
BILDET:

Her yrer det av folk utenfor lokalet hvor
døves verdenskongress ble åpnet i Pa
lermo på Sicilia. Mondiale er det ita
lienske ordet for «verden» og sordifor
«døve». (Foto: Red.)
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Julemesse på Hjemmet for døve

For deg som ser etter en jobb:

Ledige lærlinge-plasser på Døves Trykkeri Als

Det holdes julemesse på Hjemmet for Døve, Nordstrand, 22. novem
ber kl. 16-20.

STED: Arbeidsstua, Solveien 112, inngang Florabakken.
Vevarbeider, broderier, strikkede ting og mye mer selges.

Bervertning.
VELKOMMEN!

1. Hva slags kjøtt skal det helst væ·
re i servelatpølse?

2. Når ble Norges Bank opprettet?
3. Hvilken myntsort brukes i Au

stralia?
4. Hva heter stedet der Ingemar

Stenmark kommer fra?
5. Hva står bokstavene CIA for?
6. Egypt var en gang en kolonistat,

under hvilket land?
7. I hvilket år ble Svalbard norsk?
8. Omtrent hvor høyt over havet lig·

ger Madrid?
9. Når ble Atlanterhavspakten

(NATO) undertegnet?
10. I hvilket fylke ligger turiststedet

Geiranger?
11. Hva er tyngst av sølv og kvi kk

sølv?
12. Grenser Ungarn mot Romania?
13. I hvilken by ligger Norges Han

delshøyskole?
14. Hva er maksimumspremien for

12 rette i Norsk Tipping?
15. I hvilken verdensdel ligger Victo

riasjøen?
Svarene finner du på side 14.

--tiIDII
November:
15-20: Internasjonal pantomime·festi·

val for døve i Brno, 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.

Døv bevissthet
Nordisk seminar med emnet «Døv
bevissthet» blir holdt på det finske
døveforbundets kurssenter, Malmin
harju, i dagene 5.-9. desember.

- For tiden er lærlinglønnen kr
660,70 pr. uke, for første halvår, sti·
gende hvert halvår slik at den er kr
1.060,70 uken for det siste halve året.

Men de kan også søke om støtte
på samme måte som studerende
ungdom, f.eks. få borteboer-stipend
hvis de ikke bor i Bergen fra før. Ved
slutten av læretiden blir det svenne
prøve.

- Og etterpå?
- Vi kan ikke garantere at de får

fortsette i bedriften hos oss når de
har tatt svennebrevet. De må da reg
ne med å søke jobb på et annet tryk
keri.

- Hvor skal de bo i Bergen?
- Hvis søkerne ikke bor her fra

før, kan vi prøve å skaffe et sted å bo,
men vi kan ikke love noe mer enn det.

- Haster dette?
- Det som jeg synes haster, er at

vi får søknader. De som er interesser
te, bør søke denne måneden. De to
som da blir tatt inn, kan begynne når
som helst etter nyttår, sier
disponenten.

Søknad sendes: Døves Trykkeri
Als, Postboks 97, 5001 Bergen.

th.j.5.

- Jeg har den gledelige meldin
gen at vi kan ta inn to lærlinger på
Døves Trykkeri Als, sier Albert Brei
teig, som er disponent på trykkeriet.

- Flott! Skal det være gutter el
ler jenter, unge eller gamle?

- Her er det likestilling! Gutter og
jenter, damer og herrer, unge og
voksne kan søke. Men vi tenker jo litt
på at det er vanskelig for folk å få ar
beid i dag. Derfor vil vi helst ta to dø
ve personer som har problemer med
å få seg arbeid.

- Altså arbeidsløse døve?
- Ja, på en måte. Jeg synes ikke

vi skal ta noen som har arbeid. Helst
vil vi gi disse plassene til ungdom
(over 17 år) som vil videreutdanne
seg i praktisk retning, eller døve som
har mistet sitt arbeid på grunn av
innskrenkninger eller nedleggelse av
bedrifter.

- Hva skal de gjøre?
- Dette er altså lærlingeplasser.

Den ene plassen er på den avdelin
gen som før ble kalt setteriet, der
hvor trykksakene blir formet. Den an
dre plassen er på trykk-avdelingen,
hvor trykksakene altså blir trykt.

- Er det lang læretid?
- De som blir ansatt får en lære-

tid på 3% år. Av denne tiden skal de
gå tilsammen 25 uker på skole, gra
fisk avdeling ved Bergen yrkesskole.
De får lønn også i skoletiden, og der
får de tolk i de teoretiske f~gene.

- Hva får de i lønn?
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Vi har fremdeles noen ledige plasser på

Kurset i døves kommunikasjonsmetoder,
som holdes 21.-25. november på AI

Vikhov 25 år - feiret a'v gamle elever
Jeg vil først ønske Vikhov off. skole
for hørselshemmede tillykke med 25
års jubileet, og også de første eleve
ne som begynte på skolen en sep
temberdag i 1958.

Hvor mange kan huske den store
dagen det var for oss hørselshemme- '
de å begynne på vår egen skole, den
første og eneste skolen i landet for
tunghørte. Mange av oss hadde sto
re vanskeligheter med å snakke, hø
re og forstå hverandre på grunn av
sin hørselshemning. Noen av oss ,
hadde gått på førskole før vi kom hit,
andre ikke. Nå kan vi takke våre for
eldre og skolepersonellet på Vikhov
for at vi ble de aller første som fikk
plass på skolen.

Vi husker godt hvordan Vikhov var
den gangen. Senere har skolen blitt
et virkelig stort tilbud til tunghørte
barn i Norge. Dengang hadde skolen
33 elever. Mange av dem husker sik
kert hvordan den første styreren tok
imot oss og ønsket oss velkommen
til skolen, som de aller første elever.
Det var Johan Sæbø og hans frue
Karlotte. Vi husker også lærerne,
bl.a. Kallset og Slettvold og vaktmes
teren, Odd Madson. Våre internat
assistenter var Marit Sand og Karen
Fagerli. På kjøkkenet hadde vi hus
mor og Alfhild Pedersen. Else Bru
heim var håndarbeids-«frøken» og
Helge Innset var sløydlærer, han er
død nå.

tor Kåre Engen hilse Karlotte og Jo
han Sæbø så mye fra oss.

Fredag 7. oktober i år kom det
gamle elever fra fjern og nær til Vik
hov. Jubileumsfesten ble holdt i sko
lens gymnastikksal, lørdagen. Rek
tor Naustvoll åpnet jubileet med en
tale der han ønsket alle velkommen.
Døvetolken Eli Raanes tolket for oss.
Før og etter middag var det noen av
de gamle elevene som holdt tale.

Skolen fikk overrakt en gave fra
tidligere elever, en stor tinnbolle,
som Kåre Engen tok imot. Etterpå
fikk vi kaffe og bløtkake. Praten gikk
livlig rundt bordene og det var sving
om på dansegulvet.

Jeg vil takke skolens personale,
som gjorde en god jobb så jubileet
ble høytidelig markert. Etter alle
samtalene vi hadde i løpet av disse
dagene, håper jeg alle har et minne
som de vil huske med glede senere
i livet.

Etter dette vellykkede jubileet, vil
vi treffes igjen om 5 år.

Tidligere Vikhov-elev
Kirsten Ytterbø.

JULEHILSENER
i Døves Tidsskrift's
JULENUMMER
Skal du ha ditt navn i en julehilsen
i vårt julenummer? Du vil sikkert
gjerne på den måten ønske leserne,
venner og kjente, god jul og godt
nyttår.

Spesialhilsen fra enkelt-personer
koster kr 10 (med opptil to navn un
der). Hvis flere navn under, blir pri
sen kr 2,50 i tillegg for hvert navn (alt
så 12,50 for tre navn, 15,- for fire
navn, osv.)

Spesialhilsen fra en forening, en
skole, en klubb o.l. koster kr 20,
uten personnavn under.

