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TELEMARK DØVEFORENING:

JULEBORD
i Døves Hus i Porsgrunn
lørdag 10. desbr. kl. 19.
Koldtbord med kaffe.

Øl og mineralvann fås kjøpt.
Underholdning m.m.

Ta med julegave!

Pris kr 50,- pr. person.
Bindende påmelding innen
1. des. til Døves Hus,
Tordenskjoldsgate 15, 3900
Porsgrunn.

Vi ønsker alle vel møtt!
Festkomiteen.

Nord·Trøndelag Døveforening
har

JULEBORD
på Salater Pensjonat, Levanger

17. desember kl. 19.00

Meny: Juletallerken
m/kaffe

Pris: Kr 90,- pr. person
Dans til levende musikk.

Bindende påmelding til:
Ole Martin Husby, 7624 Ekne,

tlf.: 076-15439.

Frist for påmelding: 5. desember.

Døves Jul 1983
Vi har bare et par tusen eksemplarer
igjen av Døves Jul 1983. Heftet kan
bestilles hos nærmeste døvefore
ning - eller du kan sende bestilling
direkte til Norges Døveforbund. Det
er best at du skynder deg før vi blir
utsolgt. (Bruk bestillingsseddelen
nede på denne siden.)

Prisen er kr 15,- pr. hefte (det
samme som i fjor). Vil du hjelpe til
med å selge, får du provisjon.

Heftet er på 32 sider + omslag
med koselig julelesning. I år har vi ny
redaktør, Rune Anda, og han har et
par overraskelser på lur, bl.a. en
julekrim med handlingen hentet fra
døvemiljøet. Ellers byr han på jule·
moro og julenisser som kan tegn
språk. Vi kan trygt anbefale Døves
Jul 1983, der finnes noe for enhver.
Bladet har også illustrasjoner av
døve tegnere.

Det er ingen grunn til å vente med
å bestille juleheftet.

= .g

OSLO DØVES UNGDOMSGRUPPE
arrangerer

JULEBORD
i døveforeningens lokale,
Sven Brunsgt. 7, Oslo 1.

Lørdag 10. desember 1983 kl. 19.00.

Meny:
* Juleskinke
* Iskake
* Kaffe og kaker
* 1 gl. rødvin/sherry

Medlemspris: Kr 75,-
'Ikke medlemmer: Kr 100,

Pent antrekk.
Til Norges Døveforbund, Postboks 97,5001 Bergen

JULEHEFTET «DØVES JUL» 1983
Send meg ekspl. av juleheftet «Døves Jul» 1983.

Navn: .

Adresse: .

Postnr. og poststed: .
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DANS - UNDERHOLDNING
UTLODNING

Påmelding m/depositum kr 50,- pr.
person sendes Oslo Døves Ungdoms
gruppe, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1, på
postgirokonto:

5527361
innen 1. desember.
Påmeldingen er bindende.
Restbeløpet betales på festdagen.



Møte i NDF's arbeidsutvalg
mandag 3. oktober 1983. Møtet ble
holdt på NDF's Oslokontor, og til ste
de var Rolf Hansen, Svein Sundkvist
og Eilif Ohna.

Statstilskott 1983
Referert brev fra Sosialdepartemen
tet, datert 7.9.83, der det meddeles
at resten av statstilskottet for 1983,
som er på kr 837.000,- er anvist Nor
ges Døveforbund.

Vedtak: Til etterretning.

Kap. 281 Post 74, Særlige tilskott
Referert brev av 9.9.83 fra Kirke- og
undervisningsdepartementet, der det
meddeles at departementet yter kr
50.000,- i tilleggstilskott til NDF.

Vedtak: Til etterretning.

Anna Urstads dødsbo
Referert brev fra Inger Lise Dege i
Oslo, datert 12.9.83, der det opplyses
at Anna Urstads dødsbo er avsluttet,
og at Norges Døveforbund er tildelt
kr 1.622,52.

Vedtak: Pengene plasseres på
sperret konto med eget regnskap.

Søknad fra Nord-Trøndelag
Døveforening
Referert søknad av 7.9.83 fra Nord
Trøndelag Døveforening om tilskott
på kr 27.000,- til delvis dekning av
utgifter for en deltids stilling som
velferdssekretær i døveforeningen.
Stillingen tenkes opprettet f.o.m. 1.
januar 1984.

Vedtak: Søknaden behandles på
forbundsstyremøtet på AI siste helg
i oktober.

Trondheim Døveforenings
85 års jubileum
Brevet av 14.1.83 ble tatt fram, og
derav framgikk at jubileumsfesten
holdes lørdag 29. oktober.

Vedtak: På grunn av møtene på AI
samme helg, blir Norges Døvefor
bund ikke representert på jubileums
festen.

Norsk Foreldrelag for
Funksjonshemma (NOFF)
Referert innbydelse fra Norsk Forel
drelag for funksjonshemma til å del
ta på NOFF's landsmøte i Larvik
27.-28. oktober. Det skal være innled
ning og diskusjon om «Tiltak i nær
miljøet - Koordinering og ansvar».

Vedtak: Da det kolliderer med møt
ene på AI, der både forbundsstyre
medlemmene og forbundets konsu
lenter er innkalt, undersøker Ohna
muligheter for at en annen kan del
ta som NDF's representant i Larvik.

Norsk Forbund for Hørselshemmede
Referert referat fra Unni Gran fra et
møte hos Norsk Forbund for Hør
selshemmede. Møtet ble holdt 14.
september, og Unni Gran og Knut
Bjarne Kjøde deltok som NDF's re
presentanter.

Vedtak: Ingen bemerkninger til
referatet.

Vestlandske lærarstemna i Bergen
Ohna opplyste at Aslaug Walters,
som er tegnspråklærer i Bergen, har
fått plass i programmet for lærer
stevnet med kurs i tegnspråk - og
likeledes plass på utstillingen med
tegnspråk- og informasjonsmateriell.

Siden det arrangeres tilsvarende
stevner hvert år i Oslo, Trondheim og
Stavanger, er Reidun Veddeng,
Trondheim, Anne Gloslie, Oslo, og
Gunhild Pedersen, Stavanger, invi
tert til å overvære lærerstevnet i Ber
gen torsdag 6. og fredag 7. oktober.
Hensikten er at de 3 skal prøve å føl
ge opp med tilsvarende tiltak på de
res respektive steder i 1984. NDF
dekker reiser og opphold for de 3.

Vedtak: Godkjent.

November/Desember:
28-09: Skikurs på AI.
1984:
Mars:
10: AI folkehøyskole feirer 10 års

jubileum.
Mai/juni:
31-03: Norges Døveforbunds

landsmøte, Kristiansand.
Juli:
11-15: Sommertreff for døve i

Haugesund.
August:
06-10: Nordisk kongress om spesial-

undervisning, København.
November:
02-04: Døves Kulturdager,i Sandefjord.
1985:
August:
04-09: XVII internasjonale kongress om

utdanning for døve, Manchester,
England.

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

Reykjavik, Island.

2.500/300 igjen
Pr. 22. november hadde vi 2.500 jule
hefter (Døves Jul 1983) og 300 kalen
dere (Døves kalender 1984) igjen på
lager, forteller Toralf Ringsø. Det be
tyr at det minker på vår beholdning
fra dag til dag, og det ser ut til å gå
riktig bra i år.

Men vi vil gjerne bli helt utSOlgt.
Skal du bestille? Eller vil du hjelpe
oss med å selge?

Ta kontakt med nærmeste døvefo
rening, eller direkte til Norges Døve
forbund, Postboks 97, 5001 Bergen.

Døv bevissthet
I DT nr. 46 fortalte vi at et nordisk se
minar om dette emnet skulle holdes
i Finland 5.-9. desember. - Det er nå
blitt utsatt, antakelig blir det holdt i
mars måned.

DØVES TIDSSKRIFT
Ukenytt·utgaven

Nr. 49 2. desember 1983 64. årg.

Utgiver:
NORGES DØVEFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Johan Sander

Postboks 97, 5001 Bergen. Tlf. (05) 29 31 25

Ekspedisjon samme adresse

Døves Tidsskrift kommer i 1983 med 54 nummer (48 ukenytt·utgaver og 6 fagnummere).
Abonnement, sam/et for begge utgavene, koster kr 100,- for 1983. Postgiro 5 136915 • Bankgiro 8401.07.22232
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Anders Kjuus ny hovedprest for døve
Begynte i stillingen 1. desember

JULEHILSENER
i Døves Tidsskrift's
JULENUMMER

Anders Kjuus.

