
BILDET:

Hjemmet for Døve på Nordstrand har
fått ny administrasjonssjef. Han heter
Alf Birkeland. Her ser vi ham til høy
re, under kirkemøtet i Skien. Døveka
pellan Ingar Hansen tolker for ham.

(Foto: Gøsta Rougnø.)
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«FERIE FOR
ALLE»

20.-25.
JULI

1983

Dette er et ferietilbud for DEG ....
De døves menigheter i Norge har den store glede å invitere til:

«Ferie for alle» - på Hjemmet for Døve i Andebu.

Hva koster det å være med på «Ferie for alle))?
Leiren er virkelig billig . ..
Voksne: kr 200,- (opphold i 5 dager med middag hver dag)
Barn 7-15 år: kr 150,- (opphold i 5 dager med middag hver dag)
Barn under 7 år: kr 75,- (opphold i 5 dager med middag hver dag)

Du må selv kjøpe inn brød, pålegg og melk til frokost og kveldsmat hver dag.

§-u::e:--------------------------------------- 3>.g
PÅMELDING TIL «FERIE FOR ALLE» 1983

Jeg (navn) med koneImann .

vil være med på «Ferie for alle))·83.

Vi har med (antall) barn (navn): (alder): : , ..

.~ .

•••• • "' ',l'~~ •• ~. ~ •••••••••

Jeglmin familie vil bo i: O småhus O telt O campingvogn. (Sett kryss)

Klipp av denne delen og send den til:
Døveprest Terje Johan Johnsen
Rostengrenda 87
7075 TILLER
Tlf. (07) 886201.

Påmeldingsfrist: 20. juni 1983.
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VI MØTES I
ANDEBU!

Hovedkomiteen



Arbeidsutvalgsmøte
Møte i NDF's arbeidsutvalg ble holdt
fredag 29. april. Møtet ble holdt på
AI, og til stede var Rolf Hansen, To·
ralf Ringsø (som møtte istedenfor
Nora Edwardsen Mosand), Svein Ar·
ne Peterson og Eilif Ohna.

Ekstraordinært landsmøte
Vedtak: Ekstraordinært landsmø·

te holdes i dagene fredag 2. - søn·
dag 4. september. Sted bestemmes
senere.

Budsjett for nordisk barneleir
for døve
Referert notat fra Helge Herland an·
gående budsjett for nordisk barne·
leir, som skal holdes på AI i august.
bet viser 24.000 kroner i underskudd.

Vedtak: Arrangementet skal søkes
gjennomført med balanse.

Innstramning av kursvirk·
somhet på AI
Referert notat fra Thorbjørn Sander,
der han anmoder forbundsstyret om
å vurdere vedtaket på nytt, Han me·
ner at tegnspråklærerkonferansen
på AI bør gjennomføres, og at kurs
fornye tegnspråklærere kan strykes.

Vedtak: AU foreslår at forbunds·
styrets vedtak ikke endres.

Døv representant i skolestyret for
henholdsvis Bjørkåsen skole og
Kongstein skole

Vedtak: Forbundet foreslår for
KUD at Toralf Ringsø, Bergen, opp·
nevnes som døv representant i sko·
lestyret for Bjørkåsen skolEl, - med
Erling Jacobsen, Bergen, som per·
sonlig vararepresentant. - Videre
foreslår forbundet for KUD at Gun·
hild Pedersen, Stavanger, oppnevnes

som døv representant i skolestyret
for Kongstein skole, - med Britt
Stangeland, Sandnes, som personlig
vararepresentant.

Norske Døves Sjakkforbund
Referert søknad fra Norske Døves
Sjakkforbund om tilskott på kr
3.830,- til delvis dekning av utgifte·
ne for landskampen i sjakk for døve
mellom Nederland og Norge. Den
holdes i Bergen lørdag 28. mai.

Vedtak: AU foreslår at søknaden
innvilges fullt ut.

Danske Døves Landsforbund
Referert innbydelse fra Danske Dø·
ves Landsforbund til å overvære inn·
vielsen av nye lokaler til forbundets
kontorer.

Vedtak: NDF sender blomsterhil·
sen i anledning innvielsen.

Tunghørtes Landforbund
Referert brev fra Tunghørtes Lands·
forbund, der forbundet uttaler ønske
om positivt samarbeid i saker som er
av felles interesse.

Vedtak: Til etterretning.

Takkeskriv
Referert takkeskriv fra Conrad
Bonnevie·Svendsen for blomsterhil·
sen i anledning hans 85 års dag 11.
april.

Forbundsstyremøte
Vedtak: Forbundsstyremedlem·

mene innkalles til møte i Oslo lørdag
25. og søndag 26. juni.

Norsk grunnkurs
Det er fremdeles ledig plasser på
norsk grunnkurs for døve på AI fra
20. juni til1. juli (kurs nr. 18). I tillegg
til norsk, har kurset engelsk og for·
mings·aktiviteter som andre emner.

Påmelding haster. Send derfor på·
melding snarest til Norges Døvefor·
bund, 3570 AI.

LTERMINLISTE
Juni:
19·22: Nordisk kurs i audiologi, Ber·

gen.
22·26: Ill. internasjonale seminar om

tegnspråk·forskning, i Roma.
25·26: NDF har styremøte i Oslo.

Juniljuli:
29·06: 9. døves verdenskongress,

i Palermo på Sicilia, Italia.
Juli:
12·16: Menighets·ungdomsleir, Nærs·

nes ved Slemmestad.
25·29: Nordisk pensjonisttreff for døve,

i Finland.
26·31: Internasjonalt sommertreff for

døve, Haugesund.
August:
01·06: Nordisk barneleir for døve, på AI
22·25: Nordisk døvetolk-seminar, på AI.

September:
02·04: Norges Døveforbund har ekstra

ordinært landsmøte, Norway
MOllerhotell, Mastemyr, Kolbotn.

16-18: Døves kulturdager, Røros.

1984:
Mai/juni:
31·03: Norges Døveforbunds

landsmøte, Kristiansand.
August:
06·10: Nordisk kongress om spesial

undervisning, København.

Til Midtøsten
Grethe Silseth, tegnspråklærer og
tidligere formann i Harstad og Om
egn Døveforening, flytter til Jerusa·
lem i midten av juni!!! Hennes mann
skal gjøre tjeneste som FN·observa·
tør i Midtøsten, og Grethe følger
med. De skal bo i Israel et halvt år,
og deretter i Egypt eller Syria i et
halvt år. «Da får jeg kanskje anled
ning til å lære både jøder og arabe
re tegnspråk», skriver Grethe. (Er det
spøk eller alvor?)

Er det noen som skal reise til Is·
rael eller land i nærheten det første
året, så kanskje de vil hilse på Gret·
he? I så fall kan de få hennes adres
se på NDF's kontor i Bergen. Ekte·
paret Silseth regner altså med å væ·
re borte i vel et år.
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Egen·andel for tekniske hjelpemidler
urettferdig, ulønnsom og upraktisk?

Døv lager hornhinner!
lOT. nr. 15 fortalte vi om en blind
svensk kvinne som hadde fått synet
igjen. Hun var blitt operert ved øye
klinikken ved Haukeland sykehus i
Bergen. Der fikk hun kunstige horn
hinner, og dette var altså vellykket.
Kunstige hornhinner, på øynene, la
get av klar plast, er noe helt nytt, og
disse gir nye store muligheter for
personer som får ødelagt/skadet
hornhinnene.

Vi har fått en interessant opplys
ning i forbindelse med dette. De kun
stige hornhinnene lages aven døv
bergenser: Asle Karlsen. Han er ut
dannet optiker, ansatt i et Bergens
firma. Derfor må også Asle (kjent
bl.a. for mange selere i folkedans) få
sin del av æren for at flere blinde og
synshemmede kan bli hjulpet.

Statsråd Leif Arne Heløe: Ja, det
vil vi være. Dersom ordningen ikke
virker etter sin hensikt, dersom den
blir administrativt tungrodd, fører til
merarbeid eller ikke gir besparelser,
vil vi måtte revurdere systemet.

, "I at eg har fått førespurnader som vi
. ser at omlegginga blir oppfatta som

....- ......................;. urettferdig.
Dersom det skulle vise seg at om

legginga av eigenbetalingsordninga
har denne verknaden, og at ein ikkje
sparar noko ved den nye ordninga,
og at den også gir noko meirarbeid
for trygdeadministrasjonen, vil då
departementet vere ope for ei revur
dering?

tene var mellom 100 og 150 kroner,
dekket trygden den delen av utgifte
ne som oversteg 50 kroner. Var utgif
tene i løpet av året minst 150 kroner,
ble de dekket fullt ut.

Disse satsene hadde ikke vært
prisjustert siden 1975. Ordningen har
dessuten virket noe uforståelig for
mange stønadsmottakere og vanske
lig å informere om. Den har også
vært kritisert fordi den - kanskje i
noen tilfeller - har stimulert til kjøp
av dyrere hjelpemidler enn strengt
tatt nødvendig for dermed å unngå
egenandelen. Fra 1. januar i år er ord
ningen derfor lagt om slik at det nå
gjelder en egenandel på 100 kroner
samlet for alle hjelpemidler som an
skaffes i løpet av et år.

Vi regner ikke med at omleggingen
skal gi noen særlig innsparing i tryg
dens utgifter til hjelpemidler. Vi har
imidlertid fått en ordning som stiller
alle likt når det gjelder egenbetaling,
og systemet er også enkelt og lett å
forstå.

Det nye systemet kan nok føre til
noe merarbeid for trygdeadministra
sjonen, men likevel ikke av betyd
ning.

Kjellbjørg Lunde: Eg takkar sosial
ministeren for svaret, der han forkla
ra omlegginga som har funne stad.
Grunnen til at eg tok dette opp, var

FRA STORTINGET ,'.

Kjellbjørg Lunde: «I § 3 nr. 1 i «Reg
Ier for ytelser til bedring av den al
minnelige funksjonsevne» er ordnin
ga med eigenandel endra til at alle
som får stønad til tekniske og andre
hjelpemiddel, må betala 100 kroner
pr. år.

Gir denne endringa reduksjon i
trygdebudsjettet sine utgifter, og
eventuelt kor mykje?

Har ein berekna om endringa fører
med seg auka administrasjonsutgif
ter for dei instansane som skal hand
heve ho?»

Statsråd Leif Arne Heløe: Etter be
stemmelsene i folketrygdlovens kap.
5 plikter trygden å finansiere hjelpe
midler for funksjonshemmede og
kronisk syke når hjelpemidlene er
nødvendige for å opprettholde eller
bedre funksjonsevnen. Vi har imidler
tid alltid hatt visse bestemmelser om
egenbetaling også på dette området.

