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ÅRSMØTE
FOR
MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING
HOLDES PÅ DØVESENTERET
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DAGSORDEN:
1. ÅPNING
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Alle som har betalt kontingenten
for 2009 har stemmerett på årsmøtet.
VEL MØTT

Andre:
Døves Menighet

Leder: Tone R. Elvenes
Skjong
6050 Valderøy
SMS: 995 97 668
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Årsmelding for
Møre og Romsdal Døveforening 2009
1: 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.
Møre og Romsdal Døveforening er tilknyttet Norges
Døveforbund og FFO Møre og Romsdal.
2: Medlemstallet
Foreningen hadde per 31.12.2009 124 medlemmer. Dette er en økning på 2 medlemmer fra året før.
Medlemstallet fordeler seg slik: Hovedmedlem 92, ungdomsmedlem 12 og barn 20.
Norges Døveforbund har overtatt kontingentinnkrevingen og registeret føres der. Vi får jevnlige rapporter om
ut/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 barnemedlemskap 0-12 år
koster kr. 100 per år.
Vi mottok fra Norges Døveforbund som andel av medlemskontingenten for 2009 kr. 21 700.
3: Styret
Møre og Romsdal Døveforening sitt styre (valgt på årsmøtet 14. mars 2009) har bestått av:
Leder:
Vibeke O. Larsen
Ålesund
Nestleder:
Erlend Holsen
Sula
Styremedlem: Martin Stavaas
Ålesund
Styremedlem: Rolf Inge Otterdal
Ålesund
Styremedlem: Cecilie Måseidvåg
Sula
Varamedlem:

Solveig Olsen
Jørn Erik Løvsjø
Arne Karlsnes

Sula
Ålesund
Haram

Styret har siste år hatt 6 styremøter og behandlet 48 saker.
Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder og styremedlem Rolf Inge Otterdal. Vara:Cecilie Måseidvåg.
Utvalget har ikke hatt noen møter i 2009.
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 14. mars. 32 stemmeberettige medlemmer var til stede.
Organisasjonskurset for tillitsvalgte ble holdt 5.-8. november hvor det ble lagt opp som kurs/studietur til
København. Vi ville ut å lære litt og valgte dette opplegget. 12 tillitsvalgte ble med på turen. Kursdelen ble
gjennomført på DFDS-båten til København og tilbake til Oslo. Vi hadde kursstart mens den lå til kai i Oslo og
benyttet oss av forelesere fra Norges Døveforbund. Generalsekretær Paal Richard Peterson snakket om
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endringsmodellen i organisasjonen som skal legges frem
på landsmøtet i Tromsø i 2010.
Maria Andersen informerte om Frifond og Studieleder
Bjørn Kristiansen snakket om kursvirksomheten og
prosjektarbeid.
Studiedelen ble brukt til å besøke Døveforeningen af
1866 og Danske Døves Landsforbund.
Turen ble gjennomført med tilskudd fra Norges
Døveforbund’s Studieorganisasjon. Legatmidler derfra og
tilskudd fra Møre og Romsdal Fylke v/Kulturavdelinga.
Maria informerer om Frifond tolket av Lennart Hjelme

Erlend Holsen og Leif Gunnar Kvernberg representerte foreningen på årsmøtet i FFO Møre og Romsdal på Vestnes Fjordhotell lørdag 18. april.
.
Regnskapene til foreningen føres av ToGa data.
4: 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 distriktene 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.
Rengjører er Sissel Pedersen og hun har også rengjøringen i resten av B-bygget.
5: 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.
6: Kulturutvalget valgt på siste årsmøte har bestått av og Helle Christiansen, Jørn Erik Løvsjø og Julian Standal..
Varamedlem: Elisabeth Guldberg
Styrets representant i utvalget: Rolf Inge Otterdal.
Utvalget har hatt ansvar for gjennomføring av store arrangement og fester på Døvesenteret.
7: Revisorer
På foreningens årsmøte ble følgende valgt til revisorer:
Erling Fylling
Kirsti Fylling
Varamedlem: Beate Erga Furland
8: Lovkomite:
Tor Inge Gausnes
Martin Stavaas
Varamedlem: Bjørg Halås.
Disse er valgt for 2 år og sitter ut 2009.
9: Valgkomite:
Tor Inge Gausnes
Helle Christiansen
Lorents Ness
Vara: Harald Oppigård
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10: Representasjoner
Leif Gunnar Kvernberg er med i referansegruppen hørsel på Hjelpemiddelsentralen.
Tolketjenesten på samme sted har Erlend Holsen og Rigmor Gjelstenli som våre representanter.
Leif Gunnar Kvernberg er foreningens representant i Sameiet Storevågen 75.
Erlend Holsen og Leif Gunnar Kvernberg deltok på årsmøtet til FFO Møre og Romsdal 18. april på Vestnes
Fjordhotell.
Vibeke O. Larsen og Leif Gunnar Kvernberg deltok i et politisk ”salongmøte” i Molde 31. august mellom
organisasjonene og våre stortingskandidater fra Møre og Romsdal.
På Ny-Giv kurs og Landsråd i Norges Døveforbund i Gardermoen
30. oktober—1. 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 kontakten mellom forbund og forening. Landsråd gikk gjennom
årsmelding og regnskap for 2008.
Vibeke O. Larsen er med i komiteen som skal se på ny organisasjonsmodell for
NDF som skal legges frem for landsmøtet i Tromsø i 2010.
Leder Vibeke O Larsen

11: Kurs/seminar
Det er gjennomført datakurs for nybegynnere høsten 2009 med seniorgruppa som ansvarlig.
7 seniorer fullførte kurset. Leif Gunnar Kvernberg underviste.
Det ble også gjennomført Teaterkurs med Karoline Isaksen som ansvarlig. Dette med tanke på å sette opp et
teaterstykke til Døves Kulturdager i Molde i oktober 2010. Kurset vil fortsette i 2010.
5 personer er med på dette.
Organisasjonskurs for tillitsvalgte ble også gjennomført 5.-8. november. (se mer under punkt 3)
12: 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.
Lørdag 13. februar hadde vi tegnspråkkafe med foredrag om Thailand ved Sumalee Phuttaragsa Kjersen fra
Tresfjord. Etterpå var det salg av vårruller og annen thaimat som smakte godt.
Det ble også gjennomført lørdagskafe 14. november.
14. mars var det Rekefest på Døvesenteret hvor 42 deltakere var med. Styret var ansvarlig for festen.
14. mai hadde vi besøk av Svein Arne Peterson som snakket om et prosjekt som Teater Manu har, ”Vi døve forteller” Målet med dette er at det settes opp et teaterstykke i samarbeid med Tyst Teater i Sverige, basert på historier
døve selv forteller. Det kan være morsomme historier, triste historier osv.
17. mai er festdag i Norge. På Døvesenteret feiret vi også dagen. Kulturutvalget 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.
29. august feiret vi foreningens 85 år jubileum. Selve dagen var 24. mai, og festen var først tenkt å ha 23. mai,
men måtte utsettes grunnet få påmeldinger. Dette skyldes nok det var langfrihelg og mange var bortreist. Det var
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38 som var med på festen. Det ble servert gryterett. Styret var ansvarlig for denne festen.

4. oktober ble ”Havets Festbord” gjennomført og 31 deltakere
var med. En hyggelig kveld med mat fra havet og godt drikke
til. Kulturutvalget var ansvarlig for festen.

Fra Havets festbord

Torsdag 3. desember hadde vi foredrag med Harald Grytten om Ålesundshistorien fra
bybrannen til i dag. 25 var til stede.
12. desember var siste møtedag og ble avsluttet med julebord. 37 deltok og det ble
servert pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør. Styret hadde ansvar for denne festen.

13: Andre møter og utflukter
”Skidag på Fjellsetra” ble gjennomført i helgen 20.—22. mars
og 17 barn + 20 voksne deltok. Dette arrangementet var i
samarbeid med Døves Menighet, Fritidsklubben og Ålesund
Døves Aktivitetsklubb og er blitt en tradisjon å ha hvert år nå. Et
vellykket arrangement og mye av arbeidet med mat osv blir gjort
på dugnad. Denne gang var vikarierende døveprest i Oslo, Siv
Elstad med oss, da Odd Erling Nordbrønd hadde permisjon.
Det legges vekt på skiaktiviteter i vanlig løype og i slalåmbakkene for de tøffeste.

Harald Grytten

Det årlige døvestevnet sammen med Bergen Døvesenter
ble denne gang lagt til Askvoll Fjordhotell18.–20. september. Totalt 48 deltakere var med, hvorav 25 fra vår
forening. Av disse var det 5 barn. Denne samlingen var
som vanlig svært vellykket og har blitt gjennomført nesten hvert år siden 1969 på ulike steder i Sogn og Fjordane.
På lørdag var det utflukt til Værlandet/Bulandet. Vi tok
fergen dit og på kaia ventet en chartret buss på oss. Det
var også ordnet med guide som orienterte etter hvert
som vi kjørte rundt på øyene. Vi fikk servert en deilig
fiskesuppe underveis. Denne turen tok nesten hele dagen og var en opplevelse for alle. Senere på kvelden var
det underholdning på hotellet.
Besøk ved et steinbrudd som laget bordplater på Værlandet
Det ligger masse bilder fra de ulike tilstelninger på:
www.mrdf.no
14: Kontaktposten
Medlemsbladet er bindeleddet mellom forening og medlemmer. Spesielt for de som bor ute i distriktene 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 kommer 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.
Møre og Romsdal Døveforening
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15: 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
hjemmesider som kan være nyttige. Daglig leder er den som oppdaterer siden.
16: Døves Kulturdager
Arrangementet skulle legges til Ål i midten av august, men måtte avlyses da det var for få påmeldinger. Norges
Døveforbund bestemte derfor at det skulle gjennomføres i Oslo 4. – 6. desember. Jo Arve Furland og Leif Gunnar
Kvernberg var der som observatører med tanke på Kulturdagene i Molde.
Vår forening har fått dette arrangementet i 2010 og vårt styre har bestemt at det legges til Rica Seilet i Molde 1. 3. oktober. De som sitter i Kulturdageutvalget er: Vibeke O. Larsen, Helle Christiansen. Jo Arve Furland og Leif
Gunnar Kvernberg. Det er opprettet egen hjemmeside for Døves Kulturdager i Molde: www.kulturdagene.net
17: 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 Sparebank 1 og 25 % av renteinntektene tilføres fondet og resten disponeres av
Fritidsklubben.
Kapitalen per 31.12 2009 er kr. 57 141, hvorav renteinntektene var kr. 1501.
18: Økonomi
Som tidligere år har økonomien vært stram og en har hele veien måtte være konsekvent og følge vedtatte budsjett.
I midten av januar 2010 kom det et kjærkommen gave fra Sparebanken Møre på hele kr. 75 000 som gjorde at
årsregnskapet viser kr. 45 000 i overskudd for 2009.(søknad var sendt i 2009) Dette er midler som vil bli bruk til
nyanskaffelser, da en del av inventar i møtesal er nedslitt. En stor takk til Sparebanken Møre!
Ellers ser vi at tilskudd fra kommunene har gitt en liten økning på kr. 3000 til kr. 25 000 i forhold til tidligere år,
men ser en på hvem som har gitt bidrag så er det bare 3 kommuner som har gitt, hvorav Ålesund kommune sto for
kr. 20 000 av dette. Dette er skuffende lesning for styret og våre medlemmer rundt om i kommunene hvor de bor,
at de ikke vil bidra. Hadde alle kommunene hatt gode tilbud spesielt på kulturtiltak for døve så skulle vi ikke sagt
så mye, men medlemmene forteller at tilbud til dem finnes ikke på sine hjemsteder.
Ellers viser vi til regnskapet.
Konklusjon
Styret vil uttrykke at året 2009 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.
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, ved å stille opp enten det er for å servere torsdager, hjelpe til når det er fest
og lørdagskafe osv, for å skaffe inntekter til driften. Uten denne store innsatsen hadde ikke Døvesenteret vært den
gode samlingsplassen for våre medlemmer og andre.

Ålesund 17. februar 2009

Vibeke O. Larsen
leder

Erlend Holsen
nestleder

Rolf Inge Otterdal
styremedlem
Møre og Romsdal Døveforening
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styremedlem

Cecilie Måseidvåg
styremedlem
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Underavdelinger/grupper
Fritidsklubben for døve og hørende barn

På årsmøtet 14. februar 2009 ble det valgt nytt styre i Fritidsklubben. Erlend Holsen ble valgt som leder,
mens Jørn Erik Løvsjø og Helle Christiansen ble styremedlemmer. I oktober 2009 overtok Tove Glomset Iversen Helle Christiansens plass som styremedlem.
Aktiviteter i 2009:
20.-22. mars hadde vi den tradisjonelle Skihelg på Fjellsetra i Sykkylven. 17 voksne og 20 barn var med
denne helgen. Alle koste seg i skibakken og været var helt greit.
12.-14. juni dro vi på weekendtur til Valldal. Vi bodde i hytter på en campingsplass. Tilsammen var vi
fire barn og fem voksne med på turen. Grunnen til såpass få påmeldte var at helgen kolliderte med andre
arrangementer i døvemiljøet ellers i Norge. Ellers ble det en vellykket helg, til tross for at været ikke var
helt med oss. Vi hadde blant annet en utflukt til Tafjord
Kraft, noe barna syntes var spennende.
18.-20. september dro 48 deltagere, hvorav 28 voksne og
fem barn fra Møre og Romsdal, på Døvestevne til Askvoll.
2.-4.oktober arrangerte Fritidsklubben helgetur for hele
familien til Finnøy. Vi bodde i fine og romslige leiligheter
på Finnøy Havstuer. Like ved leilighetene lå Finnøy badeland, så der koste vi oss i mange timer. Da gjorde det ingenting at været var heller dårlig. 11 voksne og 13 barn ble
med til Finnøya.
Fra turen til Finnøy

Søndag 6. desember var medlemmer av Fritidsklubben på Arbeideren og så Putti Plutti Pott. Tilsammen
30 voksne og barn var tilskuere på forestillingen. Etter teateret koste vi oss på Peppes Pizza i byen.
Denne teaterforestillingen med påfølgende tur på Peppes har blitt en fast, årlig tradisjon for oss.
I løpet av året har også Fritidsklubben bidratt litt i forbindelse med lørdagskafeer som Møre og Romsdal
Døveforening har gjennomført.
Konklusjon:
På tross av litt færre aktiviteter enn normalt, sier vi oss fornøyd med året 2009. Hvert arrangement har
hatt bra besøk. I tillegg til arrangementene i regi av Fritidsklubben har medlemmene våre også deltatt
aktivt i ÅDAK og ellers på ting som har skjedd i Døveforeningen.
Vi vil gjerne takke alle som har bidratt med hjelp dette året, samt at vi ønsker å takke FRIFOND for tilskudd. Det er dette som gjør at vi kan fortsette å glede våre medlemmer med ulike arrangementer.

