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Fra pantomimen .Gutten og bønne
stengelen» . som ble spilt av Hauga
land Døveforening ved kulturdagene.
Petter Solhaug, foran, som trollet, og
Thor Lasse Thoresen bak ham, som
gutten. Foto: Gøsta Rougnø.
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Forbundsstyremøte på Ål
29. og 30. oktober

Tilstede: Rolf Hansen, Svein Sund
kvist, Nora Edwardsen Mosand, Ase
Halvorsen, Rune Anda. Tor Inge
Gausnes og Eilif Ohna.

Tolking for døve ved kirkelige
handlinger
Referert notat fra Thorbjørn Johan
Sander som sekretær i tolkeutvalget
angående brevet av 9. august som
Den rådgivende komite for geistlig
betjening av døve har sendt til Kirke
og undervisningsdepartementet med
uttalelse om tolking for døve ved kir
kelige handlinger. Sander pekte på
at innholdet i brevet er på flere punk
ter i strid med døves interesser, og
utfra det foreslår han at forbundet
sender brev til Rådgivende komite
med anmodning om at komiteen
trekker brevet tilbake, og at det sna
rest mulig holdes møte mellom re
presentanter fra Kirke- og undervis
ningsdepartementet, Norges Døve
forbund, Norsk Døvetolkforening, dø
veprestene og Rådgivende komite,
der de kan diskutere prinsipper for
tolking for døve ved kirkelige
handl inger.

Vedtak: Forbundsstyret er av sam
me oppfatning som Sander, og utfra
det godtas forslaget fra Sander.
(Thorbjørn Johan Sander var tilstede
under behandlingen av saken, mens
Eilif Ohna som er medlem i Rådgi
vende komite, var inhabil og således
ikke kunne ta del i behandlingen.)

Sammenslåing av NDF's kursvirk·
somhet og AI folkehøyskole og
kurssenter for døve under en
administrasjon.
Referert utskrift fra styreprotokollen
for Stiftelsen AI folkehøyskole og

kurssenter for døve, styremøte 29.
oktober 1983.

Vedtak:
a) Forbundsstyret er enig i prinsip

pet at NDF's kursvirksomhet og
AI folkehøyskole og kurssenter
for døve slås sammen under en
administrasjon.

b) Helge Herland utpekes som
NDF's representant til - sam
men med en representant fra AI
stiftelsen - å utarbeide forslag
til stillingsinstrukser, samar
beidsformer m.m. - og til å stå
for den praktiske gjennomføring
en av sammenslåingen.

e) Forslaget sendes forbundsstyre
medlemmene til endelig godkjen
nelse. Avtalen forelegges Helse
direktoratet og Kirke- og undervis
ningsdepartementet for eventuel
le kommentarer.

Mellomregnskap AI·stiftelsen-NDF
NDF har bekostet ombygging og inn
redning av kontorene på loftet, og
omkostningene beløp seg til
kr 272.110,59.

Etter beregninger av husleie fra 1.
juni 1979 og ut 1983 viser det seg at
beløpet vil komme på et sted mellom
260.000 og 280.000 kroner. Styret for
AI-stiftelsen foreslår at forbundets
utlegg ved innredningen og Stiftel
sens krav på husleie settes likt. Ved
en eventuell sammenslåing av skole
og kursvirksomhet overtar skolen
loftskontorene med innredning og
utstyr.

Vedtak: Forbundsstyret ønsker et
møte med representanter fra AI
stiftelsen før en tar standpunkt ti I
forslaget.

Pengegave på kr 400.000,-
(Se sak om "Plassering av mottatt
pengegave» på forbundsstyremøtet
24. - 25. juni 1983.)

Styret for AI-stiftelsen opplyste at
AI-stiftelsen har, siden NDF etabler
te sin kursvirksomhet på AI, blitt på
ført store udekkede utgifter. Utgifte
ne gjelder resepsjonspersonale, as
sistenter på kjøkken og i rengjøring,
porto, telefon og drosjer. Ut fra det-
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Desember/januar:
26·01: Ungdomsleir for døve, Meråker i

Trøndelag.
Januar:
16-20: Kurs i samfunnskunnskap, AI.
16·21: Kurs for veiledere til utdan-

ningskurs for døvetolker, Ål.
23·28: Tegnspråk/kommunikasjonskurs

for foreldre til hørselshemmede
barn, AI.

Februar:
18-19: DM på ski, langrenn og alpint, i

Bergen (Eikedalen skisenter).
Mars:
10: AI folkehøyskole feirer 10 års

jubileum.
17-18: Norges Døve-Idrettsforbund har

forbundsting.
22-25: Tegnspråklærer-konferanse, AI.

Mai/juni:
31-03: Norges Døveforbund har

landsmøte i Kristiansand.
Juni:
11-29 (forbehold): 3 ukers utdanningskurs

for døvetolker, første del, AI.
22-23: DM i friidrett, Stavanger.

Juli:
11-15: Internasjonalt sommertreff for

døve, Haugesund.

August:
06-10: Nordisk kongress om spesial

undervisning, København.
25-26: Nordisk DM i skytning,

Stavanger.

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.

te foreslår styret at pengegaven på
400.000 kroner som var tilbudt som
lån til14% % rente, isteden gis til AI
stiftelsen som en gave for udekkede
tjenester gjennom mange år.

Vedtak: Forbundsstyret kan ikke
godta en slik framgangsmåte, hvor
for forslaget avvises.
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Eilert Jensens dødsbo
Rolf Hansen opplyste at advokat Ola
T. Ruud, AI, ønsker fullmakt til å for
midle salg av boets eiendommer på
Vinterbro i ÅS kommune.

Vedtak: Rolf Hansen og Eilif Ohna
gis fullmakt som NDF's representan
ter til å undertegne papirene i forbin
delse med salget.

Nordisk samarbeid om utdannelse
av tolker for hørselshemmede
(Se sak på forbundsstyremøtet 1. og
2. sept.)

Rolf Hansen var blitt anmodet om
å ta opp vedtaket til vurdering idet
det ble fattet på feil grunnlag.

Vedtak: Forbundsstyret kan ikke
se at det er gjort feil i behandling av
saken, hvorfor vedtaket ikke endres.

Døves Landslotteri 1984
Referert notat fra Albert Breiteig om
igangsetting av landslotteri med
start omkring 1. desember i år - og
trekning 31. mai 1984. Samlet ge
vinstverdi er omkring 456 tusen kro
ner, og antall lodder er 182.500 fl 10
kroner.

Vedtak:
a) Forslaget fra Breiteig om nytt

landslotteri godtas.
b) Albert Breiteig utpekes som lot

terisjef.

Budsjett for Døves Tidsskrift 1984
Referert notat fra forretningfører for
Døves Tidsskrift om budsjettet for
1984. Samlete utgifter, som bl.a. om·
fatter 3 heltids stillinger og noen
medarbeidere på honorarbasis, er på
1,4 mill. kroner. Beregnete inntekter
er på 860.000 kroner, således at
udekket beløp på kr 540.000,- må
dekkes av forbundet eller ved offent
lig tilskott.

Vedtak: Forbundsstyret ønsker ik
ke å ta standpunkt til budsjettet for
Døves Tidsskrift før det foreligger
budsjett for NDF.

for 1984 fra Sosialdepartementet,
ytes inntil kr 27.000,- i tilskott til
delvis dekning av utgifter for en del
tids stilling som velferdssekretær.
Stillingen søkes opprettet 1. januar
1984.

Døves Kulturdager 1984
Referert notat fra Toralf Ringsø, der
kulturutvalget foreslår at Døves Kul
turdager 1984 holdes i Sandefjord i
dagene fr 2. - sø 4. november.

Vedtak: Forslaget vedtas.

Døveskolen I Trondheiml
statsbudsjett 1984
Referert brev fra foreldrerådet ved
Trondheim off. skole for døve, der
foreldrerådet går imot forslaget fra
KUD om at døveskolen i Trondheim
slås sammen Vikhov skole for tung
hørte, og at rådet håper på en kraf
tig reaksjon fra Norges Døveforbund.

