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- BILDET:
- Vi falt for dette bildet, som avslutning
-
- på året. Det minner om en glad nyt-

- tårsfest (selv om det er fra en pizza- --
- fest i Oslo Døves Ungdomsgruppe). Se

på bildet og bli glad! Takk for i år! --
-
- --

---



Tegnspråkseminar i Norge neste år
har Døves Nordiske Råd bestemt

Døves Nordiske Råd holdt møte på
AI 26. februar. Fra Norge deltok Rolf
Hansen (formann i rådet) og Svein
Arne Peterson. Det har dessverre tatt
mange måneder før vi har fått refe
ratet. Vi vil likevel nevne noen av de
saker som ble behandlet.

Det var søkt til Nordisk Kulturfond
om midlertil et prosjekt med tittelen
«Døves liv i Norden». Søknaden ble
avslått, med henvisning til mangel
på midler. Man ble henvist til den
nordiske nemnd for handikapspørs
mål. Sverige ble pålagt å ta slik
kontakt.

En henvendelse fra nordisk kurs
om tolking, ble behandlet. Et spesielt
ønske ble vedtatt oversendt WFD.
Karl-Erik Karlsson, Sverige, fikk i
oppdrag å arbeide for en felles tolk
koordinator fra Norden ved verdens
kongressen i Palermo. Tolkene fra
hvert land skulle så følge koordina
torens anvisninger. Hvert land skul
le også få beskjed om i forveien å

sende beskjed til koordinatoren om
hvilke fordrag deres deltakere ønsket
å overvære.

Jan Zakariassen orienterte om
grunnene til at Færøyene ønsker å
bli direkte medlem av DNR. Det ble
enighet om å ta dette opp til drøftel
se 12. mars, i Danmark, da Færøye
ne var en underavdeling av Danske
Døves Landsforbund.

Fra avholdte nordiske seminarer
ble opplyst at rapporter var kommet
fra Nordisk kulturfestival på Lille
hammer og fra Nordisk tegnspråkse
minar i Danmark. Om Nordisk ung
domsleir i Danmark ble det påtalt at
det hadde vært alkohol på avslut
ningsfesten, til tross for ønsket om
rusfri leir, besluttet av nordisk ung
dom selv.

For 1984 ble besluttet å holde dis-
se nordiske seminarer o.l.:

a) Ungdomsleir i Finland.
b) Tegnspråkseminar i Norge.
c) Kulturseminar i Danmark.

d) Konsulentmøte i Sverige.
For 1985 er planlagt: Tolkseminar

i Finland, Barneleir i Sverige, U-Iands
seminar i Sverige.

For 1986: Tegnspråkseminar i Sve
rige, Festival/kongress på Island,
Ungdomsleir på Island, Foreningsse
minar i Danmark.

Hvert land må selv søke om støt
te til de seminarer osv. som de skal
arrangere.

Neste DNR-møte ble fastsatt til
25.-27. november 1983 i Finland.

~~
.Gudstjenester ~!I.

DØVEPRESTEN I ØST

1. januar kl. 11:
Døvekirken v/Sissel Hasleholm.

8. januar kl. 11:
Døvekirken v/Anders Kjuus.
Innsettelse av hovedprest
Anders Kjuus ved biskop
Andreas Aarflot.

Kontorassistent/telefontolk
hos Norges Døveforbund
Til NDF·Oslokontoret søkes en kontorassistent/ døvetolk i heltids stil
ling. Arbeidet vil bestå hovedsakelig av telefontolking.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning.
For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Nærmere opplysninger

om stillingen kan gis av døvekonsulent Per Chr. Larsen ved NDF's
Oslokontor. Sven Brunsgt. 7.

Søknad sendes Norges Døveforbund, Oslokontoret, postboks 6850,
St. Olavs plass, Oslo 1, snarest mulig og innen 15. jan. 84.

Til NDF-Trondheimskontoret søkes en kontorassistent/døvetolk i del
tids stilling. Foruten vanlig kontorarbeid vil arbeidet bestå vesentlig
av telefontolking.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning.
For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Nærmere opplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til døvekonsulent Halvor Grefte
grett, Eirik Jarlsgt. 2, i Trondheim.

Søknad sendes Norges Døveforbund, Trondheimskontoret, Eirik
Jarlsgt. 2,7000 Trondheim - snarest mulig og innen 15. januar 1984.

Til NDF-Bergenskontoret søkes en kontorassistent/døvetolk i heltids
stilling. Foruten vanlig kontorarbeid vil arbeidet bestå vesentlig av
telefontolking.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning.
For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Nærmere opplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til forbundssekretær Ohna,
Klaus Hanssens vei 22 i Bergen.

Søknad sendes Norges Døveforbund, Bergenskontoret, postboks
97, 5001 Bergen, snarest mulig og innen 15. januar 1984.

2 DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI·UTGAVEN

lIDØVEPRESTENE IVESTIII

, 1. januar kl. 14,00:
Døves Aldershjem, Straume.

8. januar kl. 11:
Volsdalen kirke, Alesund, fami
Iiegudstjeneste, Straume.

III DØVEPRESTENE I NORD II
1. januar kl. 11:

Gudstjeneste i Døvekirken,
døveprest Larsen. Nattverd.
Terje Johnsen reiser til Nord
Norge.

3. januar kl. 18:
Tromsdalen kirke v/Terje J.
Johnsen. Etterfølgende sam
vær i menighetssalen.

5. januar:
Samling på Sortland v/Terje J.
Johnsen.

8. januar kl. 11:
Narvik kirke v/Terje J.
Johnsen.
Etterfølgende samvær.

8. januar kl. 15:
Familiegudstjeneste i forb.
med julefest, døveprest Lar
sen.

15. januar kl. 16.30:
Gudstjeneste på Døves Alders
hjem, døveprest Larsen. Natt
verd.



Døves Tidsskrift 1984:
Det blir alvor!
Nå er det endelig avgjort at Døves
Tidsskrift i 1984 vil komme ut slik
landsmøtet ønsket det. Det vil si: Dø
ves Tidsskrift kommer ut hver uke
med 24 sider, hvert nummer med far
ge på forsiden, og noe faglig stoff
skal det være i hvert nummer. Første
nummer skal være i din postkasse
fredag 6. januar.

Bladet får nå en redaksjons-stab,
3 personer som skal lønnes av Døves
Tidsskrift. Redaktøren fortsetter som
før (Thorbjørn Johan Sander), og de
to andre er Ingeborg Skaten Nesse
og Britt Elisabeth Skogstrand. Disse
arbeider sammen på forbundskonto
ret i Bergen.

Redaktøren arbeider med å skaf
fe andre faste kontakter og medar
beidere til spesialoppgaver.

Når dette skrives, er ingen avtale
c

Takk for året!
Med dette siste nummeret i rekord
året 1983 vil redaktøren sende en
HJERTELIG takk til alle medarbeide
re, som har sendt stoff til bladet i
årets løp. (Honorar kommer senere,
som vanlig ... )

Jeg sender også alle bladets lese
re ønsket om et godt nytt år, med
takk for det som nå er slutt. Jeg sy
nes det er overveldende mye å tak
ke for, når jeg ser meg tilbake. Det
er så mange av dere jeg har fått brev
fra. Det er så mange av dere jeg har
hatt gleden av å treffe i 1983. Dere
har vært med på å gjøre dette året til
et rikt år.

Hjertelig takk!
Thorbjørn Johan Sander.

for 1984 inngått med Norges Døve
Idrettsforbund om sportssider. Vi
regner likevel med at det blir minst
to sportssider i hvert nummer fram
over. Sportsstoff skal sendes Norges
Døve-Idrettsforbund, Sven Brunsgt.
7, Oslo 1, som ordner det og sender
det samlet til redaksjonen i Bergen.

Nyhetsstoff vil vi prøve å få FORT
inn i bladet. Du må likevel regne med
at det normalt tar ca. 10 dager, eller
litt mer, fra du sender stoffet og til
det kommer i bladet. Men hvis det er
noe som HASTER, så får du en spe
siell sjanse. Vi kan samle opp det
som kommer de siste dagene i uken,
til og med mandag morgen, og det
te stoffet kommer i det bladet du får
i posten fredag samme uken! (Vi har
en avtale med trykkeriet om at side
5 og side 8 skal stå ledig hver man
dag morgen til siste nytt.)

Faglige artikler, reiseberetninger,
«syn på saken» o.l. blir tatt inn etter
hvert som det blir plass.

Neste nummer
skal være i postkassen hos abon
nentene neste fredag, 6. januar. Det
blir på 24 sider, og med farge på for
siden. - Viktig nytt, som haster, er
det mulig å få med, hvis redaksjonen
får det senest mandag morgen før kl.
9 samme uke.

Formannsmøte
NDF har innkalt til formannsmøte på
AI i helgen 13.-15. januar. Møtet er
først og fremst for forenings-lederne
og forbundsstyret. I tillegg kommer
forbundets konsulenter. Foreninge
ne har muligheter til å få med flere
enn bare foreningsformannen.

På møtet skal man diskutere en
del viktige saker i forbundet. De vik
tigste sakene er: Forbundets framti
dige administrasjon. - Kontakten
mellom foreningene og forbundet. 
Sosialtjenesten i kommunen, hvor
dan går vi fram for å få tilskott til
foreningenes virksomhet?