Hilsener fra en forening, skole
osv. med mange navn under koster
kr 20,- pluss kr 2,50 for hvert navn
under.

I julenummeret i fjor hadde vi fire
fulle sider med slike julehilsener.

Vi må ha din hilsen innen utgan
gen av november måned. Ikke glem
det! Prøv å ordne det allerede i dag!

Julehilsener skal sendes til:
Døves Tidsskrift redaksjon
Postboks 97, 5001 Bergen,

Pengene sendes til:
Postgiro nr. 5136916
Døves Tidsskrift
Postboks 97, 5001 Bergen.

Bridge, Ålesund
Lørdag 12. og søndag 13. november
blir det arrangert bridgeturnering på
Døvesenteret i Alesund. Der blir det
deltakelse fra Trondheim Døves Brid
geklubb og Døves Bridgeklubb, Ber
en, men også Møre stiller med noen
deltakere.

Turneringen starter lørdag kl. 13
og fortsetter søndag kl. 10. Det er ad
gang for publikum.

Etter oss er det mange andre som
har fått sin lærdom på denne skolen,
men jeg vil likevel tenke tilbake til da
det hele kom igang og på styrer Sæ
bø. Han var også med på å planleg
ge den nye skolen som vi har i dag.
Det var synd vi ikke kunne få hilse på
ham, men jeg vil be fungerende rek-
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Kurset gir intensiv trening i tegnspråk, håndalfabet og avlesningstre
ning. I tillegg gis det forelesninger i forskjellige emner knyttet til døv
het. Deltakere på kurset blir i tegnspråkundervisningen delt i grupper
for de som ingenting kan, de som kan litt og de som kan noe mere.

Kurset koster kr 1.200,-, som dekker opphold på enkelt-rom, tre
måltider hver dag og gratis kursmateriell. I tillegg må deltakerne selv
dekke reiseutgiftene.

Påmelding snarest til: Norges Døveforbund, 3570 AI- tlf. (067) 81 711.



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Grenada-invasjonen
Det er vanskelig for USA å få støtte for sin
invasjon på Grenada. I virkeligheten har USA
okkupert (tatt makten) i dette lille landet med
ca. 115.000 innbyggere.

Den norske regjering har uttalt klar kritikk
mot USA. Utenriksminister Stray sa i Stor
tinget: FN-pakten fastslår at man skal løse
slike problemer med fredelige midler og ik
ke ved innblanding i andre lands egne sa
ker. De amerikanske styrker må f":l.rest trek
kes tilbake, og Grenadas folk rr ~Iv få be-
stemme sitt styre. .

I Aftenpostens kommentar leser vi: Nå blir
det vanskelig for USA å kritisere Sovjets in
vasjon i Afghanistan og det sovjetiske pres
set på Polen.

Hardere i Sverige
I flere år har tusenvis av nordmenn handlet
i Sverige, hvor mange varer har vært billige
re enn i Norge. Nå blir dette etter hvert for
andret. Prisene i Sverige stiger fortere enn
hos oss.

Palme-regjeringen (arbeiderpartiet) sier at
det går fremover, men han har nettopp lagt
fram et «mini-budsjett» som virker som et
sjokk. Fra 1. desember blir det pris-oppgang
på mat, medisiner, legebesøk, biler, tobakk,
vin, brennevin (ca. 13 kroner mer pr. flaske)
osv. Og det blir høyere skatter og avgifter.
Samtidig skal det skjæres ned på mange of
fentlige utgifter, f.eks. sivilforsvaret og hjel
pen til utviklingsland. (Det vil si at Norge går
klart forbi Sverige, med størst del av stats
budsjettet til u-landshjelp.)

Palme-regjeringens kamp mot arbeidsløs
heten har ikke gitt noe godt resultat. Siste
år er brukt 30 milliarder for å hjelpe folk til
arbeid. Likevel er det rekord-høy arbeidsløs
het, over 4 prosent.

70 mill. - for lite?
«Aksjon Menneskeverd» ble en meget vellyk
ket innsamlingsaksjon, med over 70 mill. kro
ner til utviklingsnjelp. Dette var den tredje
slike aksjonen på få år.

Likevel er resultatet mindre enn ventet. Le
derne av aksjonen ventet minst 90 millioner.
Og nå spør de: Hva er grunnen? Noen me
ner at det er en politisk grunn. Norsk Folke
hjelp har sterk tilknytning til arbeiderbeve
gelsen. Er det mange som derfor ikke har
støttet aksjonen?

Andre mener at resultatet er så sterkt at
det er ingen grunn til å tro at grupper i be
folkningen har sabotert aksjonen av politiske
grunner.

Pengene blir nå brukt til hjelp i Libanon,
flere land i Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.
Det meste går til f1yktninge-hjelp.

Om Hunstad skole
Finansrådmannen i Bergen er straks klar med
sitt forslag til budsjett for 1984. Noe er of
fentliggjort og har gitt sjokk for mange i
kommunen.

Til spesialskoler og spesial-undervisning
foreslår rådmannen nesten en million mindre
enn i år. Han foreslår at elevene i skolen for
hørselshemmede på Møhlenpris skal flyttes
over til Hunstad skole, og at staten skal overta
slik at denne «døveskolen» blir stats-skole.
De elevene som nå går på Hunstad-skole,
skal fortsette der.

Hvis rådmannens forslag blir vedtatt, blir
altså Hunstad skole en kombinert skole for
døve, tunghørte, døvblinde og psykisk
utviklingshemmede.

Kvinne på toppen
Buskerud fylker får landets første kvinneli
ge fylkes-ordfører. Hun heter Ase Klundelien
Haugen. Til daglig er hun konsulent ved ar
beidskontoret. Hun tilhører Arbeiderpartiet.

Det er ikke sosialistisk flertall i Buskerud
fylkesting. Men Venstre brøt samarbeidet
med de andre borgerlige partiene. Ved at
Venstre og Sosialistisk Venstreparti stemte
sammen med Arbeiderpartiet, ble Ase K.
Haugen valgt. Dette ble da en historisk
begivenhet.

Margaret sint
Den britiske statsministeren, Margaret That
cher, var først nokså forsiktig i sin kritikk av
USA-invasjonen på Grenada. Senere har hun
vist at hun er sint på amerikanerne. I radio
en sier hun at det vil bli grusomme kriger hvis
USA fortsetter på denne måten. «Hvis forhol
dene i et land utvikler seg slik som vi ikke
liker, så betyr det ikke at vi kan marsjere inn
i dette landet for å ordne opp», sa stats
ministeren.

Fra hele verden er det kommet skarp kri
tikk mot USA. Nå ventes det spent på om det
amerikanske senatet (nesten som Stortinget)
vil gå imot president Reagan. Da må han trek
ke tilbake de amerikanske soldatene før jul.

Argentina, valg
Endelig - etter 10 år - har det vært valg
i Argentina. Over halvparten av stemmene
fikk det radikale partiet (omtrent som Arbei
derpartiet). Dette var en overraskelse. Det be
tyr at landet får et nytt styre. Kanskje det be
fyr at landet endelig får demokrati - et vir
kelig folkestyre - for første gang.

Regjeringen tapte
For en tid siden bestemte styret i Vinmono
polet at det skal bli større avgift på privat im
port av vin og brennevin fra utlandet. Men

regjeringen sa nei. Sosialministeren sa at det
te skal avgjøres senere.

Ørnhøi (SV) tok så denne saken opp i Stor
tinget. Sosialministeren prøvde å hindre av
stemning, men både Arbeiderpartiet og Kr.
Folkeparti støttet forslaget fra SV om å gjen
nomføre Vinmonopol-styrets forslag. Avstem
ningen ga et klart flertall imot regjeringen,
med 69 mot 47 stemmer. Flertallet i Stortin
get krever derfor at regjeringen skal gjennom
føre forhøyelsen.

Mange har kjøpt billig vin og brennevin fra
utlandet etter avtale. Tollen er lav for slik im
port. Varene har på den måten vært mye bil
ligere enn på Vinmonopolet. Nå vil avgiften
bli høyere, slik at den private importen vil
synke.

