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Hedmark 
Alle døveforeningens møter på Døvesente
ret. Pensjonisttreffene på Parkgården. 
MAI: 
07. fr. Pensjonisttreff kl. Il. 
16. sø: Utflukt Hamar Døves Idrettslag 
17.ma: Åpent hus på Hamar Helse- og 

Velferdssentral kl. 15. 
21.fr. Pensjonisttreff kl. Il. 

JUNI: 
04. fr. Pensjonisttreff kl. Il. 
05. lø: Medlemsmøte. døveforeningen kl. 15. 
Alle arrangementer v/Hedmark Døvefore
ning og Hedmark Døvespensjonistforening 
holdes ved Hamar Helse- og Velferdssen
tral. Hamar. 

Oppland 
MAI 
14. fr. Hyggesamvær på Døvesenteret kl. 18. 
22.-23.: lø/sø: Reservert 

Romerike 
MAI 
19. On: Foredrag 

JUNI 
02. on: Medlemsmøtelterminliste 99 

Oslo 
leder. lorililorentzen. ttlf. privat 22 26 90 
87. Kontoret er for tiden ubemanne~ og 
best treffetid er torsdager kl. 17.00-21.00. 
ttlf.22 20 54 08. Tegnspråkinstruktøren kan 
treffes på dagtid. !tlf. 22 2049 03 (auto
svarer). best kontakt oppnås ved å sende 
telefaks 22 II 23 21. 
MAI 
10. rna: ledermøte i ODF 
Il. ti: Bridge 
12. on: Pensjonistgruppen kl. 10 - 15. 
Il. to: ODF 
18. ti: Døvblitte styremøte (Oskarhall) 
20. to: ODF 
25. ti: Bridge 
26. on: Pensjonistgruppen kl. 10 - 15. 
27. to: ODF 

JUNI 
O I. ti: Kvinneforening/Bridge 
02. on: Døvblitte kl. 18 
Ol. to: Bridge 

Drammen 
MAI 
07. fr. Medlemsmøte 
08. lø: Åpent hus 11- 14 
Il. lø: Bridge 
14. fr: Sammenkomst 
15. lø: Åp.ent hus 11-14 
17. rna: Åpent hus 
20. to: Bridge 
21. fr. Bingo 
22. lø: Åpent hus 11-14 
27. to: Bridge 
28. fr: Temakveld 

JUNI 
O I. ti: Pensjonisttreff 
02. on: Styremøte 
03. to: Bridge 
04. fr: Sammenkomst 

PROGRAM 07.05 - 06.06 

Vestfold 
Pensjonistluføregruppen holder sine møter 
hver 3. tirsd. i måneden på Døvesenteret 
(noen ganger privat. hos en av gruppens 
medlemmer) kl. 12. 
MAI 
07. fr: Medlemsmøte med foredrag på Døve

senteret kl. 18. Mer info om dette 
senere. 

23. sø: Pinsedagen. program kommersenere. 
29. lø: HDF er 85 år 31. mai. vi ønsker å feire 

det. Hold av dagen. det kommer info 
senere. 

Pensjonisttreff våren 1999 
Tirsdag 25. mai: Hyggekveld 
Møtene blir holdt på Døvesenteret. vanlig
vis kl. 12 på dagen. blirdetendringfårdere 
informasjon om det. 

Telemark 
MAI 
17. rna: Åpent hus 
20. to: Pizzakveid ute 
27. to: Åpent program 

JUNI 
Ol. to: Sommersarnling kl. 18.10 v/døveprest 

Roar Bredvei 

Aust-Agder 
Døveforeningen har åpent hver onsdag fra 
kl. 19.00 til 23.00. 

Kristiansand 
Organisasjonssekretær: Kontortid: Mandag. 
onsdag. fredag kl. 10-16. Torsdager kl. 20-
22. Teksttelefon 38 04 71 47 og telefax 38 
04 37 84. Postadresse: Kristiansand Døve
forening. Postboks 1122 lundsiden. 4602 
KRISTIANSAND. Døveforeningen har åpent 
hver torsdag fra kl. 19. Adresse: Døvesenter 
«Solheim)). Dvergsnestangen 501. 4639 
KRISTIANSAND 

Stavanger 
Døveforeningen haråpent hus torsdager fra 
kl. 19. 
MAI 
08. lø: lørdagskafe kl. Il. eldretreff 
08. lø: Menn oh menn kl. 19.10. SDUK 
17. rna: 17.mai fest på Døves hus. vII 00 

komiteen 
19. on: Døvblittgruppe 
20. to: Døveforening kl. 19. 
27. to: Døveforening kl. 19. 
28. fr: lur til Sirdal. v/bametreff 
29. lø: Videokveld kl. 19.10 v/SDUK 

JUNI 
Ol. to: ledermøte kl. 18 (SDF. SDUK og SDIF) 
Ol. to: Døveforening kl. 19. 
OS.lø: lørdagskafe kl. II v/eldretreff 

Haugaland 
Døveforeningen holder åpent hver onsdag 
fra kl. 19 til kl. 23. 
MAI 
12. on: Utlodning 
19. on: Sosialt samvær 

JUNI 
02. on: Sosialt samvær 

Sunnhordland 
MAI 
22. lø: Stord cup bowling er avlyst. Møteste

det holdes åpent i Utbygda Grendahus 
i kjelleren ved Heiane fra kl. 12 til ca. 
kl. 16. 