Reglene var tidligere slik at den
trygdede ikke fikk stønad til hJelpe
midler dersom utgiftene var mindre
enn 100 kroner i året. Dersom utgif-

Den nye ordningen med egen-andel
på kr 100,- pr. år ved anskaffelse av
tekniske hjelpemidler ble tatt opp i
Stortingets spørretime 23. mars av
Kjellbjørg Lunde, Sosialistisk Ven
streparti, Hordaland.

Siste frist: 1. juli!
- så du har ennå sjansen!

Ja, Saga-hotellene i Haugesund har vært så vennlige
å utsette fristen for påmelding til SOMMERTREFF FOR
DØVE helt til 1. juli. Altså: Du har fremdeles sjanse til
å melde deg på. I den koselige byen Haugesund vil
mange døve treffes, også døve fra utlandet, til et lett
program - et avslappende ferieprogram, fra tirsdag
26. juli til søndag 31. juli. Hver dag blir det morsomt
program for barna. De voksne kan kose seg med hyg
gelig prat om dagen, og hver kveld blir det tilstelning
med dans. Om dagen kan de voksne også være med
i bridge, sjakk, eller på fisketur.

Påmeldingsskjema sto i Døves Tidsskrift nr. 7/1983.
Men du kan også skrive direkte og be om opplysnin
ger fra Hotel Saga A/s, 5500 Haugesund.

re

WELCOME
TO THE
SEASIDE TOWN
OF HAUGESUND,
NORWAY

Sommertreff••.~::\
,- ~\>\)~\>\ \

~ ~~0~~~__-

_-- Tirsdag 26.juli
til søndag
31. juli 1983

Tuesday 26 J uly
until Sunday
31 July 1983

SAG' AHOTEl SAGA SI..ipPl'rgl. 11, fli.: 04:- I.JUH

HOTEl SAGA MARITIM ',1",.. I, TIL, ""' " 11111
HOTEl HAUGALAND FlolmH, TIL (J.C· 114hfl

HOTELLENE I HAUGESUND
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Gratis tannpleie
Vi har fått en ny lov om tann-helse. Loven
sier at tannpleie skal være gratis for barn og
ungdom opp til18 år. Ungdom mellom 18 og
20 år skal få støtte til tannbehandling. Det
skal tas spesielt hensyn til psykisk utviklings
hemmede, eldre, langtids-syke og uføre, slik
at disse får tannbehandling (besøk av tann
lege) hjemme eller på annet sted hvor de bor.

(Det er viktig åvære oppmerksom på hvem
som har rett til å få fri eller delvis fri behand
ling hos tannlege. Noen går kanskje til tann
legen og betaler fullt, fordi de ikke kjenner
til hva de har rett til.)

USA·raketter
President Reagan har vunnet en stor politisk
seier. Han har klart å få de bevilgende myn
digheter i USA (Senatet og Representante
nes hus) til å bevilge penger til å lage de nye
rakettene. Mange milliarder kroner skal nå
brukes til de to nye rakett-typene: 1. MX
raketten, som kalles inter-kontinental (det vil
si at den går meget langt, f.eks. fra USA til
Europa). 2. Pershing 2-raketten, som kalles
mellom-distanse-rakett (det vil si at den ik
ke går så veldig langt, men f.eks. fra Vest
Europa til Sovjet). - Mange er overrasket
over at Reagan får penger til dette. Det var
ikke ventet.

Sosial·katalogen
kan være til god hjelp for deg. Nå er den kom
met i ny utgave. (Det er lenge siden sist.)
Den er laget av opplysningsavdelingen i So
sialdepartementet. Du kan få den gratis på
sosialkontoret i kommunen.

Katalogen er på 75 sider. Der finner du
mange opplysninger om hva slags hjelp du
har rett til, og hvor du kan få slik hjelp. 
Alle døve og tunghørte bør få tak i Sosialka
talogen. (Kanskje døveforeningen din kan
ordne det slik at alle medlemmer får den?)

Ny regjering?
Senterpartiet ønsker en ny regjering så snart
som mulig, der Senterpartiet og Kristelig Fol
keparti er med, sammen med Høyre. De tre
partiene bør nå begynne å diskutere dette
sammen. - Dette sa formannen i Senterpar
tiet, Johan J. Jakobsen, i et foredrag i
Setesdal.

Siste uke kom de tre partiene sammen til
de første samtaler om dette spørsmålet.
Høyre-regjeringen har hatt mange problemer
og har tapt viktige saker i Stortinget. Derfor
er også Høyre interessert i en 3-parti
regjering, hvor de tre partiene står sammen.
Men hvilke departementer skal de to «nye»
partiene få. Vi kan vente at Kristelig Folke
parti krever å få Kirke- og undervisnings
departementet. Vi må være forberedt på at

statsråd Austad må gå. Det vil mange
beklage.

Regjeringen består av 17 personer. Anta
kelig vil Kristelig Folkeparti kreve 4 plasser
og Senterpartiet 3 eller 4.

Menn i husarbeid
En undersøkelse viser at mennene gjør mer
husarbeid enn for 10 år siden. Deres innsats
har økt med 12 minutter pr. dag, men frem
deles gjør mennene mindre enn en time hus
arbeid daglig. Kvinnene gjør gjennomsnittlig
3 timer husarbeid daglig (mot 4,3 timer for
10 år siden). Flere menn enn før er med på
husarbeidet.

Fremdeles er det altså langt igjen før vi får
likestilling mellom menn og kvinner i hjem
met. Utviklingen går meget langsomt.

Usunn mat
Mye er blitt sagt og skrevet om skoleungdom
mens dårlige spise-vaner. Nå viser det seg
at det mest er unge menn som spiser usunn
mat. Ungkarer i alderen 18-35 år er de flit
tigste kunder på gatekjøkken. De spiser mest
varme pølser, pizza og hamburgere, som er
usunt.

«Emma» er 25 år
Det er nå 25 år siden den første data
maskinen kom til Norge. Den ble kalt EMMA
og ble plassert på universitetet i Bergen. Ma
skinen ble da regnet som fantastisk. Den
klarte opptil 60 regneoperasjoner pr. sekund.
Og maskinen var så kostbar at flere store be
drifter spleiset på den sammen med univer
sitetet.

Nå er «Emma» på Teknisk Museum i Os
lo. Det har vært en fantastisk utvikling på 25
år.

Preste·trim
En undersøkelse i fjor viste at prestene har
dårligere kondisjon enn gjennomsnittet for
folk her i landet. Et trim-program ble da satt
opp for prestene i Follo. Dette har gitt bra
resultater.

Nå får alle prester en brosjyre med et tre
ningsprogram. Prestene oppfordres til åtrim
me for å bli i bedre fysisk form. I Follo viste
det seg at de prestene som trimmet fikk be
dre søvn, ble mindre aggressive (altså snil
lere) og arbeidet bedre.

Noen prester er litt engstelige: «Hva vil folk
si når de ser meg løpe omkring i trenings
drakt?»

Barn og TV
Hvor mye blir vi påvirket av TV? Dette er spe
sielt et viktig spørsmål i forbindelse med vå
re barn. USA ligger langt foran oss, og erfa
ringene derfra er skremmende.

- I løpet av skoleårene ser amerikanske
barn ca. 13.000 mord på TV. Når barna er
ferdig med skolen, så har de i disse årene
sett TV flere timer enn de har vært på sko
len. - Dette opplyste Mette Newth på en
konferanse om «Media-politikk» i Grue. Hun
er barnebokforfatter og daglig leder av Nor
ges Kunstnerråd (og vi kjenner henne for ar
beidet med flere barnebøker med tegnspråk).

Samfunnet har et stort ansvar for hva vi
får se på TV. Dette må vi se i sammenheng
med norsk kulturpolitikk, som først og fremst
er folkeopplysning. Både vanlig TVog kabel
TV må bli levende norske kultur-tilbud.

Straff for å banne
«Vi må huske at vi er med på å lære barna
folkeskikk», sier fotballtrener Jan Dalbak i
Kongsvinger. Sammen med de andre som har.
ansvar for løkke-fotballen i byen, har han la
get en ny regel: Straff for å banne. En spil
ler som banner, blir straks utvist for 2 mi
nutter. «På denne måten prøver vi å gi de un
ge bedre oppdragelse,» sier Dalbak.

Kanskje andre vil følge dette eksemplet.
Banning er en stygg uvane. Det er fint hvis,
idretten kan medvirke til at barn slutter å bru
ke stygge uttrykk.

Bedre i Sverige?
Etter at Olof Palmes regjeri ng overtok, er det
gått litt framover i Sverige. Neste år vil sven
skene kanskje få en liten økonomisk bedring.
Det er nå mange år siden sist.

Arbeidesledigheten i april var 2,8%. Det
vil si at 122.000 personer var arbeidsløse.
(I mars var det 149.000. Men denne nedgan
gen kommer av at staten bruker veldige be
løp til «nøds-arbeid».) Tallet på arbeidsplas
ser i industrien går nedover.

Sverige er nå på rett vei, sier økonomiske
eksperter. Men landet er fremdeles i en øko
nomisk krise. Det vil ta lang tid før de øko
nomiske problemene er over.

Få går i kirken
67% av folk i Oslo sier at de tror på Gud. li
kevel er det bare 7% av folk som går i kir
ken. 29% tror på Jesus som Guds sønn,

Dette er resultater aven undersøkelse. So
siologen Jan Rosen har undersøkt dette. Han
sier at flere og flere mangler kunnskap om
den kristne tro. «To av tre nordmenn forstår
ikke poenget ved kristendommen», sier han.

Helligdags-fiske
blir nå forbudt i Norge. Den nye loven om fi
ske i saltvann er vedtatt. Loven sier at det
skal være helligdags-fredning innenfor 200
mils grensen. Fiskerne kan altså bli straffet
hvis det oppdages at de fisker på hellig
dager.
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Det var godt frammøte til distriktssamlingen for tegnspråklærere i Oslo/Akershus.
Her er deltakerne samlet til uhøytidelig fotografering.

OVER HELE VERDEN
Hei, redaktør!

Takk for sist, da jeg møtte deg på
Fornebu 11. mars. Jeg kom da rett
fra New Zealand, som du nevnte i DT
nr. 13.

Jeg har reist over hele verden, helt
alene. Det er fantastisk. Mange sy
nes det er veldig godt gjort aven døv
som ikke behersker fremmede språk
å reise jorden rundt. Men jeg har in
gen problemer med slike reiser om
kring i verden.

