blir treffene der lagt på is inntil videre. Få har 
møtt opp siste gangene, og på siste treffet 5. Mai var 
det ingen som møtte opp.   
 
DØVBLITTGRUPPA 
v/Elisabeth 
Var på tur tirsdag 16. Juni til Ivar Åsen Tunet. Denne 
turen ble planlagt for 2008, men da hadde de ikke 
økonomi til å reise. Så kom et tilskudd fra Gjensidige 
Nordmøre og Romsdal på kr 5000.- i november 2008 
som gjorde turen mulig.  Vi leide inn minibuss  
med sjåfør fra Vestnes. 9 personer totalt var med. 
Film om Ivar Åsen, der Oddgeir Bruaset forteller, og 
ute i tunet etterpå der vi blir fortalt om oppveksten 
hans.Etterpå ble det middag,  eplekake med krem og  
kaffe.Filmen og foredraget ble skrivetolket og ellers 
det sosiale under middagen. 

 
BESØKSTJENESTEN 
Den oppsøkende virksomheten i fylket kommer i gang 
igjen etter ferien fra uke 31, siste uka i juli.  Send 
meg en melding på mobilen eller e-post om noen 
ønsker kontakt. (se på forsida av K-posten)  
Første kontordagen blir i uka etter, onsdag den 5. 
august.  
HA EN GOD SOMMER ALLE SAMMEN  
Hilsen Elisabeth 

 
RUNDE DAGER 
Hurra for Leif Gunnar som blir 60 år fredag 10. 
Juli !!!!  Kos deg på dagen hvor du enn er. 
Du holder deg godt, nesten ikke noe grått hår enda ! 
Bursdags hilsen fra Elisabeth 

FRITIDSKLUBBEN PÅ TUR av Helle Christiansen 
12-14 juni kjørte vi frem til Møre og Romsdals mest kjente 
bygd i forbindelse med jordbær, nemlig Valldal. Vi var 4 
barna og 5 voksne med på turen. Vi bodde i to flotte hytter, 
som lå nær hverandre. Været var ikke så spesielt bra, det 
skiftet hele tiden fra litt sol til regn. På campingen var det 
en flott lekeplass og barna måtte teste den. 
Lørdag startet vi i Valldal sentrum og så på diverse boble-
biler. Det var full treff for de boble-glade mannfolkene og 
guttene, resten vandret rundt i sentrum. 
Vi drog videre til Tafjord kraftverk og der stod en vennlig 
mannlig guide klar og tok imot oss. Vi fikk noe varmt å 
drikke og så på filmen om den første kraftstasjonen på ste-
det, som startet produksjonen i 1923 og ble stanset i forbin-
delse med nybygningen i 1989. Den gamle stasjonen er nå 
blitt museum. Vi må være stolte, fordi det var den første 
togskinnen som ble lagt i Møre og Romsdal, for å frakte 
utstyr/ maskiner til Tafjord kraftverk. Guttene og jenten 
syntes at det var artig å høre om, så vi kjørte til Zakarias-
dammen. Cecilie fortalte at der lå en bondegård under van-
net, som vi kanskje kunne se. Guiden fortalte at vannet var 
veldig lavt og at vi faktisk kunne det. Ja det stemte, vi kun-
ne se 5 forskjellige grunnmurer som stod igjen. Vi måtte 
stikke innom jordbærstova, som serverer hjemmelaget tradi-
sjonell norsk mat. De fleste av oss bestilte en riktig god 
jordbærkake. Om kvelden nøt vi grill-mat under "party-
teltet" og to griller ble omgjort til bål etterpå. Det ble spilt 
badminton for å telle hvor mange slag vi kunne klare, både 
store og små jenter hoppet strikk. Moro å gjenoppfriske 
hukommelsen om lek.  
Søndag spilte barna bowling og spiste felles middag før 
hjemreisen kalte. Stort sett var vi veldig fornøyd med for 
hele helgen, både små og store. Turen ble gjennomført med 
tilskudd fra Tubfrim og Frifond. 
I høst skal fritidsklubben satse på en helgetur og evt. på 
badeland - følg med både i kontakt-posten og på MR-
hjemmesiden. Vi ønsker dere alle GOD SOMMER! 
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Døves Kulturdager 2010 
Det er nå bestemt at Døves Kulturdager 2010 blir lagt til Molde og Rica Seilet 
hotell 1.-3. oktober, med vår forening som arrangør.  
Det er allerede valgt en komité som skal forberede dette. Den består av:  
Vibeke O. Larsen, Jo Arve Furland, Helle Christiansen og Leif Gunnar Kvern-
berg. Det blir sikkert valgt inn flere etter hvert. 
Vi har skrevet kontrakt med hotellet og nå kan alle begynne å planlegge at 
den helgen skal vi til Molde og oppleve ”døvekultur” på høyt nivå. 
Rica Seilet skal bli et flott sted og Bjørnsonsalen er integrert med hotellet og 
har plass til alle i .  
 
Det vil kommer mer informasjon etter hvert som det nærmer seg den store 
dagen. 
Men først skal Kulturdagene i Ål 12.-15. august gjennomføres. Jeg regner med 
det blir en del herfra som reiser dit også.  
På Ål blir det noe annerledes ”kulturdager” enn tidli-
gere. Det legges opp over flere dager og en annen 
måned enn det vanlige. Dessuten fokuseres det mer 
på barn og unge. 
Vi ønsker Ål til lykke med arrangementet!  
 

SISTE:  
Døves Kulturdager i Ål er avlyst da 
det var for få påmeldte melder NDF 
på sin hjemmeside. 
 

LYST TIL Å SPILLE TEATER? 
Som skal vises under Døves Kulturdager i Molde i 
2010. 
 
Vi har vært så heldig å f på Karoline Isaksen som 
instruktør denne gang også. Det var hun som hadde 
ansvaret for ”Bybrannen” som vi husker fra Kultur-
dagene i Ålesund i 2006. 
 
Vi skal starte opp til høsten. Temaet er ikke be-
stemt, men det skal bli et møte og vi diskuterer om 
det sammen. 
Er du interessert i å delta så meld deg på, enten til 
Lone eller Helle eller på oppslag i døveforeningen.  

MEDLEMSKONTINGENTEN 2009 
Siste oversikt datert 17. juni fra Norges Døveforbund, 
som står som innkrever av kontingenten viser:  
91 hovedmedlemmer 
11 ungdomsmedlemmer 
16 barn 
Noen er blitt strøket siden sist da det ikke er blitt 
betalt inn innen purrefristen og noen har meldt seg 
ut. 

Vi gratulerer:     
 
Leif Gunnar Kvernberg som blir 
60 år 10. juli 
 
Martin Stavaas som blir 50 år 29. juli 
 
Adolf Standal som blir 50 år 20. august 

Melding fra Norges Døveforbund: 
Pr 17.juni 2009 har dere 118 betalte medlemmer. 
91 hovedmedlemmer 
11 ungdomsmedlemmer 
16 familiemedlemmer 
 
Oversikten viser at 5 personer er strøket da  
kontingenten ikke er innbetalt innen fristen og de 
får ikke Døves Tidsskrift lenger. 

