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BILDET:

Om få dager - 2. november - er det
premiere på Oslo Nye Teater, med Mira
Zuckermann i hovedrollen i «Stillhe
tens barn». Her ser vi Mira utenfor
teateret.

(Foto: Red.)
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BERGEN, 1983

Ingar Hansen vil slutte
Døvekapellan Ingar Hansen vil anta
kelig slutte som prest for døve i no
vember måned. Grunnen til at han
ønsker å gå ut av denne tjenesten,
er hensynet til helsen, har vi fått
opplyst.

SAGT
A ha makt over seg selv, er viktigere
enn å ha makt over andre.

Gabrie/ Scott.

Neste nummer: IDRETT
Ja, neste nummer blir «ren» idretts·
utgave. Nr. 45 er det siste av de av·
talte spesial-numrene som Norges
Døve-Idrettsforbund får til bare
idrett.

Oktober:
27-30: Norsk Foreldrelag for Funk

sjonshemma har landsmøte i
Larvik.

28·30: Norges Døveforbund har styre
møte på AI.

November:
15-20: Internasjonal pantomime-festi

val for døve i Srno, Tsjekkoslo
vakia.

19·20: Skolemesterskap for døve i vol
leyball og svømming, Holme
strand.

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

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

undervisning, København.

1985:
August:
04-09: XVII internasjonale kongress om

utdanning for døve, Manchester,
England.

1986:
Juli:
01·05: Nordisk kulturfestival for døve,

Reykjavik, Island.

Emneheftene
1
2
3
4

Helseheftet
(Hvordan snakker
vi med døve?)

UTGITI AV

Kursheftene.
trinn
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TEGN·ORDLISTE

ccMoren og det
hørselshemmede
barneln

Samlivsheftet
(TegnsprAk lor
samllvslærel
seksuølkunnskap)

- en alfabetisk oversikt over tegnene
; disse hettene:

NORGESOØVEFORBUNO

Ordlisten bygger på innholdet i 12
forskjellige kurshefter og andre hef
ter med tegn som Norges -Døvefor
bund har utgitt. Det er heftene for de
5 kurstrinnene, de 4 emneheftene,
«helseheftet», «samlivsheftet» og
«Moren og det hørselshemmede bar
net». I disse 12 heftene er det altså
tilsammen 2.253 tegn/ord.

I tegn-ordlisten kan vi altså slå
opp. Hvor finner vi tegnet for (~kjøtt

kaker?» - Jo, det står både i kurs
hefte 3 og 5. Tegnet for «president»?
- Ja, i emnehefte 1. Tegnet for «ste
rilitet»? - I samlivsheftet. Tegnet for
«ørevoks» finner du i helseheftet,
osv.

Ved å slå opp i denne tegnordlis
ten finner du fort ut også hvilke ord
som vi ennå ikke har på trykk i hef
tene våre. Mange andre tegn er be
handlet i tegnspråkutvalget, men
foreløpig - til tegnordboken kom
mer - kan denne tegn-ordlisten væ
re til fin hjelp for deg, slik at du fort
finner fram.

Heftet er på 16 sider A-5. Det ko
ster 7 kroner (+ porto) og kan bestil
les fra Norges Døveforbund, post
boks 97, 5001 Bergen.

AI stengt i desember
Skole· og kurssenteret på AI blir
stengt hele desember måned. Grun
nen er at det ikke blir kurs denne må
neden. Uten kurs blir det for kostbart
å holde hele anlegget i drift. Derfor
er det bestemt å permittere 14-15 av
de ca. 35 ansatte fra 1. desember til
15. januar, opplyser rektor Helleland.
- Men fra 15. januar blir det full virk
somhet igjen.

Tegnspråklærer
konferansen
som skulle vært holdt på AI i desem
ber, ble først flyttet til november, et
terpå til januar. Nå viser det seg at
det blir ny flytting igjen, kanskje til
mars måned.

Grunnen til den siste flyttingen er
at denne samlingen av tegnspråklæ
rere i hovedsak skal bli godt kjent
med fjernsynsprogrammet «Tegn er
språk». Det er blitt forsinket, slik at
det blir for lite å legge fram i januar.
Studiekonsulent Helge Herland har
i samråd med Norsk Fjernundervis
ning funnet det nødvendig med en
slik utsettelse. Vi ber distriktsutvalg
ene for tegnspråklærere være opp
merksom på dette.

Godt hjelpemiddel:
Tegn-ordliste
Du er kanskje ikke oppmerksom på
at vi har fått et nytt hefte, som kan
være til god hjelp for deg. TEGN
ORDLISTE heter heftet. I dette hef
tet finner du alfabetisk ordliste for
2.253 tegn, og med opplysning om
hvor du kan finne hvert enkelt av dis
se tegnene.
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Stor økning på statsbudsjettet for 1984
til tekniske hjelpemidler

En for funksjonshemmede viktig
post på statsbudsjettet, er trygde
budsjettets kap. 2663 - attføring 
post 75. Den heter Bedring av funk
sjonsevnen. Regnskapet for 1982 vis
te at det ble brukt litt over 133 mill.
kroner. For i år er det bevi Iget 122
millioner. For neste år er det satt opp

163 millioner, som er en økning på 34
prosent!

Fra denne posten gis det støtte et
ter folketrygdlovens § 5-8 til trygde
de som på grunn av sykdom, skade
eller lyte har vesentlig innskrenket
alminnelig funksjonsevne. Støtte
kan gis i den utstrekning det anses

nødvendig og hensiktsmessig for å
bedre funksjonsevnen, og uten hen
syn til om det har betydning for yrket.

Man kan både få støtte og lån fra
denne posten. Tilpasningskurs for
blinde og svaksynte blir også dekket,
og fra 1981 blir tolkehjelp for døve
betalt over denne samme post 75.
Men i 1982 gikk ca. 93 prosent av he
Ie bevilgningen til tekniske og andre
hjelpemidler (medregnet førerhund
for blinde), og bare ca. 7 prosent ble
brukt til opplæringsvirksomhet.

Kom inn og se vårt utvalg i:
• Julekrybbefigurer, staller
• Religiøs og filosofisk litteratur
• Grammofonplater og kassetter

m/gregoriansk· og østkirkens liturgi
• Klassisk religiøs musikk
• Folkemusikk fra hele verden
• Kors og krusifikser
• Malte ikoner og

reproduksjoner av ikoner
• Røkelse, røkelseskar
• Kort m/religiøse motiver
• Lys m/symboler
• Vi kan også skaffe messehagler og

utstyr til kirker.
Utvidet åpningstid i desember

ST. OLA V BOKHANDEL AlS
AKERSVEIEN 5, OSLO 1

09.00-16.00, lørd. 10.00-14.00. Torsd. 09.00-18.00
Tlf.: (02) 20 72 48

Økning til høreapparater
Høreapparater står som egen post
på trygdebudsjettet. I 1982 ble det
brukt 7,9 millioner, i 1983 er det be
vilget 8,2 millioner, og for 1984 er det
foreslått 10 mill. kroner som statens
utgifter til høreapparater. Det regnes
med en pris-stigning på 10 prosent
for høreapparatene. Tallet på utlever
te apparater er omtrent det samme
hvert år.

MAGNHILD SALTNES
1. oktober døde Magnhild Gudveig
Saltnes (f. Ringen). Hun var født 14.
august 1912, og hun ble altså vel 71
år gammel. Hun ble begravet under
stor deltagelse 12. oktober i Grorud
kirke. Døveprest Ingar Hansen
forrettet.

GLOPPEN KOMMUNE

OSLO
6860 SANDANE

Grensen 2 - Telefon (02) 426680

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

ELMO AlS
6400 MOLDE

Tlf. (072) 51 355
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Mot porno
TV-programmet 5. oktober om pornografi har
sjokkert mange mennesker. Over hele lan
det er det startet aksjoner mot salg av slike
blad. Mange forretninger har bestemt seg for
å slutte å selge «mannfolk-blad». Nå er det
også bestemt at Narvesen-kioskene skal nek
te åføre bladet «Aktuell Rapport», et blad som
utgis av Leif Hagen, som kalles «porno
kongen». Dette har Hagen protestert mot.

Riksadvokaten sier at norsk lover klar nok,
og at flere blad bør beslaglegges, altså tas
av politiet. Men politifolkene har for mye ar
beid. De har ikke tid til å gå på jakt etter
porno-blad. D-erfor er det bare de groveste
som blir tatt, sier riksadvokaten.