Døvepresten for Rogaland og Agder,
Anders Kjuus, blir landets hoved
prest for døve. Døves Tidsskrift har
ringt ham og gratulert med utnevnel
sen.

På spørsmål om når han skal inn
settes, svarer Kjuus at det skal skje
8. januar, men at han begynner i den
nye stillingen 1. desember.

- Kommer du til å flytte til Oslo
med det første? spør jeg.

- Nei, jeg kommer til å pendle,
mellom Stavanger og Oslo, en del.
Familien flytter ikke til Oslo før sko
leåret er omme.

- Er det ordnet med bolig for deg
og din familie?

- Nei, det må vi skaffe selv.
- Det er mange som spør meg -

hva med Rogaland og Agder når du
begynner som hovedprest. Er
stillingen som døveprest i ditt gam
le distrikt utlyst?

- Nei, stillingen blir ikke utlyst før
i desember, og utnevnelse kan ikke
finne sted før etter 1. mars, opplyser
Kjuus.

- Hvilket tilbud får de døve i mel·
ldmtiden?

- Den nye døvepresten på Vest
landet, Liv Ekeland, og Asgeir Strau
me vil sammen me.d meg ta seg av
dette distriktet. Liv Ekeland begyn
ner i full stilling fra 1. desember for
at jeg skal få mest mulig hjelp i den·
ne tiden.

- Hvordan er det i Oslo nå som
Ingar Hansen har gått av?

- Sissel Hasleholm har kommet
tilbake som vikar i halv stilling. Og
vi har fått en ny prest som vikar i hel
stilling, Kjell Steinbru - og som er
i full gang med å lære tegnspråk, for
sikrer vår nye hovedprest.

Vi ønsker Anders Kjuus lykke til i
den nye stillingen. isn.

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. 51369 16
Døves Tidsskrift
Postboks 97, 5001 Bergen.

Om det er gjort slik vedtak også på
årsmøtet i Foreningen Norges Døv
blinde, husker jeg ikke. Men hvorfor
kan vi ikke la alle våre møter og sam
menkomster være røykfrie, til beste
for våre medmennesker?

For en tid siden ble det fortalt i TV
om en kvinne som ikke røykte selv,
men som døde av lungekreft etter 18/
års arbeid i røykfylt miljø. Hun had
de pustet inn røyken i mange år, fra
røykende arbeidskamerater. Arbeids
kameratene hadde p~ført henne lun
gekreft. Dette er jo forferdel ig å få
høre.

Det var også intervju med bl.a. en
representant for Statens Tobakkska
deråd. Han understrekte sterkt at de
som røyker skal gjøre dette i spesiel
le rom. De som ikke røyker, skal få

Jeg så i Døves Tidsskrift nr. 42 en an
nonse for J. L. Tiedemanns Tobaks
fabrik, og jeg ble skuffet. Så var alt
så en slik annonse å lese i dette go
de bladet som ellers har innhold til
beste for de døve ...

Jeg måtte tenke på de mange gan
gene jeg har vært sammen med dø
ve, døvblinde og blinde. På mange av
disse samlingene har jeg sittet med
tårer i øynene og kvalme i halsen.
Det har altså vært en følge av all røy
kingen under sammenkomstene.
Røykingen har plaget meg slik at jeg
ikke har vært så aktiv som jeg gjer
ne ville.

Vestlandske Blindeforbund har
gått inn for røykfritt miljø på sine års
møter. Bergen avdeling av Norges
Blindeforbund har gjort det samme.
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Røyking i døve- og døvblinde-miljø ~:~rliig~~Ykfritt miljø, som er det

Mange vil ikke ta liv. De taler og
skriver mot krig, mot abort osv. Men
samtidig er de ved sin røyking med
på å ta liv. Hvordan vil de forklare
dette?

Døves Tidsskrift bør også seodet
. som en stor oppgave å gjøre noe,
som f.eks. oppfordre leserne til å kut
te ut tobakken og deretter melde seg
som medlem i «Bort med tobakken».
Da kan trivselen i mange sammen
henger bli bedre enn den er i dag. In
gen i døvemiljø eller døvblindemiljø
skal behøve å sitte med tårer i svien
de øyne og med oppkast i halsen på)
grunn av røyking. De som reiser lan
ge veier til møter og samlinger bør
slippe slike plager. Malvin Lie.
(Vi håper Malvin Lie godtar at vi har
oversatt innlegget fra nynorsk til
bokmål. - Red.)
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«Hjula.»

70 AR
Helga Rogstad (f. Gvammen), Valle
faret 11, Oslo 6, fyller 70 år 7. desem
ber.

70 AR
Ely Harald Myrvang, Gunnar Birchs
vei 11, 7000 Trondheim, fyller 70 år
8. desember

60 AR
Anna Djupvik (f. Fjærestad), Gåseid
9, 6015 Lerstad, fylte 60 år 19.
november.

65 AR
Randi Olanda Hillestad (født Steen),
5810 Hafslo, fyller 65 år 12. desem
ber.

90 AR
Skomaker John Søraker, som i sin tid
var en meget populær skomaker i
bygda Skogn, fylte 90 år 19. novem·
ber. Han er også den eneste gjenle
vende av dem som stiftet Nord-Trøn
delag Døveforening, som den gang
het Innherreds Døveforening. Han
har hatt en del tillitsverv i forening
ens styre, som kasserer og som sty
remedlem. For tiden ligger han på sy·
kehjemmet i Levanger.

75 AR
Sigurd Njaa, cIo Rasmus Håland,
Høyland, 4350 Nærbø, fyller 75 år 8.
desember.

90 AR
Elfi Paula Hansen, Solveien 119, Os
lo 11, fyller 90 år 8. desember.

I
, 85 AR

Karen Berg, 2620 Follebu, fyller 85 år
9. desember.

Haugaland Døveforening
arrangerer

JULEBORD
9. desember kl. 19
på Saga Maritim.

Påmelding senest en uke i for
veien til Inger Knutsen, Olav
Aukrustsgt. 7, 5500 Hauge
sund, eller tlf. (047) 12705.

Nordisk utdannelse av
døvblinde-personale
16 deltakere fra de nordiske land får
plass på et kurs for ungdoms- og
voksen·personale i døvblindearbei
det som skal holdes fra 5. mars til 13.
april 1984 på den internasjonale
høyskole i Helsingør, Danmark.

Det kreves fullført utdannelse på
nasjonalt plan, med minst ett års et·
terfølgende praktisk arbeidserfaring.

Nordisk ministerråd dekker utgif
ter til reise og opphold. Ingen kursav- ~ '
gift. Søknadsfristen er 10. desember.

Arbeidsformen varierer mellom
forelesninger, gruppediskusjoner, in
dividuell fordypelse, studiebesøk og
skriftlig prosjektarbeid.

Søknadsskjema og mer detaljerte
opplysninger fås ved henvendelse til
fullmektig Ulf Vasstrøm, Nordisk Mi·
nisterråd, Kultursekretariatet, Snare
gade 10, 1205 København K, Dan
mark. Tlf. 01 - 114711.

Ungdomsleir
Døv ungdom i alderen 16-30 år inn
bys til ungdomsleir i Meråker fra 26.
desember til 1. januar. Arrangør er
NDF's ungdomsutvalg. Påmeldings
fristen er 12. desember. (Nærmere
opplysninger i neste nummer. Sirku
lære er sendt ungdomsklubbene og

I døveforeningene.)

FRA AVISENE -
TIL DIN ORIENTERING ,

Hunstad-streik
Bergen bystyre behandlet mandag 28. novbr.
den såkalte skolebruksplanen. Foreldrene
ved Hunstad skole holdt barna sine hjemme
den dagen. De protesterte på denne måten
mot at Hunstad skal bli skole for hørselshem
mede. De har forlangt at skolen skal fortset
te som før (for psykisk utviklingshemmede).

Priser opp
Stortinget har vedtatt at det skal bli noen pris
økninger fra månedsskiftet november/
desember.

Prisen på sigaretter og tobakk går opp med
70 og 95 øre (for 20 sigaretter og 50 gram
tobakk).

En halvflaske pils går opp med 45 øre, en
halvflaske eksportøl med en krone.

Bensinprisen går også opp.

Rakett-forhandIingene
er stoppet. Det vil si: Sovjet har brutt forhand
lingene og vil ikke fortsette møtene med USA.
Det har vært møter gjennom to år i Geneve,
uten at USA og Sovjet ble enige.

Bruddet kom like etter at Vest-Tyskland
med knapt flertall vedtok å si ja til å plasse
re USA-raketter i landet. Det ser ut til at det
te er grunnen til at Sovjet ikke vil fortsette.