Nå er jeg igjen hjemme i Løten på
Hedmark. Jeg prøver å telle opp hvor
mange land jeg nå har besøkt. Uten
om mitt hjemland Norge er det: Sve
rige, Finland, Danmark, Island, Vest
Tyskland, Nederland, Frankrike, Lu
xembourg, Belgia, England, Skott
land, Monaco, Spania, Sveits, øster
rike, Italia, Jugoslavia, Hellas, Alas
ka, USA, Canada, Kenya og Egypt i
Afrika, Gran Canaria, Tenerife, Sau
di Arabia, India, Nepal, Thailand, Sin
gapore, Philippinene, Hong Kong,
Taiwan, Japan, Malaysia - og sist
Australia og New Zealand.

Jeg legger nå planer for neste rei
semål. Det blir rundt til stillehavs
øyene. Først til Hawaii, og så til Fiji
øyene, Tonga og Tahiti. Jeg skal som
vanlig reise helt alene.

Hilsen Tormod Bjerke.

1. Hvor mange hjul har en
tandemsykkel?

2. Tre land i Europa bruker mynt
sorten franc, hvilke?

3. Hvor mange cm 2 er det i 1 kva
dratmeter?

4. Omtrent hvor mange øyer fins
langs Norges kyst?

5. Hvor ble de olympiske sommer
leker holdt i 1960?

6. Hva betyr Veritas?
7. Hvilken fisk lages russisk kaviar

av?
8. Hva heter verdens største kirke?
9. Hvilken farge har rubin?

10. Hvilken fugl har skarpest syn?
11. Hva heter verdens eneste

keiserdømme?
12. Hva heter den ytterste planeten

i vårt solsystem?
13. Hvem vant olympisk gullmedalje

i 15 km langrenn i 1968?
14. Hvor ble VM i fotball arrangert i

1970?
15. Når ble profesjonell boksing for

budt i Norge?
Svarene finner du på side 15.

kurs, viser seg å være lite motiverte
(lite interesserte), og de øver seg der
for for lite utenom timene. Hva kan
gjøres? - Det ble foreslått høyere
kursavgift. Kanskje det da ikke blir
så mange «uinteresserte» deltakere.
Lokalene på Hersleb skole ble kriti
sert. Man vil prøve å få bedre loka
ler. Noen vil sette grensen til10 ele
ver pr. klasse. Andre fortalte at det
gikk bra med det dobbelte tallet.

Ved valget på nytt distriktsutvalg
ønsket ikke Janne Mehlum og Ann
Kristin Malmquist gjenvalg. Disse
ble da valgt: Anne Gloslie, leder, Jan
Joha.,ser. og Lilly-Ann Myrvoll. Vara
repr.: Terje Lund og Bjørn Egil Ham
merlund.

Jeanne Mehlum innledet til diskusjon om
erfaringer med forskjellige måter å under
vise på. Men hun ønsket ikke gjenvalg
som leder i distriktsutvalget.

Mangel på tegnspråklærere i Oslo
selv om listen over lærere er lang

Noe som kom fram da tegnspråklæ
rerne i distrikt 1 (Oslo/Akershus)
holdt samling 16. april, var at det er
for mange passive på listen over
godkjente tegnspråklærere. Listen er
lang, men det er likevel vanskelig å
skaffe lærere til tegnspråkkursene.

Jeanne Mehlum, Oddny Kristen
sen og Anette Pløen fortalte om
hvordan de varierer undervisningen
på kursene. De prøver nå med mer av
frie øvelser, og de deler elevene i
grupper, slik at de får øve seg mer.
Dette ble fulgt av gruppearbeid. Der
kom der fram mange ønsker og ide
er, ut fra erfaringer. Bruk av mer rol
lespill er blitt populært. Mer under
visning der læreren ikke bruker stem
men, slik at elevene må konsentrere
seg sterkere om å avlese. Det er for
delaktig å ta med en (annen) døv i ti
mene, slik at kurselevene bedre kan
erfare hvordan døve snakker sam
men. Man ønsker nytt og bedre un
dervisningsmateriell, og flere lærer
samlinger hvor man kan hjelpe hver·
andre med erfaringer. Avisutklipp,
bilder og fortellinger kan brukes i tre
ningen. Den 13. kurskvelden er bra til
foredrag/orientering om døves situa
sjon m.m. Det er interesse for å gi
elevene opplysning om andre ting i
tillegg til dem som finnes i kurshef
tene, men da må lærerne først lære
slike tegn (andre, mer lokalt prege
de tegn som døve bruker).

Man bør overveie om elevene bør
deles i «mål-grupper», slik at de som
har samme interesser kommer i sam
me gruppe. Mange av de som går på
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Tunghørtes Tidsskrift
Utgiver: Tunghønes landsforbund

Har vært tegnspråklærer i 9 år
men ønsker flere døve som lærere

Frelsesarmeen, Trondheim
Møteprogram for døve:
Lørdag 11. juni:

Utflukt.
Alle samvær holdes i Hveita dag

senter, Hvedingsveita 3, Trondheim.
Hjertelig velkommen til hygge og

fellesskap.
Haldis Kongevold

døveoffiser.

1. årg.
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Tunghørtes Tidsskrift
er kommet
Det nyopprettede Tunghørtes Lands
forbund har fått sitt eget blad. Tung
hørtes Tidsskrift kom med sitt første
nummer i april, med Ola Frogner
som redaktør.

På lederplass tar formannen opp
spørsmålet: Er det nødvendig med et
nytt forbund for tunghørte? - Som
svar peker han på at det oppgis å væ
re rundt 300.000 hørselshemmede i
Norge, og at det bare er ca. 1% av
disse som er organisert. Derfor me
ner han det er plass for et nytt for
bund - ja, god plass. Han tror også
på et samarbeid mellom forbundene.

Første nummer er på 12 sider A-5.
Det inneholder bl.a. forslaget til ved
tekter for organisasjonen, forskjellig
orientering om forbundet og dets
landsmøte, som skal holdes i Oslo
11.-12. juni, og naturligvis propagan
da for innmelding. Medlemskontin
genten opplyses å være kr 40,- for
året, og da får man medlemsbladet
gratis.

Som formannen avslutter lederar
tikkelen: Framtiden vil vise om Tung·
hørtes Landsforbund har livets rett.

th.i.s.

it.

dere planer om å reise på kurs i år
også?

- Hvis vi finner noe som passer
for oss, sier ekteparet samstemt.

- Dere er begge ivrig med i øst
fold Døveforening. Og du Yngvar har
jo vært - og er - med i ledelsen
der.

- Ja, sier Yngvar, jeg har vært for
mann, sekretær, kasserer, og nå er
jeg styremedlem og med i kulturut
valget.

- Og dertil er du også leder for al
le tegnspråkkursene her i Østfold?

- Ja, det tar også en god del tid.
Jeg skulle ønske at flere døve ville
begynne å undervise i tegnspråk. Jeg
har inntrykk av at døve er litt redde
for å undervise. Det er nå så mange
hørende tegnspråklærere at en døv
ikke skulle være redd for å lære fra
seg.

Ja, det har Yngvar rett i. Vi ser ba
re hvor fint det har gått med ham og
Anne-Kari på vårt kurs (1 time hver).
~ Vil du fortsette som tegnspråk

lærer?
- Ja, men i år har jeg vært syk

meldt en tid, og jeg er 72 år.
Det skulle man ikke tro når man

snakker med den spreke læreren vår
og hans søte kone.

Dere er godt kjent
døvemiljøet?

- Ja, vi! sier Svanhild.
- Vi har kjente fra Nordkapp til

Lindesnes, vi, samstemmer Yngvar.

Men vårt populære ektepar må nå
få drikke sin kaffe i fred før den blir
tor kald, så jeg trekker meg tilbake
med takk for koselig kaffeprat, med
ønsket om snarlig gjensyn.

Og avslutningsfesten fortsetter i
gemytlige former. Våre kursbevis har
Yngvar delt ut. Og noen takkens ord
og blomster har begge lærerne fått
underveis, men praten «vil ikke gi
seg». Så det blir mer kaffedrikking
mens vi utveksler adresser så kon
takten kan fortsette videre. Det er
«snodig», men alle likesom nøler
med å ta avskjed. Til slutt må vi jo
det, og hadde vi ikke lært tegnene for
"ha det bra» før, så ble de da lært nå!
Og det var jo heller ikke en dårlig av
slutning på et skolesemester.

Tirsdag 3. mai hadde vi avslutning på
tegnspråkkursene i Fredrikstad. For
oss som nå har gått alle fem kurs
trinn var det riktig vemodig å treffes
for siste gang. Vi hadde fått låne læ
rerværelset på skolen, hvor kursene
holdes, til avslutningen i år, som før
om årene.

Anne-Kari ønsket velkommen, og
vi gikk ganske hurtig over til kaffe,
kaker og prat, men vi skulle likesom
ha «eksamen» også, så vi fikk hver
vår setning som vi skulle si på tegn
språk. Det gikk fint for de fleste, for
vi hadde jo lært tegnene under
kurset.

"Under kaffen» benyttet jeg anled
ningen til en prat med vår døve tegn
språklærer, Yngvar Andresen, og
hans kone Svanhild.

- Hvor mange år har du vært
tegnspråklærer, Yngvar?

- Jeg begynte i 1974.
- Og da har du, når det gjelder

vårt kurs alene, undervist i to timer
en kveld i uken. Hvis vi nå multipli
serer timene med ukene og årene, så
blir det et stort antall timer, og du har
jo flere kurs enn akkurat dette i Fred
rikstad.

- Ja, i Halden, bl.a. på lærerhøy
skolen der.

- Da har du vært mye ute. Hva
fordriver du tiden med, Svanhild,
mens du venter?

- Jeg har jo mitt hus å skjøtte, og
så syr jeg og maler på porselen og
venter på Yngvar med kveldsmat.

- Du har lært å sy lampeskjermer
på pensjonistkurs på AI, vet jeg. Har

Yngvar W. Andresen.
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Hovedprest Gudmund Dueland er død!

Ved avslutning av redaksjonen for
dette nummeret innløper det mel
ding om at hovedpresten for døve,
Gudmund Dueland, er avgått ved dø
den. Han fikk et nytt tilfelle av hjer
teinfarkt 24. mai og døde kort etter,
samme dag.

Som mange av leserne vet, kom
Dueland på sykehuset med hjertein
farkt kort før kirkemøtet i Skien
22.-24. april. Han kom gjennom kri
sen, og han kom også gjennom en
etterfølgende lungebetennelse. Vi
regnet med at han etter et lengre re
kreasjonsopphold ville komme til
krefter og iallfall være tilbake i sitt
arbeid etter ferien. Slik gikk det alt
så ikke.

