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Mange av leserne kjenner igjen den
ne karen, Nils Brådiand, som bor i Os
lo. Her lar vi ham vinke til leserne, som
en glad førjulshilsen .

(Foto: Gøsta Rougnø.)
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GLEDER DU DEG TIL JUL?
Det gjør jeg. Men selv om jeg gleder meg til jul, vet jeg at det blir litt ensomt
enkelte ganger ved familie-samlingene, f.eks. ved julemiddagen og kaffe
stundene hvor resten av familien prater i vei og glemmer at jeg ikke greier
å følge med i samtalen. Mamma prøver ofte å fortelle meg litt om hva de
prater om. Ofte er det vondt og ensomt for meg i slike stunder, og jeg tror
n ok at mange døve som er alene i en hørende familie opplever det samme
som meg. Gjør ikke du det?

La meg da fortelle deg at Jesus kjenner til at vi ofte føler oss ensomme
blant hørende, og at vi ikke føler oss hjemme blant hørende i slike stunder.
Kan jeg få fortelle deg et eksempel på det fra Bibelen?

Jeg tror at de fleste av dere kjenner godt historien til «Den døvstumme»
i Markus 7, 31 - 37. I den historien gjorde Jesus et under med den døve,
slik at han ble hørende. Jeg tror at det kan skje i dag også, men det er ikke
vanlig for oss å oppleve det.

Fra den samme historien har Døves menighet og mange andre brukt or
det «Effata». (Det betyr: «Lukk deg opp.»). Ofte er det ordet brukt som navn
på en døvemenighet eller et kristent blad for døve. Du kjenner vel historien,
ikke sant? La oss lese den igjen:

Mark. 7, 31-37: «Siden drog han igjen bort fra landet omkring Tyrus, og
tok veien gjennom Sidon og Dekapolis-Iandet og kom til Galilea-sjøen. Her
førte de til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba
ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han
stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, løftet blik
ket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata» - det betyr: «Lukk deg
opp.» Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent. Jesus
påla dem at de ikke skulle fortelle det til noen, men jo mer han forbød det,
dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt
han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»

Tidligere syntes jeg at det var helt fantastisk å lese om at Jesus kan hjel
pe døve til å få hørselen tilbake. Det ble så «stort» at jeg måtte gå fram til
forbønn, og jeg ble bedt for. Og jeg ble ofte bedt for. Men fremdeles hører
jeg like dårlig som før. Selvfølgelig ble jeg skuffet, men så tenkte jeg over
saken og fant ut at kanskje Gud vil at jeg skal være døv, slik at jeg kan væ
re sammen med de døve og være en slags «misjonæp> blant dem? Det er
lenge siden jeg var opptatt av dette. I dag er det slik at det er naturlig for
meg å være døv, og jeg trives med det.

Jeg tror fremdeles at Jesus kan gjøre syke mennesker friske. Men det som
ble så viktig for meg ved denne «døve-historien», er at Jesus tok den døve
bort fra folket.

, vers 33 heter det: «Jesus tok ham med seg bort fra mengden.» Hva for
teller den setningen meg og deg? For meg er det blitt en annen historie i
tillegg til selve helbredelsen. Jesus kjenner oss døve, og våre følelser godt.
Han forsto at den døve ikke vi Ile føle seg vel midt i mengden, om Jesus gjorde
et under med han? Jesus tok den døve bort fra folket, det betyr at Han vet
hvordan vi føler. Han vet at vi døve ikke føler oss vel i et hørende-samfunn.
Da det gikk opp for meg at Jesus tok den døve bort fra folket, så jeg histo
rien i et nytt lys. Det ble en ny og annerledes historie for meg. Hva med deg?

Til slutt vil jeg minne deg om at Gud forstår oss godt, og Han kjenner
godt til våre behov. Så om du ønsker å snakkelbe til Gud, er det helt natur
lig at du bruker tegnspråk. Jeg gjør det selv også, og er glad for det. Jeg
ønsker deg Guds rike velsignelse over julehøytiden.

Aslaug Kristiansen.
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Forbundsstyremøte
(Forts. av referatet fra forbundssty
remøtet 29.-30. oktober.)

Søknad om økonomisk støtte til
Magwero School for the Deaf i Zambia
Referert søknad fra Kirstin Haug ved
Norad-Lusaka i Zambia om økono
misk støtte på kr 52.683,- som er
20% av utgiftene for reisning av in
ternatene i tilknytning til døveskolen
i Magwero.

Vedtak: Norges Døveforbund sen
der søknad til «Nytt liv-aksjonen» på
vegne av Zambia Association for the
Deaf (døveforbundet i Zambia).

Døves Jul 1984
Rune Anda (som er redaktør for Dø
ves Jul 1983) tok opp spørsmålet om
oppnevning av redaktør for Døves Jul
1984. Etter hans mening, bør en gjø
re det ett år i forveien, således at ved·
kommende har kontakt med jul· og
vinterstemning samtidig med redige
ring av neste års julehefte.

Vedtak: Rune Anda gis fullmakt til
å spørre Arne Ola Grimstad om han
kan påta seg oppgaven som redak
tør for Døves JuI 1984.

Døves Dag 1984
Rune Anda tok opp spørsmålet om
ikke forbundet kan markere seg på
en eller annen måte i forbindelse
med Døves Dag neste år.

Vedtak: Toralf Ringsø og Rune An
da lager forslag til praktiske tiltak
både på landsbasis og lokalt plan.

Foreldrelaget ved Skådalen døveskole
Referert brev av 16. oktober fra Tore
Stensrud, som er formann i Foreldre
laget ved Skådalen døveskole, med

tilbud om aktiv medvirkning til en
markering av døvesaken.

Vedtak: Forbundsstyret stiller seg
positivt til utspillet fra Tore Stensrud.
Forbundssekretæren tar snarest mu
lig kontakt med ham.

Teksttelefon for døve
(Se sak på forbundsstyremøtet
21.-22. jan. 83.)

Rune Anda etterlyste initiativover·
for myndighetene angående tekstte
lefon for døve.

Vedtak: Forbundet sender en hen
vendelse til samferdselskomiteen i
Stortinghet, med anmodning om et
møte snarest mulig.

Døves Forlag
(Se sak på forbundsstyremøtet 2.-3.
okt. 1982.)

Vedtak: Toralf Ringsø anmodes å
kontakte Albert Breiteig og Thor
bjørn Johan Sander, for at de sam
men kan utarbeide forslag til organi
sering av Døves Forlag og finansie
ringsmuligheter. Forslaget legges
fram på neste forbundsstyremøte.

Ungdomsutvalget
Referert brev fra døvekonsulent Per
Chr. Larsen, der han anmoder om at
ungdomsutvalget får holde et møte
i Oslo 11. november med bl.a. Rune
Anda og Helge Herland som
deltakere.

Vedtak: Godkjent.

Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Referert brev av 17. oktober 1983 fra
Norsk Tjenestemannslag med krav
om inngåelse av overenskomst mel
lom Norges Døveforbund og Norsk
Tjenestemannslag.

Vedtak: Som medlemmer i for
handlingsutvalg i NDF utpekes Tor
Inge Gausnes og Eilif Ohna - med
Nora Edwardsen Mosand som vara
medlem.
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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, AI.
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.

Regnskapshjelp for forbunds
sekretæren

Vedtak:
a) Som en foreløpig ordning tilset

tes Norunn Ellingsen som assi
stent i regnskapsarbeidet. Ord
ningen omfatter 14 timer pr. uke,

Forts. neste side
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De kan være tornøyd med resultatet av byggearbeidet, forkvinne Karin Syvertsen og
formann i Skogs tua- og byggekomiteen, John Ulfs ten. Her sitter de med ryggen til
Metjorden. (Foto: Vestfold Arbeiderblad.)

Byggearbeidet avsluttet på Døvesenteret
i Vestfold - etter to år

M.K.

ØSTFOLD DØVEFORENING

NYTTÅRSFEST
holdes på Victoria Hotell,

Fredrikstad
lørdag 7. januar kl. 16.

Meny:
Aspargesuppe

Kalvestek
Karamellpudding

Kaffe

Entre kr 125,- pr. person. Binden
de påmelding innen 18. desember
til Odd Lohrmann, Bryggeriveien
33 a, 1600 Fredrikstad.

Kontaktmann for Lions- og Civi
tanklubbene, Øyvind Dahl, tok et li
te tilbakeblikk denne dagen og nevn
te bl.a. hvor hardt arbeid og mye
strev som ligger bak dette samlings
stedet for hørselshemmede. Han
syntes det var vel fortjent at vi nå
hadde nådd målet. Det er farlig å
nevne navn i denne sammenheng, sa
Dahl, men noen ble likevel trukket
fram og fikk sin ros.

Byggekomiteens formann, John
Ulfsten, kunne med et stort smil og
noen få ord overlevere nøkkelen til
senteret til Karin Syvertsen. Nå kan
senteret drives, ikke bare arbeides
med.

Så tok forkvinnen ordet og takket
for all hjelp som var ytt av alle par
ter. "Alle monner drar», heter det, og
det beviser at fellesskap og samar
beid gir resultater. Hun rettet også
en takk til Øyvind Dahl. Som et tegn
på at vi satte pris på hjelpen utenfra,
fikk han et bilde tegnet av et av våre
medlemmer. Forkvinne Karin sa at
hun håper Lions- og Civitanklubbe
ne fortsatt vil tenke på oss I 'rene
framover. Da kan vi føle oss trygge
med hensyn til driften av senteret,
økonomisk.

