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Tinfos Papirfabrikk
3670 NOTODDEN

A.s Sortland Bilforretning
8401 SORTLAND

Tlf. 422 - 460

Importør av Mazda i N.-Norge

ØlV. ANDERSEN & SØNN
LISTHØVLERI

Follaug, Skien

PANELER OG LISTVERK
I OVERSJØiSKE TRESORTER

Tlf. 24180

Aktieselskabet

ARENDALS FOSSEKOMPANI

Urmaker - Optiker
8451 STOKMARKNES

Peter Løvaas
Transport & Spedisjon

Tordenskjoldsgt. 14, Kristiansand S.
Telefoner 22762 - 24107

Velkommen til Nesbyen

Vi ønsker nye og gamle

salgs rep rese ntanter

velkommen til

SVENKERUD HOTEL
som også er stedet for

salgskurser og andre

konferanser.

Romslige utpakninger.

Tlf. NESBYEN 2

DISTRIKTETS MOTELL
Det hyggelige stedet akkurat passe langt fra overalt.

(2 km nord for Skarnes langs riksvei 2.)
Komfortable rom med bad, W.C. og telefon på hvert rom.
Enkeltrom kr. 45,-, dobb. kr. 60,-.
Møterom, utpakningsrom, audiovisuelle hjelpemidler.
Restaurant med utsøkt kjøkken. Øl, vin, dans. Farge-TV
rom. Utendørs temperert svømmebasseng. Dyrepark,
ridning. Båtturer arrangeres. Bensinstasjon.

2100 SKARNES - Tlf. (066) 60 100/1374

CHRISTIANSSANDS SPAREBANK
Filial LUND og TINNHEIA

Sørlandets eldste sparebank, men i pakt med tiden.

Tlf. 25626
Opprettet 1824

Forvaltningskapital 210 mill.
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I valgflesk-tider
Det er oppbyggelig for de funksjonshemmede å lese partienes programmer ved
stortingsvalget. Politikerne vil trykke oss alle til sine bryst. De vil hjelpe oss.
De vil oss bare vel. Hvis vi stemmer på det rette partiet, vil vi gå lyse tider i
møte. For selvsagt er partiene forpliktet av de programmene de legger fram.
Hvis løftene senere ikke blir innfridd, vil skylden være vår: Det var vel ikke
mange nok som stemte på det rette partiet. Dermed ble det ikke mulig å gjen
nomføre programmet ...

«Tøv!» kan vi si. «Sludder!» Når vi har lest samtlige partiers valg-program og
sitter der stinne av valgflesk, har vi funnet ut at vi kan være fullstendig trygge,
hvis bare partiene - også etter 10. september - er villige til å holde sine løfter
til velgeJ;Jle. Partiene er nemlig så enige om politikken overfor de funksjons
hemmede at det bare er flisespikkeri og vrangvilje som kan hindre at løftene blir
satt ut i livet. Grunnlaget for tverr-politisk samarbeid vil være det aller beste.
Det er bare spørsmål om vilje til å holde løftene.

En må kanskje være en riktig blåøyd optimist for å stole på valgløftene. Vi
må nok regne med at det kommer til å oppstå visse problemer når en skal priori
tere. Selv om det helt sikkert vil bli valgt et nytt storting hvor 90 %av represen
tantene er programforpliktet av nærmest likelydende løfter overfor de funksjons
hemmede, bør vi være forsiktige med vår optimisme. Vi må regne med at poli
tikerne vil redde seg ved bl. a. å nedsette utrednings-utvalg. Det vil bety store
utsettelser. Det viser erfaringene. Og så hender det ting, både uteoz hjemme,
som gjør at saker bør vurderes på nytt.

Ved årets stortingsvalg synes partiene å være enige om bl. a.:
Tiltak som muliggjør at de funksjonshemmede kan delta i alle deler av
samfunnslivet.
Registrerings-plikt for funksjonshemmede barn.
Tiltak for å få flest mulig av de funksjonshemmede yrkesaktivisert.
Større bevilgninger til vernet sysselsetting.
Utdannings-tilbud tilpasset de funksjonshemmede, etter behov og forut
setninger.
Prioritering av funksjonshemmede barn i førskoleutbyggingen.
De Junksjonshemmede må sikres samme bolig-standard som andre.
Tiltak som gir like muligheter til undervisning og sysselsetting for de funk
sjonshemmede, uansett bosted.
Økt utdannings-kapasitet for fag-personell.
Tilbud om etterutdanning og omskolering på like linje med andre.

- Reising, utbygging og drift av medisinske og sosiale institusjoner skal være
det offentliges ansvar.

Forhåpentlig er det også enighet om en post som vi har funnet i ett av valg
programmene:

Funksjonshemmedes egne organisasjoner skal gis en langt sterkere repre
sentasjon i offentlige organer og utvalg som arbeider med saker som direkte
berører de funksjonshemmedes interesser.

I alle fall: Vi vil kreve at politikerne innfrir løftene etter 10. september. Vi har
både rett og plikt til å gi dem påminnelser. Helst skulle vi unngå å bruke press.
Løfter er til for å holdes! Th. S.
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Trondheim Døveforening 75 år

Det første Døves Hus i Trondheim, Munkegaten 12, som ble kjøpt for kr. 51.eOO i 1923. Slik
så huset ut ved overtakelsen.

Ut på høsten kan landets 3. største
døveforeningruhde sitt 75. år. En kort
historisk beretning vil her være på sin
plass.

Foreningen bIe stiftet på døveskolen
i Bispegaten 30. oktober 1898. I
forenihgens gamle beretninger finner en
at tanken om å stifte en forening for
døve er atskillig eldre. Så langt tilbake
som 1873 ble det første f~rsøket gj~rt.
En rikt begavet døv mann, skomaker
svenn Erik Ramslie, kontaktet døve
skolens styrer, senere sokneprest til Vår.
Frue Menighet, Sigv. Skavlan, med an
modning om å bistå ved dannelsen av
en forening for døve i Trondheim.
Skavlan fant tanken sympatisk, men
han mente at en burde vente og se
tiden an, av den grunn at detvar for få.
døve i byen til å holde en forening
gående. For øvrig var Skavlan en god
venn av de døve, og som senere' da
foreningen var stiftet holdt guds
tjenestlige møter etter de døves an
modning. (Dette var i parentes be
merket før de døve fikk egen geistlig
betjening.) Skavlan førte et rikt og vak
kert tegnspråk, som de gamle notater
forteller om.

Etter som årene gikk, flyttet flere
døve til byen, og spørsmålet meldte seg
på nytt bm å få stiftet en døveforening.
Det neste forsøk var etter henstilling
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fra skreddersvenn Ole Berg. Eri hen-
'vendte seg da til døveskolens styrer,
Finch, om bistand. Men heller ikke han
mente at tiden var inne til det. De døve
ga segdog ikke, en forening ville de ha.
Saken ble derfor forelagt døvelærer
Hahs Stav, som viste stor inter~sse og
tjenestevillighet. Det ble innkalt til
møte, og en Iovkomite ble nedsatt.
Koiniteen. arbeidet hurtig med lovut
kastet, og ganske kort tid etter ble det
innkalt til et konstituerende møte, 22.
mai' 1892, hvor «De Døves Forening i
Trondhjem» ble stiftet. De framlagte
forslag til lover ble vedtatt og styre
valgt. Styret besto av døvelærer Hans
Stav, Gurine EJlevseth, Johan Justad,
Albert Svendsen og Ole Berg.

Sa11)tidig med foreningens stiftelse
ble der opprettet en understøttelses
kasse .som skulle tre i virksomhet når
en hadde samlet de nødvendige midler
dertil. Ganske snart ble det også stiftet
en kvinneforening, og en begynte å
legge grunnen til et bibliotek for med
lemmene. Til dette formål fikk foren
ingen i flere år kr. 40,- av «Bokholder
Jensens Legat». - Kvinneforeningen
opparbeidet gjenstander som ble loddet
ut blant medlemmene. Disse innkomne
beløp samt bøssepenger gikk til foren
ingens drift. - Foreningen leide også et
landsted om sommeren i 4-5 år for

byens døve. Medlemstallet var mellom
50-60 i de fleste år. - Foreningen leide
lokale først på Nedre Bakklandet nr.
1-2, senere i Jomfrugaten hos bokbin
der Maske, deretter i Prinsens gate like
overfor teatret og til sist i Brinken nr. 8.

Denne foreningen skulle imidlertid
ikke bestå i så mange år. Det har ikke
lykkes å finne en forklaring på hvorfor
foreningen ble oppløst, og så umiddel
bart stiftet på nytt. I året 1898 utpå
høsten innbød lærerpersonalet ved de
to døveskolene (døveskolen på Gløs
haugen og døveskolen i Bispegaten) til
stiftelse aven ny døveforening i
Trondheim. Hr. Stav anbefalte da at
den eksisterende forening ble oppløst,
og dette skjedde på foreningens ekstra
ordinære generalforsamling 9. okt.
1898. Foreningen hadde da bestått i
6i- år og tydeligvis vært medlemmene til
niegen nytte og hygge. Generalforsam
lingen bestemte samtidig at hjelpe- og
sparekassen skulle fortsette, og de mid
ler foreningen hadde til 'overs ble over
ført til kassen. Kassens største behold
ning viste i 1917 kr. 1.599,13. Kassen
ble oppløst i 1923.

Jeg lar historien selv få fortelle fra
De Døves Forenings stiftelse 30. ok
tober 1898, som ble hovedgrunnlaget
for Trondheim Døveforening av idag.

28. september 1898 ble følgende inn
bydelse utsendt; vedlagt en liste til teg
ning av medlemmer.

«Bestyrer, overlærer" lærerpersona
let, samt funksjonærer ved begge de
herværende døveskqler innbyr herved
de i byen boende voksne døve til dan
nelse aven døveforening. Alle som
måtte være enig i tanken, ogsdm ønsker
å slutte seg til foreningen, vil behage å
tegne seg på list.en. Om tid-og sted for
det konstituerende møte vil det bli gitt
nærmere meddelelse.» (25 underskrif
ter.)

På de nevnte lister tegnet det seg ca.
50 døve. Innbyderne. valgte så en ko
mite bestående av døvelærerinne E.
Brinchmann, frk. Schou, cand. theol.
Chr. Løcke og lærer M. Grønning til
å utarbeide forslag for den eventuelle
forening. Komiteens lovutkast ble fram
lagt og drøftet i et møte av samtlige inn
bydere, hvor det undergikk mindre for
al1dringer, hvoretter det ble besluttet å
framlegge lovforslaget for det konsti
tuerende møte.



Foreningens konst. møte fant sted på
døveskolen i Bispegaten 30. okt. 1898
kl. 18.00, hvor:
1) Utkast til lov ble vedtatt enstem

mig, uten debatt.
2) Det ble foretatt valg på styre. Valgt

ble følgende: Smedsvenn Albert
Svendsen med 61 stemmer. Gurine
Ellevseth med 50 stemmer. Fhv.
lærerinne E. Carlsen med 49 stem
mer. Overlærer L. Weidemann med
44 stemmer. Lærer M. Grønning
med 44 stemmer. Skredder Ole
Andersen med 34 stemmer.

Suppleanter til styret ble de som had
de flest stemmer etter de valgte, nemlig:
Lærerinne M. Kindseth og skredder Ole
Berg.

Ved akklamasjon ble valgt til revi
sorer: Cand. theol. Chr. Løcke og cand.
L. Bødtker.

Dette var hele protokollasjonen fra
dette viktige møtet.

12. nov. 1898 holdt den nye forenings
styre sitt konstituerende møte. Ifølge
loven skulle styret innen sin midte velge
formann, nestformann og sekretær, samt
anta en kasserer utenfra. - Til formann
ble valgt overlærer L. Weidemann.
Nestformann smed Albert Svendsen.
Sekretær lærer M. Grønning. Som
kasserer ble antatt frk. E. Brinchmann.

HUSSP0RSMÅLET
Det kanskje viktigste for en døveforen
ing, er å skaffe passende lokale til virk
somheten. Dette var derfor noe av det
første styret tok opp, og en tok sikte
på å få fast møtelokale fra l. jan. 1899.
Det lyktes å få leie lokale hos Anna

Døves Hus i dag, Eirik Jarlsgate 2, kjøpt i 1932
for kr. 108.000.

Lund i Kliivergården. Møtene kunne
holdes hver onsdag fra kl. 19-22, søn
dag fra kl. 10 formiddag til 22. Det ble
innkjøpt nødvendig utstyr: 24 stoler, et
større og to mindre bord, et bokskap,
diverse brettspill, en lampe og kles
hengere. Men lokalet viste seg snart å
være for lite. Styret måtte se seg om
etter noe større.

Bl. a. Trondhjems Ynglingeforening
ble kontaktet. Svaret derfra var posi
tivt, men det førte ikke til noe. Fra l.
juli 1899 lyktes det å få leie lokaler i
Trondhjems Totalavholdselskabs gård i
Kjøpmannsgaten. Et større og et mindre
rom i 2. etasje, med belysning, opp
varming og renhold for en årlig leie
pris av 300 kroner. Foreningen hadde
også anledning til å bruke forsamlings
salen noen ganger årlig for en rimelig
leie. I dette huset hadde en sine møter
helt til 1908. Men utviklingen krevde at
huseieren måtte ha tilbake det ene rom
met. Foreningen fikk da fra l. sept 1908
leie et større lokale i Trøndernes Av
holdslags gård «Bikuben» ved Torget.
Lokalet hadde god plass til 50-60 per
soner, og en fikk rett til å bruke den
store forsamlingssalen 8 ganger årlig.
Leien for foreningslokalet var 240 kro
ner året, men ble etter et års tid for
høyet til kr. 300. Leieforholdet varte
ikke lenger enn ca. 2t år.

Fra l. jan. 1911 leide foreningen to
mindre rom i Den Norske Godtemplar
ordens gård, Tordenskioldsgate 2. Men
30. okt. 1912 sluttet styret kontrakt
med Trøndernes Arbeidersamfund i
Prinsensgate om leie av et rom i l.
etasje med varme, lys og renhold for
kr. 250 i året, med adgang til billig leie
av forsamlingssalen noen ganger årlig.
Leieforholdet varte helt fram til juni
1923. Sommeren det året ble leiekon
trakten oppsagt. Som en midlertidig
ordning fikk en da leie et klasserom på
Ila skole, med møter et par ganger i
uken.

Som en kan forstå, har den stadige
flyttingen ført til et stadig sterkere ønske
om eget hus for foreningen. I årsbe
retningene ble dette også nevnt, og
etter hvert ble det satt av noen penger
til dette formålet. Blant bidragene mer
ker en seg 200 kroner fra generalkonsul
Neufeldt, Wien, og hele kr. 5.000 fra
døvelærerinne Elisabeth Brinchmann,
det største bidrag foreningen har mot
tatt fra noen enkeltperson. (Frk.
Brinchmann viste stor forståelse for vår
sak, og hun ble da også utnevnt til
æresmedlem.) Sammen med tidligere
oppsparte midler ble disse bidragene
grunnlaget for opprettelsen av et fond
til kjøp av eget hus.

Høsten 1923 var en kommet så langt
at det ble besluttet å kjøpe eiendom-

men Munkegaten 12, som da var til
salgs. Foreningens formann, daværende
døvelærer Johannes Berge, fikk full
makt til å underhandle om kjøp til en
pris av kr. 5l.000. Etter grundig repara
sjon og ominnredning av leiligheten i 2.
etasje og utvidelse av kjøkkenet, kunne
de nye lokalene tas i bruk våren 1924.
Som gårdens forretningsfører ansattes
døvelærer Ludvik Langåker, senere
døvelærer Trygve Beyer. Vaktmester
ble smed Albert Svendsen. - Men i 1930
oppstod det brann i bakgården, som
fikk stor skade. Kort etter ble huset
solgt.

I 1932 overtok foreningen Eirik Jarls
gate 2 for en kjøpesum av kr. 108.000.
Siden har en her hatt sitt faste og trygge
tilholdssted. Beliggenheten er sentral, og
her er alle aktiviteter samlet. Huset er
påkostet vedlikehold og reparasjoner
slik at det er i god stand. Møtelokalet
har gjennomgått forandringer. Vesent
lige endringer og utvidelser er foretatt i
det siste, i pakt med tiden. Vi har fått
det mer rommelig i møtelokalet, et par
kontorrom og et aktivitetsrom. For
bedre trivsel og stimulering av arbeids
lysten både i forening og i underav
delingene. En står i stor takknemlighets
gjeld til dem, med Helmer Moe i spis
sen, som sikret foreningen dette til
holdsstedet.

Foreningen har møtt stor forståelse
gjennom alle år for sin virksomhet, ved
sine trofaste bidragsytere blant insti
tusjoner og enkeltpersoner, og dette
har gjennom tidene vært foreningens
største aktivum.

Bildet ville ikke være fullstendig uten
at medlemmene i denne sammenheng
blir nevnt. Medlemsaksjoner, dugnad
og annen forskjellig innsats har i alle
årene preget foreningens virke.

Foreningen har også vært i den lyk
kelige stilling å kunne oppvise gode
ledere, som ved sitt oppofrende arbeid
har vist sitt filantropiske sinnelag og
hjulpet sine mindre heldige medborgere
og skjebnefeller.

I begynnelsen av 1950-årene skjedde
det gradvis at unge og entusiastiske
krefter innledet en ny epoke. Meget
nytt er kommet til, og foreningens lo
kale har gjennomgått store forandrin
ger, slik at det i dag etter forholdene
presenteres som et tidsmessig samlings
sted.

Selvsagt har ikke dette vært mulig
uten medlemmenes innsats og øko
nomisk støtte fra kommunen og det
offentlige. Trondheim Døveforening
kan derfor til det forestående jubileum
glede seg stort over all bistand og vel
vilje til beste for medlemmenes trivsel
og aktiviteter.
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Treet stod ferdig med blad og med knopp.
«Skal jeg ta dem?» sa frosten og pustet seg opp.