Med Gudmund Dueland er en
sterk personlighet og dynamisk leder
av døveprest-tjenesten og døveme
nighetene i vårt land gått bort. Han
var først døvekapellan, i -60-årene, og
da gjorde han seg bl.a. bemerket ved
å gå i spissen for opprettelse av et
ungdomsarbeid i døvemenigheten.
Han var også svært aktiv både som
sosialarbeider og som «arbeidskon
sulent» for døve. Han var den som
åpnet dørene for døve til kontorar
beid. Når noen antydet at dette ikke
hørte under prestens virksomhet,
svarte han gjerne: «Jeg må først ta
meg av det som er den døves pro·
blem, så kan jeg snakke med ham
som prest etterpå.»

Dueland valgte å søke seg over til
vanlig presteembete, og han virket i
Grønland menighet til han for vel 8
år siden kom tilbake, nå som hoved
prest for døve. Han fikk noen rike år.
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Under ham ble den nye døvekirken i
Oslo fullført. Han oppnådde stats
støtte til døvekirkene. Menighetsar
beidet ble styrket med stilling som
døvekateket, menighetssykepleiere,
nytt døveprestdistrikt for Agder/Ro
galand, og han kunne glede seg over
å få flere unge prester i arbeidet. Da
han overtok som hovedprest, var det
bare 3 døveprester, ham selv
medregnet (hvorav to som nærmet
seg pensjonsalderen) og ingen andre
ansatte. Ved hans død var det 9 full
tidsansatte i døvemenighetene. Slik
kan man trygt si at Gudmund Due
lands tid som hovedprest vil bli stå
ende som den mest ekspansive pe
riode som det kirkelige døvearbeid
har hatt i Norge. Han har satt sterke
spor etter seg, og slik vil han bli
husket. th .. I. s.

I~
..Gudstjenester .••

DØVEPRESTENE I ØST

5. juni kl. 11:
Døvekirken. Konfirmasjon vlln·
gar Hansen og Annelin
Bøttger.
Kl. 18: Ingar Hansen.
Menighetsfest.

12. juni kl. 11:
Døvekirken v/Gunnar Vatn.
Kl. 11: Holmestrand kirke. Kon·
firmasjon v/Ingar Hansen og
Annelin Bøttger.

19. juni kl. 11:
Døvekirken v/Annelin Bøttger.
Kl. 11: Teie kirke, Tønsberg,
vllngar Hansen.

26. juni kl. 11:
Raufoss kirke v/Ingar Hansen.

Kirkekaffe ved de aller fleste sam
vær både i og utenfor Oslo.

mDØVEPRESTEN I SØRVEST I
8. juni kl. 19:

Hverdagsgudstjeneste i døve
kirken.

22. juni kl. 19:
Hverdagsgudstjeneste i døve·
kirken.

Alle gudstjenestene er ved døve
prest Anders Kjuus.

I DØVEPRESTENE I NORD_

5. juni kl. 18:
Gudstjeneste i Døvekirken
m/nattverd. Menighetsfest
v/Larsen.

12. juni kl. 11:
Familiegudstjeneste i døve·
kirken. Offer.

16. juni kl. 18:
Hverdagsgudstjeneste i døve
kirken.

26. juni kl. 16,30:
Gudstjeneste på Døves Alders
hjem, med nattverd.

Nord·Norge .
Døveprestens reiserute
Døvekapellan Terje Johan Johnsen
begynte 22. mai på en lang reise med
besøk og gudstjenester i Nord·
Norge. Ruten hans framover blir slik:
Fredag 3. juni:

Samling i Finnsnes kl. 18.
Søndag 5. juni:

Gudstjeneste i Kautokeino kl. 17,
med samling etterpå.

Tirsdag 7. juni:
Kirkenes.

Onsdag 8. juni:
Vardø.

Fredag 10. juni:
Honningsvåg.

Lørdag 11. juni:
Havøysund.

Søndag 12. juni:
Skjervøy.

Tirsdag 14. juni:
Gudstjeneste i Tromsø kl. 18, med
samling etterpå.
Det er mulig at det kan bli små for·

andringer i reiseruten.

Så rart det er å våkne
en tidlig tidlig morgen
før åsene er åser
og trærne er blitt trær.
Det hemmelige under
som også heter våren
har ennå ikke rukket
å ta på sine klær.

Et glimt av fryd i luften
som hjertet ikke fatter.
Det sunne pust fra noe
som blir i evighet.
En munter sølvblank gjenlyd
fra en usynlig latter:
Akk menneske, så lite,
så ingenting du vet!

Inger Hagerup.



Heller tekst enn tegnspråk på TV

Idrett - en lek for voksne
I dag trenger vi å smile litt, for nå be
gynner noen å ta idretten altfor alvor
lig, synes jeg. Noen tar idretten så al·
vorlig at de ikke kan slappe av. På
den måten er de dømt til å tape på
forhånd. Selvfølgelig må en idretts
mann være flittig til å trene og gjøre
sitt beste i konkurransene. Men hvor
dan gjør de det, og hvordan går det?

En trener sier til en idrettsmann
før konkurransen: "Slapp av, slapp
av». Han gjentar dette mange gan
ger, men idrettsmannen klarer ikke
å slappe av.

Så finner treneren på noe uvanlig.
Han sier: «Du behøver ikke å slappe
av.» Og da reagerer idrettsmannen
motsatt. Han klarer plutselig å slap
pe av. Treneren kjefter på ham: "Jeg
sier at du ikke skal slappe av. Hvor
for kan du ikke gjøre som jeg sier!»
- Idrettsmannen svarer: «Kroppen
min reagerer slik på kommando. Når
du kommanderer at jeg skal slappe
av, så blir jeg stiv i hele kroppen.» 
Ja så må treneren godta denne
idrettsmannen slik som han er, og da
går det bedre ...

En annen gang, like før start, ber
treneren idrettsmannen om å finne
et telefonnummer. Det er viktig og
haster. Idrettsmannen finner
katalogen, og han leter og leter, men
han finner ikke telefonnummeret.
Men under letingen glemmer han
konkurransen og slapper av. Han vin
ner konkurransen, takket være at tre
neren fant på dette med telefonka
talogen.

En dag da det igjen er viktig å slap
pe av, tar treneren med seg sin gam
le tante til idrettsplassen. Hun snak
ker med idrettsmannen. Han synes
hun er koselig og minner om hans
bestemor. Hun får ham til å slappe
av mye bedre treneren klarer.

Treneren ser at idrettsmannen er
forelsket i en ung dame som er på
idrettsbanen. Treneren tenker at det
te kan gi resultater, og han sier: "Den
damen bryr seg ikke om deg. Hun er

bare interessert i dem som vinner.
Jeg vet det. Hun vil sikkert legge
merke til deg hvis du vinner.» - Den
ne opplysningen (som er falsk) får
idrettsmannen til å våkne til topp inn
sats, og han vinner.

Vel, det som jeg har nevnt ovenfor,
er ikke så alvorlig. Jeg tenker det kan
få noen til å smile. - Men en trener
må selvfølgelig være oppfinnsom,
for å hjelpe idrettsmannen til gode
resultater. Helst bør treneren også
tenke på idrettsmannens framtid.
Treneren bør være idealist, hjelpe
idrettsfolkene til et sunt liv og også

I DT nr. 19 skriver Helge A. Hult om
«Språk i bladet vårt og i kommunika
sjonen». - Vel, vi døve har jo i lang
tid forlangt tekst i TV. Og nå er det
flere som forlanger tegn framfor
tekst. Tenk at det aldri blir enighet
om den saken! Det er som å kaste
baller fram og tilbake.

Husk at de fleste av oss kan ikke
oppfatte ved hjelp av munnavles
ning, og heller ikke nytt og moderne
tegnspråk. Det egne døves tegn
språk er jo for vrient når det gjelder
TV. Jeg mener derfor fortsatt at vi
må kjempe for flere tekstede pro
grammer i TV, da det er mye lettere
for døve i hele landet å lese. Tenk,
det er jo for mange forskjellige dia
lekter på tegnspråk. Jeg forlanger
altså fortsatt flere tekstede TV-pro
grammer.

- Dersom de fleste døve nå vil ha
programmer med tegnspråk, så må
det bli med tekster i tillegg, uansett.

- Jeg undres: Har dere bestemt
hva slags tegnspråk vi døve bør bru
kes? Ja, kanskje - men hvordan når
det gjelder TV? De fleste døve bru
ker gammelt tegnspråk, de andre

tenke på åndelige verdier. Målet må
være at idrettsmannen etter hvert
som han blir eldre fortsetter med å
holde seg i form, samtidig som han
blir mer interessert i å bruke sin ånd
- sitt hode, og kanskje også blir in
teressert f.eks. i religion. Slik kan
idrettsmannen leve et sunt, fullver
dig liv, inntil han en dag må ta av
skjed med livet her i verden. Da fort
setter livet her på jorden uten ham.

Jeg mener at en trener bør vise in
teresse for idrettsmannen som ikke
bare gjelder idrettsprestasjoner. Vi
må huske på ordet om at mennesket
ikke lever av brød alene.

Wilhelm Schrøder.

nytt tegnspråk, og andre enda nye
re - så her er det ennå ikke bestemt.

- Nei, det må bli tekstet TV for
døve i hele landet, også av hensyn
til tunghørte og døvblitte. Tenk på al
le dem som har vanskelig for å
munnaviese. Nå er det jo mange som
begynner å forlange også MHS
(munnhåndsystemet). Husk at det er
300.000 hørselshemmede i landet, ik
ke bare vi døve (som er ca. 3.000). En
ten må vi få flere programmer tek
stet, eller vi må få programmer med
tegnspråk som også er tekstet.

Inger Lise Helgesen.

Bemerkning:
Norges Døveforbund har stort sett
holdt seg til 3 krav i forbindelse med
TV, og står fremdeles på dette: a)
Flere tekstede programmer. b) Tol
king med tegnspråk i direkte-sendin
ger, hvor det ikke er tid for teksting.
c) Flere spesialprogrammer for døve,
hvor det brukes tegnspråk. - Situa
sjonen blir nå litt annerledes, når det
ventes et system (ganske snart) som
gir oss muligheter til å få inn tekst
til de programmene vi selv ønsker.

Red.

Bruk ikke andre
folks medisiner! STØTT OØVESAKEN
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NYTT FRA FORENINGENE

milli ØSTFOLD Imm.
Lørdag 11. juni:

Styre- og medlemsmøte på Fjellstua.
Lørdag 25. juni:

Jubileumsfest på Fjellstua. Østfold
Døveforening 55 år og Fjellstua
30 år.

Lørdag 6. august:
Styre- og medlemsmøte på Fjellstua.

I feriemåneden juli vil det bli styremøter
bare hvis nødvendig.

Alle møter begynner kl. 19.
15.06 on: Medlemsmøte.

DØVES MENIGHET
05.06 sø: Menighetsfest kl. 18.
12.06 sø: Fellestur med Oslo

Døveforening.