Også det norske storting har sagt ja til å
plassere raketter i Vest-Europa nå. Det var
en meget spennende diskusjon og bare en
stemme reddet flertallet for regjeringen.

Nå er allerede de første Pershing-rakettene
kommet til Vest-Tyskland.

USA håper at Sovjet vil fortsette møtene
senere.

Norges største
Den nye blokken på Haukeland sykehus i
Bergen er åpnet. Den har kostet over to mil
liarder kroner og er Norges største hus. Det
har en samlet gulv-flate på 125.000 kvadrat
meter.

Sosialkomiteen
i Stortinget er blitt enige om endringer i re·
gjeringens forslag, og det betyr:

Egen-andelene blir ikke så store som ven
tet. - Egen-andel vil si den delen som vi må
betale selv ved legebesøk, kjøp av medisi
ner, en del tekniske hjelpemidler o.a.

Enslige forsørgere skal fremdeles få bar
netrygd for ett barn mer enn de har.

Vinmonopolet skal holde åpent på lørdager
bare 6 steder i landet.

Kurs for veiledere til døvetolkutdanningen
Kirke- og undervisningsdepartementet tar sikte på å utdanne veile
dere til nye utdanningskurs for døvetolker. Vi trenger både døve og
hørende veiledere som har anledning til å være med på utdannings
kursene (3 uker av gangen). Veilederne har ansvar for den prak~iske

trening i tolking som kandidatene har behov for. På hvert utdannings
kurs vil det være behov for inntil 6 veiledere.

Vi tar i denne omgang sikte på å utdanne inntil 12 personer so~
har anledning til å være med på utdanningskursene for døvetolker I
tiden fremover.

Kurset for veiledere finner sted på AI folkehøyskole og kurssenter
for døve i tiden 16.-21. januar 1983.

Kurset er gratis, men tapt arbeidsfortjeneste dekkes. ikke. Lønnen
som veileder på utdanningskkursene for tolker, er for tiden kr 176,
pr. time.

Interesserte bes henvende seg til Kirke- og undervisningsdeparte
mentets arbeidsgruppe for tolkeutdanning, vIAnne Sofie Strugstad,
3. skolekontor, Postboks 8119, Dep., Oslo 1 innen 15. desember.
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TIL PALERMO
del 5)

Hvor går grensen
Lars Wallin holder et foredrag om si·
ne studier av døves måte å uttrykke
seg på. Særlig er han opptatt av må·
ten å bruke øynene, hodebevegelser
og munnbevegelser. Han demonstre·
rer også lokalisasjon i tegnspråket,
som når vi snakker om to hus og
plasserer dem på hver sin side av
oss. Da er det lett å lokalisere det vi
snakker om til de rette husene. Han
viser hvordan vi kan variere ettersom
vi snakker om at vi har fått en liten
eller stor porsjon på restaurant. Da
sier vi ikke liten og stor, men det er
selve porsjonen vi gjør (overdrevent)
liten eller stor.

Synd på hørende . ..
En amerikaner holder foredrag. For·
skning om tegnspråk blant ameri·
kanske barn viser at døve barn av dø
ve foreldre gjennomgår en språklig
utvikling som er svært lik utviklingen
hos hørende barn av hørende foreld
re. Utviklingen er som Ritva har snak
ket om, sier han. Døve barn av døve
foreldre kan utvikle en kommunika
sjon med tegnspråk tidligere enn hø
rende barn av døve foreldre. Et for
eldrepar har sagt at de synes synd
på de hørende, som får så sent kon
takt med sitt barn. Det er også lette
re å korrigere tegnene enn det er for
hørende å korrigere barns tale.

Det er alltid veldig populært blant
døve når noen sier at det er synd på
det hørende ...

Etter middag går jeg over til mø
tet for sosiale spørsmål. Jeg tenker
å følge den svenske tolken. Men den
svenske tolken har store problemer.
Etter et kinesisk og et japansk fore
drag, gir jeg opp og går tilbake til
kommunikasjons-møtet. Der holder
Lars-Ake Wikstrøm og en italiensk (?)
dame på med en krangel om tegn·
språkgrammatikk. Hun er uenig med
ham, og Lars-Ake gir seg. - Interes
sant! Jeg er selv blant dem som har
påtalt at nordiske tegnspråkforske
re ikke har god nok bakke-kontakt.

Hvor ble svenskene av?
En annen dame, døv: Mener noen for
alvor at samfunnet skal tilpasse seg
til oss døve, en liten språklig mino
ritet? Hva er egentlig hensikten med
tegnspråk-forskningen? Det ser ut
som forskerne lager et nytt tegn
språk!

Foredrag aven amerikansk dame:
Døve barns muligheter til å lære ta
lespråk er sterkt avhengig av graden
og arten av deres hørselshemning.
Hørselsresten, synet og følesansen
er viktige i oppfattelsen av talesprå
ket, og for utviklingen av dette. Tak
til språk-stimulering (hørselsinntrykk
gjennom følesansen) kan i stor grad
erstatte hørsel.

Nå reiser svenskene seg og går.
Jeg oppfatter det som en demonstra
sjon. Er det det? Eller er det tolkene
som ikke orker mer?

Jeg husker første gang jeg traff
Lars. Da kom han nettopp fra «hør
selvernsmiljø» og kunne lite tegn·
språk. Nå synes jeg han har utviklet
seg til det vi gjerne kaller «mer ka·
tolsk enn paven». Jeg sitter og lurer
på om han er et produkt av tegn
språkforsker-miljøet i Stockholm. Av
og til er vel hans demonstrasjoner
mer pantomime enn tegnspråk! Pan
tomime er en kunst utviklet blant hø·
rende. Jeg har følelsen av at Lars har
gått mer og mer over til pantomime,
og at han på den måten fjerner seg
noe fra tegnspråket. Hvor går gren
sen? Det er nødvendig å finne en
grense, tror jeg, hvis vi vil bevare vårt
tegnspråk og ikke la det drukne i
pantomimen, som er en «høren·
de-kunst».

En italiener takker Lars for at han
uttrykker seg slik at det er mulig å
følge med for de døve som sitter
langt bak i lokalet.
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Det østtyske døveforbundets nye formann, Karl Reschke, til venstre, i samtale med
fru Søndergaard. Han var meget interessert i å få besøk fra Norges Døveforbund. Selv
er han døvelærer og «ekte døv».

(Foto: Red.)



Når vi skulle spise spaghetti, måtte vi konsentrere oss sterkt, slik som her. Slik opp
fattet vår tegner Kåre Høgsve oss ved bordet. Til høyre er det forbundsformannen
som løfter glasset, for å skåle i forbindelse med kong Olavs 80 års dag . ..
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Døve er annerledes?
Mandag er det fullt kjør igjen. Vi hop
per over til pedagogikk og psykolo
gi. Der snakker Meteh Gonen fra Tyr
kia om undervisning av døve barn.
Hvis jeg forestår henne rett, så me
ner hun: Utvikling av et godt tale
språk er en betingelse for utviklingen
av intelligensen. Altså: Talespråket
er grunnlaget for å tenke klart. (???)

Montgomery fra Skottland, som
var en god venn av dr. Basilier, for
teller om en undersøkelse: Høyre
hendte mennesker har språksenteret
på venstre side av hjernen, og den si
den av hjernen er best for utviklingen

{ ~: .._..
: /~-" ---- ;.:---
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'.'.

På badestranden
Lørdags kveld gjør vi alvor av å feire
kongens 80 års dag. Etter en god
middag drar Rolf og Toralf i teatret,
mens vi andre underholder oss med
bartenderen på hotellet. Han er et
stort pantomime-talent, slik at vi kan
«snakke.. bra sammen. Vi døve mo
rer oss godt over hans store oppfinn
somhet.

Søndag er fri. Vi tar bussen til
Mondello, badestranden. Der finner
vi oss en fin plass i den varme san
den. Snart ligger vi strødd i solen,
som står rett over våre hoder. Rolf
prater med badevakten (som etterpå
er overbevist om at vi er amerikane
re). Vi bader. Det er lang-grunt, og
vannet er ikke så veldig rent. Jeg er
skuttet over at det berømte Middel
havet ikke er så blått som jeg hadde
ventet.

Vi døser i solen, spiser pizza, smø
rer oss med sololje hver gang vi har
vært ute i vannet. Ut på ettermidda
gen drar vi tilbake til byen.

(

i
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holdning til undervisning av døve.
Man har begynt å bruke tegnspråk i
døveskolene, har begynt arbeidet
med en tegnordbok, produksjon av
tegnspråkprogrammer på video og
tegnspråkforskning. 3 brasilianske
lingvister deltok nylig på forskermø
tet i Roma. Her på kongressen er det
hele 12 deltakere fra Brasil, sier han.