Autisme
er en slags hjerneskade, mener professor Ivar
Løvaas. Han har forsket lenge om autistiske
barn. De har store lære-vansker, de kan ik
ke leke eller lære på naturlig måte. De har
ikke følelser for andre mennesker, og de fø
ler seg heller ikke knyttet til foreldrene.

Men det er håp for disse barna. hvis de
får trening tidlig, sier professor. Hvis man
begynner åtrene barnet i 3 års alderen, med
mange timer hver dag, så kan 50% av disse
barna utvikle seg godt og begynne i normal
skole. - Hvis behandlingen begynner når
barna er 7-8 år, er det bare 5% sjanse for
en god utvikling. - Et problem er at autis
me ofte oppdages nokså sent.

Forsiktig med kaffe
Hvis du drikker MYE kaffe. så øker faren for
at du kan få hjertesykdommer. - Dette vi
ser forsknings-resultater. Undersøkelsen er
gjort ved universitetet i Tromsø.

De som drikker mye kaffe, altså mye - har
14% mer kolesterol i blodet enn de som
ikke drikker kaffe. Vi vet at kolesterol med
virker til arteriosklerose, som igjen fører til
hjertesykdommer og slag-tilfeller.

Derfor: Du bør begrense kaffe-drikkingen,
for helsens skyld.

Handikapforbundet
Norges Handikapforbu nd har holdt landsmøte
og gjenvalgt Odd Walter Syltevik som for
mann. (Forbundet har sluttet å bruke ordet
formann. De sier at han er forbundsleder.)

Fra landsmøtet ble det sendt ut tre pres
semeldinger, som mest peker på at statsbud
sjettet for 1984 vil gjøre det verre for de funk
sjonshemmede på flere måter. Nevnt blir
f.eks. egen-andelen ved legebesøk og
medisinkjøp, støtte-ordningen ved kjøp av bil
og rullestol. og at funksjonshemmede ram
mes særlig hardt av situasjonen i arbeidsli
vet og på bolig-markedet.

Har du førerkort?
Hvis du har «gammelt» førerkort (sertifikat)
for bil, så står det at kortet er gyldig fram
til en bestemt dato. Datoen står der. Før den
datoen må du altså ordne med nytt fører
kort (?).

Nei - vi har fått nye regler nå. Før måtte
vi ha nytt førerkort etter 10 år. Nå kan vi fort
sette å bruke kortet til vi blir 100 år!

Men hvis du .er over 70 år, så må du ha
legeattest i tillegg til førerkortet. Altså: Le
gen bestemme( om du er i form til å kjøre
bil når du er over 70 år. Hvis du da blir stop
pet av politiet, må du vise fram både fører
kort og legeattest.

Hvis du selv ønsker nytt førerkort, f.eks.
fordi det gamle er utslitt eller du har foran
dret deg mye, så koster det nå 50 kroner.

På sykehus
Mange står på venteliste for å komme på sy
kehus. Det er f.eks. lang ventetid for hjerte
og hofte-operasjoner. Mennesker som tren
ger øyeblikkelig hjelp, får først plass. Andre
må vente.

Men nå skal det bli kortere ventetid. sier
sosialminister Heløe. Sykehusene kan ansette
flere folk. F.eks. skal sykehusene øke tallet
på hjerte-operasjoner til 1.450 pr. år.

Hvert år er det mellom 600-700.000 inn
leggelser på våre sykehus. Men sosialmini
steren mener at mange er feilplassert og hel
ler bør over på sykehjem. Dette skal under
søkes og rettes på.

Nye legemidler
Det er funnet fram til nye legemidler (medi
siner) mot revmatiske lidelser (= gikt). Det
ser ut til at disse legemidlene stopper
sykdoms-utviklingen, sier de som arbeider
med dette. Spesielt virker de bra for pasien
ter som har leddgikt.

(I avisen står det ikke om de nye legemid
lene allerede er tatt i bruk. eller om det bare
er forsøk.)

Vil følge Børre K.
To prester har i samarbeid bestemt seg for
å følge Børre Knudsens eksempel. - Den ene
er i Hardanger. Biskop With har sagt klart
at han ikke er enig med denne presten. 
Den andre er sokneprest i Telemark. Men han
får ikke støtte av menighetsrådene.

Det ser derfor ut til at disse to prestene må
slutte hvis de gjennomfører sine planer.

I Balsfjord har Børre Knudsen fortsatt som
prest. til tross for at statsråd Bondevik har
sagt at han er avsatt. Det blir nå spennende
å se hva biskopen og departementet gjør for
å følge opp dommen over Børre Knudsen i .
Høyesterett.

ANDERS KJUUS
NY HOVEDPREST
Døveprest i Rogaland og Agder, Anders Kju
us, er utnevnt til ny hovedprest for Norges
døve. Dette ble bestemt i statsråd 21. okto
ber.

Det betyr at regjeringen har fulgt innstil
lingen fra Rådgivende komite og at Kjuus skal
flytte til Oslo.

P-piller
Bruk av P-piller gir større fare for bryst-kreft
hos kvinner under 25 år. Det gjelder for pil
ler som har høyt progesteron-innhold. Dette
viser undersøkelser i California.

Fire professorer ved Oxford-universitetet
har undersøkt 10.000 kvinner. De sier at
kvinner som bruker P-piller har større sjan
se for å få livmor-kreft.

Disse to undersøkelsene står det om i det
britiske lege-tidsskriftet «Lancet» .

Barn på fanget
Vet du at det er forbudt å sitte med barn på
fanget ved siden av bilføreren? - Kontorsjef
Helljesen i Trygg Trafikk sier at mange har
småbarn på fanget i forsetet. Han gjør opp
merksom på at dette er farlig - og forbudt.
Et barn på fanget betyr at det er ekstra
passasjer i forsetet.

Willoch leder
De politiske menings-målingene viser at Ar
beiderpartiet går fram og Høyre tilbake. Av
standen mellom de to store partiene er blitt
klart større, med ca. 40% for A og ca. 30%
for H.

Men Willoch leder likevel når det er spørs
mål om hvem folk ønsker som statsminister.
En undersøkelse viser at 42% av velgerne
ønsker Willoch som statsminister etter val
get om to år. Bare 32% ønsker Gro Harlem
Brundtland som statsminister. Dette betyr at
mange i Arbeiderpartiet er misfornøyd med
partiets formann. Hennes popularitet har gått
tilbake siste året. - Hva vil partiet gjøre foran
valget om to år?

Basar
begynner i Oslo Døveforening tors
dag 3. nov. kl. 18-21, fortsetter tre
torsdager framover, med trekning
lørdag 26. novbr.

Døvekirken, Oslo
30/10 kl. 11. Gudstjeneste.
06/11 kl. 18. Menighetsfest.
10/11 kl. 19. Menighetskveld i

Døves Hus, Porsgrunn.
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TIL PALERMO

hvor det er registrering av kongress
deltakere, men bare for å hjelpe oss
med opplysninger, forklare oss hvor
dan vi kommer fram dit hvor vi skal
bo. Vi kan ta drosjer - men det er
langt. Vi kan ta flybussen, det er mye
billigere, og bussen går nær vårt
hotell.

Bussen går gjennom et landskap
som virker uttørret, nesten ørkenak
tig. Stivt gras, som har visnet. Enkel
te palmetrær. Store kaktuser både i
og utenfor hagene.

Vi går av i sentrum. Reiseleder
Rolf spør seg fram. Det er godt og
varmt. Koffertene er tunge i solste·
ken. Trafikken er yrende. Men vi fin·
ner fram. Vi følger den brede hoved·
gaten Via Libertå til tverrgaten Via
Agrigento. Der er hotellet vårt, Hotel
Europa, heldigvis et navn som både
er lett å huske og å uttale forståelig
til italienerne.

(Foto: Red.)

Her ser vi Norges Døveforbunds representanter på generalforsamlingen, mellom and
re. Fra venstre: Japan, Sør-Korea, Malta, Rolf Hansen og Toralf Ringsø, Norge, og
Nederland.

Gjensyn med Milano
Bare 8 nordmenn er vi som samles
på Kastrup for å reise sammen til dø
ves verdenskongress på Sicilia. Sol
veig og Toralf kommer rett fra Ber
gen. Rolf, Eva-Signe og jeg, samt «tu
ristene» Dina, Britta og Kåre, kom
mer fra Oslo. - Ja, tenk det, bare 3
turister! For 4 år siden var det mye
klage over at forbundet ikke ordnet
reise for turister til verdenskongres
sen. Nå ser vi resultatet av mas
se arbeid. De som klaget mest, er
heller ikke med ...