Men dette får ikke betydning for de varer
vi kan ta med tollfritt fra utlandet. Der blir
reglene som før.

FN mot USA
Hovedforsamlingen i FN har behandlet USA
invasjonen på Grenada. Et stort flertall gikk
imot USA. Med 108 mot 9 stemmer ble det
vedtatt å kreve øyeblikkelig tilbaketrekning
fra Grenada. Norge stemte også for dette. 27
land stemte ikke. Det var bare Israel og små
landene ved Grenada som støttet USA.

Stengt over vidda
Har du tenkt å kjøre over Hardangervidda?
Det går ikke. Veien er stengt. De siste bile
ne kom over tirsdag 1. november. Nå blir vei
en stengt helt til april/mai. Men du kan kjø
re Oslo-Bergen over Haukeli, som er bare litt
lenger.

Ledighets-trygden
Reglene sier at du kan få ledighets-trygd i
40 uker etter at du har mistet arbeidet. Nå
er det vanskelig å få ny jobb. Derfor blir nå
reglene litt forandret. Alle ledige mellom 50
og 67 år vil få arbeidsledighetstrygd fra sta
ten i inntil 52 uker ut dette året.

Arbeidsledige under 50 år vil etter 40 uker
få kommunal sosial-trygd. Men arbeidskon
torene har fått beskjed: Disse ledige skal
komme først hvis det settes igang arbeids
oppgaver med penger fra staten eller
kommunene.

Det var litt nedgang i arbeidsledigheten si
ste måned.

Omkommet
Vidar Olsen fra Arendal, mannen til døvetol
ken Bente Merete Grut Olsen, er død. Han
var på et skip utenfor Mexico, da han ble
klemt mellom en beholder og skipsrekken.
Han ble 40 år.
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Fjellheisen i Tromsø, som brakte oss ca. 420 m opp til et nydelig utsiktssted.

M/S «Midnatso/», som var vårt hjem de 8 dagene turen Trondheim-Kirkenes- Trondheim
varte.

med sine 500 km 2 er Norges nest
største isbre. Det høyeste punktet på
breen er 1599 m over havet. Ved an
komst til Bodø kl. 12,30 traff vi flere
døve, som ønsket oss velkommen.
Det ble stor gjensynsglede og tid til
prat og en kopp kaffe før båten gikk
kl. 15. Etter Bodø begynte vi på et
nytt åpent havstykke, Vestfjorden.
Det var litt mer bevegelse i båten der,
men ikke slik at noen ble syke. Se
nere passerte vi Lofotveggen, som
med sine kjente spisse tinder strek
ker seg som en enorm vegg 100 km
ut i havet. Så kom vi til Stamsund og
senere Svolvær. Dermed var en ny
dag over.

Neste dag kom vi til Harstad kl. l
om morgenen, og hvem sto der og
ønsket oss velkommen? Jo, Ole
Madsen, vår tidl igere velferdssekre
tær i døveforeningen i Trondheim.
Det er over 10 år siden Ole forlot
Trondheim for å slå seg ned i sin fø
deby. Ole er nå formann i Harstad

, Døveforening. Gjensynsgleden var
stor og praten gikk livlig den timen
vi hadde til rådighet. Harstad ligger
vakkert til på nord-øst-siden av Hin
nøya, Norges største øy. Fra Harstad
til Tromsø går vi gjennom smale
sund med store øyer på babord side,
og fastlandet på styrbord. Her er
landskapet mindre vilt og jordsmon
net er fruktbart. Landskapet veksler
mellom velholdte gårdsbruk og bjør
keskog.

Kl. 15 ankom vi Tromsø, ofte kalt
Ishavsbyen. Den ligger på en øy og
er Nord-Norges hovedstad. Her ble
båten liggende i 3 timer, og vi fikk be
søk av Julius Lorentzen og flere yng
re døve, så praten gikk livlig. 15 av
oss hadde meldt oss på en busstur
Tromsø rundt. Det ble en meget vel
lykket tur i det skjønne høst-været

te ta en høneblund etter all den go
de maten, så tiden fram til middag
kl. 21 gikk med til prat og dorming,
og besøk i kafeteriaen for en kopp
kaffe. Det må her opplyses at været
fra start viste seg fra en meget god
side: Lettskyet, stille og rolig, med
behagelig temperatur. Ved seks
tiden begynte vi på Folda, et åpent
havstykke som ofte kan være hardt
hva dønninger og sjøgang angår,
men vi merket knapt at vi var ombord
i en båt. Alle kunne nyte middagen
uten problemer.

Neste dag, i l-8-tiden, passerte vi
Polarsirkelen, og alle fikk tildelt
Polarsirkel-sertifikatet. Vi passerte
også den berømte Svartisen, som

Døve på «verdens vakreste sjøreise»
Trondheim·Kirkenes

Det var gjort god forberedelse og
mye arbeid av eldregruppen, for dø
ve i Trondheim, ledet av formannen
Ely Myrvang, og med god hjelp av dø
veforeningens sosialsekretær, Kari
Gerhardsen. Så opprant endelig da
gen for avreise: Mandag 12. septem
ber 1983. Vi må ikke glemme delta
kernes iherdige sparing. Turen gjor
de et stort innhugg i den enkeltes
pengepung, selv om vi fikk både mo
derasjon og tilskudd.

M/S «Midnatsol» skulle gå fra
Trondheim kl. 12, og i god tid var al
le deltakerne møtt opp medbringen
de bagasje og godt humør. Vi var 20
personer med en gjennomsnittsalder
på 68 år, så det var en voksen for
samling som skulle reise. Etter at lu
garene var anvist og spisetidene
opplyst, la vi ut på verdens vakreste
sjøreise.

Ja, det ble i sannhet en vakker sjø
reise, med et landskap som med sin
skjønnhet og mektighet kunne nes
ten ta pusten fra noen og enhver.
Noe skriftlig program for de 8 dage
ne turen tok, var ikke nødvendig. Na
turens skjønnhet skiftet til stadighet,
bestandig dukket det noe forunder
lig opp foran baugen, og noe merk
verdig forsvant akterut, så opplevel
sene i seg selv, var program godt
nok. Det var bare spørsmål om hvor
meget vi var i stand til å ta imot.

Første måltid mandag var lunsj.
Heldigvis hadde alle god appetitt, for
her var det en øyenslyst av alt det go
de et lunsjbord kan ha. Mange måt-
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~~
Gudstjenester 1JI.

DØVEPRESTENE I ØST

13. noyember kl. 11:
Døvekirken. Familiegudstjene
ste v/Annelin Bøttger.
Hunn kirke, Gjøvik, vllngar
Hansen.

20. november kl. 11:
Døvekirken v/Sissel Hasleholm.
Konfirmantpresentasjon.
Askim kirke i Østfold vllngar
Hansen.

27. november kl. 11:
Døvekirken v/Annelin Bøttger.
Hedrum kirke i Vestfold vllngar
Hansen.

HJEMMET FOR DØVE, NORDSTRAND
er en privat institusjon innen det kirkelige døvearbeidet for 55 voksne
døve med tilleggshandikap. Vi er i gang med et større nybygg, som
er beregnet ferdig i september 1984. Nybygget vil medføre en del
omorganisering.

Vi har ledig full stilling for SYKEPLEIER / VERNEPLEIER / MILJØ
ARBEIDER. L.tr. 13-18. Tiltredelse 1.1. 1984 eller etter avtale. 4 ukers
turnus, arbeid hver 2. helg, ca. 7 kveldsvakter på 4 uker. Kan i tillegg
til sykepleier / vernepleier søkes av pedagog, sosionom eller andre
med miljøorientert fagutdanelse.

Alle ansatte må lære tegnspråk. Vi holder kurs i arbeidstiden.
Henv. oversykepleier Astri Dahlstrøm eller bestyrer Lise Beate Hox

mark, tlf. 281675.
Søknad sendes Hjemmet for Døve, Solveien 119, Oslo 11, innen 21.

november 1983.

