
BILDET:

Sven Braathen fra Hokksund har med
familie vært i Israel. Her ser vi ham
i ørkenen, ved null-punktet mellom
hav og land. I dette nummeret fortel
ler han fra turen. (Foto: Braathen.)
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Norges Fiskarlag

Sentralbord - 07 529680

Idungården - 7000 TRONDHEIM

Norsk Aktieselskap Philips
Sandstuvn. 70, Oslo 6. Postboks 1, Manglerud, Oslo 6
Telefon: (02) 68 02 00.

DnC
Den norske Creditbank

AlS Tønsberg Papirindustri
TØNSBERG - Telefon 11660

Granlund & Paulsen

PELSFORRETNING

Storgt. 27 - Tlf. 429557
Roald Amundsensgt. 6 - Tlf. 421771

OSLO

Victoria Rica Hotel rnr~
Lillehammer '~-J
Tlf. (062) 50049. Telex 19806 vi hot n ~

Ferie, fritid, forretningsreisende. Kurs for~
2-280 deltakere. 105 rom m. bad/dusj,
toilett, radio, telefon og TV.

COMPUTERSYSTEM A.S
Prinsensgt. 4 C - Postboks 471
7000 TRONDHEIM
Tlf. 07/527570
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Kvikk Ryddekompani

Rydding og bortkjøring
Tromsøgt. 13 - Tlf. 353280

OSLO 5

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

og rengjøring etter brann

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

Egil Christiansen & Co
Vaskeri- og stork;økkenmaskiner

Husebyveien 9
3200 SANDEFJORD

Tlf. 034 1 61 575

[Mj]@~~

TRAFO
e Fordelingstransformatorer 31,5-1600 kVA
e Tørriso!erte transformatorer opptil 800 kVA
e Transformatorer til skip og industri
e Nettstasjoner for opptil 500 kVA transformatorer
elnstalJasjonsledninger PN I,Smm'.2,5mm:4mm'

As Møre Transformatorfabrikk
6230 SYKKYLVEN TELEGRAMADR EKRAFT
TELEFDN 071·51700 BANK SUNNMØRSBANKEN AS. SYKKYLVEN
TELEX 40671 TRAFO N BANKGIRO 87150500301

P. M. DANIELSEN AlS
Tlf. 041 125453

Postboks 113

4801 ARENDAL



Det ekstraord. landsmøtet
Hva skal et ekstraordinært landsmø
te behandle? - er det mange som
spør om.

Norges Døveforbund sendte inn·
kalling til det ekstraordinære lands
møtet allerede 11. januar i år (sirku
lære nr. 4/1983) og der står hvilke sa
ker som skal behandles, en foreløpig
dagsorden med 12 punkter. Det er et
vanlig landsmøte-opplegg, men uten
punktet innkomne forslag. Altså: Det
skal ikke sendes inn forslag som til
et vanlig landsmøte.

Utenom de vanlige sakene, vil det
bli diskusjon om Døves Tidsskrift
skal fortsette å utkomme hver uke.
Og det vil bli diskusjon om Norges
Døveforbunds framtidige administra
sjon og organisasjons-modell.

Det er altså lagt opp til et ekstra
ordinært landsmøte med mange sa·
ker, selv om punktet «innkomne for
slag» mangler.

Tolker til Palermo
Ved fristens utløp var det innkommet
4 søknader. Følgende ble uttatt som
tolker for de norske representantene
ved verdenskongressen for døve i Pa
lermo: Eva-Signe Falkenberg og Sol
veig K. Pedersen. - Representante
ne og tolkene vil reise fra Oslo tirs
dag 28. juni.

Distriktssamling
Tegnspråklærerne i Trøndelags
fylkene skal ha samling i Trondheim
lørdag 10. september. Det vil bli
sendt ut innkalling i den nærmeste
tiden, opplyser Reidun Veddeng.

Handlingsprogrammet
Norges Døveforbunds handlingspro
gram, som fikk endelig godkjennel
se på landsmøtet i Stjørdal, er nå un
der trykking. Det vil være ferdig om
trent når dette nummeret av DT kom
mer ut, og det vil bli sendt forenin
gene før ferien. Forbundets kontorer
vil få hver sin bunke. Interesserte
som ikke får handlingsprogrammet
gjennom døveforeningene, kan altså
henvende seg til forbundets konto
rer, sier forbundssekretær Ohna. 
Programmet gjelder for perioden
1982-84.

Leif Gunnar Kvernberg
er gjenvalgt som leder i distrikt 7 for
tegnspråklærere. Det ble holdt di
striktssamling i helgen 4.-5. juni i
Molde. Med seg i utvalget fikk han
Solveig Hjelme, 6023 Emleim, og Ri
ta Selvåg, 6065 Ulsteinvik. Lederen
selv har adressen: 6020 Vegsund.

Samlingen diskuterte en rekke lo
kale spørsmål. Ellers deltok Inge
borg Skaten Nesse fra forbundet.
Hun orienterte bl.a. om det tegn
språkkurset som nå er under produk
sjon med sikte på sending i TV ne
ste år.

Yngvar W. Andresen
er valgt til ny leder i distrikt 3 (Øst
fold, Vestfold, Buskerud), da Anne
Folland ba om avløsning. Han repre
senterer Østfold. De andre i utvalget
er: Marit Melgaard, Vestfold, og ÅS
hild Johansen, Buskerud.

Tegnspråklærerne i dette distrik
tet hadde samling i Drammen 4.-5. ju
ni. Lørdag var samlingen «forsterket»
med folk fra Oslo og Telemark og fra
forbundets tegnspråkutvalg. Norsk
Fjernundervisning ønsket en vurde
ring av opplegget til TV-kurs i tegn
språk. Hele lørdagen ble brukt til det
te, hvorav en del gruppearbeid etter
visning av to prøveleksjoner. For
samlingen hadde en mengde kom
mentarer.

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

gen.
22-26: Ill. internasjonale seminar om

tegnspråk·forskning, i Roma.
2S,26: NDF har styremøte i Oslo.

Juni/juli:
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
09-11: Norsk Audiopedagogisk Fore-

ning har landsmøte og kurs på
Skådalen skole, Oslo.

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.

Lørdag kveld var det festlig sam
vær på Park Hotell, hvor en del med
lemmer av Buskerud Døveforening
deltok sammen med tegnspråklær
erne.

Søndag gikk man gjennom de van
lige sakene, under ledelse av Thor
bjørn Johan Sander fra tegnspråkut·
valget. Han ga også en lengre orien
tering om tegnspråkutvalgets man
dat og hva forbundets handlingspro
gram sier om tegnspråket. Studie
konsulent Helge Herland svarte på
en rekke spørsmål om økonomi o.a.

Forts. på neste side.
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Penger til ungdomsarbeid
Forbundets ungdomsutvalg hadde
møte 27. mai. Man hadde fått den
gledelige melding at STUI (Statens
ungdoms- og idrettsutvalg) har bevil
get i alt kr 88.000 til arbeidet. Av det
te skal 60.000 brukes til administra
sjon, og resten til kursvirksomhet.

Utvalget har planer om å gjennom
føre: Tillitsmannskurs. Leir i romju
len. Vinterleir med svensk deltakel
se. Ungdomskonferanse. Møte med
det svenske ungdomsforbundet.
Man vil også fortsette holdnings
kampanjen mot rusgift.

Det skal arbeides med spørsmålet
om en ny organisasjons-modell for
ungdomsarbeidet. Man vil også lage
et handlingsprogram.

Tommelen opp for ny døveskole i Trondheim! (?)

Klar innstilling i Trondheim:

Bygg ny døveskole - med eget internat!
Til Sri Lanka
Forbundet sendte 5. april et brev til
foreningene (sirkulære nr. 21/83) med
oppfordring til å samle penger til dø
veskolen i Sri Lanka. Forbundet vil
da hjelpe med å ordne det slik at
pengene kommer fram til skolen.

Det første beløpet er kommet. Fra
Hedmark Døveforening har Norges
Døveforbund mottatt 500 kroner til
døveskolen i Sri Lanka.

Døv Telemark-gutt
skal kjøre vogntog
22 år gamle Arne Haugerud fra Bø i
Telemark er svært fornøyd om da
gen. Han har bestått førerprøven for
vogntog og fått CE-sertifikat. Tele
mark Arbeiderblad skriver at han er
den andre døve i Norge som har fått
slikt sertifikat (utvidet lastebil
sertifikat). Harry Wetlesen, Skien,
har vært tolk for Arne både under
teori- og praksis-timen. Men tolken
fikk ikke være med på den siste prak
tiske prøven. Da kjørte Arne alene
sammen med Fritz Bohlin i Statens
Biltilsyn. Med et vogntog på nær 20
meters lengde kjørte han ut i de
sterkt trafikkerte gatene i Skien. Da
turen var slutt og vogntoget til sist
rygget på plass, fikk Arne vite at
hans kjøring var bedre enn gjennom
snittet.