Forbundet dekker reise og opp-

IIII.IRIIIII··.·.··.···.·········
Desember/januar:
26·01: Ungdomsleir for døve, Meråker i

Trøndelag.
Januar:
13-15: «Formannsmøte» på AI, for le·

derne av døveforeningene, for·
bundsstyret og konsulentene.

16-20: Kurs i samfunnskunnskap, AI.
16·21: Kurs for vei ledere ti lutdan·

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

for foreldre til hørselshemmede
barn, AI.

27-29: Kulturkonferanse på 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.

hold, bortsett fra at foreningene må
betale kr 400,- for hver av sine del·
takere. Deltaker-tallet er begrenset.

Påmeldings-fristen er satt til 5.
januar.

Kultur·konferanse
NDF har sendt ut innbydelse til
kultur-konferanse på AI helgen
27.-29. januar. Der skal diskuteres
program for Døves kulturdager 1984,
og så skal det diskuteres om begre
pet «Kultur for alle».

Reise og opphold dekkes av for
bundet. Det blir også mulig å søke
om stipend til å dekke tapt arbeids
fortjeneste.

Påmeldingsfristen er 16. januar.

Nye stillinger
Det averteres nå etter døvetolk/kon
torassistent til forbundets kontorer
i Oslo, Bergen og Trondheim. Viktig
er det å få slike tolker som kan tolke
flytende til/fra døve i telefonen.

Se annonse for disse stillingene
på side 2.

DØVES TIDSSKRIFT
Ukenytt·utgaven

Nr. 54 30. desember 1983 64. årg.
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Fra handikap til service for andre:

Trine Hagen åpner fotpleiesalong

At en fotpleiesalong åpnes, kan væ
re godt lokal nytt. Når det gjelder Tri
ne's Fotpleiesalong i Fagerborggt.
54 (i Oslo) er selvfølgelig også det en
god nyhet for de som bor på Major
stua, på Adamstuen, rundt Bislet og
Ullevål. Men historien om 23-årige
Trine Hagen har allmenn interesse,
fordi den er fortellingen om en tap
per ungdom som har overvunnet be
tydelige handikap. Sterkt hørsels·
svekket, som hun blant annet er,
kunne unge Trine lett blitt en av dem
som trenger samfunnets hjelp. Iste
denfor er det hun som nå yter sam
funnet sin tjeneste gjennom den fot
pleiesalongen hun har åpnet og eier.

Men vi som kommer for å få fag
lig behandling av føttene, vil ha van
skelig for å oppdage at Trine hører·
dårligere enn de fleste av oss andre.
Hun leser på munnen hva vi sier. Og
dessuten kan hun noe som de fær
reste av oss andre behersker: tegn
språket.

Viljen til selvstendighet
- Hva var det som fikk deg til å

ta en treårig utdannelse innenfor et
spesialfelt som fotpleie?

- Først og fremst ville jeg bli selv
stendig og ikke ligge andre til byrde.
Derfor måtte jeg skaffe meg en skik
kelig utdannelse, et fag jeg kunne.
Dessuten er jeg utadrettet og liker å
ha med mennesker å gjøre. - Men
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jeg må takke mine foreldre for så
mye. Uten dem, hadde jeg ikke kun
net åpne denne salongen. Ikke bare
det. De har hjulpet meg på alle må
ter underveis, for de har trodd på mi
ne muligheter og praktisk støttet
meg slik at jeg har kunnet etablere
meg allerede nå. Fordi de begge har
lang erfaring i service-yrker, hvor
man må lære seg å omgås menne
sker, har de også gitt meg nyttige råd
og tips.

Før Trine begynte med fagutdan
ningen ved Sogn Yrkesskole, tok hun
grunnkurs i helse- og sosialfag ved
Sandaker Videregående.

En særdeles trivelig salong
- Er ikke salongen min blitt rik·

tig fin og trivelig? spør Trine med
oppriktig forventning og stolthet,
mens hun viser om. - Jovisst er den
det. Trivelig og nypusset overalt,
skinnende rent og med toppmoder
ne arbeidsbord, behandlingsstol og
utstyr forøvrig. Noen titusener kroner
har gått med for å komme igang. Vi
har på følelsen at her har bare det be
ste vært godt nok.

- Ja, for kundene skal trives og
ha det litt godt hos meg, sier Trine
mens den behagelige behandling er
igang. Hun har tent levende lys og
tryllet fram kaffe og hjemmebakte
kaker fra sin lille kjøkkenregion bak
selve behandlingslokalet. Foran har

hun inngang og venterom, hvor ne
ste pasient allerede kan sitte og ny
te et fotbad.

- Hvor lang tid tar en vanlig be
handling?

- Ca. en time. Jeg liker å bruke
god tid med hver enkelt. Fotpleie er
ofte et forsømt område, og i tillegg
har jeg oppdaget at det er godt for
mange å prate også om personlige
ting mens de slapper av under be
handlingen. Og ingen skal være eng
stelig for hva de sier til meg. Vi fot
terapeuter har som leger og psyko
loger taushetsplikt. Skriv også at vi
siden 1978 er fagbeskyttet gjennom
autorisasjon.

Dårlige føtter kan'bli bedre
Trine forteller at mange har dårli

ge føtter, men at de kan bli meget be
dre med skikkelig pleie:

- Flere har fortalt meg at de går
mye bedre etter en behandlingstime,
og det her vært tilfeller hvor jeg selv
har kunnet se det. Men det er ikke
bare folk med be.vegelsesbesvær
som har godt av fotpleie, det har vi
alle sammen, selv de sprekeste.

Det er ikke bare hard hud som blir
fjernet. Behandlingen er individuell.
Noen trenger også hjelp med ned
grodde negler og ilker som gjør
vondt hvis de ikke blir behandle,t.
Mange gjør den feilen at neglene
klippes for korte og derfor gror ned
på sidene, forklarer Trine. Før be
handlingen begynner, har hun tegnet
kart over føttene som minner om
tannskissene hos tannlegen. Det blir
bevart i kartoteket. '

Vi er kommet til slutten av behand
lingen med krem, massasje og kjø
lig fotpudder. Ingen tvil, Trine Hagen
kan sitt yrke.

Dertil er hun en liten dame med en
stor utstråling av menneskelig var
me. Hun tilhører dem som vinner
hjerter.

Idar Aarheim.

Frelsesarmeen, Oslo
har JULEFEST for døve fredag 30.
desember kl. 19 i Frelsesarmeens lo
kale i Kirkeveien 62, Oslo. - Major
Einar Madsen og frue, major Kelly
Smevik og flere deltar. Det blir be
vertning, leker med barna, gang
rundt juletreet m. m.



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Skattekortet
Ved juletid skal du ha fått nytt skattekort 
for året 1984. Hvis du ikke har fått det, bør
du snarest henvende deg til ligningskonto
ret i din hjemme-kommune.

Skattekortet sier hvor mye du skal trek
kes i skatt. Din arbeidsgiver skal ha det i god
tid, fra deg, slik at han kan bruke det ved
din første lønn i 1984.

Hvis du ikke leverer ditt skattekort, skal
arbeidsgiveren trekke 50% skatt. Hvis du er
arbeidsløs, skal det trekkes 50% av syke
penger og dagpenger, hvis du ikke har le
vert skattekort som viser at dette er for mye.

Hvis din lønn blir forandret i 1984, er det
best at du sier fra til ligningskontoret, så får
du nytt skattekort som stemmer bedre.

Lysere dager
Sola har snudd, som folk sier. (Det er selv
følgelig feil.) Nå blir dagene lengre igjen. Vi
sier: «Vi går mot lysere tider.» Vinter-solverv
- «sol-snu-dagen», 22. desember, er den
korteste dagen på den nordlige halvkule, den
delen av Jorden som er nord for Ekvator.

Bil-forsikring opp
Vi må betale mer i bil-forsikring i 1984: 6%
mer for personbiler, 10% mer for lastebiler,
15% mer for motorsykler og mopeder, og
20% mer for store varebiler.

Det er forsikringsselskapet Gjensidige
Skade som opplyser dette. Selskapet er det
største i bilforsikring her i landet.

Pass opp igjen!
Nei, det er ikke du som skal passe opp, men
prisen på pass som går opp. I år er prisen
gått opp fra 50 til 125 kroner. Nå går prisen
opp til 250 kroner!

Liste-forbund
De tre partiene i regjeringen, Høyre, Kriste
lig Folkeparti og Senterpartiet, har planer om
endringer i valg-loven. Viktige endringer kre
ver 213 flertall, og da må de ha støtte fra Ar
beiderpartiet. Derfor blir det antakelig ikke
slike endringer som regjeringen ønsker.

Men de tre partiene forbereder samarbeid
ved valget i 1985, såkalt liste-forbund, for
at de tilsammen skal få så mange repr. som
mulig i Stortinget. Hvis det blir slik, så vil
Arbeiderpartiet planlegge listeforbund med
SosialistiSk Venstreparti og Venstre, slik at
det biir to «blokker» i norsk politikk.