 
Ferieliste for ansatte i Døveforeningen: 
 
Velferdssekretæren: uke 26-30 
 
Daglig leder:              uke 28– 32 
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 JENTEBØLGEN 2009 
Løpet ble gjennomført i Ålesundsgatene torsdag 11. juni.  Fra ÅDAK deltok hele 10 jenter og de kallte seg 
som tidligere ”Døve Snegler”  
Vi ser fra venstre: Kirsti Fylling, Isabella  
Winther, Anna Oppigård, Tove Glomset,  
Cecilie Måseidvåg, Aljona Novikov, Helle 
Chrstiansen og Tone Elvenes.  
Foran ser vi Thu Farstad og Britt Olausen. 
Beate Erga Furland og Vibeke O. Larsen 
deltok også men løp sammen med arbeids-
plassene sine. 
 
Været var ikke det beste,, det regnet men 
hva gjør vel det om de tar med gode klær 
og godt humør. 
Etterpå gikk de ut og spiste et bedre mål-
tid sammen.  

MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING 85 ÅR 
Det var meningen å feire dagen 23. mai på Døvesenteret. Men grunnet feil helg og få påmeldinger, så ble 
den avlyst. 
Styret ønsker å prøve på nytt og  ønsker alle velkommen til fest lørdag 29. august kl 19.00 på Døvesenteret. 
Meny: Viltgryte med tilbehør 
Inngang kr. 150 for medlemmer og kr. 250 for ikkemedlemmer. 
 
PÅMELDING TIL KONTORET ELLER OPPSLAG I DØVEFORENINGEN INNEN 20. AUGUST 

ORGANISASJONSKURS/STUDIETUR  TIL KØBENHAVN 
Vi jobber nå med få til et kombinert kurs/studietur til København 5.-8. november. Vi hadde et ønske om å få til noe mer 
enn et to dagers kurs her i fylket. Vi var enig om at vi nå måtte ut for å lære litt av andre og fant ut at i København ligger 
mye til rette for dette.  
Først var det å få økonomien på plass og her kom Nils Gunnar Solli i Kulturavdelinga i fylket oss til unnsetning ved å 
bevilge kr. 10000 til studiedelen av turen.  Som han sier i brevet: Kulturdirektøren vil ellers opplyse at søknader om tils-
dkudd til kursd, studieturer og lignende ikke vert imøtekommet til de som mottar driftstilskudd.  Det er for oss gjort unn-
tak fordsi vi ser på tiltaket som ei viktig til forberedelsen til Kulturdagene som blir holdt i Molde i 2010 hvor Møre og 
Romsdal  er vertsfylke.  
Vi ser også at dette kan være et viktig tiltak å prioritere i forhold til opplæring og stimulering overfor tillitsvalgte i deres 
organisasjon. Kulturdirektøren ønsker lykke til med gjennomføringen!  
Tidligere hadde vi fått dekket kursdelen av Studieorganisasjonen i NDF og de har  også gitt et tilskudd på kr. 5000 til 
studiedelen. Dette sammen med en større egneandel på deltakerne, hvor vi ikke kan dekke tapt lønn for to dager, falt alle 
bitene på plass.  
Så nå jobbes det med å få til avtaler med DFDS og foreningen av 1866 i København.  
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 
 

13.8:   Elisabeth Guldberg -Lennart Gøranson 
20.8:   Thu Farstad -Lorents Ness 
27.8:   Elisabeth Kolvik -Viggo Elvenes 
  3.9:   Helle Christiansen -Tor Inge Gausnes 
10.9:   Solfrid Lid  -Magne Gaustad 
17.9:   Mette Standal -Svein B. Hjelme 
24.9:   Solveig Olsen -Kjell Olsen 
  1.10: Kirsti F. Frøynes -Johnny Ramstad 
  8.10: Anna Oppigård -Erlend Holsen 
15.10: Sissel Pedersen -Jo Arve Furland 

B 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

 
JULI   
1 ons Åpen kirke i  Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
2  tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
12 søn Gudstjeneste i  Langevåg kirke. Barnedåp 
15 ons Åpen kirke i  Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
29 ons Gudstjeneste kl. 11.00  Borgund. Olsok med middag på Sunnmøre Museum 
AUGUST  
13 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
20 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivi l lighetssentralen i  Vestnes kl.18-21 
20  tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
23 søn Gudstjeneste i  Volsdalen kirke. Kirkekaffe 
27 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
29  lør Tegnspråkkafe på Døvesenter Fritidskl/Kultur 
29 lør Døveforeningen feirer 85 års jubileum på Døvesenteret kl. 19.00 
SEPTEMBER 
2 ons Åpen kirke i  Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
3 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
7 man Seniorgruppa Trimdag kl. 11.00 
10 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
11-13 fre-søn ÅDAK Dataparty på Døvesenteret 
13 søn Gudstjeneste i  Volsdalen kirke. Kirkekaffe 
16 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
17 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivi l lighetssentralen i  Vestnes kl.18-21 
17 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
18-20 fre-søn Stevne i Askvoll Fjordhotell 
24 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
26  lør Fest for de som har gått på hørselsklasse Klipra skole 
30 ons Åpen kirke i  Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
OKTOBER  
1 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
2- 4 fre-søn Fritidskl har utflukt  
5 man Tegnspråkkafe i  Molde kl. 12-14 på Moldetorget v/Velferdssekretæren 
8  tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
11 søn Gudstjenseste i  Volsdalen kirke. Kirkekaffe 
14 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
15 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
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Nr4/2009                           Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening                                          Årgang 39 

Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon: 70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund. 
Teksttelefon:   
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS:  970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Torbjørnsvei 5, 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness, 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 

Her ser vi yngste deltaker på stevnet i Askvoll.  
Synes bildet var så fint at det fortjener å komme på 1. siden av med-
lemsbladet vårt.  
Jenta heter Isa Leonora og er datter til Veronica Voldsund Troland og 
Bjarte Troland 
Hun har besteforeldre fra Fosnavåg så er vel litt møring i henne da :) 
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Julebord 
 blir denne gang på Døvesenteret lørdag 12. desember kl. 19.00. 
Priser: Medlemmer       kr. 350  
           Ikkemedlemmer  kr. 450   
Det blir som vanlig servert julemiddag og dessert.  
Til dere i Nordmøre/Romsdal så har vi tilskuddsordning for 
overnatting.  
Påmelding innen 1. desember. 
Send mail, faks, brev eller ttlf til kontoret. Adresser finner 
dere på 1. side av Kontaktposten.  
Det henger også oppslag på Døvesenteret.  
Det blir  salg av drikke. 
Mer informasjon får dere ved å kontakte daglig leder Leif Gunnar. 