CE-sertifikatet henger meget høyt.
Det er det mest krevende sertifikat
vi kan ta. 8 uker tidligere hadde Ar
ne tatt sertifikat for lastebil. Han ar
beider som sjåfør hos Solvang Tre
last i Bø. Der vil han gjerne fortset
te. Abegynne å kjøre langtransport
til utlandet har han ikke lyst til, ikke
foreløpig. Til avisen sier han at det
var teoriprøven som var vanskeligst.
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Det er bare en god løsning på proble
mene for døveskolen i Trondheim: A
bygge ny grunnskole for 60-70 elever
og internat for inntil 40 elever. Dette
bør bygges i Heimdal.

Hvem sier dette? - Jo, det er lik
som summen av det som en hurtig
arbeidende komite er kommet fram
til. Komiteen, som er oppnevnt av
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet, har bestått av 3 personer: Rektor
Trygve Skjølberg ved døveskolen,
skoleinspektør Bodil Skjånes Dug
stad og konsulent Asbjørn Roald hos
skolesjefen i Trondheim.

Komiteen anbefaler at arbeidet i
Heimdal påbegynnes nå til høsten,
med sikte på at alt skal stå ferdig i
løpet av 1986.

Samlede omkostninger er bereg
net til mellom 34,5 og 36 millioner
kroner. Man foreslår at Stortinget be
gynner med å bevilge 4,8 mill. for
1984,18 mill. for 1985 og 13 mill. for
1986. Om økonomien sier rektor
Skjølberg at han tror staten vil få
20-25 millioner kroner ved salget av
skolens nåværende område med
bygninger. Dette kan da regnes som
«egenkapital» ved finansieringen av
byggearbeidene i Heimdal, mener
han.

Området i Heimdal ligger «på hjør
net» mellom Søbstadveien og Saup
stadringen. Det er på ca. 42 dekar.
Statens bygge- og eiendomsdirekto
rat har fra før sagt at dette området
passer fint. Nå er det internatet som
haster mest, og som bør bygges
først.

Om samarbeidet med Vikhov sko
le, blir det understreket at det fort
satt bør være to helt adskilte sko
ler. Men det anbefales at det oppret
tes et felles styre, slik at virksomhe
ten kan bli bedre samordnet og beg
ge skolene utnytter ressursene best
mulig.

Så må vi vente i spenning på hvor
dan Stortinget vil reagere på
innstillingen.

1. Hva er de tre mest talte språke-
ne i verden?

2. Når ble Aftenposten grunnlagt?
3. I hvilket fylke ligger Glåmdalen?
4. Hvem etterfulgte Trygve Lie som

generalsekretær i FN?
5. Hva heter Grønlands sørligste

punkt?
6. Hva heter den største av flyndre

ne?
7. Hva heter den vestligste av de

store innsjøer i Telemark?
8. I hvilket land ble de første bandy

kamper spilt?
9. Hva heter det nasjonale flysel

skapet i Sovjet?
10. Hva heter Australias eldste og

største by?
11. Hva heter Sveriges og Nordens

eldste by?
12. Hva heter Henrik Ibsens fødeby?
13. Hva heter Afrikas største by?
14. I hvilken by ble de olympiske

sommerleker holdt 1976?
Svarene finner du på side 15.



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Regjeringen
Norge har fått en flertalls-regjering. Utvidel
sen på den måten at tre partier er med i Wil
lochs regjering, betyr at Willoch kan sitte
trygt fram til neste stortingsvalg i 1985. Vi
må regne med at alle viktige saker blir be
stemt før de kommer til Stortinget. Avstem
ningen i Stortinget blir ikke så viktige. De par
tiene som sitter sammen i regjeringen, vil og
så holde sammen i Stortinget. Kristelig Fol
keparti og Senterpartiet er bundet av samar
beidet med Høyre.

For døveskolene blir det en spennende tid.
Vil den nye statsråden i Kirke- og undervis
ningsdepartementet, Kjell Magne Bondevik,
følge samme linje som Tore Austad? (Blir han
en bedre eller verre mann for oss, eller gjør
det ingen forskjell?) Vi står foran avgjørel
ser om grunnskole for hørselshemmede bå
de i Trondheim og Bergen.

Ferie-jobb
Skoleungdom og studenter prøver å få seg
arbeid for å tjene penger i ferien. Må de be
tale skatt?

Foreldrene blir ofte «straffet» med skatt for
barnas inntekt. Så lenge foreldrene får bar
netrygd for barna, er det vanlig at barnas inn
tekt føres på foreldrenes selvangivelse.

Den som skal ha ferie-jobb, bør først gå
på ligningskontoret og be om «fri-kort». Der
er det best å be om alle opplysninger, så du
vet hvordan det vil bli. Barn og unge som ik
ke har frikort må regne med 50% skatte
trekk.

Hørselsskade
Mange fiskere får hørselsskade. Det kommer
av bråket på fiskebåtene. En svensk under
søkelse viser at 60% av fiskerne er hørsels
skadde!

Dette stemmer med undersøkelser i Nor
ge. Ved Tromsø-universitetet har de også un
dersøkt norske fiskeres helse og funnet at
over halvparten av dem er tunghørte. Slik
hørselsskade begynner i ung alder, hos fi
skere både på større og mindre båter.

Motorene bråker altfor mye. Og vi må hu
ske at fiskerne lever i dette bråket døgnet
rundt. Nå må vi få båtmotorer som bråker
mindre. Og så må det bli bedre lyd-isolasjon
på båtene. Propellene lager også for mye
bråk.

Dødsfall
En kjent mann innen døvemiljøet, Harry Lan
den, døde lørdag 4. juni. (Minneord kommer
i neste nummer.)

Britisk valg
Statsminister Margaret Thatchers parti vant
stort ved valget i Storbritannia. Partiet får nå

flertall alene i Underhuset (Stortinget). Un
derhuset har 650 representanter. Thatchers
parti (de konservative = «høyre») får 397
repr. (41 flere enn før). Likevel har partiet
i virkeligheten tilbakegang (før 43,9% av
stemmene, nå 42%). Det er de merkelige
valgreglene i Storbritannia som gir slike urett
ferdige resultater, sett med norske øyne. So
sialdemokratene i England sier: «Valgsyste
met er en skandale!»

Nordisk kurs
Nesten 400 deltakere og foredragsholdere fra
hele Norden kommer til Bergen 19. -22. ju
ni. De skal være med når Nordisk Audiolo
gisk Selskap holder kurs i audiologi. Dette
forteller overlege Fritz Tonning ved hørsels
sentralen i Bergen. - Han sier at 6% av fol
kene i Norge har så nedsatt hørsel at nær
mere undersøkelse er nødvendig. Ca. 3% av
befolkningen trenger høreapparat.

Med audiologi menes her alt som har ågjø
re med nedsatt hørsel. Nordisk Audiologisk
Selskap ble stiftet i 1960. Nå er 23 organi
sasjoner i Skandinavia medlem. De har i alt
ca. 65.000 medlemmer. (Norges Døvefor
bund har søkt om medlemskap i år.)

(<Venstre-vridd»
En undersøkelse viser at de fleste i Norge vil
beholde den høye skatten, for at vi kan be
holde mange felles goder. Ca. 60% av oss
ønsker det slik. - Ca. 40% ønsker lavere
skatt, og de mener at skatten kan senkes ved
at staten bruker mindre penger til sosiale
formål.

65% mener det er riktig at myndighetene
skal gripe inn for å passe på likhet og rett
ferdighet. 35% mener at det ikke skal være
så lett å gripe inn. De tenker mer på person
lig frihet.

54% vil at folk skal ha mer lik lønn. 46%
vil at det skal være stor forskjell i lønn. På
den måten blir folk mer interessert i viktige
stillinger og vil arbeide hardt for å få gode
stillinger med høy lønn, mener de.

I politikk snakker vi om høyre- og venstre
siden. Undersøkelsen viser at de fleste er
«venstre-vridd», altså ønsker en sosialistisk
politikk, sier de som har undersøkt dette.
(Men det stemmer ikke med de politiske
menings-målingene, som sier at de fleste i
dag vil stemme på de borgerlige partiene. Hva
kommer det av?)

4.586 mill.
Folketallet i verden økte med 47 millioner
ifjor, til 4.586 millioner mennesker. Folke
tallet økte mest i Asia, minst i Europa.

Ledighet i Norden
Siste oversikt for arbeids-ledigheten i Nor
d~n (for april måned):

Danmark 10,0%
Finland 5,8%
Norge 3,6%
Sverige 2,8%
Island 1,3%

(Senere er ledigheten i Norge gått ned til
3,3%.)

Sally K. Ride
blir den første romfarts-kvinne fra et vestlig
land. Hun er amerikansk, men hun har nor
ske besteforeldre. I juli skal hun sendes ut
i verdensrommet.

Nordmannen Alfred Lunde er romfarts
ingeniør i USA. Han planlegger turer med
«ferjer» ut i verdensrommet. Han sier at USA
ligger 8-10 år foran Sovjet. Han tror bestemt
at det er liv ute i verdensrommet, langt bor
te fra jorden.

