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Så er startsignalet gitt. Vi skal etter hvert få se resulta,ter. De som har
anledning til å avlegge Al et besøk, vil kunne få se hvordan arbeidet
skrider fram. Om det vil gå to eller tre år før skoleanlegget vil kunne tas
i bruk, er det for tidlig å uttale seg om. Forbundet er ivrig etter å få
skolen reist fortest mulig, og kommunen er i høyeste grad samarbeids
villig. Spørsmålet er om de offentlige instansene som blir kontaktet er
like meget innstillt på fortgang. Nål' det gjelder godkjenning av planer
og behandling av søknader, må vi kanskje være forberedt på at det vil
ta tid. Alt må klaffe hvis skolen skal kunne tas i bruk fra høsten 1970.

Lørdag 10. august ga Al kommune staitsignal for det før~t~ arbeidet i
forbindelse mtld Norske Døves Landsforbunds folkehøyskole og kurs-
senter i Al - arbeidet med å legge fram vei til byggetomten. Det gjelder
en tverrforbindels~, for at en skal bli spart fcr den lange omveien s'om
en ville få om en skulle følge den gamle bygdeveien i dens fulle l~ngde.

Her vil en da få en ClJ-. 5 meter bred ny vei, og det skal bli god vei. Når
veiell er ført fram. vil en få lett atkomst til tomten med det maskillelle
utstyret som ·trengs til grunnarbeidet. Al kommune vil gå imi for at
dfbeidet med vei, vann og kloakk skal være fullført, i den utstrekningen
det er mulig, før vinteren gjør sitt inntog.

Grunnkapitalen er sikret gjennom Det Folkelige Musikklivs store inn
samlingsaksjon i vår. «Vi bygger bro», og «Speideraksjonen 1966», som
innbrakte kr. 250.000 til skolen. Regner vi med at sluttresultatet fra
«Vi bygger bro» blir på 3 mill. kroner. så må nok forbundet ta opp et
lån, for en må gå ut fra at skoleanlegget vil komme på ca. 4 millioner.
Kanskje er også dette for optimistisk. Og det er klart at avdrag og renter
på lån kan bli en stor økonomisk belastning for skolen og forbundet.
Det er derfor viktig at en fOrtsatt går inn for at det skal tilflyteskole
prosjektet mere kapital, og med tanke på dem som gjerne vil være med
og gi et bidrag, har Norske Døves Landsforbund nå opprettet en egen
konto i Al Sparebank - for bidrag som ønskes øremerlætfolkehøyskolen c.g
kurssentret:

(;ANG I:ÅLIARBEIDET I

KRYSS I TAKET:
.Foreninger:

ØSTFOLD: Ø"tfold Doveforentng.- For- ..
mann: Erling Pettersen. ·.Solgløtt••

. _ Eskeviken. Idd. 1750 Halden.
HEDMARK/OPPLAND: Hedmark og

Oppland Døveforening. Formann: Arne
Olsen. Folkestadsga.te 22.2300 Hamar.

OSLO: Oslo Døveforening. Sven Bruns
oate 7. Oslo 1. Formann: Alf Olsen.
Agmund Boltsvei 41. Oslo 6.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Døve
forening. Formann:' R,agnar "Voll.
Hågenstad. 3022 Solbergelva.

VESTFOLD: Vestfold Døveforening. For
mann: Jørgen Bjerg. NordlyveieIi,l.
3260 østre Halsen.

TELEMARK: Telemark Døveforening.
Boks 181. 3701 Skien. Formann:
Trygve Hansen. Øyekastveien 15, 3900
Porsgrunn.

AUST-AGDER: AUst-Agder kr. Døve
forening. Formann: Aud Grut-Løvig,
Vippa, 4800 Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands nøve
forening. Formann: Arne Birkenes.
Setesdalsveien 45c, 4600 Kristian
sand S.

STAVANGER: Stavanoer kr. Døvefore
nino. Saudagt. 11, 4000 Sta"anoer.
Formann: Håkon Hoff. Robert
Scottsgt. 30, 4~00 Stavanger.

NORD-ROGALAND: Hauoesund nøve
forening. Formann: Knut Løvsletten,
c/o R. Iversen, Rogalandsgt. 16,
5500 Haugesupd.

BERGEN/HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Bernen Døveforening, Vestre

Torvgt. 20a, 5000 Beroen. Formann:
Thorojørn Sander. Elvebakken 27,
5032 Minde. '.relefon 96 157.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Roms·
dal Døveforening. Formann: Trygve
Krogstad, c/o Bernt Fylling Ettf.,
6030 Langevåg.

TRONDHEIM: De Doves Forening, Eirik
Jarlsot. 2.7000 Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff. Lade Alle 70f.
7000 Trondheim.

NORD-TRØNDELAG: Nord-Trøndelag
Døveforening: Formann: Jorulf Hjul
stad. Postboks 116. 7501 Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Dovefore
nino. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun. 8690 Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Døveforenino. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rupsvei l, 8000 Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, 8500 Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Døveforening.
Formann: Anna-Marie Sjøvoll,
c/o A.s Stål & Jern, 9400 Harstad.

TROMSØ: Tromsø kr. Døveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roytun,
Karl Hallsvei 14. 9000 Tromsø.
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JUBILEUMS-LANDSMØTET I TRONDHEIM:

Hedersmedaljen i gu II
ti I AJ bert Breiteig og Alf Melgaard
(Forts. fra forrige nummer)

Sus over jubileums-banketten
- men talerstolen nær nedslitt

Landsstyret (før valget på landsmøtet endret sammensettingen) sammen med
styrer Bertheussen i rommet hvor forbundet ble stiftet for 50 år siden.

Forbundsstyret på historisk grunn
- i rommet hvor forbundet ble stiftet

..

og landsstyret på befaring rundt om
kring i skolebygningene. Det var ikke
noe alminnelig besøk. Landsstyret
skulle nemlig få sette føttene på rik
tig l;listorisk grunn! - Da styrer
Bertheussen kunne fortelle at en nå
befant seg i det samme rommet hvor
Norske Døves Landsforbund ble,
stiftet 18. mai 1918, var det ikke
fritt for at en så seg rundt med en,
tanke andakt i blikket. Mange ting
var nok annerledes i dette rommet
nå enn ved stiftelsen for 50 år -siden.
Det er ikke lenger lærerrom, men
verksted. Her ville gjerne landsstyret
la seg fotografere, og en' samlet seg
foran det mest antikke i rommet, en
gammel ovn. Det var ingen som
tvilte på at denne ovnen hadde stått
der i 50 år, og her ble det «historiske»
bildet tatt. -

Styrer Bertheussen og landsstyre
medlemmene kunne for øvrig glede
seg over mange forbedringer ved
skolen. Det er brukt betydelige be
løp, til modernisering og oppussing
de siste årene. For en stor del kan
en si at det er blitt meget koselig, og
det er ingen tvil om at elevene har
gode muligheter for å trives ved sko-,
len i dag. Likevel er det mange ting
som står igjen, men det var tydelig
at styrer Bertheussen var fast be
stemt på å fortsette moderniserings
prosessen i raskt tempo - han ga inn
trykk av at han ikke er til å stoppe
nå - og det ville også være tragisk
om han ikke skulle få penger til å
fullføre arbeidet.

Fra døveskolen tok landsstyret bil
til Skistua, hvor det var servering
og hyggeprat til en returnerte til
byen utpå kvelden.

Festen skulle sette punktum både
for Norske Døves Landsforbunds
jubileumsfestligheter og for lands-

Det var Halvor Greftegreff som
ønsket velkommen til jubileumsban
ketten i Folkets Hus lørdag 13. juli.

døve å ha med seg tolk ved slike om
visinger ! - Dessuten fikk vi som
guide sønnen til døvelærer Sletvold!

Etter omvisingen var det fotogra
fering utenfor domkirkens vestfront,
og så dro en i busser til Skistua oppe
i Bymarka. Hver buss hadde en til
å fortelle om severdigheter på veien.

Landsstyret gikk sine egne veier,
til døveskolen, hvor styrer Odd
Falkener Bertheussen og hans kone
ventet med kaffe og kaker. Etter en
hyggelig kaffestund , dro styreren

Fredag 12. juli skulle etter pro
grammet bli den store forhandlings
dagen, og representantene slet flittig
i møtelokalet.

Ut på ettermiddagen var det om
vising i domkirken, dette enestående
byggverket hvor også flere døve
steinhoggere har vært med på res
taureringen (eller skal vi si ferdig
gjøringen ?)

Når en har vært i Trondheim dom
kirke - Nidarosdomen - flere ganger,
skulle en tro en var på det nærmeste
ferdig med den, og at det nå ikke
var noe i den som kunne appellere til
ens interesse. I så fall tar ihvertfall
de døve storlig feil. Denne gangen
hadde vi en meget dyktig tolk i
Haldor Eliassen, og det vi fikk vite
ved dette besøket, fikk de tidligere
besøkene der til å blekne fullstendig.
Det har uendelig stor betydning for

...



Alf Melgaard og Albert Breiteig smiler stort med sine gullmedaljer på brystet.

møtet 1968. Det var en glede for ar
rangørene at Trondheim kommunes
representant var med. Et tre dagers
landsmøte var nå slutt. Bare festen
sto igjen. Det ville nok bli litt trist
å skilles, men glem det og hygg dere
på festen, sa Greftegreff, som opp
lyste at <<vår TV-sjarmør» John Vig
restad skulle være toastmaster.

John Vigrestad foreslo at en skulle
begynne med det som en kunne se
på tallerknene, og det var første rett,
canape.

Toastmasteren var snart på taler
stolen igjen, og i stor form: Velkom
men til alle tiders fest .. Alle klærne
våre er jo litt for store, men spis
godt, så vil de til slutt passe! Dette
er den 3. jubileumsfesten forbundet
holder iår, og vi har sett fram til
akkurat denne festen. Maten her i
Trondheim skal være bedre enn i
'Oslo og Bergen. Dette skal være den
virkelige jubileumsfesten, for det var
jo her forbundet ble stiftet. Fra alle
kroker av landet er vi kommet hit,
og vi skal bringe minner med oss
hjem igjen. Se på forbundets emblem:
Solen er gått opp for oss døve! De
hørende vet at vi døve kalles øye
mennesker. Og se på damene her.
Mange har ny kjole. Byen har flagget
for oss. Sitt ikke nå ved bordet og
vent på at sidemannen skal begyn
ne å prate. Ta initiativet selv - la
det bli virkelig fest. Men selv for
oss døve er tale av og til sølv - der
for: Fatt dere i korthet, dere l'om
vil ha ordet i kveld - sluttet Vigre
stad sin appell.

En nydelig svinestek ble servert,
og toastmasteren var straks etter på
talerstolen igjen, først mea. ,el). hi
storie fra sine guttedager, da appe
titten var ekstra stor. Og så hadde
han lagt merke til at festdeltakerne
allerede hadde flyttet sine stoler
lenger ut fra bordet, for å gi plass.
Klærne begynte å passe glimrende.
Han ga ordet· til den avgåtte for
bundsformannen, Eilif Ohna.

Ohna: Vi står i dag ved avslut
tingen av Norske Døves Landsfor
bunds jubileumsfestligheter, som ble
innledet -allerede 17. mai, da det ble
lagt krans på graven til forbundets
stifter, Johannes Berge, i Holme
strand. Dagen etter hadde vi fest
møte i Oslo rådhus, mottakelse, og
festbankett på Bristol i Oslo. Arran
gement nr. 2 var i Bergen, med fest
bankett i Håkonshallen og bekran
sing av tidligere forbundsformann
Nils Gjerstads grav. Arrangement
nr. 3 er nå ved sin slutt. Det tok til
med bekransing av tidligere for
bundsformannHelmer Moes grav,

det fortsatte med viktige landsmøte
forhandlinger, og nå er avsluttings
banketten i gang. - Noen vil kan
skje spørre seg selv: Er det så at
virksomheten innen døveorganisa
sjonen nå går av seg selv? Eller hvem
er det som forbereder det hele?
Svaret er at både forbundet og dets
lokalforeninger arbeider. Forbundet
kan se tilba;ke--på-50 års beståen,
men arbeidet begynte lenge før. Vår
forening i Oslo har bestått i 90 år.
Det er lang tid. Men det er ikke bare
arbeidet i organisasjonen som teller.
Først og fremst er det den personlige
innsi:'tsen det kommer an på. Det er
mange som har ofret tid og krefter
for sine skjebnefeller gjennom årene,
og uten våre døveforeninger, ville vi
ikke fått noe forbund. Da Oslo
foreningen ble stiftet for 90 år siden,
var det med hjelp av styrer Balchen
ved døveskolen. Da foreningen i
Bergen ble stiftet et par år senere,
var det med hjelp fra døveskolen der.
Og for 50 år siden var det også en
fra døveskolen som sto i spissen da
Norske Døves Landsforbund ble
stiftet. Våre hørende venner har vært
oss til god hjelp, og det gjelder særlig
døvelærerne. Vi skal huske dem når
vi nå fester. Det er mange ledd som
har vært i funksjon for at alt skulle
gå bra, og de har alle sin del i fra.m
gangen. Både hørende og døve har
vært med, på forskjellige kanter av
landet. Framgangen er et resultat av
samarbeid og personlig innsats. Vi
har grunn til å være dypt takknem
lig overfor alle dem som har vært
med på å bygge opp organisasjonen.
De døve kan føle seg rikere i dag.
Mange har fått utvidet sin åndelige
horisont. - 20. mai i år ble aksjonen
<Ni bygger bro» gjennomført. Det
var de hørende som ville bygge bro
til vår verden. Vi må passe Pll at
det ikke blir enveiskjøring. vi må

også gå inn for å komme de hørende
imøte.