Vedtak: Norges Døveforbund føl
ger opp med brev til statsråd Kjell
Magne Bondevik i KUD, der forbun
det tar avstand fra forlaget om en
sammenslåing av skolene i Trond
heim og på Vikhov, og at departe
mentet oppfordres til å fullføre pla
nene om nybygg både i Trondheim
og i Bergen. Dette følges opp med en
pressemelding.

Budsjett for voksenopplæringskurs,
tegnspråkkurs o.a. i 1984
Referert notat fra Helge Herland 
og likeledes fra Thorbjørn Johan
Sander, med omtale av bl.a. samar
beid med Norsk Fjernundervisning
og TV-kurs i tegnspråk høsten 1984.

Vedtak: Ingen bemerkninger til
budsjettforslagene.

TV-kurs i tegnspråk og utlån
av kassetter
Nora Edwardsen Mosand viste til be
stemmelsen om at en får ikke låne
kassett med episoder fra TV-kurset
til bruk for lokale studieringer før et-

ter 6 måneder. Dermed er grunnlaget
for studieringer som en oppfølgning
av TV·kurset falt bort, idet tegnspråk
opplæringen er knyttet til visuelle de
monstrasjoner som spilles inn.

Vedtak: Norges Døveforbund sen
der en henvendelse til Norsk Fjern
undervisning med anmodning om di
spensasjon fra bestemmelsen om ut
lån av kassetter med episoder fra TV
kurset «Tegn er språk».

Forts. neste nummer

Det hjelper å klage
En fornøyd Thor Gisholt ringer. «Nå
får vi i Telemark bladet på fredag»,
forteller han. «Før fikk vi det på lør
dag, ofte på mandag. Men så skrev
vi et skarpt brev til Postverket, hvor
vi klaget over sen utlevering av pri
oritert post som vi egentlig skulle ha
på fredag. Og det har hjulpet. Nå får
vi altså Døves Tidsskrift i rett tid. Bla
dene postes i Bergen onsdag, og vi
i Telemark finner bladet i vår post
kasse to dager etter, på fredag.»

Javel. Telemark har vist oss at det
nytter å klage. Da kan vi vel foreslå
at andre følger eksemplet og klager
hvis de ikke får Døves Tidsskrift på
fredag. Lykke til!

Red.

Frelsesarmeen flytter
Frelsesarmeens arbeid blant døve og
blinde, sentralkontoret, hvor major
Kelly Smevik er sjef, har holdt til i Ja
cob Aallsgate 12 i Oslo.

Nå har kontoret flyttet. Den nye
adressen er: Frelsesarmeens sosial
bygg, Borggaten 2, Oslo 6. Post
adressen er:

Frelsesarmeens sentralkontor for
arbeidet blant døve og blinde, Post
boks 2869 Tøyen, Oslo 6.

Søknad fra Nord-Trøndelag
Døveforening
(Se sak I a.u.-referatet fra møtet 3.
okt. 1983.)

Vedtak: Under forutsetning av at
Norges Døveforbund får driftstilskott

UNIVERSITETSKURS OM TEGNSPRAK
Lingvistisk Institutt ved Universitetet i Trondheim holder et nytt kurs om tegnspråk
på 5 vekttall våren 1984. Hovedansvarlig er Marit Vogt-Svendsen. Nærmere opp·
lysninger fås ved henvendelse til instituttet.

Lingvistisk Institutt, Norges Lærerhøgskole, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll.
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Arafat i knipe
PLO-lederen Yassir Arafat ser ut til å ha mistet
sin makt. Han har vært sjefen i PLO siden
1968. Men palestinerne har i høst kjempet
mot hverandre. Mange av dem synes at Ara
fat er for mild. De krever en hardere linje.
Abu Mousa er en hardere leder i PLO, og han
ser ut til å overta som den mektigste mann
i organisasjonen. Selv mener han å ha støtte
fra 75% i Fatah.

PLO er forkortelse for Den palestinske
frigjørings-organisasjon. Fatah er den stør
ste gruppen i PLO.

I julebord-tider
Politiet vet av erfaring at det blir mange
promille-kjørere i forbindelse med juleborde
ne. Derfor blir det ekstra mye trafikk-kontroll
i ukene før jul. Over hele landet vil politiet
stoppe bilistene for promille-kontroll.

Før var det slik at politiet måtte ha mistanke
om promille for at en bilfører måtte blåse opp
en ballong. Ny bestemmelse sier at det ikke
er nødvendig med slik mistanke. Nå kan po
litiet forlange ballong-blåsing av alle som blir
stoppet. - Det kan bli en ubehagelig start
på julefeiringen for mange.

er hjernehinnebetennelse
Blir det mange som mister hørselen i år i for
bindelse med hjernehinnebetennelse? Den
ne sykdommen er fremdeles meget fryktet.
legene regner med at 12% av dem som får
sykdommen, dør av den. I år er tallet bety
delig høyere enn på mange år. Vi må regne
med at 40 unge nordmenn i år dør av hjerne
hinnebetennelse.

Legene vet ikke hva hjernehinnebetennel
se kommer av. Det er tre typer, A, B og C.
B-typen er mest vanlig i Norge. Mot denne
typen finnes det ikke vaksine, men mot A
og C-typen er det god vaksine. Norge har mer
av denne sykdommen enn andre land. I år
er det funnet 380 tilfeller, mens det i fjor var
255. I 1960-årene var det bare ca. 30 pr. år.

Prisene opp i Sverige
1. desember gjorde prisene et kraftig hopp
i Sverige. Eksempler: Kiloprisen for ost gikk
opp med kr 4,50, kjøttprisen opp med 9-10
kroner pr. kilo. Kaffe-prisen går opp så den
blir som hos oss,

Fra 1. januar blir det en ny omgang med
pris-stigninger på matvarer i Sverige. Dette
betyr at det ikke lenger blir lønnsomt for nord
menn å kjøre over grensen for å handle.

Lettere å få lån?
Fra nyttår skal det bli lettere å få lån. I år
har det vært vanskelig, fordi regjeringen satte
en lav grense for bankene og andre låne-

institusjoner. Denne grensen blir nå opphe
vet. Regjeringen vil likevel følge nøye med
og se hvordan det går. Regjeringen sier at
lån skal gis først til bygging av nye boliger
og til bedrifter og forretninger. På den må
ten reg nes det med at flere vil få arbeid.

Men bankene ser ut til å være usikre på
hva regjeringen mener. Hvis du tenker på lån,
så er det vel best om du ikke er altfor opti
mistisk.

5,3 mill_ fra staten?
Hvor mye får de funksjonshemmedes orga
nisasjoner i drifts-støtte fra staten i 1984?
Dette er noe som bl.a. Norges Døveforbund
har vært meget spent på.

I 1983 har organisasjonene fått tilsammen
5 mill. kroner. For 1984 foreslår regjeringen
5,3 mill., som er 6% mer. Samtidig vet vi
at lønningene og prisene for neste år vil sti
ge ca. 6% her i landet. Økningen i statsstøt
ten er derfor ingen virkelig økning (ingen
realverdi-økning) .

FFO har tatt kontakt med sosial-komiteen
i Stortinget og bedt om at det blir plusset på
beløpet. Stortinget må vise større vilje til å
støtte det arbeidet som de funksjonshemme
des organisasjoner driver, sier FFO.

(Blir det mer? Det får vi vel vite til neste
nr. av DT.)

Reise til ungdomsleiren
Skal du til ungdomsleiren i Meråker i romju
len? Du har sikkert lagt merke til - i annon
sen - at ungdomsutvalget dekker reiseut
giftene som er over 200 kroner. Det vil si at
alle selv betaler opptil 200 kroner. Men det
er en grense. Per Chr. Larsen sier til Døves
Tidsskrift at deltakerne må reise på billigste
reisemåte.

Vestlands-døveskolen:
Saken ruller videre
Bergen bystyre behandlet den såkalte
«skolebruks-planen» for Bergensskolene 28.
november. Den pianen omfatter f.eks. ned
leggelse av Hunstad skole som spesialskole
for barn med lærevansker, og at skolen iste
den tilbys staten til skole for hørselshemme
de på Vestlandet.

Før behandlingen av saken, kom persona
let ved Hunstad skole med en kraftig uttalel
se mot planene. Denne uttalelsen ble sendt
alle medlemmene av bystyret.