USA-Sovjet
Partisjef Andropov har sagt at Sovjet ønsker
et bedre forhold til USA. Han sa dette i en
samtale med Averell Harriman, som før var
amerikansk ambassadør i Sovjet.

Kort etter ble det sendt ut en melding fra
det amerikanske utenriksdepartementet: Den
amerikanske regjering vil gjerne samarbei
de for å bedre forholdet mellom de to landene.

Kanskje vi får oppleve positive hendelser
i tiden framover. Blir det en god sommer for
forholdet mellom øst og vest?

Svensk nasjonaldag
En avis skriver at en gruppe representanter
fra Sverige var i Oslo 17. mai. Formål: Astu
dere hvordan en nasjonaldag skal feires. Sve
rige har ikke hatt nasjonaldag, bare en «flagg
dag», 6. juni (<<Svenska flaggans dag»). Men
i år er det annerledes: 6. juni er blitt nasjo
naldag, og er feiret for første gang. - Der
for måtte svenskene på studietur til Norge for
å lære hvordan det skal gjøres I

Kreft: Flere helbredes
Det har vært god framgang i helbredelsen av
kref1pasienter de siste årene. Av de som får
kreft, blir 60% friske igjen nå. Dette opply
ser generalsekretæren i Landsforeningen mot
kreft. - For få år siden var det slik at kreft
i testiklene nesten alltid førte til døden. I dag
blir 80% av tilfellene helbredet. Framgangen
i kreft-forskningen vil fortsette i årene fram
over, sier generalsekretæren.

Likevel er det nå 15.000 nordmenn som
dør av kreft på ett år.
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I BIBELENS LAND

De bølgede linjene er havets nivå. Skrif
ten øverst er hebraisk. Den leses fra høyre
mot venstre. På Moses' tid ble slik skrift
hugget inn med hammer og meisel, fra
høyre mot venstre.

Plantasjer i ørkenen
Langsmed veien var det lagt tykke
vann-rør som stakk opp. En kran var
montert på, og så stakk røret ned
igjen i jorden. Slik var det flere ste·
der langsmed veien helt fra Eilat til
Dødehavet. Regnvannet blir samlet
i dammer og i store tanker og rør
rundt omkring, og brukes tilover·
rislingsanlegg.

Det var mange mørke, frodige
grønne plantasjer med frukt og
grønnsaker flere steder ute i ørke
nen. Takket være ørkenvarme (som
i et drivhus) og samlet vann, kan is·
raelerne etterfølge Vestens tekniske
utvikling og anlegge plantasjer og

mot å gå utenfor veien. Vi så også
flere skilt med «DANGER» (fare). Det
var fare for vannflom, og der var pe·
ler, eller stokker med merke for vann·
stand over veibanen på oppti I 1,5
meter.

Om vinteren kan det oppstå plut
selig meget kraftige regnskyll over
store områder i ørkenen. Vannet får
ikke tid til å synke ned i den harde,
tørre sandete og steinete overflaten.
Det er bygget flere høye «broer» over
lave, tørre elveleier, som en sikker
het Nede i de tørre elveleiene vok·
ser det grønn vegetasjon som hekk.
Kanskje det har vært flere «syndeflo
der» før den berømte syndefloden vi
hører om i Bibelen? Det er også mu·
lig at vannet fra Rødehavet har skylt
over de meget lave flatlandet, fra Ei
lat mot Dødehavet, som ligger lave·
re. Og det var derfor Noa forberedte
seg og bygget en ark? Og det er der
for det er mye salt der? Dette er mi
ne antagelser.

ner ut i Rødehavet, Jordan-landet og
Sinai i Egypt. På Jordans side ligger
en by, Akaba, men vi kunne ikke se
den for dis i luften. Om kvelden kun
ne vi se strålende lys, med flere far·
ger derfra.

Den første kvelden på hotellet
kom det sterk, varm vind rett fra ør
kenen, og palmebladene vaiet sterkt
i vinden. Vi satte på air-condition, og
det var nok med laken som dyne i de
to nettene i vel 30 varmegrader. Mør·
ket falt på allerede ved 18-tiden, mot
det vi var vant med hjemme, kl. 21-22.
Det er ikke noen tidsforskjell mellom
Norge og Israel, men der nede har de
ikke sommertid.

På natthimmelen var det mange
klare stjerner, og planeten Venus var
dominerende aftenstjerne, og den lå
høyere oppe på himlen enn vi ser den
her. Med nymåne som en smal sigd
ved siden av Venus, var det nesten
som i eventyret «1001 natt».

Hotellet vi bodde på i Ei/at hadde park og
badestrand med rent, varmt vann.

Under havets overflate
Etter en dags hvile, kjørte vi samme
vei tilbake, rett nordover. Et stykke
ute i ørkenen var det satt opp etstort
skilt som viste at her var vi kommet
til nullpunktet mellom hav og land.
Så nå kjørte vi under havets nivå 
heldigvis uten noe vann! - nedover
mot Dødehavet, 400 meter under ha
vets overflate.

Veien var ganske bra, men det var
satt opp flere skilt med dødningeho
de på langs veikanten, med advarsel

På reise i Israel
med
Sven Braathen I~~~~

~,
~~--.

_..~-_ ..- ':.

Vi var 4 stykker, min kone og jeg og
to av våre barn, som reiste på kryss
og tvers av Israel. Vi kjørte i 10 da·
ger med leiet bil. Og vi fikk se man
ge gamle og nye byer og steder som
har forbindelse med historier fra
Bibelen.

Hans-Victor, som kjenner landet
og folket der nede, etter to sesonger
i FN-styrken, hadde lagt opp reiseru
te for oss. Både han og vår datter Ni
na er gode i engelsk, kartlesning og
som døvetolker for oss.

Framme i Eilat
Vi var glad da vi ankom Eilat, en me
get trivelig og fruktbar by med man
ge turisthoteller. Flere nye hoteller i
moderne stil var under bygging. Vi
overnattet der 2 netter på hotell med
fin utsikt til Akababukten som mun·

Ankomst
Med fly ankom vi Tel-Aviv. Så reiste
vi med bil til Netanya, Haifa, Akko,
Nahariyya - nærmeste by til gren·
sen til Libanon. Videre til Nazaret,
Kapernaum, Tiberia, rundt Genesa
retsjøen og en avstikker nedover i
bratt terreng til Hammat Gader 
midt mellom minelagte grenser til Li
banon og Jordan. Der fikk vi se om
kring 50 krokodiller og alligatorer,
store og små, i Jordanelva i flere
små og store dammer med gangbro
er over. Vi kunne se rett ned på kro
kodillenes gjesp og deres gap med
skarpe tenner.

Reisen gikk videre opp på et høy
dedrag så vi kunne se Golanhøyde·
ne, som er et krigsområde. Så til Je·
riko, men det var ikke mye vi så av
muren, bare et lite stykke var gravd
fram. Vi kjørte så ned til Dødehavet,
til Jerusalem, Betlehem og gjennom
flere krigsherjede småbyer - og ned
til Gaza ved Middelhavet, ikke langt
fra grensen til Egypt. Derfra dro vi til
en av de nyere byene, Be er Sheva,
på et høydedrag ved kanten aven ør·
ken. Vi fortsatte nedover bratte bak
ker til en større ørken som var så for
latt og gold som et månelandskap.
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Dette var alt vi kunne se av Jerikos mu
rer, som vi kjenner fra Bibelen.

nydyrkninger utover ørkenen og få
grøde opptil 3 ganger om året! Det
er også flere kompostanlegg som
brukes til nydyrkinger og forbedring
av vekstjord.

"Isflak.. av salt
Nede ved Dødehavet lå en stor salt
fabrikk (raffineri?). Og oppå damme
ne lå store og tykke salt-kaker som
«fløt» omkring, akkurat som isflak.
Og en anlagt elv, kalt «Den døde elv»,
rant fra Dødehavet og til fabrikken.
Det var tykke, hvite striper av salt
langs begge elvebreddene. Stakkar
de som arbeider i fabrikken i den var·
men. Like over «elveoset» var det
bygget et stort 8-10 etasjers hotell
med badebasseng ute i Dødehavet!

Mot Jerusalem
Vi kjørte oppover til Jerusalem igjen.
Fra Dødehavet og opp til Jerusalem
er det en stigning på vel 1.200 meter.
Jordanelven oppover til Genesaret
sjøen og et stykke ovenfor ligger un
der havets nivå, også Jeriko. Kunne
murene ha falt sammen under en
syndeflod?

På høydedragene var det bygget
boligblokker, meget moderne og stil
fullt, i 4·5 etasjers høyde, og de lå tett
sammen. Slik var det på nesten alle
høydedragene vi passerte forbi Vest
bredden, med nye bosetninger bare
for israelere.

Krigs·merker
Vi overnattet i Jerusalem i to netter,
før vi dro videre. På begge sider av
hovedveien til Tel-Aviv var det satt
opp minnesmerker på slagmarken
fra krigen i 1948. Flere tanks, kano·
ner og vogner lå slengt omkring, fra
den tiden. Nå var de overmalt mot
rust.