Ohnameddelte så at festens høy
depunkt var kommet: Han hadde
æren av å få dele ut Norske Døves
Landsforbunds hedersmedalje i gull
til Alf Melgaard, Vestfold Døvefore
ning. - Om Melgaard kunne Ohna

. bl. a. fortelle at han hadde vært me
get aktiv i døvearbeidet helt siden
han gikk ut fra døveskolen. Han
hadde bl. a. vært formann i hoved
komiteen for Nordisk døvekongress
i Oslo, nestformann i Norske Døves
Landsforbund, formann i Oslo Døve
forening ogj diverse komiteer, m. m.
- Likeså hadde han æren av å dele
ut hedersmedaljen i gull til forbunds
sekretær Albert Breiteig. Dette var
egentlig bes~uttet aLleFede for 2 år
siden, sa Ohna, men en hadde ønsket
å vente til 50 års jubileet. Det var
i 1950 Breiteig kom inn i forbundets
arbeid. Nils Gjerstad satte da som
betingelse for å motta valg som for
bundsformann, at han fikk en hø
rende sekretær som ville være med i
arbeidet for de voksne døve. Det ble
Albert Breiteig. Og Breiteig har hjul
pet forbundet til å få skikkelig kon
takt med myndighetene, hvilket har
vært helt avgjørende for utviklingen.
D.et er han som har den største del
av æren for utviklingen siden 1950,
sa Ohna, som også minnet om tiltak
som Døves Trykkeri A/s'og den plan
lagte folkehøyskolen på Al.

Utdelingen av medaljene ble fulgt
av stormende applaus. Den yngste
landsmøterepresentanten, Torfinn
Trondsen, overrakte dessuten en
blomsterbukett til fru Breiteig, som
en liten trøst for at hennes mann
hadde vært så meget borte.

Styrer Odd Falkener Bertheussen
takket på egne og sin kones vegne
for innbydelsen til festen. De så det
som en ære å få være med. - Det er

5



lOS. TORGERSEN

FABRIKK FOR

ELEKTRISK SIKRINGSMATERIELL

MARITIM - OSLO

.

AfS LØWENER, MOHN
Vitaminvn. 6 - OSLO 4

Avdelingskontorer:
KRISTIANSAND S. - BERGEN
TRONDHEIM - TROMSØ

Maskiner - Verktøy - Brannutstyr
Vernemateriell - Bilverktøy

Trucker

SØRBYE &' SKATTUM
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPI RI NDUSTRI

OSLO

SKEDSMO - BE.TONG - FABRIKK
MØRTELVERK og PUKKVERK

Fabrikken 72 62 30 - Pukkverket 72 60 68
Hovedkontor: Nygaten 41, Strømmen 711850

Innehaver: Harry Bråthen

FERDIG - BLANDET - BETONG
PU KKVERKSPRODU KTER

TØRRMØRTEL
Sekker a40 kg gir 25 liter mørtel

Type KC 35/65 er en innvendig mur- og pussmørtel.
Type KC 20/80 er en utvendig mur og pussmørtel.
Type FINPUSS er til påtrekking på forutgående grov-

pussede flater, og flises for maling eller
tapetseri ngo .

Type Gulvpuss, sand, sement 1: 3 egner seg til mur- og
puss som stiller større krav, samt til
flisarbeider og spekkmørtel. Den egner
seg også utmerket til muring med. hul
blokker i grunnmurer.

Ingen problemer: Alt i en sekk! Lagres som sement.

BLØTMØRTEL
Murmørtel - Pussmørtel og Ekstrapuss

Ring Fabrikken 72 62 30
Eller nærmeste Bygningsartikkelforretning

ASKIM MEKANISKE
VERKSTED Afs

ASK 1M - Telefon 882435

Reg. nr. 4930 Telefon· nr. 51501*
Ban ksjef » 51265

Kontorsjef » 51654
BERKEL A.S

VADSØ SPAREBANK
VADSØ

Forvaltningskapital ca. 27 mill. kr.

Sandakervn. 20 - O S L O 4

Sentral bord 381885



Forbundssekretær Albert Br'eiteiq, fru Marie Greftegreff
og Magne Sundsbø, formannen i Trondheim døvelærerlag.

slik med oss som har arbeidet i døve
skolen i mange år: Vi har fått' så
mange gode venner. Vi får den ene
klemmen etter den andre fra gamle
elever. - Jeg snakket for en tid siden
med direktøren for en stor fabrikk,
og han fortalte at de døve er noen
av de beste arbeiderne hos ham. Det
.er klart, som det også ble sagt på
åpningsmøtet, at de døve har store
muligheter, hvis en bare legger for
holdene til rette for dem. Det er som
de døve nå er i ferd med å bryte
gjennom lydmuren - det åpner seg
større og flere muligheter for dem.
Nylig hadde redaktøren for Døves
Tidsskrift holdt foredrag ved et
kurs for døvelærerne, et foredrag som
hadde gitt lærerne mye å tenke på.
Det gjelder å bygge bro mellom
døve og hørende, også mellom de
døve og døvelærerne. Vi har mye å
lære av hverandre. - Bertheussen
sluttet med å overbringe en hjertelig
hilsen og takk fra døveskolen. (For
øvrig ble nok de fleste gledelig over
rasket over at styreren holdt sin tale
uten tolk. Hans tegnspråk var av
gjort godt nok!)

Pastor Vogt-Svendsen: Jeg er glad
for at også jeg skal få si noe. Som
Ohna sa, har vi nå festet i 2 måneder,
fordi Norske Døves Landsforbund
er 50 år. Hjemme har vi et 50 år
gammelt foto, og når vi ser på det,
legger vi merke til at menneskene
ser annerledes ut enn i dag. Men
nene har skjegg. De har merkelige
klær på seg. Men det er nok ikke
bare forskjell i det ytre. Også i det
indre har menneskene forandret seg,
både de hørende og de døve. - Alle
rede som 8-åring fikk jeg selvet va
rig minne fra kontakten med døve.
Det var en jevnaldrende døv gutt

som ga meg et merke aven flaske
uten bunn. Til gjengjeld sørget jeg
for at han blødde neseblod. Men
dette forhindret ikke at jeg senere
valgte arbeidet blant døve som vir
kefelt. - For noen år siden var det
verdenskongress for døve i Stock
holm. På festen var det tusen del
takere. Da svenske journalister kom
inn, ble de forskrekket. Tusen men
nesker, og ikke en lyd! Men etterpå
sa de at det var den beste festen de
hadde vært med på. Vanligvis surrer
det slik i stemmer på festene at de
hørende vanskelig kan høre sin egen
stemme. Det er da godt for dem å få
være sammen med døve. - De døve
er håpets mennesker, med livets håp.
50 år er gått siden NDL ble stiftet,
og mye er gjort, men det er l::mgt
igjen. Jeg ønsker det beste for for
bundet. Det vil nok bli en del skuf
feIser, men håpet må dere beholde.
J eg vil ønske at det må være lys
over dere og over de hørendes ver
den, som dere skal ha kontakt med 
og at dere vil få rikelig av håpets gle
der.

Formannen i døveskolens lærer
lag; Magne Sundsbø, takket for inn
bydelsen. - Jeg føler meg hjemme
her, hvor jeg har så mange venner.
Det er festlig å møtes igjen. På
vegne av lærerlaget, vil jeg ønske
forbundet tillykke med jubileet.
Det er likevel et ungt forbund,
friskt og sterkt. Døvelærerne er glad
for samarbeidet med de voksne døve,
og vil takke for innsatsen i den peda
gogiske sektoren. Særlig tenker jeg
på slike ferske tiltak som planene om
folkehøyskole og de tegnspråkkur
sene som er gjennomført, og som
døvelærerne har vært med på - og
videre opplysningsvirksomheten. Vi

på skolen er meget glad for det ar
beidet dere gjør. På vegne av lærerne
vil jeg ønske lykke til med det store
arbeidet Norske Døves L<:',ndsfor
bund har på programmet, og med
jubileet. (Også Sundsbø klarte seg
fint uten tolk.)

Forbundssekretær Albert Breiteig
begynte med historien om oppfin
nelsen aven ny musefelle, og han
fortsatte så: Musen er et lite dyr,
og jeg følte meg liten da jeg for en
stund siden sto her og fikk medalje.
Jeg er dypt takknemlig, men jeg
ville helst delt medaljen med de
mange som jeg har arbeidet sammen
med. Vi deler alle arbeidet. Både
Melgaard og jeg føler at dette arbei
det er noe som det lønner seg å
svette for. Arbeidet i døveforenin
gene og forbundet er noe som liksom
løfter oss opp. - Når dere døve man
dag skal begynne hverdagen igjen,
må dere huske at selv om dere støter
på mange problemer, så er det likevel
mange ting å glede seg over. Hvis vi
bare vil glede oss over det som er
bra, får vi et godt liv.

Alf Melgaard: Det er vanskelig for
meg i en slik stund å finne ord for
hva jeg føler. Det er vist meg så
stor kjærlighet, og jeg er overveldet
over å ha fått denne medaljen. Jeg
har alltid vært fylt av takknemlighet
over å få være sammen med og ar
beide for døve venner. Min mor ga
meg følgende ord med på ferden i
livet: «Hvor du eon. går,. så husk at
Gud er med deg og vil hjelpe!»

Etter at det var servert is, fikk
Halvor Greftegreff ordet. Han ville
som formann i hovedkomiteen for
landsmøtet få takke noen av sine
medarbeidere. Kåre Botten hadde
gjort en koloss<:'J innsats, men hans
stadige omkved hadde vært: «Jeg
vil ikke bestemme - hva synes dere?»
- Likeså ble det rettet en varm takk
til komiteens sekretær, Margot Bot
ten. - Geir Jensen hadde gjort ut
merket arbeid som innkvarterings
sjef. De siste ukene hadde han vært
som et fast inventar i foreningen.

Finn Johansen hilste fra represen
tantene. Da Eilif Ohna i 1959 ble
valgt som ny forbundsformann, var
det et lykkevalg, sa han. Ohna er nå
gått av som formann, for å gå over
til noe som er mye verre! Han ville
takke for det arbeid Ohna hadde
gjort for alle landets døve i årene
som var gått. Takken ble ledsaget
av blomster. - Johansen fortsatte:
Representantene har ikke glemt det
arbeidet arrangørene har gjort. Det
har vært et flott arrangement, og
jeg vil på vegne av representantene
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Også de døve vil gjerne følge med
i det som hender omkring dem!

overrekke hovedkomiteens formann,
Halvor Greftegreff, blomster fra oss.

Også Harald Størkersen overrakte
blomster til Greftegreff for innsat
sen i hovedkomiteen. Vi har hatt en
grei formann, sa ha.n blant annet.

Trondheim kommunes represen
tant, kontorsjef Arnas Stav, ut
trykte sin glede over å få være til
stede sammen med så mange som
arbeider aktivt for døvesaken. Kom
munen har vanligvis bare kontakt
med de forskjellige organis!',sjonene
gjennom skriv fram og tilbake.
Den personlige kontakten har imid
lertid større betydning. Den bidrar til
en langt stør~e forståelse. Kommu
nen er interessert i s'osiale tiltak. Ved
utgangen "LV 1968 vil kommunen ha

Et hvert menneske har behov for
å være informert om ah det som
hender i hans nærhet, og hall bør
også kunne følge med i viktigere ting
som hender lenger borte. Vi kan ikke
tenke oss et menneske som er full
stendig likegyidig med hva som hen
der i hans omgivelser, skriver Schwei
zerische Gehorlosen-Zeitung. En slik
innstilling ville ,heller ikke være nor
mal.

I en mindre by, hvor alle innbyg
gerne kjenner hverandre, er en nes
ten 2Jltid orientert om de siste hen
dingene, selv når det gjelder småting.
En uvanlig hendelse, et sykdoms
tilfelle eller et dødsfl?l l kommer
hurtig på alle munner. Ofte er folk
også godt orientert om ting som de
helst ikke skulle hatt kjennskap til.
Det finnes jo dem som gjerne vil vite
mer enn nødvendig om sine med
mennesker, og som ikke kan styre
sin nysgjerrighet. Dette blir da gro
bunn for sladder. Ikke sjelden blir
da uskyldige ting blåst opp til sen
sasjoner. På denne måten oppstår
det mye uvennskap og mange er
grelser.

Ikke nysgjerrighet, men interesse
Det er ikke bra, og heller ikke nød

vendig, å vite alt om andre mennes
ker. Men det er hellerikkegodtnår en
er helt uvitende om sine nærmeste
omgivelser. Vi vil gjerne vite hva
som hender omkring oss. Vi vil
gjerne ha del i de sorger og gleder
som angår våre naboer, venner og
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kommet opp i c:a. 42 mill. kroner i
trygdeutgifter. Men det står meget
igjen før en fra sE'.mfunnets side har
gjort tilstrekkelig for de døve. De
trenger jo i særlig grad hjelp til å få
kontll.kt. Jeg har nå sittet lenge ved
et vakkert dekket bord~, Maten hIn
smakt godt. Det er en fest som an-an
gørene har ære av, ogjeg vil retb en
varm takk til dem sO,m har ordnet
alt dette så g::>dt, og ønske lykke til
med virksomheten i årene som kom
mer.