Mange nye ord
Det norske språk inneholder mange hundre
tusen ord. Og det kommer stadig inn nye ord
i språket, sier professor Harald Nordeng , Han
har arbeidet i 45 år for Norsk Riksmålsord-

bok. - Språket i avisene, radio og TV på
virker folks språk. Derfor er det av stor be
tydning at de som uttaler seg i radio/TV og
skriver i avisene, bruker et godt, rikt og pre
sist språk. Litt farlig for norsk språks fram
tid er at vi får så mange utenlandske ord og
uttrykk. Norsk står i fare for å bli oversvøm
met av ord fra utlandet. Dette må vi stå imot.
Vi må finne egne gode norske ord istedenfor
de utenlandske, sier professoren.

Hofte-operasjoner
Mange mennesker har behov for hofte
operasjoner. Slike operasjoner redder folk fra
uførhet, så de slipper krykker, gåstol eller
rullestol.

Det har vært lang ventetid for slike opera
sjoner. Nå vil Sosialdepartementet få slutt på
ventetiden. I 1984 vil departementet premiere
de sykehusene som er flinke til å gjennom
føre hofteoperasjoner. Det vil si at disse sy
kehusene skal få ekstra penger fra staten.

Adopsjon
150 barn fra Indonesia har fått norske forel
dre de siste årene. Nå er det stopp. Indone
sia har fått en ny lov som sier at barn derfra
ikke kan adopteres bort til foreldre i andre
land.

Norge har avtale med flere andre land, slik
at foreldre kan få adoptere barn fra i alt 11
land. Flest adoptivbarn kommer nå fra Filip
pinene, Korea, India og Colombia. Dette opp
lyser Sosialdepartementet.

Ap. ikke imot skolen
Stortingsrepresentant Liv Aasen skriver i Ad
resseavisen at det er galt å si at Arbeider
partiet er negativ til å bygge ny døveskole i
Heimdal. - Alle partiets representanter i Sør
Trøndelag har gått inn for at den nye skolen
skal bygges, og vi har parti-gruppene med
oss i det, skriver hun.

- Det var en statsråd fra Kristelig Folke
parti som ikke fulgte Stortingets råd (til tross
for at han som stortingsrepresentant selv gikk
inn for. ny skole), og det er en finansmini
ster fra Høyre som sitter på statskassen. Hvis
avisen vil nevne noen som har vært imot å
bygge ny skole, så er det særlig statsråd Bon
devik og finansminister Presthus, mener Liv
Aasen.

Prisen går ned!
En gledelig nyhet for mange, er at prisen på
bil-deler har gått ned. Reserve-deler til flere
bil-modeller er blitt 30-50% billigere. Også
verksted-priser har gått ned. På denne må
ten er det blitt mer rimelig å reparere og ved
likeholde bilene. Dette er bra for bilverkste
dene, som får mer arbeid.

Prisen på lastebiler og varebiler har også
gått ned med ca. 15.000 kroner. Det kom
mer av at regjeringen har satt ned import
avgiften for slike biler.

Mistet tann?
Hvis du mister en tann, så prøv å sette den
tilbake på plass igjen så fort som mulig. Da
kan tannen kanskje reddes, sier en ekspert
tannlege. Eller hold tannen fuktig i munnen
og skynd deg til tannlegen. Helst er det barn
som kan få en utslått tann til å gro fast igjen
på denne måten. Hvis du husker dette, så
kanskje du kan hjelpe til med å redde noen
tenner!

AI: Julestemning!
- Her er det julestemning! Det har snødd

i flere dager, sier Sissel Myro, som er på jobb
«på loftet». - Det er bare på døveforbundets
kontor det finnes folk igjen på hele skolen,
forteller hun.

Skolen ligger der stille og fredelig i snøen
og har sendt sine elever hjem på juleferie om
kring 5. desember. Sissel sier det har vært
stille dager etter at elevene hadde sin
juleavslutning.

- Men etter juleferien blir det vel liv i sko
len igjen? - Jada, forsikrer hun. - Det skal
både være kommunikasjonslinje og allmenn
linje etter nyttår, og skolen åpner igjen 15.
januar. Det er ca. 10 hørende og 20 døve ele
ver som ventes. Og så blir det jo mange kort
tidskurser, legger hun til. - Kursbrosjyren
skal snart være ferdig trykket.

- Er det snø i Bergen også? lurer Sissel
på. - Nei, her har vi regn, men vi skal nok
få opp julestemningeni Og med ønske om rik
tig god jul legger vi på røret.

(Dette var lille julaften. To timer etter be
gynte det å snø i Bergen.)

Julehilsen
God jul og godt nytt år'

Walther Gjerde, Bergen.

Endret program i Oslo
Oslo Døveforenings program for første
del av januar er endret, slik at det blir:
Januar:
02. ma: Hovedstyremøte.
04. on: Pensjonistgruppa, hyggetreff.
05. to: Døveforeningen.
06. fr: Barnefest i foreningen kl. 16.
09. ma: Hovedstyret har budsjettmøte.
10. ti: Bridge.

Ungdomsgruppa, årsmøte.
Tegnspråkkursene begynner.

Døves Menighet
08.01 sø: Innsettelse av ny hovedprest,

Anders Kjuus, kl. 11. Fest
samvær.

05.02 sø: Jubileumsfest kl. 17. Døvekir
kens 10 års jubileum.
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Med ekteparet Arnesen fra Bergen på Spaniatur

Nå lengter vi tilbake til varmen på bade
stranden foran Hotel Bel-Air.

Min kone og jeg reiste fra Bergen
med «Boleroll fredag 30. september,
til Hirtshals i Danmark. Etter et lite
opphold i Hirtshals, kjørte vi, ialt 35
glade turister med 2 reiseledere og
2 sjåfører, videre til Arhus. Der had
de vi lunsjpause i en halv time. Det
ble siste stopp i Danmark, før vi rei
ste inn i Tyskland.

Etter toll-klarering ved grensen,
kjørte vi non-stop, via Hamburg, Han·
nover og Frankfurt til MOllhouse. Så
kom vi inn i Frankrike. Ferden gikk
videre via Lyon til Narbon. Endelig
kunne vi passere grensen til Spania
ved led Perthus. Herfra gikk siste
etappe mot Barcelona og Castellde
feis, Hotel Bel-Air.

Vi var framme søndag kveld kl. 22,
4 timer forsinket p.g.a. lang kø inn til
Barcelona. På turen fra Danmark til
Castelldefels, som tok 32 timer, måt
te vi overnatte i bussen. Det var vel·
dig mye interessant å se under hele
turen.

Hotellet hvor vi bodde, Bel-Air, er
et forholdsvis lite, men meget pent
familiedrevet hotell. Det ligger midt
på en kilometerlang sandstrand,
som vender rett ut mot Middelhavet.
Vannet var krystallklart og med en
herlig temperatur på ca. 25-26 grader

Montserrat-klosteret ligger 1.236 meter
over havet, oppe i en fjellside, som sies
å være en meteoritt.

6 DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI·UTGAVEN

hele dagen. Hotellet har også sin
egen hage med svømmebasseng, for
dem som foretrekker en sol stol un
der palmene ved bassengkanten.

Vi hadde 8 dager opphold med
halv pensjon på hotellet. Mandag
morgen våknet vi til et nydelig vær
med deilig varm luft. De fleste tok på
badedrakt rett etter frokost. Andre
foretrakk å bli mer kjent i byen vi var
kommet til. Det fikk vi også god an
ledning til tirsdagen. Da kjørte bus
sen oss til sentrum i Castelldefels
for å handle litt billig.

Onsdagen ble det sightseeing i
Barcelona sentrum. Vi var innom de
fleste severdighetene, som f.eks.
Pueblo Espaniol, hvor hele landets
arkitektur er samlet. Vi besøkte en
kirke, templo de la Sagrada Familia.
Den ble påbegynt for 150 år siden,
men billedhuggerne har ennå igjen
150 års arbeide. Vi så også Catedral
de Santa Eulalia, som ligger midt i
sentrum. Denne katedralen hadde vi
som utgangspunkt for handleturer,
etter sightseeingen.

Så kjørte vi opp på Montjuick for
å nyte utsikten over hele Barcelona.

Det ble også tid til et besøk i et
militær-museum, som ligger helt pf
toppen, ca. 300 meter over byen.

Torsdagen kjørte vi opp til
Montserrat-klosteret. Det ligger høyt
oppe.i en fjellside, som sies å være
en meteoritt som en gang for lenge
siden landet der. Det kan faktisk og
så se slik ut, når man tar en titt på
den underlige formen dette fjellet
har.

Ca. 1.236 meter over havet kunne
vi se et kloster, en katedral, og et ho
tell med flott restaurant - hvor vi
spiste deilig mat. Vi kjøpte også med
oss et par ting til minne om dette ste
det. Etterpå kjørte vi opp til den be
rømte Cavas Codorniu-fabrikken. Der
produseres den mest berømte cham
pagne i Spania. De startet med å la
ge vin i kolonitiden. I 1872 lagde de
den første champagnen. I 1904 var
kongen og dronningen på besøk. Det
tar 40 dager å lage en flaske cham
pagne. På denne fabrikken produse
rer de 300 flasker pr. dag. Vi var nede
i de enorme underjordiske gangene,
hvor det var stablet over 100 millio
ner flasker som skal lagres. Smaks-
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10. Hvor var Haile Selassie konge?
11. Hva heter hovedstaden i Belgia?
12. De olympiske vinterleker fant

sted for første gang i Chamonix
i Frankrike. Men hvilket år?