Den dagen vi reiste hjem, var det
minnedag, 17. april (som 17. mai hos
oss). Israelske flagg var hengt på al
le krigsvrakene, sammen med kran
ser for de falne. Slik er det hvert år,
til minne om krigen. Flagg og vimp
ler var oppe overalt i byene og langs
veien.

Billig leiebil
På Ben Gurion flyplass i Tel-Aviv sa
vi farvel til min sønn Hans-Victor.
Han måtte tilbake, etter permisjon,

til tjeneste i Libanon, under den nor
ske FN-styrke i Unifil. Han leverte inn
bilen til utleiefirmaet. Og jeg sa «takk
for alt», til bilen som hadde hatt oss
med over 2.000 km rundt i landet.

Leien var rimelig, omregnet i nor
ske kroner ble det kr 2.000. Det ble
altså 1 kr km utenom bensin, som ko
stet 3,70 for literen. Abruke egen bil
er en fordel, da er man uavhengig 
ikke som i et reiseselskap.

Det er ingen parkometre i de stør
re byene, og folk kan sette bilene
oppå fortauet uten videre! Allikevel
gikk trafikken utmerket, og vi opplev
de ingen trafikkstopp. Trafikklysene
virket fint, og veiskiltene hadde tekst
både på engelsk og hebraisk.

Lite land - men sterk stat
Israel, som ligger i Asia, er midtpunk
tet i Midt-Østen. Det er 475 km langt
og ikke mer enn 100 km på det bre
deste. Et lite land, men en sterk stat.
Vestbredden, på østsiden av Israel
ved Dødehavet og Jordanelven, er
også i brennpunkt for verdens for
handlinger og konferanser.

Hjem igjen
Flyet lettet fra den hellige, og nå
"brennbare» grunn, 25 minutter for
sinket. Etter 6 timer kom flyet til Os
lo, presis etter ruten. Og vi kunne lan
de i trygge, rolige mor Norge.

*
I neste nummer vil min kone, Bjørg,
fortelle videre om Israel, bibelsk hi
storie og om skikker og kultur.

Braathen fra Hokksund.

Ingeniørene

NIELSEN OG BORGE A.S
Bjarne M. Nielsen

Einar Kr. Borge

Rådgivende ingeniører i elektroteknikk
M.N.IF - M.R.I.F.

Hesselbergst. 8 - OSLO 5
Tlf. (02) 3561 20

C
~ HOTEL

CALEDONIEN
... hvor alle trives, både inne og ute ...
Vi tilbyr 205 væreiser . 400 senger· Utpakningsavdeling. Danserestaurant·
Bar· Veteranen Mad og Viinkælder . Fransk·inspirert spisested·
Kongress/bankett/konsertsal· Spesialinnredede kursrom . Selskapsavdeling
. Kafeteria· Diskotek· Pub i britisk stil.
Tlf. (042) 29 100, Krist/ansand

RICA HOTELL· OG
RESTAURANTKJEDE AlS

Riddervoldsgt. 4 - OSLO 2

21 hotell- og restaurantenheter
spredt over hele landet

Visnes Kalk· og Marmorbrudd AlS

3493 LYNGSTAD
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Forbundsstyret har ikke lenger stemmerett
i Danske Døves Landsforbund

Ingar Hansen
fungerende
hovedprest
dette året ut
I menighetsbladet «De Døves Blad»
står det at døvekapellan Ingar Han
sen skal fungere i embetet som ho
vedprest for Norges døve. Hva vil det
si? - Vi retter spørsmålet til ham
selv, der han sitter på sitt kontor i dø
vekirken i Oslo.

- Jeg har nå samme arbeidsopp
gaver og ansvar som en hovedprest
for døve.

- Hvem har bestemt at akkurat
du skal være fungerende hoved
prest?

- Det er biskopen i Oslo som har
bestemt det.

- Hvor lenge blir det?
- Jeg tror det blir fram til jul, sva-

rer presten.
- Får du noen ekstrahjelp i den

ne tiden, eller skal du ha gudstjenes
ter osv. både som hovedprest og
som kapellan, slik at du får dobbelt
arbeid?

- Jeg skal få hjelp. Tidligere dø
vekapelIan Sissel Hasleholm har
sagt seg villig til å hjelpe til i høst
halvåret. Hun begynner antakelig i
begynnelsen av august.

- Kommer hun tilbake som døve
prest?

- Jeg tror ikke det. Jeg tror hun
vil fortsette som «småkirkeprest» i
Skøyen menighet. Men kanskje se
nere. Vi får se.

- Skal stillingen som hovedprest
utlyses?

- Ja, det blir gjort meget snart.
Jeg tror at søknadsfristen blir 15. au
gust eller 1. september. Så skal søk
nadene behandles, og deretter vil det
gå 3 måneder før den nye hovedpre
sten kan overta. Derfor regner jeg
med at han kan begynne tidligst over
nyttår.

- Hvor kommer utlysningen?
- Den kommer i Norsk Lysnings-

blad og i Luthersk Kirketidende, som
alle prester får.

- Stilles det noen spesielle krav
til den som skal bli hovedprest for
døve?
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Ingar Hansen.

- Det blir en «vanlig» utlysning,
uten spesielle krav. Men jeg tror det
bare er døveprester som kan tenke
seg å søke en slik stilling, - tidlige
re og nåværende døveprester. Søker
ne bør iallfall kjenne døve og døves
situasjon.

Det ble vedtatt en del interessante
forslag da Danske Døves Landsfor
bund holdt sitt landsmøte nylig. For
bundsstyret hadde lagt fram en rek
ke forslag til lov-endringer.

En døveforening må ha minst 15
medlemmer for å bli opptatt i forbun
det, og dette minste-tallet må holdes
for at medlemskapet skal fortsette.
Hørende kan bli aktive medlemmer
av døveforeningene og forbundet ba
re hvis de er gift eller samboende
med døve medlemmer.

Forslag på kandidater til forbunds
styret skal sendes skriftlig senest to
uker før landsmøtet. Forbundssty
rets medlemmer har ikke lenger
stemmerett på landsmøtene.
Forbundsformannen og andre i
forbundsstyret kan ha deltids-anset
telse i forbundet, men ikke mer enn
i halv stilling.

De legatene som døveforbundet
forvalter, slås sammen til ett stort le
gat: Danske Døves Landsforbunds
felles-legat av 1983.

- Hvis ingen slike søker ... Hvis
det bare er andre prester som søker,
vil det bli ny utlysning?

- Nei. Hvis det bare er «fremme
de» søkere, så blir nok en av disse
ansatt, og må da få opplæring. Men
det må være en prest iallfall.

- Vil ansienniteten spille inn?
- Ja, lengden av prestetjenesten

vil bety en del, og hva slags erfaring
søkerne har. Men også annen bak
grunn vil bety noe, som f.eks. kjenn
skap til døve fra før.

- Hvem avgjør saken?
- Det vil bli lagt stor vekt på hva

Rådgivende komite for den geistlige
betjening av døve mener, sier Ingar
Hansen. .

- Hva har fungerende hovedprest
å si i forbindelse med spørsmålet om
tolking ved kirkelige handlinger?

- Jeg kan si at døveprestene ser
positivt på dette, og at vi gjerne vil
samarbeide om å finne en grei ord
ning. Den saken skal jo diskuteres
på møte i Rådgivende komite 20.
juni.

th.j.5.

I forbundets lov heter det nå at
det er et forbund med medlemmer
som bruker tegnspråk, håndalfabet
og munn-hånd-system.

Fra Holstebro Døveforening ble
det satt fram forslag om å endre
håndalfabetet (det internasjonale),
slik at man i Danmark skal bruke den
gamle danske S. Både tegnspråkut
valget og en rekke representanter var
imot det. Forslaget fikk bare 3 stem
mer og var dermed forkastet. I Dan
mark holder man altså på det inter
nasjonale håndalfabetet fullt ut, ak
kurat som i Finland og Norge.

Knud Søndergaard ble gjenvalgt
som forbundsformann, uten motkan
didat. Velkjente Erik Linnesø trakk
seg fra gjenvalg i styret. I Danmark
gjelder styrevalgene for 4 år, og slik
at halve styret står på valg hvert an
net år. De 4 som ble valgt i år (uten
om forbundsformann): Lene Sønder
gaard, (ny), Gunnar Nielsen, Gert F.
Jæger (ny) og Tove Danekilde.



Konfirmasjon på Gjøvik, første gang

Gjøvik's første døve konfirmantkull sammen med sin prest.
Fra venstre: Marianne Eldevik Trannum, Tom Christensen, døvekapellan Ingar Han
sen og Ole Theodor Sponberg.

l'Gudstjenester ~fl ~

ml DØVEPRESTENE I ØSTIl
19. juni kl. 11:

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

26. juni kl. 11:
Raufoss kirke vllngar Hansen.