HJEMMET FOR DØVE
Misjonskvelder og hyggeteer:
08.06 on: Misjonskveld.
15.06 on: Hyggete.

Døvekonsulent Thor Gisholt
har faste kontortider:
Mandager kl. 10·15 på Hjelpemiddelsen
tralen (ved Sentralsykehuset, Skien), tlf.
035-28210.
Torsdager kl. 11-14 og 15-18 i Døves Hus.
Andre dager kan han treffes etter avtale.

09/06: Sommer-mini-bingo.
16/06: Medlemsmøte.
24/06: Midtsommerfest på Solhøy.

AUST·AGDER

_ VEST·AGDER _

Vest-Agder Døveforening har følgende
møte:
Lørdag/søndag 4.-5. juni:

Klubbmesterskap i bridge,
Døvesenteret.

Lørdag 25. juni:
Sankthansfeiring på Døvesenteret.

Søndag 19. juni eller 3. juli:
"Apent hus», Døvesenteret._I STAVANGER _

Aust·Agder Døveforening
har møte hver torsdag i foreningens lo
kaler, i Fagforeningenes Hus på Nedre
Tyholmsvei 16. Møtene begynner kl. 19.

9.6. Økonomimøte. Informasjonssjef
Eilert Vimme, Aust-Agder spare
bank, orienterer om privat øko
nomi, sparing, banklån og ban
kens oppgaver i samfunnet.

16.6. Trekning av basar.
23.6. St. Hans-kveld. Se oppslag i

senteret.
30.6. Medlemsmøte med konsulent

Stefan Trøber fra fylkeslegens
kontor.

7.7. Siste medlemsmøte før ferien.

Apnlngstlder
Sjakk- og bridgeklubben har åpent hver
tirsdag kveld fra kl. 18,00 i døveforenin
gens lokaler. Ellers har døveforeningen
åpent hver torsdag kveld.

Hver tirsdag har sjakk- og bridgeklub
ben spillekveld i døveforeningens lokale.

Juni:
04Al5. lø.-sø.: Norsk skolemesterskap i fri

idrett og fotball. Hyggesamvær
etterpå.

08. on: Gudstjeneste i døvekirken kl.
19.
Hyggesamvær på Døves Al
dershjem, ved Kvinneforenin
gen og Misjonsforeningen, kl.
19,30.

22. on: Midtsommerfest på Ølberg
stranda, ved Ungdomsgruppa.

25. lø: Sankthans-fest på Vistnes. Alle
velkommen. Arr.: Volleyball
damene.

Juli:
07. to: Siste åpningsdag før ferien.

Juni:
03. fr: Bingo.
06. ma: Styremøte (Formannsmøte kl.

18.)
10. fr: Kulturkveld.
17. fr: Sammenkomst. .
25. lø: Sankthans-fest på fene-

hjemmet.

BLI MED TIL GOTEBORG!
Drammen Døveforening arrangerer buss
tur til GOteborg (for egne medlemmer), an
takelig 24.-26. juni.

Dere som er interessert i å være med,
bes kontakte turleder Ole Reinemo sna
rest mulig. Turen vil koste ca. 510 kroner,
men Drammen Døveforening yter 222 kra
ner til hver deltaker (medlem) ~vis det
melder seg minst 54 personer til turen.
Avgang blir fra Drammen. Deltakere som
ikke bor i Drammen, må derfor bekoste
reisen til og fra Drammen selv. .

Turlederens adresse: Ole Rememo,
Skatvedtvn. 79, 3475 Sætre.

Drammen Døveforening har følgende
møteprogram i Døvesenteret, Tresc
howsgate 9, Drammen:

~DRAMMEN___

Lørdag 4. juni:
Utflukt.

Fredag 24. juni:
Sankthans-moro.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

Postboks 1439, 3201 Sandefjord. Telefon:
034-74898. . .

Formann: Karin Syvertsen, Odmsvel 11,
3155 Asgårdstrand. Telefon: 034-82047.

Ungdomsklubben
har brus- og pølsesalg på «Skogstua»
sankthansaften. Da er det også klubb
kveld - 24. juni.

Telemark Døveforening
Døves Hus, Tordenskjoldsgt. 15,
3900 Porsgrunn.

~TELEMARK~

.ml VESTFOLD IMIII

HEDMARK

16. to:
21. li:
23. to:
?

Gudstjeneste
i Raufoss kirke søndag 26. juni kl. 11.
Offer til døvearbeidet. Etter gudstjene
sten er det kirkekaffe i menighetshuset
i nærheten.

Oslo Døveforening
Foreningslokalet er åpent tirsdager og
torsdager fra kl. 18,00.

Juni:
06. ma: Hovedstyremøte.
07. ti: Bridge.

Sportsklubben har medlems
møte.

08. on: Døvblitte har tegnspråkkurs og
kaffe.

09. to: Døveforeningen.
12. sø: Fellestur med døvekirken og

døveforeningen.
14. ti: Bridge.

Kvinneforeningen.
15. on: Hyggetreff.

Døvblitte har sommerfest.
Foredrag i døveforeningen.
Bridge.
St. Hans aften.
St. Hans fest på SKAUG. (nær
mere beskjed senere).

28. ti: Bridge.
30. to: Døveforeningen, siste dag før

ferien.

Hedmark Døveforening har følgende
møter på foreningens feriehjem «Mjøs
gløtt»:
4. juni kl. 15:

Medlemsmøte.
Helgen 17.-19. juni:

Valdres-tur. Hamar Døves i.l.
arrangerer.

25. juni kl. 18:
Sankthansfest.

__OPPLAND __

LØRENSKOG DØVEFORENING
(lokallag av Oslo Døveforening)
Kurland Grendehus, Holenvn. 31,
2006 Løvenstad.

Ferieopphold
De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt» kan henvende seg Iil Gunnar
Bjørklund, Sveen, 2320 Furnes.
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_ HAUGALAND _

03. juni:
Hyggesamvær i Skudeneshavn for
Haugesund og Sør-Rogaland. Pro
gram kommer senere.

22. juni:
Sommerfest på restauranten i Saga
Maritim Hotel, kl. 19,30.

26.-31. juli:
Sommertreff for døve i alle aldre, i
Saga hotellene.

m. BERGEN II1II
Juni:
06. ma: Tegnspråkkurs i døvesenteret.
07. ti: Eldreutvalget arr. sommertur.

Bridgeklubben trener fra kl.
18,30.
Kulturutvalget har møte kl. 19.
Dameklubben har styremøte kl.
19,30.
Ungdomsklubben har ekstraor
dinært årsmøte kl. 20.

08. on: Formannsmøte i storsalen kl.
19,30.

09. to: Kulturkveld: Journalist Anders
Magnus forteller om situasjo
nen i Libanon i dag. Han viser
også lysbilder. Kl. 20.

10. fr: Informasjonskveld for døvblitte
og deres pårørende, kl. 19.

13. ma: Bibelgruppe kl. 19.
Tegnspråkkurs i døvesenteret.

14. ti: Dameklubben arr. sommerbord
på hyggekvelden.

16. to: Døveforeningen arr. sommer
bord i storsalen.

23. to: Sankthans-aften. Barnetreff på
Døvehytta Birkhaug, Totland,
kl. 17. Arr. Dameklubben.
Storsalen er åpen.

30. to: Siste åpningsdag før ferien.

Il MØRE OG ROMSDAL [I
Juni:
03: Ungdomsgruppa.
04: Døveforeningen (døvehytta).
10: Informasjonskurs/stevne. (Sted be-

kjentgjøres senere).
11: Forts.
12: Forts.
17: Ungdomsgruppa, siste møte før

ferien.
18: Trimmarsj fra Spjelkavik til hytta.
25: Moldegruppa.
??: Vennskapskamp i fri-idrett mellom

Trondheim og Alesund i
Trondheim.

Juli:
02: Døveforeningen, siste møte før

ferien.

Ungdomsgruppa skal ha alle sine sam
linger på døvesenteret.

Døveforeningen skal også ha sine sam
linger der, bortsett fra at vi etter vårfesten
flytter møtene til lørdag, og stedet blir
som før, nemlig feriehjemmet.

Rett til endring i programmet for
beholdes.

_ TRONDHEIM _

Juni:
05. sø: Fellesarrangement på Granly,

Døves Menighet og DIL. Pen
sjonærene på Døves Alders
hjem blir med.

07. ti: Bridgeklubben.
08. on: Ungdomsklubben: Video fra

Meråker.
09. to: Døveforeningen: Medlemsmøte.
11. lø: Ungdomstreff i lokalet, kl.

15-18.
12. sø: Familiegudstjeneste i døvekir

ken kl. 11.
Hytta er åpen.

14. ti: Bridgeklubben.
15. on: OIL har medlemsmøte.
16. to: Eldretreff kl. 10.

Dameforeningen.
Hverdagsgudstjeneste i døve
kirken kl. 18.

19. sø: Hytta er åpen.
21. ti: Bridgeklubben.
22. on: Døveforeningen.
23. to: Døveforeningen.
24. fr: DIL - Alesund, vennskaps

kamp. Fest på Granly, lørdag.
26. sø: Siste gudstjeneste før ferien,

Døves Aldershjem, kl. 16,30.
28. ti: Bridgeklubben.
29. on: Døveforeningen, siste åpnings-

dag før ferien.

85 års fest
Trondheim Døveforening kan i år holde
jubileumsfest igjen. Denne gangen fyller
foreningen 85 år, og det vil bli feiret med
fest på Hotell Prinsen 22. oktober.

II NORD·TRØNDELAG Il
STJØRDAL:
04. juni (lø.):

Dugnad, Feriehjemmet, Levanger.
10. juni (fr.):
Hyggekveld, Sanitetshuset, Stjørdal.

25. juni (lø.):
(Dugnad) St. Hansfest,
Feriehjemmet, Levanger.

STEINKJER (Møtene begynner kl. 20):
21. juni (tL):
Hyggekveld, Samfunnshuset.

Styret
Nord-Trøndelag Døveforening hadde kon
stituerende møte 15.04. Det nye styret
konstituerte seg slik:

Formann: Olav Moen. Nestformann: Jo
rulf Hjulstad. Sekretær: Anny Hegdahl.
Styremedlem: Ole Martin Husby. Vara
mann i sør: Oddmund Fossen. Varamann
i nord: Willy Roel.

TROMSØ

Møter
Tromsø og Omegn Døveforening har mø
te i Aagaard-Salongen i Tromsø følgen
de dager fra kl. 19:

Onsdag 8. juni
Onsdag 22. juni
Lørdag 18. eller 25. juni: Sankthansfest

på døvehytta?