13. Hva heter generalsekretæren i
FN?

14. Hvor mange spillere er det på et
vannpololag?

15. Hvorfra kommer en bil med kjen
netegnet E?

Svarene finner du på side 15.

1. Lake er en ferskvannsfisk, men
hvilken fiskefamilie hører den til?

2. Hvor mange kilo er det i et en
gelsk tonn?

3. Er ordet paraply opprinnelig
norsk?

4. Hva heter hovedstaden i Afgha
nistan?

5. Fra hvilket land kommer opprin
nelig hardingfela?

6. Hvilket land feirer sin nasjonal
dag 4. juli?

7. I hvilket land hører flyselskapet
TAP hjemme?

8. Hva brukes et telemeter til?
9. Hvilke farger er det i det island·

ske flagget?

/
/

Cavas Codorniu produserer champagne, 300 flasker om dagen. Her ser vi litt av lage
ret hvor vinen ligger og godgjør seg.

Flensburg, hvor vi stoppet. Torsdag
morgen ble vi servert gratis frokost.
Og det ble mer handling. Vi kjøpte
masse deilige varer.

Men vi skulle videre. Kl. 9 om mor
genen var vi atter i Danmark. Der var
det jo så mye billig å handle, så det
ble et stopp i Kolding. Vi kjørte så via
Arhus til Hirtshals, hvor «Bolero» lå
og ventet på oss for å bringe oss til
bake til Bergen.

Fredag kl. 13 kunne så 35 brune
vestlendinger gå i land i øsende
regnvær, på Skoltegrunnskaien. Tar
vi ikke mye feil, så lengtet de fleste
tilbake til 30 varmegrader og en dei·
lig badestrand i Spania.

Vi synes det var en meget vellyk
ket tur, og vi opplevde mye interes-
sant overalt hvor vi var i Spania. Borghild og Andor Arnesen i hagen uten.

A. Arnesen. for hotellet Bel-Air.

15 SPØRSMÅL OG SVAR

,

Denne kirken, templa de la Sagrada Fa
milia, ble påbegynt for 150 år siden. Det
vil ennå ta 150 år før den er ferdig.

prøver av produktene ble det selvføl
gelig - vi fikk gratis champagne.
Strålende god vi n!

Fredagen var det «fridag». Noen
slikket sol, mens andre gjorde seg
ferdig med shoppingen. Men felles
for alle var at dagen gikk for fort.

Lørdag ettermiddag kjørte vi inn til
nabobyen Sitges - en koselig liten
by. Hovedgaten minnet om smaue
ne på Bryggen hjemme i Bergen. Om
kvelden spiste vi middag på Hotel
Los Pinos, som har samme eier som
Bel-Air, og veldig god mat. Vi kom til
bake sent på natten.

Søndagen benyttet nok de fleste
til å ligge på stranden. Det var siste
dagen vår i Spania, så det ble litt
pakking også. Mandag morgen tok vi
farvel med Castelldefels og Bel-Air
og satte kursen nordover igjen mot
verdensbyen Paris. Vi var framme
ved midnatt etter en busstur gjen
nom utrolig variert landskap. Vi tok
inn på et flott hotell, D. Occitanie,
som ligger like utenfor sentrum. Der
var det bestilt 2 dagers opphold med
halv pensjon.

Tirsdag tok vi metroen inn til sen
trum. Der besøkte vi bl.a. Eiffeltårnet
og Champs Elysees. De fleste benyt
tet anledningen til å handle, spesielt
fransk parfyme. Onsdag middag dro
vi fra Paris og kjørte via Liege, Os
nabruck, Bremen og Hamburg til
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Fyren vil blive sendt tilbage til Sverige.

Nytt fra Solskinnsøya, Madagaskar

EN DØVSTUM SVENSKE
Blandt dem, som i Juletiden har gaaet omkring i Husene i Christiania
for at betle (tigge), var ogsaa en godt udseende Person, som foregav
at være døvstum og Maler af Profession, men for Tiden uden Arbeide.

Godt tilbud fra Danmark
Kjære døveforeninger, døvekontorer
m.m. i Norge!

Århus Amts Døves Kulturforening
har laget noen morsomme håndalfa
bet-plakater. Der finner vi det inter
nasjonale håndalfabetet, med artige
tegninger til hver bokstav. Plakaten
er trykt i 6 farger, med sterkt gul bak
grunn. Størrelse 87 x 62 cm.

Fordi dette håndalfabetet jo er det
offisielle både i Danmark og Norge,
og fordi denne plakaten er meget
spesiell og morsom, tror vi at man
ge i Norge også vil kjøpe den. (Noen
har vi allerede solgt til Norge.)

En plakat koster 20 kroner.
Hvis en døveforening bestiller 50

eller 100 plakater, får foreningen pro
visjon, med 5 kroner pr. plakat, slik
at 15 kroner pr. plakat sendes oss.
Foreningen kan vente med betaling
en til alle er solgt, og så sende peng
ene pr. postgiro.

Plakatene kan selges til døve, bar
nehager, døveskoler, på tegnspråk
kurs, til venner og kjente.

Bestillinger kan sendes til Århus
Døveforening, Langelandsgade 24,
DK-8000 Århus C.

HVIS DU SLUTTER A RØYKE
kommer du fort i bedre form.

Helsedirektoratet

Landslotteriet
Forbundets landslotteri er utsatt et
par måneder. Men 1. mars skal lodd
salget starte, sier lotteri sjef Albert
Breiteig til Døves Tidsskrift.
Trekningen fastsettes til 15. oktober.

Hjertelig hilsen

utreise vil imidlertid bli utsatt. Det
blir da også min. Grunnen er først og
fremst min nevøs brå dødsfall og de
konsekvenser det har hatt for resten
av familien. Jeg føler at det er riktig
at jeg blir hjemme en stund utover til
dette tragiske, vonde og uforståeli
ge har kommet litt mer på avstand.
Min bror har hatt permisjon til nå, og
i dag skal han til fornyet legekontroll.
Min svigerinne er heller ikke så bra.

Visumet mitt til Madagaskar går ut
denne måneden så jeg må søke om
nytt. Det tar også sin tid.

Jeg føler meg i tålig bra form nå.
Undersøkelsen på Ullevål viste tarm
parasitter som jeg har tatt en 'kur for.
Videre påviste de noen bakterier som
framkaller paradysenteri. Det skal
kontrolleres igjen om noen uker. For
øvrig er jeg ikke arbeidsledig. Jeg har
mye korrespondanse og skrivearbeid
samt foreningsbesøk i omegnen og
ellers i kretsen. Det er godt å være
arbeidsdyktig igjen. Jeg har mye å
takke for.

Hils så mye til døve og hørende
venner.

Ingebjørg Finstad.

En lærer ved Døvstummeinstitutet, som var tilkaldt for at undersøge
ham, blev ogsaa snart bestyrket i sin Formodning om, at han ikke vir
kelig var døvstum. Idet en af de Tilstedeværende hurtig holdt et Speil
foran hans Ansigt og raabte: «Her skal du få se, hvorledes en Løgner
ser ud!» kunde Stakkelen ikke bare sig for ved sit Minespil at tilkjen
degive, at han havde hørt Ytringen.

Derpaa aftaltes der høit og i Personens Nærværelse at han skulde
sættes under Styrtebad for at prøve, om ikke det kolde Vand skulde
have en gavnlig Indvirkning paa hans Taleredskaper. Men allerede ved
Tanken om det kolde Vand begyndte Vandet i Øinene at røres hos ham,
og under en Taarestrøm gik han til Bekjendelse om, at han baade kun
de høre og tale - og det endog med en usædvanlig rap Tunge.

(Fra Dagbladet, januar 1873)

For 110 år siden.

En Mand, til hvem han henvendte sig for at tigge, fattede imidlertid
Mistanke om hans foregivne Døvstumhed og meldte det til Politiet.
Det viste seg nu, at Personen var en av Politiet tidligere bekjendt Sven
ske, som allerede i to Aar har tjent Penge ved at spille Døvstum.

Når det gjelder nytt utenfra, er det ik
ke så mye å berette. Alt inventaret til
det nye senteret er nå så godt som
ferdig. De døve snekkerne har gjort
en fin jobb. Videre regnet de med at
muren rundt senteret skulle bli fer
dig i denne måneden. Det er en eldre
bror til et par tidligere døve elever
som har stått for byggingen av den.
I følge brev fra kassereren vår der
ute, Gert Nielsen, er kontainerne
med isoleringsmateriell på vei opp
fra havnebyen. Han skrev at noe av
innholdet allerede var kommet. Det
lyder mystisk, syntes både han og
jeg. Har de åpnet kontainerne? I til
felle, kan vi nok regne med en god
del svinn.

Jeg venter på brev fra tillitsman
nen angående skifte av entreprenør.
Jeg vet ikke om det er gått i orden
ennå. Det er derfor uvisst når bygget
kan bli ferdig. Vi får nok smøre oss
med tålmodighet enda en stund.

Vi er svært glade for at vi kan reg
ne med at noen fra Norge kommer til
innvielsen. Tidspunktet er dessverre
ennå i det blå.