Erlend Holsen
(leder)

Jørn Erik Løvsjø
(styremedlem)

Tove Glomset Iversen
(styremedlem)

Romsdal Døvblittseksjon

Styret har i 2009 bestått av
Bjørg Halås
Rigmor Karin Gjelstenli
Magny Gjelstenli

leder
kasserer og skriver
styremedlem
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Palmar Dyrhol
Leif Gunnar Kvernberg

styremedlem
revisor

Vi har i 2009 hatt 9 medlemsmøter – der februarmøtet var årsmøte. Etter forespørsel var alle i styret villig til å ta gjenvalg.
Det har ikke vært noe spesielt program på møtene dette året. Men det har som før alltid vært det sosiale,
det å møtes for å snakke om felles problemer, som har vært viktigst for gruppa vår. Vi har diskutert om
framtida til gruppa., og vi har kommet fram til at vi vil fortsette som før så lenge vi greier det.
Det var planer om å få Harald Grytten til å komme å holde foredrag på et møte. Men han ble syk da det
var aktuelt, og det var vanskelig å ha foredraget en annen gang, på grunn av at ikke alle kunne møte. Siden vi er så få, er det nesten ikke råd at noen er bort en slik anledning.
Bjørg og Rigmor representerte gruppa på årsmøtet til Døveforeningen i mars.
Vi fikk tilskudd fra Gjensidige og det ble brukt til tur til Ivar Aasen senteret i juni. Vi leide maxitaxi på
Vestnes, og vi var 6 som tok ut på tur sammen med en skrivetolk ogElisabeth velferdssekretær.
Vi har møtene våre på Frivilligsentralen som holder til i Gamleskulen på Vestnes. Der skal det lages til
en sansehage. Gamleskulens Venner driver med innsamling til denne hagen, og gruppa vår har gitt inntektene fra loddsalget på møtet i oktober. En liten skjerv, men alle monner drar.
Året ble avsluttet med julebord på Vestnes Fjordhotell. Med døvepresten og to skrivetolker var vi 13 til
bords, men det gikk bra!
Rigmor Karin Gjelstenli
Skriver
Seniorgruppa

Styret fikk på årsmøtet 4.3.2009 denne sammensetningen:
Leder:
Lorents Ness
Styremedlem:
Torbjørg Fiskergård
Styremedlem :
Kjell Fiskergård
Varamedlem:
Solveig Olsen
Kjell Fiskergård døde 7. mai og Solveig Olsen rykket inn som fast medlem i styret. Det ble ikke valgt
nytt varamedlem.
Regnskapsfører:
Revisor:

Leif Gunnar Kvernberg
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.
Det er blitt diskutert saker som har kommet inn fra
Seniorseksjonen sentralt og saker fra
Døveforeningen. Tombolaen har gitt litt inntekter for
gruppa.
I perioder av året har utvalget arrangert 5 trimturer
ute i naturen. Disse har vert gjennomført på mandager på dagtid.
Vi mottok kr. 5000 fra Møre og Romsdal Fylke ”God
Møre og Romsdal Døveforening
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helse” til kjøp av diverse trimutstyr.
Lorents Ness og Leif Gunnar Kvernberg representerte Seniorgruppa på likemannskurset som NDF holdt
i Bergen 28.-30. mai. Temaet var: ”En verdig alderdom. Eldre døves rett til å velge”
Årets utflukt gikk denne gang til Geiranger 7. september. 12 personer var med. Turen startet med budd
fra Ålesund til Hellesylt. Der ble kort pause og dro videre med fergen til Geiranger. Der ble det spist
middag og fikk sett oss litt rundt i den vakre bygda. Turen videre gikk med buss til Valldal, og kost
stopp der til vi var tilbake i Ålesund. Alle var enig om at dette var en flott tur.
Lorents Ness deltok på organisasjonskurs/seminar som denne gang gikk til København 5.-8. november.
Det ble gjennomført et 12 timers datakurs for nybegynnere i november med tilskudd fra Norges Døveforbund v/Studieorganisasjonen. 7 stk var med.
Leif Gunnar Kvernberg var instruktør for gjengen.
Juleavslutningen ble denne gang på Døvesenteret og
det ble servert pinnekjøtt og svineribbe med tilbehør. 20 personer var med.

Ålesund Døves Aktivitetsklubb
1. STYRET
Styret valgt på årsmøtet 6. februar 2009 hadde denne sammensetningen:
Leder:
Jo Arve Furland
Kasserer:
Harald Oppigård
Sekretær:
Kirsti Fylling
Styremedlem:
Arne Karlsnes
Varamedlem:
Julian Standal
2. VALGKOMITE

Vara:

Britt R Olausen
Erlend Holsen
Jørn Erik Løvsjø

3. REVISOR Tor Inge Gausnes
4. REPRESENTASJON
Døveidrettsseminar 4. desrmber i Oslo deltok
Jo-Arve Furland og Leif G Kvernberg.
På døveforeningens tillitsmannskonferanse 5.-8. november deltok
Jo-Arve Furland og Harald Oppigård studietur til København.
5. MØTER
Styremøter:
Det har vært 5 styremøter som har behandlet 51 saker
Årsmøte:
Årsmøtet ble holdt til på Døvesenteret i Ålesund 6. februar 2009
Oppmann:
Fotball:
Jørn Håvar Iversen
Golf:
Arne Karlsnes
Møre og Romsdal Døveforening
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Serveringansvarlig:Anna Oppigård
Jentebølgen:
Britt R Olausen
Webmaster:
Jo-Arve Furland
Dataparty:
Jørn Erik Løvsjø
Hyggetreff/arrangement:
Guttetur til Fjørtoft 27.-29. februar
Vi hadde ankomst fredag kveld på Fjørtoft og 7 gutter var med.
Lørdag morgen prøvde 3 gutter å komme seg ut på sjøen for å fiske
men sterk vind gjorde det vanskelig. Men vi fant på mye annet å
drive på med der ute. Søndag ble været bedre og Jørn Erik var mest
heldig som fikk en stor torsk å ei hyse.
Ellers ble tiden brukt til en rundtur på Fjørtoft.

Dataparty 6.-8. mars
Det ble gjennomført dataparty på Døvesenteret.
13 deltakere med pc var med i tillegg til 10-15
gjester. Det ble servert tacopizza. Det ble jobbet mye med MSN, Video Chat med venner,
Onlinespill med Unreal, Quake etc. I tillegg
hadde vi Playstation 2 med dansematte også
Nintendo WII med sportsspill.

20.-22. mars Skihelg på Fjellsetra
20.-22. mars hadde vi den tradisjonelle Skihelg på Fjellsetra i
Sykkylven. 17 voksne og 20 barn var med denne helgen. Alle
koste seg i skibakken og været var helt greit. Dette var et samarbeid mellom Fritidsklubben, døveforeningen, Døves Menighet
og ÅDAK.

11. juni Jentebølgen
Med over 600 flere deltakere enn i fjor, og
ny deltakerrekord overgikk arrangørene av
Jentebølgen nok en gang seg selv. 10 døve
jente som er med jente bølgen. De fikk medalje med bærepose med forskjellige ting.
Etterpå hadde de sosial samvær på kina restaurant med varm mat. Stor takk til oppmann
Britt Olausen og for tilskudd fra Døveidrettens Fond.

Møre og Romsdal Døveforening
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12.-14. juni Fisketur til Horningdal
Vi Hadde leid inn leid inn 3 hytter hos Knausen hyttegrend som lå litt utenfor sentrum. 12
deltakere var med, hvorav 2 kom fra Bergen.
Det ble fisket i elva som gikk nedenfor hyttene og også i Horningdalsvatnet. Vi hadde to
båter til
disposisjon der. Noen fisket med flue, andre
med oter. Resultatet for hele helgen var
mange ørreter, selv om storfisken manglet.
11.-13. september Dataparty
Det ble gjennomført nytt dataparty og denne gang deltok 15 som hadde med egen pc. Det kom også 20
andre som ville være med som gjester. Som vanlig ble det servert varm mat. Det viser at disse datapartyene samler mange deltakere. Jørn Erik Løvsjø som er ansvarlig for dette.
18.-19. oktober Euroepan Deafgolf Challenge
Det foregikk i Hohwacht i Tyskland
Arne Karlsnes fra ÅDAK deltok på denne turen.
Resultat
Stable ford Netto HCP 20, 1 - 30, 0 1.Round 2.Round
1. Dieter, Beckenbauer-Wenig GBF Munich 77 poeng
2. Arne, Karlsnes Norway 68 poeng (35+33)
28. desember Bowling
Julebowlingen i Spjelkavik ble gjennomført i tradisjonell stil, nær 30 personer,
store og små kom og spilte bowling.
Noen kom fra Ål, Oslo og andre fra Søre
Sunnmøre. Spennende å spille for å få
"strike" eller full bom. Moro var det lell.
Ute var det en riktig kald vinter med snø
så det var godt å spille inne og ha sosialt
samvær. Etterpå spiste vi kjempegode
pizza på samme stedet med drikke til.
Alle var fornøyde og koste seg.
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.
Det er gledelig at ÅDAK har gått inn grasrotandelen hos Norsk Tipping.
Det gir oss godt økonomisk støtte.
Styret ser seg veldig fornøyd med hjelp fra tillitsvalgte i sine grupper til å påta seg forskjellige aktiviteter.
Jo Arve Furland
leder

Harald Oppigård
kasserer

Kirsti Fylling
sekretær

Arne Karlsnes
styremedlem
Møre og Romsdal Døveforening
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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 2009
Stillingen er fortsatt på 37 %, men jeg håper den blir øket til en større stillingsprosent til neste år. Da
den ikke dekker behovet på langt nær, spesielt til besøkstjenesten.
Kontortiden har vert på onsdager. Her blir blant annet Kontaktposten skrevet med 5 utgaver i året. Et
blad som går ut til medlemmene og andre interesserte.
Flere døve er også innom kontoret i løpet av kontortiden.
Det er gjerne de aller eldste døve som ringer på teksttelefonen nå, for de yngre og opp til 70 års alderen
har mobil og sms tatt helt over. Det er også mulig å bestille drosje på sms i dag.
Har vert et bindeledd mellom hørende og døve begge veier. Hørende som ringer med diverse spørsmål
om døve og døve kultur/litteratur.
Gjennomførte tiltak:
Månedlige møter hos døvblitt-gruppa på Vestnes. Undervisning i tegn til tale kommunikasjon.
Gjennomført 4 tegnspråk kafe treff i Molde.
Gjennomført studietur til København inkl. tillitsmannskonferanse og organisasjonskurs.
Gjennomført samarbeid i en periode med Ørsta videregående skole ang. tilsetting av døv hjelpelærer
for døv ungdom.
Søkt om tilskudd av God Helse midlene gjennom fylket til friluftsaktiviteter og fått kr 5000.- til dette
formålet for seniorgruppa og andre døve.
Søkt om tilskudd til studietur for Møre og Romsdal døveforening til Danmark og fått tilskudd fra
fylket på kr 10.000.Deltatt på de månedlige møtene til Seniorgruppa på Døvesenteret.
Deltatt på juleavslutning for Seniorgruppa og Døvblitt gruppa.
Bistand til vanskeligstilt døv til ny leilighet og støtte til selvhjelp.
Det har vert forespørsel fra NRK om døv kunne stille til intervju på ”Brannvarslerens dag”
Noe som ble gjennomført.
Gjennom året har jeg hatt kontakt med Ålesund kommune, eiendomsavdelingen og andre kommunale
kontor og etater.
Skaffet foredragsholdere til noen av torsdagsmøtene på senteret.
Oppsøkende virksomhet helt ut til ytterste grensene av fylket. Døve på sykehjem og hjemme. Også døvblinde.
Vurdering av tiltakene: Mange viktige tiltak for døve. Spesielt den oppsøkende virksomheten.
Det er mange som er helt avhengig av denne besøkstjenesten.
Jeg ser på det som helt påkrevende for de mest vanskeligstilte og som ikke har noen rundt seg å kunne få
besøk av tegnspråkkyndige og gjerne med døve venner som følge. Denne tjenesten må opprettholdes for
framtiden.
Kontaktnettet av døve og sterkt hørselshemmede i fylket ligger på 270 personer.
Elisabeth Kolvik
velferdssekretær

Møre og Romsdal Døveforening
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Resultatregnskap

Note

2009

2008

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Offentlige tilskudd
Annen driftsinntekt

2
2

kr
kr

215 544
318 359

kr
kr

216 312
217 244

kr

533 903

kr

433 556

kr
kr

215 919
272 532

kr
kr

192 596
260 197

Sum driftskostnader

kr

488 451

kr

452 793

Driftsresultat

kr

45 452

kr

-19 237

Sum driftsinntekter
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

3
4

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

kr
kr

184
-

kr
kr

238
-

Netto finansresultat

kr

184

kr

238

ÅRSRESULTAT

kr

45 636

kr

-18 999

Annen egenkapital

kr

45 636

kr

-18 999

Sum overføringer

kr

45 636

kr

-18 999

OVERFØRINGER

Møre og Romsdal Døveforening
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Balanse pr. 31.12.
Note