Døveskole i Beirut
Midt i skuddlinjen under den israel
ske invasjonen av Beirut i fjor som
mer - der lå fader Andewegs inter
natskole for døve. Skolen fikk store
ødeleggelser. Men Andeweg er dyk
tig. Han har klart å skaffe penger til
gjenreisning. I dag er skolen i full
drift igjen, bedre enn før. 32 elever
bor på skolen. Yngste elever 2% år,
de eldste er 16-17-år gamle.

Andeweg, som er kjent over hele
verden for sitt arbeid med å skaffe
døve barn skolegang, har også len
ge drevet med utdanning av døvelæ
rere. «Hvis du utdanner en døvelæ
rer, så hjelper du hundre døve barn",
sier han. Nå er lærere fra hans sko
le i arbeid i Egypt, Sudan og mange
andre land. Den norske døvelærer og
misjonær Ingebjørg Finstad har vært
med på dette. I tre semestre var hun
instruktør ved Andewegs seminar for
døvelærere i Libanon. - Nå lurer An
deweg på om han kan få en norsk
husmor som kan ta seg av de min
ste elevene på døveskolen i Beirut.
Hun bør helst kunne arabisk eller
fransk, og gjerne tegnspråk, sier han.
Men det haster ...

Fin aksjon av russen
for Andebu·hjemmet
Nå skal det bli asfaltering av veiene
mellom de 6 elevhjemmene og sko
lebygget på Hjemmet for Døve i An·
debu. Dette vil gjøre det lettere for
rullestol-brukere og andre med gå
vansker å komme fram mellom huse
ne. Arbeidet vil bli gjort i sommer.

Pengene til dette er sikret. Russen
i Tønsberg har hatt en aksjon. De har
solgt gavebrev på 20 kroner stykket.
Aksjonen har de holdt på med i 3 må
neder. Resultatet ble nesten 40.000
kroner. Disse pengene er overrakt
Hjemmet for Døve i Andebu.

Døvblitte, Sverige
Det svenske tunghørtforbundets av
deling for døvblitte (vuxendova) har
holdt sitt tredje årsmøte. Det ble
holdt i Uppsala. Beretningen viste at
1982 var et bra år for landets omkring
4.000 døvblitte. Nå finnes det f.eks.
utdannede tolker for døvblitte. Tele
verket har opprettet formidlingssent
raler for samtaler mellom brukere av
teksttelefon og vanlig telefon.

Formann i styret for 1983 er Karl
Henrik Wallroth, og nest-formann er
Birgitta Magnusson.

(Dette noterte jeg fra svensk tekst
TV, som jeg tok inn på mitt TV
apparat hjemme på Gjøvik, - skri
ver Gunnar Sundby til oss.)
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Opplagt for skolesjefen i Bergen
at Hunstad bør bli døveskole

- på tross av protestene -

Debatten ruller videre om
skolebruks-planen i Bergen. Som vi
har orientert om før, ble det i planen
foreslått at Hunstad spesialskole
skulle bli spesialskole for hørsels
hemmede på Vestlandet. (Nå er det
spesialklasser på Møhlenpris skole.)
Vi har også gjengitt kort noen protes
ter mot dette, hentet fra avisene i
Bergen.

Skolebruksplanen ble drøftet på
årsmøtet i Bergen Lærerlag. Der ble
det opplyst:

Fylkesstyret vil anbefale at Hun
stad skole blir beholdt for den bru
kergruppe som skolen er bygget for,
også for voksenopplæringen, mens
hørselshemmete blir sambrukere av
Fridalen skole. Foreldre til psykisk
utviklingshemmete elever på Fager
åsen ønsker å få sine barn til Hun
stad skole, hva også lærernes fylkes
styre anbefaler.

(BT 7. mai)

Foreldre til13 Hunstad-elever hadde
to dager senere et langt innlegg i avi
sen, og med denne avslutningen:

Foreldre til elever ved Hunstad
skole ber om at denne skolen behol
des som et grunnskoletilbud for da
gens elever og for senere elever som
trenger spesielt tilrettelagt undervis
ning. - I tillegg må skolen få arbei
de som før med å gi de voksne elev
ene på Hunstad et tilpasset under
visningstilbud. Hunstad skole er byg
get slik at den utmerket godt kan
brukes av ulike aldersgrupper. Byg
ningen er bortimot ideell for funk
sjonshemmete, og det er derfor ikke
akseptabelt om vi ikke får beholde
denne skolen for denne gruppen
barn og unge.

(BT 9. mai)

Samme dag hadde Hillestad og
Løkeland fra Norsk Spesiallærerlag
et innlegg som avsluttes slik:

Vi vil ellers peke spesielt på den
delen av planen som angår elever
som får sin undervisning i spesial
skoler og- klasser. Utkastet til sko
lebruksplan konkluderer med forslag
til løsninger som ikke i alle tilfelle be
tyr et like godt tilbud til funksjons
hemmede elever. Vi tenker her på at
elever som tidligere fikk sitt skoletil
bud i lite egnete omgivelser, etter
plangruppens forslag vil komme til
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å miste det gode og tidsmessige til
budet de nå omsider har fått til for
del for en annen gruppe funksjons
hemmede elever. Vi finner det helt
urimelig at de svakeste gruppene på
denne måten blir satt opp mot hver
andre. - Gjennom de siste årene
har våre politikere fra ulike hold gitt
uttrykk for positiv vilje til å tilgode
se funksjonshemmede elever, som
tradisjonelt har vært lavt prioritert
når det gjelder undervisningstilbud.
Norsk Spesiallærerlag forventer at
politikerne nå også følger opp den
ne linjen i praksis, og vi går sterkt
imot plangruppens forslag om løs
ninger som for en gruppe funksjons
hemmede ville bety et klart tilbake
skritt.

(BT 9. mai)

19. mai hadde BT et oppslag:
«Skolebruksplanen i motbør». Der
nevnes at planen nå har vært ute til
høring og at det er kommet inn 250
sider med kommentarer.

Dagen etter gir avisen en lengre
orientering om hva skolesjefen nå
har foreslått overfor skolestyret i
Bergen. Om Hunstad skole heter det:

- Det er store udekkede behov
innen spesialundervisningen, sier
skolesjefen og nevner spesialskolen
for døve og tunghørte som i mange
år har ventet på å få akseptable ar
beidsforhold. For skolesjefen synes
løsningen å være ganske opplagt:
Hunstad skole er meget godt egnet
til formålet og staten vil antakelig
kunne overta driften av skolen, frem
holder han. Døve og tunghørte er en
stor gruppe funksjonshemmede og
noen har også andre funksjonshem
ninger. Det spesielle forsterkerutsty
ret som brukes i de tunghørtes un
dervisning bør ikke, på grunn av for
styrrelse plasseres i betongbygg.
Skolesjefen peker dessuten på be
tydningen av at denne skolen bør lig
ge i nærheten av førskolen i Jonas
Lies vei for hørselshemmede barn og
Øre-klinikken på Haukeland
Sykehus.

Om Hunstad skole uttaler han at
dens elevtall går jevnt og sikkert ned
over for en stor del som følge av in
tegrering av elevene i normalskoler.
Han nevner Tveiterås skole som et
alternativ der det også kan realise
res et opplæringssenter, eventuelt

mindre avdelinger ved Loddefjord,
Nordnes og Kalvatræet skoler. Et
forslag fra en foreldregruppe om å
opprette opplæringssenter for voks
ne funksjonshemmede på Hunstad
skole, finner skolesjefen interessant,
men høyst uavklart både faglig og
politisk. Hvis Hunstad blir en statlig
døveskole må det sørges for at funk
sjonshemmede som i dag benytter
skolens svømmebasseng til trening,
får beholde denne muligheten. Det er
også en forutsetning at nåværende
elever får fullføre sin grunnskole ved
Hunstad skole.

(BT 20. mai)

Skolesjefens innstilling skal be
handles 21. juni i skolestyret, som så
skal sende sitt forslag til behandling
i bystyret.

((Guds forsømte barn»)
kommer i Oslo
Vi ringer Mira Zuckermann (som har
tatt tilbake sitt jentenavn): Det går
rykter om at «Guds forsømte barn»
skal settes opp på teateret i Oslo,
hva har du å fortelle?

- Det er riktig, svarer Mira. - For
beredelsene er i full gang. Skuespil
let får antakelig premiere på Oslo
Nye Teater i midten av november.
Men det får en annen tittel, "Stillhe
tens barn».

- Er det for å lure publikum?
- Nei, vi synes at "Guds forsøm-

te barn» virker så negativt og misvi
sende. "Stillhetens barn» passer
bedre.

- Javel, kommer de samme skue
spillerne igjen, som i Trondheim?

- Bare i hovedrollene, som spil
les av Per Jansen og meg. Alle de an
dre er nye, så det krever mye arbeid
med å lære dem opp. De skal jo
f.eks. lære en del tegnspråk, og det
er ikke fort gjort, sier Mira i telefonen
(tekst-telefonen).

th·i·s.
Teksttelefon
Mira Zuckermann, Oslo, har fått
teksttelefon. Nummeret er

02 - 41 8847

NDF - Trondheim
Norges Døveforbunds avdelingskon
tor i Trondheim er stengt i tiden 28.
mai til 12. juni, grunnet reise.

Halvor Greftegreff,
døvekonsulent.



EI/y Kvalsund og Kåre Egeland, som ble
viet i Døves kirke i Stavanger 19. mars.

EKTESKAP
Vi gifter oss 18. juni. - Marit Berg·
strøm og Ole Kristian Kolstadbråten.

80 ÅR
Ole R. Myklebust, N. Egerøy, 4370
Egersund, fyller 80 år 4. juni.

80 ÅR
En av de eldste medlemmer i Møre
og Romsdal Døveforening, Ole Sol
sletten, fyller 80 år 5. juni. Han var en
av dem som var med og stiftet fore·
ningeni 1924, da foreningen fikk sitt
sete i Kristiansund N, og han har
stått som medlem uavbrutt i alle åre
ne senere, fram til i dag. I denne ti
den har han også hatt en rekke tillits
verv, bl.a. i flere år som kasserer.
Han har også vært foreningens for·
mann, i 2 år. Han er en av de få som
er utnevnt til æresmedlem i Møre og
Romsdal Døveforening.

Som pensjonist tar Ole Solsletten
det med ro. Han har sitt eget hus og
hjem i Blindheim-brevik, nær 6010
Spjelkavik.

Vi, dine venner rundt i distriktet,
sender en hilsen til jubilanten på den
store dagen. Vi gratulerer så meget,
håper du får det hyggelig,. og vi øn
sker deg alt godt i årene som kom
me~ E a

BRUK VAR RIKTIGE
POSTADRESSE

DØVES TIDSSKRIFT
POSTBOKS 97
5001 BERGEN

75 ÅR
Kåre Røstad, Fredheim, 7600 Levan·
ger, fyller 75 år 9. juni.

