
Ønsker du besøk av noen
som bruker tegnspråk?

Prosjektansvarlig: Bergen Døvesenter 
med støtte fra Stiftelsen Dam

I disse corona-tider 
er det mange regler 
vi må følge, bl.a.:
► Husk 1 meters avstand
► Vask hendene
► Bli hjemme hvis du er syk
► Bruk munnbind
► Ikke kontakte mange
► Ikke få besøk
► ...og mye mer

For mange har det vært til mange
dager, uker og måneder uten 
 sosial kontakt med andre.

Og for døve tegnspråkbrukere 
er det lenge siden noen har møtt 
andre.

Kanskje noen vil bli glad for 
besøk, bare for å prate, og også 
få vite hva som skjer i verden  
og kanskje få med siste nytt fra 
Bergen Døvesenter.

Sosialt samvær og prat  
gjør godt for alle. 

Ønsker du besøk av en eller
to personer fra Bergen? 

Ta kontakt med
prosjektleder Norunn Kalvenes:

SMS 928 64 272 eller Facetime
norunn.anny.kalvenes@andata.no
eller daglig leder: martin@bgds.no



Vi kan komme til deg

Vi kan møtes
hjemme hos deg

eller i en park,
på kafè eller

kanskje møte noen
andre et avtalt sted.

Vi passer på
å følge gjeldende
smittevernregler.

Vestland fylke



Vi kan ta i mot deg - snakke med deg - hjelpe deg - hvis det er noe du lurer på

Rådgivningskontor 
for hørselshemmede

for Bergen kommune
Damsgårdsveien 40
5058 Bergen

Hva kan Rådgivnings-
kontoret hjelpe med?
* Kontakt med blant annet:
 - Bestille time hos lege o.a.
 - Formidle spørsmål du har
 - Bestille tolk, ledsager o.a. 
 - Følge deg / delta på møter 
  ved behov for oppfølging
 - Kontakte hjelpemiddel- 
  sentralen / servicemannen 

Vi bruker tegnspråk

Signo Dokken AS
O. J. Brochs gate 16A
5006 Bergen

E-post: post.sdo@signo.no

Rita Steckmest Sivertsen, 
daglig leder
rita.steckmest.sivertsen@
signo.no
Mobiltlf.: 911 79 608

Bergen Døvekirke
Kalfarveien 77
5022 Bergen

Døveprest Inge Sørheim
is269@kirken.no
Mobiltlf.: 906 20 046
Facetime: 906 20 046
Videochat messenger: 
Inge Sørheim

En samtale med presten kan 
gjerne handle om hverdags-
lige ting, men det kan også 
være alvorlige tema som 
sykdom, sorg, ensomhet og 
bekymringer. Presten har 
streng taushetsplikt.

Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79
5022 Bergen

Martin Berhovde
daglig leder
post@bgds.no
Mobiltlf.: 922 40 738
Facetime
Videochat messenger
www.bgds.no

Regional senter for  
hørsel og psykisk helse

Kronstad distriktspsykiatriske 
senter (dps)
Fjøsangerveien 36
5054 Bergen

Senteret tilbyr samtaler for 
personer med hørselshem-
ming, som har en psykisk 
vanske (døve eller tunghørte).

Ønsker du hjelp der, må du ha 
henvisning fra din fastlege.

  (for å hjelpe til med 
  tekniske hjelpemidler)
* Hjelp til bl.a.:
 - Skrive søknader / klager
 - Lese / tolke innhold 
  i forskjellige brev
*	 Eller	finne	ut	hvem	eller	
 hvilket hjelpeapparat
 du kan henvende deg til

Kanskje vi kan hjelpe deg?
Kontaktinformasjon:
E-post til 
Rådgivningdskontoret:
radgivning.horsel@bergen.
kommune.no

Mary-Ann Grønås:
mary-ann.gronas@bergen.
kommune.no

Facetime til Mary-Ann Grønås:
radgivningma@icloud.com

Mobil til Mary-Ann (også sms): 
480 73 824

Ta kontakt for avtale.

Rådgivningskontoret kan ikke 
komme til de som bor utenfor 
Bergen kommune, men de kan 
ta kontakt med dem likevel.



E-post til Bergen Døvesenter: post@bgds.no