Personalet sier at politikerne vil avgjøre
Hunstad skoles framtid på ensidig grunnlag.
De ansatte mener representantene må vur
dere skolen på grunnlag av de fakta som fore
ligger. Dette ble ikke gjort i nødvendig grad
da skolestyret behandlet samme sak og gikk
inn for at Hunstad skal bli skole for hørsels
hemmede.

De som arbeider på Hunstad skole nå, me
ner det er galt at en gruppe funksjonshem
mede skal presse en annen gruppe funk
sjonshemmede barn ut av skolen. De krever
at alle sosialpedagogiske tiltak skal sees i
sammenheng. De viser også til at Hunstad
i dag er et positivt sambruk der 40 barn og
unge har fulltids-tilbud i skoletiden. Skole
bruksplanen viser til at sentrums-regionene
j Bergen trenger en spesialskole for barn med
lærevansker. Hunstad skole bør fylle dette
behovet, sier de ansatte i sitt brev til bystyret.

*

Da Bergen bystyre behandlet saken 29. no
vember, var det store demonstrasjoner uten
for rådhuset. Bystyret lot seg ikke påvirke
av dette, men vedtok å avvikle 5 av byens
skoler, blant disse Hunstad spesialskole. (A
avvikle vil her si at elevene etter hvert skal
overføres til andre skoler, slik at de 5 skole
ne etter en tid blir tomme.)

SV foreslo at saken om Hunstad skulle ut
settes, fordi det hadde manglet viktige saks
papirer da skolestyret behandlet samme sak.
Utsettelsesforslaget ble forkastet mot 4 stem
mer. - Mot 4 stemmer ble det så vedtatt at
kommunen skal forhandle med staten om ut
leie av de lokalene på Hunstad skole som skal
brukes til skole for hørselshemmede. Det var
ellers enighet om at de nåværende elevene
på Hunstad fortsatt skal få sin undervisning
der. - Elever som geografisk sokner til Hun
stad skole skal dessuten få undervisning der
så lenge skolen fortsetter med de elevene som
er der i dag, sier bystyret.

SKOLEKOMITEEN I TVIL
Da Stortinget behandlet budsjettet for Kirke
og undervisningsdepartementet siste uke, vi
ste det seg at kirke- og undervisningskomi
teen er i tvil om løsningen med Hunstad sko
le. Vi leser:

Departementet arbeider med alternative
opplæringstilbud for hørselshemmede elever
på Vestlandet. I 1982 ble det bevilget
500.000 kroner til prosjektering av nytt sko
leanlegg. Departementet samarbeider med
Bergen kommune om eventuell leie aven
kommunal skole til denne opplæringen. Sta
ten har en fremfeste-tomt i Asane som har
vært tenkt benyttet til nybygg. Fordi man vur
derer åta i bruk en av skolene i Bergen, an
tar departementet at det ikke vil bli bruk for
Asane-tomten.

Kirke- og undervisningskomiteen i Stortin
get er enig i at hørselshemmede på Vestlan
det har behov for et bedre tilbud enn de nå
får Komiteen er imidlertid i tvil om den an
tydede løsningen om leie av Hunstad skole
i Bergen kommune er den rette. Komiteen ber
departementet fortsette arbeidet med å fin
ne en løsning som er akseptabel for alle be
rørte parter.
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(Underskrift av foresatte)

Ungdomsleir for døve i romjulen,
på Meråker

Påmeldingsfrist: 12. desember 1983
Påmeldinger sendes til: Ottar Smørholm,

Skillingsvn. 13 d
7060 KLÆBU

Navn: .
Adresse: .
Postnr.: Poststed: .

Alder: år

ligere TY-programmet lang tid i for
veien for at vi skulle kunne gi våre le·
sere denne servicen. Så ble det slutt.
Yi fikk ikke lenger programmet. Yi
har purret på NRK to ganger, og har
fått løfte om at det skulle bli ordnet.
Men uten resultat. Yi får ikke pro
gram på forhånd derfra slik som før.
Derfor får vi for sent vite om (th) og
døveprogrammer, så vi rekker ikke å
gi våre lesere den samme service
som før.

Red.

På kommunebudsjettet for 1984:

Ta mer hensyn til
funksjonshemmede!
«Funksjonshemmedes organisasjo
ner må få budsjettforslagene for
1984 til høring og gis mulighet til å
drøfte disse med representanter for
kommunen». - Slik heter det i en
henvendelse fra Funksjonshemme
des Fellesorganisasjon til alle lan
dets kommuner. Henvendelsen sen
des ut i tilknytning til en viss omleg
ging av helse- og sosialtjenesten i
kommunene fra 1. januar neste år.

Budsjettarbeidet for 1984 er for
lengst i gang i de fleste kommuner,
og Funksjonshemmedes Fellesorga·
nisasjon (FFO) har i et brev til kom
munene gitt uttrykk for at budsjett
behandlingen er viktig. - FFO vil an
mode den enkelte kommune om å ta
de nødvendige hensyn til funksjons
hemmedes behov for grunnleggende
tjenester og ytelser, heter det i
henvendelsen.

FFO gir uttrykk for at organisasjo
nen og dens enkelte m~dlemsorga

nisasjoner er alvorlig bekymret for
den situasjon som kan oppstå med
hensyn til å sikre funksjonshemme
de nødvendige helse- og sosialtje
nester i året 1984.

I sitt brev viser FFO til at omtrent
hver 5. norske familie har et funk
sjonshemmet medlem. Derfor må
det på alle områder legges vekt på
at funksjonshemmede får samme til·
bud som befolkningen forøvrig.

Hørende - rett til tolk?
Kan hørende forlangelkreve tolk?
Det hender at en hørende gjerne

vil ha tolk når han skal snakke med
en døv. Men hva skal tolken gjøre
hvis den døve ikke ønsker tolk?

Hva er din mening?
Oslo lokalforening

av Norsk Døvetolkforening.

For øyeblikket er ikke tema for kur
set avgjort, men det vil bli gitt nær
mere opplysninger om program osv.
senere.

Hva koster det? Ja - oppholdet
med alle måltider koster kr 350,- pr.
person_ Reiseutgifter over kr 200,
vil bli dekket av oss, etter rimeligste
reisemåte.

Yi legger stor vekt på rusfritt mil
jø, og vi har tro på at deltakerne vil
være med på å ha det hyggelig og
festlig uten alkohol!

ALDERSGRENSE: opptil 30 år, og
de som er under 16 år kan søke om
å få være med - men må da ha un
derskrift av foresatte (foreldre).

ser avisen hver dag, og hvor vi kan
finne TY-programmet? - Yel, det er
jo mulig, men ofte står det ingen
opplysning der om (th), og så får jeg
etterpå vite at det var tekstet likevel,
eller omvendt. Jeg synes det er rot
med slike opplysninger i avisen.

Jeg synes vi døve bør få slike opp
lysninger i vårt eget blad hver uke.
Men hvis det er økonomiske vansker
i forbindelse med dette, så får jeg vel
tie stille.

I. L. Helgesen, Drammen.

Svar:
Nei, det skyldes ikke økonomiske

problemer. Døves Tidsskrift fikk tid
~

Ungdomsutvalget i Norges Døvefor
bund innbyr til ungdomsleir for dø
ve i dagene 26. desember 1983 til 1.
januar 1984. Leiren holdes som i fjor
i Norges Kr. Ungdomsforbunds hyt
te på Meråker. Det er ca. 5 mil fra
Stjørdal. Hytta ligger like ved et
alpin-senter.

Deltakerne må selv ta med senge
tøy f.eks. sovepose. Ungdomsutval
get ordner med alle måltider.

Programmet er ennå ikke ferdig,
men vi kan love at det blir mye tid til
ski-aktiviteter - f.eks. turgåing,
slalåm- og utforkjøring. Av andre ak
tiviteter kan nevnes snøballkrig, kjø
ring på akebrett o.l. - Det vil også
bli anledning til kurs under leiren.

~F7"E: :3't-E)
Påmelding til ungdomsleir for døve
i romjulen 1983.

Savner TV-program i Dl
Jeg savner TY-programservicen i Dø
ves Tidsskrift. Tidligere kunne vi i
hvert nummer finne oversikt over tek
stede programmer og døveprogram
mer (programmer av spesiell interes
se for døve). Men det er blitt borte.
Skyldes det økonomiske problemer?
Måtte bladet betale til. NRK for
dette?