Kastrup flyplass utenfor Køben
havn er et veldig anlegg, hvor det er
lett å gå seg vill. Vi må holde sam
men. Det nytter ikke å rope opp dø
ve over høyttaleren. Eva-Signe og
Solveig er med som tolker og skal
være våre ører. Men det hjelper lite
hvis det er vi døve som blir borte i
mengden.

Over i nytt fly, direkte til Milano:
Nå reiser vi med et AI-Italia-fly. - Og
så er vi over Milano, Nord-Italias stør
ste by. Fra luften ser det tørt ut, som
om det allerede er høst. Men det er
28. juni. - Flyet går ned. Over høyt
taleren blir vi kontaktet av reisebyrå
ets mann, som tar imot og følger oss
til hotellet. Vi må nemlig overnatte i
Milano. Hotel San Carlo er fint. Vi tar
en runde i sentrum og spiser ita
liensk mat på en restaurant. Jeg prø
ver å finne igjen stemningen fra
1957, da jeg var her i forbindelse med
døves verdensidrettsstevne. Hvor er
Casa dello Studente, hvor vi bodde?
Jeg ser og ser der hvor vi går, men
jeg kjenner ingenting igjen. Bare
mørket, at det er mørk natt midt i den
lyseste årstiden. Bare mørket kjen-
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ner jeg igjen fra 1957, det er like over
raskende som dengang ...

Raskt «treff" i Palermo
Reisebyrå-mannen kommer Igjen
neste morgen og følger oss til flyet,
God service! - Vi fortsetter på ving
ene sørover, og tidlig på ettermidda
gen lander vi på flyplassen utenfor
Palermo, hovedstaden på den store
italienske øya Sicilia, vest for sør
spissen av Italia.

Blir vi mottatt her, slik jeg har opp
levd ved tidligere verdenskongres
ser? - undres jeg. Og - ja, det blir
vi. Vi oppdager en mann med kon
gressens plakat. Han har tydeligvis
øvelse i å bruke internasjonalt tegn
språk. Han viser oss til skranken,

Sjokk på hotellet
Vi blir behagelig overrasket. Luften
på hotellet er .kjølig, og det· er god
plass. Rolf og tolkene ordner for oss
i resepsjonen. Men hva er det for pro
blemer? Hotellet påstår at vi har be
talt bare for en natt - kausjons
beløpet. Det betyr at vi må betale/ga·
rantere for flere tusen kroner ekstra!

Nei, dette kan ikke stemme. Jeg
tenker: A stakkars damene på kon·
toret i Bergen, hvis de har misforstått
og gjort en så grov feil sammen med
reisebyrået ... Vi prøver å ringe rei
sebyrået. Vi prøver å ringe forbun
dets kontor i Bergen. Men vi kommer
ikke fram. For et sjokk! Rolf prøver
å berolige oss. Endelig får vi våre



Typisk bebyggelse på Sicilia, slik den norske deltakeren Kåre Høgsve her har tegnet
den så fint.

rom. (Neste dag blir det oppklart at
alt er i orden ... )

Her treffer vi Nana, som kommer
fra Thailand (som var omtalt i DT nr.
36). Hun er allerede blitt kjent i byen
og vil hjelpe oss med å finne fram.

Nytt sjokk - på kontoret
Snart drar vi til kongresskontoret. Vi
har god tid. For 14 dager siden send
te forbundet brev til oss om at pro
grammet er forskjøvet med en dag
og åpner i morgen, 30. juni. Men vi
skal jo hente våre papirer først.

Kongresskontoret ligger på univer
sitets-området. Det er en lang buss
tur dit, og så en spasertur. Vi finner
ikke så mange mennesker der, men
kontoret ser vel-ordnet ut. Vi forkla
rer at vi er fra Norge. Det hjelper ik
ke, for alle deltakerne er registrert på
sine navn, får vi vite. Javel. Vi sprer
oss. Selv henvender jeg meg til da
men som har ansvaret for bokstav S.
Hun leter og leter. Nei, ingen på San
der. De andre norske får samme sjok
ket. Navnene er ikke å finne. - Nå
tenker jeg på reisebyrået i Bergen,
som har ordnet med påmeldingen,
deltakeravgift osv. Har de gjort feil?

Endelig blir saken oppklart. Vi er
registrert på våre fornavn. Italiener
ne har skiftet om slik at våre fornavn
er blitt våre etternavn.

Vi puster lettet. Så er alt likevel i
orden!

Tredje sjokk ...
Straks vi er over dette sjokket, kom
mer et nytt. Beskjeden vi har fått om
utsettelse av generalforsamlingen,
er feil. Nå er første dag av møtet så
godt som slutt. Rolf og Toralf, Nor
ges Døveforbunds representanter til
døves verdensforbunds generalfor
samling, er altså en dag for sent ute!
Der står de, lange i fjeset ...

Nå pøser regnet ned. Rolf og To
ralf har innbydelse til mottakelse hos
byens borgermester. De får tak i en
drosje og forsvinner. Vi andre tar det
med ro, prater med utlendinger, prø
ver å få noe å spise og drikke. Pro
blemet er vekslepenger, og det er et
stort problem, viser det seg. På bus
sene må vi også ha mynter, fordi bil
lettene bare kan fås i en mynt-auto
mat.

Vi lærer tegnet for «Palermo»:
Håndflaten ned, sprikende tommel-!
peke- og langfinger fram, og vi vrir
med håndleddet to ganger mot høy
re. - Jeg spør en gruppe døve sici
lianere: Hvorfor dette tegnet?

De begynner å diskutere dette seg
imellom. Jeg skjønner at det er et
symbol, noe med 3 bein eller 3 armer.

En riktig myndig herre sier at han
skal finne dette symbolet til meg,
slik at jeg får se det neste dag ...

Generalforsamling!
Solen står sent opp over Sicilia, den
største øya i Middelhavet. Utenfor
hotellet må vi bruke øynene, så vi ik
ke tråkker i hundemøkk. Når vi må se
på hverandre for å snakke sammen,
er det lett å være uheldig.

Generalforsamlingen holdes på
Grand Hotel. Vi treffer mange kjen
te, fra nordiske og andre land. Valg
spekulasjonene er i full gang, kan jeg
merke.

Rolf og Toralf finner sine plasser.
Jeg finner meg også en bra plass.
Dagen før ble beretning og regnskap
behandlet. Nå tar generalforsamling
en fatt på forslag til endring av statut
tene for verdensforbundet - World
Federation of the Deaf (WFD). Jeg
opplever et merkelig - men dessver
re vanlig - skuespill. Byrået (ver
densforbundets styre) sitter langs
veggen, med flagg borgen bak seg.
Verker Anderson, USA, og Andre
Saint-Antonin, Frankrike, står opp og
forklarer, samtidig, endringsforslag
ene som er mange. Begge er meget
dyktige. Andre bruker et tilpasset

fransk!i nternasjonalt teg nspråk.
Verker bruker et tilpasset ameri
kansk/internasjonalt tegnspråk. Res
ten av byrået virker helt uinteresser
te. De sitter og leser, prater eller ser
rett ut i luften. Ingen ser ut til å bry
seg om å følge med i hvordan de to
orienterer representantene. Og vi får
av og til inntrykk av at Andre og Yer
ker konkurrerer om å bli først ferdig.
Representantene diskuterer hvem av
de to som <<leder» i kappløpet.

De to leser opp alle de mange end
ringsforslagene, uten pause, og de
sammenlikner med gjeldende statut
ter. Det tar 3 kvarter. Er det noen som
klarer å følge med?

De fleste forsto ikke
Nå skal det bli anledning til spørs

mål og diskusjon. Men presidenten,
Dragoljub Vukotic, Jugoslavia, sier:
Vi har lite tid. - Knud Søndergaard,
Danmark, gjør oppmerksom på at det
ikke er byrået, men generalforsam
lingen som er WFD's øverste myn
dighet. Han foreslår oppnevnt en ko
mite som skal arbeide med sikte på
å legge fram forslag på neste gene
ralforsamling.