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

mDØVEPRESTEN I SØRVEST ~

22. juni kl. 19:
Hverdagsgudstjeneste i døve
kirken v/døveprest Kjuus.

ml DØVEPRESTEN I VEST Il
17. juni:

Skolegudstjeneste i Alesund.
26. juni:

Utne kyrkja kl. 11.
14. august:

Døvekirken kl. 11.
Alle gudstjenestene er ved døve
prest Asgeir Straume.

I DØVEPRESTENE I NORDm

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

NFH uttaler seg
Norsk Forbund for Hørselshemmede
har opprettet et Foreldre/barn-utvalg.
I april arrangerte forbundet en lands
konferanse for foreldre til hørsels
hemmede barn og ungdom. Derfra
ble det sendt et «åpent brev» til myn
dighetene, hvor det ble pekt på at
Vikhov skole må fortsette som res
surssenter for tunghørte. Det blir tatt
sterk avstand fra en sammenslåing
med døveskolen i Trondheim.

Konferansen sendte også et
«åpent brev» til Kulturdepartementet,
Kringkastingsrådet og kringka
stingssjefen, med krav om mer og
bedre teksting av TV-programmene.

Søndag 8. mai var det for første gang
konfirmasjon av et kull døve ung
dommer i Gjøvik kirke. De tre konfir
mantene går integrert på Kopperud
skole, men har deler av undervisnin
gen i egen gruppe. De har lærere
som viser god forståelse for deres
spesielle situasjon. Selv om de går
integrert på skolen, ønsket de at dø
veprest skulle stå for konfirmasjons
forberedelsen. Ingar Hansen har
vært sammen med dem to timer hver
annen uke gjennom det siste skole
året. Kopperud skole stilte velvillig
sine lokaler til disposisjon for under
visningen.

I løpet av vinteren har de tre kon
firmantene også vært med på guds
tjenester for døve i Oppland, og på
hyttetur sammen med de andre dø
ve konfirmantene I Østlands-områ
det. Det ser også ut til at de tre blir
aktive medlemmer i Oppland
Døveforening.

Selve konfirmasjonen fant altså
sted 8. mai sammen med det høren
de konfirmantkullet på Gjøvik.
Gudstjenesten ble ledet av reside
rende kapellan Einar MOller-Nilsen,
mens Ingar Hansen tolket og forret
tet selve konfirmasjonen av de tre
døve.

Elever 1957-59, Stavanger
Hei, skolejenter fra 1957-59 i
Stavanger! Neste år er det 25 år si
den vi sluttet på yrkesskolen for dø
ve i Stavanger. Skal vi da treffes på
samme skole for å feire jubileet?

Jeg håper at dere alle leser bladet
Døves Tidsskrift, og at dere på den
måten også leser dette. Så håper jeg
at dere alle vil være med og feire ju
bileet i Stavanger neste år. Det blir
sikkert gøy. Hvis dere er i tVil, kan de
re ta k0ntakt med meg (Inger Knut
sen, Olav Aukrustsgt. 7, 5500 Hauge
sund). Hi/sen /. K.

Sotra
5353 STRAUME
Tlf. (05) 33 06 70

ijlllæ<ET.. -
FØllR'fG()-Ef..

lng. Magne J. Løtveit ~~ilalig
'"' ...."0'"'''''.'., 'l,DSI~sjDD

3 BUTIKKER: Nygt. 9
5090 NYBORG 5000 BERGEN
Tlf. (05) 180334 Tlf. (05) 31 0731
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Er de tunghørte blitt selvstendige?

[......1'J!lllliWII1'II~I[i 1'111.

«Sterke krefter
arbeider imot Hunstad ... »

Debatten om Hunstad skole i Bergen
som spesialskole for døve og tung
hørte på Vestlandet ruller videre i
avisene. Som kjent er staten interes
sert i å leie skolen, og dette er tatt
med i den nye skolebruksplanen for
Bergen. Mange har uttalt seg imot
dette (som vi har gitt noen smakebi
ter på her i bladet). I et innlegg i Ber
gens Tidende 3. juni skriver Marit
Nes bl.a.:

Etter all sannsynlighet blir det ik
ke plass på noen skole i hele Bergen
for de hørselshemmede barna. Nok
en gang blir de satt utenfor. Det er
ikke plass til en stor gruppe barn
som aldri har hatt sin egen skole!
Foreldrelaget, hvor jeg selv har vært
med, roper ikke høyt nok. Vi har vært
takknemlige for at barna våre har fått
undervisning og har bodd hjemme.

Skolen i Åsane har vært lovet oss
i 10-15 år. I Stortinget fikk vi til svar
for to år siden at det skulle bevilges
noen kroner til videre undersøkelse
om skolen - og så hørte vi ikke mer
om den!

I alle fall ikke før KUD i år skrev at

For en tid siden sto det i DT i forbin
delse med en uttalelse fra general
sekretæren i Norsk Forbund for Hør
selshemmede at de tunghørte i for
bundet nå er blitt selvstendige. Se
nere sto det i noen bemerkninger fra
forbundssekretæren i Tunghørtes
Landsforbund at sistnevnte forbund
er stiftet for at de tunghørte skulle
få et forbund hvor de bestemmer
selv. Jeg lurer på: Er tunghørt-miljøet
nå blitt selvstendig? Jeg trodde at
døve og tunghørte har så mye felles,
og at de bør holde sammen. Er det
kanskje slik at de tunghørte føler seg
som hørende, eller vil være som hø
rende? Er det for deprimerende for
dem å bli betraktet som døve, slik at
de strever for å bli betraktet som
hørende?

Jeg lurer også på: Har de tunghør
te kanskje muligheter for å oppnå
mer støtte fra myndighetene ved at
de har sitt eget forbund, enn om de
står i vårt forbund? Synes de kanskje
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de var interessert i å leie og drive
Hunstad skole for de hørselshemme
de. Med andre ord er skoleplanen i
Åsane skrinlagt.

I skolebruksplanen har komiteen
foreslått at de tunghørte skal få Hun
stad skole. Gleden var stor både hos
lærere, elever og foreldre over at nå
skulle man endelig få noe for seg
selv. Men den gang ei. Sterke krefter
arbeidet imot dette.

Lærerlaget har foreslått noen rom
på Fridalen, noe som er teknisk umu
lig fordi klasserommene må lyd
isoleres. Man må unektelig spørre
seg hvorfor lærerlaget avviker fra
komiteinnstillingen på dette punktet.

Nå har jeg mistet tålmodigheten,
snillheten, sakligheten og forståel
sen for andre. Nå er jeg egosist på
vegne av alle de tunghørte barna og
deres foreldre. Hva skal det bli med
dem? Hvor skal de være når Hunstad
skole glipper ut av hendene på dem?

Kanskje konsekvensen blir at vi
må gjøre som i gamle dager og sen
de barna våre til Østlandet eller
Trondheim.

at vårt forbund ikke arbeider effektivt
nok?

Unnskyld at jeg spør så mye, men
det har jo stått om dette i DT. Jeg
hadde ventet noen reaksjoner. Det er
jo veldig interessant hvis de tunghør·
te plutselig er blitt så selvstendige.
Om Norsk Forbund for Hørselshem
mede het det at det fremdeles er hø
rende der som har mye å si, så de
tunghørte er ikke alene om ansvaret.
Tunghørtes Landsforbund består de
rimot bare av tunghørte. Hva med
oss i Norges Døveforbund? Skal vi
klare oss selv uten både hørende og
tunghørte? Er det likegyldig for oss
om vi ikke får noen hjelp? Skal vi bli
sittende og late som ingenting? Kan
skje det fører til at vår organisasjon
mister en del støtte fra det offentli
ge. Vi må være våkne og følge med,
og vi må ikke godta svevende svar.

Jeg håper at noen andre vil skrive
om dette, så vi kan få litt oppklaring
om hva som foregår.

Inger Lise Helgesen.

Takk til
Synnøve Dueland

Vår hovedprest er død. Mye fikk han
utrettet. Alltid var han til disposisjon.
Alltid var han interessert. Alltid var
han engasjert.

Hvordan kunne arbeidskraften, op·
timismen og helsen strekke så
langt? Jo, bak ham, og ved hans si·
de sto hans kone, Synnøve Dueland.
Så ofte ga hovedpresten uttrykk for
sin beundring for henne og hvilken
enorm støtte hun var for ham.

Ved sitt stille og lyttende vesen
var hun også til disposisjon for me
nigheten. Hun gjorde ikke krav på
hans tid. Hun fulgte ham også på rei·
ser, så langt hun kunne. Hennes kall
var å støtte sin ektemann i hans
prestetjeneste.

Vi skylder fru Dueland en stor takk
for hennes spesielle innsats. Hun
hørte med i menigheten, og hun vil
bli savnet der.

Hilsen Britt Dahl.