Og så er dagen slutt. Vi føler oss
nokså utslitte. Men det er kong Olavs
80 års dag. Vi er enige om at det må
feires ...

Lingvister fra Brasil
Amerikaner, fra Ohio: Tegnspråket
viser seg å være forskjellig, lokalt, re
gionalt, nasjonalt. Brasil er et land
vi skal følge nøye. I framtiden vil det
bli ett av verdens ledende land, for
di det både er stort i utstrekning og
rikt på ressurser. Vi ser en endret

Mandel/o, den mest populære badestranden utenfor Palermo. I denne bukten badet
vi to ganger - i det blå Middelhavet, som ikke var så blått likevel, og vannet var ikke
det reneste vi har sett . ..

To-språklig på Malta
Døvelæreren fra Malta: Malta er to
språklig. Engelsk er hovedspråket,
men alle må også lære seg malte
sisk. Slik også med de døve. De må
først lære maltesisk, og så engelsk
som sitt 2. språk. Kvaliteten blir ik
ke god for de døves vedkommende.
Det brukes ikke tegnspråk i undervis
ningen. Hvis barnets foreldre bruker
engelsk til daglig i hjemmet, kan det
dispenseres, slik at barnet slipper å
lære maltesisk på døveskolen. Da
lærer barnet engelsk på et høyere
nivå.

Brita Bergmann: Situasjonen på
Malta må være fryktelig for de døve
barna. Men for både foreldre og barn
er det viktigst at de kan få være lyk
kelige sammen. Tegnspråket må væ
re det døve barnets første språk, og
så på Malta!

Foredragsholderen (til Brita): Men
du sa før i dag at tegnspråk ikke kan
importeres, at det må være nasjo
nalt/lokalt. På Malta har vi ikke noe
utviklet tegnspråk! Hva skal vi så
gjøre?
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Dette er AKA, et system mest til bruk for artikulasjons-treningen, men også til å lette
munnavlesningen.

av det språklig-teoretiske. Venstre
hendte har språksenteret på høyre
side, som ikke er like bra. Venstre
hendte personer som lærere passer
best i tekniske fag. Men dette gjel
der ikke for døve! - sier han. Han
sier også at døvhet er «det beste
handikap». Han og en kollega har
testet elever fra 21 døveskoler.

Montgomery forteller at de fleste
døveskolene i Skottland nå bruker
«Signed English» i undervisningen
(altså tegn-engelsk). Dette systemet
er viktig i skole, familie og blant ar
beidskamerater, og det kan hjelpe de
døve til å få del i litteraturen, sier
han.

Et bedre MHS?
Det danske munnhåndsystemet
(MHS) har før smittet over til USA,
som har laget sitt eget system. En
belgier holder foredrag om AKA·
systemet, som ser ut som et forbed
ret MHS, men som mest er beregnet
på artikulasjons-trening. En amerika
ner følger opp. Han sier at AKA er et
bidrag til å bedre døves muligheter
til å utvikle tale og til å munnavlese
eget lands språk. AKA har «fonetisk
struktur», sier han. (De mange døve
lærere som leser DT vil kanskje ha
interesse av dette, så vi tar med skje
ma av systemet.)

Systemet ble tatt i bruk i 1972. Er·
faringene til nå viser at døve har tjent
på det, - de har fått bedre mulighe
ter 'til å bli integrert i de hørendes
samfunn. Det kan også brukes som
supplement til «total kommunika
sjon». Vi har brukt det i 2 år i vår sko
le, sier han.
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Kjærlighet farlig ...
En amerikansk dame forteller om tre
ning i leseferdighet. I klassen brukes
korte lesestykker. Barna leser et
stykke, og så skal de svare på spørs
mål. Svarene viser hvor mye de har
forstått av det de har lest. (Testing
strategies used by deaf readers in
the United States.)

En tsjekker snakker om hvor viktig
det er at foreldrene godtar barnet
som døvt, så tidlig som mulig. Et
døvt barn kan ikke behandles som
om det skulle være hørende. Kjærlig·
heten til barnet kan lett føre til over
beskyttelse, og til ukritisk vurdering
av barnets situasjon og evner. Målet
må være at barnet ikke skal lide mer
enn «nødvendig» som følge av døv
heten. Foreldrene sier alltid at de er
så glade i sitt døve barn. Men
voksne døve klager ofte over at de
har opplevd sin barndom slik at for·
eldrene ikke var glad i dem. Dette må
være et tankekors for oss alle! 
Foreldrene må bruke tegnspråk! Når
det brukes tale med tegn, vil barna
utvikle oralt språk, sier han.

Vil ha besøk
I pausen tar jeg en prat med Karl Re
schke. Det er nytt for meg at det øst·
tyske døveforbundet har fått ny for·
mann, etter kort tid. Hva er grunnen?

- Han, Liehr, hadde for dårlig
kontakt med de døve, sier Karl. 
Han var døvblitt, dårlig med tegn
språket. På siste landsmøte mente
flertallet at formannen må ha god
kontakt med medlemmene, og så ble
jeg valgt.

Karl Reschke er 58 år gammel og
døvelærer. Han snakker mye med

JENS A. HILLESTAD
Vel 76 år gammel døde Jens A. Hil
lestad 10. november. Han bodde i
Hafslo i Sogn, hvor han etterlater seg
sin kone Randi. Gjennom årene fikk
de mange venner ved at de var med
på stevner som Bergen Døveforening
holdt omkring i Hordaland og Sogn
og Fjordane, og de kom også av og
til på besøk i Bergen.

ALLAN AARFLOT
DøvelærerAllan Aarflot er død. Han
døde 12. november og ble begravet
16. november. - Med ham er en me·
get aktiv mann gått bort. Han enga
sjerte seg i mye positivt arbeid, i
idrett og friluftsliv, i kampen mot to
bakkskader (hvor han bl.a. var redak
tør av bladet «Tobakken og vi»), og
i kampen mot atomvåpen m.m. Han
var statsautorisert translatør (over
setter), og han skrev fin lyrikk. Også
Døves Tidsskrift hadde glede av
hans bidrag.

Rolf om at han ønsker besøk fra Nor
ges Døveforbund i Øst-Tyskland.

Gerda Liebernickel kjenner vi igjen
fra kulturfestivalen på Lillehammer
i fjor. Hun er generalsekretær i det
østtyske døveforbundet. Det er ikke
noe å si på hennes utdannelse. Hun
har studert attførings-pedagogikk og
kommunikasjons-vitenskap ved Hum·
boldt·universitetet.

Forts.



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 ~v ikoner
• Røkelse, røkelseskar
• Kort m/religiøse motiver
• Lys m/symbofer
• Vi kan også skaffe messehagler og

utstyr til kirker.
Utvidet åpningstid i desember

ST. OLA V BOKHANDEL AlS
AKERSVEIEN 14, OSLO 1

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9.00-17.00,
mandag og fredag 9.00-16.00, lørdag 9.30-13.30.

Tlf.: (02) 20 72 48

NYTT FRA

AL

Det er lenge, lenge siden sist nå,
men her kommer noen små glimt fra
AI.

Som de fleste vet, så er vi blitt fær·
re på AI-kontoret i høst. Svein Arne
Peterson har permisjon og opphol
der seg i Sverige dette året. Astrid
Sund Martinsen var bare ansatt for
et år, og hun er nå å finne på Skåda
len. Tilbake er da Helge, Ivar, Johan
ne, Sissel og Marit. Vi er som vanlig
fullt opptatt med kursvirksomheten
og alt som følger med den.

Det vil bli enda flere endringer for
AI-kontoret eller kursavdelingen som
det nå heter. Hovedkontoret er til
bake i Bergen, og det ser ut til at he
Ie den framtidige administrasjonen
vil bli endret. Norges Døveforbunds
styre og Stiftelsens styre er i prinsip
pet blitt enige om at kursvirksomhe
ten skal bli en del av folkehøyskolen.
Det betyr i praksis at ansatte i dag
på «loftet» forbereder seg på å bli
øverført til folkehøyskolen. Dette vil
ikke bety noen forandringer for søke
re til kursene, kun for administrasjo
nen.

I skrivende stund, 16. november,
har vi fremdeles ikke snø her. Vi har
fått noen snøkorn av og til, men de
har forsvunnet igjen. Vi lengter nå et
ter mye snø, slik at det blir lysere ute.
Og vi er jo vant med skikkelig snø og
kulde her i Hallingdal, så dette er noe
uvant for oss.