Euroepan Deafgolf Challenge ih Hohwacht/Germany 
Vi var 5 gutter fra Norge som spilte golf. Jeg reiste med fly ned til Oslo for å treffe 4 andre døve golfspiller.
(David,Marco,Ola og Ole) Vi dro med bil og båtferge til Hohwacht 
Vi trente for å bli kjent med banen der. Banen var hardt, like hard som asfalt. Fordi det ikke har regnet på flere 
uker ble banen hardt. Jeg var ikke vant til å spille på hard bane. så jeg spilte veldig dårlig (heldigvis bare tre-
ning ☺). Fredag: ca 36 deltakere meldte seg på turnering. (6 damer inkl.) 7 land deltok. SOL og varmt ca 22 
c. Jeg spilte sammen med 2 Tyskere i 1 runde på 18 Hull 
da spilte jeg veldig bra og etter det  dro vi til hotellet og 
på hotellet var det sauna,solseng og svømmebasseng så 
det var godt å slappe av. Etterpå dro vi ut for å spise mid-
dag sammen med andre døve og det var god sosial-
samvær.Lørdag: ny dag sol og varmt ca 25 C men banen 
var like hardt som stein som i går UFFA  Da jeg , og 2 
tyskere spilte i 2 runde  på 18 Hull, spilte vi bra .  
Etter at vi  spilte og hvilte ca 1 time så dro vi til Kiel for å 
rekke Båt-ferge til Gøteborg. Vi dro kl 1630.  vi fikk ikke 
vite hva resultatet var etter spillet.  vi spiste på båten. 
dagen etter var vi kommet til Gøteborg, kjørte vi videre til 
Oslo og jeg fløy hjem til Ålesund på kvelden. Endelig fikk 
eg vite hva resultat. 
Stableford Netto HCP 20,1 - 30,0 
1. Dieter, Beckenbauer-Wenig GBF Munich 77 poeng 
2. Arne, Karlsnes Norway 68 poeng 

Valg ble foretatt i Volsdalen kirke. 
17 med stemmerett var til stede var til stede. 
Det ble innlevert 3 forhåndsstemmer. 
Tellekorps besto av Leif Gunnar Kvernberg med 
Lorents Ness og Karstein Ramsvik som vitner. 
Opptelling ga følgende resultat: 
Lorents Palmar Ness           29 stemmer 
Tone Borghild Rørvik Elvenes 27 stemmer 
 Marit Sølvi Holte 26 stemmer 
Johannes Hagebø 26 stemmer 
Stine Richardsen Liaset 24 stemmer 
Erling Arne Fylling 20 stemmer 
 
Styret består av de 6 første på listen.  

Karstein Rune Ramsvik 15 stemmer 
Magne Gaustad 9 stemmer 
Solveig Petra Olsen 9 stemmer 
Viggo Stein Elvenes 7 stemmer  
Inge Hallbjørn Heen 5 stemmer 
Sissel Margot Pedersen 1 stemme 
 
Som en ser av stemmetall så var det veldig 
jevnt blant de 6 som sto øverst på listen. 
 
De har ikke hatt møte og valgt leder enda. 
 

Menighetsrådsvalg 13. september 2009 i Døves Menighet i Møre. 
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VELFERDSSEKRETÆREN 
 
GOD HELSE MIDLER -  ”Sammen for fysisk aktivitet” 
Velferdssekretærens søknad om midler til seniorgruppa har gitt resultater. 
De fikk et tilskudd på kr 5000.- til innkjøp av utstyr til friluftsaktiviteter for 2009. 
Møre og Romsdal fylke, ved kulturdirektøren fordeler disse midlene ut til mange av sine søkere. 
Dette utstyret kommer godt med på alle turene som seniorgruppa har, og alle er velkommen å bli 
med på trimturene til fjells og rundt diverse vann og på andre fine turstier. Utstyret er lagret på Døve-
senteret. 
Det er også mulig å søke om GOD HELSE midler neste år. 
 
HUSK: Velferdssekretæren kan komme på hjemmebesøk i hele fylket. ☺ 
Besøkstjenesten er åpen for alle døve som trenger besøk. 
Selv om stillingen som velferdssekretær ikke er større en 37 % så rekker jeg over en del av behovet. 
Det er bare å si fra så kommer jeg en tur. 
 
TEGNSPRÅK KAFEEN PÅ MOLDE var siste gang tirsdag 6. Oktober. 
Da ble det bestemt å ikke fortsette med treffene.  De få som var til stede mener tilbudet om ”Åpen 
kirke” som døvepresten har i Domkirka en gang månedlig er nok i Molde regionen. 
 
REGN HVER DAG ? 
Er det noen som hadde planlagt å male hus eller gjerde på ettersommeren og høsten ? 
Umulig å gjøre det i år. Nå er det bare å finne fram innesyslene.  
Fordeler med mye regn ?  ja, luften blir veldig klar og ren å puste inn, og fri for statisk elektrisitet, 
ikke noe støv som virvles opp. Men ikke så bra for de som har revmatisme. 
Vits: Gud sa da han skapte vestlandet; perfekt, jeg skal vaske det hver dag. Og slik ble det… 

SENIORGRUPPA skal ha julebord med julemiddag på Døvesenteret onsdag 2. desember. 
Da døveforeningen har sitt julebord samme sted 12. desember besluttet seniorgruppa å endre datoen  
fra 9. til 2. desember. 
Daglig leder har sagt seg villig til å stå for matlagingen og andre hjelper til så dette skal bli en trivelig  
avslutning på året. 
Det blir servering av tradisjonell julemat med pinnekjøtt og alt tilbehør som vi bruker. 
Vi vil komme tilbake senere med mer informasjon om påmelding og klokkeslett når det nærmer seg.  

Noen som visste at vår daglig leder har fått en  
tunell oppkalt etter seg? 
Ikke han heller, og den ligger utenfor Førde mot 
Askvoll. :) 



4 

 

 

Fritidsklubben på tur til Finnøy. 
2-4 oktober drog 13 barna og 11 voksne til Finnøy og vi ankomst til et hyggelig sted, som heter Havstuene. Rommene ser 
fint ut og det gir bra plass. Været var ikke så spesielt bra og der regnet hele helgen. Lørdag drog vi til badelandet ?Håp i 
havet?, som ligger noe få meter fra hotellet. Vi ble der fra kl. 11 til 16, flest barna syntes at det var gøy å leke med rutsje-
banen med tidtaking og vannet ved bassangen var varm og perfekt. 4 menn har lagt en konkurranse om tiden, Jo Arve 
klarte med 03.03 sek. 
Noen barn stod ved kaia og fisket, dessverre var fiskene ikke så store. Om kvelden nøt vi med god mat og barna nøt med 
mat og is. Søndag rakk vi å leke litt med stol-lek, ?politi og mord? før hjemreisen kalte. Stort sett var vi veldig fornøyd 
med hotellet, mat, badelandet for små og stor. Bortsett fra været.  
Litt nytt fra fritidsklubben: Helle takket for halvt år å være med i fritidsklubben og nå overtar Tove G. Iversen ved varm 
stol og jeg ønsker henne lykke til. 
Tiltaket er blitt gjennomført med tilskudd fra Tubfrim og Frifond. Vi takker så mye! 

Søndag 22.november  
er det gudstjeneste i Bergmo  
kirke, kl.11. Her vil jeg med-
virke med lokal prest. Etterpå 
samles vi til middag på en av 
byens kafeer, og dette kommer 
vi tilbake til med mer informa-
sjon (tekst-tv, m.m.). Her  
betaler dere selv middagen, 
men Døves menighet spanderer  
desserten.  
 