Duelands begravelse
Hovedprest Gudmund Dueland ble
begravet fra Nordstrand kirke man
dag 30. mai. Kirken var fullsatt av dø
ve og hørende venner, som fulgte
ham til graven. Kisten ble båret av
avdødes døveprest-kolleger. Gud
mund Dueland ble gravlagt ved siden
av tidligere hovedprest Conrad Vogt
Svendsen.

TAKK
Vi takker for all vennlig deltagelse
ved vår far, Harald Hartveits begra
velse.

Vennlig hilsen
Einar og Jorunn

m/familier.



I. K.

65 AR
Marie Charlotte Larsen, 8543 Kjelde
botn, fyller 65 år 22. juni.

65 AR
Lilly Solbjørg Jessen (født Nygård),
Olav Aukrustsvei 16, Ugla, 7000
Trondheim, fyller 65 år 25. juni.

60 AR
Tora Hjelleseth (født Torgersen),
Høgåsveien 29, 4400 Flekkefjord, fyl
ler 60 år 25. juni.

50 AR
Ruth Rondestveit (født Rauseth), Hå
kon 7.'s gt. 4, 4300 Sandnes, fyller 50
år 17. juni.

50 AR
Gunvald Rondestveit, Postboks 164,
4301 Sandnes, fyller 50 år 20. juni.

Døvelærer·landsmøte
Norsk Audiopedagogisk Forening
skal ha landsmøte og kurs på Skå
dalen skole 9.-11. august i år. Selve
landsmøtet åpner tirsdag 9. august
og avsluttes med landsmøte-fest
middag samme kveld.

Sissel Grønlie vil bruke lang tid til
det viktige emnet: «Personlighets
utvikling hos hørselshemmede
barn.» Kurset vil ta opp flere emner,
og under gruppearbeidet vil de enkel
te gruppene få svært forskjellige
oppgaver å arbeide med.

Både Norges Døveforbund og
Norsk Forbund for Hørselshemmede
er invitert til å delta.

Døve og valget
(,Nordstrand-Østre Aker Blad» i Os
lo har presentert programmet for Det
Liberale Folkeparti ved kommuneval
get i Oslo til høsten. Der finner vi et
avsnitt som våre lesere sikkert vil vi
te om:

«Bibliotek-filialer, inklusive lydbi
bliotek for blinde og svaksynte, må
etableres i alle bydeler. Videre må
etableres en døvetOlk-tjeneste som
også omfatter kultur-tiltak i de ulike
bydeler.»

Noe bedre partiprogram som di
rekte berører oss??? Vi oppfordrer le
serne til å lete gjennom alle partipro
grammer for å finne om det er noen
som spesielt tenker på oss.

Red.

KONFIRMASJON I ØVER 1957
Foran fra venstre: Liv Moldekleiv (nå Johansen), Oddny Flemmen, Unni Jo
hansen (nå Sæter), Inger Engenes (nå Knutsen), Synnøve Kvidal (nå Trond·
sen) og Unni Kvaal (nå Trøite). - I midten 'ra venstre: Døveprest Conrad
Bonnevie- Svendsen, Mary Nykvist, Sonja Jensen (nå Sørvik), Laila Dalen
(nå Nordhaug), Lillian As (nå Haga), Unni Stokke (nå Bjerg) og rektor Odd
Falkener Bertheussen. - Bak 'ra venstre: Helge Thorsø, Borgvar Berntzen,
Olve Mardal, Gunnar Andersen, Arild Rogstad, Terje Brendeløkken, Kjell Arne
Larsen og Halvor Bogevold. '

25 års jubileum
I fjor var det 25 års jubileum for kon- Nykvist kunne ikke komme. Kjell Ar-
firmantene fra 1957 ved døveskolen ne Larsen døde for flere år siden.
i øyer (som nå er nedlagt). Mange av Skolens rektor fra vår tid er også
oss konfirmanter fra den gang kom død.
sammen for å feire jubileet. Vi både Jubileet ble feiret slik at det ble en
festet og overnattet på Nermo Turist- uforglemmelig opplevelse, alt vellyk-
hotell, på fjellet. ket, og vi ble enige om å treffes igjen

Det var godt frammøte. Vi savnet om 5 år, altså i 1987. Da vil vi feire
bare 3. Synnøve Trondsen og Mary 30 års jubileum.

JUBILANTER SAMLET I 1982
Foran 'ra venstre: Liv Johansen, Oddny Flemmen, Unni Sæter, Inger Knut
sen, Unni Trøite. I midten 'ra venstre: Sonja Sørvik, Laila Nordhaug, Lillian
Haga, Unni Bjerg. - Bak 'ra venstre: Helge Thorsø, Borgvar Berntzen, Olve
Mardal, Gunnar Andersen, Arild Rogstad, Terje Brendeløkken og Halvor
Bogevold.
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NYTT FRA FORENINGENE

ØSTFOLD

DRAMMEN

Bridge.
St. Hans aften.
St. Hans fest på SKAUG_ (nær
mere beskjed senere).
Bridge.
Døveforeningen, siste dag før
ferien.

Juni:
21. ti:
23. to:
?

28. ti:
30. to:

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

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

__OPPLANDDIIII

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

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.

FERIE pA FJELLSTUA?
De som ønsker ferieopphold på Østfold
Døveforenings feriehjem «Fjellstua», må
henvende seg til vår hyttevert, Aage H.
Pedersen. Brev om ferieopphold skal sen
des bare til ham, og før 15. juni. Denne
adressen kan brukes:

Hyttevert Aage H. Pedersen, cio kjøp
mann Chr. Olseng, Ullerøy, 1745 Skjeberg.

Fredag 24. juni:
Sankthans-moro.

Juni:
17. fr: Sammenkomst.
25. lø: Sankthans-fest på ferie

hjemmet.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

Formann: Karin Syvertsen, Odinsvei 11,
3155 Åsgårdstrand. Telefon: 033-82047.

BIll VESTFOLD BIll

Referent.

Hedmark Døveforening har følgende
møter på foreningens feriehjem «Mjøs
gløtt»:
Helgen 17.-19. juni:

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

25. juni kl. 18:
Sankthansfest.

Valgkomiteen ledet valgene, og Johan
ne Martinsen, Birgitte Hangenholen og
varamann Gunnar Bjerklund førte valge
ne vel i havn. Styresammensetningen ble:

Formann: Sven Torgersen. Sekretær:
Berthe Vangen, kasserer: Erling Skriden,
styremedlemmer: Per Byvold og Jan Ref
sahl, varamenn: 1. Laila Refsahl, 2. Nan
na Johansen. Ved første styremøte vil sty
ret konstituere seg med valg av nestfor
mann.

Revisor: Hans Kolstad. Bilagsrevisor:
Alfred Vangen, Ragnvald Hangenholen.
Ku/turkomite: Vidar øyen, Alfred Vangen,
Gunlaug Myrvang og Kåre Johansen. Lot
terikomite: Formann Vidar øyen, medhjel
per Erling Skriden. Døves Tidsskrift: Ber
the Vangen.

Feriehjemsstyre: Formann: Gunnar
Bjerklund. Sekretær: Gunlaug Myrvang.
Selger: Ragnvald Hangenholen. Styre
medlem: Kåre Johansen. Varamann: Vi
dar øyen. Kjøkkensjefer: Tordis Olsen,
Randi Byvold, Johanne Martinsen, Birgit
te Hangenholen og Gunlaug Myrvang.

Kirke-komite: Erling Skriden, varamann:
Gunnar Bjerklund. Kurs-leder: Berthe Van
gen. Representanter til ekstraordinært
landsmøte: Sven Torgersen, Arne Olsen,
varamann: Laila Refsahl. Lovkomite: Sven
Torgersen, Olaf Letterud, Gertrud Olsen,
Ragnvald Hangenholen og Kåre Johan
sen. Valgkomite: Johanne Martinsen,
Ragnvald Hangenholen og Alfred
Vangen.

Medlemskontingent for pensjonister:
Etter loven fra 1969 skulle pensjonister,
trygdede osv. ha fri kontingent, men har
likevel de siste 5 årene betalt. Vedtaket
ble enstemmig: Fritakelse for kontingent
ifølge loven.

Overnattingspriser for pensjonist
ektepar, ikke medlemmer, på «Mjøsgløtt»:
Jan Refsahls forslag gikk ut på at spørs
målet overlates feriehjemmets styre. Det
te var tidligere praksis, inntil for noen år
siden da årsmøtet bestemte prisene. Det
te førte til at årsmøtene ble langvarige.
Vedtak: Feriehjemsstyret får fullmakt til
å avgjøre dette spørsmålet, i henhold til
tidligere praksis.

Prisene for opphold på feriehjemmet
gjelder kun medlemmer. Drikkevarer og
strøm går opp.

Budsjettforslag. Det ble vedtatt å føl
ge samme forslag som i fjor, verken mer
eller mindre.

II1II HEDMARK ___

Fri kontingent for pensjonister og uføre
Sven Torgersen ny formann

Sven Torgersen.

Hedmark Døveforening holdt årsmøte 5.
mars. Formann Arne Olsen ønsket vel
kommen. Til stede var 25 A-medlemmer
og 5 B-medlemmer. Døvekonsulent Per
Chr. Larsen og hans kone deltok på
møtet.