Generalsekretær Magarotto: I Var
na for 4 år siden ba vi om forslag, og
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Fra generalforsamlingen i døves verdensforbund på Grand Hotel i Palermo. Her blir lov-endringene lagt fram av to styremedlem
mer, som står på hver sin side. Andre Saint-Antonin, Frankrike, helt til venstre, Verker Anderson, USA, helt til høyre. Mellom
de to sitter de andre i styret, med de ser ikke mye interesserte ut. En typisk situasjon fra generalforsamlingen.

(Foto: Red.)

vi har fått forslag fra mange land,
men ikke fra de nordiske land, som
så sterkt ville ha endringer! LarS-Åke
Wikstrøm, Sverige: WFD legger fram
dette forslaget som et ultimatum og
sier: Alt eller ingenting. Xli får ikke
sjanse til endringer. - Vukotic: By
rået har prøvd å ta hensyn til alle inn
komne forslag, men det er umulig å
tilfredsstille alle. - Magarotto: Vi
kan godt utsette behandlingen, det
er ikke tid til å ta en diskusjon punkt
for punkt. - Ole Artmann, Danmark:
Vi kan ta en kort diskusjon om noen
punkter.

Nå kommer det kritikk mot Dan·
mark, først fra England og så fra sty
remedlem Manzanedo, Argentina.
Den første bemerker at danskene
burde ha kommet med skriftlige be
merkninger på forhånd. Den andre
bemerker at de som har «sovet» nå
først våkner på generalforsamlingen
og lager bråk. På den måten blir pro
blemene bare større.

En diskusjon ender med at Søn
dergaard foreslår de nye statuttene

midlertidig godkjent for 4 år «fordi de
er bedre enn de gamle». - Byrået
trekker seg tilbake noen minutter,
kommer tilbake og foreslår at de nye
statuttene skal gjelde midlertidig.
Innen to år er gått, må medlemslan
dene komme med evt. bemerkninger!

15 SPØRSMAL OG SVAR

1. I hvilket fylke ligger Jølster?
2. Hvorfor feires jonsok 24. juni?
3. Island har hatt valg i år. Hvor

mange seter er det i Alltinget?
4. Hva betyr K som romersk tall·

tegn?
5. Hvilket kornslag blir semulegryn

laget av?
6. Hva heter den finske presiden

ten?
7_ Hvem vant verdensmesterskapet

på skøyter for menn i 1983?

forslag. Endelig godkjennelse vil bli
foretatt på generalforsamlingen i
1987.

Dette blir vedtatt. På en måte er
det bra. Det er så tydelig at de fleste
ikke har forstått.

(Forts. neste nummer.)

8. Hva heter hovedstaden i Nicara·
gua?

9. Hvilken breddegrad ligger ekva
tor på?

10. Tomatplanten bærer jo blomster,
men hvilken farge har de?

11. Hva betyr egentlig ordet pave?
12. Hva kalles Falklandsøyene på

spansk?
13. I hvilket land lages jagerflyet

«Viggen»?
14. Hvilken by var egentlig Norges

første hovedstad?
15. Gaudaosten har fått navn fra by

en Gouda, men i hvilket land lig
ger den?

Svarene finner du på side 14.

Titania AlS

4380 HAUGE I DALANE
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Så nå blir det lettere å finne fram til døvetolkene!

T Døvetolker

Endelig er det kommet!
Døvetolker i yrkeslista i telefonkatalogen
I telefonkatalogen for Bergen og Hordaland 83/84 side 755 ser vi
nedenstående gledelige nyhet:

BERGEN (05)
Blrll.l.nd Mllrlon Reltd~ISY. 11 Strtum.grend 1211 06
O.hl B.rltt 0 FAdlundv. 49 Mlnd. 28 46 61
Ollhl. Nina H.lbarg BtIf18SPoglft ., B._ 12206)
Oanllll.an Killra Prof H.".,••ns 9 20 ,... n 16 32
HIlugland Anna·Mllrl. Skjoldh.gd. l)1 NItlt\III n 45 16
Hllug.v.r Evalyn ,Mynt~lakOlltlf1 13 Uitet 18 1) 63
H.nrlkl.n Ino.r,UI. ~speland Slomll.rd.1en 22 69 J4
Johnl.n Sirgar Nlped.l.n )21 lIktevAg 26 15 '11
KJ.rlllnd K.rl Srultad lyngbev. 28 lIktevAg J4 J9 ,.
Lllrm KJIIII·Vldllr Skogev. n BlomIlerdalen 22 n 88
Mlanoar Lilly Kopp.n Emil S.... 12 Mind. 28 J4 J6
N.IIII Ingllborg Skllten HI Brlntlnga v 59

Fytllngsdlr.n 16 J4 27
SkOOltrllnd Srltt EUlllbllth KI_i.nnv. 46

lodd.fiord 26 61 06
Straumll Aloalr londefsflllten 41 EaPl'and 24 19 10
Syprillnalln KlIrin Britt livA... IlO Fyllingsdolen 1653 74
Sarhaull Allauo ThI'lIle1v. 44 Slind (27 64 53) 11 78 53
VlIlIllnd Arnold SI Torfinn•• 10 29 72 07
zahl Torill Solb. Myntll.kogen m Ul", 181887

VAKSDAL (05)
Karll.n Gudrun Bol. Ind.. 80gII )9 72 32

VOSS (055)
Tend.r Nanna Rogn.bakken 6 12 (5)

Iig. Dersom oppdraget brytes på
halvveien, er dette eneste mulighe
ten til å få økonomisk dekning.

Når det gjelder dobbeltbestilling
av tOlk, kan det være problemer med
å få det dekket.

Ref. Linda H.K.
(Referatet er noe forkortet. Red.)

Seminar om tolkeetikk
og tolkens rolle
Stavanger Døvetolkforening har
holdt sitt første seminar, 13.8. Det
møtte 10 tolker, og som forelesere
var Hanne Kvitvær, Stavanger Døve
forening, og Eva-Signe Falkenberg,
NDTF, invitert.

Eva-Signe innledet om tolkeetikk
og tolkens rolle. I forbindelse med j

innledningen ble det laget gruppe
oppgaver om tolkens informasjons
plikt i situasjoner der tolken sitter in
ne med opplysninger som vil være til
nytte for den døve og den hørende
brukeren. - Hva en tolk bør gjøre nå
han skal tolke på et kurs hvor det er
flere døve deltakere. - Hva tolken
skal gjøre under et foredrag/dis
kusjon der tempoet er alt for høyt for
tolken eller for den døve.

Hanne Kvitvær fikk så ordet for å
snakke om døves erfaringer med
tolk. Der kom det fram at døve synes
det er viktig at tolken tolker alt som
blir sagt. Tolken skal ikke snakke
med den hørende uten å bruke tegn.
Tolkens taushetsplikt er viktig.

Siste emne var undervisningstol
king, som Kristine Gilje tok seg av.
Hun tok opp problemene vedr. anset
telse av tOlk, arbeidsvilkår, lønn, ar
beidsplassen, forholdet mellom den
døve og tolken og selve tolkesitua
sjonen. Det ble en god diskusjon et
ter innledningene.

Ref. Torill Mjelde.
(Referatetet er noe forkortet, red.)

Lise Ramfelt, Sem, er flyttet til: Sølv
faksvei 5, 3109 Lofts-Eik.

Adresseendringer
for døvetolker:
Inger Engeli Skallist, Oslo, er flyttet
til: Rugdeveien 9, Oslo 3.

Torill Mjelde, Stavanger, er flyttet til:
Husabøåkeren 14,4020 Hundvåg.

stemningen vedr. organisasjonstil
knytning må gjennomføres snarest.

Ref. Nina H. Dah/e.
(Referatet er noe forkortet. Red.)

Møte i Trondheim døvetolk·
forening
15. september møtte 15 tolker til hø
stens første møte. Det var mange
saker på sakslisten. Det er fortsatt
problemer med å få enkelte døve til
å betale det telefoneringen koster
når de bruker tolk. Møtet bestemte
å sende saken. over til
tolk-samarbeidsutvalget (tosau) slik
at de kan sende en orientering om
dette til døve.

Linda H. Kaland ble valgt til ny
sekretær i styret etter Heidi WolI, og
Eina Pettersen ble valgt til nytt
styremedlem.

Det ble diskutert å få tak i video
filmer til avlesningstrening. Det ble
da framhevet at den beste trening er
å ferdes i døvemiljøet, og samtlige
ble oppfordret til dette.