Det ble så servert kaffe og bløtka
ke. En del pressefolk var møtt fram,
og det ble intervjuer og fotografe
ring. Mens vi ennå satt med kaffe
koppen i hånden, tok Jens Herland
ordet. Han er bror til Marit Melgaard
og medlem av Lions i Larvik. Herland
overrakte en stor, grønn plante 
som skal være et symbol på trivsel.
I sin tale kom han også inn på tegn
språket. Når man har kjennskap til
det, vil man se at det er mer rikt og
givende enn talespråket, sa han.

Til slutt tok man hverandre i hån
den og sa "på gjensyn» og ønsket
hverandre lykke til med det nye
senteret.

en enkel sammenkomst, etter ønske
fra Lions- og Civitanklubben.

Arbeidet har pågått siden 1979/80,
i to etapper. Planene, som en gang
var en drøm for oss, er bl itt virkelig
het. Fra å være en enkel sommerhyt
te, har vi nå fått en standmessig hel
årsbolig. Vi er den eneste døvefore
ning i landet som har møtelokale,
kontor, overnattingsplasser og ferie
hjem på ett og samme sted. Og det
er en fordel når vi har medlemmer bo
satt spredt i fylket. Medlemmene
har, som sikkert alle forstår, dratt det
tyngste lasset - med styret og byg
gekomiteen i spissen.

Vi døve står langt bak i køen når
samfunnsgodene skal deles ut, men
vi prøver å bruke pressen og andre
som talerør. I begynnelsen så det
svart ut for planene våre og for hvor
dan vi skulle få endene til å møtes.
Vi hadde henvendt oss til kommune
ne, fylket og bankene, men resulta
tene var ikke så oppmuntrende.

Lions- og Civitan-klubbene kom på
dette tidspunktet inn i bildet, og tråd
te til med arbeidskraft og penger.
Dermed kom også bankene, fylket og
kommunene med bidrag, etter nye
søknader. Også andre privatperso
ner, klubber, basarer o.l. gjorde sitt
til å hjelpe. Og vi må ikke forglemme
Anders Jahres stiftelse.

Norunn Ellingsen, midlertidig ansatt
som regnskaps-assistent i Norges Dø
veforbund på kontoret i Bergen.

Lørdag 5. november ble det satt
punktum for det omfattende bygge
arbeidet som har pågått på Døvesen
teret i Vestfold. Det ble markert med

- og lønnen fastsettes etter Ur.
8. Ordningen gjelder fram til 31.
januar 1984.

b) I forbindelse med ovennevnte
regnskapshjelp godkjennes inn
kjøp av nødvendige kontormøbler
til kr 6.700,-.
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING
I

40 ukers ledighetstrygd
Reglene setter en grense på 40 uker pr. år
for utbetaling av arbeidsledighets-trygd . Hvis
du er arbeidsledig hele året, så blir det 12
uker uten penger.

Hva skal du så gjøre? - Jo, du kan søke
om penger fra sosialkontoret. Men da er det
kommunen som må betale, og kommunene
har det nå svært vanskelig. Reglene for slik
støtte fra kommunen er også strengere. Hvis
du har formue, så kan du ikke regne med
"sosial-støtte» fra kommunen. Det vil si at
mange arbeidsledige må selge både hus, hyt
te og bil før de kan få kommunal sosial-hjelp.

I Stortinget er det satt fram forslag om å
øke tallet uker med arbeidsledighets-trygd til
42 eller 52 uker. Men regjerings-partiene sier
nei.

Ny NATO-topp
Peter Carrington, Storbritannia, er blitt ny ge
neralsekretær i NATO. Han blir nå NATO's
sterkeste mann. Betyr det en forandring?

Noen mener ja. Tidligere generalsekretær
Luns var svært lik Reagan, og han snakket
alltid om faren fra øst. Carrington er en mer
optimistisk type. Han mener at det politiske
systemet i øst begynner å svikte. Han er of
te uenig med den amerikanske presidenten,
leser vi i en omtale av ham. Man han er og
så kjent som en meget dyktig forhandler.

Norges minste
- "Punkt-Nytt» er landets minste dags

avis, forteller Kolbjørn Heggstad ved Univer
sitetet i Bergen. - Avisen kommer ut i tre
forskjellige utgaver: 1) En lyd-utgave, 30
stk., 2) En storskrift-utgave, 150 stk., 3) En
punktskrift-utgave (blindeskrift). 45 stk. Av
isen postes hver dag kl. 12.

Redaktøren, Bjørn Davidsen, bor i Arendal,
men trykkingen gjøres i Bergen, det meste
på Døves Trykkeri Als. Utgiver er Forenin
gen Norges Døvblinde.

EF sprekker?
Statssjefene i de 10 EF-landene har hatt møte
for å prøve å bli enige om den økonomiske
politikken. Men det gikk dårlig. De kunne ik
ke bli enige om noen ting!

Presidenten i EF-kommisjonen var rasen
de etter møtet. Han mener at alle stats
lederne bare er interessert i sitt eget land og
ikke bryr seg om den store Europa-ideen som
var grunnen til opprettelsen av EF.

- Vi makter ikke å bli enige om et eneste
spørsmål. EF er nå kommet inn i sin verste
krise. Det er et spørsmål om EF vil overleve,
sa den greske statsminister til pressen etter
møtet.

Arbeidsløsheten
er fremdeles et like stort problem. Den gikk
opp igjen i november, slik at det nå er 3,7%
arbeidsledighet. Det vil si at 37 av 1.000 per
soner som skal være i arbeid, går ledige.
Økningen fra oktober til november var på ca.
2.500 personer. Arbeidskontorene melder om
62.600 personer som er helt arbeidsløse.

Betaling hos lege
blir ikke forandret ennå. Regjeringen har be
stemt at betalings-ordningen både hos lege
og hos fysioterapeut skal fortsette, som nå,
fram til 1. april. Dette kommer av at det er
vanskelige spørsmål som diskuteres med le
genes fagforening. Det tar lang tid.

Behandlings-reiser
Folk som har revmatisme (gikt) og folk med
hud-sykdommen psoriasis, kan få reise til
land hvor klimaet er bra for dem. I årene
1979-82 har ca. 7.500 nordmenn vært på sli
ke behandlings-reiser etter legers anbefaling.

Disse reisene skal fortsette. Stortinget har
satt opp 19,5 millioner kroner til slike reiser
i 1984.

Videregående skole
Skal det bli vanskeligere for funksjonshem
met ungdom i videregående skole i 1984?
FFO oppfatter statsbudsjettet slik.

Til vanlig undervisning i den videregåen
de skole er beløpet økt med 20,4%, mens
tilskuddet til spesialundervisning er økt med
bare 15,6%. Dette betyr at funksjonshem
mede blir diskriminert. De får dårligere mu
ligheter til å begynne og gjennomføre sin ut
danning. Og det betyr at de også får små
sjanser senere, i arbeidslivet, sier FFO, som
ber Stortinget oppfylle sitt løfte om likestilling.

Verre enn du tror
Det hjelper deg lite å ha forsikring hvis du
kjører med promille. Den skade du påfører
andre, blir ikke dekket av forsikringen. Du
må betale selv! Det kan bli en økonomisk ka
tastrofe for deg. Du mister førerkortet. Du får
straff. Og samtidig må du betale for skade
ne, kanskje både materielle skader og for
personskader.

Mange vet ikke om dette, sier politiinspek
tør Austad i Oslo. Hvis folk vet dette, så vil
de nok la bilen stå, eller si "nei takk, jeg kjø
rer» og ikke smake alkohol.

Stor olje-havn
Norge vil få Nord-Europas viktigste olje-havn
på Mongstad ved Bergen. De to store sels
kapene Statoil og Norsk Hydro er blitt enige
om det. Oljen skal gå i rør fra olje-feltene vest
for Bergen og til Mongstad. Men det blir

lenge å vente. Det blir 5 år til alt er ferdig.
Da blir det mulig å føre i land 40 millioner
tonn olje i året gjennom oljerør-ledningen.
Mange skip vil da daglig laste olje på
Mongstad.

Snø, is, dugg
En bilfører i Stavanger har fått en bot på
3.000 kroner fordi han kjørte med is på bil
rutene. Politiet er blitt strengere enn før. Den
som kjører bil, må ordne seg slik at det er
god sikt gjennom alle rutene.

Når folk har det travelt, er det mange som
kjører avsted f.eks. med snø eller is på bak
ruten. Det er forbudt! Alle rutene skal skra
pes fri for snø og is før du kjører. - Dugg
kan være like farlig. Også dugg må du få
vekk, enten den er på innsiden eiler utsiden
av bilrutene. En bilist som ikke kan se klart
gjennom rutene, er livsfarlig i trafikken.

Røyking igjen
Nye undersøkelser om røyking gir verre og
verre resultater. Nå er det en britisk
forsknings-rapport som sier at røyking dre
per flest mennesker i Storbritannia. Rundt
100.000 briter pr. år dør som følge av
røyking.

TV-reklame for sigaretter ble forbudt for no
en år siden. Nå kommer sterke krav om for
bud mot tobakks-reklame også på trykk
(annonser).