Opprinnelig hadde jeg tatt sikte på '
utreise igjen over nyttår, da et par
andre kolleger skulle reise da. Deres
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Første bridge-turnering
i Ålesund
Møre og Romsdal døveforening ar
rangerte 12. november bridgeturne
ring i Alesund, med deltakere fra
Trondheim og Bergen. Dommere var
Arne Kåresen og Reidar Akvik fra
bridgeklubben Grand. De syntes det
var mye bra spill å se. De stilte opp
med alt som trengtes for å arrange
re denne turneringen, og de krevde
ikke honorar.

Spenningen var hele tiden på topp,
for det var ingen som skilte seg ut.
Fine pokaler ventet de tre beste pa
rene. Sverre Koppen og Roger Lygre
oppdaget tidlig at det var mye poeng
å hente på 3 grand-spill. Derfor had
de de hele tiden en knapp ledelse på
Jan Atle Fjelldalselv og Leif Rånes.
Men i siste runde møtte de Willy Jo
hansen og Hans Wolmer Larsen,
som endelig var blitt varme i trøya.
Da fikk de så ørene flagret, og resul
tatet ble at Johansen og Larsen kom
seg opp på 3. plass, mens Fjelldal
selv-Rånes ble nr. 4. Det var nok en
skuffelse for dem som hadde ligget
på 2. plass lenge.

Jon Pettersen og Kåre Høgsve
spilte jevnt og pent, arbeidet seg
oppover hele tiden og fikk en fortjent
2. plass. Det deltok ialt 11 par, 5 fra
Trondheim, 4 fra Bergen og 2 fra
Møre.

Det ene paret, Anton Hauge og
Trygve Krogstad, hadde ikke helt
funnet melodien og endte på en
dundrende sisteplass, men de fikk

. mersmak. Leif Gunnar Kvernberg og
Elsa Berset havnet på 6. plass etter
fin innsats. Dette var nok litt overras
kende for mange, men Berset har jo
deltatt i en del turneringer på sitt
hjemsted.

Resultatlisten:
1. Sverre Koppen/Roger Lygre,

Bergen 211
2. Jon Pettersen/Kåre Høgsve,

Trondheim 195
--..3. Willy Johansen/Hans W. Larsen,
Bergen 193
4. Jan A. Fjelldalselv/Leif A. Rånes,

Trondheim 192
5. Erling Jacobsen/Jon Stokvik,

Bergen 188
6. Elsa Berset/Leif G. Kvernberg,

Møre 185
7. Tor Karlsgård/Sverre Skarsbakk,

Trondheim 181
8. Ove HjelenlTorfinn Trondsen,

Trondheim 160
9. Skjalg Iversen/Klaus Rasmussen,

Bergen 156
10. Leander Johansen/Bjarne Fevang,
Trondheim 150
11. Trygve Krogstad/Anton Hauge,
Møre 125

Middelscore: 176

IX. verdenskongress og generalforsamlingen i WFD
29. juni til 6. juli 1983, i Palermo, Italia

HOVED-RESOLUSJON

Med utgangspunkt i menneskerettighetserklæringene fra FN, spesielt
erklæringen om funksjonshemmedes rettigheter (resolusjon nr. 3347, av
9. desember 1976) og UNESCO's anbefalinger, spesielt erklæringen om
hørselshemmedes rettigheter, av 5. august 1971, så vel som andre doku
menter vedrørende hørselshemmedes rett til utdanning og sosiale goder,

ANBEFALER
alle deltakende land ved WFD's IX. kongress, nasjonale døveforbund og
andre grupper, FN og dens spesielle avdelinger (UNESCO, ILO, WHO),
offentlige og halvoffentlige organisasjoner verden over til:

• å sikre at de døve får fulle rettigheter i samsvar med menneskeretts
erklæringen, barnerettighetserklæringen, handikaprettighetserklærin
gen og de hørselshemmedes rettigheter, så vel som alle anerkjente
generelle rettigheter;

• å engajere seg i gjennomføringen av ethvert initiativ som fører dem
fram til full deltakelse i alle sosiale og økonomiske sider av livet;

• å understreke at det på alle nivå i utdanningen av døve må benyttes
total kommunikasjon, inkludert tegnspråk;

• å sikre de grunnleggende rettigheter for døve, som retten til arbeid,
retten til økonomisk sikkerhet, retten til et uavhengig liv og retten til
deltakelse i det kulturelle og politiske liv, og at dette blir lovfestet,
slik at det kan bli en realitet for døve;

• å peke på viktigheten av integrering av døve på alle områder av sam
funnet, ved å skaffe avanserte systemer og teknikker som gir full ad
gang til all den offentlige informasjon som er tilgjengelig for hørende;

• å u~derstreke fundamentale prinsipper, som dem om integrering, del
taking og tverrfaglig samarbeid, slik at disse kan bli godtatt helt og
gjennomført på alle måter, med sikte på at døve selv kan spille en ak
tiv rolle i administrasjonen av sine nasjonale forbund;

• å sørge for at informasjon angående døve, deres organisasjoner, og
alle deres aktiviteter i landet blir gjort tilgjengelig for alle andre orga
nisasjoner og for myndighetene både lokalt og sentralt.

• å stimulere organisasjonene til fortsatt å oppmuntre til forskning for
utv.ikling av nye hjelpemidler og tekniske installasjoner som gjør dø
ve I stand til å kommunisere slik at integrering med omgivelsene kan
bli mulig i hverdagen;

• å gjøre alle anstrengelser for å hjelpe utviklingslandene til å løse si
ne problemer vedrørende attføringen av hørselshemmede, ta initiati
vet til spesielle tiltak og aktivt samarbeide med de internasjonale or
g~nisasjonene for å yte videst mulig hjelp til disse landene, på utdan
ningsområdet, yrkesmessig veiledning og sosial hjelp.
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AL-KURS
Kurs nr. 6/7 6.-17. februar

Grunnkurs for sterkt tunghørt-/døvblitte og
deres pårørende
Kurset er beregnet på de som er blitt sterkt tunghørte eller døve i vok
sen alder.

Hovedemnet er kommunikasjonstrening, dvs. munnavlesning og
tegnspråk eller MHS. I tillegg vil det bli gitt informasjon om tekniske
hjelpemidler og rettigheter etter loven om folketrygden.

Tegnspråkforskere og bakkekontakt
Hr. redaktør.

I Døves Tidsskrift nr. 49 på side 6 står
det følgende: «Jeg er selv blant dem
som har påtalt at nordiske tegn
språkforskere ikke har god nok
bakke-kontakt». Da jeg er en av dis
se, vil jeg be redaktøren om å svare
på mine spørsmål.

1. Jeg forsker i norsk tegnspråk,
som er mitt morsmål siden jeg er 3.
generasjons døv. Videre er jeg gift
med en døv kvinne av døve foreldre
og sammen har vi to døve barn. Gjen
nom slekt og ekteskap er jeg knyttet
til om lag 30 hørselshemmede men
nesker som har ulik skolebakgrunn
som skolene i Vibes gate, Ullevåls
veien, Skådalen, Ila, Andebu, Hamar,
Holmestrand, Borre, øyer, Alm,
Trondheim og Vikhov. Vil redaktøren
være så vennlig å påvise at jeg ikke
har god nok bakke-kontakt?

2. Hvor mye «bakke-kontakt» har
redaktøren hatt med de nordiske
tegnspråkforskerne i Helsingfors,
Trondheim, Oslo, Gøteborg, Malmø,
Stockholm og København?

3. Hvorfor har ikke redaktøren tatt
kontakt med den undervisning de
norske tegnspråkforskere har hatt
ved Universitetet i Trondheim i våren
1983? Hvordan kan så redaktøren vi
te at de to ikke har hatt bakke
kontakt i sin presentasjon av det nor
ske tegnspråket?
Oslo 7. desember 1983.

Odd-Inge Schrøder.

at forskerne har en tendens til å fi
losofere og teoretisere seg bort fra
virkeligheten. Det virker på meg som
om de er grepet aven «religiøs» over
bevisning. Vil Odd-Inge Schrøder ha
et konkret eksempel på det jeg kal
ler <<ikke god nok bakkekontakt», så
kan jeg nevne det store materiellet
som tegnspråkutvalget behandlet i
sommerhalvåret i fjor.

3. Jeg har overhodet ikke skrevet
om presentasjon av det norske tegn
språket ved universitetet i Trond
heim, av den gode grunn at jeg ikke
kjenner den. Kurset ble annonsert i
Døves Tidsskrift, men jeg har ikke

hatt kjennskap til det, visste ikke en
gang at det var gjennomført. Men nå
er jeg kjent med at det ble gjennom
ført. Medlem av NDF's tegnspråkut
valg Odd-Inge Schrøder burde kan
skje gitt formannen i samme tegn
språkutvalg - undertegnede - en
orientering om sin presentasjon av
det norske tegnspråket på nevnte
kurs? Ettersom Odd-Inge Schrøder
har flere tillitsverv i Norges Døvefor
bund, vil jeg imidlertid gå ut fra at
han står på forbundets linje, slik den
kommer til uttrykk i prinsipperklærin
gen og handlings-/arbeidsprogram
met, og at han også ellers viser soli
daritet med sin organisasjon og det
den står for.