Deltakerne på turen. Første rekke fra v.: Haldor Eliassen, Torild Ulseth, Else Lunde
mo og Hans Hansen. Anne rekke fra v.: Ingebjørg Berg, Gudrun Hernes, Karen Myr
vang, Anne M. Forseth, Marit Grimstad og Per Kulø. Bakerste rekke fra v.: Ely Myr
vang, Enevold Johansen, Halfdan Westavik, Georg Kirkreit, Margit Holberg, Ole Fa
gerhaug, Bjarne Grimstad, Sigurd Olsen og Johan Sæther.

. Kirkenes kl. 06,30. Vi var da kommet
til reisens vendepunkt.

Kirkenes ligger ved munningen av
Pasvikelva, som lengre oppe danner
grensen mot Sovjet. Båten skulle lig
geher noen timer, og noen av oss
dro på busstur mot grensen. Veien er
sperret ved grenseovergangen til
Sovjet. På forhånd var det varslet om
at det ikke måtte brukes kikkert el
ler fotoapparat ved grensen. Det var
forbudt. Været var klart, og vi så over
grensen hvor veien fortsatte inn på
russisk område. Stedet vi ·så mot he
ter Boris Gleb. Vi så tydelig vakttår
net på russisk side, og vi la merke til
at vi ble iakttatt, kanskje på grunn av
flittig bruk av tegnspråk?

DØVEPRESTENE I VEST

20. november kl. 11:
øystese kyrkja.

27. november kl. 11:
Døvekirken. Familiegudstjene
ste. Utdeling av «Min kirkebok»
til 4-åringene. Kirkekaffe.

4. desember kl. 11:
Arna kyrkje.

11. desember kl. 11:
ørsta kyrkje.

Alle gudstjenestene ved døveprest
Straume.

I DØVEPRESTEN I SØRVEST I
13. november kl. 11:

Gudstjeneste i døvekirken
v/Kjuus. Nattverd.

27. november kl. 16:
Familiegudstjeneste v/Kjuus.
Ki rkekaffe/bru s.

Forts.

med 16 varmegrader. Vi tok også en
tur med fjellheisen, som brakte oss
opp til et praktfult naturskue over
Tromsø og omegn. De medbrakte
kikkerter og fotoapparater var i flit
tig bruk, som ellers på turen. Et be
søk i Tromsdalen kirke rakk vi også.
Kirken er kalt Ishavskatedralen. Det I

. er et imponerende byggverk. i
Etter Tromsø passerte vi Lyngs

alpene, og sent på kvelden gikk vi
over Loppa, et åpent havstykke.

Torsdag formiddag ankom vi Hon
ningsvåg. Her hadde vi meldt oss på
en buss-tur til Nordkapp og
Nordkapp-platået. Bussen gikk via
fiskeværet Skarsvåg, Norges nord
ligst bebodde sted. Veien går gjen
nom et karrig og barskt landskap.
Langs veien så vi reinsdyr her og der,
og så kom vi til Nordkapp med det
karakteristiske «Hornet» i nord.
Nordkapp-platået ligger 307 m over
havet, og det var bra vi hadde varme
klær med oss, for det var ganske
kaldt. Her oppe er midnattsolen syn
lig fra 14. mai til 1. august. I
Nordkapp-hallen var det en livlig han
del med souvenirer og postkort med
Nordkapp-frimerke. Fotoapparatene
ble flittig brukt og på veien tilbake til
båten stoppet vi utenfor noen same
telt, hvor også noen handlet.

Så forlot vi Honningsvåg, og etter
at vi hadde vært innom i Kjøllefjord,
Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og om
natten i Vardø, kom vi neste dag til
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TIL PALERMO

Kunne fortsette, men ...
Etter valget synes jeg virkelig synd
på franskmannen Andre Saint-Anto
nin. Han fikk bare 30 stemmer, etter
mange år blant toppfolkene i forbun
det. For 4 år siden var han president
kandidat. Slike harde slag må vi
dessverre være forberedt på. - Ba
re 3 nye er kommet inn i styret, Kaup
pinen, Holmes og Sambo Den siste er
døvblitt og kan ikke tegnspråk! Dis
se 3 er kommet inn istedenfor Bie:
lonko, Polon (død), den engelske dø
ve presten Sutcliffe (tok ikke gjen
valg) og altså Saint-Antonin. Det
manns-dominerte WFD-styret åpnet
for den første kvinne for 4 år siden,
Milada Smutna fra Tsjekkoslovakia.
Med Liisa er det nå blitt 2.

Vukotic takker de som har gått ut
av styret. Magarotto holder en liten
tale for Vukotic. Han har vært en dyk·

Liisa ny varapresident!
Det er ingen mot-kandidat til Cesa
re Magarotto som generalsekretær.
Han blir på en måte gjenvalgt ved
håndsopprekking. Med ham fortsatt
som den allmektige generalsekre
tæren er det lite håp om noen
endringer i de kommende 4 årene.
Verker skal få problemer med å leve
opp til sin erklæring, tenker jeg.

, Til valget på de øvrige byrå-med
lemmene er det 14 navn på stemme
sedlene. Det skal velges 9 på den
måten at det krysses foran 9 av de
14 navnene. Nye kandidater er det ik
ke mulig å få med. Bare de som er
sendt inn lang tid i forveien kan vel
ges. Blant de 14 er to fra Norden,
nemlig Liisa Kauppinen fra Finland
og Knud Søndergaard, Danmark. Al
le kandidatene blir presentert, etter
tur, så man skal se hvem man stem
mer på. (Den ordningen bør vi også
få ved våre landsmøter). De 4 som får
flest stemmer, blir varapresidenter.

- Resultatet:
Vukotic, Jugoslavia 73
Kauppinen, Finland 65
Panev, Bulgaria 53

, Nandy, India 48
Fufaev, Sovjet 45
Holmes, Storbritannia 42
Samb, Senegal 42
Smutna, Tsjekkoslovakia 41
Manzanedo, Argentina 39

Knud Søndergaard kom under stre
ken med 36 stemmer. Merkelig og
urimelig! Han er dyktig, og han ut
trykker seg meget godt på interna
sjonalt tegnspråk. Jeg synes han var
den beste av alle som hadde ordet
på 'generalforsamlingen. Men valgt
ble han altså ikke.

Vår forbundsformann, Rolf Hansen, sam
men med den avgåtte presidenten i ver
densforbundet, Dragoljub Vukotic fra Ju
goslavia. Mange vil huske at han var med
på den nordiske døvekongressen i Bergen
i 1965. (Foto: Red.)

det omvalg» og tror at det er et for
søk på fusk. Generalsekretær Maga
rotto bidrar til å øke forvirringen. Men
presidenten oppdager heldigvis at
reglene er klare nok, og han gir be
skjed: Bundet omvalg! - Samb, som
er lege, tilbyr å trekke seg, og tilbu
det blir mottatt med takk og applaus.
(Han skulle jo bare strykes, etter
reglene!)

Omvalget blir like langsomt, men
endelig kan svensk-amerikaneren
Verker rekke hendene i været. Han
har fått 42 mot Panevs 32 stemmer.
Verker blir gratulert på nytt. Hans ko
ne blir også gratulert. Hun ser enda
mer lykkelig ut enn den nye presiden
ten selv.

del 2)

Anderson, USA 37
Panev, Bu Igaria 32
Samb, Senegal. . . . . . . . . . . .. 6

Gratulert for tidlig!
Nå skal det være president-valg. Det i
vil si valg på president i døves ver- '
densforbund - WFD. Dragoljub Vu
kotic, Jugoslavia, har vært president
i mange år. Nå har han sagt fra: Han
tar ikke imot gjenvalg. Isteden er det
tre andre kandidater. Den sterkeste
er nok Verker Anderson fra USA. Det '
amerikanske døveforbundet har på i
forhånd sendt en sterk anbefaling av
ham, og med en erklæring fra Verker:
«Hvis jeg blir valgt til president, så
forplikter jeg meg til ... » (Yerker var,
nær på å bli valgt for 4 år siden, og
nå kommer han igjen for fullt!)