Unnskyld at jeg er så nysgjerrig,
men jeg vil gjerne vite hva som har
skjedd. Jeg syntes det var fint med
slik programoversikt, og jeg fulgte
godt med. Så ble det plutselig slutt,
og det har vært borte lenge.

Tenker redaktøren kanskje at vi le-
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(Foto: Red.)

Bridge-nytt Bridge-nytt Bridge-nytt Bridge-nytt

God aktivitet i NDF's ungdomsutvalg
det for 1983 mottatt tilskott på kr
88.000 fra Statens ungdoms- og
idrettskontor (STU I). Dette var langt
mindre enn det ble søkt om, men li·.
kevel har det gitt et godt grunnlag for
arbeidet i år, uten at man har prøvd
å belaste forbundets økonomi.

Av planer utvalget ellers har arbei
det med, er tillitsmannskurs spesielt
for ungdomsarbeidet og vinterleir feI
les med svensk døv ungdom.

Det arbeides også effektivt mot
rusgift blant ungdommen, i form av
opplysning og ved å forsøke å holde
flest mulig arrangementer rusfrie.

Willy Johansen/Eilif Ohna og Rune Anda/Erling Jacobsen
Jon StokvikiHans W. Larsen og Roger LygrelSverre Koppen
Ketil Kvitvær/Arnulf Pedersen og Hanne KvitværiErling
Kvalsund
Ingvald Rondestveit/Kåre Egeland og Grete Røraas/Jan Fraas

Bergen l Bergen Il 20 +5
Stavanger I Stavanger Il 20 +2
Bergen I Stavanger II 19 1
Stavanger I Bergen II 14 6
Stavanger Il Bergen Il 20 +3
Bergen I Stavanger I 20 O

Resultat:
Bergen I 59 Stavanger I 34
Bergen Il 2 Stavanger Il 19

Bergen 57 Stavanger 53

DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI·UTGAVEN 7

Stavanger Il:

Bergen I:
Bergen Il:
Stavanger I:

Bergen - Stavanger 19. november

Forbundets ungdomsutvalg (unntatt
Terje J. Johnsen) har deltatt i et nor
disk ungdomsmøte i Fredensborg,
Danmark. Det er også holdt flere ut
valgsmøter. Og sist har det vært et
møte med det svenske ungdomsfor·
bundet for døve, i Leksand 25.·26.
november.

Utvalget har i høst arbeidet med
forslag til et handlingsprogram for
ungdomsarbeidet. Videre har det
vært planlagt en ungdomsleir i rom
julen. (Se innbydelse på annet sted
i dette nummer.)

Til ungdomsutvalgets arbeid er

. 4~i,1~
I ~;-r:-:.':t>-.,&,, '''~<'.I; , "-;;f,

~ ~ "--~''tit..';,'_l;;".!'

Ungdomsutvalget i Norges Døveforbund. Fra venstre: Vidar Sæle (formann i ungdoms
klubben i Bergen), Per Chr. Larsen, leder (konsulent i Norges Døveforbund, Oslo), Karl
Fredrik Robertsen (formann i ungdomsklubben i Oslo), Ottar Smørholm (formann i
ungdomsklubben i Trondheim), Terje Johan Johnsen, konsulent (døvekapellan for nor
dre distrikt) og Grete Røraas (formann i ungdomsklubben i Stavanger). Det er menin·
gen at dette utvalget skal fungere til neste års ungdomskonferanse.

15 SPØRSMAL OG SVAR

Døveskolen i Trondheim
- Vi voksne døve er forbitret, og

vi vil på det sterkeste ta avstand fra
statsbudsjettets forslag som vedrø
rer framtiden for Trondheim offent
lige skole for døve og dermed direk
te berører de døve barnas framtidi
ge skoletilbud. Vi mener å være me
ningsberettiget i denne sak, og vi vil
derfor på de døve barnas vegne inn
stendig be om en revurdering av det
foreliggende forslag, - heter det
bl.a. i et brev som Trondheim Døve
forening 16. november sendte Stortin·
gets kirke- og undervisningskomite
og stortingsrepresentantene fra de
to trøndelagsfylkene. - Brevet av·
sluttes med krav om at de opprinne
lige byggeplanene blir gjennomført
på tomten i Heimdal.

1. Hvilken nasjonalitet har bilmer
ket Honda?

2. Hvilket dyr kalles polarisens
konge?

3. Hvem er Hosni Mubarak?
4. Hva heter underholdningssjefen

i TV?
5. Hvordan skrives 500 med romer

tall?
6. Hvor ligger Longyearbyen?
7. Hvilken tre våpen brukes i fek

ting?
8. Hvilken pris ble Alva Myrdal til

delt i 1982?
9. Hvilken sport forbinder du med

Turid Smedsgård?
10. Hva heter fyrstikker på svensk?
11. Er flaggermusen blind?
12. Hvilken myntsort bruker man i

Skottland?
13. Hva er det motsatte av subtrak

sjon?
14. Hva er opprinnelig Kon-Tiki nav

net på?
15. Hva slags maskin er det som for·

vandler mekanisk energi til elek
trisitet?

Svarene finner du på side i5.

Fint julehefte!
Jeg er svært fornøyd med "Døves
Jul» i år. Godt lesestoff, ja meget
godt. Jeg angrer ikke at jeg har kjøpt
juleheftet. Jeg vil også nevne for- og
baksiden på heftet, fantastisk flott
«rosemaling» av Tom Kristiansen.
Gratulerer!

I. L. Helgesen, Drammen.



TIL PALERMO
Del 6

Tyveri og ran ...
Vi får daglige historier om at kon
gressdeltakere er blitt utsatt for ty
veri og ran. Mange i Palermo lever av
å stjele og rane. Vi får mange advars
ler. Verst er ungdom på motorsykkel.
De kommer langs fortauet napper til
seg en veske og forsvinner. Vi hører
om en japaner som holdt så fast på
skuldervesken sin at han ble slept
avsted etter motorsykkelen og kom
på sykehus. En amerikaner ble fra
stjålet 5.000 dollar aven lommetyv.
En deltaker satte fra seg sine to kof
ferter for å hilse på en venn. Et øye
blikk etter var begge koffertene for
svunnet, osv.

Er alt dette sant? - Jeg spør Os
vald Dahlgren fra Stockholm, og han
er rette mann til å svare. - Tyvene
er spesielt begeistret for min kone,
sier han. - Først nappet de fra hen
ne en veske, senere en annen veske,
og tredje gang rev de av henne et
halsbånd hun hadde pa seg ...

Vi norske blir ikke frastjålet noe.
Vi holder sammen og passer på hver
andre.

Harmoniske danske barn
Tilbake til møtene. En jugoslav nev
ner at døve studenter blir mer stres
set enn hørende. Den danske døve·
psykologen Lars von der Lieth adva-

rer mot å snakke om den døve, som
om det skulle være en homogen
masse (alle like). Den enkelte døve
fungerer og utvikler seg svært avhen
gig av forholdene i familien og om·
givelsene. (Her stopper jeg å notere,
for jeg bestemmer meg for å be om
å få foredraget. Han vil sikkert si
ja ... ) - En jugoslav understreker at
det er sammenheng mellom språk og
intelligens. Han sier noe om at dø
ves verbale intelligens er underutvik
let. Hm, hm, - kanskje han er ute på
jordet?

Meadow, USA, og Dyssegaard,
Danmark, har foretatt noen interes
sante sammenligninger mellom dø
ve i USA og Danmark. Sosiologiske
undersøkelser, kalles det. Døve barn
i Danmark er mer harmoniske enn
døve barn i USA, mens det er om
vendt for døve studenter. Amerikan
ske døve «studenter» er mer utad
vendte, glade, mer innstilt på å inte·
greres og samarbeide med hørende
enn dansk døv ungdom ..