Videobygget står dessverre som
før. Tomt. Fremdeles har vi ikke fått
noen penger til å kjøpe utstyr for,
men vi venter og håper at det en dag
skal komme et brev i posten med
hyggelige nyheter fra departementet.

Døvesenteret på AI blir også be
rørt av den vanskelige tiden nå, og
det resulterer i permitteringer. Det er
kun vaske- og kjøkkenpersonalet
som blir permittert en del av desem-

ber og litt i januar. Grunnen til at det
te skjer nå, er mindre penger fra de·
partementene og ikke for få søkere
til kursene. Vi får ofte inn alt for man·
ge søknader til kursene, slik at man
ge må få avslag. Men bare fortsett å
søke på kurs!

25. november går en fullstappet
buss fra Døvesenteret med kurs for
Oslo Nye Teater. Det er stor interes
se for å se «Stillhetens barn», og det
er 50 som blir med. Det blir både dø
ve og hørende. Mange som blir med
er deltakerere på tegnspråkkurs på
AI og Gol. Vi gleder oss til å se det
meget omtalte stykket.

Hallingdal Døveforening fortsetter
med sine møter på Bakketeigen. Det
ser ut til å være et populært tiltak
blant de få døve som er fastboende
i Hallingdal. På det siste møtet var
også tegnspråkelevene invitert, og
de hadde en slitsom, men koselig
kveld sammen med døveforeningens
og skolens døve. Toralf Ringsø var
her og viste lysbilder og fortalte fra
Verdenskongressen for døve i
Palermo.

AI har i høst fått en ny døv fastbo
ende. Det er konen til Baba. Som de
re vet, kom Baba fra Polen sammen
med alle de andre flyktningene for
snart 2 år siden. Konen hans heter
Anna, og hun kom til Norge i august
sammen med sønnen Slavomir eller
Slavek som han kalles her. Han er 8
~r og er hørende. Det ser ut til at de
finner seg godt til rette, og de lærer
norsk fort. Velkommen skal de være.

Miljøet på AI blir mer og mer pre
get av døve, og kanskje er det spe
sielt håndballmiljøet som har fått
merke det. I høst er det faktisk 4 dø
ve med på herrelaget i håndball. Som
alle vet, er det Helge som er veldig
engasjert, og sammen med ham tre
ner Baba, Tore Solem og Geir Otto
Brorstad. De hørende på laget er blitt
flinke til å snakke tydelig, og en av .
dem kan litt tegn, forteller Helge.
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Telemark Døveforening
Døves Hus, Tordenskjoldsgt. 15,
3900 Porsgrunn.

Døvekonsulent Thor Gisholt
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-14 på Hjelpemiddel-

__ TELEMARK1-'

De kommende sykepleiere får mye in·
formasjon i tillegg til at de gjennomgår
«Moren og det hørselshemmede barnet»
og heftet for helsepersonell. Det blir og-

, så lagt vekt på håndalfabetet og trening
i munnavlesning. Og det blir tid til rolle
spill. Alt dette får de med, til tross for at
det bare er 10 timers undervisning i det·
te faget pr. elevkull.

Det første kullet, i vårsemesteret, had
de 3 lærere, men senere ble det bare en
lærer. Hun klarer det like godt alene, det
er Karin Syvertsen som underviser nå.
Sykepleier-lærer Kari Svensson kan for·
telle at det har vært et stort antall elever
som har funnet faget interessant. Det lo
ver godt for det videre samarbeid. Hittil
har 3 elevkull tatt imot tilbudet.

Vi går ut fra at det er Vestfold Syke·
pleierhøgskole som er først ute med tegn
språk som obligatorisk fag.

Høstfest på Døvesenteret
Høstens tradisjonelle fest ble holdt på
Døvesenteret 1. oktober kl. 18. Fint høst
vær var det ute, og inne var det pyntet til
fest. Vi var 63 festglade mennesker med
stort og smått.

Forkvinne Karin Syvertsen ønsket vel·
kommen til en hyggelig kveld. Jubilante
ne av året ble hedret med applaus i tur
og orden. I år har vi et medlem, Ragnhild
Aase, som har vært medlem i 40 år. Og
så hun fikk applaus. Vaktmester-paret,
Ulfsten, fikk blomst og ros for sin frivilli
ge jobb, som har kommet foreningen til
gode.

Det ble servert fine snitter, med kaffe,
te eller mineralvann til. Selv om det kom
flere enn vi hadde regnet med, fikk alle
nok mat. Ja, det kom folk fra hele Vest
fold, flere fra Telemark og noen fra Oslo.'

Da alle var forsynt, ble det ryddet plass,
slik at resten av kveldens program kun
ne fortsette. Det ble utlodning av noen
små gevinster, og som ga et pent beløp
til Døvesenterets drift.

Deretter slapp vi til Tom Kristiansen og
Olaus Aasestrand for å vise sitt lille skue
spill «Om morgenen». De hadde framført
det på Kulturdagene i Røros. Det var et
morsomt stykke. Så ble det noen leker 
og latteren sto høyt i taket.

Deretter ble stereoanlegget satt på full
styrke, og det var opp til enhver om man
ville danse eller bare sitte og føle takten
fra musikken. Det ble servert kaker og kaf
fe utpå kvelden.

Praten og dansen gikk livlig til ut i de
små timer før noen brøt opp og måtte
hjem. Noen overnattet også der til neste
dag.

Jeg tror jeg har mange med meg når
jeg sier kvelden var vellykket fra først til
sist.

DRAMMEN

Døves Menighet
04.12 sø: Menighetsfest.
08.12 to: Apent hus for alle.
24.12 lø: Middag i døvekirken.

Desember:
Fred. 02. Sammenkomst.
Mand. 05. Styremøte.
Tirs. 06. Pensjonist-treff.
Fred. 09. Sammenkomst.
Lørd. 10. Julebord (pensjonist-

gruppen?).
Fred. 16. Sammenkomst.
Lørd. 17. Julebord (døveforeningen?).
Lørd. 31. Nyttårsfest (bridgeklubben

arr.).
Januar:
Sønd. 08. Juletrefest i Assiden kirke.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

m.VESTFOLD_

Sykepleier·elever lærer
tegnspråk
Det hele begynte med at noen sykepleie
re praktiserte på Hjemmet for Døve, An
debu. De følte behov for mer informasjon
om døve og å lære litt tegnspråk til bruk
på sykehus.

Vestfold Døveforening ble kontaktet.
Sykepleier·lærer Kari Svensson sørget for
at dette ble et obligatorisk fag på Syke
pleierhøgskolen i Tønsberg.

Lørenskog Døveforening
Kurland grendehus, Holenvn. 31, 2006 Lø
venstad. Alle møter begynner kl. 19.00.
Søndag 18. desember: Julefest kl. 16-20.

09. fr: Julebord for Kvinneforeningen.
10. lø: Julebord for Ungdomsgruppa.
13. ti: Bridge.
14. on: Julebord for pensjonister.

Julebord for døvblitte.
15. to: Luciafest i døveforeningen

v/Døves Menighet.
17. lø: Julebord for Sportsklubben.
20. ti: Bridge.
22. to: Kulturkveld i døveforeningen.
31. lø: Nyårsfest.

Kontaktklubben for døvblinde
07.12 on: Julebord på Kaldbakken,

Høyres Hus.

Døves Ungdomsgruppe
10.12 lø: Julebord.

ØSTFOLD

HEDMARK

17. desember:
Styre- og medlemsmøte på st. Olav
Hotell, Sarpsborg.

7. januar:
Nyttårsfest, Victoria Hotell,
Fredrikstad.

21. januar:
Styre- og medlemsmøte på St. Olav
Hotell, Sarpsborg.

18. februar:
Døveforeningens årsmøte, St. Olavs
Hotell, Sarpsborg.

Styremøtene begynner kl. 11 og med·
lemsmøtene kl. 13.

Døvekapellan Ingar Hansen holdt sin sis
te døvegudstjeneste i Hunn kirke, Gjøvik,
søndag 13. november. Det var bra fram
møte av døve som ønsket å si adjø til
presten.

Etter gudstjenesten ble det servert kir
kekaffe. Der takket Ingar Hansen for seg
og ønsket alt godt for oss. Prost Brandt
takket døvepresten fra alle døve og deres
familier. Ti slutt takket Knut Hølen på veg
ne av Oppland Døveforening for den tiden
Ingar Hansen hadde vært døveprest, og
sa det var leit at han skulle slutte.

Norunn Eldevik Trannum,
referent.

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

Desember:
02: Hamar Døves Idrettslag har

årsmøte.
10: Julebord kl. 18 på feriehjemmet.