Valg-kontrollører er et utvalg på 3
representanter, fra Canada, Japan
og Øst-Tyskland. De er meget nøye.
Representantene har fått en stem- I

meseddel med 3 navn, og skal krys
se av på ett. Hver enkelt represen
tant blir kontrollert før han får slip
pe fra seg stemmeseddelen, og det
er 75 vimsete personer som skal
stemme. Det tar lang tid. Så skal
stemmesedlene telles opp. Endelig
får vi resu Itatet:

En gledesstrålende Verker mottar
gratulasjoner fra sine kolleger i by
rået. Men så kommer det protester,
med krav om bundet omvalg. Verker
har jo ikke fått de nødvendige «over
50 prosent» av stemmene ...

Men valgt ble han
Nå oppstår det full forvirring, med
protester mot protester. Det er tyde
lig at mange aldri har hørt om «bun-
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(Illustrasjonen er gjengitt med
tillatelse fra Triangelforlaget)

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

90 AR
John Albert Søraker, Eystein syke
hjem, 7600 Levanger, fyller 90 år 19.
november.

65 AR
Olaf Skoglund, Lillebergveien 17, Os
lo 6, fyller 65 år 21. november.

60 AR
Bergit Marie Gundersen (født Ra
foss), 4484 0yerstranda, fyller 60 år
20. november.

FORLOVELSE
er inngått mellom Toni Eva Birkeland
og Jon Akerø.

75 AR
Osvald Keppe, 0kernveien 63, Oslo
5, fyller 75 år 12. november.

65 AR
Martha Bjørheim, Veslemøyveien 20,
4000 Stavanger, fyller 65 år 20. no
vember

Familiegudstjeneste i Oslo
13. november
«GUD ER GLAD lOSS»
er temaet for denne gudstjenesten.
Dette er en annerledes gudstjeneste.
Dette er en gudstjeneste for alle. Vi
skal ha det hyggelig sammen. Og vi
er heldige, vi får besøk. I Døvekirken
har vi to barnegrupper, de vil komme
og besøke oss. De vil være med og
fortelle mer om dette: «Gud er glad
i oss», på forskjellige måter. Guds
tjenesten er ved døvekateket Anne
lin Bøttger, og den begynner klokken
11,00. Etter gudstjenesten blir det
brus og kaffe og enkel servering.
VELKOMMEN SMÅ OG STORE, UN
GE OG GAMLE! A.B.

På. min venstre side har jeg gene
ralsekretæren i det portugisiske dø
veforbundet, Daniel Brito E Cunha.
Han er døv, og hans tegnspråkdyk
tighet er det ikke noe å si på. Og li
kevel! Han klarer ikke engang å føl
ge med i hvilke saker som behand
les. Han spør meg så ofte at jeg selv
av og til mister tråden.

Dessverre: Det kreves lang trening
i døves internasjonale konferanse
tegnspråk, hvis dette skal være mu
lig. Her er det kanskje 25 prosent av
deltakerne som har slik trening. Og
så kreves det en sterk dirigent, som
kan passe på at alle følger med. Det
mangler.

Vi får håpe at Verker får mer orden
på neste generalforsamling ...

(Forts.)

skal holdes i Finland. Det var ingen
andre søkere. Mye vanskeligere er
det å få vedtatt en resolusjon fra ge
neralforsamlingen, men den blir ved
tatt etter mye klabb og babb, og uten
at de fleste kan følge med. Jeg tror
dette er den dårligste WFD-general
forsamlingen jeg har vært med på.
Og jeg tenker på noe som Odd-Inge
Schrøder refererte fra tegnspråkfor
sker-seminaret i Bryssel i fjor. Det
var en uttalelse fra svensken Sten
Ulfsparre som gikk ut på at døve for
står hverandre så godt på internasjo
nale møter. Tolker er nødvendig ba
re p.g.a. hørende! - ble det antydet.

Hele denne generalforsamlingen, .
med representanter fra 38 land, viste
dessverre så klart at forståelsen dø
ve imellom er dårlig så snart man be
gynner å diskutere «vanskelige» sak
er som statutter, prinsipper, resolu
sjoner. Et fåtall av representantene
var klar over hva de stemte over.

Neste, i Finland 1987
Før dette, har generalforsamlingen
vedtatt at neste verdenskongress

Den nye presidenten, Verker Anderson,
slik vår tegner Kåre Høgsve så ham. Yer
ker oversetter for det amerikanske døve
forbundets tidsskrift, bl.a. fra Døves
Tidsskrift. Han er professor i sosiologi
ved Gallaudet College. I anbefalingen av
ham heter det at han behersker flytende
svensk, amerikansk og gestuno-tegn
språk.

tig president. Forsamlingen reiser
seg og gir den avgåtte presidenten
stående applaus. - Vukotic takker
og bemerker: «Jeg kunne fortsatt,
men jeg synes det nå var riktig å slip
pe til nye krefter». - Nandy fra In
dia sier at han er bedrøvet over at Vu
kotic har gått av som president, men
han håper Vukotic fortsatt vil arbei
de aktivt i styret, ellers er han redd
det vil gå tilbake med WFD, sier han.

En lykkelig Verker Anderson like etter at han er valgt til president. Her er han det
stående midtpunkt i en gruppe fra Tyrkia på Grand Hotel i Palermo. (Foto: Red.)
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NYTT FRA FORENINGENE

__ TELEMARK 111II

_AUST-AGDER_

Aust·Agder Døveforening har nedenstå·
ende program i tiden framover. Medlems·
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) 21 147, mellom kl. 10 og 14 hver
dag (også teksttelefon).
Onsdag 16. november:

Medlemsmøte.
Onsdag 30. november:

Medlemsmøte.

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.

17/11: Hyggemøte.
24/11: Medlemsmøte.

_ VEST-AGDER _

Tur til Telemark
og Vestfold
Helgen 8.-9. oktober arrangerte Vest·
Agder Døveforening en «studietur" med
buss til Telemark og Vestfold Døvefore·
ning. Vi hadde fått tilskott fra trivselsmid·
ler til turen.

24 av våre medlemmer deltok på turen,
i herlig strålende høstvær.

Da vi kom til Porsgrunn, stoppet vi ved
Porsgrunds Porselænsfabrik A/S sitt fao
brikkutsalg, for dem som ønsket å kjøpe
noe der. Etterpå ble vi innkvartert på Ho·
tell Vie. Der fikk vi en deilig middag i et
lokale reservert for oss.

Hensikten med turen var å studere an
dre foreningers arbeid, deres forenings·
hus o.l. I den anledning hadde vi fått inn·
bydelse til Telemark Døveforenings årli·
ge høstfest i foreningens hus.

Der ble vi ønsket velkommen av for
mann Arne Skoglund. Deretter orienter
te Thor Gisholt om hvordan utviklingen
hadde vært fra planene om eget hus fore·
lå, - finansiering osv. Mye er gjort med
forandringer og opp·pussing, og de har
fått et trivelig sted å være for sine med·
lemmer. Arne og Thor viste oss omkring
i huset.

Utpå kvelden kom flere medlemmer, og
festen kunne begynne. Det ble servert lap·
skaus og vi fikk kaffe. For nye og gamle
kjente var det mye å prate om. Mange av
oss hadde aldri vært der før, og det ble
et hyggelig bekjentskap for oss. I peise·
stua var det dans og musikk, og mange

VESTFOLD

BeHa.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

Formann: Karin Syvertsen, Odinsvei 11,
3155 Asgårdstrand. 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.

Døvegudstjeneste
Søndag 27. november kl. 11.

Hedrum Kirke. Kirkekaffe.

November:
Fred. 11. Foredrag/diskusjon.
Fred. 18. Bingo.
Tirs. 22. Pensjonist-treff.
Fred. 25. Sammenkomst.