Etter middagen \Tar det kaffe,
tryllekunstoppvisning og dans.SteI!).c
ningen var upåklE'.gelig, og først ut i
de' små: timene ble det oppbrudd,
etter et landsmøtearrangement sam
vil huskes lenge. Th. S.

kjente. Men dette forutsetter at vi
vet hva som foregår - at vi kan følge
med. Av naturlige grunner er de
døve vanskelig stillt på dette om.rå
det. De er henvist til forståelsesfulle
hørende som tar seg det bryet å
orientere dem. Men svært ofte er det
slik at de døve ikke kan følge med.
De forståelsesfulle hørende mangler.

En døv dame kommer og bekla
ger seg. Hun savner en av sine na
boer, en meget hyggelig dame, som
hun ikke har sett på flere dager. Er
hun bortreist, eller er hun kanskje
blitt syk? Hun har spurt andre, men
hun har ikke fått noe skikkelig svar,
og hun er bekymret. - Og så hadde
hun lagt merke til at folk stimlet
sammen på gaten og snakket ivrig
sammen. Hva var hendt? Hun
hadde spurt, men ingen ville gi
henne svar.

Ubetydeligheter, kanskje? Ja, ofte
vil det være ubetydeligheter, som en
ikke burde bry seg om. Men når det
ene spørsmålet etter det andre duk
ker opp og blir stående ubesvart,
blir en nedtrykt. Ofte vil de sterkt
hørselsvekkete få inntrykket av at
de er utestengt - utstøtt fra felles
skapet i samfunnet. Om de av og til
får høre noen vennlige ord, så er det
bare en dårlig trøst.

Likegyldighet, eller ondskap?
Når det ofte forekommer at den

døve finner seg i den situasjonen at
han føler seg utenfor, behøver det
ikke komme av at de hørende er like-

gyldige eller ondskapsfulle. Mange
hørende har virkelig meget vanskelig
for å snakke forståelig til de som
er døve. De har- følelsen av at det er
noe de ikke makter, og så lar de hel
ler være å forsøke seg.

Men vi skal også være oppmerk
som på at det er mange døve som
unngår de hørende, som holder seg
tilba'ke og bare søker kontakt med
skjebnefeller. Derimot vIse,r det seg
gjerne at de døve som søker kon
takt med hørende - de kontakt
søkende døve - som regel oppnår
ganske god kontakt, og disse er ofte
forbausende godt orientert om hva
som' hender omkring dem. Betin
gelsen er _gjerne at de ikke stiller
for store krav, men er fornøyd med
å få en sak forelagt i få ord og korte
setninger.

Det skulle altså være klart at det
ikke alltid er de hørende som har
skylden for at de døve føler seg
utenfor.Som regel er problemet hvor
dan de døve og de hørende skal
kunne møte hverandre på halv
veien.

TV 3/9: DØV I EN HØRENDE
VERDEN:

BRAVO!
BRAVO!
BRAVO!

Første program i den serien som
Gudrun Simonsen og Sten Rune
Sterner har ansvaret for, ble sendt i
fjernsynet 3. september. Tittel: «Døv
i en hørende verdell».

Det var et godt program!
Det var så godt, så saklig og så

riktig, at det vil være meningsløst å
kritisere noe av det som ble vist eller
sagt.

BRAVO!
BRAVO!
BRAVO!
Hvis også pastor Vogt-S-vendsens

innlegg var blitt tekstet, så ville
undertegnete selvsagt ha spist sin
gamle hatt, som lovet i forrige num
mer av Døves Tidsskrift. Nå behol
der vi altså hatten, men vi tar hat
ten av oss for Gudrun Simonsen og
hennes medarbeidere i programmet
3. september!

Red.
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Stikk-innom-kveld for voksne døve
Tananarive

Elly Thorsen forteller om et nytt, lovende tiltak i den gassiske hovedstaden

Her er I'i alle en lørdagskveld.

for vanskelig å forstå uten forenkling
eller forklaring. Vi har derfor lenge
sett på behovet av å komme disse·
voksne døve til hjelp. Da- konferan
~en i fjor stillte rom til disposisjon
for forskoleundervisning av døve
småbarn l Tananarive, fikk vi der
med lokale som kunne brukes til
samvær for de voksne døve også.
Hver lørdagskveld samles 15-20
døve ungdommer her. Programmet
er nokså romslig. Vi prater sammen,
de som har lyst, leser det nye søn
dagsskolebladet eller ungdomsbla
det. Vi har noen ganske få spill, det
drikkes te og spises litt. Noen ganger
har vi fått en eller annen til å vise
lysbilder. Men det viktigste har vi
til slutt: Andakten. Da bruker vi et
enkelt språk, flanellografbilder og
døvetegn ved siden, for å gjøre alt
så klart som mulig. +

Det er snart tyve år. siden vi be
gynte døvearbeidet på Madagaskar.
I løpet av disse årene er det blitt en
ganske stor flokk som er ferdig med
skolegangen og er kommet inn i ar
beidslivet: Bare i Tananarive og nær
meste omegn er det vel 30 tidligere
elever fra døveskolen vår.

Elevene fikk en grundig -kris-ten
domsopplæring i skoletiden, og de
fleste av foreldrene ville at sønnen
eller datteren skulle konfirmeres før
de forlot skolen for godt.

Men siden har det nok for de flestes
vedkommende vært magert med
åndelig føde. Bortsett fra en «avis» vi
skriver hver måned, med en kort
andakt, litt oppbyggelig stoff og litt
nyhetsstoff, har nok «kosten» vært
minimal. Det er ubetydelig det de
døve kan avlese og oppfatte fra en
prekestol i en stor forsamling, og
det vanlige språket i Bibelen er ofte

Et dQvt ektep'ar, Zazyog, Randriana, med deres lille sønn, som hører normalt.
Han'er ofte med mor og far på lørdagskveldene.

Drammens Auto A.s
Erling H. Samuelsens Rederi Afs

Koppang

DRAMMEN Erling H. Samuelsen Afs
Kronprinsesse Marthas plass 1, Oslo

Tlf. 416990
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65 AR
-Anna-Olsen, Norsgt,. 15, Arhus C'r

Danmark, fyll~r 65 år 22. sept~IIlber.

Foto... og srnalfilm..
festivalen·i Arhus

I «Tegn og Tale» nr. 14 innbød vi
til internasjonal foto- og smalfilm
festival i Arhus, men vi glemte dess~

verre å meddele dato for festivalen~
avholdelse, hvilket vi ber om unn
skyldningfor. Datoen blir lørdag 2,
november, og stedet blir Døvestif
telsen, LaJ;lgelandsg;ade 24, Arhus,
Danmark.

Vi hå~er at våre nordiske venner
vil delta i festivalen, og alle er hjer~

telig velkommen til Arhus. Siste frist
for anmeldelse av deltakelse i kon
kurransene er 2. oktober..

Vi håper også at-det-kommer noen
nordmenn til den internasjonale foto
utstillingen i Herning 20.-22. sep
tember.
, Vel' møtt i Arhus 2. november!

Dørene åpnes' kL 19. Se for øvrig
«Tegn og Tale» nr. 14.

_Dq.nsf;e Døves Foto- og FilmarYI:utører,

og
20.

Haldis Kjellaug (f. Solvik)
Gøsta Rougnø, som giftet seg
juli i Dale, Sunnfjord.

IVAR CHRISTENSEN
" ,'; '~,~:av: de;d'iv€~,,~od,e vennE)J."·og
"::,Ne!pfref:~i'i~iån~antt:~l Iv~r Ch,iis,:

'. tensen,,~~, pluts~lig. avgått v;ed;ilø-:
, d~n;,som im>fØIgeavde,skadEme:h~n

.pådro s~g~>d,a han blep~kjørt~,al"~n:
·bib HånJ:>1.e65 år gihnmel. ".
, ,~, Cliristensen hadde mange tillit~
verv i p.alti~ og fagpevegelsen, bl,ant

Enkle bøker og blad'er kjærkammen~ :Iese'stbff! annet i: Kristiansand Artieiderfore~
Fra venstre: Solo, Leon og Racharles på vi)arida~n ed lørdagskveld. ning og i KriStiansand Han:del~ og

" ., KcfMorfunksJonærers ' forening, I
I ,:; AOF 'Var han ofte lærer og foreleser

ia,TIlmen om det som var vanskHig å, Y~<l ktirs; Han satt en tid ibystYrE!t
forstå. . L - qg if!}F-mattnskapet, var med i over":
'-,,Livet: er ikke lett' for dis§e.ung- l~kriin:gsne)nndam, m. < ,

dommene ~ det er mye som er~van- Ha.nvar eJ;l map.n med sterke so
skelig å fo~stå, og fristelsene er man- siale interesser, og også på dette om:;
ge.'[)e trenger v:år hjelp Og vår for- rådet har, han satt spor etter seg'd,
J:)ønn.Jesus sier: Fø mine får!' Kristiansa'ld. Døvesaken lå 'Mns,

, ' El7iy' Thorsen. hjerte nær ,'og i Ivar Christen~cn
, '" hadde de 'døve en ildsjal som 'talte

deres sak med <;tor iver og entusi
asme.

Jørgen Bjerg
Nordlyveien 1
3260 østre Halsen.

Stor fest.

Vestfold Døves Ungdomsklubb.

lørdag ,21. september kl. 18
på '«Skogstuim

Kl. 18 smørbrød mf -øk"',
Kl. 19.30 underholdervi\med kon-

, ,kurrans-e.' , -

Kl. 21 blir det dap~ og kOl'1kurrans~r
ti I sent på natten. "

Det blir salg av 'pølser, øl,~ bru~-, og
siste flytt er danske 'epleskiver."
Og så har vi lodd ~i.l salgs. Fine. ge
vinster.
Pris for ~ntre og smørbrød kr. 15.~.

Entre, smørbrød og' (;lVernatting
kr. 20.-. - Vel møttl,. .,

Av hensyn ti I soveplass, bør delta
kerne på forhånd sende noen ord ti I
formannen i Vestfold Døveforening
- innen 15. 'september - ti I følgende
adresse:

Vestfold Døves Ungdomsklubb
l; kaller.

, Det·,avholdes

Vi tar god tid, fra en halv time
til tre kvarter. Sist spurte en av
guttene om de ikke kunne ta Bibelen
med på samværene. Det var det flere
som gjerne ville, og vi ble enig om
at de skulle lese litt fra Bibelen selv
neste gang, og så skulle vi snakke
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LANDSSTYREMØTE
I TRONDHEIM
10. juli 1968

Tir stede: Ohna, Vigrestad, Gisholt, Han
sen, Greftegreff, Breiteig samt Sander, som
møtte som varamann for Tormod Ropeid,
som hadd; forfall. Møtet ble holdt på

Sentrum Hotell.

Gjennomgåelse av styr~ts beretninger
En gikk gjennom de utsendte stensilerte

beretninger for virksomheten i tiden fra
1. mai 1966 ti I 30. apri I 1968.

Vedtak: Med enkelte endringer og ti 1
føyeiser legges beretningene for 1966/67 og
1967/68 fram for landsmøtet til godkje~ning:

Gjennomgåelse av styrets regnskaper
En gikk gjennom forbundets og «Tegn og

Tale»s regnskaper for 1966 og 1967 samt
Døves Volvo-lotteri 1965.

Vedtak: Regnskapene legges fram på
landsmøtet med den endring at lotteri regn
skapet for 1965 får som ny utgiftspost
kr. 12.525.- som representerer de usolgte
loddene ved dette lotteriet. Forbundet og
foreningene må bli å belaste tidligere for
meget utbetalte andeler av lotteri-overskud
det som følge av denne fei I.

Innkomne forslag til landsmøtet
En drøftet en del av de innkomne for

slagene og forberedte deres behandling ved
landsmøtets forhandlinger.

Innkomne fullmakter
En gikk gjennom de innkomne fullmak

tene fra døveforeningene. Det møter i alt
34 med fullmakt til landsmøtet, inkl. de 7

landsstyremed lem mene.
Vedtak: Fullmaktene godkjennes unntatt

for 2 foreninger, der forbundskontingenien
først må bringes i orden.

Fastsettelse av forbundskontingent for

1969 og 1970
Vedtak: Landsstyret foreslår samme kon

tingent som nå, nemlig kr. 1.- pr. medlem

pr. år.

Fastsettelse av kontingent for «Tegn
og Tale» for 1969 og 1970

Vedtak: Landsstyret fores lår sam me kon
tingent som nå, nemlig kr. 15.- pr. år for

abonnenter i Norge ol; kr. 17.- for andre
abonnenter.

Søknad fra Norges Døve-Idrettsforbund
Ohna viste til a.u.'s behandling av N.D.I.'s

henvendelse av 6/6 1968 ;'g refererte regn
skapene for 1966 og 1967, som nå etter an
modning var kommet fra N.D.1. Noen plan
for skoleidrettsarbeidet var ennå ikke kom
met.

Vedtak: En s.varer N.D.1. a~ landsstyret
ikke kan gå inn for noen øking av N.D.I.'~
andel av overskuddet fra landslotteriene.
Landsstyret vil i samarbeid med N.D.1. over
veie om det kan finnes andre veier å gå
m.h.t. å hjelpe døveidrettsarbeidet.