Døvekonsulenten ble valgt til dirigent.
Til referenter ble valgt Astri Larsen og
Berthe Vangen. Det kom ingen bemerk
ninger til årsberetningen. Beretningen for
feriehjemmet «Mjøsgløtt» ble også god
kjent uten merknader.

Så gikk man over til regnskapene. Bå
de regnskapet for døveforeningen og fe
riehjemmet ble godkjent med små merk
nader.

Innkomne forslag: Fra styret var det
kommet forslag om at medlemskontin
genten forhøyes. Det ble vedtatt at ens
lige skal betale 100,- kr og ektepar
150,- kr i kontingent.

Berthe Vangen foreslo at de som er
med i fest-komiteen bør få gratis adgang
når de skal arbeide under festen, og el
lers betale for inngangen. Dette ble ved
tatt. Laila Refsahl foreslo at vi burde ha
underholdningskomite på festene. Ved
tatt. Det ble foreslått å få postkasse på
feriehjemmet. Vedtatt. Det ble foreslått
at ferie-vakten på døvehytta skal arbeide
der uten lønn, men få fritt opphold. Det
te forslaget ble nedstemt.

Det ble bestemt å ta opp på ekstra-ordi
nært årsmøte om uføre og pensjonister
skal betale kontingent.

Ekstraordinært årsmøte
30. april ble det holdt ekstraordinært års
møte. Hovedgrunnen for dette var at lo
ven ikke ble fulgt under valget på årsmø
tet, og styresammensetningen dermed ik
ke var korrekt. (To av medlemmene skul
le sitte ett år ti 1.)

Til stede var 24 A-medlemmer og 5 B
medlemmer, og møtet ble holdt på
«Mjøsgløtt». Formann Sven Torgersen åp
net møtet kl. 15. Dette var første gang i
foreningens historie at det ble holdt ek
straordinært årsmøte. Som møteleder ble
formannen valgt, og Johnny Olsen påtok
seg referentjobben.
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Ungdomsklubben
har brus· og pølsesalg på «Skogstua"
sankthansaften. Da er det også klubb·
kveld - 24. junI.

Ferie i Vestfold?
Feriehjemmet «Skogstua" ved Sandefjord
er åpent for opphold og overnatting fra
sankthanstider. Prisen pr. døgn er for
Vestfold Døveforenings egne medlemmer
kr 25, for ikke·medlemmer kr 50.

Bestilling på opphold skal sendes til
døvesenterets formann, John Ulfsten,
Gaupestien 32 B, 3160 Stokke. (Du kan og·
så ringe døveforeningens formann.)

_I HAUGALAND _

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

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

lIIIm BERGEN..

Juni:
19. sø:
21. ti:
22. on:
23. to:
24. fr:

26. S0:

28. ti:
29. on:

TRONDHEIM

Hytta er åpen.
Bridgeklubben.
Døveforeningen.
Døveforen ing~r:t.
OIL - Alesund, vennskaps
kamp. Fest på Granly, lørdag.
Siste gudstjeneste før ferien,
Døves Aldershjem, kl. 16,30.
Bridgeklubben.
Døveforeningen, siste åpnings
dag før ferien.

TROMSØ

Tromsø og Omegn Døveforening har det
te program:
Onsdag 22. juni kl. 19:

Møte i Aagaard-Salongen i Tromsø.
Lørdag 25. juni:

Sankthansfest på døvehytta.

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

Hyggekveld, Samfunnshuset.

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

August:
07. sø: Hytta er åpen.
10. on: Døveforeningen.
11. to: Døveforeningen, medlemsmøte.
13.-14. lø-sø: Vennskapskamp, OIL og

Virtus, Sverige.
14. sø: Hytta er åpen.
16. ti: Bridgeklubben.
17. on: Ungdomsklubben.
18. to: Dameforeningen.
21. sø: Ungdomsklubben, PO-Iøp.

Hytta er åpen.

II NORD·TRØN DELAG 1_

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.

Juli:
02: Døveforeningen, siste møte før

ferien.

Juni:
23. to: Sankthans-aften. Barnetreff på

Døvehytta Birkhaug, Totland,
kl. 17. Arr. Dameklubben.
Storsalen er åpen.

30. to: Siste åpningsdag før ferien.

Avlyst
Det planlagte møtet i Molde-gruppen 25.
juni er avlyst, opplyser Kristine M.
Stiansen.

Juni:
17: Ungdomsgruppa, siste møte før

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

Trondheim og Alesund i
Trondheim.

_MØRE OG ROMSDAL [I

TELEMARK

AUST·AGDER

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

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.

24/06: Midtsommerfest på Solhøy.

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.

Møtene holdes i Døvesenteret, Fagfore·
ningenes hus, Nedre Tyholmsvei 16, Aren·
dal. Møtene begynner kl. 19,00.

_ VEST·AGDER _

Vest-Agder Døveforening har følgende
møte:
Lørdag 25. juni:

Sankthansfeiring på Døvesenteret.

Skal De fornye eller bygge nytt?
l \'~h kolleksjon vil De linne et rikholdig utvalg av:

BELYSNINGER

Belysninger som vil falle naturlig inn i offentlige såvel som
private miljø.

Vi har forhandlere over hele landet.
Spesialitet: BORDLAMPER OG SKJERMER.

Fm k " kl' d'BELYSNING' .... mer et or va It et og eSlgn.

Postboks 6677 - Rodeløkka
Tlf. 02/37 83 19 - 37 69 62
Seilduksgata 25 - OSLO 5

_ SKJERMER

- UTELYKTER
- BORDLAMPER
-TAKLAMPER

Apningstlder
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:
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.

August:
11. to: Første åpningsdag etter ferien.
27.-28. lø.-sø.: DM i skyting, ved Døves

Idrettsforening.

Sosialsekretæren
har sommerferie fra 11. juli til 8. august.
God sommer!

_ STAVANGER _
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Erik Andresen med gull i skytter-EM
etter sterk norsk innsats

NORGES
DØVE-' DRETTSFORBUN D

TERMINLISTE 1983:
Nordisk handicap
stevne for barn, Sarps
borg.
Landskamp i friidrett
NOR-SWE-GER, Gøte
borg.
VM i sykling, Nimes,
Frankrike.
EM i svømming og
vannpolo, Antibes,
Frankrike.
EM i tennis, Luzern,
Sveits.
DM i orientering, 0510.
DM i skyting, Stav
anger.
Nordisk mesterskap i
orientering, Danmark.
Nordisk mesterskap i
fotball, 05/0.
DM i friidrett, Pors·
grunn.
DM i fotball, Bergen.
Wadkøpingspelen, ter
rengløp, håndball,
Ørebro.
Skolemesterskap i
svømming og volley
ball, Holmestrand?

24.-26. juni

2.-3. juli

2.·3. juli

7.-13. juli

November

1.-8. august

20. aug.
27.-28. aug.

27.-28. aug.

27.-28. aug.

2.·3. sept.

9.-11. sept.
8.·9. okt.

slå seg til ro med de gode resultate
ne i år. Likevel: Norge bør ha store
sjanser til å hevde seg i skytning ved
kommende store internasjonale
stevner.

Bilder og flere resultater kommer
i idrettsutgaven i juli måned.

Et hårfint tap mot Sverige, etter at
Norge hadde ledet 10-7 ved pause,
gjorde at vi ble snytt for Europame
sterskapet i håndball. Det ble sølv til
Norge.

Mesterskapet ble holdt i Oslo,
dessverre med liten deltakelse. Ba
re 4 land kjempet om mesterskapet
denne gangen. Sverige var det ene
ste laget som tok klare seire, så gul
let var fortjent. Norge fikk bare ett
målsseire både over Italia og over
Vest-Tyskland. Det ble for mange
baklengsmål.
Sluttresultatet:
1. Sverige. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
2. Norge 4
3. Italia 2
4. Vest-Tyskland.............. O

Reportasje kommer i idrettsutga
ven 8. juli.

Sølv til Norge
i døves håndball-EM
etter hårfint tap
for Sverige

her Sverige som ble best, 6 poeng
foran Norge.
50 m, 3 x 40 skudd:
1. L. Pettersson, Sverige. . . . . . .. 1064
2. O. Munck, Danmark 1062
3. B. Jerstad, Norge. . . . . . . . . . .. 1061

Erik Andresen og Jørgen Holden
fulgte på de neste to plassene, så
det ble klar lagseier til Norge med
3.180 poeng, foran Sverige og Dan
mark.
Luftgevær, 60 skudd:
1. P. Mackert, V.-Tyskland 547
2. E. Andresen, Norge 547
3. W. Grimm, V.-Tyskland 544

Her var det uhyre jevnt i toppen, og
det var mindre enn millimetere som
skilte Erik Andresen fra gullet. De an
dre nordmennene kom lenger nede.
Her var det vesttyskerne som tok lag
seieren, med klar avstand til Norge.
300 m, 3 x 40 skudd:
1. E. Andresen, Norge 1054
2. M. Johnsson, Sverige 1051
3. L. Pettersson, Sverige 1035

Denne øvelsen - som liksom er
den gjeveste av alle - ga gull sam
menlagt til Erik Andresen. Jørgen
Holden og Øistein Strand kom på 4.
og 5. plass, men Sverige tok sam
menlagt-gullet likevel, bare 2 poeng
foran Norges lag.