Av 1.000 unge briter i dag vil 250 få sitt
liv forkortet på grunn av røyking. Hvert tredje
kreft-dødsfall skyldes røyking, sier rappor
ten fra de britiske forskerne.

Få fødsler
Fødsels-tallet i Norge synker og synker. I de
siste 15-20 årene har det vært mest vanlig
at gifte kvinner har hatt 3 barn i gjennoms
nitt, senere 2 barn. Nå begynner også
2-barns'mødrene å bli færre, det begynner
å bli mest alminnelig med 1-barns-familier.

Første halvår i år ble det i Norge født 1.100
barn mindre enn på samme tid i fjor.

Hus i Syden
Nordmenn blir fristet til å kjøpe seg hus i
Syden, f.eks. i Spania. Der er det billig og
behagelig å bo.

Men mange blir lurt. Det er ikke sikkert
at en kjøpe-kontrakt betyr noe. Kanskje du
betaler håndpenger/forskudd som du aldri får
noe for.

Juridisk konsulent Jon Eilif Orrem advarer:
Vær forsiktig! Ta f.eks. kontakt med Forbru
kerkontoret og spør etter ekspert-råd. Det er
regler som må følges både på norsk side og
i det landet hvor du kanskje tenker å kjøpe
hus eller leilighet.

DØVES TIDSSKRIFT - UKENVIT·UTGAVEN 5



Nytt sommertreff for døve, 11.-15. juli 1984

Haugesund slår til igjen:

Sverre Meling.

I den forbindelse har jeg tatt en prat
med mannen bak arrangementet,
Sverre Meling, som er markedssjef
for Saga-hotellene i Haugesund. Jeg
kjenner til at han er tidl igere turner
og har vært svært aktiv, bl.a. i Hau
gesund Turnforening.

- Hvor lenge var du aktiv i turn
foreningen? spør jeg.

- 113 år, hvorav 10 som formann.
Jeg var leder for turnfestivalen 1970
- 1980 og var ansvarlig for et stort
arrangement da 4.000 turnere kom til
Haugesund fra hele Norden.

- For 2 år siden var det Døves kul
turdager i Haugesund, da hadde du
døve gjester på hotellet?

- Ja, kulturdagene holdt til i Ed
da kino og med deltakere boende på
Saga Maritim. Det var bare lovord å
høre om kulturdagene, og hotellet
ligger jo ved sjøen, og med fin utsikt
fra rommene.

- Og så fikk du ideen til å arran
gere Sommertreff for døve?

- Ja, i fjor var første gang vi had
de slikt arrangement, her i Hauge
sund. Og det ble et treff som døve
deltakere både fra Danmark og Nor
ge var meget fornøyd med.

- Synes du 60-70 deltakere, som
var med sist, er mye?

- Nei, det er ikke mange. Men nå
fikk vi jo se hvordan et slikt Som
mertreff lar seg gjennomføre, og nes
te gang kan vi ta imot inntil 500 per
soner. Jeg var litt nervøs på forhånd
for hvordan det ville gå, jeg kjente så
lite til døve. Men nå føler jeg at jeg
vet mer og vil tilby nytt Sommertreff
for døve i Haugesund i 1984.

- Har du beynt å tenke på pro
grammet allerede?

- Ja, og jeg vil gjerne skaffe fle·
re tolker til dette Sommertreffet.

6 DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI·UTGAVEN

Dessuten burde vi hatt tegnspråk
kurs her på hotellet, sier Meling.

Her er det foreløpige programmet
for Sommertreff -84. Rett til forand
ringer forbeholdes.
11. juli: Ankomst Hotel Saga Mari

tim. Kvelden er avsatt til å
hilse på hverandre.

12. juli: Havfiske, med store
premier.

Fiske med snøre, med 5
kroker.
Stangfiske, med opptil 5
kroker.
Utstyr medtas.

Om kvelden blir det reke·
fest med dans.

13. juli: Weekend-tur med buss. Ru
ten blir slik: Haugesund 
Sauda, Røldal, Seljestad,
Odda - Haugesund. (Mulig
vi tar lunsj i Seljestad.) Det
blir også en kort tur til Skå
nevik. Om kvelden: Middag
og dans.

14. juli: Formiddag: Skytekonkur
ranse (Luftgevær? Evt.
300 m)

Ettermiddag: Gateløp
med start og mål på kaien
ved Hotel Maritim.

Etter gateløpet blir det
forestilling i Edda kino ved
dramagruppen.

Om kvelden: Festmiddag
og utdeling av premier.

15. juli: Hjemreise.

Bussturen, 13. juli, blir kanskje gra
tis for deltakerene på Sommertreffet.

Haugaland Døveforening og Hotel
Saga samarbeider om drama/panto
mimeforestillingen på Edda kino lør·
dag 14. juli. Gateløpet, samme dag,
kan alle delta i - unge som eldre 
man kan gå eller løpe, det er opp til
enhver.

Har du lyst til å være med og mel
der deg på tidlig, har du førsterett til
plass på Hotel Saga Maritim. Melder
du deg på senere, kan du få plass på
det andre Saga-hotellet.

Vi kommer tilbake med mer om
Sommertreffet -84 og priser, etter
nyttår.

Allerede nå er det klart at siste
frist for påmelding er 1. juli 1984 og
påmelding sendes:

Hotel Saga Maritim,
5500 Haugesund

Andreas Ka Ilevik.

~~
Gudstjenester 1·,~

...i~i Ifmj m

_I DØVEPRESTEN I ØST III
18. desember kl. 10:

Gudstjeneste for døve (og hø
rende) i Storhamar kirke, Ha
mar v/Sissel Hasleholm.

~ DØVEPRESTEN I SØRVEST II~

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

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

II DØVEPRESTENE I NORD I
24. desember kl. 12:

Døves aldershjem ved R.
Lars~n.

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

15 SPØRSMAL OG SVAR

1. Hva står det romerske talltegnet
E for?

2. Hvilken plassering fikk Norges
tropp i EM i rytmisk gymnastikk
1982?

3. Hvilken form har en plakett?
4. Hva heter Danmarks nest største

by?
5. Hvilke fire landsdeler omfatter

Sør-Norge?
6. Hva heter Norges nest største

innsjø?
7. Hvem ble statsminister i Sovjet

i 1980?
8. Hvem ledet Kon-Tiki-ekspedisjo

nen 19477
9. Hvem vant både 15 og 30 km

langrenn i Norgesmesterskapet
1982?

10. I hvilket fylke ble Roald Amund·
sen født?

11. I hvilken nasjonalpark ligger
Galdhøpiggen?

12. Når ble København grunnlagt?
13. Hvor stort er folketallet i Oslo?
14. Hvor stor del av Danmarks be

folkning er bosatt i København?
15. Hva er hovednæringen på Is

land?
Svarene finner du på side 15.



Tegnspråkundervisningen
i Norge anno 1983

Apent brev til Norges Døveforbund
v/formann Rolf Hansen

Jeg hører med til den store gruppen
(300?) tegnspråklærere som finnes i
Norge i dag. Jeg har fulgt med i ut
viklingen fra den spede begynnelsen
i 1968/69 og fram til i dag. Jeg var en
av dem som strålte av glede og iver
da vi fikk tegnspråkhefter med bilder.

. Det fantes nemlig ikke i begynnel
sen. Bildene skulle gjøre det lettere
for elevene å kunne øve på leksene
hjemme, slå opp på tegn de ikke hus
ket osv. (At bildene også var en nød
vendighet for lærerne, sier seg selv;
det var så mange «nye» tegn som
dukket opp, at huskelisten var nød
vendig.) Jeg var en ivrig talskvinne
for prinsippet om tegn som støtte til
munnavlesningen. For selvfølgelig
var norsk det viktigste! Døve skulle
også gå på tegnspråkkurs for å læ
re de «nye» tegnene, dvs. norsk. Jeg
mente det var viktig at lærerne skul
le beherske norsk for å kunne under
vise «riktig» og «skikkelig». Dette
gjaldt også de døve lærerne, for det
ble så pinlig når den hørende lære
ren (for ikke å snakke om elevene)
måtte rette på den døves norske
grammatikk.

Ettersom jeg med tiden har fått
mer kunnskap om tegnspråk og mer
erfaring med undervisning, har jeg
forstått hvor inderlig feil jeg har tatt.
Tegnspråkundervisningen har gått ut
på å sette tegn på norske ord og til
norsk grammatikk. At dette systemet
kan være bra for f.eks. døvblitte, som
trenger noe som støtte til munnav
lesningen, kan jeg forstå. Men at det
skal kalles tegnspråk, blir for meg
mer og mer uforståelig. - Elever
som har gått fem trinn på tegnspråk
kurs, kan-ikke kommunisere med dø
ve på tegnspråk. De kan kanskje
meddele seg til døve og muligens og
så forstå noen av dem, av den gode
og enkle grunn at døve har lært
norsk. Man kan få kontakt med hver
andre fordi den hørende har lært å
gjøre talespråket sitt synlig og fordi
den døve har en fenomenal evne til
å tilpasse språket sitt til den høren
de omgivelsen. - Tegnspråk lærer
man stort sett ikke på tegnspråk·
kurs.