2009

2008

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

kr
kr

149 747
98 894

kr
kr

55 242
111 073

Sum omløpsmidler

kr

248 641

kr

166 315

SUM EIENDELER

kr

2 348 641

kr

2 266 315

Annen egenkapital

kr

2 269 792

kr

2 214 154

Sum annen egenkapital

kr

2 269 792

kr

2 214 154

Skyldig offentlige avgifter
Skyldig lønn og feriepenger
Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser

kr
kr
kr

21 181
15 800
41 868

kr
kr
kr

16 561
14 000
21 600

Sum gjeld

kr

78 849

kr

52 161

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr

2 348 641

kr

2 266 315

Omløpsmidler
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter

5

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Gjeld

Ålesund, 10. februar 2010
I styret for Møre og Romsdal Døveforening

Vibeke O. Larsen
leder

Erlend Holsen
nestleder

Martin Stavaas
styremedlem

Rolf Inge Otterdal
styremedlem

Møre og Romsdal Døveforening
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsre.gnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
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
Offentlige tilskudd:
Tilskudd M&R Fylke
Tilskudd M&R Fylke – studietur
Tilskudd studiearbeid
Tilskudd Helse Midt-Norge
Tilskudd fra kommuner
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Refusjon fra NAV
Sum offentlige tilskudd
Andre inntekter
Kursavgifter
Medlemskontingenter
Husleieinntekter
Refundert vasking etc fellesareal m.m.
Andre inntekter, bidrag, gaver
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon
Inntekter Seniorgruppa Ålesund
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn
Egenandeler fra deltagere
Medlemsaksjoner
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter

2009

2008

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

79 000
10 000
1 199
44 000
25 000
56 346
215 545

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

75 500
1 015
42 000
22 000
74 847
950
216 312

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500
21 700
11 250
17 279
87 343
11 050
28 184
32 552
42 225
66 276
318 359
533 904

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 300
22 000
17 400
4 300
10 941
9 856
11 072
13 298
45 901
74 176
217 244
433 556

Note 3 Lønnskostnad
Lønn, feriepenger etc. Organisasjonssekretær
Annet lønn, honorarer etc
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

kr
kr
kr
kr
kr
kr

153 155
34 750
21 292
2 597
4 125
215 919

kr
kr
kr
kr
kr
kr

143 539
21 550
21 924
2 283
3 300
192 596

Note 4 Annen driftskostnad
Leie lokaler
Fellesutgifter, lys og varme, renhold, vedl.lokaler
Kjøp inventar og utstyr, rep.og vedl.
Regnskapshonorar
Kontorrekv., telefon og andre adm.kostnader
Reiseutgifter
Besøkstjeneste, likemannsarbeid
Kontingenter
Gaver og oppmerksomhet
Forsikringer, lisenser
Årsmøte, styremøter og andre møteutgifter
Utgifter Romsdal Døvblittseksjon
Utgifter Seniorgruppa Ålesund

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 225
28 767
6 654
9 000
12 141
3 687
6 028
1 300
3 275
3 960
8 210
14 275
23 709

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 050
28 503
1 069
9 000
11 749
4 215
11 290
800
4 309
4 705
7 062
5 980
12 500

Møre og Romsdal Døveforening
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2009

2008

Utgifter Fritidsklubben døve/hørende barn
Informasjonsmøter, stevner
FFO møter
Døves Kulturdager, representasjoner etc
Landsråd, NDF's kurser, seminarer, lokale kurser
Organisasjonskurs, studietur
Sum annen driftskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

43 497
50 665
3 490
9 861
42 789
272 532

Note 5 Bankinnskudd, kontanter
Kasse avd. Ålesund
Bank/kasse Kristiansundgruppa
Bank/kasse Romsdal Døvblittseksjon
Bank/kasse Seniorgruppa Ålesund
Bank/kasse Fritidsklubben døve/hørende barn
Bank Døveforeningen
Bank skattetrekksmidler
Sum bankinnskudd, kontanter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-243,88
435,00
8 610,97
23 209,90
39 606,78
22 795,36
4 479,40
98 893,53

kr
440,92
kr
435,00
kr 11 835,47
kr 18 734,40
kr 50 551,97
kr 24 624,73
kr
4 451,40
kr 111 073,89

kr

20 000,00

kr

3 000,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00

kr

2 000,00

kr

25 000,00

kr

22 000,00

Note 6 Tilskudd fra kommuner
Ålesund
Averøy
Stranda
Sykkylven
Sula
Ørskog
Stordal
Sum tilskudd fra kommuner

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 942
64 962
2 351
4 086
73 625
260 197

Det er ingen forslag til behandling av årsmøtet.

Husk å ta med årsmeldingen til årsmøtet

Møre og Romsdal Døveforening
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Møre og Romsdal Døveforening
BUDSJETT 2010
Driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Tilskudd Fylkeskommunen aktiviteter
M&R fylke - studietur
Tilskudd studiearbeid
Tilskudd Helse Midt-Norge/drift/
likemannsarbeid
Tilskudd kommuner
Tilskudd fra Norges Døveforbund
Sum offentlige tilskudd
Andre inntekter
Kursavgifter
Medlemskontingenter
Husleieinntekter
Refundering vasking fellesareal
Andre inntekter, bidrag, gaver
Inntekter Romsdal Døvblittseksjon
Inntekter Seniorgruppa
Inntekter Fritidsklubben døve/hørende barn
Egenandeler fra deltakere
Medlemsaksjoner
Sum andre inntekter
Sum driftsinntekter
Driftstutgifter
Lønn, feriepenger daglig leder
Annen lønn, honorarer etc
Arbeidsgiveravgift
Obligatorisk tjenestepensjon
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

Møre og Romsdal Døveforening

Budsjett 2010

Regnskap 2009

kr
kr

81 000
-

kr
kr
kr

79 000
10 000
1 199

kr
kr
kr
kr

45 000
25 000
50 000
201 000

kr
kr
kr
kr

44 000
25 000
56 346
215 545

kr
kr
kr
kr
kr

5 000
22 000
15 000
15 000
25 000

kr
kr
kr
kr

50 000
70 000
202 000
403 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500
21 700
11 250
17 279
87 343
11 050
28 184
32 552
42 225
66 276
318 359
533 904

kr
kr
kr
kr
kr
kr

155 000
35 000
22 000
3 000
5 000
220 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

153 155
34 750
21 292
2 597
4 125
215 919
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Annen driftskostnad
Leie lokaler
Fellesutgifter, lys, varme, renhold, vedlikh. lokaler
Kjøp inventar og utstyr, rep. og vedlikehold
Regnskapshonorar
Kontorrekvisita, telefon, og andre kostnader
Reiseutgifter
Besøkstjeneste, likemannsarbeid/samlinger
Kontingenter
Gaver og oppmerksomhet
Forsikringer, lisenser
Årmøte, styremøter og andre møteutgifter
Utgifter Romsdal Døvblittgruppe
Utgifter Seniorgruppa
Utgifter Fritidsklubben for døve og hørende barn
Informasjonsmøter, stevner
FFO møter,
Døves Kulturdager, representasjon etc
Landsråd, NDF'kurser, seminarer, lokale kurser
Organisasjonskurs, studietur
Sum annen driftskostnad

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 500
25 000
7 000
9 000
15 000
4 000
6 000
1 500
2 000
3 000
9 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

50 000
2 000
3 000
10 000
35 000
183 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 225
28 767
6 654
9 000
12 141
3 687
6 028
1 300
3 275
3 960
8 210
14 275
23 709
43 497
50 665

kr
kr
kr
kr

3 490
9 861
42 789
272 533

SKIHELG PÅ FJELLSETRA skal gjennomføres 12. - 14. 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.
Frist for påmelding: 6. mars til døveforeningens kontor

FLOTT GAVE!
I midten av januar kom det et veldig hyggelig brev til oss fra Sparebanken Møre:
De skriver i brevet:
Sparebanken Møre har gleden å meddele at Møre og Romsdal Døveforening tildeles kr. 75 000.– i gave.
Vi ønsker på denne måten å verdsette det positive arbeidet som gjøres i Møre og Romsdal.

Volsdalen kirke kirken i påsken:
Skjærtorsdag, 1.april, kl.1800: Gudstjeneste i Volsdalen kikre. Kveldsmat etterpå. Samarbeid mellom Døves
menighet, Volsdalen menighet og Metodistkirken.
2.påskedag (mandag 5.april) kl.1400: Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Etterpå: ”Jakten på påskeegget”, og
deretter påskemiddag (lammesteik og dessert); kr.150,- for voksne / barn under 18 år gratis. Påmelding til
døveprest Odd Erling (950 78 362) innen onsdag 31.mars
Fritidsklubben har leid discorommet på Barnas Lekeland i Spjelkavik
lørdag 20. februar kl. 13.30.
Barna får pizza, brus frukt og is samt fri tilgang til lekearealet. Alt dette koster kr. 50 per barn.
(kr. 145 for ikkemedlemmer)
Påmelding til Erlend innen torsdag 18. februar (SMS: 917 95 805)

Du blir vel med?

Møre og Romsdal Døveforening
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VÅRFEST
Lørdag 6. mars kl. 19.00
På Døvesenteret
(om kvelden etter årsmøtet)
Pris: kr. 200 for medlemmer og kr. 300 for ikkemedlemmer,
og da kan du spise så mye du vil.
De som ikke liker reker må si fra så ordner vi noe annet å spise.
Det blir salg av drikke.
Frist for påmelding: 1. mars til døveforeningens kontor, per mail, faks,
ttlf eller SMS til daglig leder 970 15 044

Vel møtt alle sammen!
Torsdag 25. mars får vi besøk av Odd Inge Schrøder med sitt foredrag om ”DØVEHUMOR”
Dette er noe mange må komme å se på, for dette er virkelig mye å le av…
Som vanlig begynner vi kl. 20.00, men lokalet åpner kl. 19.00 med servering av mat.

DØVBLITTGRUPPA: På møtet i gruppa torsdag 18. mars får vi besøk av hjelpemiddelansvarlig i
Vestnes kommune, Lena Olden.
Møtet starter kl. 18.30 og holdes på Frivillighetssentralen.

SENIORGRUPPA har årsmøte på Døvesenteret onsdag 10. mars kl. 11.00.
Det blir vanlige årsmøtesaker og valg.
Døvestevnet 20.-22 august sammen med Bergen Døvesenter blir denne gang lagt til hotell Mundal
i Fjærland.
Vi har fått en veldig god pris med hotellet, kr 1700
per person (full pensjon i to døgn) i dobbeltrom
og kr. 400 i enkeltromstillegg for to døgn.
Det vil komme mer informasjon i løpet av våren.
Så får vi håpe mange føler seg fristet til å være med på
samlingen. Det er reservert 15 doble og 10 enkle rom.
Dere finner mer informasjon her: www.hotelmundal.no

Det blir også samling på Smøla (Smøla-treff) 16.-18. juli. Vi kjenner ikke til alle detaljene om dette
enda. Dette er et samarbeidsprosjekt som Toralf Ringsø og Bjørg Træthaug jobber med. Ellers er
Døves Menighet og Døveforeningen også med på dette.
Det blir bl. a anledning til å være med på friluftsteater ”Fru Guri av Edøy” Dette er et stort å kjent stykke som vises hvert år .
Det vil komme mer informasjon senere om dette også.

Møre og Romsdal Døveforening
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Årsmelding

Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund
MARS
6
10
12-14
18
21
24
25
27
28
APRIL
1
5
8
10
14
15
17
22
22
23-25
25
28
29

lør
ons
fre-søn
tor
søn
ons
tor
lør
søn

Årmøte i Møre og Romsdal Døveforening. Etterpå Vårfest
Årsmøte i Seniorgruppa
Skihelg på Fjellsetra
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Gudstjeneste i Bergmo kirke. V/Hana og Nordbrønd. Menigheten har årsmøte.
Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Lørdagskafe arr, Kulturutvalget
Palmesøndag

tor
man
tor
lør
ons
tor
lør
tor
tor
fre-søn
søn
ons
tor

Skjærtorsdagsgudstjeneste kl. 18.00 i Volsdalen kirke. Kveldsmat etterpå.
Gudstjeneste kl. 14.00 i Volsdalen kirke. Påskemiddag.
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Årsmøte og "Minikino" på Døvesenteret v/Fritidsklubben
Seniorgruppa
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Havfiske langs kysten utenfor Ålesund v/ÅDAK
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola
Dataparty
Gudstjeneste i Hareid kirke kl. 10.30
Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00

SERVERINGSLISTE

25. feb Tove G. Iversen
18. mar Isabella Winther
25. mar Mette Standal
8.april Anna Oppigård
15.april Sissel Pedersen
22.april Britt Olausen
29.april Tone R. Elvenes
Møre og Romsdal Døveforening

- Lennart Gøranson
- Lorents Ness
- Viggo Elvenes
- Tor Inge Gausnes
- Svein Børre Hjelme
- Kjell O. Olsen
- Johnny Ramstad
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Dersom det
ikke passer å
servere den
dagen du er
oppsatt med,
ta kontakt
med noen
andre på listen for å
bytte dag.

Årsmelding

Nr2/2010

Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening

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

Årgang 40

17. mai på Døvesenteret
Som tidligere år blir det fest på Døvesenteret
på nasjonaldagen.
Vi møtes kl. 16. 00.
Det vil bli salg av kaffe og kaker og is.
Det blir også pølser og brus å få kjøpt.
Vel møtt alle sammen!