Hilsen 
 
 

Odd Erling 

DATAKURS 
Seniorgruppa skal starte datakurs for nybegynnere i november måned på Døvesenteret.  
Dato vil bli bestemt senere.  
Det blir Leif Gunnar Kvernberg som skal undervise. Han sier det blir en utfordring, da det 
er ulik erfaring med data på deltakerne, men det skal nok gå bra etter hvert. Det er til 
nå påmeldt 8 deltakere. Mer informasjon får dere ved å ta kontakt med  døveforeningens 
kontor. 

ÅPEN KIRKE 
Det ble gjennomført Åpen kirke i Molde 
domkirke tirsdag 13. oktober.  
Lorents, leder i Døves Menighet, forteller at  
det ble en hyggelig kveld.  
12 deltakere var med.   

NY GIV/LANDSRÅD 
Fredag 30 . oktober reiser leder Vibeke, nest-
leder Erlend og daglig leder Leif Gunnar  til 
Oslo for å delta på møtet.  
Bla skal en gjennomgå årsmelding og  regn-
skap 2008 for Norges Døveforbund. 
 
Vi håper på innspill om hvordan vi vil ha 
Døves Kulturdager 2010 fra deltakerne også. 
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KLIPRA-JUBILEUMFESTEN DEN 26.SEPT-09    skrevet av Klipra-komiteen. 
Tidligere elever fra Klipra skole hadde i flere år snakket om å gjennomføre et jubileumfest for gamle elever og lærerne. 
Etter en del runder med diskusjoner i de siste årene, så fant vi ut at det var på tide å gjøre det i år før det ble for sent for 
enkelte av oss. Vi dannet da en klipra-komiteen for å planlegge en jublieumfest :Jo-Arve Furland, Arne Karlsnes, Britt 
R. Olausen og Vibeke O. Larsen. 
Etter noen uker med en dreven detektiv arbeid fant vi til slutt alle elever og lærerne fra tiden på Klipra skole. 
Til vår store overraskelse etter et besøk hos Ålesund kommune der de hadde et arkiv med oversikt over elever og lærer-
ne, så viste det seg at Klipra skole var mye eldre enn vi trodde. 
Vi hadde i årevis trodd at det ble opprettet på slutten av 1970-tallet, men det viste seg at vi hadde tatt feil ! 
Tunghørtklassen i Ålesund ble startet den 23.8.1967 med 6 elever fra Ålesund og omkringliggende kommuner. Klassen 
hadde lokaler ved Klipra skole. Den ble drevet som en kommunal spesialklasse etter spesialskoleloven. 
Klipra skole ble nedlagt i 1987. Dette ga oss enda større grunn til å gjennomføre en gjenforeningsfest for tidligere elever 
og lærerne. 
Vi sendte ut invitasjon til gamle elever og lærerne i god tid før sommerferie inntrådte. Etter endt sommerferie så strøm-
met det inn flere påmeldte til jubileumsfesten. 
Resultatet ble slik: 11 lærerne og 19 elever takket ja til å kunne komme på jubileumsfesten lørdag den 26.sept kl 1800. 
Jubileumfesten ble en dundrende suksess, og det ble en hyggelig gjensyn med flere kjente fjes. Det ble holdt fine taler 
fra elever og lærerne, og vi hadde en artig mimre kveld fra den tiden på Klipra skole. 
Her er noen bilder fra jubileumsfesten som kan fortelle mye mer enn ord ☺. 
Til slutt vil vi rette en stor takk til våre snille rydde hjelperne som gjorde en 
god innsats for at festen ble meget godt gjennomført. 

Pinocchio  Av Klaus Hagerup (fritt etter Carlo Collodi) 
Geppetto sitter og spikker en tredukke. Plutselig blunker tredukken.  
Geppetto tror han ser syner og han blir forskrekket når han plutselig opp-
dager at tredukken våkner til liv og prater til ham. Tredukken får navnet  
PINOCCHIO. 
I Teater Manu sin versjon av Pinocchio snakker alle norsk tegnspråk – også  
Pinocchio. De som ikke kan tegnspråk vil høre en skuespiller som fremfører  
replikkene med norsk tale. 
Stykket har visning i Parken Kulturhus i Ålesund tirsdag 24. november kl. 
12.00  
og 18.00. (Forestillingen kl. 12.00 er for skoleelever)  
Priser: 

Kr. 200,- (Voksen/barn/student) Kr. 160,- (medlem i Norges Døveforbund) 
+ avgift (lokale variasjoner) 
I tillegg spilles forestillingen for skoleelever. Billetter administreres for hele grupper og har rabatterte pri-
ser.  
kr. 50,- pr elev 
kr. 30,- pr elev (ved grupper på min 10 elever)  
Lærere går gratis (én lærer pr. gruppe) 
Prisforespørsel for skolegrupper kan rettes til: info@teatermanu.no og i Bergen: www.dns.no 
Se vedlegg for mer informasjon om forestillingen. Samt www.teatermanu.no 
Ved spørsmål kan dere kontakte Jeanett Hagen, 23 40 74 00 / info@teatermanu.no 

 
Døves Kulturdager 2009 
Som de fleste har fått med seg så ble årets Kulturdager i Ål i midten 
av august avlyst grunnet for få påmeldte.  
 
Men det blir likevel Døves Kulturdager, og det er i Oslo det skjer.  
Datoen er 4.-6. desember.  
Hva som skal skje denne helgen ser dere på plakaten til høyre. 
Det ligger mer informasjon på hjemmesiden vår og på Døveforbundet 
sin hjemmeside. 
 
Så håper vi mange herfra også får lyst til å dra til Oslo for å delta. 
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Vi gratulerer: 
 

Jorunn Rokkones som fyller 80 år 23. november  
 

Solfrid Lid som fyller 70 år 2. desember 
 
 

Døves Kulturdager 2010 
Som mange vet, så er kulturdagene 2010 lagt til Mol-
de 1.-3. oktober. 
I komiteen som jobber med arrangementet sitter: 
Vibeke O. Larsen, Jo Arve Furland, Helle Christian-
sen og Leif Gunnar Kvernberg. Det kan bli supplert 
med flere etter hvert.  
Komiteen har allerede skrevet avtaler med Rica Sei-
let hotell som blir arrangørsted og også gjort avtaler 
med hotell Molde og Thon Hotell Moldefjord som blir 
de andre hotellene som deltakerne skal bo på. 
Her i Ålesund har allerede vår teatergruppe startet 
forberedelsene til kulturdagene. De har engasjert 
Karoline Isaksen til å lage manus og til å være  
instruktør. Dette er samme person som hjelp til med 
”Bybrannen” i 2006 som fikk mye skryt for sin frem-
føring.  

Så vi gleder oss! 

DØVEMESTERSKAPET I FOTBALL  
Mesterskapet ble holdt i Bergen 3.-4. oktober. Oslo A vant 
herreklassen og  Trondheim dameklassen. Dette har vært 
vanlig i de siste årene.  
I rapport fra mesterskapet på Bergen Døvesenter sin hjem-
meside og Deafnet noter vi oss:  
 
De to beste unge spillerne 
under døvemesterskapet i 
fotball, Ane Serine Dimmen,  
Volda og Julian Standal,  
Ålesund - begge spilte for  
Bergen.  