Hvis jeg meldte meg på et kurs i
engelsk, så ville jeg forvente å lære
det engelske språk. Jeg skulle ikke
akseptere å lære engelske ord til
norsk grammatikk. Bør ikke folk i
Norge som ønsker å lære tegnspråk
få lov til å lære tegnspråk? Jeg har
truffet døve som er redde for at tegn
språket skal bli ødelagt hvis det blir
lært bort til hørende. Hørende som
ikke er oppvokst med tegnspråk, ut
fører faste tegnuttrykk stivt og una
turlig og kanskje til og med galt! Jeg
har lyst til å sammenlikne med en
gelsk igjen. Engelsk (og alle andre ta
lespråk pluss det svenske tegnsprå
ket, bl.a.) har tålt å bli snakket ge
brokkent. Det er vanlig i all språkinn
læring at nybegynnere ikke beher
sker språket flytende med en gang.
Men man må få lov til å lære!! Norsk
tegnspråk er så sterkt og rikt at det
tåler å bli lært bort. Det er underlig
at tolkene i Norge må arrangere av
lesingskurs for å kunne reverstolke.
Burde ikke det å forstå et språk væ
re en naturlig del aven elementær
språkundervisning??

Jeg tror det blir gjort mye større
skade på tegnspråket når det blir la
get «nye» tegn som mangler all mu
lig visuell naturlighet. Og da tenker
jeg på en del av de tegnene som er
vedtatt i TSU og som er trykt i hefte
ne. Hvorfor kan man ikke trykke (ved
ta) tegn som er i bruk blant døve?
Jeg slo tilfeldigvis opp på leksjon 8-9
i kurshefte 5, og jeg vil anmode
NDF's styre om å gjøre det samme.
Hvem av dere bruker tegnene som
står trykt der, for: helt, skylle (klær
og munnen!), aksje, aksjeselskap,

. arv, beklage, bortkommet (!) for
skudd, føre opp, gjeld, innlevere, ki
lometer osv., osv.? Jeg føler det di
rekte diskriminerende overfor tegn
språket (og dets brukere!) at tegn
språk tilpasset talespråket (les
norsk) blir framstilt som «riktig» tegn
språk, og at «nye» tegn er «riktigere»
og «finere» enn «gamle» tegn. Det er
en holdning som har tiltatt i visse
kretser de senere år.

Jeg vil gjerne få stille Norges Dø
veforbunds styre to konkrete spørs
mål:

1) Hvilken linje følger NDF's styre i
tegnspråkspørsmålet?

2) Når skal det bli mulig for folk i
Norge å få lære tegnspråk slik dø
ve bruker det seg imellom?

Vigdis Solbø Peterson

Om tegnspråket
Med stor undring leser jeg i D.T. at
enkelte har uvilje mot videre debatt
om tegnspråket, og jeg har vanske
lig for å forstå deres innstilling.
Egentlig er det så mye uferdig, og
det gjenstår mye arbeid før tegnsprå
ket blir et enhetlig og homogent
språk for hele landet. Jeg tror ikke
det er heldig å overlate alt arbeidet
til eksperter, uten noe innslag fra
<<legfolk». Fra «legfolkets» side ser
mange med friske øyne på saken, og
det kan være nyttig.

Det blir stadig mer tydelig at en
kelte tviholder på munn/håndsyste
met, og dette er meget betenkelig.
M.H.S. må bare brukes som «nød·
hjelp".

Noen vil si at det er opp til hver en
kelt døv selv å avgjøre hvilket system
han/hun vil bruke. Men de glemmer
viktige momenter: samhørighet og
tilhørighet. Det er helt meningsløst
å splitte folket i flere smågrupper,
isolert fra hverandre. Språk er et vik
tig ledd når det gjelder samhørighet
i folket. Det samme gjelder for de dø
ves språk. Og nå vil enkelte splitte de
hørselshemmede i adskilte grupper,
de som bruker tegnspråk, og de som
benytter M.H.S. Det vil jo være langt
hyggeligere at døve kan føre uan
strengt samtale med hverandre, ved
at alle bruker samme system.

Tidligere har jeg skrevet en artik
kel om tegnspråket kontra M.H.S.,
men jeg holdt den tilbake da det ble
opplyst at M.H.S. var nødvendig som
«nødhjelp". Men nå finner jeg det
nødvendig at artikkelen blir satt inn.

J.S.R.
(Vi har sammen med ovenstående
fått et lengre innlegg fra J.S.R. om
MHS. Det kommer senere. - Red.)

JULEFEST FOR BARN
i

DØVEKIRKEN I OSLO
29. DESEMBER 1983 Kl 16.00
VIDøveprest Terje J. Johnsen

x BEVERTNING
. x??

x??
x OG MYE MER ...

VELKOMMEN!
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Typisk gateparti i Palermo. Mange hus er pyntet med statuer og ornamenter D fl·
ste gatene er trange. . e e

TIL PALERMO

Må forske dypere
Kongressens president, Cesare Ma·
garotto, takker de som har arbeidet
med kongress-arrangementet. Og
han prøver å unnskylde: Italia tok ar·
rangementet fordi det ikke var noen
søkere. Slik var det blitt kort tid til

jeg bare satt der og sov, men jeg sy·
nes kvaliteten er blitt dårligere for
hver kongress. Kanskje mitt inntrykk
henger sammen med at vi er blitt f1in·
kere i Norge? I teatret blir vi stadig
forstyrret. Det er så mange som er på
jakt etter en kjæreste og ikke bryr
seg om det som vises på scenen.
Teatret er bare bl itt et treffested.

For meg er også utstillingen en
skuffelse. De tekniske hjelpemidle·
ne er ikke noe nytt for meg. Mest
spent er jeg på kunstutstillingen. Her
er bilder som deltar i konkurranse
om beste foto og beste maleri. Men
det jeg leter etter, finner jeg ikke. Ik·
ke et eneste døve-motiv! På forrige
kongress gikk premien for beste ma
leri til «Døvt barn». - Her er det in·
genting. Vi kan gå omkring og få be·
kreftet at døve like godt som høren·
de kan male landskap, stilleben,
portretter osv., ta bilder av gater,
gamle koner osv. - men det vet vi
jo fra før. Hvorfor finner vi aldri f.eks.
«årets bilde» fra en typisk døve·situa
sjon? - Jeg er skuffet.

Religiøse hilsener
Tirsdag kveld og onsdag morgen ar·
beider kommisjonene med å lage si·
ne konklusjoner, som de skal få god
kjent av WFD's styre før de blir lest
opp ved avslutningen. Den høytide·
lige avslutningen samler en mengde
toppfolk på scenen. Av disse er fle·
re geistlige, prester som represente·
rer forskjellige religioner.

I en hel skoletime (3 kvarter) får vi
hilsener og velsignelser fra paven
(ved den katolske kirkes overhode på
Sicilia), fra den protestantiske kirke
fra den hebraiske, hinduistiske og is:
lamske religions representanter. AI·
le overbringer takk til Gud for en god
arbeidsuke som skal bli til hjelp for
døve over hele verden. En religiøs
sang blir framført av et italiensk
tegnkor. «Our Father» (Fader vår) blir
lest mens alle reiser seg. Så blir vel·
signelsen lyst over «alle som ikke hø·
rer", og med ønsket om at vårt arbeid
skal bli til velsignelse for døve over
hele verden.

Første del av avslutningen er over.
Personene på scenen blir skiftet ut
slik at byrået - WFD's styre - og:
så med de avgåtte styremedlemme
ne, tar plass.

Ingen døve-motiver
Fra mine besøk i Teatro Biondo har
jeg intet å fortelle. Det er ikke fordi

det er så mange av i byen? - Han
svarer: Det blir sluppet ned høy fra
helikopter! (Det er sikkert fleip.)

Spurven er like vanlig i Palermo
som i Oslo og Moskva. Det er også
svalen. Merkelig, synes jeg. Vi vet jo
at svalene flyr mot nord når somme
ren nærmer seg. Og likevel er det li·
ke mange svaler i Palermo som i Nor·
ge nå midt på sommeren. Er det sva·
ler med dårlig kondisjon som har gitt
opp den lange flyturen mot nord? Er
det funksjonshemmede svaler, som
holder seg hjemme?

DEL 7

Smiler av Mafiaen
Vi har hørt så mye om Mafiaen på Si·
cilia. Nå er vi på denne øya, som skal
være en slags sentral for verdens
banditter. Men når vi spør de døve si·
cilianerne om Mafiaen, så bare smi·
ler de. De har et nøytralt og «ufarlig»
tegn for Mafiaen, som om de med
begge hender snurrer hatten rundt
på hodet. Noen sier at Mafiaen har
et vennskapelig forhold til de døve.

Hele Sicilia virker på meg som ne
sten bare stein og sand. Selv i de pri·
vate hagene og i parkene er det ne·
sten ikke grønt gras. Palmetrær og
store kaktuser er nesten alt det grøn·
ne vi ser. Jeg spør en italiener: Hvor
får dere f6r til hestene og eslene som
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Egen bankett
Vi norske bestemmer oss for å sløy
fe avslutningsbanketten og heller
bruke pengene til en finere middag
på «vår» restaurant. Mange andre vil
være med, men plassen er begren·

På universitets-området, hvor kongressen ble holdt. Her er det fire av oss som venter
på de andre, i skyggen. Fra venstre: Britta, Solveig, Oina Margrethe og Toralf.