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
Fritidsklubben for døve og hørende
barn
Leder: Erlend Holsen
Solstranda 1 i
6035 Fiskarstrand
SMS:
917 95 805
Romsdal Døvblittseksjon
Leder: Bjørg Halås,
Mikkellivegen 18
6429 Molde
Teksttelefon: 71 25 34 42

Seniorgruppa skal også ut på tur og det skjer
21-22. juni.
Vi reiser herfra om morgenen i bil til Kristiansund og
derfra med Kystekspressen til Trondheim. Vi blir der til
onsdag og det betyr ei natt på hotell. Vi håper å kunne
besøke døveforeningen, Havsteinekra og kanskje mange
andre plasser også. Vi må vel en tur opp i Tyholttårnet
som er 124m høyt.
Avreise fra Trondheim skjer tirsdag kl. 16.30 og er fremme i Kristiansund kl. 20.05. Så biler vi tilbake til
Ålesund.
Daglig leder sammen med Lorents skal jobbe mer med
planleggingen og dere vil få vite mer senere. Det vil bli
en egenandel på hver på kr. 1500—kr. 2000.

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

KYSTEKSPRESSEN
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HYTTETUR TIL LOEN
Fritidsklubben har leid koselige hytter på Sande Camping i en av Norges vakreste bygder,
Loen.

Sett av helga 11.-13.juni og opplev idyllisk campingliv ☺
Link til campingplassen: http://www.sande-camping.no/
Pris for medlemmer:
Voksne: 300 ,- pr. person for hele helga.
Barn: gratis!

Pris for ikke-medlemmer:
Voksne: 500 ,- pr.person for hele helga
Barn:
200 ,- pr. person for hele helga.

Kanskje noen vil på tur til Briksdalsbreen, padle i kano eller dra på badeland på Alexandra hotell?
Mulighetene er mange i Loenområdet, så dette blir gøy ☺
Medlemmer av Møre og Romsdal Døveforening har førsteretten til plass, ellers er det
”først-til-mølla-prinsippet” som gjelder, så meld deg på så fort du kan ☺
Bindende påmelding til Erlend på SMS: 917 95805 senest 1.mai!
Vi sees vel?! ☺

Dette er videreføring av tidligere minitreff på Smøla som Døves Menighet hadde om sommeren, som
nå er løftet opp noen hakk og vi inviterer folk fra hele Norge til å være med.
Programmet for treffet er nå i grove trekk klart. Fredag 16. kl 18.00 blir det samling og informasjon om
helgen ved Moldestad på Frostadheia. Lørdag blir en
hektisk dag med båtturer til Ringsøy og Kjønnøy med
omvisning. Klokken 18 er det klart for teaterspillet
«Fru Guri av Edøy» i det nye, flotte uteamfiet på
Edøy. Den blir også tolket. I det fine været lørdag
kveld blir det sosialt samvær til ut i de små timer.
Søndag starter med gudstjeneste i Brattvær kirke, så
blir det kaffe i Wattenfjøset og dagen avsluttes med
middag på Veiholmen.
På Smøla får man overnatting i rorbuer for kr. 250 pr
natt. Mat ordner den enkelte selv, men noen måltider
tar man felles. Båtturen og teaterforestillingene
betaler også den enkelte selv, men ellers er det gratis
påmelding til Møre og Romsdal Døveforening til
e‐post: post@mrdf.no
De blir Toralf Ringsø og Leif Gunnar Kvernberg står i
spissen for arrangementet. Bjørg Træthaug er vår
kontaktperson i Smøla.
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Fredag 4.-Søndag 6.juni: Tur til Averøya
Igjen legger Døves menighet i Møre ut på tur til Averøy.
I år som i tidligere er det Solfrid Lids barndomshjem og
hjemmet til Magne Gaustad i Øksenvågen som er utgangspunket. Her vil det bli overnattinger og bespisning. Her er
det plass til rundt 20 personer. Blir vi flere, så er det f.eks.
mulig å leie campinghytter. Søndag inviteres det til gudstjeneste i Bremsnes kirke kl.11, og etterpå blir det middag.
Fredag:
Ca.kl.2000: Kveldsmat hos Solfrid eller Magne.
(Dere får informasjon når det nærmer seg.)
Lørdag:
Frokost, turer til Rompa, Bremsneshola og Bremnseshat
ten. Vi har med matpakke.
Om ettermiddag og kveld blir det måltider i Bådalen eller
Øksenvågen. Kanskje vi griller?
Søndag:
Frokost. Etterpå er det gudstjeneste kl.11 i Bremsnes kirke.
Middag etterpå.
Kostnader: Vi spleiser på kostnader til middager og
brødmåltider.
Utstyr: Turtøy og sko/støvler, sengetøy til overnatting, fint
om noen tar med sovepose eller dyner – men det er dyner
til noen.
Påmelding: For overnatting og beregning av mat, trenger
vi påmelding. Innen 1.juni til døveprest Odd Erling Vik
Nordbrønd (sms: 950 78 362, e-p:
odd.erling.nordbrond@dovekirken.no eller på
tekst-tlf: 70 16 53 27).
Overnatting: 10-13 personer i Bådalen, 10 i Øksenvågen.
Utover dette, kan det bli campinghytter e.l.
Spørsmål?: Kontakt døveprest Odd Erling,
eller: Solfrid: 415 02 543 / Magne: 993 41 689

Vårt eldste medlem Inga Garnes født 18. januar 1915 døde
18. mars vel 95 år gammel. Hun ble begravd fra Ulstein
kirke 23. mars. Hun bodde alene på Garnes til hun ble syk
i vinter. Inga er mest kjent for sin innsats i Dameklubben
og var en av ildsjelene da feriehjemmet Steinhammer ble
kjøpt og satt i stand. Hun var medlem i døveforeningen i
46 år.
Vi gratulerer Mette Marit Standal med overstått
50 årsdag 11. april.

ÅDAK skal ut på tur 4.-6. juni. Denne gang blir det til
Jølstraholmen camping. Det skal fiskes i Jølstravannet og
i Jølstra, som renner ut ved Førde.
Mer informasjon vil komme på ÅDAK sin hjemmeside
etter hvert.

Medlemsmøte

Det innkalles til medlemsmøte på Døvesenteret
torsdag 22. april.
Sak : NYTT INVENTAR TIL SALEN

DØVESTEVNE i FJÆRLAND

Stevnet blir i Fjærland og datoen er 20.-22 august.
Dette er et fellesstevne sammen med Bergen
Døvesenter og døve i Sogn og Fjordane.
Det vil bli fastsatt priser for medlemmene på neste
styremøte som er 5. mai.
Vi vil komme med mer informasjon i neste nummer
og følg med på hjemmesiden vår også.

Søndag 30.mai, kl.13, er det friluftsgudstjeneste
på Dyrøya i Ellingsøyfjorden. Den blir tolket av
døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd. Barnekor deltar. Samarbeid mellom Ålesund KFUK-KFUM og byens menigheter. Dersom regn holdes gudstjenesten i
låven.
Etterpå er det grilling (ta med mat selv, øya holder
grill), salg av vafler og aktiviteter.
Transport:
Båt fra Nor-Cargo i Breivika kl.11, retur ca.16, kr.75,t/r pr.person
Eller: småbåt fra Mørkeset (naust på landsida, ca. 5
km fra Olsvika, første plass hvor veien går helt ned til
sjøen) fra kl.11. kr.30,- t/r pr.person.
Eller kom med egen båt.

Døves Kulturdager 1.-3. oktober 2010

Andakt på tegnspråk i NRK

Planlegginger er godt i gang og utvalget som jobber
med dette var i Molde 10. april og fikk sett den nye
avdelingen med badeanlegg og spa-avdeling. De
hadde også samtaler med ledelsen og fått svar på
mange spørsmål.
Vi regner med å komme med skjema for påmelding om ikke lenge.
Følg med på: www.kulturdagene.net

Søndag 2.mai, kl.1730:
"Åpen himmel" på NRK 1. Andakt fra Bergen
Døvekirke ved døveprestene Odd Erling Vik
Nordbrønd og Lars Hana, og dessuten er det
tegnspråkpoesi ved Annette Mortensen.
Sentralt i andakten er salmen "Vi kjem i kvite
kjolar" av Marit Kaldhol, Ålesund.
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Referat fra årsmøte i Fritidsklubben for døve og hørende barn
Lørdag 10.april 2010
Årsmøtet ble åpnet av leder Erlend Holsen som ønsket alle velkommen.
Tove Glomset Iversen stilte som referent.
Antall tilstede på årsmøtet var seks medlemmer.
Årsmeldingen og regnskapet ble vedtatt uten ekstra kommentarer
fra medlemmene.
Leder orienterte om ”Kirkebøfondet” som har som formål å ”være
til beste for døve barn og hørende barn av døve foreldre i Møre og
Romsdal fylke”.
Nåværende styre, bestående av Erlend Holsen, Jørn Erik Løvsjø
og Tove Glomset Iversen, ble gjenvalgt for et nytt år framover.

Erlend Holsen

Ref. Tove G. Iversen
Årsmøte i fritidsklubben lørdag 10. april.
Når de voksne hadde møte fikk barna se på komedie på storskjerm på døveforeningen. Etter film og
møte dekket vi på langbord og koste oss med pizza fra pizzabakeren. Praten gikk livlig rundt bordet :-)
Vi var 7 voksne og 3 barn. Mange kunne ikke komme pga kollisjoner med andre ting og kanskje pga
bra været.
Tove, Erlend og Jørn Erik
Romsdal Døvblittseksjon hadde sitt årsmøte den 18. februar på Frivilligsentralen på Vestnes.
Vi hadde ikke så mange saker.
Årsmelding og regnskap ble lagt fram, og godkjent.
Ved valget ble det gamle styret gjenvalgt. Det består av leder Bjørg Halås, kasserer Rigmor Karin
Gjelstenli, styremedlem Magny Gjelstenli og styremedlem Palmar Dyrhol.
Vi er få og det er ikke så lett å finne nye til å bli med i styret, Og så lenge helsa holder, får vi bare
stå på. Kassereren fungerer også som skriver.
Etter forslag ble det vedtatt å legge på prisen for serveringen. Den ble hevet fra kr. 20.- til kr. 25.-.
Det ble overrakt blomster til Bjørg og Palmar. De har begge tatt store operasjoner. Bjørg har tatt noe
som heter BAHA operasjon, og Palmar har blitt CI-operert.
Ellers håper vi på å kunne få til foredrag og lignende på møtene våre. Problemet vårt er at siden vi
er så få, er vi avhengig av at alle møter når det skal være foredrag.
Som alle andre møter i gruppa vår ble også årsmøtet skrivetolket.
Rigmor.

DataParty
Det blir arranger dataparty den 23-25 april
fredag- til formiddag søndag.
Åpen Døveforening fredag kl 1900 oppover.
Også stor skjerm med XBOX og WII-spiller
Ingang pris: Med Data 100,- Uten Data 50,for hele helg. til med også dags tur.
Vennlig gi beskjed til Jørn Erik at dere blir
med til dataparty.

Palmar holder fram mikrofonen slik at han kan
høre hva Magny, Bjørg og Rigmor sier.

Epost: lovsjo@adsl.no
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Riksteaterns Tyst Teater og Teater Manu

Til Seniorgruppa

presenterer ”Nattgjester” på

Tusen takk for blomster jeg fikk ved min
sykdom.
Hilsen Sissel Pedersen

Parken Kulturhus Ålesund tirsdag 11. mai
kl. 19.00.

Dramatisert av Anders Duus basert på innsamlede
fortellinger fra døve i Norge og Sverige.
Vi sakser fra Manu sin hjemmeside:
Et hotell på grensen mellom Norge og Sverige. Et
slikt sted der folk sjekker inn sent, blir en natt og drar
videre tidlig neste morgen. Ikke et slikt sted der man
møtes, blir fortrolig og forteller om seg selv til andre.
Men noe er helt spesielt akkurat i kveld. Ved et utrolig
sammentreff er alle som sjekker inn på hotellet døve.
Dette skaper den mest uvanlige arbeidsdagen noensinne for den hørende resepsjonisten.
Er det helt tilfeldig?
I forestillingen treffer vi et mylder av ulike karakterer;
blant annet et lesbisk par som skal kjøre sin mor til
aldershjemmet, en bridgeklubb på oppdagelsesferd,
en flørt i badstuen, en ung mann som til sin forbauselse har takket ja til å drikke en øl med en fremmed, en
stuepike som får helt nye arbeidsoppgaver og en
sønnesønns bil som har brutt sammen, og det ser
ikke
ut til at han rekker hjem til sin farmors begravelse.
Uventede møter oppstår når plutselig hvert eneste
menneske en møter, snakker ens språk. Historier blir
fortalt. Vakre minner, sørgelige minner, morsomme
anekdoter og livshistorier.

Fin skihelg på Fjellsetra
Ca 40 store og små fant veien til Fjellsetra 12.-14.
mars på en skihelg i en stor hytte + 1 små hytte.
En fin tradisjon hvert år. Den helga kom det masse
snø. Kjekt for ungene å leke ute og gå på ski/slalom
sammen med voksne. Gode vafler fikk vi etter skituren. Tid til påskeverksted for barna også, noen
"blåste" ut innholdet av eggene og alle fikk male.
Tradisjonell gudstjeneste med lystenning og sanger
lørdag ettermiddag. Fotballtitting på TV etterpå før
vi spiste middag. Felles godteri stund for ungene før
lek og moro for alle. Ungene kunne holde på den
samme leken i lang stund etterpå og mye latter ble
det. Søndag ble det masse snø, og det ble måking og
sosialt samvær etter frokosten før vi dro hjem igjen.
Andre gikk fortsatt på ski søndag også. En kjekk helg
med andre ord.
Flott samarbeid mellom Døves Menighet, Møre og
Romsdal Døveforening, Fritidsklubben og ÅDAK.

Fra Fjellsetra.
Ukens konkurranse:
Hvor mange biler er det her? Hvor er dem og hvilket merke er det??
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Protokoll fra årsmøtet lørdag 6. mars 2010
Åpning av årsmøtet
Årsmøtet startet kl. 12.15.
Leder Vibeke O. Larsen ønsket alle velkommen til årsmøtet.
Det var 25 medlemmer som hadde stemmerett til stede og 5
andre.

Varamedlemmer:
Solveig Olsen
Jørn Erik Løvsjø
Helle Christiansen
Valgt med akklamasjon

Godkjenning av dagsorden
Beretning og regnskap var utsendt 14 dager før årsmøtet.
Ingen hadde kommentar til innkallingen.