Dersom tolkene tar på seg langva
rige oppdrag, må de få dette skrift-

Bergen først ute
med årsmøte?
Bergen Døvetolkforening holdt sitt
første årsmøte fredag 9. september.
12 av medlemmene møtte fram. Et
ter invitasjon kom også Bergen Dø
veforenings formann, Marta Sander.
Styrets beretning ble godkjent etter
en del bemerkninger. Fra styret var
det kommet forslag om kr 50,- i
kontingent for lokalforeningen, men
avstemningen ble vedtatt utsatt til
en hadde undersøkt nærmere med
hovedstyret. Straks svar fra hoved·
styret foreligger, vil det bli innkalt til,
nytt møte.

Det ble gjenvalg på styret: Britt E.
Skogstrand, formann, Ingeborg Ska
ten Nesse, nestformann, Nina H.
Dahle, sekretær, og Lise Henriksen,
kasserer. Til studievalg ble valgt: Bir
ger Johnsen, Britt E. Skogstrand, Li·
se Henriksen, Lilly K. Mjanger og To
rill S. Zahl. Valgkomite: Marion Birke
land, Evelyn I. Haugsvær og Ase Hel
lesnes.

Til slutt ble det vedtatt å sende en
oppfordring til NDTF om at urav-
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NYTT FRA FORENINGENE

Hedmark Døveforening har følgende mø
ter på foreningens feriehjem «Mjøsgløtt»:

12. november:
Styre- og medlemsmøte på
Fjellstua.

møtene og tilstelningene holdes i Døve
senteret, Fagforeningenes Hus, Nedre Ty
holmsvei 16, Arendal, og begynner kl. 19,
når ikke annet er nevnt.

Foreningens sekretær treffes på tele
fon (041) 21147, mellom kl. 10 og 14 hver
dag (også teksttelefon).
Onsdag 2. nov.:

Medlemsmøte.
Onsdag 9. nov.:

Medlemsmøte.
Onsdag 16. november:

Medlemsmøte.
Onsdag 30. november:

Medlemsmøte.

1lii STAVANGER_

Døves Ungdomsgruppe
12.11 lø: Pizzafest.
10.12 lø: Julebord.

Døves Menighet
06.11 sø: Men ighetsfest.
10.11 to: Åpent hus for alle.
22.11 ti: Misjonskveld.
24.11 to: Åpent hus for alle.

Lørenskog Døveforening
Kurland grendehus, Holenvn. 31, 2006 Lø
venstad. Alle møter begynner kl. 19.00.
Onsdag 23. november
Søndag 18. desember: Julefest kl. 17-22.

II1II DRAMMEN 1l1li

ØSTFOLD

HEDMARK

November:
12: Medlemsmøte kl. 15.
19: Hamar Døves Idrettslag feirer 25

års jubileum.
26: Døveforeningen har basar.

BERGEN

Sosialsekretæren for døve i Rogaland har
disse kontortider:

Mandag: kl. 08.00 - 11.00
Tirsdag: kl. 08.00 - 14.30
Onsdag: kl. 08.00 - 12.30
Torsdag kl. 15.00 - 19.00

Hvis du kommer til Stavanger og vil snak
ke med meg, er det fint hvis du ringer på
forhånd. Av og til må jeg arbeide utenfor
kontoret, og det er dumt hvis du kommer
lang vei forgjeves.

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

Oktober:
28. fr: Sportskveld ved håndball

gruppa.
30. sø: Bil-orientering ved ungdoms

gruppa.
31. ma: Bridge.

November:
03. to: Døveforeningen.
07. ma: Bridgekveld.
10. to: Døveforeningen.
11-13: Idrettsforeningen arrangerer ut-

flukt til Øglænd·hytta.
14. ma: Bridgekveld.
17. to: Døveforeningen.
19-20: Bridge-bykamp mellom Bergen

og Stavanger.
21. ma: Bridgekveld.
24. to: Døveforeningen.
25. fr: Idrettsforeningen har årsmøte

kl. 18.

Hi/sen Torill Mje/de

_ HAUGALAND _

6. november:
Gudstjeneste i Norheim kirke kl. 11.
Kirkekaffe.

16. november:
Medlemsmøte i det gamle slaktehuset
kl. 18·22.

Oktober:
29. lø: Døvemesterskapet i bordtennis

vIDøves Idrettsklubb. Fest på
døvehytta.

31. ma: Tegnspråkkurs i døvesenteret.

VESTFOLD

AUST·AGDER

Aust-Agder Døveforening har nedenstå
ende program i tiden framover. Medlems-

Oktober:
Fred. 28. Sammenkomst.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

Fredag 11. novbr.:
Tegnspråkkveld med foredrag kl. 18,30.

Fredag 25. novbr.:
Hyggekveld kl. 18,30.

Lørdag 10. desbr.:
Førjuls-moro kl. 18.

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

Døvegudstjeneste
Søndag 27. november kl. 11.

Hedrum Kirke. Kirkekaffe.

November:
Fred. 04. Kulturkveld.
Mand.07.Styremøte.
Tirs. 08. Pensjonist-treff.
Fred. 11. Foredrag/diskusjon.
Fred. 18. Bingo.
Tirs. 22. Pensjonist-treff.
Fred. 25. Sammenkomst.

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

Døvekonsulent Thor Gisholt
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-14 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-17 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et
ter avtale.

03/11: Mini-Bingo.
10/11: «Spesial-møte».
17/11: Hyggemøte.
24/11: Medlemsmøte.

1liiTELEMARK II1II

OPPLAND
19. november:

Kulturkveld kl. 15.
3. desember:

Julebord på Lillehammer (?).
Våre møter holdes i Blå Kors-salen ved
Gjøvik kirke, når ikke annet er nevnt. Rett
til forandring forbeholdes.

E/se Marie Undlien, sekr.

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

Oktober:
28. fr: Omvisning på Akershus

festning.
Fotokveld.

29. lø: Sportsklubben har fest.

November:
01. ti: Bridge.

Medlemsmøte for Sportsklub
ben.

02. on: Hyggetreff for pensjonister.
Døvblitte har medlemsmøte.

03. to: Døveforeningen har møte.
07. ma: Hovedstyret har møte.
08. ti: Kvinneforeningen.

Bridge.
09. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
10. to: Døveforeningen er åpen.
12. lø: Pizzafest for ungdomsgruppa.
15. ti: Formannsmøte.

Bridge.
16. on: Hyggetreff for pensjonister.

Tegnspråkkurs for døvblitte.
17. to: Døveforeningen er åpen.
19. lø: Døveforeningens 105-års fest.
22. ti: Sportsklubben har ÅRSMØTE.

Bridge.
23. on: Kontaktklubben for døvblinde.

Tegnspråkkurs for døvblitte.
24. to: Kulturkveld i døveforeningen.
25. fr: Fotokveld.
29. ti: Tegnspråkkursavslutning i

døveforeningen.
Bridge.

30. on: Hyggetreff for pensjonister.
Tegnspråkkurs for døvblitte.

Kontaktklubben for døvblinde
16.11 on: Hyggekveld for døvblinde.
07.12 on: Julebord på Kaldbakken,

Høyres Hus.
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. Kristiansund
12. nov.: Møte i Ynglingen kl. 15.

I pausen med kaffe, boller, brus og
kaker gikk praten livlig og kontakten
var der fra første stund. Jeg så bl.a.
en av de voksne døve fortelle noen
av de døve barna om sine opplevel
ser på døveskolen for mange år si
den. Det hadde tydeligvis skjedd sto
re forandringer, og fra ansiktsuttryk
kene å dømme, kunne barna nesten
ikke tro det de ble fortalt.

Etter pausen var det tid for infor
masjoner; planer framover, fastset
ting av møtedag (den første tirsda
gen i hver måned), tid (kl. 18-20), og
sted (døveforeningens lokaler). Leker
sto også på programmet, og etter le
kene fikk barna se noen morsomme
tegnefilmer.

Da tiden var omme, satt barna på
stolene som «tente lys» og bare ven
tet på mer! Renata og Gunnar måt·
te fram enda en gang; denne gangen
med et lite skuespill om en fisketur.
Et av barna måtte-til slutt være med
for å klare å få «kjempefisken» på
land.

Nå var kvelden over, og det siste
vi så da de forsvant ut døren var: Vi
sees igjen 1. nov. kl. 18 - 20 i
døveforen ingen!

For barneutvalget:
Kjersti E. Usler.