(Se annonse.)
31: Fest på Mjøsgløtt (kun for

medlemmer).

Nyttårsfesten
på Victoria Hotell, Fredrikstad, begyn
ner kl. 16, og alle er hjertelig velkom
men. (Se annonsen i DT nr. 45.)

Arsmøtet
begynner med middag kl. 13, og selve
årsmøtet åpner kl. 14.

AVSKJ EOS·GU OSTJENESTE

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

Desember:
02. fr: Arsmøte i Smalfilm- og foto-

gruppa.
03. lø: Julebord for Bridgeklubben.
05. ma: Hovedstyret har møte.
06. ti: Sportsklubben har årsmøte.

Bridge.
07. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
08. to: Døveforeningen er åpen.
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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.

08112: Jule-Mini-Bingo.
15/12: Hyggemøte.

_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) 21147, mellom kl. 10 og 14 hver
dag (også teksttelefon).
Onsdag 7. desember:

Trekning basar.
Onsdag 14. desember:

Julemøte.
Fredag 16. desember:

Julebord.

_ VEST·AGDER _

Torsdag 8. desbr.:
Julebord.

Møtested: Kompasshuset. Tid: Kl. 19.

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

Desember:
03. lø: SDIF har julebord.
05. rna: Bridge.
08. to: Døveforeningen.
10. lø: Døveforeningen, årsfest.
12. rna: Bridge.
15. to: Døveforeningen, siste før jul.
18. sø: SDIF, jule-bingo.

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

HAUGALAND

9. desember:
Julebord.

17. desember:
Døves fylkesråd har møte. Etterpå
hyggesamvær i gamle slaktehuset for
medlemmene.

.mIBERGENmmm

Desember:
02. fr: Tegnspråklærerne har «julemø

te» i storsalen kl. 19.
05. rna: Kulturutvalget har møte kl. 19.
06. ti: Bridgeklubben spiller kl. 18,30.

Dameklubben har hyggekveld.
07. on: Formannsmøte kl. 19,30.
08. to: Storsalen er åpen.
09. fr: Døvblitte har julesammen

komst.
13. ti: Dameklubben har styremøte.
15. to: Døveforeningen arr. JULE

BORD i storsalen kl. 19.
Entre.

Luclafest .
Det blir LUCIAFEST på Døves Alders
hjem, Bergen, søndag 4. desember kl. 16
(4).

Døves Misjonsforening
har møte på Velferdsenteret i døvefore
ningen, fredag 2. desember kl. 19,30.

_MØRE OG ROMSDAL ID
Desember:
02. fr: Ungdomsgruppa.
08. to: Døveforeningen.
10. lø: Julebord kl. 19 i Alesund. (Se

annonse.)

_ TRONDHEIM 1lii
Desember:
02. fr: Døveforeningen.
03. lø: Menigheten har «juleverksted»

for barn og voksne i foreningen
kl. 11-15.

04. sø: Hytta er åpen.
06. ti: Bridge.
07. on: Idrettslaget.
09. fr: Dameforeningen, julemøte.
10. lø: Ungdomsklubben, julebord.

Kontaktklubben for døvblinde,
julemøte.

11. sø: Hytta er åpen.
13. ti: Bridgeklubben, julebord.
14. on: Ungdomsklubben.
15. to: Eldretreff kl. 10.
16. fr: Døveforeningen.
17. lø: Idrettslaget, julemøte på

Granly.
18. sø: Hytta er åpen.

BRUK VAR RIKTIGE
POSTADRESSE

DØVES TIDSSKRIFT
POSTBOKS 97
5001 BERGEN

1]1 NORD·TRØNDELAG Il
'STJØRDAL:
Fred. 2. des.:

Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.
Lørd. 17. des.:

Julebord (se annonse).

STEINKJER:
Tirs. 6. des.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

__TROMSØ mill
Fredag 9. desember:

Julefest.
Onsdag 14. desember:

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

15 SPØRSMAL OG SVAR

1. Hvor mange mager har en
drøvtygger?

2. Hvor hører en monegasker hjem
me?

3. Hvor ligger dronning Mauds
land?

4. På hvilken dato har vi vårjevn
døgn?

5. Hva er tyngst av jern og kvikk
sølv?

6. Vet du hvilken plante som gir
mat til flest mennesker?

7. Hva slags dyr er en coyote?
8. Hvilken myntsort bruker man i

DDR?
9. Hvilken farge kler kineserne seg

i når de skal markere sorg?
10. Hva heter hovedstaden i Indone

sia?
11. I hvilken by ligger Elyseepalas

set?
12. Hvem regnes for grunnleggeren

av fiskehermetikk-industrien i
Norge?

13. Hvor mange kjegler benytter
man i bowling?

14. Hvilket stjernebilde tilhører
Polarstjernen?

15. Hvilket frysepunkt har kvikksølv?
Svarene finner du på side 14.

Sigbjørn Iversen AlS
STØTT DØVESAKEN ! Mek. Verksted - Skipsbyggeri

FLEKKEFJORD - Telefon 23066
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Det gikk bedre enn jeg hadde ventet,
sier Liv Ekeland om sitt første møte med døve

Liv Ekeland

På listen over prester for døve er det
kommet et nytt navn: Liv Ekeland.
Hun står der som assisterende. døve
prest og med bosted Bergen. Selv
kaller hun seg hjelpeprest for døve
i Bergen. Hvem er denne damen?
Går det an å snakke med henne? 
Hun har vært ansatt 21/2 måned da
hun en dag kommer innom Døves
Tidsskrifts redaksjon ...

Skal ikke reise
- Ja, det stemmer, - sier Liv (det

kan vi jo alle kalle henne) - jeg er
hjelpeprest for døve bare i Bergen.
Jeg skal ikke reise utenfor byen.

- Har du annen stilling ved siden
av?

- Nei, ikke fast, men jeg har noe
undervisning og annet tilfeldig
arbeid. .,

- Du er fra Askøy, som skaffer by
en jordbær, er du født der?

- Ja, men nå bor jeg i Sandviken,
svarer hun.

Jeg legger merke til hennes tegn
for Sandviken (hun slår med knyttet
hånd til høyre side av pannen), og jeg
spør:

- Hvor har du lært det tegnet?
- Av tegnspråklæreren, Aslaug

Walters.
- Vet du hva tegnet kommer av?
- Nei.
- Det var før slaktehus i Sandvi-

ken. Derfor.
- Aja, det husker jeg jo, sier Liv

og smiler. Og jeg får et øyeblikk en
følelse av at hun tenker for seg selv:
"Du store verden - lokal kulturhisto
rie er blitt bevart i tegnspråket!»
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Noen å betro seg til
Jeg spør om hun har hatt noen pres
testilling før.

- Nei. Jeg har tidligere vært læ
rer. Jeg var 30 år da jeg begynte å
studere til prest. Etter utdannelsen
var jeg 3% år i Stavanger, hvor jeg
ledet kirkens SOS-senter.

- Hva er det?
- Det er et senter som folk hen-

vender seg til når de har problemer,
når de trenger noen å snakke med for
å få råd og hjelp.

- Altså noen å betro seg til?
- Ja. Mest er det folk som søker

kontakt gjennom telefon, folk som
har psykiske problemer. De trenger
kontakt for å roe seg ned, komme i
balanse.

- Men du søkte deg hit, var det
noen spesiell grunn?

Dette spørsmålet har hun nok ven
tet på, for nå kommer hennes grun
ner på løpende bånd, så jeg må stop
pe henne ...

Kjente Sissel og Terje
- For det første er det tegnsprå

ket. Jeg synes det er fint og inter
essant.

- Du hadde altså sett det før? 
skyter jeg inn.

- Ja, på TV. Jeg hadde ikke truf
fet døve før jeg søkte stillingen. Så
kjenner jeg Sissel Hasleholm og Ter
je Johan Johnsen fra studiedagene,
og jeg visste at de var blitt døvepres
ter. Men jeg hadde også opplevd døv
hetens problemer i min familie. En
tante hørte meget dårlig. Min far var
også nesten døv de siste årene han
levde. Da følte jeg sterkt probleme
ne med kontakten. På en måte har
jeg opparbeidet et ønske om å være
med på å prøve å åpne for kontakt
både mellom døve og mellom døve
og hørende - hvis mulig.

- Hvordan var ditt første møte
med oss døve?

- Det var ikke så vanskelig som
jeg hadde trodd. Jeg må si at de dø
ve jeg har møtt, har imponert meg
med sin velvilje og sin vilje til å for
stå meg.