Bildet er tatt av  
Helge Herland. 

 
Vi gratulerer Ane og Julian. 
 
Dere kan lese mer om mes-
terskapet i Døves Tidsskrift 
som kommer snart. 

Døveforeningen og Seniorgruppa har i  
sommer fått en uventet gave på kr. 500 til 
hver fra Trygve Gunnarud. Han ønsker oss 
lykke til videre med arbeidet. 
Vi takker Trygve så mye for gaven! 

Til Døveforeningen, Seniorgruppa og ÅDAK 
 
Takk for oppmerksomheten på min 60 års 
dag. 
                           Hilsen Leif Gunnar 

Torsdag 5. november drar døveforeningens 
styre og øvrige tillitsvalgte på kurs/studietur til Kø-
benhavn, og er tilbake igjen søndag 8. november.12 
deltakere blir med og vi har med oss to tolker. Dette 
er samme dag som Aalesund Fotballklubb spiller cup-
finalen mot Molde. Noen blir visst igjen i Oslo og prø-
ver å få seg billetter til kampen. 
Kurset begynner allerede mens båten ligger til kai i 
Oslo med forelesere fra Døveforbundet. 
Ved ankomst København neste dag drar vi rett til 
hotellet.  
Etterpå har vi avtalt besøk hos Døveforeningen af 
1866 og Danske Døves Landsforbund. Her gleder vi 
oss til å få høre hvordan danskene driver sin forening 
og sitt forbund. Spesielt er vi interessert i å få vite 
hvordan danskene gjennomfører sine Kulturdager. 
Som kjent skal vi arrangere Døves Kulturdager i  
Molde neste år og håper vi får mange ideer derfra 
som kan overføres til vårt arrangement. Som vi  
husker fra vårt arrangement i 2006 så hadde vi  
teatergruppen handOrama som kom derfra som våre 
gjester og som gjorde sine saker veldig bra med styk-
ket ”Up and down” Kursdelen fortsetter så på  
hotellet i København utover kvelden. 
Hjemreisen blir lørdag ettermiddag og da fortsetter 
kurset på båten. 
Vi takker Studieorganisasjonen i Norges Døveforbund 
for tilskudd til å kunne gjennomføre kurset.  
Vi takker også Nils Gunnar Solli hos fylkeskultur-
avdelinga samt Norges Døveforbunds Felleslegat for 
tilskudd til studieturen. Uten disse tilskuddene kunne 
ikke turen blitt gjennomført. Også deltakerne har 
måttet bidra selv, bl.a kunne vi ikke dekke tapt lønn 
for dem som har det. 
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Døvestevne i Askvoll 
Samlingen ble gjennomført i helgen 18.-20. september. Denne gang var det 48 deltakere med, tolkene medregnet. Hvorav  
5 var barn/ungdom. Vi hadde ankomst fredag ettermiddag/kveld og ble møtt av en hyggelig betjening ved Askvoll Fjordho-
tell som var vårt vertskap for samlingen. De hadde jobbet mye med å tilrettelegge for oss både ved opphold og utflukte lør-
dag. Vi fikk en deilig laksemiddag fredag kveld. Det ble under middagen informert om programmet for helgen. Det meste 
som skulle skje lørdag var tur til Værlandet/Bulandet, noe mange så frem til.  
Lørdag opprant med ikke det aller beste været, men hva gjør vel det. Det finnes klær til slikt også og de fleste hadde tatt med 
riktige klær for en utflukt ut i havgapet, hvor det både kan blåse og regne. No var det heldigvis ikke så mye regn på turen.  
Vi tok fergen som gikk fra Askvoll i 11 tiden. Turen over tok ca 1 time, og der ventet egen buss på oss. Første stopp var et 
steinbrudd som tok ut en spesiell type stein og laget bordplater og mye annet ut av dette. Så dro vi videre til en kafe og fikk 
servert en deilig fiskesuppe. Vi hadde egne guide med på turen og fikk masse informasjon underveis. Neste stopp var på Te-
maparken, et lokalt museum, som imponerte med sin store samling om folk og båter lokalt gjennom historien. Her var også 
mye fra Shetlandstrafikken under krigen, som mange kjenner til fra før. Tiden ble nok for knapp til å få med seg alt her. Et-
terpå dro vi til Værlandet Båt, der vi fikk servert kaffe og vafler. Her var også trekkspillmusikk for de som hørte det :) 
Vi var så tilbake til hotellet ca kl 19.30. Hvor vi fokk en deilig middag. Senere på kvelden var det underholdning i salen der.  
Søndag var det gudstjeneste i den lokale kirken. Så bars det tilbake til hotellet for lunsj og avreise hjem igjen. Så møtes vi 
forhåpentligvis igjen i 2010.  Ellers får bildene tale for seg : 

 

Askvoll Fjordhotell Fra v: Rune, Tommy, Klement og Gøran.  

Odd Erling i kirken. Den var ikke helt 
god med de vinduene i bakgrunnen... 

Fra underholdningen på lørdag kveld. Tror Møre vant sammenlagt,  
holdt på å si som vanlig :):) 
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 
 

 
15.10: Solveig Olsen -Jo Arve Furland 
22.10: Jorid Fylling -Harald Oppigård 
29.10: Britt Olausen -Vidar Farstad 
12.11: Tone Elvenes -Adolf Standal 
19.11: Beate E. Furland -Erling fylling 
26.11: Vibeke O. Larsen -Martin Stavaas 
  3.12: Cecilie Måseidvåg -Rolf Arntsen 
 
 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

 
 
OKTOBER   
15 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
22 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
24 lør Havets Festbord 
28 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
29 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
NOVEMBER   
1 søn Gudstjeneste i Langevåg kirke. Allhelgensmesse 
5-8 tor-sø Organisasjonskurs/Studietur til København 
8 søn Gudstjeneste i Metodistkirken. Også Volsdalen. Kirkekaffe på Ynglingen? 
11 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
11 ons Bortleid til Regionsenter for døvblinde kl. 14.30-18.00 
12 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
14 lør Tegnspråkkafe på Døvesenter Fritidskl/Kultur 
15 søn Bortleid barnedåp  
19 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
19 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
22 søn Gudstjeneste i Bergmo kirke Molde. Middag på kafe' 
25 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
26 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
29 søn Gudstjeneste i Volsdalen. Adventverksted og kirkekaffe etterpå 
DESEMBER  
2 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 (JULEBORD)  
3 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
6 søn Putti Plutti Pott ???? 
12 lør Julebord på Døvesenteret 
24 tor Gudstjeneste kl. 14.00 i Volsdalen kirke 
28 man Julebowling. Arr: ÅDAK  
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Bilder fra Seniorene sin fest:  
 

 

Nr5/2009                           Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening                                          Årgang 39 

Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon: 70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund. 
Teksttelefon:   
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS:  970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Torbjørnsvei 5, 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Tone R. Elvenes 
Skjong 
6050 Valderøy 
SMS: 995 97 668 

Seniorgruppa hadde sitt julebord tirsdag 1. desember med 19 til-
stede. Det ble vartet opp med full julemiddag laget på eget kjøkken av 
vår daglige leder.  
 