75 ÅR
Martin M. Helle, 4110 Forsand, fyller
75 år 9. juni.

70 ÅR
Harald Bølstad, Lavransvei 30, Oslo
6, fyller 70 år 6. juni.

50 ÅR
Erling Eriksen, cio Røberg, Uranien
borgveien 12, Oslo 3, fyller 50 år 8.
juni.

JOHAN EGON PETTERSEN
Vår kjære venn, Johan Egon Petter
sen, omkom ved en trafikkulykke
30.04.83, 78 år gammel. Han skulle
krysse vegbanen (E6) da han ble på
kjørt, og sammenstøtet med bilen
var så kraftig at han døde på stedet.

Egon, som han alltid ble kalt, var
født på Stjørdal. Han ble i tidlige bar
neår bortsatt til en annen familie
samme sted. Han begynte på døve
skolen i Trondheim, men han fullfør
te sin skolegang i Hamar, hvor han
også ble konfirmert.

Han begynte i ung alder å arbeide
på bondegårder. Det var det arbeide
han likte best. Han var et friluftsmen
neske og hadde en frisk og spenstig
kropp. Som eksempel kan fortelles at
han i unge år inngikk et veddemål
med en kamerat om at han turde å
hoppe fra isflak til isflak over en nok
så stor elv. Egon vant veddemålet.

Og kjent for mange var også hans
kjærlighet til sykling. Han syklet fra
Levanger til Østlandet og besøkte
mange byer de~ Ja, hele 11 ganger
foretok han disse sykkelturene, det
ble mange mil, det.

Han var alltid tjenestevillig, og
mang en arbeidsdag har han nedlagt
ved feriehjemmet på Levanger. Skui·
le det kjøpes noe nytt til feriehjem
met, ja, da hjalp han til med det
også.

Ca. 1950 flyttet Egon til en gård
ved Levanger. og han arbeidet som
gårdskar der. Husbondfolka heter
Bjørg og Martin Stavrum. Han had
de sitt hjem der til den tragiske
ulykken.

Egon var godt likt av alle, og i
Nord-Trøndelag Døveforening vil han
bli savnet på møter og sammenkom
ster. Vi lyser fred over hans minne.

W.R.

RASMUS BJELLAND
7. mai døde en kjent skikkelse blant
døve i Oslo og landet for øvrig, Ras
mus Bjelland. Han ville fylt 80 år i ju
li. I flere år hadde han hatt helsemes
sige plager og problemer, men han
var seig og holdt ut.

Med Rasmus er en personlighet
gått bort. Han var spesiell. Han var
kjent for sine gode replikker. På ta
lerstolen var han både skarp og vit
tig, og det vargrunn til å legge mer
ke til hva han hadde å si. Hans utta
lelser var vanligvis godt gjennom
tenkte.

Så var da også Rasmus en meget
benyttet mann til viktige oppgave~

Han var en tid formann i Oslo Døve
forening, og han satt en tid i Norges
Døveforbunds styre. På landsmøte
ne var han meget veltalende på ta
lerstolen.

Rasmus likte å fortelle at han var
«kjuagutt», født på Nordnes i Bergen.
Selv om han bosatte seg i Oslo, så
var og ble Bergen hans hjemby. Kom
en bergenser til hovedstaden, så
spurte Rasmus om han hadde med
seg langebrød og gammelost, for det
var noe som Rasmus likte.

Og nå er den gamle kjuagutten
borte. Vi kommer til å savne ham 
og huske ham.

Fred med Rasmus Bjellands
minne. th.i.5.

Fra Kenya
har vi fått en liten hilsen fra Vigdis
R. Lønning. Hun skriver at hun og
vesle Hege (døv) kanskje tar en tur
til Norge i juni. Hege vil også gjerne
en tur til AI.

Familien tenker å være ett år til i
Kenya. Det vil si at Hege kommer til
å gå hele 1. klasse på skolen der. Vig
dis har hatt tre tegnspråkkurs for
barn. Barna ble delt opp etter alde
ren. Det gikk fint. Noen av de voks
ne var også med. Til høsten er det
meningen å holde nye tegnspråk
kurs, forteller Vigdis.

Hvis Vigdis og Hege kommer til
Norge i juni, skal de iallfall til Skå
dalen. Hege skal også til kontroll på
Rikshospitalet. Og så vil de besøke
Bergen, og gjerne AI.
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Thor H. 12,29 i kule
På Bislett, 9. mai, under arrangement
av Vidar Sportsklubb, stilte Thor
Hammerborg opp i kulestøt. Thor
gjorde sine saker meget bra. Han
hadde alle sine støt over 12 m. Det
beste resultatet ble 12,22 m, og en
3. plass i kl. B. Han var fornøyd med
resultatene, etter bare 3 gangers tre
ning uken før. Og han vil nok komme
sterkt tilbake.

Werner Wennerstrøm.

God åpning i diskos
De to klubbkameratene Thor Ham
merborg og Werner Wennerstrøm
har sesongdebutert i kastøvelsen
diskos. Begge oppnådde resultater
som de var fornøyd med. Thor fikk
38,06 og Werner 32,66 m. Spesielt
Thors resultat er over forventninge
ne. Kanskje vi kan vente oss nye dis
kos-rekorder i år?

Lørenskog FIL sto som arrangør
av dette stevnet, som var et trenings
stevne 19. mai på deres «hjemmeba
ne» Rolvsrud stadion. Været var
pent, men med sterk motvind.

We-We.

_ TRONDHEIM I

Tore Solem åpnet godt
Tore Solem års-debuterte i spyd på
Bislett 9. mai. Arrangør var Vidar
Sportsklubb. Tore slengte spydet til
62,48 cm, og som ga en 3. plass i
klasse A. Han viste lovende takter på
at i år vil det løsne for ham. Kanskje
70 meter ikke lenger er en magisk
grense?

- Vi vil bare legge til at han had
de et godt kast over 64 m, men som
ble dømt dødt. Til tross for at han
holdt seg godt innenfor kast-streken.
Spydet landet helt «flatt».

Vi får krysse fingrene for både
ham og de øvrige døve og håpe at
framgangen fortsatt vil melde seg.
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Klubbmesterskapet
i sprang ult.
Arets klubbmesterskap i sprang ult.
ble avviklet i døveskolens gymna·
stikksal 16. mars. Frammøtet var
stort sett godt. John Solem og Pet
ter Stangvik delte klubbmesterska·
pet i høyde ult. med 1.40 i seniorklas
sen. Men i lengde ult. var det Petter
som vant med 2.81. Sissel Stiklestad
var ikke til å true i kvinnenes senior·
klasse og vant begge øvelser med
henholdsvis 2.02 og 0,85 m. I jente
nes juniorklasse ble det imidlertid
oppnådd bedre resultater, idet Kate
Traasdahl oppnådde 2.06 og 0,95 m.
Hun er en fin hopptype med fin
spenst og kraft i satsen og har bl.a.
hatt et godt forsøk på 1.00 i høyde
ult. under trening.

Vær oppmerksom på Kjetil Røn
ning! Tross sine 12 år viste han fine
takter og klarte 2.10 i lengde ult. Der·
med satte han ny aldersrekord for
døve i Norge, og vi kan altså vente
oss meget av ham i tiden framover.
Herrer:
Lengde ult., senior:

1. Petter Stangvik, pers.rek. 2.81
2. John Solem 2.75
3. Torbjørn Thomassen, pers. rek. 2.60
4. Leif A. Rånes 2.58
5. Aslak Hansen, pers.rek. 2.55
6. Bjørn Myran 2.40
7. Geir Brorstad, pers. rek. 2.36
8. Jens P. Markussen 2.34
9. Ove Hjelen, pers. rek. 2.33

10. KariD. Kristiansen, pers. rek. 2.31
11. Ottar Smørholm 2.25

Lengde ult., junior:
1. Kjetil Rønning, pers. rek. 2.10

Høyde ult., senior:
1. John Solem 1.40
2. Petter Stangvik, pers. rek. 1.40
3. Aslak Hansen 1.20
4. Torbjørn Thomassen 1.20
5. Leif A. Rånes 1.15

Kvinner:
Lengde ult., senior:
1. Sissel Stiklestad 2.02
2. Kari n Myran 1.99
3. Sigrid Olsen, pers. rek. 1.71

Lengde ult., junior:
1. Kate Traasdah I 2.06
2. Elinor Rønning, pers. rek. 2.01
3. Karin Skåle, pers.rek. 1.96

Høyde ult., senior:
1. Sissel Stiklestad 0.85
2. Karin Myran 0.80

Høyde ult., junior:
1. Kate Traasdahl, t.pers.rek. 0.95
2. Kristin Fuglås, pers. rek. 0.95
3. Karin Skåle 0.85

Klubbrekord til Kate
Traasdahl ved korrespon·
danse·mesterskapet

Skolepiken Kate Traasdahl gjorde en
fin innsats da Trondheim Døves
Idrettslag avviklet sitt korrespon
dansemesterskap i hopp ult. på dø
veskolen 9. mars. Hun gikk hen og
vant juniorklassen med 2.11 i leng
de ult., som er ny klubbrekord. Den
gamle rekorden fra i fjor på 2.08 had
de hun selv, så klart er det framgang
å spore hos den blide idrettsjenta fra
Harstad. Hennes notering er også ny
aldersrekord for døve 16-åringer i
Norge.

Ellers var Petter Stangvik i fint
slag og noterte seg for ny pers.re
kord i høyde ult. med 1.37 og 2.78 i
lengde ult. Bjørn Myran, Kåre Jako
la og Walter Pedersen overvåket det
hele som autoriserte fri-idrettsdom
mere.

Herrer:
Lengde ult., senior:
1. Petter Stangvik, pers. rek. 2.78
2. John Solem 2.70
3. Aslak Hansen, pers. rek. 2.58
4. Tore Kargård 2.52
5. Leif A. Rånes 2.46
6. Torbjørn Thomassen 2.46
7. Geir Brorstad, pers. rek. 2.34
8. Svein Olsen 2.21

Lengde ult., junior:
1. Edvard Rundhaug, pers.rek. 2.37

Høyde ult., senior:
1. John Solem 1.37
2. Petter Stangvik, pers.rek. 1.37
3. Ove Hjelen, pers.rek. 1.25
4. Torbjørn Thomassen, t.pers.rek. 1.20
4. Aslak Hansen 1.20
6. Svein Olsen 1.15
7. Leif A. Rånes, t.pers.rek. 1.15

Høyde ult., junior:
1. Edvard Rundhaug, pers. rek. 1.00

Kvinner:
Lengde ult., senior:
1. Sissel Stiklestad 1.96
2. Kari n Myran 1.93
3. Oddny Sneisen 1.66

Lengde ult., junior:
1. Kate Traasdahl, pers. rek. 2.11
2. Karin Skåle, pers. rek. 1.93
3. Elinor Rønning, pers. rek. 1.90
4. Heidi Ovesen, pers. rek. 1.85
5. Kristin Fuglås, pers. rek. 1.72

Høyde ult., senior:
1. Ellen Nilsen 1.00
2. Sissel Stiklestad, t.pers.rek. 0.90
3. Karin Myran 0.85

Høyde ult., junior:
1. Kate Traasdahl, t.pers.rek. 0.95
2. Karin Skåle, pers.rek. 0.90
3. Kristin Fuglås, pers.rek. 0.85

Fri-idrettsoppmann
Walter Pedersen.