Av og til utenfor
- Selvfølgelig faller jeg av og til

utenfor, når døve snakker fort sam-

men uten stemme, fortsetter Liv. 
Men jeg synes at slike opplevelser er
nyttige for meg. Jeg tenker: Slik fø
ler de døve når vi hørende snakker
sammen uten tegn, da er det de som
faller utenfor.

- Hvordan snakker døve til deg?
- Dere døve er flinke til å tilpas-

se dere min situasjon. Alle de døve
som jeg har snakket med, har vært
så hensynsfulle. De har arbeidet for
at det skulle bli så lett som mulig for
meg å forstå dem. Jeg begynte 1. au·
gust i år. Alle viser forståelse for at
jeg er ny og at det tar tid å lære. De
er så flinke til å oppmuntre meg.

- Nå må du ikke skryte så mye av
oss døve at vi begynner å rødme.
Har du hatt noen døvegudstjeneste?

- Ikke alene, ikke ennå. Men jeg
har hatt en vielse.

- Ble det noen misforståelse un·
der vielsen?

- Ikke det jeg vet om. Det var et
hørende par som jeg viet. Paret ville
at presten skulle bruke tegnspråk,
fordi det er døve i familien, og som
gjerne ville følge med, forklarer hjel
pepresten for døve i Berge _

- Og så må hun gå. Hun skal ha
undervisning av 4 hørselshemmede
som skal konfirmeres til våren.

th. j. s.

RØYKING OG SVANGERSKAP
Hvis du røyker under svangerskapet,
kan det skade barnet.

Helsedirektoratet.

SAGT
Når folk tretter, så er det fordi de ik
ke kan diskutere.

G. K. Chesterton.

HEDMARK DØVEFORENING

JULEBORD
holdes pil Feriehjemmet

"M/øsgløtt»
lørdag 10. desember kl. 18.

Meny:
Koldtbord mlvarm mat

1 fl. pils el. mineralvann
Dessert

Kaffe og kaker

Dans - Musikk

Entr~ kr 120,- pr. person.
Påmelding innen 1. desember.

Påmeldingen er bindende.
Kr 120,- sammen med
påmelding sendes til:
Johanne Martinsen

Kornsiloveien 31, 2300 Hamar.



De tre beste i seniorklassen. Fra venstre: P. Savolainen (2), vinneren M. Ltlpptlnen
og trønderen Ola Sande, som ble nr. 3.

2,20,02
2,28,41
2,55,41

_,--_B_ER_G_E_N_

Gjestene får skyss hjem med buss.
Musikk v/Håkon Osland.

Mineralvann og drinker fås kjøpt.
Pris: Kr 150,- pr. pers.

Bindende påmelding, innen 8. des.

på
døvehytta «Birkhaug", fredag

16. desember, kl. 19.00.

Meny:
Koldtbord + pinnekjøtt ml

kålrabistapp
Multekrem

JULEBORD

FRIIDRETIS·SERIEN 1983
Døves Idrettsklubb, Bergen
1. Oddbjørn Vågen, 1000 m, 2.32.3800

02. Oddbjørn Vågen, 800 m, 1.57.3796
3. Oddbjørn Vågen, 1500 m, 4.05.2774
4. Oddbjørn Vågen, 3000 m, 9.00.4758
5. Oddbjørn Vågen, 400 m, 52.3707
6. Tormod Bjerke, stav, 3.50 672
7. Jon M. Brauti, tresteg, 11.83 549
8. Oddbjørn Vågen, 200 m, 25.1548
9. Geir A. Karlsen, 200 m, 25.3 531

10. Geir A. Karlsen, 100 m, 12.3 520
11. Tormod Bjerke, 100 m, 12.4 501
12. Jon M. Brauti, 100 m, 12.5 482
13. Arvid Støyva, 5000 m, 18.23.7 .. 473
14. Geir A. Karlsen, 800 m, 2.20.9 .. 441
15. Tormod Bjerke, kule, 9.12 395
16. Jon M. Brauti, lengde, 5.09 393
17. Tormod Bjerke, diskos, 26.20 .. 384
18. Arvid Støyva, lengde ult. 2.61 .. 358
19. Geir A. Karlsen, 400 m, 62.9 346
20. Jon M. Brauti, 200 m, 28.0 331

Sum: 10.759

DØVESIDRETTSKLUBB,BERGEN
arrangerer

Vågen pers. på 3000m:
9.00,4
IF GULAR arrangerte seriestevne på
Fana stadion 27. september. Oddb
jørn Vågen stilte opp på 3000 m for
første gang, og han ble fornøyd med

. løpet, som resulterte i pers.rekord på
9.00,4. Vi er spente på om han klarer
å slå Reidar BrendelJs rekord på 8.34
allerede neste år.

Friidrettssesongen er slutt for i år,
og vi er imponert over Oddbjørn Vå
gens gode innsats på banen. Han
har satt ialt fire norske døverekorder.
Vi takker for god innsats, hvilket har
gjort at Bergen DIK har kommet høyt
opp i friidrettsserien i år.

Oppm. Arvid Støyva.

Herrer senior 15 km
1. Marku LAppAnen, Fin 44,21'
2. Pauli Savolainen, Fin 46,50
3. Ola Sande, Trondheim _47, f&
4. Kauko Pekkala, Fin 49}45
5. Anders Jansson, IK Hephata .. 53;'0
6. Willy Rydenhov, IF Nercia 54,03
7. Bertil Eklund, IK Surd 54,41
8. Knut Johansson, IK Hephata .. 55,13

Herrer junior, 7,5
1. Geir Willumsen, Trondh., (50,26) 24,44
2. Tomas Aronsson, IK Surd 26,33 :
3. Peter Dieck, IF Nercia 32,27 .

Oldboys 7,5 km
1. Asbjørn Kjøsnes, Trondh. (50,59) 25,13
2. Arvid Karlsson, IK Surd 30,06
3. Pavo Hantunen, Fin 31,07

Damer senior 7,5 km
Alenka Horvat, IF Nercia 30,16
Anna Olofsson, IK Surd 33,31
Ulla Johansson, IK Hephata 34,24

Lag herrer senior
Finland
Trondheim
IF Nercia

ste god kampvilje. At han vant 7,5 km
i old-boys klassen på 25.13 var me
get sterkt. Han løp buksa av seg,
bokstavelig talt! Strikken rundt livet
sprakk underveis, og han fikk etter
hvert et strev med å holde den på
plass for ikke å vise løperne bak den
blanke messingen.

Den finske klubben Jalo vant for
3-mannslag og tok en aksje i vandre
pokalen. Der har Trondheim to aksjer
fra før, etter seier i 1981 og 1982, så
det gjenstår å se om vi klarer å ta den
trygt hjem neste år?

God trønder-innsats ved
Wadkøpingsløpet i Ørebro
Ola Sande, Asbjørn Kjøsnes og Geir
Willumsen representerte Trondheim
Døves IL under det tradisjonsrike
Wadkøpingsløpet i Ørero lørdag 1.
oktober.

I seniorklassen åpnet finnene
Markku Låppånen og Pauli Savolai
nen hardt. Etter 7,5 km hadde Låppå
nen et klart forsprang, mens Ola
Sande knivet side om side med Sa·
volainen. I mål ble Låppånen klokket
inn først med 44.25, og med ulidelig
spenning ventet vi på hvem som
skulle bli nr. 2. Svaret fikk vi to og et
halvt minutt senere, og da hadde den
47-årige Savolainen banket Ola San·
de med ca. et halvt minutt. Men en
3. plass i denne harde konkurransen
er meget sterkt, så Ola Sande had
de grunn til å være fornøyd. Han klar
te å forhindre en 3-dobbel finsk
triumf.

Geir Willumsen imponerte stort og
holdt jevn og fin fart gjennom hele
løpet. Han vant overlegent med 24.44
over Thomas Aronsson fra Surd, Gø
teborg. Aronsson er forresten en lo
vende syklist, og han prøvde seg alt
så i terrengløp denne gangen. Det
må også nevnes at Geir Willumsen
ville ha kommet på 5. plass om han
hadde startet i seniorklassen.

Asbjørn Kjøsnes holdt, tross sine
53 år, godt følge med de øvrige og vi-
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Arne Olav Løvik i farten.
(Foto: Sigurd Hasund.)

Uoffisiell verdensrekord
i maraton:
2.35,53 av Arne O. Løvik!
Adresseavisen i Trondheim har et
stort intervju med Arne O. Løvik fre
dag 21. oktober. Der blir leserne gjort
kjent med hans liv som maratonlø
per, og et råd han gir til alle som vil
følge i hans fotspor er: Gi aldri opp!