«Nei kjære, la dem stå
til blomster sitter på!»

bad treet og skalv ifra rot og til topp.

Treet fikk blomster, så fuglene sang.
«Skal jeg ta dem?» sa vinden og viftet og svang.

«Nei kjære, la dem stå
til bæret sitter på!»

bad treet, i vinden det dirrende hang.

Og treet fikk bær under soløyets glød.
«Skal jeg ta dem?» sa jenten så ung og så rød.

«Ja kjære, du kan ta
så mange du vil ha!»

sa treet, og grenen det bugnende bød.

DØVES LANDSLOTTERI 1973/74:

Sterk start i sør/vest i ferien

Oppgjør for lodd
Foreningsdistrikt: tilsv. kr.:
1. Telemark Døveforening 32.000
2. Kristiansand Døveforening 29.900
3. Drammen og Omegns Døveforening 27.760
4. Sandnes Døveforening 10.700
5. Haugesund Døveforening 2.000
6. Bergen Døveforening 1.800
7. Hedmark og Oppland Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500
8. Helgeland Døveforening 640

Sum 106.300

Foreningens formann i jubileumsåret, Torfinn
Trondsen.

Det er ingen «olding» som runder
sine 75 år 30. okt. 1973, men en forening
med ungdommelig livskraft og som vil
gå inn for sine oppgaver framover.
Dette vil en ved selvsyn kunne få be
kreftet 27. oktober 1973, når 75-åringen
skal feire sitt jubileum.

Vi har av praktiske grunner henlagt
jubileumsfeiringen til lørdag 27. ok
tober. Selvsagt er interesserte som har
lyst til å være med på jubileumsfesten,
som finner sted på et av byens nyeste og
største hoteller, hjertelig velkommen til
feiringen.

Program med prisantydning kommer
i tidsskriftet i god tid før festen.

fl. St.

Foreningens formenn gjennom tidene:
Overlærer L. Weidemann . 1899-1900
Døvelærer Morten Grønning 1900--1910
Overlærer Martin Krokstad 1910-1911
Døvelærer Per Anderson .. 1911-1912
Døvelærer Harald Kluge .. 1912-1914
Gjørtler Lunde Johansen .. 1914-1916
Døvelærer Johannes Berge. 1916-1926
Gjørtler Lunde Johansen .. 1926-1929
Domkirkearbeider

Helmer Moe 1929-1935
Skredder Bernhard Bårdsen 1935-1936
Domkirkearbeider

Helmer Moe 1936-1940
Pastor Olav Digre 1940-1942
Domkirkearoeider

T. Skjørestad 1942-1944
Yrkeslærer

Torstein Simonsen 1944-1949
Snekker Kristen Mortensen 1949-1950
Skredder Harald Størkersen 1950-1956
Retusjør Halvor Greftegreff 1956-1959
Dornkirkearbeider

Helmer Moe 1959-1963
Retusjør Halvor Greftegreff 1963-1971
Nyfrid Grimstad 1971-1972
Rotasjonstrykker

Torfinn Trondsen 1972-

Foreningens æresmedlemmer:
Sokneprest Sigvald Skavlan
Elisabeth Carlsen
Gurine Ellevseth (døv)
Elisabeth Brinchmann
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Ole Andersen (døv)
Anne Carlsen (døv)
Lunde Johansen (døv)
Anna Johansen
Helmer Moe (døv)

Loddbøkene ble utsendt ganske kort tid
før ferien. Da første rapport kunne ut
arbeides etter at ferien var slutt på for
bundskontoret, viste det seg at noen av
foreningene hadde arbeidet meget godt.
Telemark på topp var ikke uventet, med
Olav Haug i kamp-humør. Men ledel
sen viste seg å være meget knepen foran
Vest-Agder og Buskerud. De 3 foren
ingene - Telemark Døveforening, Kris
tiansand Døveforening og Drammen og
Omegns Døveforening - hadde pr. 13.
august hver sendt inn oppgjør for lodd
salg på omkring 30.000 kroner. Det må

Bjørnstjerne Bjørnson.

Samtlige er blitt utnevnt til æres
medlemmer som takk for deres store og
uegennyttige innsats for foreningen og
for de døve. Ingen av æresmedlemmene
lever i dag.

betegnes som flott. Sandnes Døve
forening på 4.-plass har også en im
ponerende start. Haugesund foran
Bergen virker oppsiktsvekkende, men
den rekkefølgen kan neppe holde lenge.

En tredjedel av alle loddene er sendt
ut. Det er flott. Men vi har en mengde
loddbøker igjen på forbundskontoret,
og som vi trenger hjelp til å få solgt.
Vi er derfor meget glad for hver bestil
ling som kommer.

Oppgjør mottatt fra foreningene pr.
13. august:



Hørselpedagogisk konsulent
tilsettes i Finnmark

I Finnmark fylke finnes mange barn
både under skolepliktig alder, i skole
pliktig alder og ungdom og voksne for
øvrig som har behov for hjelp på grunn
av nedsatt hørsel. Barn og ungdom som
har nedsatt hørsel må ofte ha særskilt
tilrettelagte hjelpetiltak i skolen for å få
full nytte av skolegangen. For å råde
bot med de behov mange personer i
Finnmark har, vil det fra høsten 1973
bli tilsatt en studiepedagog (hørsels
pedagog) for Finnmark fylke. Ved
kommende vil etter tilråding fra Finn
mark Spesialpedagogiske Råd få bosted
i Lakselv. Audiopedagogen blir direkte
tilknyttet PPD-kontoret for Midt-Finn
mark, og Lakselv er valgt på grunn av
geografisk beliggenhet, kommunika
sjonsmessige forhold m. v.

Mange barn som blir født med ned
satt hørsel, eller som snarere på grunn
av sykdom får hørselen svekket før
de har lært å snakke ordentlig, vil ofte
utvikle en mangelfull tale. Er det slik
at hørselen er betydelig nedsatt, vil et
barn ofte begynne å snakke mye senere
enn normalt, og det hender ofte at det
ikke lærer å snakke helt rent. Barn som
er helt døve vil ikke på vanlig naturlig
måte utvikle tale i det hele tatt. Et av
de primære problemer i forbindelse med
barn som hører dårlig, er at taleutvik
lingen blir rammet. Ofte er det slik at
det er legen som først oppdager at et
barn har nedsatt hørsel. Når foreldrene
har oppdaget at et barn har nedsatt
hørsel reiser det seg naturlig ofte spørs
mål om barnet kan føre et vanlig sosialt
liv, om det har eller får samme utvik
lingsmuligheter som andre barn. For
så vidt kan en godt si at nedsatt hørsel
i første omgang er like mye foreldrenes
problem som barnets. Dette har sin
årsak i at de ofte ikke er forberedt på
den situasjon de kastes ut i.

For å komme noen vei med dette er
det særlig viktig at både barn og foreldre
tidlig kommer i kontakt med spesialister
som har faglig innsikt i problemene, og
tid nok til å snakke med dem om hvor
dan barnet skal behandles. Nedsatt
hørsel er derfor ofte en tilstand som
rammer både den person det gjelder, og
hans familie på en ganske omfattende
måte. For å råde bot med dette har en i
Finnmark fylke tatt konsekvensene og
søkt om å få tilsatt en audiopedagogisk
konsulent som skal dekke hele Finn
mark fylke.

Det er vesentlig at foreldrene merker

seg at det fra høsten 1973 av blir mulig
å få hjelp dersom de har barn som har
redusert hørsel, eller som er døve.
En vil derfor oppfordre foreldre til å
melde til Midt-Finnmark pedagogisk
psykologisk distriktskontor, boks 159,
9700 Lakselv, dersom de ønsker kon
takt med hørselpedagogen. En regner
også med at skoleverk og helsetjeneste i
fylket vil søke bistand fra audiopeda
gogen, og kontoret er interessert i så
snart som mulig å få peiling på hvem
som ønsker hjelp.

Ideen om å opprette en stilling som
audiopedagog for Finnmark fylke ble
lansert i en innstilling om «Spesial
pedagogiske tiltak i Finnmark fylke».
Denne innstillingen hadde skoledirek
tøren, Lind-Meløy, som formann, og
innstillingen ble avgitt i juni 1970.
Senere har de forskjellige pedagogisk
psykologiske distriktskontorer i Finn
mark tatt opp spørsmålet, og saken har
vært behandlet i Finnmark Spesial
pedagogiske Råd. Det er Finnmark
Spesialpedagogiske Råd som har sendt
ut forespørsel til de ulike PPD-kontorer
om interesse for å få stillingen tillagt
kontorene, og på grunn av de forhold
som er nevnt ovenfor ble derfor stil
lingen tillagt PPD-kontoret i Lakselv.

Audiopedagogen blir tilknyttet et
PPD-kontor som har personale av an
dre fagkategorier, og vil derfor ha mu
ligheter til faglig kontakt på beslektede
felter. PPD-kontoret for Midt-Finn
mark har også tilsatt både skolepsyko
log, logoped, lekotekleder og har også
fra høsten 1973 to sosionomer i full
stilling.

En hørselspedagog, eller audiopeda
gog, er utdannet primært som lærer.
Etter at vedkommende er ferdig med
lærerutdanning spesialiserer vedkom
mende seg to år videre ved Spesial
lærerskolen. Vedkommende som tilset
tes i stillingen som audiopedagogisk
konsulent for Finnmark høsten 1973
heter Gudridur Oskarsdottir og er opp
rinnelig fra Island. Hun har tatt sin
hørselpedagogutdannelse ved Spesial
lærerskolen i Oslo.

Gudridur ønskes velkommen til Finn
mark for å starte opp på et helt nytt
arbeidsfelt, og en håper at foreldre,
skoleverk og helsetjeneste rundt om
kring i fylket vil benytte seg av den
hjelp vedkommende kan gi personer
som har redusert hørsel, skriver skole
psykolog Sjøvoll i «Finnmarksposten».

Sagt om
DØVES TIDSSKRIFT

Jeg sender litt bladmat til Døves Tids
skrift, som for øvrig ute i distriktet får
svært flotte lovord! Mange er storglade
den dagen bladet kommer. Og det bør
de være.

Vennlig hilsen
Ragnvald Hammer.

Da jeg ikke har mottatt Døves Tids
skrift på en god stund får jeg lov å
spørre om det har stoppet for godt.
Jeg savner bladet veldig, for jeg synes
det er interessant å lese. Hvis jeg er
skyldig penger for det, så håper jeg De
sier fra, og jeg vil sende pengene med en
gang. Vær så snill å svare meg straks.

Med de beste hilsener.
Trygve Gunnarrud.

(Nei, du skylder ikke kontingent. Det
var bare lang tid mellom nr. 13 og 14
p.g.a. ferien. - Red.)

NORDISK MØTE FOR
DØVfKONSULENTER

Det 3. nordiske døvekonsulentmøtet
er fastsatt til dagene 5.-8. november i
år, og det vil bli holdt på Solstrand
Fjord Hotel, Os pr. Bergen, opplyser
arbeidskonsulenten for døve, Konrad
Rendedal. En regner med at det blir om
kring 50 deltakere. Dette tallet kommer
ikke av at vi i de nordiske landene har
et så stort antall døvekonsulenter, en
regner imidlertid med å få som del
takere flere døvearbeidere som konsu
lentene har et nært samarbeid med, og
som i større eller mindre grad er opp
tatt av de samme problemene.

Det første nordiske døvekonsulent
møtet ble holdt i Sverige, etter initiativ
av byråsjef Albert Bergh i det svenske
arbeidsdirektoratet. Neste møte ble
holdt i København. I Norge blir det
arbeidsdirektoratet som offisielt vil stå
som innbyder.

HOLMESTRAND

Døveskolen i Holmestrand vil ved dette
skoleårets begynnelse ha 39 elever i alt,
opplyser styrer Solberg. Det blir fem
nye elever som begynner i 1. klasse, og
to nye elever som begynner i 2. klasse.
Skolen kommer da opp i samme antall
elever som for 2 år siden.
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Dansk døv blir lærer for døve
Tok lærereksamen etter 7 år med tolk

ved sin side i gymnas og lærerskole

- Den første døve døvelærer i Dan
mark ble i går dimittert fra Odense
Seminarium, skriver Berlingske Tid
ende 22. juni. - Det er den 26-årige
Asger Bergmann, som dessuten har
klart å gjennomføre studiet på normal
tid, fire år.

- Dette er noe helt usedvanlig, sier
lærerskolens rektor. Men både lærerne
og elevene har vært meget positivt inn
stilt, og flere av Asgers kamerater på
lærerskolen har forsøkt å lære døve
språket. Asger har hver dag under stu
diet hatt lærer Ri tha Bønnelykke ved sin
side som tolk.

Asger Bergmann tok for fire år siden
student-eksamen fra Nyborg Gymnas.
Også der var Ritha Bønnelykke det for
midlende leddet, idet hun hadde fulgt
ham som tolk gjennom tiden på gym-

Karin Elise Cf Langemyhr) og Knut
Syvertsen, som ble viet 19. mai i Nøt
terøy kirke.

FØDT
Madela (f. Hamre) og Eivind Kalnes
fikk en sønn 16. juli. De har en datter
fra før.

naset. Den gangen sa Asger i et intervju :
Jeg kan ikke engang tillegge meg selv
æren for å ha satt studentereksamen som
mitt høye mål. Jeg visste bare at jeg
ville bli døvelærer. Det var da jeg gikk
i 8. klasse hos styrer Erik Knudsen ved
døveskolen i Ålborg at det stod helt
klart for meg: Døvelærer ! Kanskje enda
til landets første døve døvelærer.

Og så kunne Asger Bergmann feire
sin eksamen sammen med sin kone
Ritva, som er finsk-født og den første
døve som har tatt studenteksamen i
Finland. De ble gift for et år siden.
Mens Asger har studert, har Ritva
arbeidet som punchedame i Odense,
men nå håper hun å få en jobb ved det
finske konsulatet i Alborg. I den byen
har nemlig hennes mann fått ansettelse
som lærer ved sin gamle skole - Statens
skole for døve og tunghørte i Alborg.

FØDT
Vi fikk en sønn mandag 30. juli.

Anja og Arnt Naurstad,
Umeå, Sverige.

65 AR
Synnøve Kristine Elsa Mondine Lind
quist (f. Bjørlo), Waldemar Thranesgt.
15, Oslo 1, fyller 65 år 7. september.
Hun er et overskotts-menneske, som har
tid til alt og som alltid er like blid.

For tiden er Synnøve kasserer i Døves
Menighet, Oslo. Hun er formann og
kasserer for Døves Kvinneforenings
rekreasjonsfond. Så er hun vertinne for
onsdagenes hyggetreff i foreningen,
hvor hun har ansvaret for bevertningen.
For tiden sitter hun dessuten i husstyret.

Hun sluttet for noen år siden som
«fast vikar» på Skådalen døveskole,

etter mange års pliktoppfyllende inn
sats, og hvor hun med sitt smittende
humør hadde vunnet seg mange venner
blant elevene som «tante Synnøve».

I Oslo Døveforening har vel Synnøve
gjort seg mest bemerket som formann i
basarkomiteen. Dette viktige vervet
har hun hatt to år på rad, i fjor med et
overskott på 12.000 kroner, det største
hittil. Dette har hun fortjent stor ros for
- det er en stor suksess å se tilbake på.

Synnøve er gift med Sverre (som
også er en velkjent skikkelse blant de
døve). De har to gifte døtre, Elia og
Sonja. Sistnevnte har vært meget brukt
som tolk i foreningen. Synnøve og
Sverre har rukket å bli besteforeldre.
De har mange kosestunder sammen
med barnebarnet Sølvi.

Vi gratulerer hjerteligst med dagen,
med takk for god innsats og hjertelag.

Karin Jensen.

TIL SALGS
1 Kodak Instamatic filmopptaker,

kr. 300.
l Voigtlander fotoapparat, kr. 200.
1 Consul skrivemaskin, kr. 200.

Henvendelse til:
Helge Bastesen

8834 Skibbåtsvær.

FØRSKOLE, DRAMMEN
Buskerud fylkesutvalg gjorde 3. juli
vedtak om å ekstra-bevilge vel 18.000
kroner til utarbeidelsen av forprosjekt
for førskole-institusjon for hørselssvek
kede ved Fjeld skole, Drammen.

SMAJENTER
pA KONGSBERG
Norske Døves Landsforbund har mot
tatt en postanvisning på kr. 286,50,
med denne påskriften: «En del små
piker på Kongsberg har hatt basar til
inntekt for døvesaken.»

Disse pengene vil gå til AI folkehøy
skole og kurssenter for døve. Vi bringer
her en varm takk til de kjekke og initia
tivrike jentene på Kongsberg.

BASILlER I TV
I programmet «Kveldsforum» 16. au
gust deltok overlege Terje Basilier,
som svarte på spørsmål vedrørende de
døve og fortalte litt om de nylig ut
komne amerikanske billedbøkene, spe
sielt beregnet på døve barn. I disse bil
ledbøkene (som vi skal presentere i
neste nummer av DT) er teksten led
saget av tegnspråk-illustrasjoner.
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Lilly Mortensen tar en spasertur sammen med brødrene Torbjørn og Eilif Nyhus.

Formannen i Stortingets sosialkomite, Sonja Ludvigsen,
på besøk, snakket selv med de døvblinde!

ping, mens de øvrige hadde en festlig
dag på Maihaugen. Etter omvisningen
rundt i de gamle husene var det lunsj i
det fri, og da ble det bl. a. servert røm
megrøt. En bunadkledd felespiller la
fela helt inn til øret på dem som hadde
en hørselsrest. Dette instrumentet har
jo en så høy frekvens at låtene kan opp
fattes av mange som ellers ikke hører.
For mange tror jeg dette ble en gjen
opplivelse av minner fra mange år til
bake. Det var også stor interesse for å
kjenne på draktene og søljene til de
bunadkledde guidene.