_ ALESUND
L.....---

24. april arrangerte Hareid I.L. krets
mesterskap i terrengløp i Bigset ved
Hareid. Løypa var 10 km. Deltakere
for Alesund Døves Sportsklubb var:
Harald Oppigård, Kjell O. Olsen og
Kjell Fiskergård. Det var nydelig vær.
Kjell Fiskergård kom i mål som nr. 5
i klasse 40-44 år, tiden 43.01.7. Kjell
O. Olsen ble nr 7. i klasse 35-39 år,
tid 45.09.0. Harald Oppigård brøt lø
pet etter ca. 4 km p.g.a. problem med
hoften.

30. april arrangerte Aksla I.L,
Aksla-mila (10000 m) på Aksla stadi
on. Det var bra vær, men litt kjølig.
4 løpere startet for Alesund Døves
Sportsklubb. Kjell Fiskergård kom i
mål som nr. 20 av 111 og fikk tiden
39.12, personlig rekord (før 39.55.9 i
1980) - Kjell O. Olsen kom på 46.
plass med tiden 42.33. Karsten
Ramsvik løp til en 94. plass med ti
den 52.06. Harald Oppigård ble sist
av de 4 på en 99. plass med tiden
55.38. - Kjell O. Olsen, Karsten
Ramsvik og Harald Oppigård løp for
første gang 10000 m.

Oppmann Kjell Fiskergård.

Friidrettsserien 1983
Ålesund Døves Sportsklubb

1. Kjell Fiskergård,10000 39.12 466
2. Kjell O. Olsen, høyde ult. 1.37 442
3. Kjell Fiskergård, høyde ult. 1.34 402
4. Harald Oppigård, høyde ult. 1.34 402
5. Kjell Fiskergård, lengde ult. 2.63370
6. Adolf Standal, høyde ult. 1.31 366
7. Kjell O. Olsen, 10000 42.33.0 343
8. Kjell O. Olsen, lengde ult. 2.57 333
9. Leif G. Kvernberg, lengde ult. 2.52 301

10. Harald Oppigård, lengde ult. 2.44 250
11. Adolf Standal, lengde ult. 2.43 244
12. Karsten Ramsvik, lengde ult. 2.40 225
13. Leif G. Kvernberg, høyde ult. 1.20222
14. Rolf Arntsen, høyde ult. 1.20 222
15. Trygve Krogstad, lengde ult. 2.29 153
16. Trond Brudevold, lengde ult. 2.26 133
17. Rolf Arntsen, lengde ult. 2.20 94
18. Karsten Ramsvik, 10000 52.06.0 81
19. Trond Brudevold, høyde ult. 1.05 18
20. Karsten Ramsvik, høyde ult. 1.05 18
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Programmet
for Stavanger Døves Idrettsforening
blir i tiden framover slik:
10.06: Ansvar: Skyttekomiteen.
25.06: Sankthansfest på døvehytta

på Vistnes. Ansvar:
Volleyball·gruppa.

26.08: Friidrettskomiteen.

Kolbjørn Bø Sande
er en ny mann i laget, 17 år gammel.
Han er svaksynt, i likhet med Arne
Løvik, men han er glad i sin idrett. I
fjor begynte han å trene, og han
meldte seg inn i idrettslaget Skjalg,
hvor han trives godt. Resultatene
han har oppnådd i de første stevne
ne er bare en begynnelse, men tide
ne vil sikkert gå nedover etter hvert.

- 9. januar løp han 800 m innen·
dørs i Tjensvollhallen. Tiden ble
2.40,14, som ga 4. plass.

23. januar, samme sted, løp han
1500 m på 5.25,15, som også ga 4.
plass.

4. mai startet han første gang
utendørs, i «Sparekassecupen» på
Stavanger stadion. Han løp 3000 m
på 11.43,9.

Sykkelsporten
er igang igjen, og foreløpig er det to
døve rogalendinger som satser med
tanke på å kvalifisere seg til døves
VM i Frankrike 2.·3. juli. I fjor fikk
som kjent Jan Ståle Storøy 4. plass
sammenlagt. I år holdes VM to må·
neder tidligere enn i fjor, og varmen
i Frankrike kan nok bli hard for
nordmennene.

Havdur sykkelklubb arrangerte 62
km turritt 24. april i strålende vær. To
døve startet i samme pulje. Jan Stå
le Storøy fulgte med i sluttspurten og
fikk samme tid som vinneren, men
likevel 3. plass i klasse 4. Tid 1.33,23.
Sem Bratland kom dessverre langt
etter denne gangen, tid 1.55,51. 
Jan Ståle har i år meldt seg inn i Hav
dur Sykkelklubb, og han håper der å
lære mer. Kanskje andre døve følger
etter?

Fin seier til Storøy
Rogaland Sykkelkrets arrangerte
«Mai-rittet» 1. mai. I Sandnes startet
Jan Ståle Storøy på det 63 km lange
løpet. Han tok revansje fra forrige
løp. Denne gangen vant han innspur
ten i klasse 4 og ble dermed vinner
av klassen. Det var 18 mann igjen i
feltet 3-400 meter før mål. Av disse
var det 3 som brøt ut og kjempet om
førsteplassen, som altså gikk til Jan
Ståle i klasse 4. De to andre vant og
så sine klasser. Jan Ståles tid ble 1
time og 41 minutter. (1,50 for to år
siden.)

Og en nye seier
«Jærtrillen» gikk 8. mai. Dett~,sykkel

rittet er på 80 km. Været var ufyse.;
lig, med regn og kuling. Likevel star
let både Sem og Jan Ståle. De syk-

. let i samme pulje. - Farten var ikke
så god. Jan Ståle ville vente til det

NORGES
DØVE·l DRETTSFORBUN D

TERMINLISTE 1983:
4.-5. juni Skolemesterskap i fri

idrett og fotball, Stav
anger.

24.-26. juni Nordisk handicap
stevne for barn, Sarps
borg.

2.-3. juli Landskamp i friidrett
NOR-SWE-GER, Gøte
borg.

2.-3. juli VM i sykling, Nimes,
Frankrike.

7.-13. juli EM i svømming og
vannpolo, Antibes,
Frankrike.

1.-8. august EM i tennis, Luzern,
Sveits.

20. aug. DM i orientering, Oslo.
27.-28. aug. DM i skyting, Stav

anger.
27.-28. aug. Nordisk mesterskap i

orientering, Danmark.
27.-28. aug. Nordisk mesterskap i

fotball, Oslo.
2.·3. sept. DM i friidrett, Pors

grunn.
9.-11. sept. DM i fotball, Bergen.
8.-9. okt. Wadkøpingspelen, ter

rengløp, håndball,
Ørebro.

November Skolemesterskap i
svømming og volley
ball, Holmestrand?

gjensto 10 km, før han rykket. Derfor
ble sluttiden svak sammenlignet
med i fjor. Det ble pulje-seier for Jan
Ståle, men altså på dårlig tid. Man
fikk bar uoffisielle tider. Sem var over
20 minutter etter Jan Ståle i mål. Han
må nok skjerpe seg hvis han skal kla
re kvalifiseringen.

Kvalifisering blir i forbindelse med
«Mandalsrittet». Da skal de aktive
døve sykkelrytterne ha samiing i
Kristiansand.

Jan Ståle.

SVAR
på spørsmålene på side 6:

1. To.
2. Frankrike, Sveits og Belgia.
3. 10.000.
4. 150.000 øyer.
5. I Roma.
6. Sannhet.
7. Støren.
8. Peterskirken i Roma.
9. Rød.

10. Uglen.
11. Japan.
12. Pluto.
13. Harald Grønningen.
14. I Mexico.
15. I juni 1981.
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PRIORITERT BLAD

Kvikk Ryddekompani
Rydding og bortkjøring

Tromsøgt. 13 - Tlf. 353280
OSLO 5

Retur·adresse: Postboks 97 • 5001 BERGEN

o Slaetting
O O T. Skretting AlS, Sjøhagen 15, Hillevåg

Postboks 319, 4001 STAVANGER
Telefon (04) 586000

Larviks Begravelsesbyrå
Knut Sletsjøe

3250 LARVIK

Tidsskriftet Sosial Trygd
Utgis av

TRYGDEKONTORENES LANDSFORENING

Stortingsgt. 6 - Tlf. 41 5990
OSLO 1

l '_

PhiliPS~~~~
1',"",;1 Norsk Aktleselskøp Philips
I~ Sandstuvn. 70, Oslo 6. Postboks 1, Manglerud, Oslo 6
"-iV Telefon: (02) 680200. PH ILI PS

Lerum Konserves AlS
Postboks 159

5801 SOGNDAL
Telefon 056 172 022· Telex: 40613 Lerum N

BJØLSETH AlS CARAVAN

2434 JØMNA

Tlf. 064 I 18308

Norges Fiskarlag
Sentralbord - 07 5296 80

Idungården - 7000 TRONDHEIM

Samuel Blom·Bakke & CO.
4870 FEVIK

Trelast· Bygningsartikler· Trevareverksted
Tlf. 47111

Malervarer . Jernvarer
Tlf. 47389

SOLID rengjøring A.s
Hovedrengjøring - Daglig renhold - Vinduspuss
Byggrengjøring - Tepperens - Industrirengjøring

og rengjøring etter brann

Østerdalsgt. 1 - OSLO 6 - Tlf. 195433 - 190880

Pe - Be
Freight Services AlS

Osterhausgt. 29 - Tlf. 4241 85
OSLO 1

A.s Helsekost
Helsekostforretning med rikt utvalg av vegetariske mat
varer, soyaprodukter, biodynamisk dyrkede safter m.m.

En gros og detaljsalg til hele Nord·Norge.

Storgt 106 - Tlf. 86741 - TROMSØ

Modum Industri og Mek. Verksted
Alt i dører og vinduer

Tlf. 03 I 780488
3360 GEITHUS

Måløy Skipsekspedisjon AlS
Tlf. (057) 51 077 . Telex 42501

6700 MALØY

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