Døveforeningen hadde sitt julebord 12. desember og her var 37  med.  
Maten levert fra Bentes Cartering og alle var fornøyd her også. 

Leder i Seniorgruppa, Lorents Ness takker for året som snart er slutt. 

Møre og Romsdal Døveforening ønsker alle  
medlemmer, forbindelser og andre en riktig god jul 
og et godt nyttår! 
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FØRJULSTIDEN 
Vi er kommet til 2. Advent i denne uka og ikke noe særlig snø enda. 
Ifølge en døv værmann på Åndalsnes, skal det komme mye snø i en kort periode i dagene 
rundt  julaften.  Og mange slike kort perioder med snø.  Han pleier å ha rett ! 
 
Mange baker og noen vasker ned til jul, eller utsetter  vaskingen  til våren. 
Vi ser på lokalnyhetene at det er nissefester i barnehagene og de lager mye fint julepynt eller gaver. 
En spennende tid for barna. 
Det er viktig å holde på tradisjoner, så vi voksne gjør de samme forberedelsene til jul som tidligere, når barna var små, men 
bare i mindre målestokk.  For nissen kommer jo i år også vel ?     

 
Hei, Hå nå er det jul igjen. Vi spiser nissegrøt og går på ball igjen ! 

             
Jeg håper at alle får en god og fredfylt jul i år uten bekymringer av noe slag. 
Jeg sender en hilsen til alle som er syke og ikke kan smake så mye av julematen. 
Godt nytt år til alle !    
                                                                                Hilsen fra velferdssekretæren 

Denne hilsen kom inn på e-post her en dag : 
Hei! 
I august/september 2007 arrangerte døvekirken og Bergen Døvesenter weekend (saman med døvekirken på 
Møre trur eg) på Lyngmo Ungdomssenter, Hafslo i Sogn. 
Det var spennande å ha besøk av dykk og kjekt å få oppleva korleis samspelet fungerer på ein heilt anna måte 
enn når me har andre grupper her! Det var også kjekt å få væra med og feira gudsteneste saman med dykk før 
de reiste! 
Reiser de framleis rundt og arrangerer weekendar? 
Me vil med dette ønske dykk velkomne til å arrangere ny weekend på Lyngmo! På Lyngmo ønsker personalet 
å leggja så godt som mogleg til rette for at alle grupper skal ha eit godt opphald i varme og trivlege omgivelsar!  
 
Dersom det er interessant vil eg svært gjerne setje opp eit tilbod til dykk!  
Ta gjerne kontakt med meg eller ta ein kikk på heimesida vår: www.lyngmoinfo.com for meir informasjon! 
 
Med ønske om ei god og velsigna førjulstid! 
 
Med venleg helsing 
Kjetil Stautland 
-styrar- 

Årsmøtet i Møre og Romsdal Døveforening holdes lørdag 6. mars kl. 12 på Døvesenteret.  
Som i fjor blir det fest om kvelden. Mer om dette i neste nummer. 

Vi minner om § 3 i vedtektene:  
Innkomne saker (forslag og lovforslag) må være lederen i hende senest 4 uker før årsmøtet. (6. februar)  
Årsmeldingen vil bli sendt ut i slutten av februar. 
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Tanker til advent og jul: 
Klima og håp… 

Kjære lesere av Kontaktposten! 
I disse dager har det vært et stort fokus på Nobels fredspris til Barack Obama. Der overrasket han mange med å snakke 
mye om krig. Om hvorfor det noen ganger er rett å delta i krig. Jeg er likevel ikke i tvil om at han er en mann som virkelig 
kjemper for fred. 
Han kommer også til København i denne uka. Der er verdens ledere samlet til Klimakonferanse. Der deltar også mange 
andre engasjerte personer i samfunnet, f.eks. Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og biskopene i Norge. Det er et 
alvorlig tema. Det handler om jordklodens framtid.  
Er den levelig for våre barn og barnebarn? 
”Blått lys”, sier vi når noe er i fare. Eller at vi er i ”tolvte time”. 
1.søndag i advent ble det i mange kirker markert ”12 slag” med kirkeklokkene. Dette var noe som startet på Svalbard søn-
dagen før, og som fortsatte gjennom Norge – helt til klimakonferansen nå. 
Det er altså et sterkt alvor over tilstanden for klimaet nå. Særlig er det alarmerende at isen smelter, havet stiger og at det er 
mye mer ekstremvær enn tidligere. 
Hva har dette med advent og jul å gjøre?  
I Volsdalen kirke 1.søndag i advent var temaet ”Det store og det lille hører sammen”. Alt liv på jorda består av 
bitte små levende celler som på forunderlig vis henger sammen. Planter trenger nok mengder lys, vann, luft og jord. Alle 
levende skapninger trenger næring og vann. Hvis noe mangler, blir det dårlig vekst og lite næring. Jorda er et forunderlig 
kretsløp der alt henger sammen. Jorda oppleves som stor, og samtidig er den en liten klinkekule i det store universet. 
Gud har skapt alt. Det er et sentralt budskap i vår tro. Samtidig er det fantastiske budskapet nå i desember at Gud også lot 
seg føde som et vanlig menneske med kjøtt og blod. I Marias mage begynte Jesu liv som små celler, akkurat som alle oss 
andre. Han ble født på samme måte som vi, og han var avhengig av omsorgen fra Maria og Josef. Disse cellene ble altså til 
verdens frelser. Dette er egentlig vanskelig å forstå.  
1.søndag i advent er kirkens nyttårsdag. Da begynner et nytt ”nådens år”. Derfor er lysfesten i desember hvert år en 
håpshandling. Fortsatt vil Gud at jorden skal gå rundt. Fortsatt gir Gud livspust til sitt skaperverk. Fortsatt vil Gud komme 
til oss som et nyfødt barn. Fortsatt er vi Guds hender og føtter på jorden. Derfor er det fortsatt slik at vi skal kjempe for 
jorden og for alt liv her! 

Tenn lys! ET LYS skal  
brenne  
for denne lille jord, 
den blanke himmelstjerne  
der vi og alle bor. 
Må alle dele håpet  
så gode ting kan skje. 
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det. 
 
 

Tenn lys!  TO LYS skal 
skinne  
for kjærlighet og tro,  
for dem som viser omsorg  
og alltid bygger bro. 
Må fanger få sin frihet  
og flykninger et hjem,  
tenn lys for dem som gråter  
og dem som trøster dem. 
 
 

Tenn lys! TRE LYS skal 
flamme  
for alle dem som må slåss  
for rettferd og for frihet.    
De trenger hjelp fra oss.   
Må ingen miste motet  
før alle folk er ett.   
Tenn lys for dem som kjem-
per  
for frihet og for rett. 
 

Tenn lys! Nå stråler alle  
de fire lys for ham  
som elsker alt som lever,  
hver løve og hvert lam.  
Tenn lys for himmelkongen  
som gjeterflokken så!  
Nå møtes jord og himmel  
i barnet, lagt på strå! 