Formannens godtgjørelse

Vedtak: Formannens godtgjørelse for 1.
halvår 1968 settes til kr. 1.250.-. Represen
tasjonsgodtgjørelsen ansettes som før, dvs.
kr. 250.- for 1. halvår 1968. '

Albert Breiteigs 50 års dag, 9. aug. 1968
Vedtak: N.D.L. gir som gave et gull arm

båndsur. (Breiteig var ikke til stede ved
behand lingen av denne saken.)

LANDSSTYREMØTE
I TRONDHEIM
14. juli 1968

Til stede: Thor Gisholt, Rolf Hansen,
Halvor Greftegreff, Karin .jensen, Helge
Kjølleberg, Geir jensen samt Albert Brei
teig. Av de uttrådte styremedlemmene var
Ei lif Ohna og John Vigrestad ti I stede. 
Møtet ble holdt på Sentrum Hotell.

Formannen, Thor Gisholt, ønsket vel
kommen til møtet, og da spesielt de 3 nye
styremedlemmene. Han var også glad for
at de 2 nye konsulentene var til stede og
regnet med at de og redaktøren ofte ville
bli ti Ikalt i bestemte saker på senere styre
møter.

Valg på nestformann
Gisholt foreslo Rolf Hansen.
Vedtak: Hansen ble enstemmig valgt.

Arbeidsutvalget
Gisholt foreslo Rolr' Hansen som det

tredje med lem av arbeidsutvalget, i ti Ilegg

ti I formannen og forbundssekretæren, som
er faste med lemmer.

Vedtak: Rolf Hansen ble enstemmig valgt.
Helge Kjølleberg ble valgt som varamann
ti I utvalget.

Personlig varamann til landsstyret for
forbundssekretæren

Gisholt viste ti I den nye lovbestemmelsen
om at det blant de lønnete funksjonærene
skulle utpekes av landsstyret en' personlig
varamann for forbundssekretæren. Han fore
slo Eilif Ohna.

Vedtak: Eilif Ohna ble enstemmig valgt.

Nordisk samarbeidsorganisasjon
Vedtak: Gisholt og Breiteig ble enstem

mig valgt som norske representanter ti I
5.0., med Rolf Hansen som varamann.

Landsnemnda for yrkesvalghemmete
Vedtak: En valgte enstemmig john Vigre

stad og Rolf Hansen som representanter ti I

Landsnemnda, med Karin Jensen som vara
mann. De ordner selv med tolk.

Konferanse om arbeidsordningen
Vedtak: Det holdes snarest mulig i august

måned en konferanse med sikte på å ut
arbeide en rammeplan for virksomheten i
forbundet. Formannen, forbundssekretæren,
de to konsulentene og redaktørend~ltar i
konferansen, som vi I strekke seg over flere
dager.

Sat!!er for diett m. m.
Vedtak: En ber forbundssekretæren om

snarest mu lig å utarbeid.e forslag ti I ret
ningslinjer for ytelser til dekn'ing av reise
utgifter, diett-utgifter, bilhold, tapt ar
beidsfortjeneste m. m. for forbund~ts funk
sjonærer og tillitsmenn.

Neste landslotteri
Vedtak: Det holdes landslotteri i 1969 med

start i februar 1969 og trekning ca. 9 mndr.
etter. Forbundssekretæren fremmer snarest
mulig forslag til de retningslinjer lotteriet
denne gang skal gjennomføres etter. Han
blir lotterisjef også denne gangen.

Høst-fest
lørdag 5. oktober
på «Mjøsgløtt»

*
Underholdning - dans.
Mat, mineralvann og øl fås
kjøpt.

Alle utenbys er også hjertelig vel
kommen til festen.

Arrangør:
Hedmark og Oppland Døveforening
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30.000.
20.000.
10.000.-

Trykking av nye lover
Vedtak: Forbundssekretæren pålegges å

sørge for at det blir trykt nye lover med
de tilføyelser og endringer som ble vedtatt
på lands møtet.

Forbundssekretærens 50 års dag
Vedtak: Formannen får i oppdrag å repre

sentere forbundet ved 50 års dagen.

Ungdomsleiren i Finland
Vedtak: De unge som ikke får·dekket ut

giftene ved Finlands-reisen ved andre til
skudd, får fra forbundet opp til kr. 300.
hver som tilskudd. Dersom det omsøkte
ti Iskuddet fra «trivselsmid lene» blir be
vilget, tar neste landsstyremøte avgjørelse
om evt. ytterligere tilskudd.

ARBEIDSUTVALGSMØTE
lørdag 24. og søndag 25. august 1968

Møtet ble holdt på Larkollen og til stede
var: Thor Gisholt, Rolf Hansen og Albert
Breiteig.

Arbeidsforholdene for de nye arbei
derne i forbundet

Breiteig fortalte at de nye kontorrom i
Bergen og Oslo nå stort sett var ferdig opp
pusset, og han la fram forslag om innred
ning av kontorene.

Vedtak: Breiteig får fullmakt til å gjen
nomføre kjøp av de nødvendige kontormøb
ler m.m. i samsvar med forslaget. Oslo
kontoret sø.ker snarest om eget te lefon
nummer. Dersom dette ikke kan ordnes i
denne omgangen, ber en om å få låne evt.
ledig linje på Oslo-foreningens nummer.
Kan dette heller ikke ordnes, må en inntil
videre prøve et samarbeid med Oslo-fore
ningen om dens ene telefonlinje. En ber
Døves Trykkeri Als treffe de nødvendige
tiltak for å få frigitt 75 m 2 kontorlokaler i
Møllendalsveien 17, Bergen, slik at for
bundskontoret kan ta dem i bruk så snart
som mulig.

Arbeidsoppgavene for de ansatte
arbeiderne

En samtalte om arbeidsoppgavenes for
deling blant de nye arbeiderne og om ad
ministrasjonen i det hele.

Vedtak:

Forbu ndssekretæren har som før an
svaret for den daglige driften ved forbunds
kontoret og leder arbeidet der. Som tid ligere
tar han ansvar for bl.a. disse spesialopp
gavene: Døves Trykkeri A/s, Døves Tids
skrifts forretningsførsel, tolkutdanning og
forberedelse ti I autorisasjon av døvetolker,
landslotteriet, regnskap, budsjett og forret
ningsførsel for forbundet, protokoll fra alle
a.u.- og landsstyremøtene, samt prosjektet
i AI.
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Konsulent Ohna får særansvar for disse
arbeidsoppgavene: Ungdomsarbeidet, fore
ningslederkurs, lovutvalget og kontroll og
hjelp med anvendelsen 'av de tilskott lokal
foreningene i hans distrikt får fra forbundet.

Konsulent Vigrestad får særansvar for
disse arbeidsoppgavene: TV-spørsmål, film
arbeidet, og kontroll og hjelp med de til
skott lokalforeningene i hans distrikt får
fra forbundet.

De to konsulentene får som hovedopp
gave å gjøre sosialt arbeid blant døve og
sterkt tunghørte, samt hjelpe de lokale
døveforeningene i deres arbeid. Ohna knyt
tes til forbundskontoret i Bergen, og får
som reisedistrikt fylkene fra og med Nord
Trøndelag i nord og til og med Aust-Agder.
- Vigrestad knyttes ti I Oslo-kontoret og får
som reisedistrikt fylkene fra og med Hed
mark i nord-øst til og med Telemark i sør
vest.

Redaktør Sander knyttes ti I forbunds
kontoret i Bergen og får disse spesialopp
gavene: Redaksjon av Døves Tidsskrift,
Døves årbok, kongressberetningen fra 1966
(i samarbeid med Breiteig), redaksjonen av
tegnhåndboken, tegnspråkkursene og opp
lysningsarbeidet utad (sammen med Brei
teig).

Gisholt tar særansvar for opplysningsar
beidet i døveforeningene, utarbeidelse av
instruks for de ansatte funksjonærene samt
spørsmålet om ekstra skatteklasse for døve.
Sammen mEd Breiteig forbereder Gisholt
a.u.-, landsstyre-, representant- og lands
møtene, fører forhand linger med myndig
hetene, lager årsberetningene og foreslår
satser for honorarer m. m.

Forbundskontoret administrerer alle øv

rige saker.

Økonomien ved Oslo-kontoret
Vedtak: Det åpnes bankkonto for Oslo

kontoret ved en Oslo-bank. Den dispone
res av Vigrestad. Han sender innen den 15.
i hver måned regnskap ti I forbundskontoret
for alle utgifter og inntekter i den fore
gående måned. Regnskapet settes opp' på
derti I utarbeidet skjema. Kopi sendes ti I
forbu ndsforman nen.

Månedsrapporter
Vedtak: Innen den 15. i hver måned sender

de to konsu lentene rapport på eget skjema
ti I forbundssekretæren om virksomheten i
den forløpne måned. Kopi sendes forbunds
formannen.

Kontordame ved Oslo-kontoret
Vedtak: Vigrestad får i oppdrag sammen

med Breiteig å ansette nødvendig kontor
hjelp ved Oslo-kontoret. Tilsettingen bør
skje så fort som mulig. Stillingen kunngjøres
i Døves Tidsskrift og Aftenposten.

Bonnevie-Svendsens avskjed
I anledning Bonnevie-Svendsens avskjed

som døveprest arrangerer Os lo Døvefore-

ning og Oslo døves menighet avskjedshøy
tfdelighet 8. september..

Vedtak: Gisholt og Vigrestad møter på
vegne av forbundet. Som gave overrekkes
en blomsterdekorasjon samt et festekSem
plar av N.D."L.'s jubileumsskrift med de
dikasjon undertegnet av styret med flere.

Sosialdepartementets trivse.lsmidler
1968

Breiteig meddelte at det i månedsskiftet
juli/august var kommet melding om disse
bevilgningene fra Sosialdepartementets triv
selsmid ler ti I Norske Døves Landsfo'rbu'nds
trivselsti Itak for døve.

Tegnhåndbok kr.
Forbundets 50 års festskrift . »
Visuelt utstyr »
Deltakelse i Nordisk Ung-

domsleir for døve i Finland

1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 12.500.-
Unge Døves KulturClager 1968» 7.500.-
Sosial hjelpetjeneste for døve

(overrakt ved 50 års jub.)>> 30.000.

Tilsammen kr. 110.000.-

Vedtak:

Kr. 10.000.- anvendes til innkjøp av 2
stk. overhead projectors som plasseres i
døveforeningene i Bergen og Trondheim,
samt 2 stk. transportable overhead pro
jectors, som brukes av forbundets arbei
dere. Alle apparatene forblir forbundets
eiendom og det utarbeides retningslinjer
for hvordan brukerne av de 4 nevnte appa
ratene skal oppbevare, behand le og ved
likeholde dem. Dessuten innkjøpes lysbilde
framvisere med utstyr.

Kr. 12.500.- anvendes til subsidiering av
utgiftene som de norske deltakerne i den
nordiske ungdomsleir for døve i Fin land
har hatt. Eilif Ohna og Toralf Ringsø an
modes om hurtigst mulig å overlevere et
fordelingsforslag ti I forbundskontoret, ba
sert på oppgave over deltakernes sam lete
utgifter. En må da også vite hvilke tilskudd
de evt. har fått fra annen kant.

Kr. 7.500.- anvendes til gjennomføring av
Unge Døves Kulturdager 1968. En anmoder
arrangøren om snarest mu Iig å konferere
med forbundskontoret om den økonomiske

. gjennomføring av arrangementet.
Kr. 30.000.- samt kr. 40.000.- av de mid

ler som tidligere er bevilget over stats
budsjettet for 1968 ti I praktisk døvesaks
arbeid, tilsammen kr. 70.000.-, anvendes til
gjennomføring av diverse andre trivsels
ti Itak for døve i 1968 og 1969. A.u. finner
det riktig å legge opp en arbeidsplan for
framtidig anvendelse av trivselsmidler som
følger kalenderåret, slik at trivselsmidler
som av departementet blir fordelt om som
meren, av, N.D.L. blir anvendt gjennom
foreningene i det følgende kalenderåret.
Dette vi I også lette budsjettplan leggingen
i foreningene, fordi de om høsten får vite
hva de vi Ifå av trivselsmidler det følgende år.



Høst.;.fest
arrangeres på døves feriehjem
i Gjerdal
21. september kl. 18.00

*
Varm mat, pølser, kaffe, øl og
brus fås kjøpt.
Dans - musikk - leik
Entre kr. 5.-.

Arrangør:
Drammen Døves Ungdomsklubb

Fordeling av kr. 70.000.- til trivselstil
tak for døve i 1968 og 1969

En drøftet de søknadene som var kommet
fra en del av døveforeningene om tilskudd
for 1968. I noen tilfeller har foreningene
allerede gjennomført tiltak i tiden 1/1 
31/8 1968. Da a.u. nå vil foreta fordeling
som skal gjelde helt fram til 31/12 1969,
har en ved gjennomgåelsen av søknadene
for 1968 prøv{j å vurdere behovet også for

1969.
Vedtak: Følgende tilskott gis til tiltak

som er gjennomført i tiden 1/1 til 31/81968:

Møre og Romsdal Døveforening,
stevne sommeren 1968, inntil kr. 750.