Revisorer:
Erling Fylling
Kirsti Fylling
Vara:
Beate E. Furland
Valgt med akklamasjon

Valg av referent
Leif Gunnar Kvernberg ble valg til referent.
Valg av møteleder
Harald Oppigård ble valgt til møteleder.

for 1 år
for 1 år
for 1 år

Kulturutvalg:
Jørn Erik Løvsjø
for 1 år
Tone R. Elvenes
for 1 år
Vara:
Sissel Pedersen
for 1 år
Da man ikke klarte å velge 3. representant i utvalget fikk styret
fullmakt til å ordne dette.

Dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten endringer.
Valg av protokollkomité
Tor Inge Gausnes, Kirsti Fylling og Erling Fylling ble valgt.

Valgkomite:
Tor Inge Gausnes
Tone R. Elvenes
Harald Oppigård
Vara: Jo Arve Furland

Tellekorps
Protokollkomiteen fungerer også som tellekorps ved skriftlige
valg.
Foreningens årsmelding for 2009
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt.
Følgende tilføyes/rettes:
Protokollkomiteen er ikke oppført i årsmeldingen. Den besto
av:
Kirsti Fylling, Lorents Ness og Tor Inge Gausnes.
Foreningens årsmelding ble godkjent.

Avslutning
Vibeke takket alle for tilliten ved å bli gjenvalgt for ett nytt år
som leder. Hun takket møteleder for god gjennomføring av
årsmøtet, og takket de som gikk ut av styret og andre utvalg,
og ønsket de nyvalgte lykke til og håper på godt samarbeid
med alle tillitsvalgte.
Årsmøtet var ferdig kl. 15.30.

Regnskapet for 2009
Regnskapene viste et overskudd på kr. 45 452.
Ålesund 10. mars 2010
Det ble lagt frem revisors beretning undertegnet av Erling Fylling og Kirsti Fylling, som ikke hadde bemerkninger til det
fremlagte regnskap.
Tor Inge Gausnes
Det ble orientert om et bidrag fra Max Bingo som kom etter at
regnskapet var ferdig og tas med i regnskapet i 2010.
Erling Fylling
Regnskapet ble godkjent.
Også regnskapet for Kirkebøs fond og Freifondet ble godOgså Seniorgruppa
kjent.

Kirsti Fylling

har hatt sitt årsmøte på Døvesenteret onsdag 10. mars,
15 deltakere var tilstede.
Leif Gunnar ble valgt til møteleder.
Ingen hadde bemerkninger til årsmelding og regnskap
som ble godkjent.

Foreningens budsjett for 2010
Budsjettet som ble lagt frem viser en balanse på kr. 403 000.Budsjettet ble godkjent.
Valg:
Valgene ble ledet av Helle Christiansen. De andre i valgkomiteen var Tor Inge Gausnes og Lorents Ness. Sistnevnte hadde gyldig fravær og var ikke til stede.
Valg av styre:
Vibeke O. Larsen
Rolf Inge Otterdal
Martin Stavaas

for 1 år
for 1 år
for 1 år

Magne Gaustad ledet valgene og styret ble slik:
Leder Lorents Ness. Med seg i styret blir Magne
Gaustad og Viggo Elvenes.
ikke på valg Solveig Olsen ble varamedlem.

ikke på valg
ikke på valg

Forslag fra valgkomiteen:
Erlend Holsen
Cecilie Måseidvåg
Begge ble valgt med akklamasjon

for 2 år
for 2 år

Valg av leder:
Vibeke O. Larsen
Valgt med akklamasjon

for 1 år

Martin Stavaas revisor, Sissel Pedersen ansvar for
lotteriet.
Matkjøp og servering ordnes av Jorid og Erling Fylling.
Erling Fylling tar seg av trimturene.
Det ble også vedtatt å lage vedtekter for gruppa til neste
årsmøte.
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Ålesund Døves Aktivitetsklubb Protokoll fra årsmøtet fredag 26. februar 2010
Valg:
Valgene ble ledet av Erlend Holsen. De andre i valgkomiteen
var Britt Olausen og Jørn Erik Løvsjø (vara)

Åpning av årsmøtet
Årsmøtet startet kl. 18.15.
Leder Jo-Arve Furland ønsket alle velkommen til årsmøtet.
Det var 15 medlemmer som hadde stemmerett til stede.

Valg av styre:
Harald Oppigård
ikke på valg
Kirsti Fylling
ikke på valg
Forslag fra valgkomiteen:
Jo-Arve Furland
for 2 år
Arne Karlsnes
for 2 år
Begge ble valgt med akklamasjon

Godkjenning av dagsorden
Beretning og regnskap var utsendt ca 14 dager før årsmøtet.
Ingen hadde kommentar til innkallingen.
Valg av referent
Kirsti Fylling ble valg til referent.
Valg av møteleder
Jo-Arve Furland ble valgt til møteleder.
Dagsorden
Dagsorden ble godkjent uten endringer.
Klubbens årsmelding for 2009
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt.
Følgende tilføyes/rettes:
Det står ingen vara til revisor på årsmeldingen. Vi tar det til
etterretning.
Tekst til aktiviteter er for lang, og det var for kort i 2008. Så vi
prøver å få det til en passende tekst til de forskjellige aktiviteter på årsmeldingen neste år.
Medlemstallet på årsmeldingen var feil, det riktige var 124
medlemmer.
Foreningens årsmelding ble godkjent.

Valg av leder:
Jo-Arve Furland
Valgt med akklamasjon

for 1 år

Varamedlem:
Jørn Håvar Iversen
Valgt med akklamasjon

for 1 år

Revisorer:
Tor Inge Gausnes

for 1 år

Vara:
Martin Stavaas

for 1 år

Valgkomite:
Erlend Holsen
Britt Olausen
Vara: Jørn Erik Løvsjø

Regnskapet for 2009
Regnskapene viste et overskudd på kr. 36 437,Det ble orientert om et bidrag fra Max Bingo som kom etter at
regnskapet var ferdig og tas med i regnskapet i 2010.
Regnskapet ble godkjent.

Avslutning
Jo-Arve takket alle for tilliten ved å bli gjenvalgt for ett nytt år
som leder og takket de som gikk ut av styret og ønsket de
nyvalgte lykke til og håper på godt samarbeid med alle tillitsvalgte.
Årsmøtet var ferdig kl. 19.40.

Innkomne forslag
6 logoer ble lagt fram uten at vi ble enige om et bestemt logo.
Viktig å finne fram en logo som vi føler tilhørighet til.
Det ble bestemt at styret får fullmakten til å jobbe videre med
logo inntil videre.

Ålesund 10. mars 2010
Kirsti Fylling
sekretær

Jo-Arve Furland
leder

Harald Oppigård

Arne Karlsnes

Utdrag fra styremøte i Møre og Romsdal Døveforening 17. mars:
Alle var tilstede.

ningsanlegg senere.

Erlend ble valgt til nestleder.

Ingen blir med på FFO Ålesund sitt 25 årsjubileunm
16. april da vi har arrangement på Døvesenteret samme
kveld.

Arbeidsutvalget består av: Vibeke, Erlend og Rolf Inge.
Martin varamedlem.

Det innføres regler for å betale egenandel ved ugyldig fravær til fester og lignende arrangement spesielt fester der det
kjøpes inn mat.

Vibeke representerer styret i Kulturutvalget.
Vibeke og Cecilie deltar på FFO Møre og Romsdal sitt årsmøte i Ørskog samfunnshus lørdag 29. mai.

Det ble vedtatt at underavdelingene ikke kan annonsere og
Det er mottatt følgende tilskudd:
låse arrangement på Døvesenteret før 1 mnd gjenstår fordi
Likemannsmidler besøkstjenesten kr. 3 617. NDF kulturmid- utleie må prioriteres for å skaffe inntekter. Det må da forler kr. 5 000. Max Bingo 81 152.
handles om å flytte på datoen.
Til landsmøtet i NDF i Tromsø blir vi representert med føl- Døveforeningen er positiv til å være med på å arrangere
gende: Vibeke. Erlend og Cecilie. Daglig leder blir også med. Smølatreff 16.-18. juli.
Det innkalles til medlemsmøte 22. april. Sak: Nytt inventar i Detaljer angående stevnet i Fjærland utsettes til neste stymøtesal.
remøte som blir 5. mai. Datoen for stevnet er 20.-22. august.
Fra Sameiet Storevågen 75 er det vedtatt å koste på inspek- Leif Gunnar og Vibeke deltar på et informasjonsmøte som
sjonsluker til tak i begge bygg. Det vil komme ekstrautgifter Brisk Brukerforum skal ha 28. april.
til frekvensstyring for å redusere strømforbruk i gjenvin7
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Som mange husker, så utlyste vi i vinter en konkurranse
om å komme med forslag til plakat for
Døves Kulturdager 2010 i Molde
Og vinneren er:

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
Fritidsklubben for døve og hørende barn
Leder: Erlend Holsen
Solstranda 1 i
6035 Fiskarstrand
SMS:
917 95 805
Romsdal Døvblittseksjon
Leder: Bjørg Halås,
Mikkellivegen 18
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

Årgang 40

Kirsti Fylling, 6030 LANGEVÅG

Vi gratulerer !
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DØVES KULTURDAGER I MOLDE 1.-3. OKTOBER 2010
Plenleggingen er kommet et stykke videre og komiteen som består av Vibeke O. Larsen. Helle Christiansen.
Jo Arve Furland og Leif Gunnar Kvernberg har hatt mange møter i vår og føler ting faller på plass nå.
Det er til nå påmeldt 5 grupper som skal vise teater.
Vi venter også å høre fra de som er i Stocholm på Nordisk Kulturfestival for å speide på teaterfremføringer
der, for å se om det er noen som kan inviteres til
Døves Kulturdager i Molde.
Ellers jobber vi med ulike aktiviteter som skal skje i løpet av helgen.
Bl. a ulike tilbud på Work Shop.
Vi jobber også å skaffe båt slik at de som ønsker kan få delta på havfiske utenfor Romsdalskysten.
På søndag håper vi å få ordnet med busstur, hvor vi drar til
Atlanterhavsveien og tilbake. På veien vil vi prøve å dra innom så
mange kjente steder som mulig. Vi håper å få tak i guide som kan
fortelle om dette. Så dette skal bli spennende dager for alle!
Påmeldingene begynner nå å komme inn fra hele Norge og vi er
spente på hvor mange som vil være med på dette. Vi venter fortsatt
på flere påmeldinger til å delta med utstilling denne helgen.

Døves Kulturdager og våre medlemmer

Møre og Romsdal Døveforening hadde styremøte onsdag 30. juni og en av sakene var tilskudd til
våre medlemmer som vil delta på Døves Kulturdager 1.-3. oktober i Molde. Styret håper at mange
av våre medlemmer vil være med på dette arrangementet som det vil bli lenge til vi får på våre
kanter. Derfor vedtok styret å bevilge kr. 20 000 som støtte til de som blir med fra fredag til søndag. Det vil bli et maksbeløp på kr. 1000 på hvert medlem. Dersom det blir over 20 deltakere vil
beløpet bli litt redusert. De som deltar bare en natt vil få mindre i tilskudd.
Så vi håper at mange vil benytte seg av dette og være med på å oppleve ”døvekultur” på sitt
beste fra hele landet. Også den sosiale delen ved å treffe venner en ikke har sett på lenge er
viktig å få med seg.
Så nå er det bare å sende inn påmeldingsskjema til kontoret.
Har dere spørsmål, ta kontakt med daglig leder.

Ålesund Døves Aktivitetsklubb melder også at de vil gi tilskudd, men de kunne ikke
behandle dette før ferien slik at dette kunne komme med i dette nummeret av Kontaktposten.
Andre saker fra styremøtet:
Det ble diskutert julebordet 11. desember. Et av forslagene var Teaterfabrikken i Ålesund. Daglig leder
undersøker priser.
Det søkes NDF om kursmidler til å gjennomføre organisasjonskurs i november. Det innhentes tilbud fra
ulike hoteller. Vi undersøker aktuelle personer om de kan stille
som forelesere på kurset.
Daglig leder ordner søknad fra ”gavemidler” i Sparebanken Møre.
Frist er 1. oktober.
Havets Festbord går som planlagt 30. oktober.
Det er mottatt prosjekttilskudd kr. 30 000 til Døves Kulturdager fra
Møre og Romsdal fylke. Pengene utbetales når regnskap og rapport
er levert.
Styremedlem Rolf Inge Otterdal meldte om flytting til Ål fra høsten
for å begynne på skole der. Derfor trekker han seg fra styret.
Dette ble akseptert som gyldig grunn for å fratre. Solveig Olsen
rykker opp som nytt styremedlem.
Rolf Inge ble takket for innsatsen i de
3, 5 år han har sittet som styremedlem og ønsket han lykke til
videre.
Neste styremøte blir 18. august.
Leder Vibeke og Rolf Inge
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Døvestevnet i Fjærland 20.-22. august

Det er til nå påmeldt hele 43 deltakere (18 fra Møre og 25
fra Bergen)
Det er fortsatt ledig plass til flere så det er bare å melde
seg på.
Vi skal bo på hotell Mundal som ligger i Fjærland i Sogndal
kommune.
Fjærland er et sted vi aldri har hatt stevne før, kun kjørt
forbi på vei til Sogndal eller andre steder lenger sør.
Hilser fra John Brekke, som nå driver hotellet og han
gleder seg til å møte oss den helgen. De kommer nok til å
stå på for at vi skal ha det kjekt der.
Døveforeningen går inn med kr. 15 000 til medlemmene som blir med. Det meste er tilskudd fra
Ådak, og vi er glad for at de vil bidra med støtte.
Så er det flere som ønsker å være med, bare ta kontakt med daglig leder.
Fristen er satt til 1. august.