- Dere hadde også besøk?
- Ja, du vet vel at stortingsrepresen-

tant Sonja Ludvigsen var på besøk.
Hun er jo formann i Stortingets sosial
komite, så hun er en viktig person.
Hun var sammen med oss lørdag og
søndag. Hun gikk omkring og snakket
med deltakerne. Hun foretrakk å være
uten tolk. Å kunne snakke direkte med
de døvblinde, syntes hun var en stor
opplevelse, og hun var meget interessert
i å få vite hvordan de enkelte lever og
hvordan de klarer seg.

- Underholdning?
- Hver kveld gikk dansen lystig, og

de siste la seg ikke før ved l-tiden om
natten. Dessuten hadde vi bingo og ut
lodding av dokker og andre gevinstef.
Den siste kvelden samlet vi oss rundt et
stort bål, og etterpå ble det servert bløt
kake i salongen, til ære for tre fødsels
dagsbarn. Jeg ble både rørt og gledelig
overrasket over å bli overrakt et nydelig
smykke og armbånd fra stevnedelta
kerne. Risøy-elevene utnevnte meg
dessuten til æres-elev ved folkehøysko
len, slik at jeg resten av kvelden var iført
genser med skolens emblem, forteller
Yvonne Gustavsen, som for første gang
har stått i spissen for de døvblindes
sommerstevne.

Annette Gustavsen (døvblindekonsulentens dat
ter) i samtale med Helge Rasmussen fra Nord
reisa.

neskene, som må ta oss av dette. Jeg
synes det gikk nesten over forventning
bra.

- Hadde dere nok av flinke ledsagere
og tolker for de døvblinde?

- Stort sett var jeg fornøyd med led
sagerne, men uten Risøy-elevene ville vi
ikke ha klart oss. Jeg fikk inntrykk av
at det også var svært mange døve led
sagere for de døvblinde. Vi måtte bruke
et system som krevde 5 tolker for hver
eneste liten beskjed. Det gikk jo sent,
men det gikk - og det gikk bra - både
under årsmøtet i Foreningen Norges
Døvblinde og ellers.

- Hva ble resultatet av valgene på
årsmøtet?

- Det ble gjenvalg av Reinholdt
Robertsen, Porsgrunn, som formann,
og av Olaf Sørensen, Larvik, som nest
formann. Aud Mortensen, Trondheim,
ble valgt som nytt styremedlem etter
Harald Vik.

- Hva hadde dere av spesielle ting
utenom årsmøtet?

- De fleste deltakerne var med på en
tur til en seter. Der fikk de føle på hu
sene etc., slik at de fikk et inntrykk av
hustypene, seterdriften og «atmosfæ
ren». Vi hadde også en dagstur til
Lillehammer, hvor noen dro på shop-

Døvblindes sommerstevne på Hornsjø
en stor suksess

Sommerens store stevne for døvblinde
ble i år holdt på Hornsjø Høyfjells
hotell ved Lillehammer i dagene fra 1.
til 8. juni, med rekord-artet deltakelse.
Og stevnet må betegnes som en suksess.

- Det var selvfølgelig en helt ny er
faring å legge stevnet til et høyfjells
hotell. Tidligere har en holdt seg til
leirsteder og skoler. Men vi fikk et
meget fordelaktig tilbud fra Hornsjø.
Det bød på mange fordeler å holde
dette stevnet på høyfjellshotellet, men
også noen ulemper, forteller døvblinde
konsuleRt Yvonne Gustavsen til Døves
Tidsskrift. - Beliggenheten var prakt
full, og vi hadde nydelig vær. Maten ble
av de døvblinde beskrevet slik: «Vi
fikk fest-måltider hver dag!» Og det er
sikkert at en fikk forsyne seg av retter
som nok de færreste har anledning til å
spise ellers. Jeg fikk inntrykk av at alle
var fornøyd.

- Gikk selve arrangementet knirke
fritt ?

- Når en tar i betraktning det store
antallet deltakere, skal det svært mye
til for å få det til å klaffe og være perfekt
på alle måter. Det er også klart at det
trengs kolossalt mye organisering og
planlegging, og at det da er vi som har
den nære· kontakten med disse men-
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MALMO

Likestilling mellom kjønnene også
blant de døve
Min rom-kamerat fra verdenskongres
sen i Paris, Ole Artmann, kjemper for
de danske farger på banen. I 5-kamp.
Jeg undres 0111 hans kone er på tribu-

Malmø by har et merkelig byvåpen, to kronede
ørnehoder, og ørnene har dyre-ører.

Ledere som minner om «Tordenskjolds
soldater»
Det må være stor mangel på ledere i de
døves verden. Jeg treffer en rekke av de
samme som ved verdenskongressen for
døve i Paris. Forrige gang var de repre
sentanter for å diskutere sosiale spørs
mål. Nå opptrer de som idrettsledere.
Flere av toppfolkene i CISS er de
samme som toppfolkene i WFD.
Dragoljub Vukotic er blitt eldre på 2 år,
og har vanskelig for å kjenne meg igjen
med skjegget. Italieneren Rubino virker
derimot ekstra sprek i svensk klima.
CISS-presidenten, amerikaneren Jor
dan, har nylig besøkt dr. Basilier. Bul
garen Radulov, polakken Bielonko, til
og med «radar-paret» Magarotto/
Ieralla er her. Mest overraskende er det
kanskje å treffe en av mine nye venner
fra Paris, argentineren Manzanedo.
Han sitter på med meg en dag.

- De døve i Argentina har ikke bil,
sier han. - Dårlig økonomi.

- Hva synes du om Peron, som nå
kommer til makten igjen i Argentina?

- Jeg er Peron-tilhenger! Han er bra.
Jeg ser overrasket på ham:
- Jeg trodde dere trengte en mann som

Allende i Chile. Tror du Peron er rette
mann?

- Ja, Peron vil bygge sykehus, skoler,
veier, skaffe arbeid til alle, øke leve
standarden.

- Vil han også bygge døveskoler?
- Ja, døveskoler også. Det er Peron

vi kan takke for at Argentina kan delta
her i Malmø, sier Manzanedo.

feltsengen som står ledig. Så er jeg red
det. Jeg har fått losji. Ogjeg får høre om
og om igjen om de dramatiske begiven
hetene på idrettsbanene.

Jeg dumper opp i norsk seiers-feiring
Karin, Arne og Åge er på vei for å
spise. Selv må jeg tenke på hvor jeg
skal sove. Åge ofrer maten for å hjelpe
meg. Vi kjører til hans hotell, hvor jeg
får låne kart, og etter hans anvisninger
finner jeg fram til Baltiska Hallen. Da
har jeg kjørt 620 km på 8t time.

Her myldrer det av folk. Jeg finner
en stor koloni nordmenn. Andreas
Kal!evik forsikrer at det er en ledig
seng til meg på Dammfriskolan. Vi
kjører dit. Og aldri hadde jeg ventet slik
velkomst! Det minner om den fortapte
sønns hjemkomst. Her feires den
norske innsatsen. De norske idretts
lederne Oskar Nilsen, Nils Bjørø, Finn
Johansen og Arnulf Pedersen har gjen
nomgått den mest nervepirrende dagen
i sitt liv. Nå er de lykkelige over at det
gikk bra. Hårfin seier til Garberg i
slegge, med bare ett gyldig kast, 6 cm
foran nestemann! Norsk finale-plass i
håndball, etter sensasjonell seier over
Sverige i en kamp der vår keeper Trygve
Gunnarrud ble dagens mann med red
ning av flere straffekast. I en slik
seiers-stemning har forbundsformann
Oskar Nilsen intet imot å tildele meg

Før jeg har ventet det, oppdager jeg
noen som bruker tegnspråk. Jeg kjører
rundt hjørnet og parkerer. Tilbake.
Flere ukjente døve på fortauet. Et vest
tysk ektepar lover å vise vei til stevne
sentret. Det er langt dit.

Da får jeg se kjente fjes på andre si
den av gaten: Døves Tidsskrifts Oslo
korrespondent Karin Jensen, med Arne
Nyberg og Åge Mellbye som oppvar
tere! Karin og jeg møtes i en varm om
favnelse midt på gaten.

til

Å komme til en stor, ukjent by om
natten ...
Jeg hadde gitt opp tanken på å komme
til verdensidrettsstevnet for døve i
Malmo. Men en dag blir det slutt på
ferielivet i Odalen. Min kone sier:

- Hvis du skal reise, må du reise i
dag. I morgen er det for sent!

- Jeg har gitt opp.
- Nei, du reiser! Jeg trenger noen

dagers ferie!
Jeg rasker sammen noen plagg og

hopper inn i bilen. Nå har jeg det tra
velt. Klokken er 12.40. Det gjelder å
komme fort til Malmø. Anders Hauke
dalen har antydet at det er en ledig seng
hos den norske idretts-troppen, men
nå er den kanskje opptatt? Jeg vet ikke
hvor. Jeg har ikke en eneste adresse i
Malmo. En fremmed by med ca.
300.000 innbyggere. Det er 6 dager si
den stevnet åpnet.

Kongsvinger-Magnor-Arvika- Saffle
-Åmål. Best å få sjekket motoren litt!
Deretter fortsetter jeg med større mot
til Mellerud, hvor motoren kapitulerte
i fjor. Det skjer ingen ting. Trollhattan.
Vanersborg. Goteborg gir meg hygge
lige minner å tenke på. Men det er al
lerede blitt kveld. Kartet sier at det er
langt igjen til Malmo ...

Landskapet endrer seg. Skjærgård
med seilbåter. Hele hjorder med hvite,
svartflekkede kuer. Solskiven ruller ned
i havet i nordvest. Jeg synes jeg skimter
silhuetter over på den danske siden av
0resund. Det er mørkt da jeg nærmer
meg målet. Hva nå? Blir jeg nødt til å
ligge under åpen himmel i soveposen?

Jeg kjører inn i sentrum. Med 2-3.000
døve samlet, må de vel prege byen, slik
at jeg fort oppnår kontakt ...
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nen. Det ville være koselig å treffe
Dorte, sosialrådgiveren. Hun er toppen
(selv om vi pleier å krangle).

Det er Dorte som oppdager meg. Jeg
har vanskelig for å finne på noe å si,
for Dorte er høygravid. Det blir lettere
da hun selv forteller at begivenheten er
nær forestående.

- Hvis det blir jente, skal hun da bare
leke med dokker? spør jeg.

- Selvfølgelig ikke! I vårt ekteskap
har vi likestilling, og våre barn skal ikke
oppdras til de tradisjonelle kjønns
rollene.

- Utmerket! Er du kommet hit for at
barnet skal bli født i Sverige?

- Nei, det skal bli født i Danmark.
Vi reiser hjem i morgen tidlig.

- Vil dere helst ha gutt eller jente?
- Det blir akkurat det samme for

oss.
- Jeg håper det blir jente, og at hun

blir akkurat som sin mor.
- Tusen takk!

Det er så festlig å treffe døve som
«følger med tiden» og som ikke er
stivnet i et tradisjonsbundet livsmøns
ter. Det er levende mennesker blant oss,
som våger å tenke i nye baner og å velge
det som de mener er rett. Ja, enkelte
døve følger med. Likestilling i ekte
skapet. Likestilling i barneoppdragel
sen. Og det er heldigvis ikke lenger så
alminnelig at mannen skal gå i døve
foreningen, mens konen skal være
hjemme og vaske, sy, passe barna.
(Hos oss er Anne Gloslie Skoglund og
hennes mann blant pionerene. Etter
hva Anne kan fortelle.)

«Kaste-merket» intet problem ved
skilsmisse
Nordmennene har inderne som nær
meste naboer på Dammfriskolan. Rei
dar Brenden presenterer meg for hoved
lederen, som er omfangsrik som en
tønne.

- Jeg trodde alle indere var magre,
sier jeg. - På TV ser vi alltid bare skinn
magre folk i India.

- Vi har ikke TV der jeg bor. Det er
bare i hovedstaden de har TV, svarer
han.

- Han spør hvordan du kan være så
tykk, innskyter Reidar. - Tar du maten
fra de andre?

- Reidar, du gjør galt tegn for
«India». Du skal trykke tommel
fingeren mot pannen, sier jeg.

- Hvorfor bruker dere slikt merke i
pannen? spør Reidar.

- Det er tegn på at en kvinne er gift,
svarer inderen. - En kvinne med kaste
merke får være i fred for mennene.
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- Men ved skilsmisse, hva gjør dere
da? Det er jo umulig å få vekk merket!
sier Reidar.

Inderen tenker hardt. Men plutselig
forstår han:

- Tror dere at det er svi-merke? Nei,
det er et pulver som klebes på. Vi synes
det gjør kvinnene vakrere. Men skils
misse er ikke vanlig hos oss.

- Og jeg som trodde dette merket
kom av at inderne tok seg koner på
samme måte som steinalder-mennene i
Norge, sier Reidar. - At dere gikk på
kone-jakt med klubbe, slo den utvalgte
i pannen med klubben og dro henne
hjem etter håret ...

Norsk «demonstrasjon» i Malmø
Det er ikke bare i svømming, fri-idrett
og håndball nordmennene gjør seg be
merket i Malmø. Utenfor Baltiska
Hallen sørger en gruppe nordmenn for
en i slik forbindelse unik demonstra
sjon. Husmoren på døveskolen i Stav
anger er kommet i bil med noen døve
pinsevenner. De slår et slag for Guds
sak blant døve fra alle verdens kanter.
For min del synes jeg det er et positivt
innslag. Det er beundringsverdig at
noen går slik inn for en sak. - Her
treffer jeg også for første gang Jan
Zachariassen, formannen i døveforen
ingen på Færøyene.

En annen slags «demonstrasjon» blir
Israel til del. Det blir sagt at det er mot
tatt trusel mot den israelske troppen,
og dette har ført til at israelerne blir
fulgt av 3 maskinpistol-bevæpnete poli
timenn over alt, kjørt i spesialbil. Dette
kan vi selv se. Politimennene følger
med inn i spisesalen, hvor de står med
maskinpistolene klar til bruk. Svens
kene ønsker ikke noen gjentakelse fra
MUnchen-OL.

Fri·idrett kan være spennende
Det er vemodig å være på tribunen igjen
ved verdensidrettsstevne for døve. For
meg er det 12 år siden sist, Helsinki
1961.

Hvis en skal få utbytte av å slite tri
bunen, må en innrette seg, konsentrere
seg, følge med. Her er det stor lystavle,
som gir glimrende muligheter. Med
delelser blir gitt på engelsk, fransk, tysk
og svensk. Resultater kommer hurtig.
I tillegg kommer resultater etter hvert
på de små svingtavlene på banen. Når
en så har program til å gjøre notater,
blir selv «kjedelige» hopp- og kast
øvelser spennende.

Mange på tribunen er misfornøyd
med programmet, som inneholder for
få opplysninger. Hva er CISS-rekord?
Vi blir enige om at det må være det
samme som verdensrekord for døve.
Men hvem holder rekorden, hvor er den
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Stevnets emblem forestiller en hekkeløper.
Akkurat i hekkeløp er det elendig rekruttering.
Arnulf Pedersen i sin beste form fra 20 år til
bake ville nok hatt medalje-sjanser.

satt? Mesterskaps-rekord? Slike selv
følgelige opplysninger mangler. Svens
kene burde også vite at Amerika er en
verdensdel, ikke et land. På de stensi
lerte skjemaene til dommere og ledere
heter det Amerika (USA)! Hva skal en
tro om svenskenes geografiske kunn
skaper?

Stort norsk frammøte da Werner
Wennerstrøm skal delta i spydkast.
Det er kvalifisering, 3 kast. De
8 beste går til ettermiddagens finale.

Amerikaneren Healy sjokk-åpner
med 62,90 meter. Werner følger opp
med 58,88. Dette er nok til finale-plass,
så han fortsetter rolig med 54,90 i
treningsoverall og 53,34. Det er 4 av de
anmeldte som ikke møter til start. 8
mann kaster over 50 meter. Utslått blir
bare en rumener på 42,40 og en fransk
mann på ca. 38 meter. Sannelig kvali
tets-forskjell !

Norges flagg på seiersmasten
Alle nordmenn synes å være på plass da
Werner stiller opp i finalen. Han åpner
med 57,98, som er omgangens klart
lengste til Healy får målt 59,92. I neste
omgang smeller Werner til med 61,70,
mens Healy må nøye seg med 56,88
og ingen av de andre kommer over 55.
I 3. runde er Werner enda mer suveren
- 59,44 - mens alle de andre mislykkes.
Er gullet sikret? Werner er sikkerheten
selv: 59,46 i 4. kast, Healy nærmest med
56,70. Vi begynner å puste lettet.
Healy hadde vel bare flaks i formid
dagens kjempe-kast?

I 5. kast fortsetter det program
messig. Werner 58,94. Men vi blir bleke
da Healy lander spydet forbi 60
meteren. Gudskjelov: «Bare» 60,48 på
amerikaneren. Siste omgang: Werner



smeller til med 61,26. Det er «dødsens
stillhet» blant nordmennene da Healy
sender spydet avsted. Amerikaneren
hopper av begeistring. Werner er ute
med hånden for å gratulere. Så kom
mer resultatet på tavlen: 60,56. Norge
har sikret seg gull!

Så får jeg se Norges flagg på seiers
masten også i Malmø. Forrige gang
var det Reidar Brenden på 1.500 m i
Helsinki. Vi blir gratulert av folk fra
all verdens kanter. Ingen tvil: Seier'n er
vår!

Hjelper det ikke å slå i bordet?
Aura Ahlbach står og filmer på tribu
nen. Gledelig gjensyn. Hun er den
eneste jeg har danset «shake» med.