Velsignet høytid til alle! 
Fra døveprest Odd Erling Bildet til venstre: 

Madonna av Franz 
Wiederberg. Dette er 
et nytt bilde i Volsda-
len kirke i Ålesund, 
og det henger ved 
siden av 3 bilder fra 
1974 slik at de utgjør 
en helhet. 

Søndag 29.november var det tid for nytt kirkeår.  
Da var det 1.søndag i advent. 
I Volsdalen kirke var det mange folk. 
Her fikk vi oppleve et alvorlig fokus på klimaet vårt,  
bl.a. ble det ringt med kirkeklokkene 12 slag. 
Volsdalen kirkes barnekor deltok også,  
og de bruker tegn på noen av sangene. 

Etterpå var det adventsverksted i menighetssalen.  
Her var det mange muligheter for barna - men 
også for de store! 
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Døvekapellan i Møre: 
Odd Erling Vik Nordbrønd 
T.tlf: 70 16 53 27  /  Tlf:  70 16 53 26 
Fax: 70 16 53 30  /  Mobil: 950 78 362 
Pr.tlf: 70 13 37 32 
E-post: odd.erling.nordbrond@dovekirken.no 
Adr: Borgundveien 124, 6007 Ålesund 

Juleaften: 
 

Gudstjeneste i Volsdalen kirke kl.14 for døve og hørende. 
Volsdalen skolekorps med musikanter og drill deltar. 
Ofring til Døves misjonsarbeid på Madagaskar. 
Bli med og ønsk hverandre god jul på kirketrappa! 

Døves Menighet i Møre inviterer: 
                                    JULEFEST 

Lørdag 2.januar 2010, kl.15-19 
                           Volsdalen Menighetshus, Ålesund 
Program:   

Middag 
Samling i kirken 
Leker  
Tombola 

    Juletregang 
Kaffe  

Pris:   
Voksen:           kr.150,-   
Barn (under 18 år): Gratis 

Påmelding: 
Navn og antall (både voksne og barn) meldes innen 29.desember til Odd Erling  
(send sms, e-post eller kort – eller ring teksttlf). 

Velkommen til  
vår tradisjonelle julefest!  

ROMSDAL DØVBLITTSEKSJON hadde sitt siste møte i år på Vestnes Fjordhotell med et godt måltid julemat. 
15 medlemmer møtte opp. Døveprest Odd Erling og Velferdssekretær Elisabeth var også med. Dessuten hadde vi med 
oss to skrivetolker. 

Sittende ser vi  Jorunn Rokkones fra Åle-
sund, som nylig fylte 80 år 

Fra v: leder Bjørg Halås og  
kasserer Rigmor Gjelstenli 

Noen av de andre som var med på festen 
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KURS/STUDIETUR TIL KØBENHAVN 
Torsdag 5. november dro 12 stk fra døveforeningens styre og underavdelinger på kurs/studietur til København.  
Turen ble finansiert med tilskudd fra Norges Døveforbund  (kursstøtte og legatmidler) Møre og Romsdal fylke  
v/Kulturavdelinga bidro med tilskudd til studiedelen. Dessuten måtte deltakerne selv bidra med en større egenandel. 
Kursdelen startet i Oslo torsdag formiddag og første foreleser var Paal R Peterson fra Norges Døveforbund. Han er general-
sekretær i forbundet. Han tok for seg Endringsmodellen som skal legges frem for landsmøtet i Tromsø i 2010. Det gikk ut på 
hvordan  Ny-Givkomiten ser for seg NDF i fremtiden. Denne komiteen ble valgt på siste landsmøte i Molde i 2007. 
Etterpå kom Maria Andersen innom og snakket om Frifond. Maria er ansatt i Norges Døveforbund som Rådgiver for barn og 
ungdom og ansvarlig for ungdomsutvalget og oppvekst og Utdanningutvalget. Hun jobbet også en del med bistandsarbeid 
som NDF er engasjert i. Frifond blir finansiert gjennom bevilgninger fra statsbudsjettet og gjennom overskudd fra Norsk  
Tipping. Midler fra Frifond skal komme barn og ungdom til gode via lokale aktiviteter. 
Siste foreleser ved kai i Oslo var Bjørn Kristiansen som jobber med kursvirksomheten og prosjektarbeidet i NDF. 
Han snakket om kursvirksomheten og regler for å søke om kursmidler. 
Han snakket også om hvordan en kunne søke om prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. 
Det var også avsatt tid til spørsmål til foreleserne, men det ble sagt under evalueringen ved kursslutt at den tiden alt for 
knapp. 
Etter at båten var lagt fra kai tok vi en ny gjennomgang av innleggene fra foreleserne og hvordan vi kunne bruke dette lokalt. 
Etterpå la Vibeke og Leif Gunnar frem de 7 punktene som Ny Givkomiteen hadde satt opp for å diskutere dette i hver lokal-
forening. 
Noen av spørsmålene var om å opprette regioner med egne konsulenter i hver region som kunne være bindeledd mellom  
forbund og forening.  Også de mange ulike navn på døveforeningene er et tema. Noen kaller seg fylkeslag, andre er fylkes-
forening, noen døveforening, døvesenter osv. Dette skaper forvirring. 
Også vedtektene i hver forening har ulike formålsparagrafer og om kontingent var det mange forskjellige tekster osv.. Dette 
må lovkomiteen se på og komme med forslag på endringer slik at det samsvarer mer med Døveforbundet sine vedtekter. 
Fredag ankom båten København kl. 9.30 og vi tok taxi direkte til hotellet for å sette fra oss bagasjen. 
Første stopp på studieturen var besøk hos Døveforeningen af 1866. Der var det gårdsbestyreren som tok imot oss.  Nå møtte 
dessverre ingen fra administrasjonen opp, men han gjorde en god jobb og fikk fortalt mye og vist oss rundt i det store bygget. 
Vi fikk fortalt at de hadde hatt en større opprydding i økonomien da det også der måtte kutte i utgiftene for å beholde huset. 
Det hadde vært valg på nytt styre som jobbet på frivillig basis og flere lønnede stillinger ble fjernet. Jeg oppfattet det slik at 
denne ”snuoperasjonen” hadde vært vellykket og de så lyst på fremtiden for å beholde sitt hus. 
Etter dette besøket var det til for en rask lunsj før vi troppet opp hos Danske døves Landsforbund.  Der ble vi tatt imot av  
Lisa Vogel, som hadde mye å fortelle fra forbundets historie. Forbundet ble stiftet i 1935, og var en paraplyorganisasjon for  
landets 17 døveforeninger. 
Om Kulturdagene kunne hun fortelle at de gjennomførte dette hvert fjerde år og ikke slik som i Norge hvor det holdes årlig. 
Men ellers så var ikke forskjellen på hvordan mann gjennomførte arrangementet så store. I de årene det ikke var Kulturdager 
var det mange andre ulike kulturarrangement som ble gjennomført.  Danmark er et land hvor avstander ikke er så store som i 
Norge og en lettere kunne treffe andre venner osv enn i Norge med de store avstander og dermed også kostnader for å møtes. 
Siste del at kurset ble gjennomført på båten på hjemvei. Da tok vi for oss 2009 og gjennomføringen av de mange tiltak og 
møter og evaluerte det. De fleste hadde få innvendinger på hvordan året hadde forløpt. 
Det ble også laget terminliste for 2010 basert på innsendte lister fra alle gruppene. Det ble flyttet noe på der hvor flere ting 
kom på samme helg. 
Evalueringen av kurs/studietur viste at alle var fornøyd. Det ble som tidligere nevnt for lite tid til foredragsholderne i Oslo. 
Det ble nevnt at det ble noe hektisk da vi ikke var på samme sted hele tiden, men dette visste vi jo på forhånd da vi valgte 
dette opplegget. 
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 PUTTI PLUTTI POTT 