Thorbjørn Johan Sander

Påmeldingsfrist 10. januar.

Kursets navn: .

Navn: .

Postnr.: Poststed: ..

Adresse: ..

Alder: ..o Hørendeo Døvltunghørt

Påmeldingsskjema til kurs på AI kurssenter for døve

Påmelding til kursene må sendes til:
NORGES DØVEFORBUND, 3570 AL. Tlf. (067) 81711.

Skriv gjerne andre opplysninger: ..

Jeg ønsker å delta på kurs nr. D

SVAR:
1-2. Vi kan ikke diskutere dette

uten at vi først har en felles defini
sjon av uttrykket bakkekontakt. For
meg er det helt klart - ut fra Odd
Inge Schrøders spørsmålsstilling 
at han og jeg har forskjellig oppfat
ning av hva bakkekontakt står for.
Odd-Inge Schrøder synes å ta ut
gangspunkt i at bakkekontakt er noe
som er arvelig ogleller miljøbetinget.
Da er man ute på ville veier. (En an
nen sak er at arv og miljø naturligvis
kan fungere som en kvalifikasjon,
men slike faktorer kan også virke
hemmende på forskning, fungere
som en tvangstrøye.) - Jeg skal for
søke å forklare hva jeg mener når jeg
uttrykker tvil om nordiske tegnspråk
forskeres bakkekontakt, og jeg kjen
ner dem vel ganske godt nesten alle
sammen (pkt. 2): Jeg har følelsen av
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Døv bevissthet igjen
Jeg ser i DT nr. 46 at det skal holdes
nytt nordisk seminar om «Døv be
vissthet» igjen, i Finland og over he
Ie 5 dager. Jeg undres på: Skal noen
fra Norge (representanter?) reise dit?
- Hvis det blir norsk deltakelse, så
bør referat eller iallfall noe fra semi
naret komme på trykk i DT, til orien·
tering for oss bladets lesere. «Døv
bevissthet» har sporadisk vært nevnt
her i bladet, men det har aldri vært
noen ordentlig forklaring på det. Be
nevnelsen er uklar, eller er det be
grunnelsene som er for svake til at
vi kan bruke uttrykket her?

Jeg mener: Vi bør ikke braute oss
fram med et slikt ord som «Døv be
vissthet», og som i praksis ikke vil
være til noen nytte for oss. Vi bør og
skal leve helt naturlig og være oss
selv på samme måte som andre
funksjonshemmede. De trenger seg
ikke fram med personlige «bevissthe
ter» i forbindelse med de saker de ar
beider for, og jeg tror neppe de vil
bruke tilsvarende ord, på samme må
te som vi heller ikke har noen «høren
des bevisstheb>. Jeg har iallfall aldri
hørt noe om det.

Vi mennesker er født som ubevis
ste. Under oppveksten begynner vi å
bli bevisste, når vi etter hvert må
greie oss selv. Vi utvikler en naturlig
bevissthet, uten å tenke over det. Og
i alle konkurranser forsøker «de be-

visste» å hevde seg i første rekke,
uten videre.

I mange år har vi døve arbeidet
med våre saker. Det vi har oppnådd
fram til i dag er utslag av at vi har
vært bevisste, uten at vi har behøvd
å bruke dette navnet på oss. Det sy
nes jeg er godt nok.

Sven Braathen.

Tobakks·reklame igjen i DT
Eg sende for ei tid sidan eit stykke
til bladet om tobakkens skadeverk
nad og den usunne luft den fører
med seg. Det var i samband med ein
annonse for ein tobakksfabrikk.

Og no var det å lesa den same an
nonsa i DT nr. 51. Eg vart veldig skuf
fa då eg såg dette.

Eg vil i fyrste omgang ikkje betala
kontingent for 1984 før eg får eit klårt
svar frå dykk om at dette ikkje meir
skal koma inn i bladet. Eg skal kon
takta eit par personar i denne saka.
Men får eg ikkje noko positivt med· .
hald, seier eg opp medlemskapen i
Bergen Døveforening.

Eg er djupt lei meg for dette som
har oppstått.
Helsing Malvin Lie, 5353 Straume.

Redaktøren har kontaktet forret
ningsføreren om saken, og denne
har igjen kontaktet annonsesamIe
ren vår (som er ikke-røyker). Svaret vi
har fått er at annonsen det er tale om

er formet slik at den ikke rammes av
forbudet mot tobakksreklame. Den
inneholder bare firmanavnet. Vi hå
per at Malvin Lie vil fortsette sitt
medlemskap.

Red.

80 AR
Karen Bækkelund (f. Eliassen Lin
stad), østregt. 91, 2300 Hamar, fyller
80 år 30. desember.

65AR
Konrad Apeland, 4387 Bjerkreim, fyl
ler 65 år 2. januar.

50 AR
Inge Jostein Bjørlykke, 6265 Vatne,
fyller 50 år 7. januar.

TAKK
Vil på denne måten få takke for all
oppmerksomhet på min 50 års dag.

En spesiell takk til AI folkehøysko
le for døve.

Olav Kalbjørnsen.

Johs. Tumyr Vonheim
& Sønner

5370 ASK - Tlf. 05/1491 50

Byggmesterforretning
Oppføring av egne hus typer.

Salg av bygningsvarer fra lager Florvåg.

Seljord Kommune
3840 SELJORD

Fana Steinknuseverk

T. (05) 274026 - 275013 . 275014

5046 RÅDAL

Rauland Kraftforsyningslag
3864 RAULAND

JOHAN G. OLSEN
Skipsmegler

Markensgt. 2 A

4600 KRISTIANSAND
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NYTT FRA FORENINGENE

Døves Hus i Oslo under oppussing
Som bildet viser, pågår oppussing av
Døves Hus i Oslo. Bildet ble tatt mens
arbeidet på fasaden ut mot Sven Bruns
gate pågikk, med stillas oppover hele veg
gen. De som skulle ut og inn av Døves
Hus var i denne tiden redd for å gå under
stillaset, de fryktet å få noe i hodet.

Arbeidet på fasaden ble ferdig like før
jul. Men mye arbeid skal også gjøres inn-
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vendig. Flere vinduer blir skiftet ut. Der
for fortsetter arbeidet med oppussing av
huset videre utover i januar måned.

Foreningen håper at flere medlemmer
vil melde seg frivillig til forskjellig dug
nadsarbeid i forbindelse med oppussin
gen. Det er f.eks. en del malearbeid som
man håper medlemmene vil hjelpe med.

(Foto: Red.)

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

Desember:
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.

Døves Menighet
06.01 fr: Voksenfest i kirken.
17.01-1i: Misjonskveld.

BIIorientering
Oslo Døves Ungdomsgruppe arrangerte
bilorientering lørdag 15. oktober. Tåka
hang tjukk over byen og det regnet og blå
ste surt. Det kom likevel 10 biler og ca.
30 deltakere. Ikke bare ungdommer, men
også noen voksne deltok.

Vi hadde satt opp 6 poster på forskjel
lige steder i Oslo-området, med en dom
mer på hver post. Vi noterte kilometer
standen på hver bil før de startet. Vi for
klarte at det lønnet seg å kjøre kortest vei
og oppga navnet på stedet hvor den før
ste posten var. Så startet bilene med 5 mi
nutters mellomrom.

Det var mange prøver de måtte gjen
nom. De skulle kjøre slalåm, og rygge på
samme måte. De skulle telle trafikklyssig
nal fra Ullevål Stadion til Økern Torg, kjø
re med høyre hjul på en treplanke osv. De
skulle også vite hvor mye verktøy de had
de i bilen, huske hvem som er med i Ung
domsgruppen i Oslo, og kontrollere alt lys
på bilen. Så kunne de komme i mål på
Marienlyst.

Mange kjørte bra, men noen måtte vi
vente lenge på. Men det gikk bra med
dem også. Så ble det hyggekveld i døve
foreningen. Der ble det delt ut premier.
Gavepremiene var bilutstyr.

Deretter ble det musikk fra stereoan
legget, og det ble servert smørbrød, mi
neralvann og kaffe utpå kvelden. Det ble
pratet og danset til sent på kveld før no·
en brøt opp og måtte hjem.

Det var meget godt samarbeid om bil·
orienteringen. Jeg vil takke alle som var
med og hjalp til. Vi vil gjenta dette neste
år. Mange sier vi da må ha flere poster,
og at de syntes dette var moro.

Stein Tore Stø.

Resultater:
1. Lars Sundet 31 p.
2. Jon Vik 33 p.
3. Odd M. Fløystad 34 p.
4. Gunder Søvik 43 p.
4. Kim Løken 43 p.
6. Jan Erik Gullberg 45 p.
7. Reidar Blakstad 47 p.
8. Gabor Baksa 50 p.
9. Atle Haugan 53 p.

10. Mads Moriggi 54 p.



TRONDHEIM

Frelsesarmeen, Trondheim
Mandag 9. januar kl. 19:

JULEFEST. Gjest: Major Kelly
Smevik.

Onsdag 25. januar kl. 19:
HYGGESAMVÆR m/utlodning.

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

nighetshus kl. 16.
Hytta er åpen.

10. ti: Bridge.
11. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Idrettslaget.