Aust-Agder kr. Døveforening,
reiseti Iskudd ti I møter. . . . ..» 300.-

Telemark Døveforening,
ungdomskonferanse. . . . . . . ..» 250.-

De Døves Forening, Trondheim
tegn ku rs våren 1968 » 1.342.-

Bergen Døveforening,
tegnkurs våren 1968, 2 døve
stevner, Yz-del av kontorin-
ventar sosialsekretær » 6.199.-

Ti lsammen kr. 8.841.-

Tilskott til deltakere i de ulike
jubi leumsarrangementer for
bundet har gjennomført i1968,
ca. » 12.000.-

Ti Isammen kr. 20.841.-

Følgende ti Iskott gis ti I ti ltak som venteS
gjennomført i tiden 1/91968 - 31/121969:
østro Id ti I konferanser kr. 1.000.-
Hedmark og Oppland » 1.000.-
Oslo, filmutstyr » 6.000.-
Oslo, ti I konferanser ........» 500.
Drammen og Omegn, ti I kon!. » 1.000.-
Vestfold, til konferanser ».1.000.-
Telemark, ti I konferanser » 1.000.-
Ovennevnte 6 foreninger i felles"

skap ti Igjennomføring av dø-
vestevner » 7.000.-

Kristiansand Døveforening og
Aust-Agder Døveforening i fel-
lesskap

til stevner ... kr. 1.000.
»konferanser »1.000,-» 2.000.-

Stavanger:
til tegnkurs kr. 1,000.
» stevner. . . . .. » 1.200.
» konferanser.. » 1.000.-
» filmopptaker. » 1.000.-» 4.200.

Haugesund:
ti I konferanser. . . . . . . . . . ..» 500.-

Bergen:
ti I tegnkurs .... kr. 1.600.
» stevner. . . . .. » 2.500.
» konferanser.. » 2,000.
» Iysbildeframvi-

serogfilmopp-
taker- » 2.500.-» 8.600.-

Møre og Romsdal:
ti I tegn kurs .... kr. 1.000.
» stevner. . . . .. » 1.200.-
» konferanser ," » 1.000.-» 3.200.-

Trondheim:
ti I tegnkurs .... kr. 1.600.
» stevner. . . . .. » 1.500.-
» konferanser.. » 1.000.-» 4.100.

Nord-Trøndelag:
ti I konferanser. . . . . . . . . . ..» 700.-

Helgeland, Salten, Narvik og
Omegn, Harstad og Tromsø
døveforeninger i fellesskap:

til stevner og konferanser.. » 4.000.
Ti Idisposisjon for senere forde-

deling » 3.359.-

Tilsammen kr. 49.159.-

Det sendes orientering ti I foreningene
om fordelingen. Når det gjelder perioden
1j91968 til31j121969, må foreningene sna
rest mulig i samråd med døvekonsulentene
sende inn ny oppgave til forbundskontoret
over den anvendelse de ønsker å gjøre av
pengene. Etter ny godkjenning fra forbunds
kontoret, kan tiltakene settes i verk. Unn
taksvis kan forskottsvis utbetaling skje til
foreningene.

«Døves Tidssi(rift»
Fra redaktøren forelå utkast ti I ny for

side på bladet, der «Døves Tidsskrift» er
hovedoverskriften og der det i en under
tittel er nevnt «tidligere Tegn og Tale».

Vedtak: En ser verdien av at redaktøren
får et effektivt og godt fotoapparat ti I re
portasje m.m. Det innkjøpes derfor for
bladets midler et fotoapparat til dette bruk.
Det nyttes fortrinnsvis av redaktøren, men
skal også kunne brukes av andre av for
bundets folk.

Nen norske tegnhåndbok
En drøftet den nye situasjonen som er

oppstått ved at a.u. tidligere på møtet har
satt redaktør Sander ti I manusarbeidet med
boken.

Vedtak: Tegnbok-komiteen oppløses. Dens
med lemmer takkes for sitt arbeid. Forbunds
kontoret gjennomfører det evt. økono
miske oppgjør med dem som har hatt av
talemssig lønnet arbeid med manus.

Østfold Døveforenings 40 års jubileum
Vedlak: Formannen representerer for~

bundet på jubileumsfesten på larkollen 14/9
1968.

Reiseutgifter for forbundets arbeidere
Vedtak: Ved reiser gjelder for forbundets

lønnete arbeider de samme bestemmelser
som ved forbundets valgte tillitsmenn. For
konsulenten ved Oslo-kontoret betaler for~

bundet vanlig månedskort ved Oslo Spor~

veier, idet han ikke nytter egen bil i Oslo.

Hotell· og diettutgifter
Vedtak: De samme satser som tidligere

beholdes, med den forandring at overnat
ting på hotell på over kr. 35.- pr. natt godt
gjøres mot legitimering, og dersom det
sannsynliggjøres at bra overnatting ikke
kunne ordnes rimeligere. Samme bestem
melser gjelder for de ansatte arbeiderne.

Norges Døve-Idrettsforbund
Vedtak: I forbindelse med idrettsforbun

dets søknader om økonomisk støtte fra
landsforbundet ber en om et møte i OslO
søndag 22/9 1968 med representanter fra
døve-idrettsforbundet. Fra landsforbundet
møter Gisholt, Hansen og Breiteig.

Neste a.u.-møte
Vedtak: Neste a.u.-møte holdes Pors~

grunn 21. - 22. september 1968.

FYRSTELIGE INNTEKTER
Statsinntektene i 1967 hos regjerende fyrster
(avrundet)

Kong Olav (Norge) Kong Frederi k (Danmark>
1.6" millioner "10000 kroner.
kroner
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ODD BERG

TROMSØ

Telegr.adr.: «Oddship»
Telex 3533 - Sentralb. 85040

Vinghøgs mek. verks~ed A.s
DREINING .

. SVEISNING
JERNKONSTRUKSJONER

. NESBRYGGEN - Nøtterøy - Telefon 20711

REDERI- SKIPSEKSPEDISJON
SKIPSMEGLER - SPED,SJON
ASSURANSE - REISEKONTOR

Agent for BEN N ETT'S REISEBUREAU AlS
Helmer Sta-ubo & Co.

Haakon vWs gt. 1

OSLO

A. C. SMITH & CO. AfS
Ingeniører

Tlf. 25 08 54 - Stansevn. 4
OSLO 9

L::A::LUND ~
BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 670790

I. H. Knudsen A.s
SPORTSFORRETNING - VULKANISERING

Prinsensgt. 45 - TRONDHEIM

Joh. L. Bremnes A.s
Torvet. SVOLVÆR - Telefon 108
Telegramddr. Bremnes

MANUFAKTUR - SKOTØY - EKVIPERING

TRØNDERHEIMEN
Hotell - Kaffistove med Kafeteria-servering

Prinsensgt. 27 - Tlf. 28133
Heimtriveleg og godt
Vi ligg tett ved Rutebilstasjonen
Sjå innom når det høver slik

H. Klein A.s
-O. Trygv. gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

TRONDHEIM

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126- LEVANGER

VINJE SAG & HØVLERI AfS
YTRE VINJE - Telefon 11

Bygningsmaterialer og
bygningsartikler



Bergen 9!!" la:~e:r8kole, Landås; Bergen.

Hene skal sendes· senest 15/9 (foto
størrelse 21 x 30 cm).

Vil du holde foredrag? Emnen'e
er de samme som for stilkonkurran
sen, men foredraget skal ta bare
5-10 minutter, og du må sende fore
draget på f9rhål).d (kopi) senest 115/9.
Hvis du sette'r i g::ulg' strak,s,klkrer
du det kanskje, og så kan vi fa se deg
som foredragshQlder i Bergen 12,
oktober!"" ,.

Men vil du være med i en sket~j
eller i folkedans, .kan vi ikke hJelpe
deg, hvis du ikke allerede hOlder p{t
å øve deg sammen med andre i din
ungdomskiubbellh forening. Me~
hvis dere bare har glemt å melde
dere, så løp avsted til rette vedkor:n
mendeog send melding om delta
kelsen straks.

Det ville være meget sørgelig om
noen 'GLEMMER å sende innmel~

ding til konkurransene, for vi vil at
flest mulig skal være med.

Aldersgrensen er opp til'30 år..

*
UNGE. OØVE.SKULTURDAGER ,1968:

Med i konkurransen.e?
, .

Frist:~15. september!

Men hvis du IKKE skal være med
i noen konkurranser; så er du likevel
hjertelig velkommen til Unge Døves
Kulturdager i Bergen 12.-13.okto
ber. Om du er under eller over 30 år,
så blir vi glad for å se deg SOm til~