Barneutvalg - nytt tiltak i Drammen

DEYVAFELAG FØROYA er navnet på døveforeningen på Færøyene.

Vi har hatt et bomærke (emblem) en tid, men vi har besluttet å prøve
på å få et nytt, fordi vi mener at det nåværende bomerket ikke fortel
ler noe om døvheten.

Innbydelse til
tegnekonkurranse
om merke for døveforbundet
på Færøyene

Tegningene skal merkes i nederste høyre hjørne. Navn og adresse hos
vedkommende tegner skal legges i en lukket konvolutt, som utenpå
har samme merke som tegningen. Det må gjerne følge en forklaring
med også.

Deyvafelag Føroya
Box 201
Fr-3800 Argir
Føroyar (Faroe Islands)

~erfor inviterer vi til en konkurranse om et nytt bomærke, som tyde
lig skal symbolisere døvhet.

Drammen Døveforening har oppret
tet eget barneutvalg bestående av 3
personer: Anne Folland, Ellen
Smedsgård og Kjersti Usler. Dette ut
valget skal ha til oppgave å forsøke
å få kontakt med de hørselshemme
de barna i Drammen og omegn, gi
dem muligheten til kontakt med
voksne døve og gi dem et tilbud på
linje med hørende barns barnegrup
per av forskjellig slag.

Vi startet opp tirsdag 4. okt. kl. 18
i døveforeningens lokaler. Barna
hadde på forhånd fått skriftlig innby
delse hjem i postkassen. Barn både
fra førskolen, døveskolen og hør
seiskiassen sammen med foreldre
og søsken møtte fulltallig fram, og
gjensynsgleden var stor hos mange
av dem som ikke hadde sett hverand
re siden de skilte lag etter endt
førskole.

Etter at Anne Folland hadde øn
sket velkommen, gav hun oppmerk
somheten til to av de andre voksne
døve, Renata Mares og Gunnar Ja
cobsen. De framførte små pantomi
mer og sketsjer, bl.a.: Sommerfug
len, katten og hunden, og til slutt
«døvelæreren», til stor fornøyelse for
både barn og voksne.

Disse premier vil bli utdelt:
1. premie D.kr. 2.000,-
2. premie D.kr. 1.000,-
3. premie D.kr: 500,-

TROMSØ

TRONDHEIM

STEINKJER:
Tirs. 1. nov.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

Lørd. 19. nov.:
Medlemsmøte på feriehjemmet.

STJØRDAL:
Fred. 28. okt.:

Opplysningsaften, Sanitetshuset,
Stjørdal.

Fred. 4. nov.:
Foredragsaften, Sanitetshuset,
Stjørdal.

Fred. 18. nov.:
Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.

mm NORD·TRØNDELAG Il

November:
01. ti: Eldretreff i storsalen kl. 11-14.

Bridgeklubben spiller kl. 18,30.
02. on: Hobbytreff for pensjonister kl.

10-13.
Hovedstyret har møte kl. 19,30.

03. on: Medlemsmøte kl. 20.

November:
03. to: Døveforeningen.
04. fr: Ungdomsgruppa.
10. to: Døveforeningen.
17. to: Døveforeningen.
18. fr: Arsmøte i Alesund Døves

Sportsklubb.
24. to: Døveforeningen.
26. lø: Moldegruppa.

Medlemsmøte
Tromsø og Omegn Døveforening har med
lemsmøte onsdag 2. november kl. 19 i
Aagaard-Salongen, Tromsø.

ml MØRE OG ROMSDAL Il

Døves Misjonsforening
har møte på Døves Aldershjem, fredag 4.
november, kl. 19.

. Oktober:
28. fr: Dameforeningen.
30. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.

11, presentasjon av konfirman
tene. Kaffe.
Hytta er åpen.
Ungdomsklubben: Barnetreff i
Menighetshuset.

November:
01. ti: Bridgeklubben.
02. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Døveforeningen: Kulturkveld.

04. fr: Døveforeningen.
06. sø: Hytta er åpen.
08. ti: Bridgeklubben.
09. on: Ungdomsklubben.
10. to: Eldretreff kl. 10.
11. fr: Dameforeningen.
Rett til forandringer i programmet
forbeholdes.
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Gudstjenester J~ ~

Mangel på informasjon om tekst-telefonen I DØVEPRESTEN I SØRVEST I
Det er i den siste tiden blitt mer in
teresse for anskaffelse av tekst
telefon for døve, både fra enkeltper
soner og foreninger. Dette er glede
lig, men mange er helt i villrede om
hvor de skal henvende seg for å an
skaffe disse.

Norges Døveforbund bør gi mer in
formasjon om følgende spørsmål:
Hvor henvender man seg for å få in
stallert en slik tekst-telefon, og hvor
lang tid tar det å få denne saken ord
net? Hva koster en tekst-telefon i
dag. Hva koster monteringen av
tekst-telefonen, og hvilket firma fore
tar denne monteringen?

Som man ser, er det reist mange
spørsmål i denne saken, og som vi
døve har krav på å få vite. Dette bør
Norges Døveforbund informere mer
om i Døves Tidsskrift, slik at de som
har lyst til å anskaffe seg tekst
telefon kan få vite hva det hele kos
ter og hvor man får den nødvendige
hjelp til montering av apparatet.

Da apparatene nå har ligget på la
ger i snart 4 år, skulle man anta at
en reduksjon i prisen på disse appa
rater skulle være naturlig. Man sel
ger da ikke gamle ting til topp-pris!

Skuespillet i Oslo
også på fredager
Vi har ringt til Oslo Nye Teater og
spurt: Tenker dere bare på de døve
i Oslo-området når det blir forestil
linger for døve bare på onsdager?

- Nei, vi har også bestemt oss for
to spesial-forestillinger på fredager,
svarer teateret. Det vil si at det skal
stille opp døvetolk, og at de beste
plassene blir reservert for døve. Det
te blir fredag 18. november og fredag
25. november.

- Da tenker dere på utenbys dø
ve, som vil reise til Oslo for å se
«Stillhetens barn»?

- Ja, svarer teaterets Jon Ellef
sen.

Døves Tidsskrift vil da med dette
gjøre oppmerksom på saken. Er det
noen døveforeninger som vil planleg
ge gruppereiser til disse forestilling
ene? Kanskje kan det ordnes med
billig hotellopphold for dem som ik
ke kan reise hjem igjen samme
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Da mange er i villrede og lite opp
lyst om tekst-telefonens anskaffelse,
finner jeg det naturlig at Norges Dø
veforbund kommer med en utførlig
informasjon om anskaffelse av tekst
telefon i Norge.

Finn Johansen.

Døves Tidsskrift har bedt forbunds
sekretæren ordne det slik at vi me
get snart får svar på Finn Johansens
spørsmål - her i Døves Tidsskrift.

For ordens skyld: Redaktøren har
lett forgjeves i statsbudsjettet etter
noe om teksttelefonen. I budsjettet
for Televerket for 1984 er saken ikke
nevnt med et ord. Vi kan heller ikke
se at saken er nevnt under Rikstryg
deverket. (Det er som kjent disse to
stats-etatene som er uenige om
hvem av dem som skal betale.) Slik
det ser ut, blir det ingen endring nes
te år. Da betyr det at vi fremdeles er
i den situasjon at de som vil ha tekst
telefon må betale ca. 10.000 kroner
i tillegg til anskaffelse av vanlig
telefon.

Som sagt: Vi håper å komme med
en redegjørelse i ett av de nærmeste
numrene.

Red.

kveld. Weekend-priser på Oslo-hotel
lene?

Teateret kommer med flere opp
lysninger i Døves Tidsskrift senere,
men det er lurt å være tidlig ute!

BRYLLUP
Inger Aase Enebakk og Ottar Smør
holm gifter seg lørdag 5. november.

Adresse for dagen: Eide Gjestgive
ri, 6490 Eide.

85 ÅR
Anton Skilbred, Ramnesgt. 11 b,
3100 Tønsberg, fyller 85 år 13.
november.

75 ÅR
Osvald Keppe, Økernveien 63, Oslo
5, fyller 75 år 12. november.

6. november kl. 11:
Gudstjeneste i Norheim kirke,
Haugesund v/Kjuus. Nattverd.
Kirkekaffe.

13. november kl. 11:
Gudstjeneste i døvekirken
v/Kjuus. Nattverd.