- Tar du opp film til neste nordiske
film-konkurranse? Jeg har sett at du
har tatt flere premier.

- Nei, jeg bare tar opp noen glimt.
Nå er jeg spent på den finske innsatsen
i maraton. - Aura filmer starten. Det
ligger en finne i teten da løperne for
svinner ut av stadion. (Men Aura fikk
dessverre ikke oppleve noen gjentakelse
av den finske triumfen for 12 år siden.)

- Er det vanskelig for døve å lage
gode filmer?

- Døve lager meget gode natur- og
dokumentar-filmer. Norge er kommet
langt, men så har dere mange års er
faring også. Noen av de siste norske
filmene er helt flotte.

- Da må jeg nok prøve å få se dem.
- Men hvorfor deltok ikke Norge i

østersjø-uken? De nordiske døvefor
bundene har fått innbydelse fra det øst
tyske døveforbundet to år på rad, og
det er bare nordmennene som har holdt
seg hjemme.

- I fjor vet jeg at Norske Døves
Landsforbund takket nei på grunn av
delvis kollisjon med kulturfestivalen i
Gateborg. Det var visst ingen som kun
ne reise.

- De andre landene var også i Gate
borg. Er det bare Norge som har slik
mangel på folk? Hva var grunnen i år?

- Jeg vet ikke. Jeg vet at NDL har
fått innbydelse, men jeg sitter ikke i
landsstyret, og jeg har ikke hørt noe.

- Det var meget interessant å delta i
østersjøuken, sier Aura. - De nordiske
landene er ikke hele verden. Vi trenger
å diskutere døveproblemene, undervis
ning, sosiale og organisasjonsmessige
spørsmål osv. også med folk i andre
land. Landene i Øst-Europa er på
flere områder kommet meget langt.

- Hvordan går det med kulturarbei
det i Finland nå? I Norge har vi tatt
opp spørsmålet om en egen kultur
konsulent på fulltid i NDL.

- På full tid - har dere virkelig pen
ger til det?

- Jeg tror det er nødvendig for at vi
skal kunne komme videre. Vi gir ikke
de døve virkelig «kultur-opplevelse»
ved stadig å drive på samme amatør
nivå. Kanskje det er lettere for deg å få
ansatt en kulturkonsulent i det finske
døveforbundet, så kan vi andre bare
følge etter. Finnene er jo så kultur
bevisste.

- Myndighetene viser så liten for
ståelse for at vi trenger penger til ar
beidet.

- Hjelper det ikke å slå i bordet?
Aura ser uforstående på meg.
- Du har vel ikke glemt Nordisk

døvekongress i Ørebro, hvor det var
meget vanskelig å få vedtatt en resolu
sjon - nettopp fordi Finland gikk inn
for en beinhard linje og mente at det
eneste som førte fram var å slå i bordet
overfor myndighetene?

- Ja, jeg var jo med på det? sier Aura
og ler.

Død eller levende?
En amerikansk pike er i 2-3 dager fast
samtaleemne. Hun skulle være 17 år.
HUll satt på en trappegesims for å bli
fotografert,. og så falt hun bakover - et
fall på 3-4 meter på hodet i steintrap
pen. Hun ble drept, sier ryktet.

Noen mener at hun døde på veien til
sykehuset, andre at hun ble drept mo
mentant. Noen kan fortelle at de så
det med egne øyne. Hun var død! Men
ryktene fortsetter å svirre. Noen mener
at amerikanerne må pakke sammen og
reise hjem etter denne ulykken. Men
amerikanerne blir. Så kommer for
klaringen:

- Hun var heldigvis bare turist! Hvis
det hadde vært en av de aktive, ville det
vært noe helt annet!

Jeg føler meg rystet over dette
«heldigvis». Kanskje fordi jeg også er å
regne som «bare en turist». Om jeg nå
i dette idrettsmiljøet får en murstein i
hodet og faller død om, vil da folk
stimle sammen, identifisere meg, og så
utbryte lettet: «Det er bare en turist,
hiv ham i søppelbøtten - nå går snart
1.500 m finalen!»

Men endelig blir det slutt på ryktene.
Det er kommet oppslag i stevnesentret:
«Den amerikanske piken lever!» Og jeg
føler meg glad.

Min kone er blitt Hp!
Jeg får erfare at det får konsekvenser
når en gift kvinne blir aktiv. Min kones
deltakelse i det nordiske kultursemina
ret har ført til at jeg opplever noen høyst
uvante episoder i Malmo. Både finner,
dansker - og en norsk deltaker - spør
om jeg er «Martas mann». Som om
jeg ikke lenger er Hp (hoved-person).
Mest forbløffet blir jeg da et vilt frem-

med menneske stiller meg det provo
serende spørsmålet:

- Er du ferdig med å male huset nå?
Det er «Mie» fra Danmark. Rund

som en «tjukkis», men likevel nett og
pen.

- Du er akkurat min type. Kan ikke
du flytte til Norge? spør jeg.

- Nei. Kan ikke engang tenke meg å
besøke Norge.

- Folk fra hele verden er fulle av be
geistring for Norge. Du vet ikke hva
du går glipp av.

- Dere har ikke øl! sier Mie.
Mie er sammen med Anne-Grethe

Pedersen, som husker meg fra kultur
dagene i Drammen. (Det høres bedre
ut.)

- Jaså, var du født den gangen. Du
ser jo ut som en skolepike.

- Jeg var der som dansk observatør,
sier hun.

De unge danske damene er så hygge
lige å snakke med. Hvis ikke Gunhild
Pedersen hadde avbrutt oss, hadde vi
vel stått der fremdeles. - Gunhild synes
jeg bør hilse på den norske jenta som
har tatt to gull i svømming ...

Hva er hemmeligheten ved det russiske
brødet?
Ved en tidlig frokost kommer jeg i finsk
selskap. Jeg får kontakt med en middel
aldrende mann rett over bordet. Vi er
plutselig inne i en lang samtale om mil
jøvern og vern om naturressurser. Da
vi kommer inn på matvare-situasjonen,
forteller han fra en tur til Sovjetsam
veldet.

- Det var mange ting som ikke stemte
med det jeg hadde hørt i forveien, sier
finnen. Jeg hadde f. eks. hørt at det rus
siske brødet er helt enestående. Men
det fikk jeg bekreftet.

- Hva er spesielt ved det russiske
brødet?

- Jo, jeg kjøpte ett, og gjennom en
hel uke spiste jeg av dette brødet. Det
var like ferskt fra første til siste skive!
Helt nydelig, liksom mørt.

- Det må jo gå an å lage maken i
andre land.

- Det er ingen som hittil har klart å
avlure russerne hemmeligheten ved å
lage brød som holder seg slik. Men
det er enkelte som mener at det hele
kommer av at kornet har vokst i den
svarte russiske jorden ...

Endelig får jeg hilst på Osmo Entela.
- Jeg kjente deg ikke igjen med skjeg

get, sier han.
- Hvordan går det med deg? Du er

jo reklame-tegner, er det mulig for en
døv å leve av det?
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- Det går fint. Nå har jeg tre ansatte
hos meg. Når jeg vil ha ro for å kon
sentrere meg om et større arbeid, drar
jeg ut til min hytte, hvor jeg arbeider og
kopler av med friluftsliv og fiske inni
mellom.

- Er du døv fra fødselen?
- Jeg ble døv som barn. Jeg fikk

poliomyelitt, og det førte til at jeg ble
lammet i ene siden. Jeg gikk gjennom
mange års hard trening. Jeg var blitt
skjev både i ansiktet og i kroppen. Jeg
har klart å få rettet det opp, slik at jeg
er blitt normal. Og nå synes jeg at livet
er herlig, sier Osmo.

Jugoslavene var nok bedre!
Tribunene er fullsatte da Norge stiller
opp mot Jugoslavia i håndballfinalen.
Mange nordmenn har utsatt hjemreisen
for å være til stede. Mange på gjennom
reise eller på kort visitt er blitt værende
for å heie på nordmennene. Vår heia
gjeng er blitt økt med mange fra de øv
rige nordiske landene. Like mange synes
å ha møtt opp - fra andre land - for å
heie på jugoslavene.

Det er en sensasjon at Norge har
kommet seg til finalen. Aldri har jeg
visst at det var så stor håndball-inter
esse i Norge. Selv har jeg aldri giddet se
en hel håndballkamp.

Utrolig. I nærheten av meg sitter
Astrid Rasmussen og Kari 0stebø fra
Stavanger. Arthur Jansen fra Bergen.
Astrid Sundbye fra Oslo. Er de virkelig
interessert i idrett? Hvordan har de
funnet veien hit?

Det er så vondt å se skuffelsen som
snart står malt i de norske ansiktene,
etter hvert som jugoslavene pælmer
ballen bak den norske keeperen.

- Norge er dårlig. Det er rent flaut!
sier Astrid Rasmussen liksom ut i luf
ten. Hun konstaterer et faktum. Det vil
si: Jugoslavene er bedre enn nordmen
nene, mer gjennomtrente og sikre.
Norge satser ensidig på at det er
Bjarne Gunnerud som skal lage målene,
så han blir godt passet på. 10-4 er re
sultatet etter I. omgang. Jugoslavias
ledelse er ikke for stor.

Slutt-sifrene blir 22-10. Det er ikke
noe å si på det. Odd Landehagen for
sikrer meg om at nordmennene er bedre
enn de fikk vist, og at jugoslavene
brukte «tricks». Jeg har ingen grunn til
å tvile på det. Men vi må være enige om
at det beste laget vant. For min del synes
jeg Benny Persson var den beste norske
spilleren. Den eneste nordmannen som
brukte hodet? Men norsk sølv i en lag
idrett som håndball er jo flott. Det bør
inspirere til større interesse for sporten
hjemme.
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Hun ønsker et meningsfylt liv!
- Jaså, det er du som er gift med Marta!

- Du må være Bjørg Gm·the, sier jeg
til den unge damen bak meg på tribu
nen. - Og det er det. Neste dag har jeg
en lang samtale med henne. Hun er ei
jente med egne meninger om mange
ting. Interessant bekjentskap!

- Hvordan var det på kultursemina
ret ?

- Meget lærerikt. Og jeg følte at jeg
ble mer åpen. Det hadde stor betydning
for meg personlig å delta.

- Hva skal du gjøre nå?
- Jeg har ikke bestemt meg. Jeg øns-

ker et meningsfylt liv, å gjøre en innsats
i samfunnet. Helst noe som har med
barn å gjøre, eller på det sosiale/kul
turelle området.

- Utmerket, men da må du ikke
gifte deg.

- Hvorfor ikke? Jeg vil gjerne ha
barn. Det å være mor må være noe av
det største i livet. Men først vil jeg nå
utdanne meg videre og finne min rette
plass, hvor jeg virkelig kan gjøre en
innsats.

- Det er meningsløst å ta en lang,
kostbar utdannelse og å påta seg sam
funnsnyttige oppgaver for så straks
etter å slutte for å bli hjemmeværende
husmor. Jeg synes det er forferdelig
sløseri når kvinner med verdifull ut
dannelse, erfaring og energi bare går
hjemme og steller barn og hus! sier jeg.
- Du har vel hørt om å «forvalte sitt
pund»?

Men Bjørg og jeg blir ikke
enige om dette. Derimot blir vi nesten
helt enige om at et ekteskap bør plan
legges, at det bør legges opp et mønster.
De som skal gifte seg, bør vite hva de
går til. Jeg anbefaler Bjørg å sette opp
et mønster som kan forenes med et
meningsfylt liv. Så kan hun etterpå gå
på jakt etter en mann som passer inn
i mønstret. Finnes han ikke, er det best
å forbli ugift.

Det blir spennende å følge med i
hvordan det går meg Bjørg i. Men jeg
tror hun vil følge sitt eget hode, at
hun vil få mye ut av livet, og at hun
har mye å gi, hvis hun bare får sjansene.
Ei moderne jente med rike evner og
mye sundt vett!

Hurtig hjemreis om natten
Det blir så mange hyggelige stunder
sammen med de norske idrettslederne,
idrettsguttene og venner fra mange land
i de 3 dagene. Karin Jensen gjør en
imponerende innsats for meg da hun
klarer å trylle fram en billett til av
sluttings-banketten. Men plutselig har
jeg ikke lyst. Store fester er det verste
jeg vet, og her behøver jeg ikke å være
med.

Kl. 19, da festen begynner, kjører jeg
fra Malmø, denne byen som på 1500
tallet var den største i Norden, nest
etter København og Bergen! (Denne opp
lysningen står å lese i en kort historikk
på kartet over byen.) Nå kjører jeg mot
nordvest, rett mot sol-øyet. Det er
mørkt da jeg kommer til Goteborg,
men det store hjulet i fornøyelsesparken
Liseberg sees lang vei. Det er irriterende
med alle de blendende billyktene fra
møtende biler, fra biler bak meg som
reflekterer lyset i sidespeilet og sladre
speilet i min egen bil. Over midnatt blir
trafikken mindre, men av og til kjører
jeg inn i flak av nattetåke. To ganger
opplever jeg at harer bykser inn på veien
like foran bilen.

Plutselig siger trettheten over meg.
Det er uforsvarlig å kjøre videre med
denne følelsen i kroppen. Jeg parkerer
ved veien, drar jakken over meg. En
time etter våkner jeg. Jeg fryser. Det er
blitt lyst.

Det er merkelig tomt og stille på
Kongsvinger søndag morgen kl. 6.
Og i Odalen blir jeg sittende og skrive
utenfor huset i to timer før den første
våkner og kommer ut. Jeg er hjemme
igjen.

HJELP TIL
NORD· VIETNAM

Den første forsendelse fra «Redd
Barna» med høreapparater og annet ut
styr for døve og hørselssvekkede barn i
Nord-Vietnam er kommet fram til Bach
Mai-sykehuset i Hanoi.

«Redd Barna» i Norge har hittil av
satt 750.000 kroner til prosjektet, som
også er støttet av Utenriksdeparte
mentet.

HUSMOR SLUTTER
I HOLMESTRAND

Ved Holmestrand offentlige skole for
døve er det noen forandringer i staben
fra skoleårets begynnelse. Ekteparet
Arild og Åse Ramstad, som har vært
fritidsledere ved skolen, skal være borte
ett år for å gå på Sosialskolen, men in
gen er foreløpig ansatt som vikarer.
Husmor Nelly Sjernmestad slutter 1.
september etter nådd aldersgrense,
og Inger Christine Jensen, Holme
strand, er ansatt i en litt omgjort stilling
som husmor. Adjunkt Wenche Lehn,
som tidligere har vært ansatt ved døve
skolen, kommer nå tilbake.



NAPP UT DISSE MIDT-SIDENE! 11 - 1

RIKTIG NORSK TEGNSPRAK
Bilag 11 for kurstrinn 1 ved tegnspråkkursene

De følgende to sidene inneholder tegn
for ordene fra og med VENDE (eks. 2)
til og med ÅR, og dermed er vi ferdig
med hele kurstrinn 1, bortsett fra tall
systemet. (Det skal her bemerkes at et
tall-system er klar til trykk når dette
skrives, men at en har funnet det best
å vente til det nordiske tegnspråk
seminaret høsten 1973 har uttalt seg.
Et tillegg vil så bli sendt til elever og
lærere på 1. trinn, samtidig med offent
liggjørelsen i Døves Tidsskrift.)

Noen bemerkninger:
Ville/ville: Forskjellen er at eks. 2 gir

uttrykk for «krav», det er en viljes
ytring, mens eks. 1 brukes i alle andre
sammenhenger.

Vindu: Dette er tegn for «normalt»
vindu. Tegnet tilpasses en del hvis vi
snakker om spesialvinduer som har
annen fasong.

Å (infinitivsmerket): Dette er det
samme som tegnet for er, men vær opp
merksom på høyde-forskjellen. Å ut
føres i skulderhøyde, mens er utføres i
brysthøyde.

Åpne/åpen: Det kan være flere ek
sempler, fordi det er så mange ulike
tillg en kan åpne, som f. eks. å åpne et

brev, åpne kofferten, vi snakker om
åpent hav, om å bli tatt imot med åpne
armer, om å åpne en pakke osv., og
ingen av de 4 tegnene her passer. Tenk

TILLEGG Til BILAG 6·1

MAN N (Eks. 2)
(ektemann)

Vh Pf peker ned på Hh Rf. (Hvor er
mannen din? Jeg skulle møte min
mann her.)

deg om! - Vi kommer nok med flere
eksempler senere.

År: Tegnet skal antyde jordklodens
runde i vårt solsystem.

TI LLEGG TI L BI LAG 9-1

STA (Eks. 3)
Hh med Hf! ned giør et lite støt uti
ned. (Vekkeklokken skal stå på
nattbordet. Maten står på bordet.)

AL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

3570 AL

setter gang med sine første kurs høsten 1973

SIKTEMALET er å gi et variert tilbud til døve og sterk tunghørte i vårt land, i pakt med folke

høyskoletanken. Skolen ønsker å øke elevenes forståelse av hvordan samfunnet fungerer, og å

øke deres evne til å finne en plass i samfunnet.

SKOLEN LIGGER PRAKTFULLT TIL, litt ovenfor sentrum i AI i Hallingdal. Tog- og veifor

bindelsene er meget gode. Her er glimrende muligheter for friluftsliv, idrett og sport - sommer

som vinter. Skolen har egen svømmehall og idrettsbane.



~ VENDE (Eks. 2)
Bh Pf mot hverandre, føres rundt
hverandre. (Han måtte vende seg
for å se. Hun vendte og gikk hjem
igjen om kvelden.)

VILLE/VIL/VILJE (Eks. 2)
Hh knyttet med Tf-siden opp, føres
raskt i bue litt ned/mot V. (Det er
spørsmål om å ville. Du må ha sterk
vilje.)