skuer til konkurransene, og som fest-

'. ,

~~~~~~---~~~~~------------------~--~------

Innmeldingspenger kr. 10,- sendes pr. postanvisning. Adr.: Toralf Ringsø,
Løbergsveien 5, 5000 Bergen.

Inmneldingspenger kr. 1'0.- sendes pr. postanvisning. Adr.: Toralf Ringsø;
Løbergsveien 5, 5000 Bergen.

Adr. .. ..
kommer som tilskuer til Unge Døves Kulturdager i Bergen 12.-13. okt. 1968

Jeg kommer, dato , og reiser tilbake, dato ..
Jeg ønsker rimelig overnatting på hotelL
Jeg vil være med på festen lørdag.

Alder

Alder ..

Innmelding for tilskuere
Innmeldingsjrist 1. oktober

Navn ..

Adr. . .
kommer som deltaker i konkurransene ved til Unge Døves Kulturdager
Bergen 12.-13. okt. 1968.

Jeg kommer, dato , og reiser tilbake, dato.
Jeg ønsker rimelig overnatting på hotell (3-mannsrom).
Jeg vil'være med på festen lørdag.

Navn..

Innmieldirig for deltakere
Innmeldingsjrist 15. september .

Du som er ung: Når du får dette
nummeret av Døves Tidsskrift,i dag,
så legg merke til at du ennå har
sjansen. Hvis du vil være med i Em
eller flere av konkurransene, så skriv
STRAKS til Toralf Ringsø, Løbergs,
veien 5, 5000 Bergen, at du vil være
med, og hva du vil være med i.

Kan du vise et kort «komiker
show» (4"":5 minutter), du alene?

.Vil du prøve deg med en kort tale
(3-5 minutter), så får du anledning
til å trekke en lapp, hvor det står
hva du skal tale om, tenke på det en
liten stund, og så altså holde en liten
tale. Kanskje du får en fulltreffer!

Eller vil du delta i «Hvem-vet
mest ?»-konkurransen? Kanskje kan
du sammen med et par kamerater
danne et lag som vet mye!

Hvis du vil delta i stilkonkurran
sen,' er du sent ute. Da må du straks
sende stilen din,frist 15. september,
Og du kan velge mellom 3 emner:
«Min ungdomsklubb». - eller «Mitt
første møte med døve» - eller «Et
menneske jeg aldri vil glemme». Sti
lens lengde skal være på mellom 800
og 1200 ord.

Vil du være med i tegne- eller foto
konkurransen? Ja, da er du nok for
sent ute, for tegningene og fotogra-
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NYTT FRA FORENINGENE
DRAMMEN

MØRE OG ROMSDAL

Olav Vik,
Vei 5363, blokk l, oppg. E,
Haugenstua, Høybråten.
Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.
Atle Lorentsen,
Klostergt. 60.
Aud Bergl',
Helmer Hanssensgt. 4 a
Finn Johansen,
Kobbervikhagen 6a.
Sissel Gillebo,
Børstad Alle 5 d.
AJfMelgaard, Nlinsetgt. 24

Hamar:

Bergen:

Trondheim:

Larvik:

(Tegn o;>g Tale)

UTGIVER.
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Møllendalsvn.17, 5000 Bergen

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17,5000 Bergen

Postgironr. 13691

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i året.
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år

Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:

Stavanger:

Drammen:

15/9 sø: Besøk fra forbundet.
18/9 on: Ungdomsklubben.
21/9 lø: Høstfest på feriehjemmet;
25/9 on: Ungdomsklubben.
26/9 to: Bridgeklubben har årsmøte.
29/9 sø: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
2/10 on: Ungdomsklubben.
6/10 sø: Filmaften.
9/10 on: Ungdomsklubben.
13/10 sø: Sammenkomst.
16/10 on: Ungdomsklubben har årsmøte.
20/10 sø: Foredrag v/ Opplysningskomi-

teen.
27/10 sø: Filmaften.
3/11 sø: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
10/11 sø: Drammen og Omegns Døvefore-

ning har årsmøte.

Inntil videre vil foreningens møter bli
holdt på Kafe Globus, mens Ungdomsklub
ben holder sine møter i Haugesgt. 99.

21/9 lø: Møte med foredrag og film.
5/10 lø: Møte med 'foredrag og underhold

ning.
19/10 lø: Siste møte på feriehjemmet denne

sesongen.
1/11 fr: Første høstmøte i byen. (Sted be-

stemm'es·'Soenere.)
15/11 fr: Møte med film og foredrag.
29/11 fr: Medlemsmøte.
13/12 fr: Julebord, med underholdning.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

ØSTFOLD
Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på

Støtvig Hotell, Larkollen.
Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med

lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

HEDMARK/OPPLAND

3/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore~

ningen) har arr. med kaffe, foredrag?
5/11 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
9/11 lø: Døves Skytterlags fest.
10/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning, film?

12/11 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
16/11 lø: Døveforeningens 90 års jubileum i

Handelstandens festlokale, Karl Johans
gate 37.

17/11 sø: Festgudstjeneste med medvirk
nin~ av tegn koret i Lilleborg kirke kl.
11.00. Kirkekaffe i døveforeningen. Mere
om programmet kommer senere.

1/12 sø: Opplysningskomiteen (døvefore
ningen) har arr. med kaffe, foredrag?,
underholdning.

3/12 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
7/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubbs årsmøte og

julebord.
10/12 ti: Døves Kvinneforenings hyggeaften.
15/12 sø: Døves Bridgeklubbs årsmøte og

julebord.
31/12 ti: Døves Sportski ubbsnyttårsfest.
Rett til forandring i programmet forbeholdes.

MØTE
Hedmark og Oppland Døveforening hol

der møte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»
søndag 15. september.

Les nøye de to innmeldingsblan
kettene n':)de på side 15, og bruk
den som passer for deg. Vær opp
merksom på de forskjellige innmel
dingsfristene.

*

deltaker. Da har du frist til 1. okto
ber med å melde deg, så du kan tenke
deg om en stund, telle pengene dine
og regne ut om du har råd til denne
turen. Det er gratis adgang til alle
konkurransene på Bergen off. lærer
skole de to dagene, og festen lørdag
kveld koster kr. 20.- for tilskuerne,
kr. 15.- for deltakerm.

(Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,
Oslo 1:)

21/9 lø: Døves Kvinneforenings høstfest.
22/9 sø: Conrad Vogt-Svendsen innsettes

som ny hovedprest for døve, i Døves
kirke kl. 11.00.

1/10 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
4/10 fr: Døveforeningen har tur til Kiel

Hamburg, Tyskland, med hjemkomst
mandag 7. oktober.

6/10 sø: Døves Menighet har hy.ggeaften
med bevertning.

8/10ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
11/10 fr: Døveforeningens årlige basar.
12/10 lø: Basaren fortsetter.
13/10 sø: Basaren fortsetter.
18/10 fr: Basaren fortsetter.
19/10 lø: Basaren fortsetter.
20/10 sø: Trekningsaften.
26/10 lø: Døves Smalfilmklubbs fest, med

premieutdeling fra filmkonkurransen.
27/10 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning.

2/11 lø: Døves Ungdomsklubbs fest.

*

OSLO

Programleder for konkurransene
blir Norske Døves Landsforbunds
kontaktmann for ungdomsarbeidet,
Toralf Ringsø.

Forskjellige dommerkomiteer er
satt opp, men skal først godkJennes
av forbundets arbeidsutvalg. Det
synes likevel sikkert at vi får et
overdommer-kollegium bestående av
følgende fryktinngytende personer:
Thor Gisholt, Albert Breiteig og Th.
Sander.

Ja, så studerer du innmeldings
l>lankettene på side 15!
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SEKRETÆR FOR DØVEKONSULENT

Ved Norske Døves Landsforbunds Oslo-kontor skal det opprettes

en deltidsstilling som sekretær for døvekonsulenten.

Den som ansettes, må beherske de døves tegnspråk og helst kunne

maskinskriving. Vedkommende må regne med å utføre tolketjeneste

for døve. Utvidelse av stillingen kan bli aktuell.

Skriftlig søknad med eventuelle attestkopier sendes Norske Døves

Landsforbund, Oslo·kontoret, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1, innen 18. septbr.

såvar vi i Larvik igjen. Der reiste vi ti I hver
vår kant.

Alt gikk godt, takket være god planleg

ging. Foreningens styre og reiselederen skal

ha hjertelig takk for alt sitt strev med ar
rangementet.

Hilsen fra samtlige deltakere

v/ B. M., referent.

TELEMARK

Fellesprogram for Telemark Døvefore

ning og Telemark Døves Ungdomsklubb:

DØVES UNGDDMSKLUBB LAGET
LOKAL UNGDOMSLEIR!

VESTFOLD

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie

hjemmet «Skogstua» kl. 19.00.
Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Antakelig blir det døvegudstjeneste i Tøns

berg en søndag i november måned.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar
Herredshus kl. 16.00.

DANMARKS·TUREN

Jeg har lyst til å skrive i vårt gode blad

om den alle tiders hyggelige turen til Dan
mark, som Vestfold Døveforening arrangerte

i helgen månedsskiftet august/september,
med en, hilsen og takk til foreningens styre
fra samtlige deltakere

Den 3 dagers turen startet fra Larvik kl.
21.30 med-«Cort Adeler». På båten kom vi

til et festlig aftensmåltid, og maten smakte

deilig. Så ble det hyggesamvær utover kvel

den. Om morgenen ble det servert deilig
frokost, og da båten hadde lagt til land,

gikk turen videre med buss til Salling. Der

ble det servert kaffe og wienerbrød, og så
dro vi for å handle. Da vi hadde kjøpt det
vi ønsket, ble det servert alle tiders koldt

bord ved Salling. Vi spiste og koste oss.
Etter dette, dro vi ti I fornøyelsesparken i

AI borg. Der var det forskjellige ti ng å se på

og være med på, for dem som ønsket det.

Etter oppholdet i Alborg, gikk turen til

bake til «Cort Adelen> med alle goder vi
hadde med fra Alborg og vår matbeholdning

fra SalIing. Det ble tungt å bære på og·det

ble problemer å få det plassert på båten,
men til gjengjeld var lommeboken blitt lett,

så det gikk bra.

Vi hadde fint vær hele tiden, bortsett fra
at det kom noen regndråper på hjemveien,
Lørdag aften ble det servert aftensmat igjen

og vi hygget oss til ut i de små timer. Om

morgenen kom båten til Fredrikstad, så vi
fikk en ekstratur før båten gikk videre til

Larvik. Etter en god frokost, måtte vi

pakke sammen det vi hadde fått kjøpt, og

Ny fin «oppfinnelse» i Telemark:

Vi i Telemark Døves Ungdomsklubb vil

gjerne fortelle litt om den lokale ungdoms

leiren som vi arrangerte på feriehjemmet
«Sol høy» på Oksøya 10.-11. august i år,

slik at andre ungdommer kan få kjennskap

ti I dette og gjerne forsøke å gjennomføre
liknende på andre steder, for vi synes det

er meget viktig å holde lokale ungdoms
leirer for at de unge døve og sterkt tung

hørte skal få bedre kontakt med hverandre,

holde foredrag og diskutere, gjerne sam-

21/9 lø: Vie's Kafeteria, Porsgrunn, kl.

18.00: Hyggemøte i anledning Døves Dag.

Albert Breiteig kommer. Vestfold Døve
forening er innbudt.

9/10 on': «Trappestuen» på Hotell Vie,

Porsgrunn, kl. 18.30: Fellesmøte med opp
lys nings-fored rag.

16/10 on: «Trappestuen» på Hotell Vie,

Porsgrunn, kl. 18.30: Ungdomsklubben
har eget møte.

5/11 ti: «Trappestuen» på Hotell Vie, Pors
grunn, kl. 18.30: Fellesmøte.

13/11 on: «Trappestuen» på Hotell Vie,

Porsgrunn, kl. 18.30: Ungdomsklubben
har eget møte.

5/12 to: Fellesmøte kl. 18.30.

men med representanter fra Norske Døves
Landsforbu nd.

Ungdomsleiren vi holdt var beregnet for
vårt eget og våre nabofylker, og det ble i alt

17 personer på leiren, hvorav en gutt fra

Sandnes, to gutter fra Kristiansand, tre gut
ter fra Vestfo I.d, og resten av oss var fra

Telemark - fordelt på gutter og jenter var
det 14 gutter mot bare 3 jenter!

Formannen i Kristiansand Døveforening

skulle komme og holde foredrag på leiren

TØNNEVOLDS REDERI AfS
SKIPSREDERI

MAKRELL

TELEGRAMADRESSE : REDERIET - GRIMSTAD
er god mat
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som forbundets representant. men han ble
dessverre forhindret. på grunn av sykdom i
familien.

Vi hadde ikke ventet at vi sku Ile bli så
mange på leiren. så vi var meget fornøyd
med 17 deltakere.

Lørdag kl. 18 spiste vi middag. pølser og
potetstappe. Klubbens formann. Bjørn
Halvorsen. ønsket velkommen til leiren.
Han håpet vi skulle få det hyggelig. og han
orienterte om programmet vi skulle ha.

Kl. 20 holdt Egil Bjørkelid foredrag om
«De unges verden og de unges framtid».
Dette var det foredraget som Arne Birkenes
skulle holdt. Det var meget interessant å
høre om mange rare ting som de unge gjør
i dag. utslag av ungdommelig virketrang.
Etter foredraget diskuterte vi vår egen
(ungdommens) framtid. og vi svarte på
spørsmål fra foredraget. bl.a. spørsmål om
skolen og hva vi mente om den kommende
utviklingen. Det var mye diskusjon. så det
var tydelig at interessen var stor.

Etter diskusjonen framførte klubbens
sekretær. Åse Auensen. et foredrag skrevet
av forbundsformannen Thor Gisholt. Det
var om ungdomsleirer. døveforeningenes
oppgaver. og om det problemet som mange
foreninger har i forbindelse med at med
lemmer. særlig unge. flytter til de større
byene for å få kontakt med flest mulig