«Døves dag»
Oslo Døveforening feiret «Døves dag" 25.
september. Mange døve hadde funnet vei·
en og tatt med sine barn, slik at døvefo
reningen var fylt til siste plass. Fest
komiteen hadde ordnet med masse mat
og barna fikk brus og boller. '

Formannen, Arne Handberg, ønsket al·
le velkommen. Han var veldig glad for at
barn fra Skådalen skole hadde kommet.
Det var 4 elever fra 3. klasse som under
holdt med et kort skuespill som het «Gut·
ten som kappåt med trollet". De fikk fin
applaus fra salen.

Etter skuespillet tryllet Jensardo (Jens
Arne Andersen). Han hadde litt av hvert
å trylle, f.eks. singelplater som forandret
farge etter å ha ligget i plateetui, korte
taubiter som ble hele igjen, og masse,
masse annet.

Formannen takket barna fra Skådalen
og Jensardo for at de hadde tid til å kom·
me. Han takket de frammøtte for at de
kom. Dagen hadde med andre ord vært
meget vellykket.

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.

Døves Menighet
22.11 ti: Misjonskveld.
24.11 to: Apent hus for alle.

BASAREN
fortsetter i Oslo Døveforenings lokaler,
Sven Brunsgate 7:

torsdag 17. november kl. 18,21,
torsdag 24. november kl. 18-21,
lørdag 26. november kl. 11-18.

Trekni':!g lørdag 26. nov. kl. 18. Aresalg.
Kaffesalg. Mange fine gevinster. Støtt ba·
saren i Oslo Døveforening!

11IIIDRAMMEN lID

OPPLAND

HEDMARK

__ ØSTFOLD lID

13. november:
Døvegudstjeneste v/Ingar Hansen i
Hunn kirke, Gjøvik. Kirkekaffe.

19. november:
Kulturkveld kl. 15.

26. november:
Julebord kl. 19 på Oppland Turist·
hotell, Lillehammer. (Se annonse.)

Våre møter holdes i Blå Kors·salen ved
Gjøvik kirke, når ikke annet er nevnt. Rett
til forandring forbeholdes.

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

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

års jubileum.
26: Døveforeningen har basar.

12. november:
Styre- og medlemsmøte på
Fjellstua.

17. desember:
Styre· og medlemsmøte på St. Olav
Hotell, Sarpsborg.

Desember:
02: Hamar Døves Idrettslag har

årsmøte.

November:
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: 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.

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

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

Onsdag 30. november:
Bingo.

Fredag 9. desember:
Julefest.

Onsdag 14. desember:
Hyggekveld.

Møtestedet er Aagaard-salongen i Trom
sø. Møtene begynner kl. 19.

STJØRDAL:
Fred. 18. nov.:

Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.
Lørd. 19. nov.:

Medlemsmøte, feriehjemmet,
Levanger. '

Fred. 25. nov.:
Tegnspråkavslutning, Sanitetshuset,
Stjørdal.

Fred. 2. des.:
Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.

Lørd. 3. des.:
Julebord. Sted?

November:
11. fr: Dameforeningen.
15. ti: Bridgeklubben.
16. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Idrettslaget har årsmøte.

18. fr: Døveforeningen.
19. lø: Bridgeklubben, høstfest.
20. sø: Hytta er åpen.
22. ti: Bridgeklubben.
23. on: Døveforeningen, medlemsmøte.
24. to: Eldretreff kl. 10.
25. fr: Dameforeningen, årsmøte.
27. sø: Hytta er åpen.
29. ti: Bridgeklubben.
30. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Døveforeningen, kulturkveld.

Rett til forandringer i programmet
forbeholdes.

STEINKJER:
Lørd. 19. nov.:

Medlemsmøte på feriehjemmet.
Tirs. 22. nov.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

Lørd. 3. des.:
Julebord. Sted?

Tirs. 6. des.:
Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

_ TRONDHEIM _

November:
17. to: Døveforeningen. \
18. fr: Årsmøte i Ålesund Døves

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

Ålesund Døves Ungdomsklubb
har rekefest i Ålesund. (Se
annonse.)

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

Il NORD·TRØNDELAG Il

IlMØRE OG ROMSDAL n

BERGEN

November:
11. fr: Døvblittgruppen har møte

kl. 19.
14. ma: Tegnspråkkurs kl. 19.
15. ti: Eldretreff i storsalen kl. 11-14.

Bridgeklubben spiller kl. 18,30.
Idrettsklubben har styremøte.

16. on: Hobbytreff for pensjonister kl.
10-13.

17. to: Menighetskveld i storsalen.
21. ma: Tegnspråkkurs kl. 19.
22. ti: Bridgeklubben spiller kl. 18,30.

Dameklubben har hyggekveld.
23. on: Hobbytreff for pensjonister kl.

10-13.
24. to: Kulturkveld.
25. fr: Døves Idrettsklubb har ÅRS-

MØTE kl. 18.
28. ma: Tegnspråkkurs kl. 19.

Julehilsen i Døves Tidsskrift
I Bergen Døveforening er det Skjalg Iver
sen som ordner med navn til felles
julehilsen fra foreningen. Det koster kr
2,50 pr. navn. Spesialhilsen fra underav
delinger etc. uten personnavn under, ·ko
ster kr 20,-.

Basar
på Døves Aldershjem, 18. november kl. 19.
Mange pene gevinster. Åresalg.

_ HAUGALAND __

Hilsen Torill Mjelde

am STAVANGER __

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

29. november:
Alle døve er invitert til middag i Han
delsstandens hus kl. 18 av døve og
blindes kvinneforening.

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

November:
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.
26. lø: Julebord v/ungdomsgruppa.
27. sø: Familiegudstjeneste kl. 16.
28. ma: Bridgekveld.

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.

John Sande".

Hyggekveld
Onsdag 12. oktober hadde vi hyggekveld.
Vikarierende døvekonsulent Toralf Ring
sø ble spesielt ønsket velkommen. Tidli
gere samme dag hadde arrangementko
miteen for landsmøtet et møte med dø
vekonsulenten. Han fikk da en oversikt
over hvor mye som er gjort av forbere
delser.

Også denne kvelden hadde mange av
medlemmene funnet veien til vårt lokale.
Dette er meget positivt, - kanskje for
mannen er nødt til å finne et større loka
le. Toralf Ringsø kåserte om verdenskon
gressen for døve i Palermo. Til tross for
kluss med lysbildeframviseren, ble det en
fin kveld. .

Toralf oppfordret også medlemmene til
å anskaffe seg tolk-kuponger, og å bru
ke de tolkene vi har litt oftere. Denne kvel
den hadde våre driftige bridgedamer ut
lodning blant medlemmene. Et virkelig
hyggelig innslag på møtet.

Til slutt takket formannen døvekonsu
lenten for kåseriet og ønsket ham god tur
videre til Rogaland.

fikk røre på seg. 3 store fruktkurver ble
loddet ut under festen, og det var popu
lært at en av våre medlemmer ble den hel
dige vinneren av den ene.

Formann SandeIl takket på vegne av
Vest-Agder Døveforening, for gjestfrihe
ten og håpet på gjenvisitt. Han overrak
te også et tinnfat med bilde av Kristian
sand domkirke inngravert.

Søndagen opprant med like strålende
høstvær og solskinn. Etter en god frokost,
kjørte bussen videre til Sandefjord og vi
stoppet først ved hvalfanger-monumen
tet. For de av oss som aldri hadde vært
i Sandefjord, var det en fin anledning til
å studere byen. Så bar det direkte til Vest
fold Døvesenter. Vi var så heldige å ha et
døvt ektepar som veiviser, med egen bil,
fra Porsgrunn til døvesenteret i Vestfold.

Etter omtale i Døves Tidsskrift, var vi
litt spent på å få se senteret. Og det er
litt av et senter foreningen der har byg
get opp, både pent og praktisk. I en full
satt sal ønsket forkvinnen Karin Syvert
sen velkommen. Der var også kommet
pensjonister fra Drammen på besøk. For
eningen spanderte kaffe og kaker, og vi
pratet og hygget oss rundt bordene.