13. fr: Dameforeningen.
15. sø: Hytta er åpen.
17. ti: Bridgeklubben.
18. on: Ungdomsklubben,

medlemsmøte.
20. fr: Døveforeningen.
21. lø: Døveforeningen, årsfest.

Januar:
08. sø: Døvegudstjeneste i Volsdalen.

Juletrefest på Folkets Hus kl.
13.00 (Døves Menighet).

12. to: Døveforeningen i døvesenteret.
19. to: Ungdomsgruppa i

døvesenteret.
27. fr: Døveforeningen.
28. lø: Moldegruppa.

HOLMESTRAND
Onsdag 4. januar kl. 17 på Bedehu
set i Holmestrand, for elevene på dø
veskolen, lærere og foreldre.

TØNSBERG
Torsdag 5. januar kl. 18 i Frelsesar
meens lokale, Farmannsvei 2, Tøns
berg, for døve i Vestfold og på Hjem
met for Døve i Andebu.

Frelsesarmeen, vestre dis'lrikt
Døvearbeidet i vestre distrikt ønsker
velkommen til JULEFESTER for dø
ve og tunghørte på følgende steder:

STAVANGER
Tirsdag 3. januar kl. 19 i Frelses
armeen, Bergjelandsgt. 49.

HAUGESUND
Tirsdag 10. januar kl. 18. Familiefest
i Frelsesarmeen, Skåregt. 178.

Frelsesarmeen, østre distrikt
Følgende JULEFESTER for døve og
tunghørte arrangeres av Frelsesar
meens arbeid blant døve og blinde,
østre distri kt:

IlMØRE OG ROMSDAL I

BERGEN

HAUGALAND

Januar:
02. ma: Velferdsenteret åpner etter

juleferien.
03. ti: Bridgeklubben.
04. on: Døveforeningen har styremøte.
05. to: Menigheten arrangerer julefest

i storsalen.
10. ti: Bridgeklubben.

Dameklubben har styremøte.
11. on: Kontaktklubben for døvblinde

!'lar møte i storsalen.
Folkedansøvelse i storsalen.

12. to: Frelsesarmeens julefest i
storsalen.

17. ti: Eldretreff i storsalen kl. 11-14.
Bridgeklubben.

18. on: Hobbytreff for eldre kl. 10-13.
Folkedansøvelse i storsalen.

19. to: Kulturkveld.

Årsfest
Haugaland Døveforening holder årsfest
lørdag 21. januar kl. 19 i «Slaktehuset»,
Strandgt. 70 i Haugesund, nabohuset til
Saga Maritim i sentrum.

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

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

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

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

Hi/sen Torill Mje/de.

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

_ STAVANGER _

12/1: Julemøte v/Frelsesarmeen.
19/1: Kulturkveld.
26/1: Hyggemøte.
27/1: Teatertur til Oslo.
28/1: 10-årsfest for Døves Hus.

Døvekonsulenten for Telemark
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-15 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-18 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et
ter avtale.

Norsk·kurs
De som er interessert i å delta på norsk-

. kurs for døve, må melde seg til forenings
leder Inger Knutsen snarest mulig. Kur
set vil bli holdt på Lillesund skole, med
Pat Andersen og Dankei som kursledere.

ØSTFOLD

OPPLAND

HEDMARK

DRAMMEN

TELEMARK

Desember:
31: Fest på Mjøsgløtt (kun for

medlemmer).

Desember:
Lørd. 31. Nyttårsfest (bridgeklubben

arr.)

7. januar:
Nyttårsfest, Victoria Hotell,
Fredrikstad.

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

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

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

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

Medlemsmøte
Oppland Døveforening holder med
lemsmøte på Blå Kors, Gjøvik, 7. janu
ar kl. 15. Demonstrasjon av vaske·
midler.

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

Januar:
Fred. 06. Sammenkomst.
Sønd.08. Juletrefest i Åssiden kirke.
Tirsd. 10. Pensjonist-treff kl. 11-14.

Barnetreff kl. 18.00.
Onsd. 11. Bridgeklubben.
Fred. 13. Sammenkomst.
Mand.16. Styremøte.
Onsd.18. Bridgeklubben.
Fred. 20. Døveforeningen/Bingo.
Tirsd. 24. Pensjonist-treff kl. 11-14.

Barnetreff kl. 18.00.
Onsd.25. Kvinneforeningen.
Fred. 27. Døveforeningen/medlems

møte.

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.

05/1: Styremøte kl. 18.
Medlemsmøte.

II1II VESTFOLD 1lii
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Stein Erik Andresen.

Foreløpig 6. plass i serien
I bowlingseriens 3. divisjon spiller
bowlinggruppen i Oslo Døves
Sportsklubb mot følgende lag: Stri·
ke Ill, 0stensjø, Solli Il, Solli O, Blin
dern BK, Kolbotn og Drøbak I.

Det har gått bra hittil i 1. runde,
som har pågått siden 7. september
og frem til 16. november. Foreløpig
ligger vi på 6. plass blant 8 lag, så i
neste runde, som spilles helt til 9.
mai, må vi altså spille godt for å unn·
gå nedrykning til 4. divisjon.

Kanskje hadde vi ligget litt høye
re enn nå. Et unødvendig tap i første
kamp mot Blindern ødela mye. Bare
Kim A. Løken og Per Chr. Dahl stilte
opp, og vi lot Blindern få 5-0 fordi
det skulle være 3-mannslag. Heldig
vis har innsatsen vært god gjennom
hele høsten, og etter første runde ser
tabellen slik ut:
1. Solli 11 7 5-2 27
2. Strike Ill 7 5-2 24112
3. Drøbak I 7 6-1 24
4. Blindern BK 7 3-4 14
5. Solli O 7 3-4 13112
6. Oslo Døve 7 3-4 13112
7. 0stensjø 7 3-4 12
8. Kolbotn IV 7 1-6 10112

Jule-cup
Bowlinggruppen har i år tatt initiati
vet til å arrangere jule-cup i bowling
for sportsklubbens medlemmer.
Mange døve i alle aldre har meldt
seg på, og konkurransen finner sted
i Strøms Bowlinghall, i den gamle
Torggata bad lørdag 3. desember.

For at konkurransen skal bli så
jevn og spennende som mulig, blir
det delt ut «handikap-poeng» til spil·
lere som ikke er aktive, d.v.s. at pas
sive får 21 tilleggspoeng og aktive

1. div. B.
18. sept.: Lommedalen - Oslo Døve
15-12 (8-3.)

Scorere: Jon A. Vik 5 mål, Thorstein
Bernås 3 mål, Kjell S. Nysted 1, Benny
Persson 1, Atle Haugan 1 og Per L. Pe
dersen 1
25. sept.: Oslo Døve - Jar 16-26 (5-10).

Scorere: Jon A. Vik 8 mål, Thorstein
Bernås 4 mål, Per Leif Pedersen 2 og Kjell
S. Nysted 2
2. okt.: Grefsen - Oslo Døve 27-8 (15-3)

Scorere: Th. Bernås 4 mål, Per L. Peder
sen 3, og Atle Haugan 1
9. okt.: Oslo Døve - Frogg 17-22 (5-10)

Scorere: Th. Bernås 6 mål, Jon A. Vik
4, R. Brenden 2, A. Haugan 2, J.M. Braut
li 2, og K.S. Nysted 1.
16. okt.: Fagerstrand - Oslo Døve 17-11
(8-4)

Scorere: A. Haugan 4, R. Smenes 4, P.L.
Pedersen 2 og JA Vik 1
24. okt.: Oslo Døve - Veitvedt 19-27 (7-15)

Scorere: R. Smenes 5, Th. Bernås 4, T.
Lund 3, J.M. Brautli 3, P.L. Pedersen 2,
K.S. Nysted 1 og D.T. Pedersen 1.
6. nov.: Siggerud - Oslo Døve 23-16 (10-7)

Scorere: R. Smenes 4, J.A. Vik 4, Th.
Bernås 4, J.M. Brautli 2, A. Haugan 1, og
T. Lund 1.

Bowlingnytt fra Oslo
Stein E. Andresen vant
Strømmen·cup
En overraskende nyhet kom til å slå
oss helt ut, etter at Stein E. Andre
sen hadde deltatt i Strømmen cup
14. oktober. Der var han som eneste
døv på farten blant 18 hørende spil
lere. Han slo dem alle sammen og
vant herreklassen sammenlagt etter
8 serier. Poengsummen ble 1456,
hvilket tilsier et snitt på 182 poeng
pr. serie, og det er uhyre sterkt. Som
premie for innsatsen fikk han en egg
koker.

Vi gratulerer Stein Erik med det
gode resultatet, og håper på fortsatt
fremgang med tanke på EM i bow
ling neste år.

Stillingen pr. 10. novbr.
1. Veitvedt. 6 6-0-0 164-96 12
2. Siggerud 6 5-0-1 154-117 10
3. Grefsen 6 4-0-2 140-115 8
4. Romerikslaget. 6 4-0-2 140-150 8
5. Lommedalen .. 6 3-1-2 99-101 7
6. Jar 6 1-3-2 125-123 5
7. Frogg 7 1-1-5 118-140 3
8. Fagerstrand 6 1-1-4 95-135 3
9. Oslo Døve 7 0-0-7 99-157 O

13. nov.: Oslo Døve - Romerikslaget
23-18 (11-7)

Scorere: Th. Bernås 8 mål, JA Vik
6, T. Lund 3, K.S. Nysted 3, A. Hau
gan 1, R. Smenes 1 og E. Feide 1.