Som kjent er Arne Olav svaksynt
ved siden av døvheten, og -han gjor
de seg spesielt bemerket under
Trondheim Maraton 10. oktober, der
han satte uoffisiell verdensrekord for
funksjonshemmede med 2.35.53. Ti
den er imponerende, ikke minst for
di han løp feil flere ganger underveis
og tapte verdifulle sekunder på det.
Og likevel var det bare åtte løpere av
ialt 300 deltakere som løp fortere enn
ham. Arne Olav vant sin klasse, men
ble altså nr. 9 av 300 deltakere!

Egentlig skulle Trondheim Mara
ton markere avslutningen på en lang
sesong, men det ga blod på tann. 22.
oktober stilte han derfor opp i Sta
vanger Maraton. - Der ble jeg nr. 5
av over 300 deltakere. Men noen for
bedring av tiden ble det ikke, fortel
ler Arne Olav. - Tiden ble 2.36,35, og
jeg tapte omkring to minutter på en
misforståelse mellom ledsagere og
løypeanviseren like før mål. Ledsa
gere var Jan Ståle Storøy og Gaute
Stangeland, som fulgte meg på syk
kel p.g.a. synsproblemene mine, og
de gjorde en god jobb.

- Det har vanket blomster og
mange fine ord i det siste, sier Arne
Olav til Døves Tidsskrift, og forteller
at kulturstyret i Volda kommune har
gitt ham et stipend på kr 1.500. Av
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Volda Turn og Idrettslag, der han er
medlem, fikk han krystallvase og
blomster.

Innsatsen er også blitt flittig kom
mentert blant ekspertene. Mange
mener at Arne Olav ligger i verdens·
toppen innen handikapidretten sam
men med den mer kjente Cato Zahl
Pedersen. Løviks prestasjoner er en
dog større, og man mener han er kva
lifisert til statsstipend, på lik linje
med andre toppidrettsutøvere.

Vi graulerer Arne Olav med rekord
en og flott innsats, og ønsker lykke
til med forberedelsene til Los Ange
les 1985. Der vil maraton stå på pro
grammet for første gang i sommer
leken~ for døve.

K.Bj.K.

_ TRONDHEIM I
Fin maraton av Ola Sande:
2.40,46
9. oktober: For første gang i historien
ble Trondheim Maraton arrangert.
Strindheim, Freidig, Heimdal IF og
Den norske Maratonklubb sto for et
vellykket arrangement, der 300 løpe
re stilte på startstreken. Ola Sande
og Asbjørn Kjøsnes deltok fra Døves
Idrettslag, og fra Alesund kom Arne
O. Løvik, så det var altså tre døve
med. Arne Løvik imponerte voldsomt,
men etter en hard åpning begynte
han å merke trettheten etter ca. 30
km. Ola Sande prøvde å henge på,
men Løvik kom først i mål på sterke
2.35,53. For Ola Sande ble det en
flott 3. plass i klassen 40-44 år blant
21 deltakere, tiden ble 2.40,46. Det er
ny klubbrekord med forbedring på
over 10 min. (2.51.56 i 1980). Asbjørn
løp jevnt og fornuftig, og tross vann
blemmer klarte han å fullføre med
3.11.48, det ble 5. plass av syv delta
kere i hans klasse.

6. september: Nesbyen IL arr. tre
ningsstevne i friidrett. John Solem
vant overlegent spyd med 60.68 m i
seniorklassen, mens GeirWillumsen
for moro skyld deltok og oppnådde
20,90. Han vant kl. 1965.

3. oktober: Jonsvatnet IL arrangerte
banestevne på Lerkendal i øsende
regnvær. Ola Sande og Asbjørn Kjøs
nes stilte opp på 3000 m. I sin klas
se ble det ny veteranrekord for døve
for Asbjørn Kjøsnes med 10.44,5,
mens Ola Sande kom inn på 9.39,2.
I samme stevne deltok Kate Traas
dahl i lengde, men hun mislyktes idet
det lengste hoppet målte bare 3.87.

Norsk og nordisk døve
rekord av Kate Traasdahl:
38,2 på 200 m hekk
4. oktober: HeimdallF avviklet bane·
stevne. Her stilte Kate Traasdahl opp
på 200 m hekk. Hun var uheldig og
kom seint ut fra start og stoppet til
og med opp ved en misforståelse,
men hun tok seg pent inn igjen og
det ble en flott tid, 38,2, som er ny
norsk og ny nordisk rekord for døve
kvinner. Ny aldersrekord og klubbre
kord for Døves IL fikk hun også med
på kjøpet. - Vi gratulerer Kate med
god framgang!

Veteranen Asbjørn Kjøsnes stil!e
på 5000 m og kunne smykke seg med
enda en veteranrekord i sin klasse
med 18.05.0.

5. oktober: Othilienborg/Utleira IL
arrangerte banestevne på Lerkendal.
Kate Traasdahl var på farten igjen,
denne gang på 400 m hekk. Hun var
nok sliten fra dagen før, og hun falt
underveis, men hun fullførte på 88,2,
som er ny klubbrekord og
aldersrekord.

Asbjørn Kjøsnes stilte opp på
1500 m og jaktet på sin gamle vete·
ranrekord på 5.12,3 fra ifjor. Han fikk
lønn for strevet da det ble en stor
forbedring på 5.05,6.

6. oktober: Selsbakk IF arr. bane
stevne på Lerkendal. Ola Sande og
Asbjøm Kjøsnes stilte opp. på en
eng. mil og satte nye veteranrekor
der i sine klasser med henholdsvis
4.53,2 og 5.27,3.

_ SANDNES
'-------

Sandnes Døves Sportsklubb har mø
te en gang hver måned på Eldre
senteret.
Tirsdag 13. desember:

Julebord.

SVAR
på spørsmålene på side 11:
1. Fire mager.
2. I Monaco.
3. I Antarktis, ved Sydpolen.
4.21. mars.
5. Kvikksølv er nesten dobbelt så

tungt som jern.
6. Ris-planten.
7. Det er en nord-amerikansk præ

rieulv.
8. Mark.
9. Hvitt.

10. Djakarta.
11. Paris.
12. Christian Bjelland.
13. 10 kjegler.
14. Den lille bjørn.
15. -+- 39 grader.



Chr. Steffensen
Herre- og gutteklær

Arbeidsklær

Grønlandsleiret vlTøyengt. - OSLO 1
Tlf. 197251

Oslo's mest moderne kontorsenter
Kontorrekvisita, trykksaker, kontormaskiner og data·shop

Nå også hjemmecomputere!

Norges Fiskarlag
Sentralbord - 07 529680

Idungården - 7000 TRONDHEIM

®)~~~"~~Q~~~~
(Vis-å-vis Domkirken)

AlS Fjerndata
Veritasveien 1 - 1322 HØVIK

Tlf. (02) 545360

Noiseless·
kontor&dataNolseless 8.S

Hallagerbakken 110,
Postboks 33 Holmlia, OSLO 12
Telefon: (02) 193610 (61 0061)

I Carl Johans gate:

TRONDHEIM

Aktuelle klær for
3M Norge AlS

GUTT - UNGDOM - HERRE
Postboks 100, Hvamvn. 6

2013 SKJETTEN
Tlf. 741610

SJØHUSET KAFETERIA
Torshov Sport AlS

Per og Viggo Laurendz
Vogtsgt. 47 - OSLO 4

Tlf. 227781
Smørbrød - Middagsretter

Møllervn. 22 - Telefon 24000

HAUGESUND

VESTFOLD BIL & KAROSSERI AlS

Borrev. 42

W@))]:JENS
EVENSENA.S

3190 HORTEN

DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTT·UTGAVEN 15



PRIORITERT BLAD

AKTIV RYDDECENTRAL

Containerutleie

Retur~adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN
Enebakkveien 50 - OSLO 6

H. J. Sperle
Ur og Optikk

5800 SOGNDAL

Jægtvolden Pensjonat
og Selskapslokaler

7670 SAKSHAUG

AlS NORSKE ESSO

VQøy BilloQ O.S.
Øran øst, 6300 Andalsnes. Tlf. (072) 21 044

Billig og hurtig reisevei

OSLO/TRONDHEIM - MOLDE

FJELL KOMMUNE

5370 FJELL

Tlf. 6724,20

Apoteket Elgen
Prinsensgt. 22

OSLO 1

AURLAND KOMMUNE

5745 AURLAND

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

5046 RADAL

ws
LARS MYHRE
SIV. ING. THORE-KRISTIAN MYHRE
M.N.I.F. - M.R.I.F.

SOLLIGT. 2 - OSLO 2 - TELEFON *56 57 82

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