andre døve og tunghørte. Hva kan de mind
re døveforeningene gjøre for å holde på
medlemmene? - Dette diskuterte vi etter

fored raget.
I den frie diskusjonen snakket vi om de

små døve barna og om hva som var best
for dem. Vi var enig om at det erviktig at
barna lærer å snakke så tidlig som mulig.
Det er ønskelig at det holdes kurs for for
eldrene. slik at de kan lære å undervise
barna i å tale. Barna bør lære å tale litt
allerede før de kommer i barnehage. Vi
forstår at det er veldig vondt for foreldrene
når barna må reise fra dem, særlig når barna
er små. og derfor vil den beste løsningen
være om foreldrene selv kan bli flinke til å
undervise barna sine. Da vi I barna ha nådd
mye lenger når de kommer i skolepliktig
alder, og så vil de lære mye mer på døve
skolen enn de lærer i dag. (Jeg hadde med
tanke på denne diskusjonen fått opplysning
fra Thor Gisholt om det som blir gjort i dag,
og det var noe som vi ikke visste om før.)

Søndag var været strålende og varmt.

slik som vi alle ønsket det.
Kl. 11 hadde vi et rebusløp. som Per

Jonassen og Arne Skoglund hadde ansvaret
for. Per orienterte før starten. Vi skulle gå
to og to sammen. Turen skulle ta tre kvar
ter. og vi måtte finne poster som var festet
på trærne og svare på spørsmål. - Ja. en del
av «løypa» gikk også i vannet, og vi mått-e
i vannet uansett hva vi hadde på oss. De
fleste var heldigvis lett kledd i det varme
været. men det var iallfall en av guttene
som la på svøm (bading forbudt!) med gen-
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ser på seg. Det var morsomt! Og vi syntes
at dette rebusløpet var fint.

Vi badet og solte oss til kl. 14. da vi fikk
middag, lapskaus som var bestillt fra «Kor
vetten» i Brevik. Og i det fine været var
det festlig å sitte nede på brygga og spise.

Per delte ut premier for rebusløpet.
Vinnere ble paret Odd Paulsen/Einar Har
tveit. med Egi I Bjørkelid/Sem Bratland på
annenplass.

Klubbens formann, Bjørn Halvorsen, tak
ket oss alle for at vi var kommet ti I leiren,
og for at alle hadde bidratt til at det ble så
hyggelig.

De som hadde lang vei hjem, reiste fra
Oksøya ved 16-tiden. og de andre fulgte
etter senere. Dermed var leiren slutt. Men
vi i Telemark Døves Ungdomsklubb håper
at andre ungdomsklubber følger vårt ek
sempel og arrangerer lokale ungdomsleirer
på feriehjem mene neste år!

Ase Auensen. sekretær.

STAVANGE.R

BUSSTUR MED
FISKEKONKURRANSE

18. august arrangerte Stavanger Døvefore
nings opplysningskomite, i samarbeid med
Døves menighet. busstur for foreningens
med lemmer. På forhånd var det skaffet en
liten buss ti I turen, da en regnet med at
det ville bli nok plass til dem som ville være
med. Men interessen var stor. og en måtte
få tak i en større buss. Dette gikk heldigvis
i orden. Ved starten fra Døves Hus søndag
morgen ble alle sitteplassene i bussen besatt.

Programmet for turen var: Besøk i
Bjerkreim med gudstjeneste i stedets kirke.

Deretter kaffe ti I medbrakt mat i bede
huset. Så til Mydland i Sirdal, hvor det skulle
være fiskekonkurranse. Hjemtur gjennom
Egersund og langs kysten av Jæren.

Været var strålende. og humøret var på
topp da vi startet. Med på turen var også
et forlovet par fra Vest-Tyskland, som var
på besøk hos slektninger i Stavanger. De
var fra Hannover. og de hadde mye in
teressant å fortelle om de døve der. Bussen
stoppet en stund i Sandnes. for å ta opp
noen døve der, og så fortsatte vi på E 18
til Vikeså. Veien hit var fin, men herfra og
ti I Bjerkreim var ikke veien noe å skryte av.
Vi måtte beundre sjåføren som klarte å
manøvrere den svære bussen gjennom de
krappe svingene og forbi møtende kjøre
tøyer. Men om veien var dårlig, så var na
turen verd å beundre. Selv har jeg kjørt
denne veien utallige ganger, men jeg har da
sittet bak rattet med øynene på stilk for
å passe på veien. Nå fikk jeg anledning ti.1 å
nyte naturen fullt ut. Kommet vel fram til
Bjerkreim. var de fleste ute på et blunk.
Målet var nærmeste isbar.

Gudstjenesten i Bjerkreim kirke var me
get stemningsfull. Sokneprest Haraldseide
forrettet. For stedets folk var det en opp
levelse å få overvære en gudstjeneste fram
ført med tegn. Dessverre ble stemningen
skjemmet av at noen døve satt og snakket
sammen. En gang må de som har den uvanen
å prate i kirken enten lære seg å være
stille. eller holde seg borte. Heldigvis syntes
det som om det var få som la merke til
pratet. Det ble tatt opp kollekt til inntekt
for de døves gamlehjem i Stavanger, og det
kom inn et pent beløp. Det var også barne
dåp. Gudmødrene i flotte bunader var et
vakkert syn. Hele dåpsritualet og sangene



ble framført med tegn av pastor Haralds
eide. Etter gudstjenesten samlet alle seg i
bedehuset, hvor det ble pratet og spist.
På slike turer er det alltid slik at maten
smaker ekstra godt!

Vi så oss litt omkring i Bjerkreim, og så
fortsatte vi til Mydland. Målet her var et
stort vann som kalles Bjørnstadvannet.
Ryktet fortalte at det var flust med fisk i
dette vannet, og nesten alle deltakerne
hadde tatt med seg førsteklasses fiskeutstyr.
Noen hadde ti I og med vært innom sports
forretninger dagen i forveien og kjøpt helt
nytt utstyr. Premien for største fisk, var en

hemmelighet.
Kom met vel fram ti I vannet, ble utstyret

gjort klart. Avtalen var at konkurransen
skulle gå over to timer. Den som i løpet av
denne tiden fikk den største fangsten, ville
bli overrakt premien ved en festlig anled
ning. - Selv hadde jeg funnet meg en etter
mitt skjønn strategisk fin plass. De andre
deltakerne sås på forskjellige andre steder
rundt vannet. Dessverre var fisken ikke
«på bede» (Stavanger-uttrykk). Etter en ti
mes kasting og farting på forskjellige steder
rundt vannet, ga jeg opp og vandret sluk
øret ti Ibake ti I samlingsstedet. Og innen
den fastsatte fristen var vi igje1l'~amlet alle
sammen. Ikke en av oss hadde fått fisk!
Men alle hadde nesten samme unnskyldning:

Det varme været.
Hjemturen gikk likevel i løftet stemning.

Sjåføren satte på rad io for å følge med I fe t
ballandskampen Norge - Finland. Og det
gikk et brøl gjennom bussen da det ble
kunngjort at Norge hadde fått mål. Skuf
felsen var stor da det ble annullert. Snart
etter et nytt brøl: Norge ledet 1 - O. Og så
igjen et brøl, men denne gang av skuffelse,
for Stavangers yndling, Olav Nilsen, måtte
forlate banen på grunn av skade. Finnene

fikk da sitt pass påskrevet.
Etter en kort rast på Helleland, ble en

enig om å sløyfe turen om Egersund, da
klokken nå var blitt mange og det var en
god del av deltakerne som ville hjem for å
se opptaket fra 2. omgang av landskampen
i TV. Vi tok derfor korteste vei til Stavan
ger, og vi kom fram i god tid.

Denne i alle deler vellykte turen frister

ti I gjentakelse.
Karsten Samuelsen.

Karsten Samuelsen
ny korrespondent

Fra Stavanger· kr. Døveforening er kom

met melding om at Karsten Samuelsen er
oppnevnt som ny korrespondent til Døves
Tidsskrift fra Stavanger-distriktet, etter at
Lillemor Ropeid har funnet å ville trekke

seg.
Vi t3.kker Lillemor Ropeid for samarbeidet

i de siste årene, og så ønsker vi Karsten
Samuelsen velkommen. Han er jo kjent for

sin skarpe og gode penn, og vi håper at han
vil vise at han har samme skriveglede som
tid ligere. Det er sikkert mange av leserne
som har savnet signaturen «Ka-Sa» den
siste tiden!

Red.

BE.RGE.N

15/9 sø: Gudstjeneste i Døves kirke kl. 11.00
v{ Hammer.

16{9 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
19.30 på styrerommet.

17/9 ti: Dameklu bben/Ungdomsklubben.
Komiteen for Unge døves kulturdager har
møte kl. 19.30 på styrerommet.

18{9 on: Formannsmøte kl. 19.30 på styre
rommet. Diskusjon om fellesprogram for
hele 1969, etter landsforbundets nye ret
ningslinjer.

19{9 to: Menighetsaften i foreningen vI
Nesse.

24/9 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.
26{9 to: DøvekonsulentOhna 'Orienterer

om den nye konsulentordningen m.m.
29/9 sø: Gudstjeneste i Døves kirke kl. 11.00

vI Vogt-Svendsen.
Kl. 17.00 kirkekaffe på Døves aldershjem.

1/10 ti: Dameklubben I Ungdomsklubben.
2/10 on: Opplysningskomiteen har møte kl.

19.30 på styrerommet.
3/10 to: Filmaften vI Opplysningskomiteen.

Danske døvefilmer.
8/10 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.
9/10 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på styrerommet.
10/10 to: «Fri kveld» med servering.
11/10 fr: Ungdomsklubben har hyggeaften

i foreningen fra kl. 19.00.
12/10 lø: Unge Døves Kulturdager åpnes i

Bergen off. lærerskole på Landås kl. 14.00
med forskjellige konkurranser.
Kl. 19.00 fest i skolens kafeteria.

13/10 sø: Gudstjeneste i Landås kirke vI
Hammer kl. 11.00. Kirkekaffe?
Unge Døves Kulturdager fortsetter på
Bergen off. lærerskole ved middagstid,
med den store «Hvem vet mest?»-kon

kurransen.
14/10 ma: Idrettsklubben har styremøte

kl. 19.30 på styrerommet.
15/10 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosalsekretær Johan Moldekiev er på

Bergen Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje ti I følgende tider:

Mandag kl. 12.00 ti 115.00
og kl. 19.00 til 21.00

Tirsdag kl. 19.00 til 21.00
Onsdag kl. 12.00 ti 115.00
Torsdag kl. 12.00 ti I 15.00
Fredag kl. 12.00 ti I 15.00
Lørdag kl. 10.00 til 13.00

Kontorets telefon: 18321.

Mere TV
. Program nr. 3 i den serien Gudrun

Simonsen og Sten Rune SterneI' har
ansvaret for, kommer i fjernsynet
tcr.sdag 19. september kl. 21.00, tar
35 minutter, og det har fått tittelen:
«Vi må oppspore det høresvake bar
neD>.

Vi har skrevet til Gudrun Si
monsen og bedt om en orientering
om programserien.

Til leserne
Forrige nummer var dessverre

sterkt forsinket, hvilket vi beklager.
Heretter tror vi at det skal gå fint.

Nr. 16 bærer sterkt preg av lands
møtet og nytt fra forbundet, og dette
nummeret skynder vi oss med, for å
komme i rute.

Mange venter på at Døves Tids
skrift skal bli utvidet, og at det skal
komme oftere. Dette el' et økonomisk
problem som ennå ikke er løst. Vi
må regne med at bladet vil fortsette
å komme 2 ganger i måneden, men
vi vil øke sidetallet så Snart regn
skapet viser at vi har råd til det.

Red.

Måleapparat for
avlesings-dyktighet!

Ekspertene har i mange år vært
uenig om hvor meget de døve/sterkt
tunghørte kan oppfatte ved å lese på
munnen. Enkelte går så langt at de
tror det er mulig for en flink munn
avleser å avlese nesten alt som blir
sagt i fjernsynsprogrammene, menS
en innen døveorganisasjonen stort
sett er av den oppfatning at munn
avlesing bare har forutsetninger for
å lykkes når en taler sammen på to
mannshånd og det tales særlig tyde
lig og litt langsommere enn normalt.

På den audhlogiske avdelingen
ved Umeå lasarett, Sverige, holder
en nå på med utprøvingen av et test
instrument og en standardisert test
prøve. Ved hjelp av disse skal en
kunne måle avlesingsdyktigheten.

Det var kanskje en ide å vente med
munnavlesingskurset i fjernsynet til
testinstrumentet har gitt sitt orakel
svar. Kommer instrumentet fram til
et svar i nærheten av sannheten, må
en sannsynligvis gå til en radikal
omlegging av undervisningen i barne
hagene, døve- og tunghørtskoiene og
i hørselsklassene !
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

-•-
Abonner på

Resultatet ble:
1. Ingvarsson 4.18.17.8
2. Barburzynski 4.46.12.0
3. M. Sjoholm 4.52.59.5
Etter konkurransen hadde redak-

tøren en samtale med Stanislav, som
uttrykte sin glede over det gode re
sultatet. Han fortalte at han hadde
vunnet 2 sølv- og 1 bronsemedalje
ved verdensidrettsstevnet for døve i
Amerika, og han startet da for Polen.
Stanislav var lei over ikke å kunne
starte i Jugoslavia, men ønsket ikke
å forlate Danmark, hvor han trives
så godt. Han ønsker nå åfå kon
kurrere i Norge, hvor man har Odd
Landehagen og Harald Angeltvedt,
som har deltatt i mange stevner. Det
er jo mest på 5 km og 10 km kapp
gang de starter i, men når vi sam
menlikner Stanislav med dem,'kan
vi notere at han ved 50 km kappgang
passerte 5 km på tiden 26.21 mens
Landehagen har tiden 24.39 og ved
10 km hadde han en passeringstid på
53.21, mens Landehagen har brukt
48.27 på en distanse som kun gikk
over 10 km.

Tidene viser at Stanislav kan kon
kurrere med nordmennene på de
korte dist lUser, selv om det ikke er
hans spesialdistanser, skriver Sports
red,aktøren i det danske «Døve
blade1:».

Dette var jo hyggelig for våre
kappgjengere, og vi mener at det
snarest bør arrangeres et møte mel
lom våre kappgjengere og Stanislav
BarburZYllSki!

Den sympatiske polakken Stani
slav Barburzynski, som for 2 år siden
hoppet av fra et polsk skip i Køben