VÆRE/VJ'ERT
Hh i vinkel, rettes ut så Ft står rett
fram. (Jeg skal være snill. Jeg har
vært syk.) Sml. er (bilag 3-1) og
var.

VAR/vART/vARE (Eks. 1)
Hh i vinkel føres i en halvsirkel foran
brystet med Ft ut. (Vårt land, vår
konge og våre medmennesker.)
Tegnet gjelder minst 3 personer.

VI/OSS (Eks. 1)
Hh Pf føres fra eget bryst og i en
halvsirkel foran brystet. (Nå skal vi
synge. Det er mange som vil høre
på oss.) Tegn for minst 3 pers.

VINDU
Bh med Pf (hele tiden) oppvendt
tegner omriss av øvre halvdel.
(Vi har et vindu mot veien. Vin·
duet står åpent.)

VÆRELSE
Bh Pf ned føres rett fram og så inn
til hverand re. (Jeg har fått eget
værelse. Fra værelset ser jeg
fjorden.)

VAR/vART/vARE (Eks. 2)
Hh Pf/Laf, Hfl opp, pf-siden ut, føres
inn til brystet. (Vår søster er 17 år.
Hva skal våre barn bli?) Bare om
felles ting for to; meg og en til.

VI/OSS (Eks. 2)
Hh Pf/Laf opp, sprikende, pf-siden
ut, føres til brystet. (Vi skal gifte
oss.) Brukes bare om to pers.; meg
og en til.

VISE
Bh med Hfl inn føres fra øyenhøyde
i bue ut/ned. (Jeg skal vise deg noe.
Jeg viser deg hagen min. Har jeg
vist deg blomstene?)

VAKEN/vAKE
Hh Tf/Pf holdes «åpne» ved øyet.
(Hun våker over den syke. Det er
våkenatt. Jeg lå våken til midnatt.
Det er en klasse med våkne elever.)

VAT
Bh med Ft opp, spredt, samles mens
en gjør to støt ned. (Du er jo gjen
nomvåt! Håret er blitt vått i reg
net.)

VILLE/VIL (Eks. 1)
Hh stryker ned på H side av brystet.
(Gutten ville ha mat. Vil du vite
hans navn?)

VISP/VISPE
Hh ned holder en tenkt visp og rører
fort i sirkler. (jeg visper i gryten.
Jeg bruker en stål visp.) .

VAKNE
Hh med Tf/Pf sammenknepet ved
øyet,øynene lukt. Fingrene «åpnes»
samtidig som øynene åpnes. (Du
må våkne! Jeg våknet tidlig.)

i .

.a.

WC
Håndalfabetets W og C. (Vi har bad
og WC ved siden av hverandre.)



ØSE/ØSE
Hh holder en tenkt øse og øser.
(Du kan øse opp suppen. Det ligger
en øse på benken. Jeg har øst opp
til alle.)

APNE øynene
Hh Tf/Pf sammenknepet på H side
av øyet, øynene lukket, åpnes sam·
tidig med at øynene åpnes. (Du
må ikke åpne øynene før jeg sier fra.)

A (infinitivsmerke)
Hh i skulderhøyde, fingrene bøyes,
sem et lite «vink». (Jeg liker å
danse, men ikke å sitte og se på.)

APNE boks o. likn.
Vh holder en tenkt boks, mens Hh
holder en tenkt boksåpner og
«jekker». (Vil du åpne boksen?
Jeg trenger en boksåpner.)

,
APEN/ApNE dør o. likn. --;;, ." APNE munnen

Bh foran hverandre på brystet, Hh '1; Hh - Tf/Pf sammenknepet ved H
svinges ut. (Døren står åpen. Vil " munnvik, åpnes. (Hun har ikke
du åpne porten? Den kan ikke. ~ åpnet munnen i dag. Du må åpne
åpnes. Jeg har åpnet vinduet.) -' munnen for tannlegen.)

AR
Hh knyttet med Tf opp, føres i sirkel
ut/ned/opp. (Godt ny.tt år! Dette
året skal jeg spare.) Se også under
i år.



AL FOLKEHØYSKOLE

er 24 ti mer ~pr. uke: Norsk.
stell, naturfag, kristendom/

OG KURSSENTER FOR DØVE

Hovedkurset 1973/74 begynner omkring 1. november

FAGPLANEN inneholder kjernefag og valgfag. og tilsammen skal hver elev ha minst 36 timer
i uken.

Alle elevene må være med i undervisningen i kjernefagene. Det
matematikk, samtidsorientering. familiekunnskap med praktisk
etikk. geografi, tegnspråk, lagsarbeid, gymnastikk.

Når det gjelder valgfagene står elevene friere. Her kan de sette opp det de ønsker å være med
på - tilsammen minst 13 timer - og så vil skolen lage forskjellige grupper så langt det er prak
tisk mulig: Forming. film, drama. engelsk, bokføring, maskinskrivning, korr'espondanse, idrett,
førsteh jel p.

Skoleanlegget under bygging forsommeren 1973.



Programmer som er tekstet:

1. sept.
18.50: En mann og hans hest. Et

fransk program for hele fa
milien, dell.

22.15: Sam. Britisk serie, 1. episode:
<illverdag».

2. sept.
18.20: Silkesvarten, siste episode.
19.25: Brasils kirke i kamp. Erke

biskop Helder Camara i sam
tale med Henry Notaker.

21.50: Arsene Lupin, 9. episode.
3. sept.

18.00: Sportsrevyen. (TH)
21.00: Trafficopter. Kanadisk kort

film om trafikkovervåking fra
luften.

22.00: Ingen utvei. Amerikansk film
fra 1971, med Herschel Ber
nardi og Scott Jacoby i hoved
rollene.

6. sept.
21.55: Jenisej - havets bror. Re

portasje om den 4.000 km
lange elven som har sitt ut
spring i Sør-Sibir og renner ut
i Ishavet. Sovjetisk film.

7. sept.
22.00: Detektimen: Cannon.

8. sept.
18.50: En mann og hans hest, del 2.
21.20: Sam, 2. episode: «Lovens

bokstav.»
9. sept.

14.30: Søndags-matine: «Sarah».
Produsert av britisk fjernsyn.

21.50: Arsene Lupin, 10. episode.
10. sept.

18.00: Sportsrevyen. (TH)
19.05: Don McLean. Om den ameri

kanske protest-sangeren.
20.30: Sang-gruppen «The Settlers»,

2. program.
11. sept.

18.55: Fader Baikal. Små gløtt fra
verdens dypeste innsjø - en
nasjonalpark i Sovjet. (TH)

21.00: Fjernsynsteatret: «Operasjon
Det flyvende teppet.» Produ
sert av britisk fjernsyn.

12. sept.
21.15: Lucia. Om tre kvinners skjeb

ne på Cuba. Produsert av ku
bansk fjernsyn.

13. sept.
09.40: Idrett, 1: Moro med ball.

Skolefjernsyn. (TH)
12.10: Aktuelt. Skolefjernsyn. (TH)
18.15: Nye veier i videre studier.

(TH)
21.35: Fra Montreux-festivalen. En

kveld med Carla Fracci. Pro
dusert av italiensk fjernsyn.
Vinner av bronse-rosen.

14. sept.
09.40: Kjemi 1: Grunnstoffer, bin

dinger og åttetall. Skolefjern
syn. (TH)

19.25: «. .. tredje og siste gang!»
Britisk reportasje fra en auk
sjon hos Sotheby's i London.

21.15: Detektimen: Førstebetjent
Keller.

15. sept.
20.30: Moro med stumfilm.
21.55: Sam, 3. episode: «Flytting.»
22.45: Fra Montreux-festivalen. Dick

Emery Show. Produsert av
britisk fjernsyn.

16. sept.
14.30: Søndags-matine: «Mitt navn

er Isaac Stern.» Fransk film
om fiolinisten Isaac Stern,
med opptak fra USA, Frank
rike og Israel.

17.10: Sam, 3. episode. Reprise.
18.20: Jeg vil danse. Besøk i en rus

sisk ballett-skole for barn.
Produsert av sovjetisk fjern
syn.

18.45: Skjørt og sekkepiper. Utdrag
av årets Military Tattoo i
Edinburgh. Eurovisjon fra
BBC.

Førskole på Sortland?
Hvis de tre kommunene Hadsel, Øksnes
og Sortland godkjenner forslaget fra
Pedagogisk Psykologisk Distriktssenter,
vil det bli opprettet en førskoleklasse
for barn med hørselsskader. I disse
kommunene har en registrert flere barn
i førskolealder med hørselsskader 
og disse vil neppe få tilfredsstillende
undervisning når de ordinært skulle
begynt på skolen om ett eller to år.
Hvor mye undervisningen vil koste, er
det for tidlig å uttale seg konkret om,
men det blir antydet utgifter på ca.
1200 kroner pr. elev i året. Foreløpig
er det bare Hadsel av de tre nevnte
kommunene som har reagert positivt,
får «Nordlys» opplyst.

Etter forslaget skal undervisningen
legges til Sortland hvor en kan dra
nytte av PPD-senterets faglige kunn
skaper. Med tre dagers undervisning i
uka, må det tilsettes lærer i halv post og
eventuelt andre lærere med nødvendige
faglige kvalifikasjoner.

- Så snart alle kommunene har be
handlet saken, og hvis svarene er po
sitive, vil søknaden gå videre til de
partementet for godkjenning. Under
visningen kan trolig komme i gang fra
kommende høst.

OVER 200 DØVE/TUNG
HØRTE HAR FÅTT TV
fra Radiogavefondet hittil

Av beretningen fra Radiogavefondet
går det fram at det er 111 døve og 101
sterkt tunghørte som har fått fjernsyns
apparat (til lån) fra fondet i årene
1970/72. Denne ordningen begynte i
1970. I alt er det kommet inn 519 søk
nader i denne tiden, hvorav 169 i 1972.

Da Radiogavefondet (som tidligere
bare hadde radioapparater til utdeling)
skulle begynne utdeling av fjernsyns
apparater, ble «grunnkapitalen» skaffet
ved en aksjon i 1969. Senere er det inn
tektene av Ønskekonserten som er blitt
brukt til både radio- og TV-innkjøp.
I 1972 ble innkjøpt 90 TV-apparater.
Fondet får også en del apparater som
gave.

I alt er det innvilget 312 søknader om
TV-apparat i årene 1970/72, mens 207
søknader er avslått. Utenom døve og
sterkt tunghørte er TV-apparater blitt
fordelt til mennesker som er blitt en·
sonm1e og isolerte på grunn av sterkt
svekket helse og handikap.

VVUUUVUlJ
'" 1/ v. "'\Iv

Den tunghørte skotten: «Unnskyld, men
det er alt/or anstrengende/or meg å delta
i samtalen i dette selskapet. Jeg har /un
net ut at jeg like godt kan spare på høre
apparat-batteriet mitt.»
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Haraset leirsted, Vallset, ønsker velkommen med flagget til topps.

Familie-stevne på Haraset i Vallset
Nytt tiltak i Frelsesarmeens døvearbeid

ordet av det før det ringte til middag.
Etter middag fossregnet det, men så
fikk vi i peisestua en festlig opptreden
av våre barn med skramle-orkester.
Alle barna var med, og de var morsomt
utkledd. De spilte på forskjellige instru
menter. Det var fint. Som Bjørg Ness
sa: «Vi har alle noen flinke og vakre
barn.» Programmet ble fulgt aven
nydelig fargefilm, som fikk alle til å le.
Gudrun Myhre ønsket velkommen
kommandør Dalstrøm og oberst Strand.
Sistnevnte sa bl. a. at vi ikke måtte
glemme å takke Gud for alle goder han
har gitt oss. Han hadde vokst opp i en
barneflokk på 10. Moren lærte alle
barna å be. Da han selv var for liten til
å lære Fadervår, lærte hun ham en
annen bønn, som også vi kunne lære.
Den var slik: «Gjør meg god, gjør meg
god. Kjære Jesus, gjør meg god.»

Deltakere og ledere ved familie-stevnet på Haraset.

Det første stevne for døve foreldre med
barn ble arrangert av Frelsesarmeens
døveoffiserer fra 5. til 10. juli på Haraset
leirsted i Vallset, sør for Hamar.
Det var nydelig solskinn da vi kom dit
med bussen, og vi ble ønsket velkom
men på tunet aven smilende Gudrun
Myhre.

Haraset viste seg å være et nydelig
sted, hvor vi trygt kunne slippe barna
løs, uten å behøve å engste oss for tra
fikk eller vann. Vi ble anvist rom, der
etter var det middag, og så fikk vi an
ledning til å hilse på hverandre. For
meg var det ekstra hyggelig å treffe
klassekamerat Sigurd 0rsnes, som jeg
ikke hadde sett på 23 år. Tiden har
fløyet fort, men han syntes heldigvis at
jeg ikke hadde forandret meg så mye,
bortsett fra brillene. Sigurd hadde med
seg sin kone Kirsten og deres fem barn.
- De fleste av deltakerne kjente hver
andre fra før, og de andre ble fort
kjent. Barna frydet seg sammen ute på
den store plenen.

Torsdags-kvelden var vi alle, 64 med
voksne og barn, samlet i dagligstua.
Frelsesarmeens døveoffiserer presen
terte seg og fortalte om sine distrikter
og hvilke døve de hadde med fra sine
distrikter. Vi hadde også Sina Sveen
med oss. Samværet ble avsluttet med
andakt av Johanne Holdhus.

I dagene som fulgte begynte dags
programmet med flaggheising kl. 8.45.
Da var vi samlet rundt flaggstangen.
Ellers var det meilom måltidene for
skjellige aktiviteter både for barn og
voksne, delvis med atskilte program
mer for de voksne, for de mindre og de
større barna. Lørdags formiddag lærte
vi f. eks. å lage bilder med tråd og
stift. Det foregikk ute i friluft, og vi var
så oppslukt av arbeidet at vi ikke visste
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Frelsesarmeens døve-offiserer. Fra venstre:
Kaptein Eva Asker, Oslo. Kaptein Solveig
Paulsen, Oslo. Brigader Gudrun Myhre, Oslo.

Kaptein johanne Holdhus, Larvik. Major Kelly
Smevik, Stavanger. Fru Minny johansen og kap
tein Robert johonsen, Trondheim.



G.P.

Bare kr. 20.- pr. år!
Adr.: Møllendalsveien 17, SOOO Bergen
Postgiro 1 3691

07-09:
15-16:
21-23:
23:

September
08: Døvemesterskapet i skyting,

Oslo.
NDL har stevne i Nesbyen.
Landsstyremøte i Oslo.
NDL har stevne på Larkollen.
Døves Dag.

Terminliste og
merkedager 1973

BARNEHAGEN ØDE
LEGGER HØRSELEN!

Oktober
? Hjemmet for Døve 75 år.
05-07: NDL har stevne i Kongsvinger
27: Trondheim Døveforening 75 år.

Anmeldelse og innsending av bilder
og filmer skal foretas innen 1. juni 1974
til:

Kuurojen Liitto (Dovas Forbund),
Elisabetsgatan 27E 10, SF-00170 Hel
sinki 17, Finland.

I en reportasje fra Tøyen barnehage i
Oslo, i Arbeiderbladet 7. juli, leser vi
bl. a.:

- En dansk barnehage-undersøkelse
har vist at alle barn har pådratt seg re
dusert hørsel etter et år i barnehage.
Årsaken er all ropingen.

I Tøyen barnehage er det derfor for
budt å rope og skrike innendørs. Etter
å ha forklart ørets oppbygging og at vi
skal ha dette fine instrumentet hele livet,
respekterer barna dette forbudet. De
skjønner også at det er dumt å løpe
inne. Det viser seg også godt mulig for
barn å vente med å snakke til deres tur
kommer. De må bare forklares hvorfor,
og ofte nok. Slik er det med alt.

Akkurat som det går an å tirre fram
det vanskelige i mennesker, går det an
å vinne fram med tålmodighet og varme.
Det tar muligens noe lengre tid enn å
håndheve jerndisiplin. Til gjengjeld får
en færre nevrotiske barn. Det samme
gjelder konfliktløsninger. Barna er for
resten flinke til å greie opp i dem sjøl.

Entre kr. 10,-.

Arr.: Oslo Døves Skytterlag.

Smørbrød, kaffe, øl og mineral

vann fåes kjøpt.

Alle velkommen

Nordisk foto- og smalfilm-tevling 1974
i forbindelse med Nordisk Døvekongress

SMALFILMING : Dokumentar-film
En kan velge mellom følgende to em
ner: 1) Døves fri tid: Interesser eller
mangel på aktiviseringsmuligheter i fri
tiden. - 2) Tegnspråket - hvordan det
skaper kontakt.

Spilletiden for filmene skal være
høyst 10 minutter. Filmene bør være i
farge og forsynt med tekst. I filmene bør
anvendes mime/pantomime, ikke tegn
språk, bortsett fra filmer over emne 2,
der tegnspråket behandles. (Dette for at
filmene bedre skal kunne forstås inter
nasjonalt.) Filmene må ikke være over
ett år gamle. Høyst to konkurranse
filmer pr. emne pr. person.

UNDERHOLDNING

DANS DANS

PREMIEUTDELING

FEST
I anledning D.M. i skyting av

holdes fest i døveforeningens

lokale, Sven Brunsgt. 7, lørdag

8. sept. kl. 19,00.

Reglene for deltakelse:

FOTOGRAFERING: Bildene skal
være i svart/hvitt. Fritt emne-valg
Høyst 3 bilder pr. deltaker. Bildenes for
mat: Minstemål 18 x 24 cm. Bildene
bør være klebet opp på kartong.

Vi innbyr med dette alle Nordens døve
foto- og smalfilm-interesserte til å delta
i den tevlingen som arrangeres i for
bindelse med XII. Nordiske Døve
kongress i Abo 14.-19. juli 1974.