Omvendt for døve
For hørende er talespråket viktigere
enn skriftspråket, men for døve er
det omvendt: Skriftspråket er Viktige
re enn talespråket, sier Zhang fra
China. - Italieneren Maruggi, døv,
nevner eksempler på at
undervisningen av døve er blitt lagt
opp slik at elevene senere ikke blir
integrert i døvemiljøet. De blir under
vist med sikte på integrering blant
hørende, og så ender de med å bli
isolert. De som legger opp undervis-

Her er emnet psykologi. Den danske døvepsykologen Lars von der Lieth, en av hovedpersonene, alltid hjelpsom, gjør det her
lettere for den norske tolken, Eva-Signe Falkenberg, som er den eneste tolken oppe på scenen. Blant publikum kan vi gjenkjenne
bakhodene til Britta, Toralf, Rolf og Torsar. (Pressefoto.)
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Rolf ser liten ut pa dette bildet. Han står ved siden av kongressens høyeste deltaker,
Peter Nilsson fra Stockholm, 2,11 m høy. «Jeg håper du kan finne ogsa kongressens
minste deltaker», sa Peter. De andre er de norske tolkene, Eva-Signe og Solveig.

(Foto: Red.)

ningen av døve må først lære å kjen
ne døves sosiale situasjon, døves vir
kelige muligheter i sosial sammen
heng, sier han.

Endelig et norsk foredrag
I middagspausen gjør jeg en flau inn·
sats. Lørdag spiste jeg sammen med
de 4 fra døveskolen i Trondheim, på
et fint sted. Nå vil jeg vise de andre
norske dit. - Ja, så fører jeg alle på
villspor, og jeg blir mobbet for det.
Det ser ut som de trenger å mobbe
noen denne dagen, og jeg er vel den
eneste som har lang trening i å væ
re hoggestabbe ...

Vi flytter så over til emnet medisin,
hvor det er legespørsmål som disku
teres. Vi har en spesiell grunn: Anne
Regine Føreland ved døveavdelingen
på Gaustad står på listen over fore
dragsholdere denne ettermiddagen.

Her er det virkelig vrient å tolke.
Det er medisinsk audiologi og nev
rologisk psykiatri som er hovedem
nene. Vi får høre at det er 2,6 mill.
døvblitte i USA. Men vi blir nervøse.
Anne Regine er ikke til stede. Hun
blir ropt opp, forgjeves. Vi overveier
å gå, men så kommer hun. Hun for
teller om døveavdelingen på Gau
stad. Egentlig kjenner vi dette fra før,
men det er likevel hyggelig å opple
ve et norsk foredag på kongressen.

Ukultur på kulturmøtet
Sist på dagen går vi over til kultur
møtet. Jeg opplever overgangen som
et lite sjokk. Her er det slappe folk
som henger omkring, sitter med føt
tene på stolryggene osv. Foredrag
blir holdt på tysk. Ingen kan overset
te fra tysk til et av de offisielle språ
kene. Tolkingen er umulig. Hele mø
tet er kaos. Jeg føler at jeg kommer
fra kulturmøter og over til ukultur.

På bussen til byen hilser jeg på
den svenske døvepresten Seger
stedt. Han er skuffet over at det ik
ke er med noen døveprester fra Nor
ge. - Her samles folk fra hele ver
den for å drøfte geistlig betjening av
døve, og så er det bare to døvepres
ter fra hele Norden, en fra Sverige og
en fra Finland, sier han. - Men jeg
håper de norske døveprestene iallfall
kommer til det nordiske døveprest
møtet i Finland senere i sommer ...

Kjedelig om videoITV
Hele tirsdag formiddag snakkes det
om telekommunikasjon på møtet om
kommunikasjon. Nesten hele tiden
er det oppramsing av hvordan det er
i det ene landet etter det andre. Om
det er teksting av programmer i TV,
egne døveprogrammer, sammendrag

av nyheter hver uke, tekst-TV, tekst
telefon. Nesten ingenting ny t.

Vi er mest spent på å fa vite nytt
om utviklingen i USA. En amerikaner
sier at det tok 50 ar fra telefonen ble
oppfunnet og til vi fikk telefon for dø
ve. Jeg synes det er skuffende at in
gen nevner TV-telefon. Merkelig. Er
TV-telefonen (via satelitter) gitt opp?

En englender snakker mye om
morgendagens data-verden. Det vil
bli nesten slutt på informasjon på
papir, alt vil gå over til data. Vi kan
da få hva vi ønsker av informasjon og
nyheter på skjermen hjemme. Pro
blemet er at døve har dårlig lese
forståelse, sier han. Dette må vi gjø
re noe med. Han anbefaler Signed
English (tegnspråk-engelsk) som det
beste. På den måten kan døve få god
leseforståelse tidlig, mener han.

Hvis døve skal forstå oss
Etterpa far vi en svensk demonstra
sJon av SDR-Vldeo. De har laget en
kassett med rapport fra kongressen
framført på tegnspråk. Ulla Ericson
sier' Hvis vi vil sende en rapport fra
kongressen her til Sverige og være
sikker på at de døve skal forstå oss,
så må vi sende en videokassett hvor
vi bruker tegnspråk. Altså: Vi må la
ge referater på video og sende kas
setter til de døve i posten. - Tegn
språket er grunnlaget for døves kul
tur. Vi må f.eks. spille inn litteratur
på videokassetter, sier hun og viser
glimt fra «Robinson Crusoe» fortalt
for døve. 10 personer er nå ansatt i
SDR-Video. Hver annen måned sen
des ut en «video-avis» for døve, for
teller Ulla Ericson. Til stor begei
string for britene, viser hun glimt fra
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AL-KURS

en slik «avis», fra dronning Elisa
beths besøk på døveskolen i Stock
holm i mai i år.

Utenom dette kommer det klager
over at ikke alle land i Europa g r inn
for samme teksttelefon-system. En
ivrig herre forteller om gode erfarin
ger med vibrator-høreapparat på
håndleddet. Det hjelper til lettere
munnavlesning og det gir følelse av
kontakt med omgivelsene ...

Asia kommer!
Kongressen gir et klart inntrykk av at
de døve i Asia begynner å komme for
fullt. Døveforbundene i denne folke-

rikeste verdensdelen har organisert
seg i et asiatisk døveforbund, som i
desember i år holder sin 5. konferan·
se. Den skal holdes 17.-23. desember
i Hong Kong. (Tegnet for Hong Kong:
Høyre hånd «spruter» som tegnet for
«dusj» to ganger inn mot nesen.)

I Hong Kong er det 38.000 døve,
forteller formannen i døveforbundet.
Han vil at jeg skal komme til konfe
ransen i desember.

- Anei, da kommer jeg ikke hjem
til julaften.

Han ser uforstående på meg. De
har ingen julefeiring i Hong Kong.

- Og Norges Døveforbund har ik-

ke penger til det, sier jeg.
- Men hvis du er fotballspiller,

sier han ivrig, - så betaler vi reisen
for deg. Vi skal også ha en interna·
sjonal fotballturnering. Eller - du er
skuespiller, sier han og ser nøye på
meg, - vi skal også ha teaterfesti·
val, og de aktive bekoster vi reise og
opphold for ...

- Beklager, jeg er verken fotball·
spiller eller skuespiller ...

- I Hong Kong er det 4 døvesko·
ler, forteller han. - Tegnspråk er for
budt i skolene. Elevene blir slått over
fingrene hvis de bruker tegn. Døve
forbundet arbeider for å få en end·
ring av dette.

- Men du bruker tegnspråk.
- Ja, vi lærer jo det utenfor sko-

letiden, sier han.
Forts. neste nr.

16.-20. januarKurs nr. 3

Kurs i samfunnskunnskap
Kurset tar sikte på å gi en innføring i hvordan samfunnet omkring oss
fungerer, hvilken funksjon forskjellige offentlige kontorer har og hvor
dan vi skal fylle ut forskjellige skjemaer som det stadig blir flere av.
Utfylling av selvangivelsen vil bli et av emnene på kurset.

Søknadsfrist 1. januar.

Kurs nr. 4 23.-28. januar

Tegnspråk/kommunikasjonskurs for
foreldre til hørselshemmede barn
Kurset er beregnet på foreldre som tidligere har deltatt på grunnkurs.
Både foreldre med barn i førskolealder og skolealder som ønsker å
lære mer tegnspråk, kan søke.

I tillegg til tegnspråkundervisning vil det bli forelesninger i emner
med tilknytning til språk/kommunikasjon.