(Foto: Red.)

set. Rolf må være hard. Bare to ita
lienere (som vi har hatt mye kontakt
med) og fire dansker får plass med
oss. Vi blir 14 personer. Danskene er
Annelise Harboe (tidligere sekretær
i Døves Nordiske Råd), Annegrethe

Resolusjonene
fra de forskjellige kommisjonene blir
lest opp, og det er ingen sjanse til å
gjøre noe med dem. De er vedtatt, og
blir nå opplest. Det tar tid. (Vi skal
gjengi dem i sin helhet på annet sted
i dette eller senere nummere av DT.)

Så blir det utdeling av premier for
utstilte arbeider.

Magarotto: Det er vemodig å skil
les. Mellom oss som arbeider for og
blant døve er det et ekte vennskap.
Derfor er det tungt å reise fra hveran
dre igjen.

WFD-flagget blir firet, lagt sam
men og overlevert Finland. Liisa
Kauppinen tar imot og ønsker vel
kommen til Finland om 4 år. Sist blir
det vist en film om Finland.

forberedelsene. Han trekker en ho
ved-konklusjon:

Vitenskapen arbeider nå svært
bra. Men det trengs fordypning i for
skningen, og dette vil ta mye tid. Det
er viktig at vi viser solidaritet med
hverandre. Det trengs en profesjonell
holdning til døvhetens problemer.
Den viktigste klargjøring på denne
kongressen har vi fått i forbindelse
med implantasjon. (Den typen ope
rasjon som det var stor ståhei om her
i Norge i vår, med professor Terje
Gundersen i hovedrollen.) Han retter
en spesiell takk til tolkene. (Ved av
slutningen sto det tolker fra 9 land
framme, i denne rekkefølge: Sverige,
Norge, Japan, Storbritannia, USA,
Finland, Danmark, Nederland, Italia.)

Vukotic presenterer WFD-styret
som skal fungere i 4 år framover. Den
nye presidenten, Verker Anderson,
har en svært kort hilsen: Vi begynner
nå på en ny 4 års periode. Jeg er glad
for at Vukotic fremdeles er med. Jeg
vil takke organisasjonskomiteen,
med Magarotto i spissen, for arran
gementet av denne kongressen.

Tegneren Kåre Høgsve har her laget en god illustrasjon av «byrået», styret i verdensforbundet. Generalsekretæren taler, men
de andre i styret viser ingen interesse for hva han sier, - er tegnerens inntrykk.
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Pedersen (som samler «faste tegn·
uttrykk» i dansk tegnspråk), Palle
Vestberg Rasmussen (rektor på dø
veskolen i København) og Arne
Knudsen (lederen for Døvefilm).

Rolf, sammen med hovmesteren,
har komponert en eksklusiv meny for
kvelden. Det største problemet for
Rolf er å få italienerne til å holde
munn. De to, nåværende og tidlige·
re formann for døveforeningen i Pa
dova, vil holde endeløse taler.

I Guinness' rekordbok?
Arne Knudsen er som vanlig opp
glødd for Døvefilm. - I Danmark er
det nå innskrenkninger på alle om
råder, bare ikke hos Døvefilm, sier
han. De har gjennomgått en jevn ut
vikling og fortsetter med det. De pro
duserer to programmer i måneden.
Jeg spør om det blir utvidelse til 2-3
i måneden.

- Nei, det er ikke aktuelt, for det
vil kreve stor utvidelse av staben.

- Hva med emner?
- Vi velger mest de samme em-

ner som vi finner på avisnytt-siden i
Døves Tidsskrift, svarer Arne. - Det
vil si: Nye regler, lover, nytt om hel
severn osv. Men vi må også ha med
litt underholdning, slik at de døve ik
ke synes våre programmer er
kjedelige.

- Og når emnene er valgt?
- Valg av emner er alltid vanske-

lig. Når det er gjort, finner vi «lære·
re» og «skuespillere» til de forskjel
lige emnene. Vi må da sikre oss at
det enkelte emnet er forstått helt kor
rekt. Et utvalg på tre personer går så
gjennom det hele før produksjonen
starter.

Og hva mener vi om kongressen?
Dårlig arrangement. Dårlig ser

vice. Lite utbytte, og dette skyldes
arrangørene ...

- Denne kongressen bør få plass
i Guinness' rekordbok, sier Annelise.
- Som den dårligste kongress i hi
storien. Det eneste positive her i Pa
lermo, er at vi har fått dansk øl ...

Norske tyver???
Grytidlig neste morgen er vi på be
na. Koffertene våre setter vi ved re
sepsjonen mens vi spiser frokost. Så
kommer drosjene. Vi hjelper hveran
dre med å bære ut bagasjen, som
delvis blir surret på taket. Det er
langt til flyplassen. De to drosjene
kjører omkapp.

Bagasjen blir lempet av og ut
igjen. Jeg står på fortauet og passer
på at hver får sine kofferter. - Men
hva er dette? En koffert for mye!

Vi diskuterer. Kanskje det er kof-
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ferten til den gamle spanske for·
bundsformannen? Kanskje han 
eller en annen - nå går omkring på
hotellet og leter forgjeves. Kanskje
vi nordmenn nå blir stemplet som
koffert-tyver?

Rolf gestikulerer og «prater ita
liensk» med sjåførene, ber dem leve
re kofferten tilbake på hotellet. Vi hå
per det går ...

Samme kveld er vi hjemme igjen.
Norge tar imot oss med omtrent
samme temperatur som vi har vennet
oss til i Palermo. Vi kan begynne
sommerferien ...

SLUTT.

FØDT
Lene Marita fikk en lillesøster 9.
november.

Torhild (f. Holen)
og Steinar Grongstad.

90 AR
Knut Svela, Vikeså, 4389 Vikeså, fyl
ler 90 år 23. desember.

90 AR
Talette Fjeldheim (født Hauglund),
5580 Ølen, fyller 90 år 25. desember.

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

70 AR:
Ferdinand Luther, 3482 Tofte i Hu
rum, fyller 70 år 23. desember.

65 AR
Andreas Sundet, 2440 Engerdal, fyl
ler 65 år 21. desember.

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

60 AR
Knut Smedsgård, Elgveien 2, 3000
Drammen, fyller 60 år 26. desember.

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

50 AR
Erling Fylling, 6030 Langevåg, fyller
50 år 26. desember.

70 AR
Einar Johan Sandvik, Reitvollveien
13,8200 Fauske, fyller 70 år 21. de
sember. Han er gift med Klara, og de
har en sønn, Arne. Han er også blitt
bestefar til to stykker.

Einar er født og oppvokst i Sulitjel
ma, og han jobbet i mange år iSuli·
tjelma Gruber. De bodde i Sulitjelma
inntil for et par år siden, da de flyt
tet til Fauske, som ligger 6 mil uten·
for Bodø.

Einar er et av ildjernene i Salten
Døveforening, der han står på og gjør
et flott arbeid. Så er han hyttesjef på
Møllebekken feriehjem for døve. Der
har han gjort en fantastisk jobb bå
de inne og ute, slik at feriehjemmet
er blitt et så fint sted som det er nå
- en plass som vi alle er blitt så gla
de i.

Alle Einars venner vil gratulere
ham hjertel igst med dagen 21. de
sember. Vi håper han får en flott dag.

Bente.

GJERTRUD HAUGEN
På sin 73 års dag, 27. november, sov
net Gjertrud Haugen stille inn. Hun
bodde det meste av sitt liv i 9rkang
er-distriktet, deretter i Fannrem og
sist i Rindal. - Hun ble begravet 1.
desember fra Rindal kirke.

NELLY FJELDSTAD
som var født 10. august 1907, ugift
og bodde Målselv syke· og alders
heim, 9220 Moen.

KARI ELDNES FREDHEIM
som var født 31. desember 1892, gift,
og bodde på Målselv syke- og alders·
heim, 9220 Moen.

HENNY MARGRETHE HANSEN
(født Jørgensen), som var født 4. sep
tember 1906, enke, og bosatt på
Rolvsøy, 1600 Fredrikstad.



Kongstein skole på fin skoleleir
Det var i slutten av august måned. Vi
skole-elever skulle på leirskole til Ad
neram. Den dagen vi skulle reise,
kom bussen til Kongstein skole kl.
0945. Da pakket vi alle ryggsekkene
i bussen. Vi begynte å kjøre kl. 1000.

Det tok ca. 2% time før vi kom
fram til Adneram. Noen av lederne
hadde reist til Adneram før oss, for
di de skulle ordne med soveromme
ne og hvem som skulle sove sam
men.

Vi ble delt opp i to grupper, og hver
gruppe skulle ha hver sin dag til å
hjelpe på kjøkkenet. Hytta var kose
lig og var ganske stor. Vi var ute og
pratet mens vi ventet på middagen.
Kl. 1800 spiste vi middag.

Den første kvelden satt alle som
var med på leirskolen sammen, og
Elise Vølstad fortalte om ukens pro
gram. Kl. 2300 måtte vi alle sammen
på rommene, men på rommet vårt
kunne vi prate så mye vi ville.

Neste morgen sto vi opp kl. 0730
og vi tok gymnastikk.KI. 0900 heiste
vi flagg og sang nasjonalsangen
med tegn. Etterpå spiste vi frokost.
Vi måtte lage matpakke fordi vi skul
le på en lang fjelltur.