Så fortalte forkvinnen om hvordan dø
vesenteret deres ble til. Mye ble gjort på
dugnad, med god innsats av medlemme
ne, støttemedlemmer og venner. Til slutt,
før vi fikk se oss om i huset, takket for
mann SandelI for mottakelsen, gratuler
te foreningen med nybygget og ønsket
lykke til videre med arbeidet. Vestfold Dø
veforening ble overrakt et minne også, en
plakett med motiv fra Kristiansand by.

Finn Johansen tok også ordet, på veg
ne av pensjonistene, og han talte varmt
om sitt første møte med Karin Syvertsen.
Han snakket om hennes planer for fore
ningen og hvordan de i dag er realisert.

Etter omvisningen måtte vi bryte opp
og tenke på hjemturen. I skumringen og
mørket bar det rett hjem til Kristiansand.
Men vi hadde et stopp, ved en veikro. Der
slappet vi av og unte oss en deilig mid
dag og kaffe.

Det ble en hyggelig helgetur. Og en ek
stra takk til den greie buss-sjåføren, som
kjørte nær sagt alle tur-deltakerne helt
hjem til sine stue-dører. Vi takket også
Nortrans reisebyrå, som tilrettela turen.
Takk for turen!
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STØRSTE UTVALG I
HERRE· OG GUTTEKONFEKSJON
MALSØM

Vikna Sparebank
7900 RØRVIK

L.O. (Q)lSEN
'eN!COl~YSEN ~ AlL Sørlandshus

Sentralbord 21 9728
5000 BERGEN

Henrik Wergelandsgt. 53 - Kristiansand S.

Tlf. (042) 23413

Per Iglands Fabrikk Als
4890 GRIMSTAD

A/oS AiDRrD/I."""~
- -..;.. --=-:=::-:--- -= -- - - -

Turbussar - Turproduksjon - MØREBUSSEN
6151 ØRSTA, Tlf. (070) 66961

Hvidsten Sag - Kvelde
Telefon Kvelde 23

LARVIK

TRELAST· HØVELLAST
EGET LAUVTRESAGBRUK

Misfjord Blomster
Telefon 80114

6390 VESTN ES

- Q-- -~ ::~U~d~9~~ 5~-~:t~~~~3~~1~:m:~~
-- Telet. ·0381 8480· Telex WEKAB n

0_-

Winters Kolonial
1770 AREMARK

Ringerikes Blad
Lokalavis for

Ringerike, Jevnaker og Hole

Tlf. 067/21 133
3500 HØNEFOSS

AlS HANSA NORD
Tlf. (072) 22311

6300 ANDALSNES

Noiseless
kontor&dataNoiseless a.s

Hallagerbakken 110,
Postboks 33 Holmlia, OSLO 12

L-T_e_le_Io_n_:(_02_)_19_3_6_1_0_(6_1_00_6_1} ----'1 .

ALT ,. TRYKKSAKER

DØVES TRYKKERI AlS
M:I·'3,·,aaM·'if1JMi'·:Ji,·s·aM3&'=U·'li'•

STØTT DØVESAKEN !

Klaus Hanssensvei 22,
Telefon 29 49 96
5000 BERGEN
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Hørende klager, og døve klager også

Sterk MHS- og NFH-reklame i TV

Terje Basilier, spesialist i døve
psykiatri, fortalte en gang med et
smil til noen av oss døve at hørende
hadde sagt til ham: «Hvorfor kaster
du bort dine rike evner og din karrie
re på døve? Vi hørende har jo ingen
ting å få hos dem.» - Basilier gikk
i~ke inn i noen diskusjon med dem
om dette, men svarte bare at det var
morsomt å arbeide med døve.

Jeg, som er døv, kunne ikke la væ
re å bli forbauset, for jeg tenkte: Vi
døve klager jo over det samme, at vi
ikke får noe av samvær med de hø
rende. Det er derfor ingen grunn til
å bli fornærmet. Det er vel bare helt
naturlig at folk klager. Men jeg synes
vi skal prøve å hindre at det blir for
mye av klager på oss døve. Det er li
ke mye grunn til å se på hva de hør
ende klager over seg imellom.

Hørende menn, når de av og til kla
ger over deres motsatte kjønn, utbry
ter forarget: «Kvinnfolk!». Og kvinne
ne på sin side fnyser foraktelig.
«Mannfolk!» - På hver sin side har
de altså den samme oppfatning 
at den annen part er håpløs og har
liten verdi.

OPPLAND DØVEFORENING
har

JULEBORD
på Oppland Turisthotell,
Lillehammer
26. november kl. 19.
Musikk og dans.

PÅMELDING
Navn: .

bestiller:
D koldtbord, kr 170,-
D overnatting ml frokost

kr 130,- for enkeltrom.

(Kryss av det som passer.)
Klipp av og send påmeldingen
og pengene innen 11. novem
ber til:

Agnes Hølen, 2638 Fåberg.
Bindende påmelding. Pengene
skal betales på forskudd.

Jeg vil innrømme at det ikke alltid
er lett for hørende å ha omgang med
oss døve. De må som regel anstren
ge seg for å forstå oss, fordi vår
stemme er så annerledes og vi ikke
skaper naturlig fellesskaps-følelse
hos de hørende. Da er det hyggelig
å tenke på Basiliers ord om at «det
er morsomt å arbeide blant døve.»

Men hvordan skal vi få andre til å
synes at det er morsomt å være sam
men med oss? Vi har ingen rett til å
forlange at hørende skal like oss, for
vi har ikke akkurat de samme interes-

, ser som de hørende, og våre følelser
er ofte skiftende og flytende. Jeg kan
ikke gi noen råd om hvordan vi skal

Publikum må vel sitte igjen med inn
trykket av at det er MHS (munn/hånd
systemet) som er løsningen for at
døvblitte skal lære å fungere igjen.
Det er iallfall mitt inntrykk etter å ha
sett «Aktuelt for hørselshemmede»
31. oktober. Det var også Norsk For
bund for Hørselshemmede som på
den måten fikk best attest for å ta
seg av de døvblittes kommunika·
sjonsproblemer.

Helge Herland og Astrid Sund
Martinsen (de to døvblitte på «vår si
de») fikk trolig publikum til å føle at
vi prøver å drukne de døvblitte i tegn
språk (MHS ble nevnt såvidt). På den
andre siden hadde vi de to NFH·med
lemmene Kirsten Thomsen og Sissel
Stubberud Bøhler, som fikk oss til å
tro at det er mye enklere og mer na
turlige måter for døvblitte å klare seg
på: Effektiv utnyttelse av hørselsres
tene og bruk av MHS, begge deler
sammen med munnavlesning. Fra
Sissel fikk vi vite: MHS er enormt
mye raskere å lære enn tegnspråket.
(Leserne vil huske en debatt om det
te her i DT.)

Hun ble ikke korrigert på noen må
te. Derimot hadde NRK spandert på

. seg en reise til Danmark (hva kostet
den?) til et stort propaganda-innslag
for MHS, som man har «veldig stor
glede av» i Danmark. Også dette ble
stående uimotsagt.

forholde oss for å oppnå sympati
, hos de hørende og få dem til å dele

Basiliers oppfatning av samværet
med oss.

Jeg husker fra min grønne ung
dom at jeg syntes det var hyggelig
å være sammen med mindre begave
de døve. Jeg følte at disse litt «tun
ge» døve menneskene var like mye
levende som meg. Det var ikke lett
for meg å få en flytende samtale med
dem, men vi lånte barberhøvel av
hverandre og sa: «Din barberhøvel er
bedre enn min.» Jeg kunne også hjel
pe til med å barbere dem, og jeg fikk
gode, utenatlærte ord som takk.

Jeg tenkte ofte på Basiliers ord -
«morsomt» - for det gjør omgangen
med andre mennesker lettere.