Påmeldingsfrist 1. januar

Påmeldingsskjema til kurs på AI kurssenter for døve

Navn: .

Adresse: .

Postnr.: Poststed: .

Vi drukner . ..
Leserne har den siste tiden vært me
get flinke med å sende stoff til Dø·
ves Tidsskrift. Redaktøren er meget
glad for det, men samtidig har redak
tøren fått problemer: Han drukner i
stoff, som ikke får plass i bladet ...

Redaktørens problem er nå å vel
ge det som haster mest, og så etter
hvert ta annet innsendt stoff i om
trent den rekkefølge det er kommet
inn. Det betyr at noe som du har
sendt kanskje blir liggende «j køen»
en stund. Men ta det med ro - det
kommer! Redaktøren ønsker ikke å
bruke papirkurven til noe som leser·
ne har sendt inn.

For å spare på plassen i ukeutga·
ven, blir hele reportasjen fra kultur·
dagene og alle julehilsnene plassert
i fag utgaven, som skal komme 12.
desember.

Red.

Kursets navn: .

Skriv gjerne andre opplysninger: ..

Jeg ønsker å delta på kurs nr. O

o Døv/tunghørt o Hørende Alder: .
ØSTFOLD DØVEFORENING

NYTTÅRSFEST
holdes på Victoria Hotell,

Fredrikstad
lørdag 7. januar kl. 16.

Meny:
Aspargesuppe

Kalvestek
Karamellpudding

Kaffe

Påmelding til kursene må sendes til:
NORGES DØVEFORBUND, 3570 AL. Tlf. (067) 81711.
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Entre kr 125,- pr. person. Binden
de påmelding innen 18. desember
til Odd Lohrmann, Bryggeriveien
33 a, 1600 Fredrikstad.
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Adresse: .

=.g

den hos forbundets hovedkontor i
Bergen, eller i døveforeningen. Bruk
gjerne bestillingsseddelen nede på
denne siden.

Prisen er som i fjor, kr 30,- pr. stk.
Ved sending blir det porto i tillegg.
Kalenderen er trykt i to farger, blått
og rødt på hvit bunn, og den har lis
ter til å henge etter. I år er det tegn
for tall, dag, uke og måned som er av
bildet.

Opplaget er begrenset - send inn
bestillingen nå!

DØVES KALENDER 1984

Til Norges Døveforbund
Postboks 97, 5001 Bergen

~ 1984 ~

Bestillingsseddel

Vi er glad for å kunne tilby kalende
ren -84 for salg så tidlig i år. Kalen
deren har vist seg å være svært po
pulær, både som julehilsen/gave og
som «huskeliste" for dem som skal
lære seg tegn.

Det er Norges Døveforbund som
gir ut kalenderen, og du kan få kjøpt

Navn: ..

Send meg ekspl. av kalenderen for 1984.

Postnr. og poststed: ..

Døves kalender
1984 er ferdig

~ DØVEPRESTEN I SØRVEST ~

11. desember kl. 11:
Gudstjeneste i døvekirken
v/Kjuus. Nattverd.

15. desember kl. 18:
Familiegudstjeneste i Rossabø
kirke, Haugesund, v/Kjuus.
Kirkekaffe.

18. desember kl. 11:
Gudstjeneste i Grim kirke, Kri
stiansand, v/Kjuus. Kirkekaffe.

24. desember kl. 16:
Familiegudstjeneste i døvekir
ken v/Kjuus.

Torsar - rettelse
I forrige nummer «med Torsar til Pa·
lermo", var det en feil som kanskje
forvirret mange lesere. Under «synd
på hørende", står det et sted «høren·
de barn av døve foreldre", men det
er feil. Riktig setning skal være: Dø·
ve barn av døve foreldre kan utvikle
en kommunikasjon med tegnspråk
tidligere enn hørende barn av høren
de foreldre kan kommunisere med
tale.

Altså: Fordi døve foreldre med
tegnspråk kan oppnå kommunika
sjon med sitt døve barn, tidligere enn
hørende foreldre kan oppnå tilsva
rende kommunikasjon med sitt barn,
var det et foreldrepar som syntes
synd på hørende ...

:-~
.Gudstjenester ~'I M

mlDØVEPRESTENE IVESTIII

11. desember kl. 11:
ørsta kyrkje.

Alle gudstjenestene ved døveprest
Straume.

I DØVEPRESTEN E I NORD I
11. desember kl. 18:

Lysmesse i døvekirken ved
prestene Larsen og Johnsen.
Konfirmantene og speiderne
deltar. Offer til barne- og
ungdomsarbeidet.

24. desember kl. 12:
Døves aldershjem ved R.
Larsen.

24. desember kl. 15,30:
Døvekirken ved R. Larsen. Of
fer til De døves blad.
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NYTT FRA FORENINGENE

STAVANGER

Hi/sen Torill Mjelde.

08/12: Jule-Mini-Bingo.
15/12: Hyggemøte.

1984:
05/1: Julefest v/Frelsesarmeen.
12/1: Medlemsmøte.

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 14. desember:

Julemøte.
Fredag 16. desember:

Julebord.

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.

UNGDOMSNYTT FRA STAVANGER
Stavanger Døves Ungdomsklubb arran
gerte "punkerfestn 1. oktober. Festen be·
gynte kl. 19, og det var ialt 20 personer
tilstede.

De kostymekledte betalte kr 10 i inn
gangspenger, mens de uten kostyme
måtte betale kr 20. Til kveldsmat fikk vi
gryterett. Vi fikk låne flotte "punkerplater»
aven kamerat, så vi danset som løver og

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

Medlemsmøte
Stavanger Døveforening har medlemsmø
te tirsdag 13. desember kl. 19,30. Viktig!

Lovkomiteen.

Sosialsekretæren
for døve i Rogaland har kontoret stengt
i romjulen, fra og med 21. desember til og
med 3. januar.

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

Desember:
10. lø: Døveforeningen, årsfest.
12. ma: Bridge.
13. ti: Medlemsmøte kl. 19,30. Viktig.

Lovkomiteen.
15. to: Døveforeningen, siste før jul.
18. sø: SDIF, jule-bingo.

1liiAUST-AGDER_

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

arr.).

Januar:
Sønd.08. Juletrefest i Åssiden kirke.

Ref. M.K.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

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

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

Orientering om tolketjenesten
Fredag 11. november hadde vi et sjeldent
besøk på vårt møte. Eva-Signe Falken
berg, forkvinne i Norsk Døvetolkforening,
holdt foredrag om døvetolkens arbeid,
lønnsforhold og om samarbeidet mellom
døvetolken og de døve.

Men før hun fikk slippe til, ønsket vår
forkvinne Karin Syvertsen hjertelig vel-
kommen, spesielt Eva·Signe Falkenberg
og representanter fra forskjellige tegn·
språkkurs og fra døveskolen. På denne
tegnspråkaftenen var det ca. 70 tilhøre
re, og som vanlig ble det servert kaffe og
rundstykker før foredragsholderen slapp
til.

Det er nok ikke alle som er klar over
hvilke rettigheter vi har når det gjelder
bruken av tolk og av tolkekupongene. Eva
Signe Falkenberg ga oss fin og nyttig in
formasjon, og hun svarte på alle spørs
mål.

Etter foredraget tok studieleder Marit
Melgaard ordet og takket for en lærerik
kveld. Eva-Signe Falkenberg fikk overrakt
blomster av forkvinne Karin Syvertsen.
Tidligere på kvelden hadde vi hatt lodd
salg, og nå hadde vi trekning. Kassereren
takket deretter for støtten og nevnte at
beløpet vil gå til driften av senteret.

Så var møtet slutt, men mange av oss
ble sittende lenge for å prate. I løpet av
kvelden var det også et par avisreporte
re som ringte. De fikk møtereferat, som
så kom i avisen dagen etter.

Dagen etter, 12. november, startet et
norskkurs i Døvesenteret. Lærer der er
Susanne Lavik, som til daglig er lærer på
døveskolen i Holmestrand. Den første da·
gen var vi 6 kursdeltakere. Vi syntes det
var nyttig å ta fram "glemte» lærdommer
fra skoletiden.