Da vi var samlet ved fjellvannet,
delte vi oss i to grupper. De fleste
valgte kort tur, og noen valgte den
lange fjellturen. Den dagen var det
kjempefint varmt vær med steikende

sol fra en skyfri himmel. Og alle gikk
i shorts og T-skjorte.

Noen av skoleelevene badet i van·
net på fjellet. De som badet, hadde
ikke badeklær med seg, men de ba
det med T-skjorte og truse.

De som gikk den lange turen, kom
996 meter over havet. Den turen tok
6-7 timer. Tilslutt kom vi til hytta. De
fleste fik vannblemmer på føttene si
ne, men alle var i godt humør.

Onsdag gikk vi alle til fjellvannet.
Der hadde vi sporlek. Vi satt og spis
te våre matpakker. Noen av elevene
og lærerne ble kastet ut i vannet.
Onsdagkveld viste Irma Bruun Hod
ne oss lysbilder fra London-turen og
Vier leirskole. Det var en koselig
kveld. Kokka laget gode kaker til oss
hver kveld.

På torsdag lærte vi førstehjelp, og
førstehjelp er viktig å kunne når vi
skal gå i fjellet.

Siste kvelden hadde vi det ekstra
koselig, for da ble det delt ut noen
premier og noen trøstepremier. Vi
hadde det gøy, fordi det var mye lek,
konkurranse og forskjellig annet.
Neste morgen stod alle opp kl. 0700,
fordi vi måtte pakke ryggsekkene og
rydde hele hytta. Vi hjalp hverandre
å vaske hele hytta. Vi var i Adneram
i fem dager. Vi hadde pent vær hele
tiden. Vi håper at vi kan ta slike tu
rer flere ganger.

Evelyn Johansen
Greta Sele

Gunnbjørg Fiskebekk
Gunn Kristin Akre

Johan Skårnes
Bjørn Morten Wold

Sverre Knutsen
Jerina

JESSHEIM

Ingv. Christensen
Transport AlS
1700 SARPSBORG

STØTT DØVESAKEN !

l\lIL\ J)~UL\~l\l
MALER
FORRETNING A.S
ALT I OVERFLATE-BEHANDLING

Postboks 98, 5032 MINDE

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

5046 RÅDAL

Firma Meydam
Postboks 106

4371 EGERSUND
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NYTT FRA FORENINGENE

BERGEN

Desember:
16. fr: Døves Idrettsklubb har julebord

på døvehytta.
19. ma: Velferdsenteret er åpent.
20. ti: Velferdsenteret er åpent.
21. on: Velferdsenteret åpent siste

gang før jul.
28. on: Barnejuletrefest i storsalen kl.

16.30. Lokalet åpent for andre
døve etter kl. 19,00.

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

Hilsen Torill Mjelde.

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 _

09. ma: Bridge.
12. to: Døveforeningen.
16. ma: Bridge.
19. to: Døveforeningen.

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

DRAMMEN

_ TELEMARK 1lii
Telemark Døveforening
Døves Hus, Tordenskjoldsgt. 15,
3900 Porsgrunn.

Døvekonsulent Thor Gisholt
har faste 1<ontortider:.
Mandager kl. 10-14 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-17 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et·
ter avtale.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

Januar:
Sønd.08. Juletrefest i Åssiden kirke.

__ VESTFOLD I11III

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

arr.).

ØSTFOLD

HEDMARK

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

Desember:
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.

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.

03. ti:
04. on:
05. to:

Januar:
02. ma: Velferdsenteret åpner etter

juleferien.
Bridgeklubben.
Døveforeningen har styremøte.
Menigheten arrangerer julefest
i storsalen.

10. ti: Bridgeklubben.
Dameklubben har styremøte.

11. on: Kontaktklubben for døvblinde
har møte i storsalen.
Folkedansøvelse i storsalen.

12. to: Frelsesarmeens julefest i
storsalen.

St. hans feiring
med fiskekonkurranse
Bergen Døves Ungdomsklubb hadde St.
hans-arrangement på feriehjemmet «Ris
perlen», 24.·26. juni.

Vi kom fram fredag kveld og slappet av
og pratet. Lørdag kom flere unge og gam
le til feriehjemmet, om ettermiddagen. Vi
var overrasket over at soverommene ble
fulle, men det var heldigvis plass til alle.

Om ettermiddagen skulle vi ta en tur
med båten, men fikk trøbbel med roret ca.
100 m fra kai. Det var en ledning som røk.
Det var bare å vende tilbake til kaien
igjen. Men skaden lot seg reparere og vi
kunne dra ut igjen. Og vi kunne begynne
fiskekonkurransen.

Arvid Støyva fikk først napp, det ble en
pale (sei). Så var det Øystein Ådnanes sin

AUST·AGDER

_ STAVANGER _

05/1: Julefest v/Frelsesarmeen.
1211: 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).
Fredag 16. desember:

Julebord.

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:
18. sø: SDIF, jule-bingo.

Januar:
05. to: Foreningen åpner etter nyttår.
07. lø: Juletrefest for barn og voksne

kl. 16.

Desember:
17. lø: Julebord for Sportsklubben.
20. ti: Bridge.
22. to: Kulturkveld i døveforeningen.
31. lø: Nyårsfest.

Januar:
08. sø: Barnefest i døveforeningen.
10. ti: Kvinneforeningen.
11. on: Hyggetreff for pensjonister.

Døvblitte har medlemsmøte.
14. lø: Voksenfest i døveforeningen.
18. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
25. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
26. to: Kulturkveld i døveforeningen.
27. fr: Fotokveld.

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 kirken.
1984:
06.01 fr: Voksenfest i kirken.
17.01 ti: Misjonskveld.
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tur - også han fikk en pale, det gjorde
også Reidun Bjerke. Så ble det en duell
mellom Arvid og Øystein, de fikk 3 hver.
Senere fikk Øystein problemer, snøret ro
tet seg til og satte seg fast. Dermed øket
Arvid sin ledelse. Resultatet ble: Arvid
fikk 8 paler, Øystein og Reidun 3 hver,
Dag 2, og Oddbjørn Vågen og Svein Tøm
merbakke fikk en hver.

Premier ble delt ut. Arvid fikk en kniv,
som vinner. Reidun og Øystein fikk dele

m!MØRE OG ROMSDAL ml
Desember:
29. to: Julegudstjeneste i kapellet,

Molde domkirke, kl. 18, med
fest etterpå. Ved døveprest
Roald Larsen.

-_ TRONDHEIM _~

Desember:
16. fr: Døveforeningen.
17. lø: Idrettslaget, julemøte på

Granly.
18. sø: Hytta er åpen.

Januar:
04. on: Døveforeningen.
06. fr: Døveforeningen.
08. sø: Juletrefest i Domkirkens me·

nighetshus kl. 16.
Hytta er åpen.

mm NORD·TRØNDELAG Il
STJØRDAL:
Lørd. 17. des.:

Julebord (se annonse).

Gudstjeneste
Onsdag 28. des.: Levanger kirke, kl. 12.

Julegudstjeneste for døve og høren
de, med fest etterpå. Ved døveprest
Roald Larsen.

Velferdssekretær
er det største ønsket for døveforeningen
i Nord·Trøndelag for tiden. - Vi håper å

4 kroker. Svein Tømmerbakke fikk en har
pe i trøstepremie.

Om kvelden spiste vi varme pølser og
drakk brus, ved bålet. Vi hadde også un
derholdning, først var det sekke·løp. Vi
hoppet i sekker på brua. Harald Håver
stad og Reidun Bjerke vant. De fikk hver
sin brus i premie. Så fortsatte vi med le
ker utover kvelden.

St. hans feiringen var vellykket. Man·
ge ville gjerne ha et slikt arrangement og
så neste år.

Arvid.

komme så langt at vi får en slik fast stil·
ling i fylket vårt, sier Olav Moen til
Arbeider-Avisa. - Det vil være en god in
vestering, sier han. - Videre håper han
at tekst-telefonen snart kommer ut som
hjelpemiddel for døve.

Moen ble intervjuet i forbindelse med
avslutningen av et tegnspråkkurs iLevan·
ger, hvor Karin Moen og Bjørg Marie Stav
rum har vært lærere. De er spesielt for·
nøyde med at lærerhøyskolen i Levanger
viser stor interesse for tegnspråkkurs.
Samtidig med at de får en grunnopplæ·
ring i tegnspråk, får de også mye infor
masjon om døves situasjon i skole og
samfunn.

Gaver til døvesenter
på Madagaskar

Siden sist, 01.06.83, har vi mottatt
disse beløpene:
Elisabeth Uipke 100
Votivgave R.H. 100
Alma Storaker 100
Mehlum 100
Barbara Hansens misjonsfore. 1.000
N.N. 1.000
K. og H. Størkersen 100
Undheim Døveforening 1.000

Totalt 3.500
Hjertelig takk. I tillegg kommer

adoptivpenger som er sendt direkte
til Ingebjørg Finstad.

Margot Hammer.