--

Også DU

bør abonnere på

Så var det sengetid for barna. De
voksne samlet seg etterpå i peisestua.
Døveoffiserene sang for oss i kor på
tegnspråket, og de var veldig flinke,
enda det ikke stod noen foran som de
apte etter. De brukte nokså like tegn.
Vi fikk også se lysbilder fra det stevnet
Frelsesarmeen hadde holdt på Vasstulan
for eldre døve noen uker tidligere.
Eldste deltaker der var 80 år. Sigurd
0rsnes viste en sketsj om hvordan en
skal stelle barn - «for at de pene da
mene i Frelsesarmeen skal vite hvordan
de skal gjøre det når de selv får barn»,
sa han. Ja, Sigurd var fremdeles den
samme skøyeren. Det var også tale av
kommandør Dalstrøm.

De siste dagene hadde vi regn, men
vi hadde det så godt. Vi ble nesten bort
skjemt. Offiserene passet barna våre,
mens vi foreldre bare kunne slappe av.

Søndag var det bl. a. gudstjeneste ved
oberst Strand. Etter middag var det
konkurranser. Og så var det sketsj av
Sigurd 0rsnes og Bolette Westavik.

Mandag hadde vi besøk av sosial
konsulenten for døve i Oslo, Ragnhild
Hjelmtvedt Osmundsen. Hun talte om
foreldre-ansvar, fulgt av spørsmål og
svar. Diskusjonen gikk livlig mellom
oss. Videre hadde vi hobbyarbeid, om
kvelden underholdning av barna.

Tirsdag var det avskjed. Gudrun
Myhre talte til oss. Hun var glad for at
det hadde vært mulig å samle foreldre
og barn på denne måten. Det var også
takk fra deltakerne til Frelsesarmeen.
Til slutt ble vist bilder og fortalt om den
rike mannen som traff Jesus og spurte
hva han skulle gjøre for å få evig liv.
Det var flott og gripende. Vi fikk med
oss ordene: «Jesus sier: Kom og følg
meg!»

Vi reiste ved middagstid, etter et rikt
stevne, som vi aldri vil glemme. Stevnet
var vellykt fra først til sist, og vi har så
mye å takke for.
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OØVEGUOSTJENESTE
Søndag 2. september skal det være guds
tjeneste i Skjeberg kirke kl. 10.30. Etterpå
blir det kirkekaffe, men stedet for dette er
ennå ikke bestemt. - Vi ønsker alle vel
kommen til hyggelig samvær. Reisegodt
gjørelse.

Menighetsrådet.

Feriehjemmet Fjellstua
Alle henvendelser om besøk og opphold på
feriehjemmet framover til 1. oktober (uten
om lørdager og søndager) må skje til Ragna
Hagen, Engebretsensgate 7, 1790 Tistedal.

15.09 lø: Kulturprogram på «Mjøsgløtt» kl.
18.

22.09 lø: Døveforeningen har høstfest på
«Mjøsgløtt».

29/30.09 lø/sø: Stevne for ensomtboende
døve på Rena.

13.10 lø: Kulturprogram på «Mjøsgløtt» kl.
18. - Dette blir siste dag på «Mjøsgløto)
før feriehjemmet stenges for vinteren.

10.11 lø: Døveforeningen har møte. (Sted og
klokkeslett kunngjøres senere.)

08.12 lø: Døveforeningen har julebord.
(Sted og klokkeslett kunngjøres senere.)

Rett til forandringer forbeholdes.

«Mjøsgløtt»
De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt», kan skrive til hyttesjefen:
Ragnvald Hangenholen, Soput, 2380 Bru
munddal.

Stevne på Rena 29.-30. september
Lørdag: Lunsj (l rett med dessert) og

middag (3 retter og kaffe).
Søndag: Frokost, lunsj og middag.

Alle måltider pluss overnatting vil
koste kr. 60,- pr. person, kr. 30,- for
barn under 12 år.

Søndag kl. 11 blir det døveguds
tjeneste i Åmot kirke.

Alle er velkommen til Rena.
Meld deg til Johanne Martinsen,

Solhellinga 27C, 2300 Hamar, innen 15.
september.

Hedmark og Oppland Døveforening.

;, ~OSLO '.
01.09 lø: Sportsklubben har fest.
04.09 ti: Sportsklubben har medlemsmøte.
05.09 on: Ungdomsgruppa.
06.09 to: Døveforeningen har ekstraordi

nært årsmøte kl. 20.
07.09 fr: Døves Skytterlag.
08.09 lø: Døvemesterskapet i skyting.
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09.09 sø: Døveforeningen har kaffefest kl.
18.

11.09 ti: Kvinneforeningen (tur til Blefjell
planlegges).

12.09 on: Ungdomsgruppa.
13.09 to: Døveforeningen.
15.09 lø: Fotball Norge-Sverige v/NDI.
18.09 ti: Bridgeklubben.
20.09 to: Døveforeningen.
21.09 fr: Døvblindes kontaktkveld i foren

ingen.
23.09 sø: Døves Menighet har kaffefest kl.

19.
25.09 ti: Døves Smalfilmklubb har medlems-

møte kl. 20.
26.09 on: Ungdomsgruppa.
27.09 to: Døveforeningen.
02.10 ti: Sportsklubben har medlemsmøte

kl. 20.
03.10 on: Ungdomsgruppa.
04.10 to: Basar i døveforeningen.
05.10 fr: Basar i døveforeningen.
06.10 lø: Basar i døveforeningen.

Ungdomsgruppa har fest på døvehytta
Lommedalen.

07.10 sø: Basar i døveforeningen.
09.10 ti: Kvinneforeningen har tuppeware-

demonstrasjon.
10.10 on: Ungdomsgruppa
11.10 to: Basar i døveforeningen.
12.10 fr: Basar i døveforeningen.
13.10 lø: Basar i døveforeningen.
14.10 sø: Basar i døveforeningen - trekning.
16.10 ti: Bridgeklubben.
17.10 on: Ungdomsgruppa.
18.10 to: Døveforeningen.
19.10 fr: Døvblindes kontaktkveld i for

eningen.
20.10 lø: Døvemesterskapet i fotball, sports

klubben har fest.
21.10 sø: Bridgeklubben har årsmøte.
23.10 ti: Døves Smalfilmklubb har medlems-

møte kl. 20.
24.10 on: Ungdomsgruppa
25.10 to: Døveforeningen.
27.10 lø: Døves Smalfilmklubb har fest.
30.10 ti: Bridgeklubben.
31.10 on: Ungdomsgruppa.
01.11 to: Døveforeningen.
02.11 fr: Døveforeningen åpen for samvær

i forbindelse med Døves Kulturdager.
03.11 lø: Døves Kulturdager i Samfundshu

set.
04.11 sø: Døves Kulturdager i Samfunds

huset. Avslutting.
06.11 ti: Formannsmøte. Fastsettelse av ter-

minlisten for 1. halvår -74.
07.11 on: Ungdomsgruppa
08.11 to: Døveforeningen.
10.11 lø: Forbundsting i Norges Døve-

Id rettsforbu nd.
11.11 sø: Forbundstinget fortsetter.
13.11 ti: Kvinneforeningen.
14.11 on: Ungdomsgruppa.
15.11 to: Døveforeningen.
16.11 fr: Døvblindes kontaktkveld i døve-

foreningen.
17.11 lø: Døveforeningens 95 års fest.
20.11 ti: Bridgeklubben.
21.11 on: Ungdomsgruppa
22.11 to: Døveforeningen.
23.11 fr: Døves Skytterlag har årsmøte kl.

20.
27.11 ti: Døves Sportsklubb har årsmøte.
28.11 on: Ungdomsgruppa.

29.11 to: Døveforeningen.
01.12 lø: Sportsklubben v/skigruppa har

fest.
04.12 ti: Tegnspråkkurset har avslutting i

døveforen ingen.
05.12 on: Ungdomsgruppa
06.12 to: Døveforeningen.
07.12 fr: Filmklubben har årsmøte og jule

bord.
09.12 sø: Ungdomsgru ppa har Lucia-besøk

på Hjemmet for Døve, Nordstrand.
11.12 ti: Kvinneforeningen har julebord.
12.12 on: Ungdomsgruppa har julebord.
13.12 to: Døveforeningen.
14.12 fr: Døvblindes julebord i døveforen-

ingen.
15.12 lø: Sportsklubben har julebord.
18.12 ti: Døveforeningen.
19.12 on: Ungdomsgruppas hyggetreff med

julebord.
20.12 to: Døveforeningen.
28.12 fr: Døveforeningen har juletrefest for

barn.
31.12 ma (nyttårsaften): Døveforeningen

arr. nyttårsfest.
03.01 to: Døveforeningen.
12.01 lø: Døveforeningen har juletrefest for

voksne.

HYGGETREFF
for eldre og for uføretrygdede døve holdes i
Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,
følgende dager fra kl. 11.00-14.00:

Onsdag 12. september
Onsdag 26. september
Onsdag 10. oktober
Onsdag 24. oktober
Onsdag 7. november
Onsdag 21. november
Onsdag 5. desember
Onsdag 19. desember, julebord.

. DRAMM.EN)~~~:',:'
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04.09 ti: Damekl ubben.
05.09 on: Sjakkl ubben.
07.09 fr: Døveforeningen.
12.09 on: Sjakklubben.
14.09 fr: Døveforeningen, bingo.
18.09 ti: Damekl ubben.
19.09 on: Sjakklubben.
21.09 fr: Døveforeningen.
26.09 on: Sjakklubben.
28.09 fr: Døveforeningen.
02.10 ti: Dameklubben.
03.10 on: Sjakklubben.
05.10 fr: Døveforeningen.
10.10 on: Sjakklubben.
12.10 fr: Døveforeningen, bingo.
16.10 ti: Dameklubben.
17 10 on: Sjakklu bben.
19.10 fr: Døveforeningen;
24.10 on: Sjakklubben.
26.10 fr: Døveforeningen, bingo.
30.10 ti: Dameklubben.
31.10 on: Sjakklubben.
02.11 'fr: Døveforeningen.
07.11 on: Sjakklubben.
09.11 fr: Døveforeningen, bingo.
13.11 ti: Dameklubben.
14.11 on: Sjakklubben.
16.11 fr: Døveforeningen.
21.11 on: Sjakklubben.



23.11 fr: Døveforeningen, bingo.
27.11 ti: Dameklubben.
30.11 fr: Døveforeningen.
07.12 fr: Døveforeningen, bingo.
11.12 ti: Dameklubben.
14.12 fr: Julebord.

Spesielle arrangement blir bekjentgjort
ved oppslag i forenings-lokalet.

VESTFOLD' ,
HØSTFEST
holdes på «Skogstua» lørdag 15, se.ptember
Vi begynner kl. 18 (6).

STAVANGER"''''''
I september: Tyttebær-tur til Sirdal (øg

lænd-hytte)?
Hver torsdag har døveforeningen hygge

samvær.

Døves Kvinneforening har følgende møter i
annet halvår 1973. Alle møter holdes i
Døves gamlehjem og begynner kl. 19 (7).

Onsdag 19. september
Onsdag 17. oktober
Onsdag 21. november

GUDSTJENESTE
søndag 9, sept. kl. 11 ved døveprest
Hammer. Nattverd.

HAUGESUND"
04.09 ti: Tegnspråkkurs starter på Breida

blik skole kl. 18.00, og fortsetter hver
tirsdag framover fra kl. 18.00-20,00.

29.09 lø: Døves Dag- og høstfest på Hauga-
land Hotell kl. 19.30. ~·~.xj

20.10 lø: Miniatyr-skyting i Haraldhallen. :il!
21.10 sø: Rogalandsmesterskapet i skyting,

300 m.
20.11 ti: Avsluttingsfest for tegnspråkkur

set, 3. trinn, på Haugaland Hotell kl.
19.30.

15.12 lø: Julekos på Haugaland Hotell kl.
19.30.
I tillegg skal foreningen ha noen med

lemsmøter, etter nærmere avtale utover
høsten, i forbindelse med Døves kultur
dager i Oslo.

Styret.

.'. BERGEN
01.09 lø: Norske Døves Sjakkforbund arran

gerer jubileums-turnering i sjakk i foren
ingslokalet, med Døves Sjakklubb som
teknisk arrangør.

04.09 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.
Ungdomsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 19.00.

05.09 on: Døveforeningen har styremøte på
styrerommet kl. 19.30.

06.09 to: Kulturaften.
11.09 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.

Dameklubben har styremøte på styre
rommet kl. 19.30.
Tegnspråkkurs starter på Nygård skole.

12.09 on: Formannsmøte i storsalen kl.
19.00.

13.09 to: Kulturaften.
18.09 ti: DameklubbenIUngdomsklubben.

Dameklubben har hyggekveld kl. 19.30.

20.09 to: Dameklubben har BASAR i
foreningslokalet kl. 19.00.

22.09 lø: Døves Dag-fest, arrangør Kultur
utvalget.

23.09 sø: Døves Dag, med gudstjeneste og
etterfølgende kirkekaffe.

25.09 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Idrettsklubben har styremøte på styre
rommet kl. 18.00.

27.09 to: Kulturaften.

HYGGETREFF
for eldre og for uføretrygdede døve holdes
i Bergen Døveforenings velferdssenter,
Vestre Torvgt. 20a (småsalen), følgende
dager kl. 12.00:

Tirsdag 11. september.
Tirsdag 25. september.
Tirsdag 09. oktober.
Tirsdag 23. oktober.
Tirsdag 06. november.
Tirsdag 20. november.
Tirsdag 04. desember.
Tirsdag 18. desember, julemøte.

01.09 lø: Døveforeningen har medlemsmøte
på feriehjemmet kl. 17.

15.09 lø: Høstfest på feriehjemmet kl. 17.00
v/festkomiteen.

29.09 lø: Døves Sjakklubb på feriehjemmet
kl. 17.

11.10 to: Døveforeningen har utlodding vI
Døves Dameklubb kl. 18.30.

25.10 to: Døveforeningen har tillitsmanns
møte og filmaften kl. 18.30.

08.11 to: Døveforeningen har medlems
møte, muligens med film kl. 18.30.

24.11 lø: Døveforeningen har foredrags
aften v/arrangør kl. 17.

25.11 sø: Gudstjeneste kl. 11 i Volsdalen
kirke ved døveprest Hammer.

08.12 lø: Døveforeningen har julebord og
hyggekveld på Grand Hotell i Alesund
kl. 17.

Rett til forandring forbeholdes.

TRONDHEIM~
02.09 sø: Døveforeningen, filmaften.
04.09 ti: Døveforeningen.
06.09 to: Dameforeningen.
09.09 sø: Døveforeningen.
11.09 ti: Ungdomsklubben.
13.09 to: Døveforeningen, filmaften .
16.09 sø: Døveforeningen.

Etter denne dato skifter foreningen møte
dager til onsdag, fredag og søndag.
19.09 on: Idrettslaget.
21.09 fr: Dameforeningen.
23.09 sø: Døves Dag.
26.09 on: Ungdomsklubben.
28.09 fr: Døveforeningen, foredrag.
30.09 sø: Døveforeningen.

STEVNE, NESBYEN
NDL har distriktsstevne på Nesbyen
fra 7. til 9. september, ledet av døve
konsulent Vigrestad. Stevnet holdes på
Svenkerud Hotell.

r
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Døve barn trenger kjærlighet

behov for vår hjelp og omtanke. Og så
har vi de blinde og mennesker med an
dre handikap.

Det som trengs overfor døve barn,
er først og fremst kjærlighet og tål
modighet. Foreldre med døve barn har
et særlig stort ansvar her i livet. Det
bør vi innse. Vi må legge vekt på alltid
å være gode og vennlige overfor de døve.
Vi må snakke med dem, gi dem kon
takt. De forstår ofte mer enn vi tror på
forhånd. La oss aldri være redde for å
snakke med de døve. Vi må behandle
dem på linje med andre mennesker,
passe på at de ikke blir holdt utenfor.
Det er ikke riktig at de døve er dumme.
De er forskjellige, som vi hørende. Når
vi blir kjent med dem, vil vi ofte opp
dage at de kan være meget kloke og
flinke.

Rart å tenke på ...

Det er virkelig mange som ikke vet
hva det betyr å være døv. Ofte når
jeg har snakket med folk, er de blitt
forbauset: «Nei, er det slik å være døv,
tenk det har jeg aldri kommet på 1»
- De har liksom aldri kommet på den
tanken at det er mennesker uten hørsel
blant oss, og hva dette innebærer.
«Tenk, jeg har aldri ofret de døve en
tanke», sa en dame jeg nylig snakket
med. - Nei, når det er noe som ikke
berører en selv eller ens nærmeste, da
bekymrer en seg ikke så mye om hva
et annet menneske må slite med gjen
10m livet. Like ille er det når jeg får
en bemerkning som: «Det er da godt
at dere kan sende de døve barna til
skole.» De har ikke selv prøvd å sette
seg inn i situasjonen. De har ikke selv
vært nødt til å sende fra seg barna.
Hva en mor og far føler når barna må
sendes til skole langt borte, det kan
ikke beskrives. Det må oppleves for at
en skal kunne forstå det. Det er som om
hjertet vil briste når gutten eller piken
klamrer seg rundt halsen til mor og far
og ber om lov til å få være hjemme.
Dette er heller ikke noe en venner seg
til. For oss er det stadig like vondt når
vår sønn reiser til skolen. Han vil så
gjerne være hjemme sammen med sine
hørende søsken. Han gråter og bærer
set svært, og det er en stor påkjenning
for meg som må følge ham avsted.
Som regel er det min jobb, for min mann
har arbeidet å passe. Jeg føler meg liten
og fattig i en slik stund. Men jeg må jo
bruke fornuften og tenke på at han skal
lære for framtiden.