1liiTELEMARK MIll

1liiVESTFOLD IIID

ØSTFOLD

HEDMARK

DRAMMEN

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

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

Døves Menighet
24.12 lø: Middag i døvekirken.
27.12 ti: Fest på Hjemmet for Døve.
29.12 to: Fest for barn i ki rken.

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

Desember:
Fred. 09. Sammenkomst.
Lørd. 10. Julebord (pensjonist

gruppen?).

Desember:
10: Julebord kl. 18 på feriehjemmet.

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

medlemmer).

Døves Ungdomsgruppe
10.12 lø: Julebord.

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.

Desember:
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

vIDøves Menighet.
Julebord for Sportsklubben.
Bridge.
Kulturkveld i døveforeningen.
Nyårsfest.

17. lø:
20. ti:
22. to:
31. lø:

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.
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Fra punkerfesten. Foran fra venstre: Ine, Hilde (hørende), Gunn·Bjørg og Kristin. I mid
ten fra venstre: Knut, Evelyn, Rune (hørende), Grete og Torger. Bakerst Grethe.

I PERSONALIA ~
85 AR
Karen Berg, 2620 Follebu, fyller 85 år
9. desember.

75 AR
Arne Iversen, Mannsverk 4, 5030
Landås, fyller 75 år 15. desember.

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

70 AR
Halfdan Westavik, Astronomveien
21, 7061 Nidarvoll, fyller 70 år 14.
desember.

70 AR
Mary Aase Haugen (født Birkenes),
Manglerudveien 3, Oslo 6, fyller 70 år
16. desember.

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

50 AR
Marit Haldis Malum, 7495 Bjørgen,
fyller 50 år 18. desember.

NORMANN BERNERSEN
som var født 7. mars 1911, gift og bo
satt i 8613 Selfors.

60 AR
Hans Wolmer Thomas Larsen, Johan
Hjortsvei 18, 5030 Landås, fyller 60
18. desember.

Til Norges Døveforbunds døveregis
ter er kommet melding om at følgen
de registrerte døve er avgått ved
døden:

JARLE AKSNES BOLSØ
som var fød 20. november 1955,
ugift og bosatt i 6400 Molde.

REIDAR BJØRNSTAD
som var født 28. oktober 1907, gift og
bosatt I 2093 Feiring.

,--O....;...;..;,;Ø_OS_FA_L_L-!:=~t TI I

BERGEN

I TROMSØ I

TRONDHEIM

Desember:
09. fr: Døvblitte har julesammen

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

BORD i storsalen kl. 19.
Entre.

Desember:
10. lø: Julebord kl. 19 I Alesund. (Se

annonse.)

STJØRDAL:
Lørd. 17. des.:

Julebord (se annonse).

Desember:
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.

IMØRE OG ROMSDAL I

ID! NORD·TRØNDELAG 1_

HAUGALAND

var ville som de ekte «punkerne». Litt un·
derholdning og lotteri hadde vi også. Kri
stin Martinsen vant prisen for beste ko
styme, mens Grethe Røraas og Gunn
Bjørg FIskebekk tok 2. og 3. plassen. Så
danset vi til festen var slutt kl. 00,30, og
vi hadde det veldig gøy hele kvelden.

Neste gang vi har fest, håper vi at det
kommer flere ungdommer. Også de ung
dommene som bor langt utenfor sentrum,
er hjertelig velkommen til å ha det moro
sammen med oss.

Ref. Ine Lorentzen.

Vinneren Kristin Martinsen i midten, med
Grethe Røraas (nr. 2) til høyre og Gunn
Bjørg (nr. 3) til venstre.

9. desember:
Julebord.

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

Fredag 9. desember:
Julefest.

Onsdag 14. desember:
Hyggekveld.

Møtestedet er Aagaard·salongen I Trom
sø. Møtene begynner kl. 19.

RAGNA BRUVOLL
som var født 23. januar 1898, ugift og
bodde på Målselv syke- og alders
heim, 9220 Moen.
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Skolemesterskapet i Holmestrand

:::::::::;:;:::::::::;::::::: :::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;: .

400 m, junior:
1. Edvard Rundhaug, pers. rek. 64.0

Resultater:
100 m, senior:
1. Torbjørn Thomassen 12.5
2. Hans O. Stangvik 12.9
3. Leif Rånes 13.2
4. Aslak Hansen 14.4

100 m, junior:
1. Edvard Rundhaug, pers.rek. 13.1

Lengde, senior:
1. Petter Stangvik 5.35
2. Hans O. Stangvik, pers.rek. 5.19
3. Leif Rånes, pers. rek. 4.18
4. Aslak Hansen 4.08

Stor gull-høst av
Kate Traasdahl i
klubbmesterskapet
I forbindelse med lagseriestevne i fri
idrett, som ble avviklet på Lerkendal
23. september - 7. oktober, hadde
Døves Idrettslag også innlagt klubb
mesterskap. Stort sett var været bra,
med noe småregn under stevnet.
Deltakelsen var det heller ikke noe å
si på, selv om vi savnet brødrene So
lem og Geir Willumsen.

16-årige Kate Traasdahl var den
store forgrunnsfiguren, og så sterk
som hun var, vant hun alle øvelsene
som hun stilte opp i. Det ble ialt 4
gullmedaljer i juniorklassen. Blant
resultatene hadde hun en impone
rende sprint med 14,3 på 100 m og
et flott resultat i lengde med 4.31 (ju
niorrekord). Ellers er Edvard Rund
haug en kar som viser lovende takter.

1500 m, senior:
1. Ola Sande 4.35.0
2. Asbjørn Kjøsnes 5.05.6

Døverekord av Kate
Traasdahl, 6.09,6 på 1500 m
10. oktober: Døves IL avviklet årets
siste lagseriestevne på Lerkendal.
Kate Traasdahl prøvde seg for første
gang på 1500 m. Hun åpnet jevnt og
rolig, og gjennomførte løpet fornuf
tig. Etter en god innspurt ble hun
klokket inn på tiden 6.09,6. Det var
flott gjort siden hun tok døverekord
en fra kjente Ingrid Storedale fra Be
rgen. Den lød på 6.12,7 og ble satt i
1975.

Gratulerer, unge Kate, med stor
innsatsvilje. Du kommer sikkert un
der 6 minutter neste år!

Friidrettsoppmann
Walter Pedersen.

• TRONDHEIM I
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OSLO

K.Bj.K.

I et treningsløp på skøyter 16. no
vember på Valle-Hovin løp veteranen
Gunder Søvik 1.000 m på tiden 1.42,9
i sin sesong-debut. Det var vindstil
le, 1 varmegrad og gode isforhold.

KLASSE 18 - 20 AR
Bjørkåsen - Kongstein
Sandaker - Briskeby
Kongstein - Briskeby
Sandaker - Bjørkåsen
Briskeby - Bjørkåsen
Kongstein - Sandaker

Sluttresultat:
Sandaker 6 - 1 6 poeng
Kongstein 4 - 5 2 poeng
Briskeby 3 - 5 2 poeng
Bjørkåsen 3 - 5 2 poeng

Briskeby ble nr. 3, fordi de vant over
Bjørkåsen i innbyrdes oppgjør.

FINALE:
Vikhov - Nedre Gausen

KAMP OM 3. PLASSEN:
Skådalen - Briskeby

•
11(1. lf
:1· '---------

Det snør og det snør ... Så melder
tvilen seg: Skal jeg poste brevene el
ler ikke?? Nei, det er best å ringe til
AI først.

Og det snør på AI også, kanskje
blir det ski·kurs likevel? Vi får vente
og se. Et par timer senere kommer
beskjeden om at det har falt bare 5
cm, og at det har sluttet å snø.

Da bestemmer vi oss for ikke å le
ke mer med værgudene og sender ut
brev om avlysning. Isteden prøver vi
med ny samling over nyttår, hvis det
blir snø da ....