27. november kl. 16:
Familiegudstjeneste v/Kjuus.
Kirkekaffe/brus.

lIDØVEPRESTENE I VESTm

30. oktober kl. 11:
Døvekirken, konfirmantpresen
tasjon.

6. november kl. 18:
Ekerhovd bedehus, Sotra.
Møte.

20. november kl. 11:
øystese kyrkja.

27. november kl. 11:
Døvekirken.

4. desember kl. 11:
Arna kyrkje.

11. desember kl. 11:
ørsta kyrkje.

Alle gudstjenestene ved døveprest
Straume.

I DØVEPRESTENE I NORD 100
30. oktober kl. 11:

Døvekirken - konfirmant
presentasjon.

Hamar Døves Idrettslag

2S-års-jubileumsfest
holdes på Restaurant Greven
lørdag 19. november kl. 18.00

Kalvestek/dessert.
Kaffe.

2 manns orkester spiller opp til
dans. Entre pr. person: kr 150,-.
Påmeldingsfrist 12. november.
Påmelding og innbetaling (helst
forskudd) ti I:

Alfred Vangen,
Vognveien 20,
2300 Hamar.

Alle er hjertelig velkommen.
Jubileumskomiteen



Døvemesterskapet 1983 i friidrett
(forts. fra forrige nr.)

Det lyser av kraft og spenst over Tore So
lem, som her er på vei mot 6.15.

Etter stafetten var det medaljeut
deling på banen, og det meste ble
unnagjort før det begynte å regne
igjen. Her fikk også IK Urædd ros for
fin avvikling, og det ble delt ut blom
ster. Om kvelden var man samlet til
avslutningsfest i Skien Sportell, og
det ble servert varme retter og delt
ut gavepremier. Maken til premie
bord har vi aldri sett. Mange pokaler
og nyttegjenstander var gitt til DM
arrangøren av stedets næringsliv. En
ære for dette skal «primus motor»
Harry Wetlesen ha. Han hadde gjort

Tor Hammerborg vant både kule og dis
kos, men her ser han noe betenkt ut.

Tore supermann
På oss virket det nærmest utrolig att
Tore Solem klarte å være med i nær
sagt alle øvelser, uten å bli sliten. I
lengde var han ikke snauere enn at
han tro til med et flott hopp på 6.15.
Helt overlegent vant han kampen om
Arvid Røstads minnepokal, og ble
stevnets forgrunnsfigur med seks
gullmedaljer!

Blant forståsegpåere ble det der
for diskutert om ikke Tore Solem er
i ferd med å utvikle seg til en virke
lig supermann ... En slik hederstit
tel er kun forbeholdt de beste innen
10-kamp. Og om noen år bør Tore So
lem ha gode muligheter til å gjøre
det skarpt internasjonalt i denne ret
ingen. Så, hva han velger å gjøre et
ter Los Angeles 1985, vet vi ikke 
men det blir spennende å se.

Flotte premier
Så var vi kommet til 1000 m stafett.
Bergen tok en ny seier, men det holdt
så vidt. På 2. etappe fikk nemlig Tor
mod Bjerke strekk og ble hengende
langt etter. Men på siste etappe sto
Oddbjørn Vågen og ventet på tur, og
da ble det forandring. Han gikk for
bi flere løpere og allerede i siste
sving var han oppe i ryggen på
Trondheims ankermann John Solem.
Han hadde full kontroll og gikk forbi
på oppløpssiden.

Petter Sørensen og Petter Stangvik,
men der ble vi sørgelig skuffet, så
det hele må fortone seg som en an
tiklimaks. Regnet dagen før gjordet
underlaget meget glatt og ødela
spenningen. Men like mye skyld had
de de aktive selv. For ingen hadde
spesialsko for høyde med pigger
bak. Så, det var en sann lidelse å se
at hopperne listet seg forsiktig i til
løpet med vanlige piggsko for ikke å
skli i satsen. Normalt burde de beste
klart høyder oppimot 1.80, ja kanskje
over. Men det ble altså Tore Solem
og Petter Stangvik som kom høyest
med bare 1,65. Førstnevnte vant på
mindre riv, og hadde ellers gode for
søk på 1,75.

: ..: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :.
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Høyde antiklimaks
1500-meteren gikk som ventet til
Oddbjørn Vågen,.der han uten å an
strenge seg ble klokket inn på 4.12,3
- vel en langside foran Ola Sande.
Fin seier ble det også til junioren
Geir Willumsen, som løp jevnt med
Arne O. Løvik og ble klokket inn på
4.43,6.

Suveren var også Thor Hammer
borg i diskos, men han var meget
misfornøyd med resultatet og kastet
forøvrig. Han hadde problemer med
å treffe riktig, og det ble mange dødt
og 36,15 som det lengste.

I høyde hadde vi gledet oss til en
spennende fight mellom Tore Solem,

Døverekord til Elinor
I løpet av stevnets andre dag tittet
solen fram i perioder, og heldigvis
var det oppholdsvær under hele kon
kurransen. Klokken ti gikk startskud
det på 100 meter. Det var mange
med, og det var spesielt morsomt å
se at det startet et fullt 8-mannsfelt
i juniorklassen. Guttene var virkelig
noen fine typer, og hvis viljen til fort
satt satsing er tilstede, så vil friidret
ten ha glede av dem i mange år fram
over. Tidsmessig var det likevel ikke
så mye å skryte av, men med skikke
lig trening, bør de fleste klare å kom
me under 12 blank allerede neste år.
Beste junior ble igjen Geir Sinnes, og
etter seieren snakket han om å kut
te ut mellomdistansene og konsent
rere seg om sprint-øvelsene
framover.

I seniorklassen var Tore Solem su
veren med klar avtand til Tormod
Bjerke på andreplass. Med 11,7 var
Tore Solem den eneste som kom un
der 12 blank. Ellers sto evigunge Ar
nulf Pedersen (51) for litt aven sen
sasjon ved å slå John Solem med ti
den 12,8.

På damenes 200 m var Elinor Røn
ning ikke til å true. Der slo hun ven
ninnen Kate Traasdahl ganske klart.
At Elinor fikk se 20-tallet for første
gang med sin døverekord på 29,8, vil
sikkert skjerpe treningslysten. Alle
rede neste år bør vi derfor vente oss
ytterligere framgang.
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116 p.
62 p.
56 p.
52 p.
21 p.
11 p.
6 p.

et godt arbeid på sin vandring med
tiggerstaven og møtt stor velvilje
overalt. Harry hadde ellers en finger
med i hele arrangementet og funger
te også som tolk. - Så nå kan Pors
grunn Døves Sport puste lette1 ut et·
ter et vellykket arrangement. - Men
for dem blir pausen kort - i mars er
det DM i håndball ...

100 m menn jr.
1. Geir Sinnes, Stavanger 12.2
2. Geir A. Karlsen, Bergen 12.3
3. Bård M. Thorsen, Oslo 12.5
4. Andreas Fjelde, Oslo 12.6
5. Knut Thoresen, Stavanger 12.6
6. Petter Sørensen, Stavanger 12.7
7. Torbjørn R. Johansen, Oslo 13.9
8. Kolbjørn Sande, Stavanger 14.0

100 m menn sen.
1. Tore Solem, Trondheim 11.7
2. Tormod Bjerke, Bergen 12.4
3. Ketil Kvitvær, Stavanger 12.4
4. Jon M. Brauti, Bergen 12.5
5. Gunnar Kvitvær, Oslo 12.8
6. Arnulf Pedersen, Stavanger 12.8
7. John Solem, Trondheim 13.0

200 m kvinner
1. Elinor Rønning, Trondheim .... 29.8

(døverek.)
2. Kate Traasdahl, Trondheim 30.5
3. Margareth Hartvedt, Oslo 31.3

1500 m menn jr.
1. Geir Willumsen, Trondheim .. 4.43.6
2. Ole Theodor Sponberg, N.D.1. 5.00.3
3. Kolbjørn Bø Sande, Stavanger 5.33,9

1500 m menn sen.
1. Oddbjørn Vågen, Bergen 4.12,3
2. Ola Sande, Trondheim 4.34,4
3. Arne O. Løvik, Ålesund 4.42,0
4. Alfred Vangen, Porsgrunn 4.51,9
5. Arvid Støyva, Bergen 4.58,2
6. Tore Christiansen, Porsgrunn 5.03,1

Diskos menn sen.
1. Thor Hammerborg, Oslo 36,15
2. Tore Solem, Trondheim 31,40
3. John Solem, Trondheim 27,40
4. Tormod Bjerke, Bergen 26,20