Lag Peterson vant DM
i bridge for lag
Døvemesterskapet i bridge for lag er
gjennomført, og lag Peterson gikk til
topps. Om 2. plassen ble det så jevnt
at rekkefølgen måtte avgjøres etter
1M P-kvotient.
1. Lag Peterson 83

(A. Brenden, S.A. Peterson,
O. Svare, A. Valla, Oslo)

2. Lag Zuckermann 76
(B. Kjølleberg, J. Stenseth, H. Walther,
E. Zuckermann, Oslo)

3. Lag Hansen _. 76
(A. Handberg, Oslo, R. Hansen, Dram·
men, J. Larsen, Oslo, K. Smedsgård,
Drammen)

4. Lag Pedersen 34
(H. Kvitvær, A. Pedersen, I. Rondes·
tveit, G. Røraas, Stavanger)

5. Lag Lillejord . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
(G.O. Brorstad, Trondheim, H. Lillejord,
Kristiansand, A. og F. Grut Løvig,
Arendal, J. SandeII, Kristiansand)

Utenfor konkurranse stilte lag Mørk.
Henrik Walther.

Har du prøvd å lade opp
engangs-batterier?
Det er i prinsippet 2 typer elementer
(batterier) som benyttes i høreappa
rater.
1. Primærelementet, der det er en

kjemisk prosess som produserer
strømmen.

2. Sekundærelement, som ikke selv
produserer strøm. Disse må lades
opp for å kunne brukes.

Primærelementene, bl.a. kvikk-
sølvbatterier, blir kastet når de er ut
brukte. Jeg har, med hell, forsøkt å
lade opp disse. Det ser ut som den
kjemiske prosessen er reversibel,
d.v.s. går begge veier. Nå vil mange
si at batteriene kan eksplodere, og
det er riktig. Det er bare et spørsmål
om hvor høy ladestrøm en velger.
Jeg har forsøkt med 2-500 ~ A =
0.0002 Amp., og ladet over lang tid.
Jeg har selv benyttet type 675 batte·
ri, som jeg har ladet opp igjen man·
ge ganger.

Er det noen andre, som har prøvd
dette?

Med vennlig hilsen
Helge A. Hult.

Døves Tidsskrift har spurt hos
Erik Høye AlS om det kan medføre ri·
siko å lade opp igjen en·gangs·
batterier for høreapparat. Vi fikk til
svar at med så lav strøm som her
nevnt, skulle det ikke by på noen ri
siko. Men oppladningen vil ta så lang
tid at det ikke vil lønne seg likevel.
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Fri-idrettsserien 1983:

Trondheim seriemester for 11. gang

Så er friidrettssesongen slutt for i år,
og den har på mange måter vært
oppmuntrende. Friidretten har ligget
nede i en bølgedal i flere år, men ser
ut til å komme oppover igjen. Dette
viser sluttstillingen i årets fri-id retts
serie, der deltakelsen har vært stør
re enn på flere år, og at lagene er
kommet ganske høyt poengmessig.

Det hindret likevel ikke Trondheim
i å ta sin 11. strake seier. Trønderne
har vært på topp hvert år siden 1973.
12.526 poeng klarte trønderne, og vi
må helt tilbake til 1969 for å finne en
notering som er høyere. Der står Os
lo Døves Sportsklubb bokført med
13.399 poeng. Det skal likevel godt
gjøres å komme nærmere topp-året
1965, der Oslo hadde 14.276 poeng.
Om trønderne noen gang vil komme
så høyt opp, er meget tvilsomt, for vi
merker tydelig at rekrutteringen
stagnerer. - Bare 4-5 utøvere holder
fri-idretten i hevd, så det spørs om
Walter Pedersen & co. klarer å hol
de koken neste år.

Andre lag stormer fram og viser
bedre rekruttering. At de ikke klarte
å slå Trondheim i år, skyldes rett og
slett at de ikke tar friidretten alvor
lig nok. De fleste bare slenger med
i DM, og så ferdig med det, ingen ten
ker på å plukke poeng i stevner hjem
me i konkurranse med hørende. La
genes fri-idrettsledere forstår ikke
sin oppgave, med andre ord. Ta det
te som en utfordring til å slå Trond
heim neste år!!! Satser man 100 pro
sent, blir fri-idrettsserien altså meget
spennende ...

I år har det vært spesielt hyggelig
å følge Oddbjørn Vågens rekordut
vikling. To av Reidar Brendens rekor
der har han slettet, og forbedret sin
egen rekord på 400 m. Sammen med
brødrene Solem er han den som kom
høyest opp poengmessig. La oss hå
pe på ytterligere framgang neste år,
hvor det da bare vi I være ett år igjen
til det store slaget i Los Angeles
1985.

K.Bj.K.

14 DØVES TIDSSKRIFT - UKENVTI·UTGAVEN

Sluttstillingen:
1. Trondheim Døves Idrettslag

1. John Solem, spyd 67.58 851
2. Tore Solem, spyd 67.38 849
3. Ola Sande, 10.000 m 34.32.1 676
4. Petter Stangvik, høyde 1.78 662
5. Ola Sande, 5000 m 16.34.4 651
6. Tore Solem, 100 m 11.7 643
7. Tore Solem, lengde 6.15 637
8. Tore Solem, høyde 1.75 634
9. Ola Sande, 3000 m 9.39.2 624

10. Tore Solem, kule 12.34 622
11. Ola Sande, 2 eng.mil 10.26.5 621
12. Tore Solem, diskos 36.12 607
12. Ola Sande, 2000 m 6.12.8 607
14. Ola Sande, 1500 m 4.30.6 585
15. John Solem, kule 11.59 572
16. John Solem, tresteg 11.80 546
17. John Solem, høyde ult. 1.45 542
18. John Solem, høyde 1.65 540
19. Asbjørn Kjøsnes 10.000 m 37.30.3 536
20. Petter Stangvik, lengde 5.63 521

Sum: 12.526

2. Bergen Døves Idrettsklubb
1. Oddbjørn Vågen, 1000 m 2.32.3 800
2. Oddbjørn Vågen, 800 m 1.57.09799
3. Oddbjørn Vågen, 1500 m 4.05.14774
4. Oddbjørn Vågen, 3000 m 9.00.4 758
5. Oddbjørn Vågen, 400 m 52.3 707
6. Tormod Bjerke, stav 3.50 672
7. Jon M. Brauti, tresteg 11.83 549
8. Oddbjørn Vågen, 200 m 25.04 548
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. Arvid Støyva, 1500 m 4.58.2 418
16. Tormod Bjerke, kule 9.12 395
17. Jon M. Brauti, lengde 5.09 393
18. Tormod Bjerke, diskos 26.20 384
19. Arvid Støyva, lengde ult. 2.61 358
20. Geir A. Karlsen, 400 m 62.9 346

Sum: 10.849

3. Oslo Døves Sportsklubb
1. Werber Wennerstrøm, spyd 58.76746
2. Tor Hammerborg, diskos 41.30 711
3. Tor Hammerborg, kule 12.89 658
4. Tor Hammerborg, slegge 38.36 630
5. Torkel Hoff, 1500 m 4.31.24 581
6. W. Wennerstrøm, diskos 34.30 569
7. Tor Hammerborg, høyde ult. 1.46554
8. Bård Thoresen, 200 m 25.2 540
9. Tor Hammerborg, lengde ult. 2.90 537

10. Torkel Hoff, 5000 m 17.47.3 528
11. C. Mehlum, lengde ult. 2.86 512
12. Gunnar Kvitvær, tresteg 11.49 511
13. Gunnar Kvitvær, lengde 5.57 507
14. Bård Thoresen, 100 m 12.5 482
15. Andreas Fjelde, 100 m 12.6 463
16. Andreas Fjelde, 800 m 2.20.7 443
17. Jon A. Vik, tresteg 10.85 438
18. Gunnar Kvitvær, 100 m 12.8 426
19. Bård Thoresen, lengde 5.22 425
20. Torkel Hoff, 200 m 26.62 422

Sum: 10.683

4. Stavanger Døves Idrettsforening
1. Petter Sørensen, høyde 1.75 634
2. Geir Sinnes, 200 m 25.0 556
3. Geir Sinnes, 100 m 12.2 540
4. Geir Sinnes, 400 m 56.80 537
5. Geir Sinnes, 800 m 2.14.2 529
6. Knut Thoresen, 200 m 25.4 523
7. Ketil Kvitvær, 100 m 12.4 501
8. Jan Ståle Storøy, lengde ult. 2.84500
9. Ketil Kvitvær, lengde 5.52 496

10. Petter Sørensen, lengde 5.42 472
11. Ketil Kvitvær, 200 m 26.1 468
12. Petter Sørensen, tresteg 11.11 468
13. Knut Thoresen, 100 m 12.6 463
14. Geir Sinnes, lengde ult. 2.77 457
15. Gaute Stangeland, lengde ult. 2.75 445
16. Petter Sørensen, 100 m 12.7 444
17. Ketil Kvitvær, tresteg 10.83 434
18. Ola Bergane, lengde ult. 2.73 433
19. Arnulf Pedersen, lengde 5.23 427
20. Arnulf Pedersen, 100 m 12.8 426

Sum: 9.753

Ålesund Døves Sportsklubb
1. Arne O. Løvik, 10.000 m 34.24.8 683
2. Arne O. Løvik, 5000 m 16.41.7 638
3. Arne O. Løvik, 3000 m 9.49.5 591
4. Arne O. Løvik, en eng.mil 5.02.3 521
5. Arne O. Løvik, 1500 m 4.42.0 512
6. Kjell Fiskergård, 10.000 m 39.12.0 466
7. Kjell O. Olsen, høyde ult. 1.37 442
8. Karsten Ramsvi k, 100 m 12.9 408
9. Kjell Fiskergård, høyde ult. 1.34 404
9. Harald Oppigård, høyde ult. 1.34404