I de enkelte øvelsene tok Erik An
dresen gull både i liggende og stå
ende, mens svensken Lars Petters
son vant knestående.

Deltakelsen i dette EM i Oslo var
god, men man savnet nok deltakel
se fra noen av de sør-europeiske lan
dene. Italia har gjort det sterkt ved
tidligere mesterskaper. For de nor
ske skytterne er det nok lurt å ikke

Norge sto som arrangør av årets Eu
ropamesterskap for døve i skytning,
25.-28. mai. På hjemmebanen gjorde
nordmennene en overbevisende inn
sats. Ja, på 50 m, 60 skudd liggen
de, gjorde de norske skytterne «rent
bord", med både gull, sølv og bron
se!
50 m, 60 skudd liggende:
1. E. Andresen, Norge...... . . . .. 590
2. B. Jerstad, Norge. . . . . . . . . . . .. 573
3. J. Holden, Norge 572

Nærmest disse kom dansken Ivan
Jeppesen og svensken Lars Petter
sen, begge på 567 poeng. 24 deltak
ere.

Norge tok dermed også en overle
gen lag-seier, mer enn 100 p. foran
Danmark, som plasserte seg kne
pent foran Sverige og Sveits. De an
dre som deltok i I?Qkonkurransen var
Nederland og Vest-Tyskland.

50 m, 40 skudd stående:
1. ø. Strand, Norge........... .. 337
2. O. Munch, Danmark 337
3. L. Pettersen, Sverige. . . . . . . . .. 334

Også her ble det norsk i toppen,
og medaljefordelingen smakte av
nordisk mesterskap. Jerstad og An
dresen kom på 6. og 7. plass. 22 del
takere. Her tok Danmark lagseieren,
5 poeng foran Norge, og med Vest
Tyskland på 3. plassen.
50 m, 40 skudd knestående:
1. M'>.~ohnsson, Sverige 368
2. J, Holden, Norge.. . . . . . . . . . .. 359
3. E. Andresen, Norge 358

Svensken Mikael Johnsson tok
her en ganske klar seier. Norge klar
te hårfint å sikre seg de to andre
medaljene, men lagmessig var det
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Sterk rekord av Oddbjørn Vågen: 1.57,73_ TRONDHEIM

Overraskende 3. plass til
Ellinor Rønning
Buvik Il arrangerte sitt årlige terreng
løp på Øysand ved Melhus 20. april.
Denne tradisjonelle vårmønstringen
samlet i år et rekordstort deltakeran·
tall. Vel 360 løpere i alderen 11 år og
opp i seniorklassen stilte til start. Ka
te Traasdahl ble nr. 7 i klasse 1967
på 800 m. Hun fikk notert 3.17,4. En
hard konkurranse med hørende var
uvant for henne. Se opp for
17-åringen Ellinor Rønning! Hun åp
net rolig og holdt jevn fart sammen
med de øvrige. 800 m ble passert på
3.13, og hun holdt seg i teten med 5
løpere i ytterligere 1 runde. Til vår
store overraskelse kom hun inn på
en flott 3. plass med tiden 6.47,9 på
1.600 m. Dette var godt gjort, selv om
hun slet med stiv muskel i leggen, li·
keså at hun aldri hadde løpt så langt
tidligere!

Ola Sande gjorde sine saker bra
på 2.400 m og kom på 3. plass i sin
klasse med 7.59.0. Vinneren Odd
Spøtvold hadde 7.30,4.

Flott sesongåpning
av John Solem
Under SI & FK's nasjonale åpnings
stevne i friidrett på Gulbergaunet i
Steinkjer 13. mai deltok John Solem.
Han kastet spydet 66.,10 m og vant
seniorklassen. Han slo den kjente
spydkasteren Harald Lorentsen, som
ble nr. 2 med 64,84 m. John Solem
ser ut til å være i rute - muligens
på vei mot 70-meteren??

Ved Vidar IL's nasjonale stevne på
Bislett 11. mai bie Tore Solems leng
ste spydkast målt til 62,64 m, men
det så ut som om han sparte på
kreftene.

Norges Geologiske Institutts be
driftsidrettslag arrangerte det 5000
meter lange gateløpet «Laderunden»
27. april. Ola Sande ble nr. 3 i sin
klasse 42·49 år med tiden 16.34. Vin
neren løp på tiden 16.25.

.J(lJ1.s(l lifor
~en _er

tørst "

Ranheim IL arrangerte «Ranheim
Rundt», terrengløp fra Ranheim
idrettsplass 3. mai. Ola Sande ble
m.6 i veteranklassen med tiden
26.35.

Evigunge (53 år gamle) Asbjørn
Kjøsnes deltok i Botten Rundt, det 15
km lange landeveisløpet i Rissa 12.
mai. Han ble nr. 3 med 1.03.09 i klas
se 50-54 år, av 7 deltakere.

John Solem er på vei mot 70-meteren?

Sesongen har bare såvidt begynt 
og så smeller Oddbjørn Vågen til
med norsk døverekord på 800 m.
1.57,73 ble tiden hans på Fana sta
dion 8. juni. Dermed slo han Reidar
Brendens rekord, som ble satt for he·
le 24 år siden, med omtrent et halvt
sekund.

Som vi har fortalt før, er dette før
ste året Oddbjørn for alvor går inn for
spesialtrening i friidrett. Før har han
drevet mest med fotball. Tydeligvis
har han nå valgt det rette, og hans
treningsprogram har gitt forbausen
de gode resultater allerede. Hva kan
vi vente av ham i tiden framover?

Oddbjørn fikk også god omtale i
avisen for hans innsats i Holmenkoll
stafetten. Han hjalp laget «Bjarg» til
en topplass i klasse A, slik at laget
neste år starter i eliteklassen.

_ SANDNES
-------'

Leid lokale
Vi har fått leie lokaler en gang i må
neden i 1983, og vi ønsker hjertelig
velkommen:

Juni: Fredag 17.

_ STAVANGER

Programmet
for Stavanger Døves Idrettsforening
blir i tiden framover slik:
25.06: Sankthansfest på døvehytta

på Vistnes. Ansvar:
Volleyball-gruppa.

26.08: Friidrettskomiteen.

SVAR
på spørsmålene på side 4:

1. Kinesisk, engelsk og hindi.
2. I 1860.
3. I Hedmark.
4. Dag Hammarskjold.
5. Kapp Farvel.
6. Helleflyndre (kveite).
7. Bandak.
8. I England.
9. Aeroflot.

10. Sydney.
11. Birka.
12. Skien.
13. I Hamar.
14. Kairo.
15. I Montreal.
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Sivilingeniør

Tor Gabrielsen
M.N.I.F. - M.R.I.F.

Rådgivende ing. byggtekn.
Storgt. 32 - 3250 LARVIK

Tlf. (034) 86 130

Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN

NAF Reisebyrå
REISEBYRAET MED MEDLEMSSERVICE

Alle reisetjenester for inn- og utland
Storgt. 2, OSLO 1. Tlf. (02) 42 94 00

SKAARBERG
REISEBYRA
Nygaardgt. 28 - 1600 Fredrikstad

Telefon (032) 15815

.sLYNGENGÅRDEN
~ HOTELL

8650 MOSJØEN

49 gode senger
og et godt kjøkken.
Alle rettigheter.
Tlf. (087) 70622

TEKSTILER
FOR HUS OG HJEM

Hagen & Haugan AlS

Ventilasjon- og entreprenørvirksomhet

2381 BRUMUNDDAL

UNIVERSITETENES REISEBYRÅ
Universitetssenteret, Blindern, OSLO 3. Tlf. (02) 45 50 55 . Telex 71 906
Avd. kontor Bergen, Parkvn. 1. Tlf. (05) 326400 - Telex 42635

Stavanger, Ullandhaug. Tlf. (04) 556013
Trondheim, N.T.H. Tlf. (075) 93277. Telex 55 106
AI, 1430 As, Tlf. (02) 94 11 20 - Telex 18885
Tromsø, 9000 Tromsø. Tlf. (083) 84820

Olaf G. Nilsen
Gullsmedfirma

4500 MANDAL - Tlf. 61 958

BOGSTADVN.66

h OSLO 3
TLF. 600502g.n. aug a.s TLF. 465775

FLORØ APOTEK

6900 FLORØ

Vi har i dag en betydelig
ekspertise og kapasitet når

det gjelder anleggsvirksomhet.

T. STANGELAND MASKIN AlS
Aut. ENTREPRENØRFORRETNING

4033 FORUS. Telefon: (04) 576500

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