Wilhelm Hagelin Schrøder.

Psykolog Halvor Nordeng sa en
mengde fornuftig om de døvblittes
situasjon. Det ble en nokså monoton
opplesning, for han fikk ingen spørs
mål som kunne gitt litt spenning. I
det hele tatt manglet programmet
journalistisk nerve.

Det hadde lykkes å få sosialminis
ter Heløe med i programmet. Han
fikk viktige spørsmål som han ikke
kunne svare på. Hans svar ble derfor
verdiløse. - Helge virket nesten des
perat på slutten, og det forstår jeg
godt. Tidligere hadde han reklamert
sterkt for kursene på AI.

Ansvarlige for programmet var to
«på vår side», Svein Lauritzen og Mi
ra Zuckermann. Med det (tvilsomme)
danske innslaget fikk programmet
en klar slagside til den andre siden.

Thorbjørn Johan Sander.

DNR·møte
Døves Nordiske Råd skal ha møte i
Helsinki 25.-27. november.

PERRV JOHAN SVIN0V
Vel 60 år gammel er Perry Johan
Svinøy i Alesund gått bort. Han var
døvblitt, ugift og medlem av Møre og
Romsdal Døveforening de siste åre
ne.
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Denne norske heia-gjengen fant vi på tribunen i Ørebro da Norge og Sverige spilte
landskamp for damer i volleyball forrige måned. Omtale av landskampen hadde vi
i forrige nummer, men der ble det ikke p/ass til dette bildet. Derfor kommer det nå.
Heia, Norge - neste gang vinner vi . ..

TERMINLISTE 1984
Februar:
03-05: Nordisk mesterskap på ski, Har

sa, Sverige.
11-15: Korrespondanse-DM i miniatyr

skyti ng starter.
17-19: DM i langrenn og alpint, Bergen

DM på skøyter og bordtennis,
Oslo.

Mars:
01-15: Korrespondanse-DM i høyde og

lengde ult.
03-04: DM i håndball og volleyball,

Porsgrunn.
Skolemesterskap i langrenn, al
pint og bordtennis, Oslo.

10-11: Nordisk mesterskap i bordten
nis, Odense, Danmark.

15: Korrespondanse-DM i miniatyr
skyting avsluttes.

17-18: NDI's forbundsting, Ål eller
Oslo.

Mars/april:
31-01: Nordisk mesterskap i volleyball,

Ørebro, Sverige.

April:
28.?? DM i terrengløp, Sandnes.

Mai:
05-06: Skolemesterskap i fotball,

Trondheim.

Mai/juni:
26-02: EM i bowling, Amsterdam, Hol

land.

_ OSLO
L.....-----,-

Arsmøte, Oslo
Oslo Døves Sportsklubb's årsmøte,
som tidligere er avertert tirsdag
22. november, er flyttet til
tirsdag 29. november 1983, i Oslo
Døveforenings lokale kl. 19.00 presis.

Styret

Hamar Døves Idrettslag

25-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) til:

Alfred Vangen,
Vognveien 20,
2300 Hamar.

Alle er hjertelig velkommen.
Jubileumskomiteen
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Sponberg nr. 3
Friidretts-statistikken for Oppland
1983 er kommet, og der står Ole
Theoor Sponberg som nr. 3 i stav
med 3,27 m.

Alle vet sikkert at Ole Theodor
hadde et skarpt oppgjør med Tormod
Bjerke i stav ved Døvemesterskapet
i Porsgrunn i år. Der vant Tormod
hårfint. ·Men Tormod skal ikke føle
seg trygg til neste år. Ole Theodor
fortsetter å trene godt, og han utvik
ler seg til spesialist i stavsprang.

Gunnar Sundby.

SVAR
på spørsmålene på side 3:

1. Svinekjøtt.
2. I 1816.
3. Dollar.
4. Tarnaby.
5. Central Intelligence Agency.
6. Storbritannia.
7. I 1925.
8. Ca. 630 m.O.h.
9. 4. april 1949.

10. Møre og Romsdal.
11. Kvikksølv.
12. Ja.
13. Bergen.
14. 500.000 kroner.
15. Afrika.

Juni:
02: VM-kval. i fotball England

Norge, London (?).
02-03: Nordisk ungdomslandskamp,

Sverige.
22-23: DM i friidrett, Stavanger.

Juni/juli:
25-01: EM i volleyball, Sofia, Bulgaria.
30-01.? DM i skyting, Oslo.

Juli:
no?? Dresse Cup i tennis, Belgia.
no?? Mare Cup i tennis, Belgia.

August:
18-19.? DM i orientering, Trondheim.
25-26: Nordisk mesterskap i skyting,

Stavanger.

August/september:
30-02: VM i bryting, Iran.

September:
01-02: Skolemesterskap i friidrett i

Bergen.
Nordisk mesterskap i friidrett,
Vasterås, Sverige.

15-16: EM i friidrett, Vest-Tyskland.
n-n VM-kval. i fotball Norge

England, Oslo (?)
??-n DM i fotball, Ålesund.

Oktober:
13: Wadkøpingsspelen, Ørebro,

Sverige.
10-14: EM i basketball, Stockholm,

Sverige.
15: Korrespondanse-DM i luftge

værskyting starter.

November:
15: Korrespondanse-DM i luftge

værskyting avsluttes.
no?? Skolemesterskap i svømming

og volleyball, Holmestrand.



STAVANGER KJØTT AlS

En gros Forretning - Slakt

Telefon 521479 - 530969

STAVANGER

ETNE:

Etne Kommune
5590 ETNE

Drikk@pø;;;
I[C VAPEME~"t:.

AlS LUNDETANGENS BRYGGERI

SKIEN

Maudal Kraftlag
SANDNES

Brødrene Ulveseth AlS
Mur- og entreprenørforretning

Spelhaugen 18 - Tlf. (05) 164550
5033 FYLLINGSDALEN

-nema-
SKAREDALEN AlS

5500 HAUGESUND

Alb. Vestnes
6390 VESTNES

JERN- OG METALL VARER M.M.
Telefon ·80144 - *80162

Gullbotn Turistheim
5237 TRENGEREID - Tlf. 05/249030

Vi ordner mindre kurs og firmamøter
Full pensjon.

Einar Rasmussen
Gruppen

4600 KRISTIANSAND

Forretningstrykk AlS
Boks 165 - 8001 BODØ

Tlf. (081) 61 980

Brødr. Pettersen & Sønner
Blikk- og kobberslagere

Ventilasjonsanlegg

EGERSUND - Telefon 491227

Ingeniør A. Hamstad A.s
Ventilasjon· Varmluftsanlegg

Øvre Flatåsv. 4 D - 7079 FLATAsEN
Telefon 07 - 983211

DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTT·UTGAVEN 15



PRIORITERT BLAD

AlS Fjerndata

Veritasveien 1 - 1322 HØVIK

Tlf. (02) 545360

Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN

AKTIESELSKABET BORGESTAD
BORGESTAD

3900 PORSGRUNN

TRONDHEIM
ELEKTRISITETSVERK

Sluppenveien 6

7000 TRONDHEIM

TEPPE ABO AlS
Tvetenvn. 55, Bryn, OSLO 6 - Tlf. 679295 . 679296 . 68 70 91

Alt i tepper· Gulvbelegg· Teppefliser . Tepperester
En forretning med lave priser. Kvalitetsvarer og service.

Kanting av tepper mens De venter - Legging innen 24 timer.
Kontakt oss når det gjelder Deres gulver.

Kjøpekort. Apent fra kl. 09.00-19.00. Lørdag 09.00-14.00.

AlS Sveiseindustri

østensjøveien 9 - OSLO 6

Tlf. 670890

Manufaktur· Konfeksjon· Skotøy
6400 MOLDE

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN

SKV STEN E·KJ ELSBU·
VILSTER AlS

Utfører alt i stålkonstruksjoner

Seljeveien 10
1600 FREDRIKSTAD

Tlf.: (032) 35870