Seniorgruppa

var på tur til Trondheim 21.-22. juni. 11 deltakere var med. Turen startet i to biler fra
Spjelkavik kl. 8.30. Ferden gikk via Molde, til bomstasjonen i Averøy. Der møtte vi Solfrid og Magne. Derfra
tok vi bussen til Kristiansund. Det ble slik fordi det er mangel på langtidsparkeringsplasser i byen.
Kl. 12.00 gikk vi om bord i Kystekspressen som via en del stopp underveis tok oss frem til Trondheim. Dikk
kom vi kl. 15.30 og som avtalt var fire kjekke gutter, Jon P, Ola S, Bjørn M og Reidar J klar med biler. De
kjørte oss først til hotellet vi satte fra oss bagasjen. Så dro vi til Tyholttårnet for å spise middag og samtidig nye utsikten over byen. Vi var i tårnet litt over en time og det er den tiden det tar restauranten å gå
en runde rundt sin egen akse, slik at vi fikk sette hele byen. Været var også nydelig, noe kald vind.
Etterpå dro vi til Rødbygget, hvor vi ble guidet rundt av to kjekke jenter.
Neste dag var vi med på Seniortreffet i byen. De hadde lagt det til sentrum denne gang, grunnet Rødbygget
ble for lite til så mange. Hele 54 møtte opp og sammen med våre 11 ble det en stor gjeng.
Kl 13.30 tok vi avskjed med den gjengen og de fire guttene kjørte oss til Havsteinekra helse– og velferdssenter.
Havsteinekra helse- og velferdssenter er et kommunalt drevet senter tilrettelagt for døve, døvblinde og
blinde. Tjenenesten består av:
* byomfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde
* heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde
* 24 sykehjemsplasser for personer med sansetap
Havsteinekra helse- og velferdssenter har også 24
sykehjemsplasser som er tilrettelagt for personer med
demens.
Lederen, Beate Kristin Linge, tok oss med på en omvisning av senteret. Vi ble alle imponert over stedet, som
må være et flott sted å komme til når man ikke lenger
klarer å passe seg selv.
Kl 16.30 dro vi til kaien hvor Kystekspressen tok oss
tilbake til Kristiansund og derfra med bil heim til Ålesund. Alle var enig om at dette var en vellykket tur.
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Fritidsklubben ut på tur
Helgen 11.-13. juni hadde Fritidsklubben tur til Loen. Vi leide 3 stk hytter på Sande Camping ved Loenvatnet, 2 store hytter og 1 vanlig hytte.
Lørdag dro vi til Alexandra hotell for å benytte oss av badeanlegget der. Det var visst populært!
På kvelden grillet vi utenfor hyttene men dessverre var ikke været bra, regn og vind, så vi spiste inne og
koste oss sosialt.
Søndagen var været litt bedre, så vi gikk en tur ned til Loenvatnet slik at ungene kunne leke seg i vannkanten før vi reiste hjem.
Selv om været ikke var med oss den helgen var vi enige om at vi hadde det kjekt likevel.
Ekstra hyggelig var det at Aljona og Antonius hadde tatt den lange veien fra Bergen for å være i lag med
oss.
Vi takker for tilskudd fra Frifond for at turen kunne gjennomføres.
ref: Jørn Håvar

Døves Menighet har også vært på tur i juni. De var på Averøy hos Solfrid og Magne, og dette
begynner å bli tradisjon nå. Der var også deltakere fra Trondheim med. Slik vi har fått fortalt så
har det vært en flott tur og blir nok gjentatt neste år.

Til alle som reiser på ferie til Sørlandet og i Trøndelag:
Dere har vel fått med at det er tolket forestilling av ”Spelet om Heilag Olav”
som går på Stiklestad 25. juli kl. 19.00. Denne forestillingen er også skrivetolket.
I Dyreparken i Kristiansand er det tolket forestilling av ”Kaptein Sabeltann”
8. juli, 9. juli, 14. juli og 16. juli.
God Sommer!
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TEGNSPRÅKUNDERVISNING
I følge Tove Glomset blir det på nytt startet opp grunnleggende studium
i tegnspråk for hørende til høsten, hvis mange nok melder seg på.
Studiet vil gå over et år deltid med undervisning en kveld i uka og gir 30
studiepoeng.
Påfølgende påbygging (tilsammen 60 stp) kan igangsettes neste skoleår
dersom man får nok påmeldte da også.
Tove Glomset
Kjenner dere noen som er interessert så be dem kontakte Tove på
mailadressa tovegi@mimer.no slik at de kan få tilsendt mer informasjon om studiet

Ferie

Både daglig leder og Velferdssekretæren har ferie i uke 28—32.
Vi ønsker alle en flott sommer!
Døvesenteret åpner igjen etter ferien
5. august.
Torsdag 9. september kommer
Tolketjenesten til Døvesenteret til den årlige
informasjonskvelden.
Slike kvelder er nyttig både for oss som brukere og tolkene.

Inventar til Døvesenteret
Som mange har fått med seg så jobbes det
med å skaffe nye bord/stoler til Døvesenteret.
Dette er letter sagt enn gjort, men vi står på
og håper å ha funnet noe i løpet av høsten.
Vi hadde et bord og en stol til visning og
prøvesitting, før ferien, men de fleste fant ut
at stolen hadde for høye armlener og vi ble
enig om å forkaste den. Bord var ok, men vi
prøver et med svart understell i stål neste
gang.
Det skal bestilles nytt prøvesett etter ferien
så får vi se om alle blir fornøyd.

SMØLATREFF 16.-18 juli samler hele 70 deltakere. Dette var det ingen av oss i arrangementskomiteen som trodde var mulig. Så de på Smøla
har jobbet mye med å finne overnatting til alle.
Mrn nå ser det som alt er i boks.
Av programmet så blir det samling på moldestad
fredag kveld.
Lørdag blir det båttur til Rongsøya og Kjønnøya.
Der blir det guide med også.
Etterpå skal ”Fru Guri av Edøy” i amfien på
Edøya overværes. Der blir det også tolket forestilling. Senere blir det samling på Moldestad
utover kvelden.
Søndag blir det gudstjeneste i Brattvær kirke
med middag på Veiholmen etterpå. Så avsluttes
helgen og hjemreisen kaller. Noen velger å ta ei
natt til mens de er i Smøla.
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Fra ÅDAK sin hjemmeside:
Fiskergjengen har hatt veldig flott turen i Jølstraholmen og hytte var veldig flott også. På fredag
hadde vi sosial og grillmat også. Da gutter prate mye om fiske historie. På lørdag morgen hadde vi
leige båt med motor for 4 passasjer vi rolle bytter etter 2 timer og de andre står i land og kaster
fisker med sluk og mark. Noen har prøvde med fluefiske også. Stein Hovde fikk første ørret om
dagen. Frem til kl 1900 reise vi tilbake til hytte og begynne med grillmat det var veldig god mat
også. Etter grillmat Stig, Jo Arve og Jørn Håvard dro tilbake til ferskvann sjøen og prøve igjen fiske med båt. Stig og Jo Arve bruk oter på begge side imens Jørn Håvard sjåfører med motor. De
andre orke ikke fiskere mere for trodde det blir ingen fisk. Etter ca 1 timer da 3 gutter kom tilbake til hytte da Jo Arve spurte alle gjett hvor mange har vi fått fisk ? Fleste sier 0 de andre sier fra
1 til 10 da Jo Arve sier har fått 11 ørret. Noen trodde ikke på oss så vi vise dem ble overaske og
alle tatt bilder også. Etterpå alle har hatt meget flott sosial utover natt. Neste dag på søndag fikk
vi vite at treng ikke vaske hytte bare kun oppvaske og ta med søppel til boss stativ. Alle synes det
var veldig flott for en helga....
Også har hatt meget flott varm sol hele tide. Noen har fått solbrent
også.
De som var med :
7 fra Sunnmøre
6 fra Bergen
3 fra Sogn og Fjordane ( 2 av dem kun dagstur på lørdag )
Vil sats fisketur neste år også. Sats kanskje i Stryn elv september neste
år.

Havfiske
og krabbeteiner

Gokart i Olsvika
Klubben arranger en gøy konkuranse Go-Kart i Olsvik.
Oppmøter bane i Olsvik kl 11.00 lørdag den 28 august.
20 minutter kjøre for medlem koster 100 kr pr. deltaker.
Uten medlem fullpris 250kr.
Go-Kart har egen hjemmeside : www.gokartutleie.no

Klubben har veldig glede
seg arranger utflukt den
3-5 september i Fjørtoft.
En nye tema om krabbe fiske. Skal legg ut teine på
fredag. Lørdag dra opp krabbe teine etterpå skal vi
ha en del matkurs hvordan man kan kokk krabbe og
rense innmate krabbe også etterpå det blir skalldyr
fest med fersk krabbe, reker med loff . Skal spørre
en som er ekspert krabbe om vil lære oss. Han som
ofte selge krabbe til døveforening sin havfest.....
Skal prøve skaffe en stor båt som vi kunne ut på
havfiske. Det vil kom flere omtale etter ferie...

Etter Go-Kart da Møre og Romsdal døveforening har lørdagskafe.
Påmmelding til Jo Arve SMS 90691312 frist fredag 27 aug

6

ROMSDAL DØVBLITTSEKSJON hadde sitt siste møte før sommerferien på Frivillighetssentralen i
Vestnes torsdag 20. mai.
8 deltakere var med og møtet var en hyggelig samling for oss faste som bruker å komme.
Bernt Sætre som fylte 85 år 28. mai ble gjort stas på med blomster.
Ved gjennomgang av medlemslistene så er Bernt nå vårt eldste medlem, noen måneder eldre enn Kjellaug
Rønnestad fra Folkestad i Volda.

Bernt til venstre sammen med to andre møtedeltakere

Velferdssekretæren har vert på besøk hos
Odd Gunnar Sæther.
Han har funnet seg til rette i sin nye
omsorgsleilighet på Averøy, like ved det
nye sykehjemmet han flyttet ifra.
Han har blant annet et godt, solid hjelpemiddel til å løfte seg opp fra stol til rullestol og omvendt. Stor fin leilighet. Mange
fine, smakfulle malerier på veggene,
mange av dem har tanta til Odd Gunnar
malt.
” Jeg vil bli veldig glad for mer besøk,
nå som jeg har egen leilighet” sier Odd
Gunnar.

Bernt Sætre fra Åndalsnes

Vi gratulerer:
Lorents Ness med overstått 70 årsdag 30. juni.
Dagen ble feiret i Frankrike sammen med barn og barnebarn.
Rigmor Gjelstenli med 70 årsdag 14.
juli.

Torsdag 29. juli blir det gudstjeneste i Borgund kirke. Det er olsok som feires og det blir middag (rømmegrøt) på Sunnmøre museum etterpå.
Denne blir tolket slik som i fjor, enten ved døvepresten eller fra Tolketjenesten.

DØVBLITT GRUPPA hadde planlagt tur til Hellesylt fredag 26. juni for 2 museums besøk. Men turen
måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Tur blir utsatt til høsten.
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund
AUGUST
4
ons
12
tor
19
tor
20-22
fre-søn
25
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26
tor
28
ons
28
lør
SEPTEMBER
2
tor
3-5
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9
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15
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22
ons
23
tor
23
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24-26
fre
OKTOBER
1
fre
2
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3
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7
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13
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14
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21
tor
21
tor
27
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30
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Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Døvestevnet sammen med Bergen Døvesenter i Fjærland
Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Gokart i Olsvika v/ÅDAK kl. 11.00
Lørdagskafe arr, Kulturutvalget
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Havfiske og sette krabbeteiner i Fjørtoft m/Skalldyrsfest v/ÅDAK
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tolkene i Møre kommer på besøk
Seniorgruppa
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola
Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Dataparty
Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Døves Kulturdager i Molde
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Seniorgruppa
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Åpen kirke i Volsdalen
Havets Festbord

SERVERINGSLISTE

12.8: Beate E. Furland
19.8: Tove Glomset
26.8: Isabella Winther
2.9: Mette Standal
9.9: Solveig Olsen
16.9: Kirsti Fylling
23.9: Anna Oppigård
14.10: Sissel Pedersen
21.10: Jorid Fylling

- Jørn H. Iversen
- Johan Solheim
- Karstein Ramsvik
- Inge Heen
- Truls Hansen
- Odd Erling Nordbrønd
- Lennart Gøranson
- Magne Gaustad
- Lorents Ness
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Dersom det
ikke passer å
servere den
dagen du er
oppsatt med,
ta kontakt
med noen
andre på listen for å
bytte dag.
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Flere bilder fra Kulturdagene:

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
Fritidsklubben for døve og hørende barn
Leder: Erlend Holsen
Solstranda 1 i
6035 Fiskarstrand
SMS:
917 95 805

Tone Elvenes leser tekst.

Søstrene Elise og Ida K. Børseth fra Angvik.
De har vært medlemmer hos oss i mange år.

Romsdal Døvblittseksjon
Leder: Bjørg Halås,
Mikkellivegen 18
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

1 yngste deltaker, som sjarmerte mange i Molde.
Mathilde C. Holsen,

Døvblittgruppa hadde en fin tur til Atlanterhavsparken onsdag den 1.september. Vi hadde stordrosje fra Vestnes. Fem
entra drosja her, og så kjørte vi via Tomrefjord til Rekdal, der vi tok på Magny. Så videre langs
"Kjetil Rekdals vei" om Vestrefjord og Vatne til Moa for å ta på Jorunn. Så strake veien til Akvariet. Der var Elisabeth og
Mary, og så tok vi runden også på fisker og andre dyr i monterne langs veggene. Der var mye rart og se. Mange slags fisker i
flotte farger. Skatene var nysgjerrige og kom helt opp i vannskorpa og ville "hilse" på. En liten pause med mat og drikke i
kafeen,før vi gikk for å se at også fiskene trenger mat. Det var artig å se på.
Etterpå gikk vi ut for å se på pingvinene. Pussige fugler i grunnen. De holdt en "kaklende" forestilling for oss, opp og ned i
dammen. Så etterpå i avisa at to nye hadde fått navn- Luna og Mare- tror jeg det var.
Etter oppholdet i Atlanterhavsparken, kjørte vi til byen igjen og opp til Fjellstua. Der fikk vi en hyggelig overraskelse :) Leif
Guunar kom og var sammen med oss. Så var det middag i kafeen der, og vi hadde det trivelig med god mat og prat. Det var
en flott dag med utsikt innover fjordene og ut til øyene og havet. Overraskende var det også at Leif Gunnar hadde med gave
fra Døveforeningen til Rigmor som hadde bursdag, 70 år, i juli. Hjertelig tusen takk for det.
Etter besøket på Fjellstua var det tid for å si takk for følget til de som hadde vært med. Elisabeth, Jorunn og Leif Gunnar kjørte hjem. Vi andre, med vår kjekke sjåfør Per Normann, satte oss i drosja og nå gikk turen gjennom
tunellen til Ellingsøya det vi tok farvel med Mary, og videre innover og via Tennfjord og Vatne over Nakkedalen til Fiksdal
og Rekdal. Der gikk Magny av, og så var det bare siste biten til Vestnes igjen. Der gikk resten av gjengen av og takket for
turen. Vi sa takk til Per Normann for trygg og fin skyss.