400 m menn jr.
1. Geir Sinnes, Stavanger 59.0
2. Geir A. Karlsen, Bergen 62.9

Høyde menn jr.
1. Petter Sørensen, Stavanger 1.60
2. Andreas Fjelde, Oslo 1.50

Høyde menn sen.
1. Tore Solem, Trondheim 1.65
2. Petter Stangvik, Trondheim 1.65
3. John Solem, Trondheim 1.50

Diskos kvinner
1. Elinor Rønning, Trondheim ... 16.80

(jr.rek.)
2. Kate Traasdahl, Trondheim ... 16.25

Lengde menn jr.
1. Petter Sørensen, Stavanger 5.42
2. Bård M. Thoresen, Oslo 5.22
3. Knut Thoresen, Stavanger 5.17
4. Geir Willumsen, Trondheim 5.02
5. Torbjørn R. Johansen, Oslo 4.60

Lengde menn sen.
1. Tore Solem, Trondheim 6.15
2. Petter Stangvik, Trondheim 5.63
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3. Gunnar Kvitvær, Oslo 5.57
4. Ketil Kvitvær, Stavanger 5.52
5. Bjørn K. Halvorsen, Porsgrunn . 5.35
6. Arnulf Pedersen, Stavanger 5.23
7. John Solem, Trondheim 5.20
8. Jon M. Brauti, Bergen 5.09

1000 m stafett menn
1. Bergen Døves Idrettsklubb 2.15.5

J. M. Brauti, T. Bjerke, G. Karisen
o. Vågen

2. Trondheim Døves Idrettslag 2.17.5
3. Stavanger Døves Idrettsforening 2.17.8
4. Oslo Døves Sportsklubb 2.22.8

Poengstillingen i DM i fri-idrett 1983
(Sammenlagt seniors og juniors)

Herrer:
1. Trondheim
2. Bergen
3. Stavanger
4. Oslo
5. Po'rsgrunn
6. Ålesund
7. N. D. I.

Damer:
1. Trondheim 26 p.
2. Oslo 13 p.
3. Bergen 11 p.

N. D. l's vandrepokaler
Herrer:
Lagpokal i løp:
1. Bergen 37
2. Trondheim 35
3. Stavanger 33
4. Oslo 15
5. Porsgrunn 14
6. Ålesund 11
7. N. D. I. 1

Lagpokal i hopp:
1. Trondheim 44
2. Stavanger 18
3. Oslo 14
4. Bergen 12
5. N. D. I. 5
6. Porsgrunn 2
7. Åiesund O

Lagpokal i kast:
1. Trondheim 33
2. Oslo 18
3. Porsgrunn 5
4. Bergen 3
5. Stavanger O
6. Ålesund O

Stevnets beste resultater
Herrer:
Tore Solem, Trondheim
spyd 63,63 - 805 p.

Damer:
Elinor Rønning, Trondheim
200 m 29,8 - 497 p.

DM i fri·idrett i Porsgrunn
Medaljefordeling:

Herrer:
Klubb: G S B Tot.
1. Trondheim OIL 7 9 5 21
2. Stavanger DI F 6 1 5 12
3. Bergen DIK 5 4 2 11
4. Oslo DSK 2 4 4 10
5. Ålesund 1 O 1 2
6. NDI O 2 O 2
7. Porsgrunn DS O 1 1 2

Kvinner:
Klubb: G S B Tot.
1. Trondheim OIL 3 2 2 7
2. Oslo DSK 1 1 2 4
3. Bergen DIK 1 2 O 3

Utarbeidet av Walter Pedersen
NDl's statistikk- og resultatservice

Mange påmeldt til skole-DM
i svømming og volleyball
NDI's nasjonale skolemesterskap i
svømming og volleyball som holdes
i Holmestrand 19.-20. november, ser
ut til å bli en suksess! Innbydelsen
er godt mottatt blant landets døve
og tunghørtskoier, forteller fritidsle
der Erik Lund ved Nedre Gausen sko·
le over telefonen. Døveskolen i Hol
mestrand har ansvaret for den
tekniske avviklingen, og ved fristens
utløp var det påmeldt ialt 150
deltakere.

Med en så stor mønstring av sko
leelever, er det også planer om å få
istand en «kulturaften» lørdag 19/11,
med skuespill o.l. vist av voksne
døve.

K.Bj.K.

_ SANDNES
l...--_

Sandnes Døves Sportsklubb har mø
te en gang hver måned på Eldre
senteret.
Fredag 28. oktober:

Høstfest.
Fredag 25. november:

Arsmøte.
Tirsdag 13. desember:

Julebord.

SVAR
på spørsmålene på side 8:

1. Sogn og fjordane.
2. Til minne om døperen Johannes'

fødsel.
3.60.
4.250.
5. Hvete.
6. Mau'no Koivisto.
7. Rolf Falk-Larsen, Norge.
8. Managua.
9. O.

10. De er gule.
11. Far.
12. Malvinas.
13. I Sverige.
14. Trondheim.
15. Nederland.



Fana Steinknuseverk
T. (05) 274026 - 275013 . 275014

5046 RADAL

Glava Isolasjon
Glava AlS - OSLO 3

Tlf. 02 - 465915

- mer enn bensinøkonomi.

SAS
Luftreisebyråer:

Hovedkontor: Ruseløkkvn. 6, Hotell Scandi
Oslo Lufthavn, Fornebu. navia, Holbergsgt. 30. Tlf. (02)
Tlf. (02) 596030. 4299 70.
Telex 665 SAS O.

Evensen & Rønning AlS
Ur - Optisk forretning

Dronningensgt. 13
1500 MOSS

Plassbestilling:
Tlf. (02) 41 0300.

Fraktavdeling:
Fornebu. Tlf. (02) 596050.

Bussterminal:
Oslo S. Havnegaten.

ALFARHEIM BOGHANDEL A.S
2400 ELVERUM

Torger Naversen Eftf.
Aut. Rørleggerbedrift

STAVANGER - Telefon 523383

RICA HOTELL· OG
RESTAURANTKJEDE AlS

Riddervoldsgt. 4 - OSLO 2

24 hotell- og restaurantenheter
spredt over hele landet

AlS Elektrisk Produktion
Elektrisk en gros og
installasjonsavdeling

3001 DRAMMEN - Tlf. (03) 83 1080

Apoteket Neptun
8480 ANDENES

Hana & Holmens Potterier AlS
Telefon 661660

SANDNES

SENTRUM BYGG AlS

Verkseier Furulunds vei 9

OSLO 6

Tlf. 303120



PRIORITERT BLAD

Retur-adresse: Postboks 97 . 5001 BERG EN

l\lIB J)~UB~l\l
MALER
FORRETNING A.S
ALT I OVERFLATE-BEHANDLING

Postboks 98, 5032 MINDE

S. T. Pedersen & Sønner AlS
Bakeri og Konditori

Kleivgt. 2
4800 ARENDAL

Stærk & CO. A.S

Rådgivende ingeniører i byggeteknikk

4800 ARENDAL

Nils Østby Gravmaskindrift AlS
Aut. maskinentreprenør

2830 RAUFOSS - Telefon 91 936

Et Lyspunkt fra

Thor A. Ljungmann
Drammensvn. 20

Tlf. 445267 - OSLO 2

Toten komm. Elektrisitetsverk
2850 LENA

Herman Mehren
Rosenkrantzgt. 4 - OSLO 1

Tlf. 429495

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN

AlS Elektrofabrikken
Postboks 55 - Skøyen

OSLO - Tlf. 555718

Drammensdistriktets
Skogeierforening

Tlf. (067) 23555
3500 HØNEFOSS

Alf Torjussen
Blikkenslagermester

Stensås terr. 6 - Telefon 15263
ARENDAL

Lillehammer Karosseri AlS
Oppretting· Billakkering

Frontruteservice . Rekvisita

Moaveien 35 - 2600 LILLEHAMMER

I. C. Piene & Søn AlS
Fjordgt. 3 - 7000 TRONDHEIM

Staubo Apparatfabrikk AlS

3000 DRAMMEN

Kleppe Møbelfabrikk AlS
5610 ØYSTESE - Tlf. (0'55) 55500

Spesialitet: Sofabord

Svein Hatvik AlS
Spesialforretning i belysning

øvregt. 31 - 5000 BERGEN
Tlf. (05) 31 4650