havn, har nå deltatt i mange stevner
og vist seg å være en meget dyktig
kappgjenger . Han er nå blitt godt
kjent blant mange kappgjengere
rundt i Danmark. Ved det danske
mesterskap startet han utenfor kon
kurranse, da han ikke har statsbor
gerskap ennå, og plasserte seg som
nr. 2 på 20 km med tiden 1.44.50,
vel 2 min. etter mesteren.

Uken etter deltok han ved et in
ternasjonalt stevne med bl. a. del
takelse av det svenske olympiahåpet
Ingvaxsson, hvis tid var avgjørende
for hans deltakelse i Mexico, hvilket
han også ble uttatt til. Der startet
i alt 8 deltakere, hvorav 3 d.anske,
3 tyske og 2 svenske, så det var så
ledes i et fint selskap Stanislav var
kommet i på denne 50 kms konkur
ransen. Ved starten så denne lille
mannen rent ynkelig ut ved siden
av de 7 andre høye og senesterke
karer, men ikke desto mindre gikk
den lille mannen hen og ble nr. 2,
etter det svenske olympiahåpet!

Danmark har fått sin
første døve kappgjenger

ARBOKEN
kommer!

Om kort tid vil alle døveidretts
lagene få tilsendt Arboken for døve
idretten 1966-67, en bok 30m sikkert
mange venter på.

Årboken er på 104 sider + om
slag, det vil si at det er den tykkeste
årboken som er gitt ut til nå. I boken
kan vi lese om alt som har hendt
av betydning innen døveidretten de
to årene, om alle norske og 'nordiske
mesterskap for døve, om vinterid
rettslekene og om landskamper, se
riene, og rekorder, regler, omtale av
lagene med klubbrekorder osv. - og
mye mere.

Utgiver av årboken er Norges
Døve-Idrettsforbund, med sekre
tæren, Anders Haukedalen, som bo
kens redaktør.

Det er en bok som sikkert vil bli
mottatt av idrettsfolk med stor
interesse. Alle som er interessert
kan få den gjennom stedets døve
idrettslag, eller ved å skrive til Nor
ges Døve-Idrettsforbund vi sekr.
Anders Haukedalen, Persbråten 4,
Oslo 3.

FOR BILLETTER OVERALT
Birger Pedersen &: Sens Reisebyrå

Kaigt. 1

OG FOR GODS OVER HELE VERDEN

Birger Pedersen &: Sen

Skibsekspedisjon og spedisjon
HAUGESUND

A.s Blindheim Møbelfabrikk
VEGSU N D

Telefon: Alesund 9114 - 9116

Andelssalteriet A / L
Disponent John Runshaug

Landets første spesialforretning i saltet norsk flesk

BERGEN

Torger Naversen
AUT. RØRLEGGERBEDRWT

Telefon 23383
STAVANGER
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Nytt reglement for IDRETTSMERKET

Etter (orslag (ra utvalget er det vedtatt nytt reglement (ar Idrettsmerket. Dels er øvelsesutvalgene noe mer differensiert, dels er
kravene noe endret, og (or kvinnene er det (ørt'inn ytterligere en klasse. Alt vil (remgå av oppgavene i det (ølgende, som man kan
sammenholde med det tidligere reglement.

De nye regler trer umiddelbart i kra(t, men prøver som i 1968 er avlagt etter det gamle reglement er selv(ølgelig (ullt gyldige.

A. FOR KVINNER

Kvinnene får 4 årsklasser, etter følgende inndeling: 18-34 år, 35-41 år, 42-49 år samt 50 år og over.

Gruppe 1.

Gruppe 2.

Gruppe 3.

Gruppe 4.

Gruppe 5.

Gruppe 1.

A. Svømming 200 m uten tid, som for Svømmeknappen (ikke endret.)
B. Sykling 10 km 18-34 år: 38 min. 35-41 år: 41 min. 42-49 år: 45 min. 50 år og over: 48 min. (ikke endret).
e. Langrenn på ski, 5 km på 45 min., som for ski merket. 42 år og over: 55 min. (ikke endret).
D. Skøyteløp 1 000 m 18-41 år 42 år og over

4 min. 4 min. 30 sek.
E. Gymnastikk (ikke endret).
F. Bueskyting:

1. 70 m 110 poeng, eller
2. 60 m 140 poeng, eller
3. 50 m 150 poeng, eller
4. 30 m 200 poeng,
Det skytes 36 piler etter Norges Bueskytterforbunds konkurransebestemmelser.

G. Aktive idrettskvinner, som deltar i en individuell konkurranse arrangertlapprobert av et særforbund og utvalg, får
dette godkjent i den gruppe, når deltakeren har plassert seg innen beste halvpart i sin klasse. (Nytt punkt i gruppe 1,
øvelsene har tidligere vært plassert i gruppe 4).

18-34 år 35-41 år 42-49 år 50 år og over
A. Høydehopp ml tilløp 1,10 m 1,00 m 0,90 m 0,90 m (ikke endret)
B. Lengdehopp ml tilløp 3,40 m 3,00 m 2,70 m 2,60 m (ikke endret)
e. Lengdehopp ul tilløp 1,90 m 1,80 m 1,70 m 1,60 m (ikke endret)

A. 60 m løp 10,5 sek. 11,5 sek. 12,5 sek. 13,5 sek. (ikke endret)
B. 100 m løp 16,0 sek. 17,5 sek. 19,0 sek. 20,0 sek. (ikke endret)
e. 200 m løp 36,0 sek. 40,0 sek. 45,0 sek. 48 sek. (ikke endret)
D. 400 m løp 82,0 sek. 90,0 sek. 100 sek. 105,0 sek. (ny øvelse)
E. 50 m svømming 57,0 sek. 61,0 sek. 65,0 sek. 68,0 sek. (ikke endret)
F. 500 m skøyteløp 70,0 sek. 75,Osek. 80,0 sek. 85,0 sek. (ikke endret)

A. Diskoskast, 1 kg diskos 17,00 m 16,00 m 15,00 m 14,00 m (ikke endret)
B. Kulestøt, 4 kg kule 6,00 m 5,80 m 5,50 m 5,30 m (ikke endret)
e. Spyd 22,00 m 21,00 m 19,50 m 18,00 m (ny øvelse)
D. Slengball, 1 kg ball 23,00 m 21,50 m 20,00 m 19,00 m (ikke endret)
E. Ballkast, 90 g ball b. h. 30,00 m 28,00 m 26,00 m 24,00 m (ikke endret)

A. Terrengløp (enkeltmannskonkurranse), arrangert som åpent krets-, nasjonalt- eller internasjonalt løp.
Prøven godkjennes når tiden ligger under gjennomsnittet av løpets 5 beste + 50% tillegg. Ny øvelse.

B. Svømming 18-34 år 35-41 år 42-49 år 50 år og over
500 m 15 min. 16 min. (ikke endret)
300 m 12 min. 13 min.

e. 20 km sykling 58 min. 63 min. (ikke endret)
10 km 35 min. 38 min.

D. Kajakkpadling, gjelder kun 1 manns kajakk
1000 m 7 min. 5 min., 20 sek. 7 min., 30 sek. 7 min., 40 sek. (ikke endret)

E. 10 km gang uten pakning på landevei eller skogssti (ikke bane) (ikke endret)
18-34 år 35-41 år 42-49 år 50 år og over
1 t. 25 min. 1 t. 35 min. 1 t. 50 min. 2 timer

F. Langrenn på ski, 10 km, arrangert som kretsrenn eller områderenn. Prøven godkjennes når tiden ligger under gjen
nomsnittet av rennets 5 beste + 30% tillegg for kretsrenn og 40% tillegg for områderenn. For klassene 35 år og over
henholdsvis 40% og 50% tillegg.
Dersom spesielle forhold tilsier at en ikke kan bruke denne norm, forelegges saken for Norges Skiforbund (ikke endret)•

.Kravet til Norges Skiforbunds ski merke i gull godkjennes under forutsetning av kontrollmålt løype (ny øvelse).
G. 3000 m skøyteløp 18-34 år 35-41 år 42-49 år 50 år og over

(ikke endret) 9 min. 9 min. 30 sek. 9 min. 45 sek. 10 min.
H. Orienteringsløp (enkeltmannskonkurranse), arrangert som åpent krets-, nasjonalt- eller internasjonalt løp.

Prøven godkjennes når tiden ligger under gjennomsnittet av løpets 3 beste + 30% tillegg i den klassen man starter.
Overført fra gruppe 4.

Da en i reglementet til idrettsmerket finner svømming og skøyter i flere grupper, er det vedtatt at det ikke
er tillatt å benytte disse grener i mer enn to grupper. Denne regel gjelder også menn.

B. FOR MENN

A. Svømming, 200 m uten tid, som for svømmeknappen (ikke endret).
B. Sykling, 10 km: 18-41 år, 30 min., 42-49 år, 33 min., 50 år og over, 40 min., (ikke endret).
C. Langrenn på ski, 10 km: klasse 18-41 år, 65 min., klasse 42-49 år, 70 min., som for ski merket, 50 år og over, 75 min.

(ikke endret).
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D. Hurtigløp på skøyter, 1000 m 3 min., 50 år og over: 500 m, 1 min. 50 sek. (ikke endret)
E. Gymnastikk (ikke endret). .
F. Skyting med gevær/karabin (militær prøve). Tilfredsstillende krav til det militære skarpskyttermerket i bronse eller

høyere (ikke endret).
G. Skyting med armepistol .12 skudd duell og 12 skudd i serie. I alt 4 prøveskudd. Krav: 18 treff -155 poeng. Det skytes

etter samme regler som for FD's premie (ikke endret).
H. Skyting med armegevær (sivil prøve). 70 poeng på 10 skudd, stilling etter valg. Avstand 300 m på 1Y2 m normalskive

10-delt. Der gis 3 prøveskudd. Gevær og utstyr som tillatt ved konkurransen i Det frivillige skyttervesen (ikke andret).
I. Miniatyrskyting 1/2-match, 50 m - 480 poeng, eller standardprogram, 15m - 240 poeng. Resu Itatene må oppnås på ett

av Miniatyrriflegruppen approbert stevne (ikke endret).
J. Bueskyting:

1. 90 m 100 poeng, eller
2. 70 m 150 poeng, eller
3. 50 m 150 poeng, eller
4. 30 m 200 poeng.
Det skytes 36 piler etter Norges Bueskytterforbunds konkurransebestemmelser (ikke endret).

K. Aktive idrettsmenn, som deltar i en individuell konkurranse, arrangert/approbert av et særforbund og utvalg, får
dette godkjent i denne gruppe, når deltakeren har plassert seg innen beste halvpart i sin klasse.
(Nytt punkt i gruppe 1, øvelsene har tidligere vært plassert i gruppe 4.)

Gruppe 2.

Gruppe 3.

Gruppe 4.

Ingen endringer.
18-41 år 42-49 år 50 år og over

A. Høydehopp m/ tilløp 1,36 m 1,25 m 1,10 m
B. Lengdehopp m/ tilløp 4,50 m 4,10 m 3,70 m
C. Lengdehopp u/ tilløp 2,40 m 2,30 m 2,10 m

A. 60 m løp 8,6 sek. 9,2 sek. 10 sek. (ikke endret)
B. 100 m løp 13,5 sek. 14,5 sek. ~6 sek. (ikke endret)
C. 200 m løp 29,0 sek. 31,0 sek. 34 sek. (ikke endret).
D. 400 m løp 66,5 sek. 71,0 sek. 75 sek. (ikke endret)
E. 50 m svømming 43,0 sek. 48,0 sek. 55 sek. (ny øvelse)
F. 500 m skøyteløp 55,0 sek. 60,0 sek. 65 sek. (ny øvelse)

A. Diskoskast b. h. 23,50 m 22,50 m 21,00 m (ikke endret)
Diskoskast sml. 40,00 m 38,00 m 36,00 m (ikke endret)

B. Kulestøt b. h. 7,25 kg 8,25 m 8,00 m 7,60 m (ikke endret)
Kulestøt sml. 7,25 kg 14,30 m 13,75 m 13,00 m (ikke endret)
Kulestøt b. h. 5,5 kg 10,25 m 10,00 m 9,60 m (ny øvelse)

C. Spydkast b. h. 31,00 m 30,00 m 28,00 m (ikke endret)
Spydkast sml. 51,00 m 49,00 m 45,00 m (ikke endret

D. Kast med håndgranat, 680 g eggformet eller med skaft. Overkast med tilløp b. h. 18-41 år: 38 m. 42-49 år, 36 m. 50 år
og over, 33 m (ikke endret).

E. Vektløfting. Oppnåelse av «vektløftermerket», - dvs.:
1. Løft med 1 arm, utøverens halve kroppsvekt, dog høyst 40 kg, eller
2. Løft med 2 armer, utøverens kroppsvekt, dog høyst 70 kg (ikke endret).

Gruppe S. A. Løp
5000 m
3000 m

B. Svømming
1000 m

500 m
C. Sykling

2 min.
D. Kajakkpadling, gjelder kun 1

1 mil
E. Kappgang

15 km
10 km

Det er flere øvelser i gruppe 5.

18-41 år
22 min. 45 sek.

30 min.

48 min.
manns kajakk

1 t. 12 min.

1 t. 50 min.

42-49 år 50 år og over
24 min. 30 sek. (ikke endret)

15 min.
(ikke endret)

32 min.
16 min. 30 sek. (i kke end ret)

53 min. 1 time (i kke end ret)
(ikke endret)

1 t. 18 min. 1 t. 24 min.

(ikke endret)
2 timer

1 t. 20 min.

EIVIN KANTUN
RADIO - TV OG ELEKTRISK
FORRETNING
SYKKEL· OG SPORTSFORRETNING

LØDINGEN
Telefon 55 - Boks 145

Støtt Døvesaken!
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STATENS ,FILMSENTRAL,
har 16 mm opplysningsfilm til utleie

Katalogen er gratis

Tlf. 602090 - Schwensens gt. 6
OSLO 1 •

.,,,,

Aktieselskabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

AL

Aal Sparebank
Største banken i Hallingdal
Ekspedisjonstid: 9-14
Fredager også 16.30-18.00

O. Brastads Eftf.
URMAKER - OPTIKER

HOLMESTRAND
Telefon 51 249

A.s Uglands Rederi
Telefon 40040

Telegramadresse: Ugland

GRIMSTAD

Sev. Dahl's Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthasplass 1

OSLO

-
Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

MANUFAKTUR - UTSTYR
PIKE- OG DAMEKONFEKSJON

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

Fearnley & Egers Befragtningsforretning Als

Telegr.adr.: «Fearnley» Telefon 420830
«Fearntan k»
«Fearntime» OSLO
.«Fearnsale»

FONAS Fabrikker a.s

Postboks 4225 - Telefon 234090

O S L O

=~A~~i~;~~~i~;~r~-~~HS~~n~=~r~~m I AIs_~~_~_~.~.tJ_fl_~_I~__.. _ - - ~ .-
MØBELSTOFFER

Sentralbord 19040 - TRONDHEIM



Laur~ SolbØ, .~~
Postboks 55j, /Cf{ O",

j lorø. .). !i:
J
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CHR 1ST I AN .H A ALA ND
HAUGESUND

LI'NJESKIP - KJØLESKIP - TANKSKIr

PAUL JEBSEN SKIPSREDERI

Strandgaten 6

Telefon 10528

Fin form hele året!

OBS Mosjonssykkel og
OBS Ergometersykkel
muliggjør innendørs trening for
helefamilien, Ergometer-modellen
også kondisjonstesting.

BERGEN

BESØK

Dalens Kafe
HAUGESUND

Telefon 1581

K. Heienberg
KLISJEANSTALT

BERGEN

Baneveien 8-10
BERGEN
Telefon 17475 - Telegr.adr.: «Tea lo>

Utenlandske Tresorter
Finerer, Kryss{inerer. Sperreplater
Ski-emner

'Olaf Haaland A.s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING

Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

VI SENDER GJERNE KATALOGER OVER
OBS-sykler og TEMPO·LETT mopeder.

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentralbord 2665
FLEKKEFJORD

Husfliden Kristiansund N.
Telefon 71770

Strikke· og vevegarn
Materialer til prydsøm og ryeknytting
Oppskrifter og mønster i godt utvalg

SKATTEFRI SPARING

og vår banks BOLIG-SPARE.LAN

noe for Dem!

Be om brosjyre!

Afs Bergens Skillingsbank
Opprettet 1857

Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentralb...,rn 74811

Døves Trykkeri A.s - Bergen