Håndballnytt fra Oslo:
DØVE pA BUNNPLASS, FORELØPIG

Pr. 2. desember ligger Oslo-Døve på
bunnplass med bare to poeng på åt
te kamper. Forklaringen er at vi slet
med bare 4 eller 5 spillere på banen
i de første kampene. Første seier tok
vi mot Romerikslaget nylig. Laget lig
ger på 4. plass på tabellen, og seie
ren over dem tyder på at Oslo-Døve
er i ferd med å finne sin gode gamle
stil igjen.

Kai tilbake
Som nevnt, slet vi med få spillere i
de første kampene, og det gjorde ik
ke saken bedre at laget var uten fast
keeper. Helt tilfeldig har vi hatt Ar
ne Stenberg, Benny Persson, Atle
Haugan og Dan T. Pedersen som
burvoktere. Men i kampen mot Sig
gerud hadde vi selveste
landslagskeeperen mellom stenge
ne. Han er kommet tilbake til oss et
ter flere år i en hørende-klubb, Vest·
li. Han gjorde en god debut selv om
han hadde hatt et treningsavbrekk
på 7 måneder p.g.a. skadd skulder.
Med hans inntreden vil det sikkert gå
bedre i kampene framover - gutte
ne er allerede stimulert ved å ha en .
god og sikker keeper som Kai!

Oppmannen.

Rekruttering
Ellers bekymrer det oss at laget hol
der en gjennomsnittsalder på 32-33
år - så rekruttering er stikkordet om
klubbens gode håndballtradisjoner
skal føres videre. I år har vi forsøkt
ungguttene Andreas Fjelde og Bård
Thorsen i noen kamper. De har vist
lovende takter, og dem vil vi bygge
videre på. Men for øyeblikket er det
ikke lett, fordi vi mangler hall å tre
ne i. Dette problemet håper vi vil lø
se seg over nyttår - slik at vi stiller
godt rustet i håndball-DM i Skien i
mars.

Til slutt vil jeg be våre spillere å ik
ke sitte for mye inne og se på sport
i TV i vinter - gå ut og trim, og hold
deg i form!!

1!!i~;ill!I~II!I~!;;I!I~.I!!li!i.i!,II!.'i,li!i;II'!11;1!il;i!,;ii~JI
~ OSLO i
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ingen. Premieutdelingen finner sted
ved sportsklubbens tradisjonelle ju
lebord lørdag 17. desember, og vi lo
ver å komme tilbake med fyldig re
portasje fra jule-cupen i bowling.

Kvinne·lag neste år?
Vi har ofte hørt at flere jenter er in
teressert i bowling, og foreløpig har
8 jenter vist interesse for seriespill,
og det er flere enn vi hadde regnet
med. Disse er: Ellinor Bugge, Bodil
Østberg, Elin Haugan, Liv Yvonne
Pedersen, Beryl Ramvik, Ulla Jensen,
Inger Kristin Hauge og Elisabeth
Guldberg.

Men det er sikkert enda flere 
mange føler seg usikker p.g.a. alde
ren og tror at bowling er en sport for
unge. Det er bare tull! - Bowling er

. en sport som passer for alle, både
unge og eldre, og kan ikke sammen
lignes med f.eks. håndball og fri
idrett. Hei, kom igjen og gjør likedan
som mange døve gjør i Sverige - de
spiller bowling! Kanskje stiller vi
med 2 lag i seriens 5. divisjon for
kvinner neste år?

Forbundsnytt
Rekordanmeldelse - 400 m, herrer
Fra Bergen DIK forelå rekordanmel
deise for Oddbjørn Vågen, som sat
te ny norsk døverekord på 400 m med
52,3 under Fana Idrettslags nasjona
le stevne på Fana Stadion 8/9-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Rekordanmeldelse - 800 m, herrer
Fra Bergen DIK forelå rekordanmel
deise for Oddbjørn Vågen, som sat
te ny norsk døverekord på 800 m med
1.57,09 under Vestlandslekene på
Fana Stadion 13/9-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Rekordanmeldelse - 7·kamp,
kvinner
Fra Trondheim DI L forelå rekordan
meldeise for Kate Traasdahl, som
satte ny norsk døverekord for både
senior og junior i 7-kamp med 2.570
poeng under Selsbakk lF's stevne på
Lerkendal 5.-6. september 1983. Re
sultatet er også ny nordisk døvere
kord.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Rekordanmeldelse - 200 m hekk,
kvinner
Fra Trondheim DIL forelå rekordan
meldeise for Kate Traasdahl, som
satte ny norsk døverekord for både
senior og junior i 200 m hekk med

38,2 under Heimdal IF's stevne på
Lerkendal 4/10-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Rekordanmeldelse - lengde junior,
kvinner
Fra Trondheim DIL forelå rekordan
meldeise for Kate Traasdahl, som
satte ny juniorrekord for døve i leng
de med 4.31 m under Døves IL's lag
seriestevne på Lerkendal 7/10-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Alpint renn i Japan
Fra døveidrettsforbundet i Japan har
Torkel Hoff i brev av 7110-83 fått en
personlig innbydelse til å delta i et
nasjonalt og internasjonalt alpint
renn i Japan. Det finner sted i Otaru
city, Hokkaido, 9.-11. februar, og ar
rangøren vil betale flyreise og opp
hold for Torkel Hoff. Det blir konkur
ranse i slalåm, storslalåm og utfor.
Andre norske er også velkommen til
å delta, men NDI må selv betale rei
se og opphold for disse. Org. sekre
tæren opplyste at han hadde snak
ket med Torkel Hoff, som har be
stemt seg for å reise.

Vedtak: Døveidrettsforbundet i Ja
pan informeres om dette, og samti-'
dig undersøker AU om det er økono
misk mulig å sende flere.

DM på ski 1984
Bergen DI K skal stå som arrangør av
DM på ski 1984, og i brev av 19/9-83
opplyses det at tidspunktet er satt til
18.-19. februar 1984. Stedet er Eike
dalen skisenter, og det blir konkur
rert både i langrenn og alpint.

Vedtak: Tidspunktet godkjennes.

Nordisk mesterskap i skyting 1984
Stavanger DIF skal arrangere NM i
skyting 1984, og i brev av 2/10-83 opp
lyses det at tidspunktet er 25.-26. au
gust 1984.

Vedtak: Tatt til etterretning. De
nordiske land underrettes om dette.

Rekordanmeldelse - 100 m junior,
damer
Fra Trondheim Døves IL forelå
rekordanmeldelse for Kate Traas
dahl, som satte ny juniorrekord for
døve på 100 m med 14,3 under Døves
IL's lagseriestevne på Lerkendal
7/10-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

Rekordanmeldelse - 1500 m, kvinner
Fra Trondheim Døves IL forelå
rekordanmeldelse for Kate Traas
dahl, som satte ny norsk døverekord
for både senior og junior på 1500 m
med 6.09,6 under Døves IL's lagserie
stevne på Lerkendal 10/10-83.

Vedtak: Rekorden godkjennes.

DM i friidrett 1984
Stavanger DIF skal arrangere DM i
friidrett i 1984, og i brev av 2/10-83
opplyses det at tidspunktet er 22.-23.
juni 1984.

Vedtak: Tidspunktet godkjennes.
Grunnen til at DM i friidrett går tidli
gere enn vanlig, er at Stavanger DIF
ikke kan ha to store arr. i august
måned.

Utenlandsnytt

Vest-Tyskland
For 16. gang ble den store idrettsfes
ten avviklet i NOrnberg 27.-31. juli,
som omfattet 13 grener. Festen hol
des hvert tredje år, og denne gangen
ble det en veldig oppslutning blant
døve ungdommer, der antall deltake
re var 1.950 og besøkende 3.500! El
lers er det avviklet juniorlandskamp
i friidrett mellom Frankrike og Vest
Tyskland, der tyskerne vant med 138
p. mot 112 p. Landskampen fant sted
i Marseille 22. juni.

Sveriges Døvas Idrottsforbund
vil i forbindelse med verdenslekene
1985 få hjelp av sponsorgruppen i
det svenske handikapidrettsforbun
det. Det er søkt om at to døve inngår
i gruppen, der arbeidet med å skaf
fe midler til trening og deltakelse i
verdenslekene vil komme igang etter
1. april 1984. Videre skal svenskene
begynne med lotteri, som kommer i

. salg fra 15. juni. Den økonomiske si
tuasjonen gjør det nødvendig for SDI
å drive lotteri igjen for å holde hjule
ne igang, skriver Døv Sport.

SVAR
på spørsmålene på side 7:

1. Torskefamilien.
2. 1016 kilo.
3. Nei, det er fransk.
4. Kabul.
5. Selvsagt er den norsk.
6. USA.
7. Portugal.
8. Det er et instrument til avstands

måling.
9. Blått, hvitt og rødt.

10. I Etiopia.
11. Brussel.
12. 1924.
13. Javier Perez de Cuellar.
14. 7 spillere.
15. Spania.
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