11. Kjell Fiskergård, lengde ult. 2.63 370
12. Adolf Standal, høyde ult. 1.31 366
13. Broder Gundersen, kule 8.62 355
14. Adolf Standal, kule 8.52 347
15. KjeilO. Olsen, 10.000 m 42.33.0 343
16. Kjell O. Olsen, 2000 m 7.16.0 342
17. KjeilO. Olsen, lengde ult. 2.57 333
18. Arne O. Løvik, kule 8.32 331
19. Broder Gundersen, spyd 29.90 328
20. Kjell O. Olsen, 400 m 63.9 318

Sum: 8.502

6. Porsgrunn Døves Sport
1. Johnny Olsen, spyd 40.95 505
2. Alfred Vangen, 5000 m 18.12.0 490
3. Bjørn K. Halvorsen, lengde 5.35 456
4. Alfred Vangen, 1500 m 4.51.9 454
5. Tore Christiansen, 800 m 2.20.6 444
6. Tore Christiansen, 5000 m 18.50.6435
7. Bjørn K. Halvorsen, tresteg 10.79431
8. Tore Christiansen, lengde ult. 2.71 420
9. Tore Christiansen, 1500 m 5.03.1391

10. Tore Christiansen, høyde ult. 1.30353
11. Odd Paulsen, kule 8.46 342
12. Tore Christiansen, 200 m 28.5 298

5.019

ARSMØTE
Sandnes Døves Sportsklubb holdt
sitt årsmøte på Eldresenteret 25. no
vember. Valgene ga dette resultatet:

Sem Bratland, formann. Kurt Knut
sen, kasserer, Astrid Frøyland, sek
retær. Bjarne Eriksen, styremedlem.
Bergljot Jakobsen, revisor.

I kaffepausen smakte det godt
med flotte smørbrød, som Jakobsen
hadde laget.

Kurt Knutsen overrakte Sem Brat
land en innsats-pokal fra Rogaland
Skøytekrets og en pokal fra Sandnes
Døves Sportsklubb for fine resulta
ter i Ital ia i år.

Astrid Frøy/and.



Døvemesterskap i skyting med luftgevær
Bjørn Jerstad mester 1983

Mesterskapet ble avviklet pr. korre
spondanse. Ialt 20 skyttere deltok.
Bjørn Jerstad ble døvemester i her
reklassen, og i dameklassen vant
Leikny Holden.

I herreklassen var det meget jevnt,
med 5 skyttere som hadde poeng
sum fra 355 til 368. Meget bra. For
første gang kom det med 3 gutter fra
Skådalen skole, og som deltok uten
for konkurranse. Dette tegner bra.
Blir flere skoleelever interessert i
skyting, er det mulig det kan tas med
i skolemesterskap. Dette bør skole
idrettsutvalget ta opp.

Korrespondansemesterskap i sky
ting med luftgevær blir det trolig
slutt med. Det blir isteden døvemes
terskap i luftgevær og miniatyrsky
ting, en helg om vinteren. Men dette
kan først avgjøres på forbundstinget
i mars 1984.

Vel møtt til Korrespondanse-DM i
miniatyrskyting, 15. februar 
15. mars -84.

Samling for skyttere i Oslo
12.-13. November
NDI's skytterkomite samarbeidet
med Norges Skytterforbund om sam
lingen, som ble holdt på Norges
Idrettshøgskole. Samlingen var me
get vellykket og lærerik.

Studieleder Anne Grethe Jeppe
sen i Norges Skytterforbund ønsket
velkommen. Tolk var Frøydis Kjelle
Larsen. Hun åpnet samlingen og in
formerte om programmet for de to
dagene. Så overtok instruktør Rune
Sørlie. Han snakket om luftskytevå
pen, stående skytestilling, oppbyg
ging og analyse og hvordan trene ef
fektivt. Det ble vist video fra EM i
Haag 1982.

2. dag av samlingen begynte pro
grammet om morgenen i NIH's kom
bihall, med liggende skytestilling
(miniatyr). Denne dagen hadde vi
Ann Kristin Malmqvist som tolk. Sør
lie forklarte oss hvordan
skytestillingen skal være.

Vi fikk skyte i liggende og knestå
ende, mens Sørlie rettet opp feil, så
vi ble bedre. Etter dagens instruksjon
var det anledning til spørsmål, og
som vi fikk svar på.

Så gikk vi over til emnet fysisk tre
ning for skyttere, med instruktør
Bratland, i teori og praksis. I klasse
rommet tok han for seg teorien om

Resultater døvemesterskapet
i luftgevær:

1. Bjørn Jerstad, Stavanger 368
2. Einar Jacobsen, Oslo 364
3. Erik Andresen, Oslo 360
4. Jørgen Holden, Oslo 356
5. Øystein Strand, Oslo 355
6. Egil Galta, Stavanger 323
7. Fikret Taskaparan, Stavanger 278
8. Geir Sinnes, Stavanger 268
9. Petter Sørensen, Stavanger 264

10. Alfred Vaclavek, Oslo 254
11. Gaute Stangeland, Stavanger 231
12. Fridtjof Hatteland, Stavanger 127

Damer
1. Leikny Holden, Oslo 321
2. Sigrunn Storøy, Stavanger 245
3. Hedvik Sinnes, Stavanger 218
4. Irmi Andresen, Oslo 203
5. Ine Lorentzen, Stavanger 200

Utenfor konkurranse (skolegutter)
1. Geir Henning Nesvang, Skådalen 214
2. Tore Frøynes, 14 år, Skådalen 201
3. Terje Røsbak, 15 år, Skådalen 187

Andreas Kallevik.

treningen. Etterpå løp vi rundt
Sognsvannet, fra Norges Idretts
høgskole. Det var 4 km å løpe rundt
vannet, og jammen var det uvant å
løpe så langt. Vi var ialt 5 skyttere
som løp fram til NIH's kombihall
hvor vi hadde gymnastikk. Ja, det var
harde øvelser, men slik burde vi gjø
re for framtiden.

Anne Grethe Jeppesen avsluttet
samlingen. Hun ønsket oss velkom
men tilbake til høsten. Andreas Kal
levik takket for at vi fikk så stort ut
bytte av samlingen. Norges Skytter
forbund fikk 2.500 kr fra Norges Id·
rettsforbund til instruksjon og infor
masjon for døve. Derfor hadde stu
dieleder Jeppesen tatt kontakt med
meg. Skytterne utenbys fra fikk dek
ket sine reiseutgifter fra NDI.

De som var med på samlingen var:
Erik Andresen, Jørgen Holden, Bjørn
Jerstad, Egil Galta, Andreas Kallevik,
Einar Jacobsen og 3 skolegutter fra
Skådalen skole. Øystein Strand var
med og hjalp til.

Neste gang bør flere interesserte
skyttere komme til samling. Den var
absolutt verdt å være med på, og al
le var meget fornøyd. På gjensyn
neste gang.

Andreas Kallevik.

Skøytesport
Skøytesesongen ble åpnet med et
trenings-stevne på kunstisbanen i
Sørmarka ved Stavanger 18. novem
ber. Forholdene var bra.

Jan Ståle Storøy fra Stavanger var
ikke med og konkurrerte på grunn av
sterk forkjølelse. Gaute Stangeland,
Stavanger, og Sem Bratland, Sand
nes, debuterte på 1.500 m.

Resultater:
Sem Bratland 2.25,5
Gaute Stangeland 2.28,9

Gunder Søvik, Oslo, gikk en meget
svak langdistanse, 3.000 m, under et
treningsløp på Valle-Hovin 30. no
vember. Tiden ble 5.58,8. Han trapper
ned, og har ikke trent så godt i år. Det
var 7 kuldegrader og gode forhold på
isen.

Gunder Søvik.

Forbundsnytt

Hørselstest - audiogrammer
CISS opplyser i brev av 24/9-83 at del
takere til internasjonale stevner må
ha avlagt hørselstest på forhånd. Det
gjelder:

- Verdenslekene for døve
- Verdensmesterskap for døve
- Regionale mesterskap (europe-

iske, amerikanske etc.)
En bunke med audiogrammer fulgte
vedlagt, og etter endt hørselsprøve
skal deltakernes audiogram sendes
til CISS vi president Jordan. - En
gjør oppmerksom på at spillere som
skal delta i kvalifiseringskamper for
an sommerlekene i 1985 må forevi
se audiogram. Det samme gjelder for
anmeldelse av ny verdensrekord.

Vedtak: Tatt til etterretning.

SVAR
på spørsmålene på side 6:
1.250.
2. Femteplass.
3. Firkantet.
4. Arhus.
5. Østlandet, Sørlandet, Vestlandet

og Trøndelag.
6. Femunden.
7. Nikolaj Tikhonov.
8. Thor Heyerdahl.
9. Jan Lindvall.

10. I Østfold.
11. I Jotunheimen nasjonalpark.
12. I 1167.
13. Ca. 450.000.
14. Ca. % av Danmarks befolkning.
15. Fiske.
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