 
Hele 30 forventningsfulle barn og voksne fra Møre og Romsdal Døveforening trop-
pet opp på Jugendteateret i Ålesund søndag 6.desember k. 13.00. Ville julenissen fin-
ne igjen skjegget sitt også i år, slik at jula ble redda?  
Oppsetningen varte i nesten to timer inkludert  pause, men det så ikke ut som noen 
kjedet seg. Dette var spennende! Med hjelp av onkel Per og barna klarte vesle Putti 
Plutti Pott endelig å finne nissens skjegg, og alle jublet og ønsket hverandre riktig 
god jul før de gikk hver til sitt ☺ 
For vår del ble dagen avsluttet med det tradisjonelle besøket på Peppes Pizza i byen. 
Vi ble vel enige om at Putti Plutti Pott må man ha med seg for å komme i den riktige 
julestemningen, så kanskje blir det en tur til Jugendteateret i desember neste år også? 
Vi takker Frifond for støtte til at dette kunne gjennomføres. 

 
Christoffer og Helle koser seg i pausen på teateret ☺ 

Skrevet av Tove Glomset Iversen 

Tirsdag 8. desember ble datakurs for 
seniorer avsluttet på Døvesenteret.  
Leif Gunnar var den som underviste . 
Kurset varte i 12 timer fordelt på 4 dager og 
det var 7 som deltok.  Alle viste stor iver i å 
lære å bruke sin pc.  
På 12 timer er det begrenset hvor mye en 
klarer å få med seg.  
Derfor ble vi enig  om å begynne med data-
party en gang i måneden for å bli enda  
flinkere og  at vi sammen kan hjelpe hver-
andre å komme videre med dette. 
 

Torsdag 3. desember hadde vi igjen besøk av Harald Grytten 
som holdt foredrag og Ålesund fra bybrannen i 1904  frem 
til i dag. 
Det er som vanlig høy temperatur når han forteller og et  
engasjert publikum gjør også sitt.  
 
Det var rundt 25 deltakere tilstede denne kvelden. 
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Fra ÅDAK sin hjemmeside  
Har dere lyst bli med en spenning fluebinding kurs ??? Har 
fått en kursleder fra Sykkylven jeger og fiskeforening.Han vil 
still opp opplære med oss. Skal kjøpe egen utstyr til fluebin-
ding. Da kan vi brukes det etter kurs f.eks døveforening eller 
få låne ved avtale. 
 

 
 
Tenkt om du har utføre kurs og lag ditt egen smak fluebinding 

da sikkert får du lykke med stor fisk  
Kurs start hver tirsdag på 4 rad kl 1800 til 2100 i  
Døveforeningslokal totalt 12 timers kurs.  
Døvetolk skal være med også. 
Dato 12. januar kl 1800 
Pris 200kr pr.pers inkl materiale. 

 

Julebowling i Spjelkavik 

 
ÅDAK skal ha sin årlige julebowling i Spjelkavik  
søndag 28 desember. Vi starte kl 1800. Etterpå blir  
det hyggelig samvær på konferanse rom i Baronen  
bowling.  
Prisen blir kr 70 per person som inkluderer 1 serie  
inkl sko + 2 pizzastykke inkl brus både for voksne  
og barn. 
Påmeldingsfrist 27 desember kl 1800  
SMS til Arne 95179966. 

 

 
Nyttårsquiz  
Fredag 8. januar 2010 kl. 19.00—22.00 i døveforeningene  
Norges Døveforbund arrangerer nyttårsquiz for alle foreningene som ”foreningsmesterskap” med 
mange gode og spennende spørsmål! 
Spørsmålene sendes over mail, og så skal foreningen i fellesskap besvare innen en bestemt tidsfrist 
hver gang.  Spørsmålene vil dreie seg om døve-samfunnet/Norges Døveforbund, verden, sport,  
politikk og mer! 
Det er ikke lov å bruke elektroniske hjelpemiddel som internett, mobil eller sms! Dere selv tar med 
bøker, gamle Døves Tidskrift og annetskriftlig materiell. 
Foreningene må ha pc med tilkobling til mail, lerret og projektor i forsam-lingslokalet. 
3 flotte premier til 1, 2 og 3 plass  
1. premien foregår utenfor Norge!!!  
Den foreningen som verver prosentvis flest nye medlemmer denne kvelden, 
får ekstrapoeng!!!  
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 
 

07. jan: Jorid Fylling -Harald Oppigård 
14. jan: Elisabeth Kolvik -Jørn H. Iversen 
21. jan: Isabella Winther -Johan Solheim 
28. jan: Lone Ramstad -Karstein Ramsvik 
04. feb: Thu Farstad -Inge Heen 
11. feb: Solfrid Lid -Truls Hansen 
18. feb: Helle Christiansen -Odd E. Nordbrønd 
25. feb: Tove G. Iversen -Lennart Gøranson 
 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på  
listen for å  
bytte dag. 
 

24. des        Gudstjeneste i Volsdalen kirke 
28.      des         Julebowling. Arr: ÅDAK 
JANUAR   
2 lør Julefest i Volsdalen  
8 fre Døvesenteret åpent fr 
12 tir Fluebindingskurs på Døvesenteret v/ÅDAK 
13 ons Seniorgruppa 
14 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
19 tir Fluebindingskurs på Døvesenteret v/ÅDAK 
21 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola 
21 tor Romsdal Døvblittseksjon  har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18 
24 søn Gudstjeneste i Borgund kirke kl.11.00 
26 tir Fluebindingskurs på Døvesenteret v/ÅDAK 
27 ons Åpen kirke i Volsdalen 
28 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
30 lør Lørdagskafe arr, Kulturutvalget 
FEBRUAR   
1 man  
2 tir Fluebindingskurs på Døvesenteret v/ÅDAK 
4 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00. Tolketjenesten informerer om siste nytt. 
10 ons Seniorgruppa 
11 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
14 søn Fritidsklubben besøker Lekeland i Spjelkavik 
18 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola 
18 tor Romsdal Døvblittseksjon  har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18 
21 søn Gudstjeneste i Volsdalen kirke kl.11.00 
25 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
26 fre Årsmøte og Tacoaften ÅDAK 
MARS   
3 ons Åpen kirke i Volsdalen 
6 lør Årsmøte i Møre og Romsdal Døveforening. Etterpå Vårfest 
10 ons Årsmøte i Seniorgruppa 
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