Sluttresultat:
pulje 2:
Nedre Gausen
Skådalen
Ila

PULJE 2
Nedre Gausen - Skådalen
Skådalen - Ila
Ila - Nedre Gausen

Briskeby
Møhlenpris

4 P

6 P
4 P
2 P
O p

0-2
2-0
2-0

2-0
1 - 2
2-0
0-2
2-0
2-0

Sluttresultatet:
Trondheim
Nedre Gausen
Ila
Skådalen

KLASSE 15 - 17 AR
PULJE 1
Møhlenpris - Vihov
Briskeby - Møhlenpris
Vikhov - Briskeby

Sluttresultat
pulje 1:
Vikhov

NDI's nasjonale skolemesterskap i
volleyball og svømming ble en fan
tastisk suksess, og det ble en stor
mønstring av døve, barn og unge,
som vi aldri har opplevd maken til.
Nedre Gausen skole sto for et utmer
ket arrangement, hvor programmet
ble fulgt til punkt og prikke. Vi kom
mer tilbake senere med en fyldig re
portasje, men i første omgang gjen
gir vi resultatene i volleyball:
KLASSE 11 - 14 AR
Trondheim - Nedre Gausen
Skådalen - Ila
Nedre Gausen - Skådalen
Ila - Trondheim
Nedre Gausen - Ila
Trondheim - Skådalen

Ski·kurset på AI utsatt
grunnet snømangel
Aldri har jeg opplevd så uberegneli
ge værguder, og det får da være må
te på hva de gjør for å erte folk!

Nå var jeg kommet så langt som
til å bestille og sende ut reisebillet
ter til deltakerne til ski-kurset på AI,
men så kimer teksttelefonen, der en
fortvilet Eirik Præsttun forteller at
det fortsatt ikke er kommet snø på
AI. Værutsiktene er heller ikke lyse,
forteller han og sier at kurset må ut
settes. På Geilo kjøres snøkanonen
for fullt, men heisene vil være stengt
når kurset starter. Det er få dager
igjen, og jeg har ikke annet å gjøre
enn å skrive brev til deltakerne og be
klage at kurset blir utsatt på grunn
av snømangel.

Da jeg så setter frimerket på den
siste konvolutten, som tilfeldigvis er
til Hans Lie, kikker jeg ut av vinduet.
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Lengde, junior:
1. Edvard Rundhaug, pers. rek. 4.88

Utenfor konkurransen,
Jan Ivar Hansen, Bergen oppnådde 4.94
m. i lengde og 1.35 m i høyde 1.35 m. som
er ny personlig rekord.

Høyde, senior:
1. Petter Stangvik 1.65
2. Hans O. Stangvik 1.55
3. Torbjørn Thomassen 1.40

Spyd, senior:
1. Aslak Hansen 32.86

Kvinner:
100 m, senior:
1. Karin Myran

100 m, junior:
1. Kate Traasdahl, p.rek.
2. Eiinor Rønning, p.rek.
3. Karin Skåle, p.rek.

17.1

14.3
14.7
16.5

400 m, senior:
1. Karin Myran, p.rek. 96.5

400 m, junior:
1. Kate Traasdahl, p.rek. 70.6

Karin Skåle brøt.

Lengde, senior:
1. Karin Myran 3.28

Lengde, junior:
1. Kate Traasdahl, per.rek. 4.31

Kule (4 kg.): senior:
1. Karin Myran 6.09

Kule (4 kg.): junior:
1. Kate Traasdahl, pers. rek. 6.05
2. Karin Skåle 5.40

Fri-idrettsoppmann
Walter Pedersen

Vinterleker i Oslo 1987?
Skiforeningen i Oslo har på forespør
sel fra NDI stilt seg positivt til å hjel
pe til med organiseringen og gjen
nomføringen av Døves vinterleker i
1987 - hvis Norge får arrangemen
tet. Saken er nå oversendt organisa
sjonskomiteen for Hoimenkollen Ski
festival, for nærmere vurdering. Og
i nær fremtid vil org. sjef Rolf Nyhus
i Skiforeningen og representanter fra
NDI møtes til uformelle samtaler for
å avklare endel spørsmål. Vi er alt
så spente på hva det endelige resul
tatet blir. Skiforeningen er jo med på
mange forskjellige tiltak, og forbere
der nå bl.a. VM i skiskyting, som skal
gå i Holmenkollen 1986.

Forbundsnytt

Einar FeIde (til venstre) og Vidar Gran (til høyre) følger interessert med mens Benny
Persson (i midten) forteller om sitt løp og valget av vei.

Gunnar Andersen,
oppmann.

Damer 5 km
Hallgerd Andresen (2 poster) 138 min.

VM·kvalifiseringskampene i fotball
Fra CISS har NDI mottatt reglene
som skal gjelde for kvalifiserings
kampene i fotball før sommerlekene
i Los Angeles 1985. Spesielt viktig er
det at lagsoppstillingen skal sendes
til CISS og det møtende lag senest
10 dager før kampen. Andre land i
gruppen skal også ha kopi.

Vedtak: Reglementet oversettes
og sendes til fotballkomiteen.

Forbundstinget 1984
Terminlisten ble gjennomgått for å
finne et passende tidspunkt for
NDI's forbundsting 1984.

Vedtak: AU foreslår 17.-18. mars
1984. Lagene tilskrives med spørs
mål om hvor de ønsker at tinget skal
holdes på AI eller Oslo. Avgjørelse
blir tatt på forbundsstyremøtet 3/12.

SVAR
på spørsmålene på side 7:

1. Japansk.
2. Isbjørnen.
3. Egypts president.
4. Harald Tusberg.
5. D.
6. På Svalbard.
7. Florett, kårde og sabel.
8. Nobels Fredspris.
9. Håndball. (Keeper.)

10. Tandstickor.
11. Nei, men den ser svært dårlig.
12. Engelske og skotske pund.
13. Addisjon.
14. En peruansk solgud.
15. Dynamo.

50 min.
77 min.
82 min.

177 min.

Vi ønsker sistemann i mål, Stein
Erik Andresen, som nok sørget for å
bli skikkelig kjent i landskapet under
veis, velkommen i O-gruppa.

Vi takker alle for sportslig innsats,
og spesiell takk til løypelegger Jan
Engebretsen.

Herrer 5 km
1. Gunnar Andersen
2. Vidar Gran
3. Benny Persson
4. Stein Erik Andresen

ORIENTERING
Oslo Døves Sportsklubb arrangerte
klubbmesterskap i orientering på dø
vehytta i Lommedalen, søndag 9. ok
tober. Løypa var lagt i sti fylt terreng
med tilsammen 7 poster.

I herreklassen stilte 4 mann og i
dameklassen ble Hallgerd Andresen
i år uten konkurranse.

Vidar Gran åpnet sterkt og lå len
ge i teten i den 5 km lange løypa,
men på 5. post ble det bomtur både
for Benny og Vidar, mens Gunnar An
dersen traff posten og kom dermed
opp i teten, en ledelse han beholdt
inn til mål.

I dameklassen gikk Hallgerd An
dresen et bra løp, men hun dro dess
verre forbi et par poster midtveis i
løypa.
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PRIORITERT BLAD

Storsteinnes Gjestegård
9050 STORSTEINNES - Tlf. 083/2000033

Overnattings og bevertningssted i Balsfjord sentrum.
Utstyr til kursarrangement.

Stedet hvor man bor og spiser billig.

Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN

AlS Fjerndata
Veritasveien 1 - 1322 HØVIK

Tlf. (02) 54 53 60

3M Norge AlS

Postboks 100, Hvamvn. 6
2013 SKJETTEN

Tlf. 741610

SJØHUSET KAFETERIA

Smørbrød - Middagsretter

Møllervn. 22 - Telefon 24000

HAUGESUND

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

SOLLIGT. 2 - OSLO 2 - TELEFON "565782

l'lIL' J)AUIS~l'l
MALER
FORRETNING A.S
ALT I OVERFLATE·BEHANDLING

Postboks 98, 5032 MINDE

0510'5 mest moderne kontorsenter
Kontorrekvisita, trykksaker, kontormaskiner og data-shop

Nå også hjemmecomputere!

® K'~~'~~OSLO 1~~~~~
(Vis-å-vis Domkirken)

H. J. Sperle
Ur og Optikk

5800 SOGNDAL

VQøy BilloQ a.s.
Øran øst, 6300 Åndalsnes. Tlf. (072) 21 044

Billig og hurtig reisevei

OSLO/TRONDHEIM - MOLDE

AlS NORSKE ESSO

Fana Steinknuseverk
T. (05) 27 40 26 - 27 50 13 . 27 50 14

5046 RADAL

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