Jeg har også sett døve barn som har
hatt det vanskelig på grunn av dårlige
forhold i hjemmet. Det er barn som
ikke har fått den kjærligheten de tren
ger. Det er tilfeller hvor foreldrene har
gått fra hverandre. Det er tilfeller hvor
foreldrene ikke vil vite av sitt døve barn.
Og nettopp døve barn har behov for
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ekstra mye kjærlighet, fordi de har så
vanskelig for å komme i kontakt med
andre mennesker.

Det er så mange ting som burde ret
tes på her i landet. Jeg kan ikke forstå
at vi skal sende penger til alle land som
trenger hjelp så lenge det er så mange
uløste oppgaver på det sosiale området i
vårt eget land. Det er mange som tren
ger hjelp her i landet. Vi vet ikke om
alle som er ensomme. Mange døve har

(Utdrag fra et brev til skoleavisen på
øyer døveskole - i Gudbrandsdalen 
fra en av elevenes foreldre, Marie og
Audun Tjelmeland, 5595 Kyrping.)

Vi har vært på øyer døveskole og sett
hvor koselig barna og de voksne har det
sammen. Det har vært kjekt å være
sammen med dem. Men for oss ligger
skolen langt borte, og det er ofte vans
kelig å komme fra. Derfor har vi besøkt
skolen og vår sønn for lite, men vi
håper på at det kan bli oftere heretter.

Det er i grunnen rart å tenke på at
vi her på Vestlandet skal måtte sende
barna østover, fordi det ikke er noen
skole for døve barn her. Det har vært
tale om å bygge barneskole for døve på
Vestlandet siden før vår sønn begynte
på skolen, og ennå er det ikke blitt til
noe, så det spørs om det blir noen skole
her før sønnen vår er ferdig med barne
skolen. Hadde det vært skole i Bergen,
slik det er tale om, kunne barna reist
oftere hjem, og likeså kunne foreldrene
oftere besøkt dem på skolen. De hadde
også sluppet de lange reisene, men
barna liker vel å reise, for det har gått
fint med reisene, etter det vi har for
stått ...

Vi som har alle sansene i behold,
bør være takknemlige for dette. Vi kan
vise vår takknemlighet ved å være venn
lige og forståelsesfulle overfor de døve.
Vi kan støtte døvearbeidet. La oss være
med på å gjøre livet lettere for dem som
ikke hører. Det er nok av vondt om
kring i verden. La oss forsøke å spre litt
glede. Ofte er det lite som skal til.

Astrid Thoresen.

Bemerkning:
Det er mange som venter utålmodig på
at byggearbeidet for den nye barne
skolen for døve på Vestlandet (Åsane,
Bergen) skal bli satt i gang. Under kap.
241 på Kirke- og undervisningsdeparte
mentets budsjett har denne skolen egen
post - post 33: Ny skole for hørsels
skadde på Vestlandet, nybygg. På 1973
budsjettet heter det her:

«Til ny skole for hørselsskadde på
Vestlandet er det tidligere bevilget
1,6 mill. kroner. For terminen 1973
føres opp 1 mill. kroner. Prosjektet
er på grunnlag av godkjent rom
program kostnadsberegnet til 13
mill. kroner.»

Men det har nå lenge vært mistenke
lig stille omkring dette skoleprosjektet.
Det tyder på at innsparingene på stats
budsjettet har rammet her. Innspar
ingene skulle først og fremst foretas i
byggesektoren, og vi må dermed vente
at det i år blir gjort svært lite der hvor
byggearbeidet ikke for lengst var kom
met i gang før behandlingen av stats
budsjettet.



Ikke svømmebasseng på Skådalen
i det nye skolebygget

Det er klart at nybygg ved SkådaJen
døveskole nå er prioritert foran den nye
barneskolen på Vestlandet. Også her
er det blitt forsinkelser. På 72-bud
sjettet het det at en regnet med å komme
i gang med byggearbeidet på Skådalen
ved årsskiftet 72/73. Arbeidet er ennå
ikke påbegynt - hittil ser det ut til å
bli ett års forsinkelse med starten.
Liknende forsinkelser har det vært gjen-

Endelig ser det ut til at byggingen av
den nye skolen på Skådalen er kommet
ut av dødvannet. Ifølge de planer som
pr. i dag gjelder, skal det første spade
stikket kunne tas engang i oktober.
Anbudspapirene vil bli sendt ut ca. 15.
juni, og vi får håpe at det som kommer
etter den tid vil gå forholdsvis fort.

Skolen vil komme til å bestå av små
elevinternater, og i selve skolebygget er
det lagt opp til en delvis åpen skole.
Veggsystemet blir slik at en kan dele av
dersom det synes behov for det.

Byggingen regner en med vil ta ca.
2 år, og det hele vil, etter planen, stå
ferdig til skoleårets begynnelse i 1975.

Dessverre har staten ikke villet
koste på den nye skolen et svømme
basseng. Det er med dyp skuffelse vi
konstaterer dette, og vi stiller oss ufor-

nom en årrekke. De skiftende regjerin
gene synes å ha fulgt akkurat den
samme «forsinkelses-politikken» i ut
byggingen av skolene for døve og tung
hørte.

Jeg tror det kan være på tide at vi sier
fra - at vi gir klart uttrykk for den opp
fatning at statens innsparinger bør
ramme andre ting enn spesialskolene.

Red.

stående til den beslutning som er tatt
av de sentrale myndigheter.

Rundt om i landet bygges det vel i
dag ikke en eneste ny skole uten at det
samtidig tas med en svømmehall.

Når det gjelder de funksjonshem
mede, ser det stadig ut til at de må stille
bakerst i køen når det gjelder bevilg
ninger fra det offentlige. Etter vår men
ing er det statens soleklare plikt å legge
forholdene slik til rette at de funksjons
hemmede i alle fall får et noenlunde likt
skoletilbud sammenliknet med de van
lige skolebarna. Dette gjelder også
kroppsøving.

Vi undres: Er det virkelig mulig at
staten, for å spare noen få kroner, håper
at veldedigheten vil tre støttende til??

(Skådalsposten, juni 1973.)

Liker du å ha orden i dine saker?
Er du ergerlig over at siste eller forrige
nummer av Døves Tidsskrift er kom
met bort? Det er kanskje noe viktig
du skal se etter, og så er bladet borte?

Alle slike ergrelser kan du slippe for
framtiden, hvis du skaffer deg en samle
kassett for Døves Tidsskrift. Se bildet.
Det er lett å putte Døves Tidsskrift
opp i den, så du vet hvor bladene er.

Disse kassettene er altså meget
praktiske, og de er blitt populære
blant våre abonnenter.

Prisen er kr. 10,- pr. stk. (medregnet
moms og frakt). Bestillingene sendes
Døves Tidsskrift, Møllendalsveien 17,
5000 Bergen. Postgiro nr. 1 3691.

Den gamle skolebyg
ningen på Skådalen
har ikke lang tid
igjen.
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Vi minner om

Døves Kulturdager 1973
som arrangeres i Oslo 3.-4. november

lig i kontakt med barn, f. eks. ved helse
institusjoner. Vi vaksinerer heller ikke
gravide, fordi vi ikke vet nok om hvor
dan vaksinen kan virke, sier professor
Lahelle.

Det at vaksinens virkning foreløpig
er relativt lite kjent, er en av hoved
årsakene til at det ikke settes i gang
massevaksinasjoner. De fleste som har
hatt sykdommen i barndommen er im
mune. Som barnesykdom er den ufarlig,
selv om det også her finnes unntagelser.
Røde hunder opptrer sjelden to ganger
hos samme person.

HILSEN
TIL KRONPRINSPARE.T

Poststed:

Adresse:

BESTILLINGSSEDDEL Døves Landslotteri 1972/73

Det er festlig med Døves Tidsskrift.
Og jeg er overrasket over å se hvordan
de døve skriver om våre stevner, som
de har deltatt i. Det er god lønn for
arbeidet å vite at deltakerne trivdes
og hadde det godt sammen med oss.

Kelly Smevik, Stavanger.

Sagt om

I anledning prins Haakons fødsel
sendte forbundsformann Oskar Nilsen
telegram til kronprinsparet fra Malmø.
Telegrammet lød:

Deres K.H. Kronprinsesse Sonja
og Kronprins Harald,
Skaugum, Asker,
NORGE

Aktive og ledere samlet ved Verdens
idrettslekene for døve i Malmø, sender
sine hjerteligste gratulasjoner med gut
ten!

Norges Døve-Idrettsforbund.

Som du kanskje vet, har jeg sluttet
som døvekonsulent, og er nå ordinert
som døveprest for Sjælland osv. Men
jeg vil gjerne fortsatt ha det norske
døvebladet tilsendt. Hvis du derfor vil
ordne dette, vil jeg være deg meget
takknemlig.

Bertel Bønnelykke, Nyborg.

Etter heimkomsten fra Malmø fikk
forbundet takketelegram som lød:
Hjertelig takk for hilsen i anledning
prins Haakons fødsel.

Harald og Sonja.

Professor Lahelle sier at det ikke
finnes noen oversikt over hvor mange
aborter sykdommen er årsak til, fordi
det ikke alltid er lett å fastslå årsakene.

- Men alle gravide vet hvilke farer
det medfører å få røde hunder, og både
kvinnen selv og legen er svært opp
merksomme på sykdommen. Derfor er
ikke røde hunder årsak til mange mis
dannelser hos nyfødte.

- Hva slags misdannelser er det som
kan oppstå?

- Det kan forekomme misdannelser i
hjerte, hjertefeil, det kan være øynene
det går ut over slik at barnet får nedsatt
syn. Døvhet eller nedsatt hørsel er den
hyppigste form for misdannelse. Hjerne
skader kan også være et av resultatene.
Ofte er barna svært små ved fødselen
og har lett for å få infeksjoner.

- Er det aktuelt med vaksinasjon?
- Foreløpig er det ikke aktuelt med

massevaksinasjon av kvinner. Vi nøyer
oss med å vaksinere kvinner som er dag-

Send meg loddbøker.

Navn:

Alle abort-søknader innvilges
for gravide med «røde hunder»

(Bestillingen sendes: Norske Døves Landsforbund,
Møllendalsveien 17, 5000 Bergen).

- Foreløpig ser det ikke ut til å være
noen fare for noen epidemi av røde
hunder i Norge. Jeg vet at det har vært
en økning av tilfellene i Sør-Sverige,
men vi har ikke merket noe til det hos
oss. Fra tid til annen dukker det opp
slike epidemier uten at en kan si hvor
dan de er oppstått, sier professor dr.
med Oskar Lahelle ved Statens Institutt
for Folkehelse til Nationen som en
kommentar til meldingen for en tid
siden om at Sverige frykter en epidemi
av røde hunder.

Røde hunder er en vanlig infeksjons
sykdom, og omkring 90 prosent av den
voksne befolkningen har gjennomgått
sykdommen. Normalt er ikke sykdom
men noe problem. Men hvis gravide
kvinner blir smittet, kan det oppstå
misdannelser på fosteret. Derfor får
alle gravide kvinner som har vært smit
tet av røde hunder innvilget abortsøk
nad. Sykdommen kan også være den
direkte årsaken til abort.
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Piker, født 1959:
1. Bodil Østberg. . . . . . . . . . . 10,6
2. Ellinor Bugge. . . . . . . . . . . 11,4
3. Inger Hauge. . . . . . . . . . . . 12,7

Piker, født 1958:
1. Else Heinonen. . . . . . . . . . . 10,0
2. Helle Heidi Hammerlund 11,0

Piker, født 1957:
l. Jane Harlem. . . . . . . . . . . . 11,5

Piker, født 1956:
1. Anne Pauline Undheim .. 10,2
2. Grete Røraas 10,5
3. Inger Britt Kristiansen 11,0

Norges Døve-Idrettsforbund:
Fung. formann: Oskar Nilsen, Vetlandsveien 67 a, Oslo 6

Redaletør: Harold Nielsen, Etterstadgt. 22, Oslo 6

Fri-idrett på Skådalen
Bra topp-resultater, men bredden kan bli bedre

Skådalen skole arrangerte fri-idretts
stevne for alle elevene fredag 1. juni
1973 på Hemingbanen. Det hadde reg
net hele natten før stevnedagen så ba
nen var tung. men brukbar. Etter hvert
ble det lettere vær, og til slutt tittet sola
litt fram.

Blant de minste pikene var Pia Bjørke
og Mona Pettersen suverene i sine års
klasser, men også Hanne Enerhaugen
og Tine Ørn hadde meget gode resul
tater.

I de neste to årsklassene for piker
lå Siv Aas, Tove Grinden og Anita
Vestnes meget jevnt sammenlagt. Kari
Skotland var overlegent best i sin klasse,
det samme var Mette Fiskerstrand og
Else Heinonen i sine årsklasser. Meget
gode resultater hadde også Sissel Haa
vik og Toni Birkeland.

Blant de minste guttene var det meget
jevnt mellom Ulf Jansen og Arnt Hol
men. I årsklassen 1963 vant Knut
Thoresen en fin sammenlagt seier, men
det var meget jevnt mellom de fire neste:
Mads Moriggi, Torbjørn Hansen, Jens
Chr. Bjørke og Knut Sydtangen. (Geir
Nordby deltok ikke, han var i Spania,
men ville sikkert ha hevdet seg i teten
her!)

Arne Haugerud og Trond Brudevold
knivet om første-plassen sammenlagt i
sin klasse, det samme gjorde Svein Aa
sen og Egil Aaserud i sin, mens Trond
Gundersen scoret fin sammenlagt po
engsum som eneste deltaker i klassen
1960.

Torkel Hoff gikk over 1,55 m i høyde
- en framgang på hele 35 cm siden
ifjor! Stilen kan bli enda bedre, og vi
spår fortsatt stor framgang for Torkel.
Han løp 60 m på 8,4 sek., bare 2/10
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etter Harald Haaverstad og fikk over
legent beste poengsum sammenlagt for
fire øvelser, 2276 poeng, mot Haralds
1747 poeng for tre øvelser (Harald
deltok ikke i høydehopp). Svein Birke
land smatt også så vidt foran Harald
sammenlagt denne gangen.

Torkel Hoff, Harald Haaverstad og
Svein Birkeland er blant de guttene som
kommer til Bergen yrkesskole fra høs
ten av, så her får Bergen en ny gruppe
fine fri-idrettsgutter - som også kan
meget om fotball og ski! Ta godt vare
på dem, Bergen!

Altan Aarflot.

60 meter
Piker,født 1965:

1. Pia Bjørke 11,5
2. Hanne Enerhaugen. . . . . . 11,8
3. Rita Skjevik 14,4
4. Elisabeth Bergstrøm . . . . . . 16,6

Piker, født 1964:
1. Mona Pettersen. . . . . . . . . 11,5
2. Tine Ørn . . . . . . . . . . . . . . . 11,6
3. Marianne Aspelund ..... 13,9
4. Anne Hagen. . . . . . . . . . . . 15,2

Piker, født 1963:
1. Si~Aas ....... ::........ 11,5
2. Tove Grinden 11,7
3. Ann Soffi Hansebraaten . . 12,8

Piker, født 1962:
1. Anita Vestnes. . . . . . . . . . . 11,4
2. Sandra Strøm. . . . . . . . . . . 12,7

Piker,født 1961:
1. Kari Skotland 10,5
2. Monica Nesje . . . . . . . . . . . 11,4

Piker, født 1960:
1. Mette Fiskerstrand . . . . . . . 9,8
2. Sissel Haavik. . . . . . . . . . . . 10,3
3. Toni Birkeland 10,5

60 meter
Gutter,født 1965:

l. Arnt Holmen .
2. Ulf Jansen .
3. Bjørn Westvang .

Gutter,født 1963:
l. Knut Thoresen .
2. Mads Moriggi .
3. Torbjørn Hansen .
3. Jens Chr. Bjørke .
5. Knut Sydtangen .
6. Kurt Bryld .
7. Gunnar Løken .
8. John Åge Johansen .

Gutter, født 1961:
1. Arne Haugerud .
2. Trond Brudevold .
3. Odd Inge Kroken .
4. Tore Hansen .
5. Tom Erik Scott .
6. Jan Gullberg .

Gutter, født 1960:
l. Trond Gundersen .

Gutter, født 1958:
l. Egil Aaserud .
2. Svein Aasen .
3. Geir Brodal .

Gutter, født 1957:
1. Per-Leif Pedersen .
2. Egil A. Marthinussen .
3. Mimoun Hamrnouda .
4. Sven Ingar Fredriksen .

Gutter, født 1956:
l. Harald Haaverstad .
2. Torkel Hoff .
3. Bjørn Rossland .
4. Svein Birkeland .
5. Tore Flidh .

Kulestøt
Gutter,født 1958 (4 kg):

l. Svein Aasen .
2. Egil Aaserud .
3. Geir Brodal .

Gutter,født 1957 (4 kg):
1. Per-Leif Pedersen .
2. Egil A. Marthinussen .
3. Mimoun Hammouda .
3. Sven Ingar Fredriksen .
3. Fred Johnny Eidevik .

Gutter, født 1956 (5,5 kg):
l. Harald Haaverstad .
2. Svein Birkeland .

13,0
13,6
15,3

10,7
10,8
11,4
11,4
12,2
12,3
12,8
15,4

9,6
9,7

11,0
11,1
11,5
13,5

10,2

9,3
9,4

10,3

9,0
9,5

10,5
10,6

8,2
8,4
8,5
9,0
9,2

8,15
7,10
7,05

9,10
7,05
6,60
6,60
6,6Q

9;35
9,10



1.763

1.170
479

1.447
824
208

1.875
1.654

757
484

Sammenlagt poengsum
Piker,/ødt 1965:

1. Pia Bjørke :; .
2. Hanne Enerhaugen .
3. Elisabeth Bergstrøm .
4. Rita Skjevik .

Piker, født 1964:
1. Mona Pettersen .... : ..... 1.780
2. Tine Ørn . . . . . . . . . . . . . .. 1.262
3: Anne Hagen'. :~ -. "-"6'21
4. Marianne Aspelund . 315

Piker,/ødt 1963: ,"
i. Siv Aas : 1.184
2. Tove Grinden 1.134
3. Ann Sorti Hansebraaten .. 1.032

Piker, født 1962:
l. Anita Vestnes ; .
2. Sandra Strøm .