Gudstjeneste og kafé i Molde
Kulturdagene 2010 er over. Det ble et vellykket arrangement med bra innslag i teater,
workshops og en fin festkveld.
Denne gang var det i Molde. Kanskje skal Møre og Romsdal neste gang arrangere det i
Kristiansund? Eller kanskje i Ulsteinvik eller i Ørsta? Takk til komiteen som har arbeida og
svetta med arrangementet.
Det er tradisjon at Døvekirken tar ansvar for gudstjeneste om søndagen. Denne gangen samarbeidet Døves menighet i Møre med Molde Domkirke. Det var litt spennende for kirken
har hatt dårlig rykte blant døve p.g.a. at den har vært mørk. Men for det første var alteret
flyttet langt fram – og for det andre var det flott belysning. Så det fungerte veldig bra.
Her medvirket døveprester og lokal prest. Tone Rørvik Elvenes hadde tekstlesning og
Leikny Holden hadde nattverdpoesi. Mange fra kulturdagene kom, men vi savnet byvandringen som det har vært de siste
årene.
Etter gudstjenesten inviterte Døves menighet i Møre til kafé i kirkekjelleren. Her ble det solgt bacalao (laget av Jorid og
Erling Fylling) og sveler (laget av Tone R.E.), og bordkonkurranse var også populært. En stor takk til alle som medvirket
til at dette gikk så bra, og særlig til dere som har jobbet med å lage maten!

Hei hobby-glade damer og piker.
Hvorfor ikke om vi skal satse på en ettermiddag-hygge med diverse hobbyer sammen på døveforeningen. Håper å se
deg/dere søndag d. 14. november og lørdag d. 4 desember kl. 13 til vi orker ikke mer. Hva skal vi lage? Tar med din ting
og mekker. Det kan være strikke,hekle,sy,broder,scrapbooking,lag kort, m.m. Det er velkommen for alle, kanskje noe
tipser får man den dag :) Sees vi?
Vil det være fint å påmelde til Helle Chr. mobil nr: 91576926 - No

Vi gratulerer Trygve Krogstad
som fyller 80 år 15. oktober

Hjertelig tusen takk for oppmerksomheten på
min 70 års dag.
Hilsen Rigmor Gjelstenli
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Badeland i Molde ☺
Dette kan du ikke gå glipp av – så kom og bli med på bading på det flotte badelandet
ved Seilet hotell i Molde!

Vi møtes på badeland lørdag 13.november kl. 12.30.
Barn som er medlemmer av Møre og Romsdal Døveforening får gratis inngang ☺
Voksne betaler vanlig pris.

Her kan du sjekke hjemmesiden til Moldebadet om du vil: http://
www.badelandene.no/badelandene/moldebadet,-molde
Hilsen Barneklubben v/Erlend, Erik og Tove ☺

Her er noen morsomme barnetegninger som jeg har her på kontoret. Den til venstre fikk
jeg av Marianne (døv) som var 7 år den gang på toget fra Ål til Oslo i 1985. Hun bor nå i
Drammen og er blitt stor jente :) Det var meg som var så blid sa hun. Den andre
tegningen er tegnet av Vilde, datter til Vibeke, her en dag mens Vibeke og jeg diskuterte
ting på kontoret. Sannsynlig er det Vibeke og Vilde som er tegnet.
Er ikke likheten på figurene stor ?
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Det årlige stevet sammen med Bergen Døvesenter og døve i Sogn og Fjordane ble denne gang holdt
på Mundal hotell i Fjærland.
Det ble nok et minne for livet også med negativt fortegn denne gang. At vi kun fikk uttynnet suppe i
mange varianter til alle varmmåltidene… Til den siste på søndag lunsj hadde mange forlatt hotellet
før spisetid for å få seg noe annen mat andre steder. Hotellet har i ettertid beklaget den dårlige fantasien i matveien….
Men dette skulle ikke klare å ødelegge turen for de 53 som var med. Fjærland er ikke så stor i antall
hus og mennesker, men er kjent for å trekke til seg masse for om sommeren.
Bokbyen er verdt et besøk og mange av oss var innom de mange bokutsalgene. Her fantes bøker for
enhver smak.
Vi var også innom Norsk Bremuseum. Det var mye å se der også og etterpå var vi oppom Bøyabreen.
Ellers gikk helgen fort slik det pleier å gjøre når man er sammen med gode venner.
Så venter vi spent på hvor Bergen Døvesenter legger samlingen i 2011.

Teater Manu

kommer til Ålesund
onsdag 20. oktober med forestillingen ”Geografi og
Kjærlighet”
Dette skjer i Parken Kulturhus og forestillingen begynner kl. 19.00.
Billetter fås kjøpt ved inngangen.
De skriver i sin brosjyre:
Teater Manu markerer Bjørnson-året 2010 med å sette
opp Bjørnsons mest kjente og kjære komedie. Stykket
handler om at vi ikke vet hvor godt vi har det, før vi
mister det vi setter mest pris på. Stemmeskuespilleren
sørger for at forestillingen passer både for hørende og
døve.
Med blant andre Mira Zuckermann og Irene Greftegreff.
Velkommen til en lystig og blid komedie!
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Så er Døves Kulturdager over og ble gjennomført på Rica Seilet hotell i Molde. Et flott sted å ha slikt
arrangement på hvor alt kunne skje i samme hus. Hotellets folk sto på for at vi skulle trives der. Vi
fikk i løpet av helgen mange spørsmål fra hotellets folk om tegnspråket. De ble facinert av det og
noen ville også videre å lære dette. Vi regner med rundt 300 mennesker var med på Kulturdagene på
en eller annen måte.
Åpningen skjedde fredag kveld og Molde kommune var representert ved kultursjef Jan Olav
Szhontheimer. Toralf Ringsø, en gammel traver når det gjelder Kulturdager, var hentet inn som programleder. Åpningen ble ”kuppet” av vår egen teatergruppe som overtok arenaen før den offisielle
åpningen. De hadde kalt stykket sitt BB. Temaet de spilte på var Bjørnstjerne Bjørnson sin 100 årsfeiring og Molde by som også hadde jazzfestival og et fotballlag samt alle rosene. Etter hvert kom et
varebud trillende med en kiste. Da lokket åpnet seg, steg selveste ”Bjørnstjerne Bjørnson” ut i Jørn
E Løvsjø sin skikkelse som hadde ”sovet” i 100 år... Der fikk vi vite litt om hans historie. De andre
som var med: Lone Yvonne Ramstad, Britt Olausen og Helle Christiansen.
Etter dette ble så åpningen foretatt med taler av vår leder Vibeke O. Larsen samt Jan Olav
Szhontheimer og forbundsleder Hanne Kvitvær.
Etter hvert ble det vist teaterstykker fra Oslo Døves Seniorforening, Bergen Døvesenter og Eureka fra
Trondheim. Leikny Holden viste poesi med temaet Molde.
Lørdag formiddag var det workshop med magedans, origami og fluebinding. Alle disse samlet mange
flere deltakere enn de som skulle lære fra seg hadde satt som maxantall. Men de gjennomførte dette
med glans. Noen dro på havfiske fra Vevang (45 min kjøring fra hotellet) og de beretter om en flott
tur og fisk fikk de også.
Lørdag kl. 13 fortsatte det med teater i Bjørnsonsalen med Panorama fra CSS, Osloungdommer, en
gruppe som var så fersk at de ikke hadde noe navn enda samt Teater Manu viste smakebiter fra
”Geografi og Kjærlighet” som starter på Norgesturne 14. oktober. De ankommer Ålesund 20. oktober.
Mer om det et annet sted i bladet.
Kl 17. var det klart for tyst Teater, en svenskegruppe som kom fra Stockholm. De hadde fortellinger
fra Brødrene Grimm. Siden de bare var to stk måtte de hente inn folk fra salen til å fylle noen roller.
Artige greier…
Lørdag kveld var det festmiddag med dans til langt utpå natten.
Søndag var det utflukt til Atlanterhavsveien med nesten fullsatt buss (50 stk) På samme tid var det
også gudstjeneste i Molde domkirke. Etter det var det servering av baccalao og svele i kirkekjelleren.
God deltagelse der også.
Vi sier VEL BLÅST og takk til alle som stille opp
og
hjalp til der det var behov for det. Uten dere
hadde ikke dette blitt så vellykket.

Instruktøren,
Karoline Isaksen
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BB-gjengen.

Skrevet av Helle, en av BB-gjengen

Gruppen ble opprettet ca. 1 år siden etter vi har valgt et stykke om Bjørnstjerne Bjørnson. I begynnelsen var vi 5 stk og til slutt ble vi 4. Manuset lagde vi selv i noen kvelder
med å diskutere og fant opplysningen om BB. Hvilket var det ikke så lett og det skapte
litt forvirret om den mann. Litt morsom da vi var samlet for først gang for å prate om hva
skulle vi spille? Året etter viste det seg, at det er BB-året, pga. for 100 år siden forlot
han jorden. Gruppen ønsket å vise litt komedie og dramatisk, tillegget tok med ?typisk?
døve. ?Typisk døve??
Jo hvordan vi traff folk i kulturdagene og samtaler. Vi var så glade å ha en instruktør,
som heter Karoline Isaksen. Stykket ble vist i Døves Kulturdagene i Molde d. 1-3 oktober.
Torsdag d. 7. oktober fikk vi lov å låne Jugend Teater og spilte den siste stykke til de
medlemme. Flott besøk og folk koste seg med kaffe, mat, kaker og ikke minst sosiale.
Vi takket for god støtt fra Døveforening og NDF. Takket for lånt lokalen hos DF og Jugend
Teater, også for Karoline og tolkene som hadde vært så tålmodig med oss. Det har fått
oss til motivasjon/ tygge på om det blir et nytt stykke en gang i fremtiden.
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Presseklipp fra Kulturdagene i Molde
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund

OKTOBER
21
tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola
21
tor Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
30
lør Havets Festbord
NOVEMBER
3
ons
4
tor
6
lør
10
ons
11
tor
13
lør
16
tir
18
tor
18
tor
19-21 fre-søn
24
ons
25
tor
27
lør
DESEMBER
2
tor
8
ons
10
lør
24
fre
28
tir

Åpen kirke
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Lørdagskafe arr, Kulturutvalget
Seniorgruppa
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Badeland i Molde
Bortleid Regionsenter for døvblinde kl. 13.00-15.30
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 Tombola
Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
Org.kurs på Ulstein hotell i Ulsteinvik
Åpen kirke i Volsdalen
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Bortleid
Døvesenteret åpent fra kl. 19.00
Åpen kirke/Seniorgruppa i Volsdalen Adventsfest
Julebord
Gudstjeneste i Volsdalen kirke kl.14.00 Juleaften
Julebowling v/ÅDAK

SERVERINGSLISTE

21.10: Jorid Fylling
4.11: Britt Olausen
11.11: Tone Elvenes
18.11: Beate Furland
25.11: Vibeke Larsen
2.12: Cecilie Måseidvåg

- Lorents Ness
- Tor Inge Gausnes
- Viggo Elvenes
- Svein Børre Hjelme
- Johnny Ramstad
- Erlend Holsen
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Dersom det
ikke passer å
servere den
dagen du er
oppsatt med,
ta kontakt
med noen
andre på listen for å
bytte dag.

Nr5/2010

Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening

Årgang 40

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
Fritidsklubben for døve og hørende barn
Leder: Erlend Holsen
Solstranda 1 i
6035 Fiskarstrand
SMS:
917 95 805
Romsdal Døvblittseksjon
Leder: Bjørg Halås,
Mikkellivegen 18
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

Slik ser det ut fra kontorvinduet mitt i Storevågen 75 der
Døvesenteret holder til akkurat nå.
Snøen lavet ned i natt og skapte flott vinterstemning ute.
Det er vel slik de fleste vil ha det på juleaften også.

Møre og Romsdal Døveforening ønsker alle
medlemmer, forbindelser og andre en riktig god jul
og et godt nyttår!
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VI GRATULERER
Odd Gunnar Sæther
som fyller 50 år
15. januar

Vi har mottatt kr. 30 000 i prosjekttilskudd fra
Møre og Romsdal fylke ved kulturavdelinga
til Døves Kulturdager i Molde.
Vi takker så mye for tilskuddet !

4. oktober har vår daglige leder Leif Gunnar vært ansatt i døveforeningen i 20 år.
Han ble overrakt en liten gave på et møte i november.
Zumba på Døvesenteret. ÅDAK starter med trim for damene til latinamerikanske danserytmer. Det skal
kjøpes inn en video som alle danser etter via musikk på storskjerm. Hva er så zumba?
På internett fant jeg:
Det siste året har danseformen Zumba blitt en sterkt voksende trend internasjonalt. En dans som har
utgangspunkt i latinamerikanske rytmer.
En av grunnene til den enorme populariteten skyldes et enkelt program de fleste kan mestre, og dermed ha
det gøy med, skriver treningsentrene om Zumba.