Piker,/ødt 1961:
1. Kari Skotland .
2. Monica Nesje .
3. Vårin Steiro .

Piker, født 1960:
1. Mette Fiskerstrand ._. .., _. -. .

Piker, født 1956:
1. Inger Britt Kristiansen 2,69
2. Anne Pauline Undheim .. 2,48
3. Grete Røraas 2,34

Gutter, født 1965:
1. Arnt Holmen 1,88
2. Ulf Jansen 1,76
3. Bjørn Westvang . . . . . . . . . 1,05

Gutter, født 1963:
1. Torbjørn Hansen. . . . . . . . 2,90
2. Knut Thoresen' . . . . . . . . . 2,77
3. Knut Sydtangen 2,61
4. Jens Chr. Bjørke. . . . . . . . . 2,54
5. Mads Moriggi 2,48
6. Gunnar Løken . . . . . . . . . . 1,77
7. John Åge Johansen. . . . . . 1,54
8. Kurt Bryld (tre døde hopp) O

Gutter, født 1961:
1. Arne Haugerud.. . . . . .... 3,74
2. Trond Brudevold . . . . . . . . 3,65
3. Tore Hansen 2,89
4. Tom Erik Scott. . . . . . . . . . 2,58
5. Jan Gullberg 2,51
6. Odd Inge Kroken (tre døde hopp)

Gutter, født 1960:
1. Trond Gundersen 3,64

Gutter, født 1958:
1. Svein Aasen. . . . . . • . . . . . . 4,13
2. Egil Aaserud 3,97
3. Geir Brodal 3,16

Gutter,/ødt 1957:
1. Per-Leif Pedersen •...... 3,93
2. Egil Allan Marthinussen. 3,77
3. Mimoun Hammouda. . •. 3,26
4. Sven Ingar Fredriksen ... 2,99

Gutter, født 1956:
1. Harald Haaverstad. . . . . . . 4,89
2. Torkel Hoff 4,78
3. Bjørn Rossland 4,46
4. Svein Birkeland 3,92
5. Tore Flidh 3,77

Høydehopp
Piker, født 1958:

1. Else Heinonen. . . ... . .. . . 1,05
2. Helle Heidi Hammerlund 1,00

Piker, født 1956:
1. Inger Britt Kristiansen 1,05
1. Grete Røraas 1,05
3. Anne Pauline Undheim .. 0,95

Gutter, født 1958:
1. Egil Aaserud 1,20
2. Svein Aasen. . .. . . 1,15
3. Geir Brodal 1,10

Gutter,/ødt 1957:
1. Egil Allan Marthinussen. 1,10
1. Per-Leif Pedersen 1,10

Gutter, født 1956:
1. Torkel Hoff 1,55
2. Svein Birkeland 1,40
3. Bjørn Rossland 1,20
4. Tore Flidh 1,15

Utenfor konkurranse - (gutter og piker)
Trond Gundersen (1960) ... . 1,15
Toni Birkeland (1960). .. . . . . 1,05
Sissel Haavik (1960) . . . . . . . . 1,05
Bodil Østberg (1959) ....•.. 1,05
Mette Fiskerstrand (1960) . . . 1,00
ElIinorBugge (1959) 0,95

4. Odd Inge Kroken 25,72
5. Tom Erik Scott. . . . . . . . .. 25,02
6. Tore Hansen 21,57

Gutter, født 1960:
1. Trond Gundersen 40,70

Lengdehopp
Piker, født 1965.:

1. Pia Bjørke 2,37
2. Hanne Enerhaugen 2,27
3. Elisabeth Bergstrøm . . . . . . 1,25
4. Rita Skjevik... ...... ... 0,50

Piker,født 1964:
1. Mona Pettersen 2,38
2; Anne Hagen.. .. 1,73
3. Tine Ørn . . . . . . . . . . . . . . . 1,70

Piker,/ødt 1963:
1. .Ann Sorti Hansebraaten . . 2,59
2; Tove Grinden '.......... 2,14
3. Siv Aas. . . . .. . . . . . . . . . . . 2,09

Piker, født 1962:
1. Anita Vestnes. . . . . . . . . . . 2,55
2. Sandra Strøm... . .... . . . 1,83

Piker,/ødt 1961:
- 1. KariSkotIand :: 2;77

2. Monica Nesje . . . . . . . . . . . 2,22
Piker, født 1960:

1. Sissel Haavik ,:. 3,)4
2. Toni Birkeland 2,95
2. Mette FiSkerstrand . . . . . . . 2,95

Piker, født 1959:
1. Ellinor Bugge . . . . . . . . . . . 2,80
2. Bodil Østberg. . . . . . . . . . . 2,69
3. Inger Hauge.. . . . . . . . . . . 2,07

Piker,/ødt 1958:
1. Else Heinonen. . . . . . . . . . . 3,17
2. Helle Heidi Hammerlund 2,82

Piker,/ødt 1957:
1. Jane Harlem. . . . . . . . . . . . 2,38

Liten ball
Piker, født 1965:

1. Pia Bjørke 16,00
2. Elisabeth Bergstrøm. . 12,69
3. Hanne Enerhaugen 11,35
4. Rita Skjevik .... ,...... 10,95

Piker, født 1964:.
1. Mona Pettersen 24,38
2. Tine Ørn . . . . . . . . . . . . . .. 12,68
3. Marianne Aspelund 10,58
4. AnneHagen ...,......... 8,70

Piker, født 1963:
1. Ann Softi Hansebraaten .. 16,00
2. Siv Aas... .. .. .. .. .. .. .• 15,50
3. Tove Grinden 14,88

Gutter, født 1965:
1. Ulf Jansen 19,65
2. 'Bjørn Westvang . . . . . . . .. 16~3z

3. Arnt Holmen 10,00
Gutter, født 1963:

1. Mads Moriggi 27,40
2: Knut Sydta,llgen ~ .. 27,18
3. Knut Thotesen 26/62
4. Jens Chr. Bjørke. . . . . . . .. 24,30
5. Gunnar Løken ...:.., : "022,50
6. Torbjørn Hansen. c ,.• 20,60
7. Kurt Bryld.\ '.<.. .. 19,50
8. John Åge Johansen ..... 12,40

Gutter, født 1961:
1. Arne Haugerud. . . . . . . . .. 35,54
2. Trond Brudevold . . . . . . .. 34,90
3. Jan Gullberg 30,30

Stor ball
Piker, født 1962:

1. Anita Vestnes 10,40
2. Sandra Strøm . . . . . . . . . . . 8,30

Piker,/ødt 1961:
1. Kari Skotland 15,20
2. Monica Nesje . . . . . . . . . .. 10,70
3. Vårin Steil'o 9,15

Piker, født 1960:
1. Mette Fiskerstrand . . . . . .. 22,35
2. Toni Birkeland 18,00
3. Sissel Haavik. . . . .. .. .. .. 16,88

Piker, født 1959:
1. Ellinor Bugge. . . . . . . . . .. 18,44
2. Bodil Østberg. . . . . . . . . .. 15,20
3. Inger Hauge 13,88

Piker, født 1958:
1. Else Heinonen. . . . . .. . . .. 18,83
2. Helle Heidi Hammerlund 17,15

Piker,/ødt 1957:
1. Kate Jensen 17,10
2. Jane Harlem. . . . . . . . . . .. 10,76

Piker, født 1956:
1. Inger Britt Kristiansen 19,65
2. Grete Røraas 15,41
3. Anne Pauline Undheim 14,94

3. Torkel Hoff 8,20
4. Bjørn Rossland 7,75
5. Tore Flidh 7,05

Gutter, egen klasse:
1. Per Martin Thorsen ..... 6,10
2. Odd Magne Fløistad 4,15
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2. Sissel Haavik .
3. Toni Birkeland .

Piker,født 1959:
1. Bodil Østberg .
2. Ellinor Bugge .
3. Inger Hauge .

Piker, født 1958:
1. Else Heinonen .
2. Helle Heidi Hammerlund

Piker, født 1957:
1. Jane Harlem .
2. Kate Jensen .

Piker, født 1956:
1. Inger Britt Kristiansen ...
2. Anne Pauline Undheim ..
3. Grete Røraas .

Gutter, født 1965:
1. Ulf Jansen .
2. Arnt Holmen .
3. Bjørn Westvang .

Gutter, født 1963:
1. Knut Thoresen .
2. Mads Moriggi .
3. Torbjørn Hansen .
4. Jens Chr. Bjørke .
5. Knut Sydtangen .
6. Gunnar Løken .

Gutter, født 1961:
1. Arne Haugerud .
2. Trond Brudevold .
3. Tore Hansen '
4. Tom Erik Scott. .
5. Jan Gullberg .
6. Odd Inge Kroken

Gutter, født 1960:
1. Trond Gundersen

Gutter, født 1958:
1. Svein Aasen .
2. Egil Aaserud .
3. Geir Brodal .

Gutter, født 1957:
1. Per-Leif Pedersen .
2. Egil Allan Marthinussen
3. Mimoun Hammouda .
4. Sven Ingar Fredriksen .

Gutter, født 1956:
1. Torkel Hoff .
2. Svein Birkeland ...••....
3. Harald Haaverstad .
4. Bjørn Rossland .
5. Tore Flidh .

1.471
1.420

992
985
361

1.411
866

270
255

780
679
587

1.121
1.114

791

1.654
1.515
1.397
1.363
1.342

776

1.742
1.679

833
711
613
515

1.473

1.289
1.156

682

1.104
726
318
215

2.276
1.763
1.747
1.655
1.138

18/6: I et lagseriestevne arrangert av
Strindheim deltok Walter Pedersen på
400 m hekk. Han fikk tiden 67,5 men
han tapte litt på for mye bremsing. Ola
Sande løp 3000 m. Tiden ble 10.08,7.
Olaf Garberg kastet 53,75 m i slegge,
men i et dødt kast kastet han 55,02 m.
Han er tydeligvis i form for tiden.

21/6: I et nasjonalt stevne arrangert
av Jonsvatnet IL deltok Olaf Garberg
Han kastet 53,54 m, men han kastet
over 55 m igjen i et dødt kast

24/6: I en interkretskamp for gutter
og piker på Hamar (Hedmark og Sør
Trøndelag) deltok Tor L. Thoresen som
repr. av Selsbakk IL. Thor sikret 1. pl.
i høyde på 1,70 m i floupstil.

23-24/6: I et internasjonalt fri
idrettsstevne i Sunndal stilte Olaf Gar
berg opp i slegge. Han vant øvelsen med
52,87 m, og han fikk en flott premie.
Olaf regner med at han skal klare 57-58
m i år.
7-8. juli: I Tingvoll-lekene, som ble av
holdt på Meisingset deltok Olaf Gar
berg i slegge og diskos. Olafs vinner
kast lød på 54,23 m. (Samme som årets
beste, satt i mai.) I diskos kastet han
33,58 m, og det gav sisteplass da han
ikke følte seg opplagt. IL Triumf var
arrangør.

10. juli: I Freidigs lagseriestevne på
Lerkendal Stadion deltok Walter Pe
dersen i 800 m. Han fikk notert tiden
2.11,4. Ola Sande løp 2 eng. mil (3218
m) på 10.58,3, og det var svakere enn
ventet. Hans beste resultat lyder på
10.43,2, satt ifjor.

13. juli: I IL Nybrotts lagseriestevne
på Steinkjer Stadion i Nord-Trøndelag
deltok bare Walter Pedersen fra Døves
IL. Han løp 2000 m på 6.23,3, som er
forbedring på hans gamle rekord
6.34,5 satt i år (6.47,5 ifjor). Walter
har reist mye og deltatt i konkurranser i
Nord-Trøndelag i sommer, og han be
gynner å finne formen nå.

16. juli: Walter Pedersen deltok i
StjørdaljBlinks lagseriestevne i første
klasses sommervær. Han løp sin første
1500 m i år og tiden ble 4.30,6 ,som er
personlig rekord (før 4.31,1).

Walter Pedersen, oppmann.

HAMAR
Tormod Bjerke i framgang
Etter noe heller dårlig åpning av for
sesongen, tyder de siste stevnene på at
Tormod Bjerke nå begynner å nærme
seg fjorårsformen :

Nasjonalt stevne på Gjøvik 17. juni
med Friidrettsgruppen Gjøvik som ar
rangør: 400 m 55,0 sek. Tormod åpnet
hardt, men holdt bare ca. 250 m, med
den følge at han var stiv mot mål.

Nasjonalt stevne på Høybråten Sta
dion 4. juli med Stovnerkameratene
som arrangør: 400 m 55,0 sek. Dette
løpet var nærmest en tro kopi av Gjø
vik-stevnet, men resultatet må sees i lys
av noe dårligere baneforhold. Ellers
fortalte løpet at Tormod mangler kon
kurransetrening.

Nasjonalt stevne 7. juli på Moelv
med Veldre IL som arrangør: 100 m
11,7 sek., pers rek. og tang. av klubb
rek. 400 m 54,1 sek., årsbeste i Norge.
Her var det framgang å spore, så man
håper endelig Tormod finner formen til
Malmø.

Klubbrek. på 100 m ble nå tangert
for 2. gang. I 1960 forbedret Bjørn
Bekkevold den gamle klubbrek. til 11,7
sek., for så å bli tangert av Arne Olsen
i 1964 og nå i år av Tormod Bjerke.

Selv om Tormod Bjerke har oppnådd
de beste res. på 100 m i år, håper vi at
han skal slå til på 400 m snart. Det har
vært lite med stevner (på 400 m), så
konkurransetrening som man må ha
mye av på forsesongen, har Tormod
ikke hatt.

JOOL.

NORSK FOLKE FERIE er Deres Reisebyrd

VI utsteder billetter til tog, b~t. fly og buss. Vi reserverer
plus p~ hoteller og pensjonater i inn- og utland. Vi arran·
gerer selskapsreiser og fellesturer i inn- og utland. Kon·
greutjeneste og sightseeinger. Busser til turkjøring i inn·
og utland.

VI ORDNER HELE REISEN FOR DEM

Rosenkrantzgt. 7 - 5000 BERGEN - Telefon *213650
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Baneveien 8-10
5000 BERGEN

Telefon 217475 - Telegr.adr.: «Teak»

Utenlandske tresorter
Finerer. Kryssfinerer, Sperreplater. Edeltrepaneler



A.s 8Jørn Solberg
Malermester

Parkveien 3 - OSLO - Tlf. 692843

G. Hagen
9600 HAMI'+ERFEST

Bok- og papirhandel

Eget trykkeri

Alta Samvirkelag
ALTA

Erling Friis
MALERMESTER

Rektorhaugen 9, Tåsen - OSLO 8
Telefon 230847

Gummistempler
MØNSTERVALSER - SINKKLISJEER

Norsk Gummiklisje A.s
Brennerivn. 5 - Telefon 202533

OSLO 1

E-Trykk A.s
Brugt. 7 - Oslo 1

Tlf. 42 05 27 - 41 52 50

Alt ireklamesaker

Kataloger - prislister - salgsbrev

A.s 8yggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20 080

7000 TRONDHEIM

cm:llSKILTI
Stenersgt. 22 - Oslo 1

Tlf. 337565
Telex - Nr. 16911

Sivil ingeniør

Gunnar Thesen
Fjordgt. 15

7000 TRONDHEIM - Tlf. 21 640

Håndverkerresta uranten
Innehaver Ole Mauseth

0stregt. 61 Hamar - Telefon 22287
Serverer daglig

Kaffe, kaker og smøbrød • Lunsj
Middag a la carte

Sluttede selskaper mottas. Alle rettigheter

ALTA
Telefon 35521

Altafjord Meieri
HAMMERFEST
Telefon 11 549

VVS OG ELEKTRISK
engros

A.s Ingeniør Gran
Rosenkrantzgt. 75
3000 DRAMMEN

Gunnar Hippe
PLATE- OG SVEISEVERKSTED AlS

2390 MOELV - Telefon 47157

H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgt. 28 - OSLO

Telefon sentralbord 41 0220

Dekker all skadeforsikring

Agent for: Forsikrings-Aktieselskapet NORDEN

e
iU

Shell- Stasjonen
Tlf. 71 21 92 - 2010 Strømmen

Skjelbreds Rederi A.s

4600 KRISTIANSAND S.



Retur-adresse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

Rogalandsbanken A.s
Hurtig og effektiv bankservice

Haakon den VlI's gate 8
4000 STAVANGER - Sentralbord 26080

Havtrygd
GJENSIDIG TRYGDELAG

Slottsgt. 3
5000 BERGEN

Herreekvipering - Konfeksjon

Chr. Michelsensgt. 1-3
5000 BERGEN

BERGENS REVISJONSINSTITUTT
Statsaut. revisorer

Olav Kyrresgt. 11

5000 BERGEN

5000 BERGEN

AfS STORD VERFT
SKIPSBYGGERI

MEKANISK VERKSTED

5400 STORD

Tapeter - Gulvbelegg - Rullegardiner

5000 BERGEN

Minde Jernvare & Sport A.s
Storetveitveien 22 - Telefon 299660

5032 MINDE

tmmm
JOHS. H. TØSSEBRO A·S

~
M.B.T.L.

Engen 19 - Telefon 21 3946 - 21 7487

5000 BERGEN

WALLEM & CO. AfS

SKIPSREDERI

Slottsgt. 3

5000 BERGEN

Døves Trykkeri A.s - Bergen