Første møtekveld blir tirsdag 11. januar kl. 18.00.

Lørdag 8.januar, kl.15-19
er det klart for den tradisjonsrike julefesten i Volsdalen menighetshus.
Det er Døves menighet i Møre som står for arrangementet. Den inneholder middag med
dessert, tradisjonelt program for små og store, tombola.
Pris: kr.150,- for voksne (over 18 år), barn er gratis.
Påmelding til døveprest Nordbrønd innen 4.januar
på mobil 950 78 362, eller e-post: odd.erling.nordbrond@dovekirken.no
eller teksttlf: 70 16 53 27.

Bildene er fra festen i januar i år

Ålesund Døves Aktivitetsklubb har sitt årsmøte på
Døvesenteret fredag 18. februar.
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MOT JUL

Ved Velferdssekretæren
Å lage pepperkakehus er en koselig ting å gjøre nå før
jul. Gjerne sammen med barna. Ellers har alle sine
egne tradisjoner på hva som er koselig å gjøre i adventstiden. Å brenne kongerøke gir en spesielt god lukt i huset !
Jeg har en bok som ble mye brukt da barna var små ;
”Jul i vårt hus” den er ganske slitt i kantene i dag. Den
inneholdt både oppskrifter og koselige fortellinger. Dessverre har denne boken gått ut av
salg.
Men jeg kan komme med et julegavetips: Familiekokeboken, som innholder både enkle
og mer krevende oppskrifter. Den er på tilbud på Ark bokhandel nå.
Ha en fin førjulstid !

VINTERHELG på Fjellsetra blir det i 2011 også. Vi har fått reservert stedet 11.-13. mars.
Så håper vi på mange vil være med denne gang også. Det vil komme mer info i neste nummer av bladet.

Bilder er fra Vinterhelgen i 2010.

Vi ønsker alle leserne en riktig God Jul og et Godt Nyttår.
Vi takker for samarbeidet i året som snart er slutt.
Hilsen Elisabeth og Leif Gunnar
Sakset fra Døves Menighet Møre sin hjemmeside:
Det finnes mange julesanger - og det kommer stadig nye.
Her er en adventssalme som Svein Ellingsen har skrevet. Det er en vakker salme om høytidens innhold.
Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.

Han kommer stadig til oss inn
og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans
er at vårt liv må være hans.

I mørket ved vår side står
han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om
at Jesus, lysets Herre, kom.

Når verden og dens tid forgår,
gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei
til lys og evig liv hos deg.
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JULEBOWLING
Ålesund Døves Aktivitetsklubb skal også i år ha julebowling.
Dette skjer ved hotell Baronen i Spjelkavik tirsdag 28. desember
kl. 18.00. Etterpå skal vi spise pizza. Hvor blir bestemt på stedet
ut fra antall som melder seg på. Pris kr. 70 per person som
Inkluderer 1 serie og to stk pizza og brus.
Frist for påmelding: 27. desember. Til Harald Oppigård
Bildet viser Johan Solheim fra julebowlingen i 2009

JULEBORD

Årets siste samling var julebordet lørdag 11. desember. Dette ble holdt på Døvesenteret og 39 deltakere var
med. Hvorav 5 var utenbys fra. Nytt denne gnag var koldtbord i tillegg til den vanlige julemiddagen.
Lokalet var nydelig pyntet og nytt juletre var også innkjøpt.
Vibeke ønsket alle velkommen. Senere på kvelden ble Anna Oppigård bedt om å komme frem for å motta gaver
for sin innsats som ”Årets hjelper” Hun har stilt opp frivillig når det har vært behov for hjelp i foreningen og
hos ÅDAK.
Også daglig leder fikk en gavesjekk fra ÅDAK som takk for samarbeidet i dette året.
BB-gjengen fikk også en oppmerksomhet for innsatsen med skuespillet under Kulturdagene.
Siden fortsatte festen til langt på natt og det så som alle hadde det trivelig.
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Julaften 24.desember, kl.16.00:

GUDSTJENESTER I DISTRIKTENE

Gudstjeneste i Volsdalen
kirke, Ålesund,
ved døveprest Odd
Erling Vik Nordbrønd,
organist Oddgeir Nossen
og Volsdalen barnekor!
Ofring til Døvekirkens
misjonsarbeid på
Madagaskar.
Møt fram og hils hverandre god jul på kirketrappa!

Odd Erling forteller i en mail til oss om at
det blir gudstjenester i distriktene på
følgende søndager:
20. februar
3. april
15. mai.
Vi får vite senere hvor og hvilken kirke det
blir.

Helgen 19.-21. november hadde vi vårt årlige tillitsmannskurs. Denne gang var det lagt til Ulstein hotell.
13 deltakere fra styret og underavdelinger var med.
Tema var ført plangalt til å dreie seg om ”media” men det oppsto uenighet med de som skulle forelese om
honoraret så vi måtte endre opplegg i siste liten. . Men vi fikk likevel et godt gjennomført kurs.
Bl a var Eilin Reinaas innom og snakket om Likestillings- og diskrimineringsloven. Et veldig aktuelt tema nå.
Hun var tidligere leder i Handicapforbundet og vært sentral når denne loven ble laget. Etterpå tok vi en diskusjon på hvordan vi oppfattet dette og hva som kunne være diskriminering og ikke ut fra selvopplevde ting.
Alle gruppene våre informerte også om sine visjoner. Vi satte også opp terminliste for 2011. Her hadde alle
levert inn forslag på forhånd til daglig leder.
Daglig leder gikk også gjennom alle tilskuddsordningene som Norges Døveforbund har.

Eilin Reinaas tolket av Irene

Kursdeltakerne

DØVESENTERET har fått nye møbler.
Dette er en prosess som har tatt noe tid. Vi
har kresne medlemmer og til slutt fant vi
bord og stoler alle likte. De kommer fra Vad
fabrikker i Stordal.
Dette kom i stand takket vare gavemidler fra
vår bankforbindelse Sparebanken Møre
Ålesund Døves Aktivitetsklubb har også bidratt med tilskudd. Vi er dem begge takknemlig for dette.
Det er også kommet opp nye gardiner som er
i samme farge som stolene. Så nå er det
blitt skikkelig fint på Døvesenteret.
Det skal etter hvert kjøpes inn nye vegglamper og andre småting.
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Lørdag kveld var det julebord

Søndag 5.desember var det igjen
tid for et møte med PuttiPlutti Pott som måtte lete etter julenissens skjegg sammen med onkel Per og
gjengen! Forestillingen fenger både barn og voksne like mye hvert eneste år ☺

Fra Møre og Romsdal Døveforening var vi 26 små og store som troppa opp for å komme i god, gammeldags julestemning! Flinke skuespillere, fengende sanger og fullt kjør på scenen holdt både barn og
voksne i sjakk i over en time – og vi var skjønt enige om (som i alle år før) at dette måtte vi få med oss
neste år også ☺
Dette tiltaket mottok tilskudd fra FRIFOND.
Etter forestillingen gikk flesteparten av oss til Peppes Pizza for å kose oss med pizzabuffet og brus.
Skravla gikk og vi storkoste oss allemann. Dette ble en flott adventssøndag der vi alle kjentejulestemninga gradvis komme krypende under huden – så nå kunne jula bare komme ☺
Barneklubben v/Tove Glomset

Ål folkehøysskole og kurssenter for døve tilbur følgende kurs i vinter:
1: Har du en revmatisk sykdom eller psoriasis? Ønsker du livskvalitet? 21.-23. januar 2011
2: Samlivskurs. Her tas det et lite forbehold. 11.-13. februar 2011
3: Kunst og håndverksuke 27. februar– 4. mars.
4: Bli bedre til å lese og skrive. 20.– 25. februar
Dette er et tilbud som går over 7 uker over 2 år. Det er mulig å følge enkelte uker eller alle 7 ukene.
Mer info på www.deafnet.no eller www.al.fhs.no/

Barneklubbens tur til Molde.
barn og 9 voksne hadde lørdag den 13. november tatt en fin tur til Molde Badet og fått noen timers bading
inkludert bespisning. Vi kunne velge og vrake de forskjellige bassenger å bade i ulike størrelser. Å ta sklier,
bade i virvler i vannet + boblebad var populært. En fin avslutning for dette året.
Tiltaket ble støttet med midler fra FRIFOND.
En stor takk til barneklubbens ansvarlige Erlend som var med på den turen +Tove og Jørn Erik.
En av deltakere Kirsti Fylling.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Døveforening holdes lørdag 5. mars kl. 12 på Døvesenteret.
Vi minner om § 3 i vedtektene:
Innkomne saker (forslag og lovforslag) må være lederen i hende senest 4 uker før
årsmøtet. (5. februar)
Årsmeldingen vil bli sendt ut i uke 7.
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Her viste vi med Tones’ ørevarmebånd med rike farger og vi manglet Anna, som tok bildet av oss.
En liten historie om ”hobbyglede”, som ble holdt for
først gang søndag d. 14 nov. kl. 13 på Døvesenteret.
Før vi startet, kom der diskusjon om lær å strikke
sokker, treng litt hjelp eller tips i forbindelse med
håndarbeider.. Noen savnet å være sammen og jeg
har også lyst å ha tips/hjelp selv. Jeg syntes at alle
damer er hjertelig velkommen og den søndag kom 8
glade damer med diverse prosjekter. Meningen var,
at alle fikk bestemme selv hva de ville lage den
dagen. Strikke, hekle, sy, brodere eller scrappe. Siden ikke alle har den samme interessene.
Anna lærte Britt og Kirsti å strikke hæl (sokk), vi var
heldige å få en ørevarmbånd fra Tone, som har strikket så mange forskjellige farger. Nå har vi fått varme
ører. Cecilie drev med scrapbooking og vi hadde det koselig med prat og utvekslet råd. Det skal bli flere
ganger for ”hobbyglede-dager” etter nyttåret. Hvis du (dame) har lyst å være med, KOMJ
Bare følg med på terminlisten om når – neste gang blir det lørdag d. 15. januar. Håper å se deg den dagen.
Skrevet av Helle Christiansen
Velferdssekretæren tok initiativ til årets juleverksted for voksne mandag 6. desember. Det var 5 som ble med.
Det ble innkjøpt materiell og vi var 5 ivrige damer som stod på i flere timer og tryllet fram fine dekorasjoner til
jul. (vi brukte ferske roser, så de må utskiftes til jul) Vi ble fornøyd med resultatet. Vi ga bort noen til pynt på bordene til julebordet lørdag 11. desember.
Kaffepause med brødmat og pepperkaker, tok vi etter vi hadde ryddet bort
rester av greiner og diverse pynt.
Vi ble enige om å gjenta dette også neste år.
.

KIRKENS SOS– Nytt tilbud til døve

DØDSFALL

Kirkens SOS har erstattet teksttelefonen med SOSmelding og SOS-chat.
Når en døv eller hørselshemmet skriver SOSmelding vil meldingen bli prioritert når man skriver
”døv” som en del av brukernavnet.

Mary Lillestøl sin mann Sverre, er død. Han ble
86 år gammel. Han jobbet i Ellingsøy Vassverk
i mange år som rørlegger. Opprinnelig var han
fra Hellesylt.
Mary var tidligere
aktivt med døvblittgruppa i Døveforeningen, gruppa ble
lagt ned på grunn av
få medlemmer.
Begravelsen fant sted
onsdag 8. desember.
Mary hadde skrivetolk.
Velferdssekretæren
Mary Lillestøl
var tilstede.

SOS-chat fungerer på samme måte som andre
chattetjenester og man får svar med en gang.
Begge deler nås via www.kirkens-sos.no
Hva er Kirkens SOS?
Kirkens SOS er et selvmordsforebyggende tiltak. Norges
døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett.
Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp. Mange opplever det er lettere å bære sin motgang når en har noen
å dele sine følelser og tanker med.
Hos oss møter man frivillige medarbeidere med taushetsplikt som har erfaring i støtte og lytte til andre.
Alle som kontakter Kirkens SOS er sikret 100% anonymitet
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund
JANUAR
8
11
12
13
15
18
18
20
20
25
26
27
30
FEBRUAR
1
3
8
9
10
15
15
17
18
22
23
24
26
27
MARS
5
9
11-13

lør Julefest i Volsdalen kl.15-19. Arr Døves Menighet
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
ons Seniorgruppa kl. 11-14 på Døvesenteret
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00
lør "hobbyglade" damer har treff på Døvesenteret kl.13.00
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
tir Åpen kirke. Domkirken i Molde 17-20
tor Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00 TOMBOLA
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
ons Åpen kirke i Volsdalen
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00
søn Gudstjeneste i Volsdalen kirke
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
ons Seniorgruppa kl. 11-14 på Døvesenteret
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
tir Åpen kirke. Domkirken i Molde 17-20
tor Romsdal Døvblittseksjon har møte på Frivillighetssentralen i Vestnes kl. 18
fre ÅRSMØTE i ÅDAK
tir Zumba kl. 18.00 Dametrim. Arr: ÅDAK
ons Åpen kirke i Volsdalen
tor Døvesenteret åpent kl. 19.00 TOMBOLA
lør Lørdagskafe 13.00-16.00
søn Gudstjeneste i Volsdalen kirke. Årsmøte i Døves Menighet
lør ÅRSMØTE I Møre og Romsdal Døveforening
ons Seniorgruppa ÅRSMØTE kl. 11-14 på Døvesenteret
fre-søn Vinterhelg på Fjellsetra

SERVERINGSLISTE

13. jan: Lone Ramstad
20. jan:Thu Farstad
27. jan: Elisabeth Kolvik
3.febr: Helle Christiansen
10.febr: Solfrid Lid
24.febr: Tove Glomset Iversen
17.mars: Mette Standal

-Jørn Erik Løvsjø
-Jo Arve Furland
-Harald Oppigård
-Vidar Farstad
-Adolf Standal
-Erling Fylling
-Martin Stavaas
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Dersom det
ikke passer å
servere den
dagen du er
oppsatt med,
ta kontakt
med noen
andre på listen for å
bytte dag.