29. lø: Grill og fest på Sauda førsommerferie. 
Info kommer på tekst tv. 

Bergen 
Kontortider: Mandag og fredag kl. 09 - 14. 
Tirsdag og onsdag kl. 09.30 -13.30. Torsdag: 
IlJO- 21. Tlf. 55 32 83 21. Ttlf.: Kontor 55 
32 79 76. 

Møre og Romsdal 
Kontortid for velferdssekretæren: Mandag 
kl. 10-15. Onsdag kl. 10-15. Kontortid for 
org. sekretæren: Onsdag kl. 07.10-16. 
Fredag kl. 07.30-15.10 og kl. 18-2I.Faxnr: 
70154169. Ttlfnr: 70146264. 
MAI 
07.fr: Døveforeningen 
17. rna: Fest på Døvesenteret kl. 16 
19. on: Pensjonistgruppa kl. Il. 
20. to: Romsdal Døvblittseksjon kl. 18. 
21.fr: Døves kirkemøte i Ålesund 
22. lø: Døves kirkemøte i Ålesund 
23. sø: Døve kirkemøte i Ålesund 
24. rna: Møre og Romsdal Døveforening 75år. 
25. ti: Moldegruppen 
27. to: Kristiansandgruppen kl 17.10. 
28. fr. Døveforeningen 
30. sø: Sportsklubben Fiskesport 

JUNI 
05. lø: Utfukt v/Barneklubben 
06. sø: Dugnad/hyggetreff på feriehjemmet 

klll-l4. 

Trondheim 
MAI 
07. fr: Dameforeningen 
08. lø: Rødbygget 
09.sø: Døvehytta 
10. rna: ledermøte: Utarbeide ny terminliste 
Il. ti: Pensjonistgruppen kl. 10 
12. on: Døveforeningen stengt 
14. fr: Døveforeningen stengt 
15. lø: Rødbygget 
16. sø: Døvehytta 
17.ma: 17. mai i Døveforeningen 
18. ti: Døves menighet - hyggetreff kl. 101 
19. on: Kontaktklubben for døvblinde kl. 10 
19. on: Døveforeningen: Filmkveld 
20. to: Døvehytta. medlemsmøte/kosekveld 
21. fr: Dameforeningen 
21. fr: Ungdomsklubben. hyggekveld 
22. lø: Rødbygget 
2l. sø. Døvehytta 
25. ti: Pensjonistgruppen kl. 10 
26. on: Døveforeningen 
28. fr: Døveforeningen. kulturkveld 
29. lø: Rødbygget 
29. lø. AlOld boys -fotball. Fest: se oppslag! 
30.on: Døvehytta 

JUNI 
O I.ri: Døves menighet - hyggetreff kl. 10 
02.on: Døveforeningen: Filmkveld 
04. fr: Dameforeningen 
05. lø: Rødbygget 
06. sø. Døvehytta 

Nord-Trøndelag 
Nord Trøndelag døvefore
ning 
Ye/krd.lfekll'lær.Kontorfeliesskap med FFO. 
Verksv. 2. 7100Stein~er. tirsdager kl. 12.10 
- 15.10: ttlf. 74 149271 Hjemmekontor 
onsdagerkl.18.00-21.00.ttlf:74 163045 
(autosvarer). adr.: Nord l røndelag Døve
forening. Runev. 20 A, 7100 Steinkjer. 
Hovedforeningen: 

Døvblittseksjonen i Nord 
Trøndelag Døveforening: Hyg
getreff på Breidablikk i Steinkjer. kl. II 
følgende datoer: lørdag 5. juni. 

Troms 
MAI: 
08. lø: lørdagskafe 
17. rna: Åpent hus 
19. on: Bingo 
22. lø: lørdags kafe 
29. lø: lørdagskafe 

JUNI: 
02. on: Hyggekveld 
05. lø: lørdagskafe 

MAI 

GUDSTJENESTER 

Oslo 

09.sø: Kl. Il. Konfirmasjonsgudstjeneste Tri
ne Ytre -Arne. Øyvind Aspen 

Gudstjenester våren 1999 (forbehold om 
endringer - se eget vårprogram) 
Søndag 23. mai: Pinsegudstjeneste Il. 
Søndag 6. juni: Høymesse Il. 

Stavanger 
MAI 
09.sø: Døvekirken kl. Il. konfirmasjon. 
JUNI 
06. SB. Døvekirken kl 16. nattverd. 

Bergen 
MAI 
Il. ti: Bergen Døvekirke kl. 10.10. Apen 

kirke 
Il. to: Fløisletten kl. Il. Tolket speiderguds

tjeneste i forbindelse med Bergens 
speidernes vårmanøvre. 

17. rna: Bergen Døvekirke kl. 08.00. Flagg
heis og frokost. 

Frelsesarmeen, Oslo 
Fester for døve på Frelsesarmeen i Oslo 
tirsdag I. juni. 

Festene blir holdt kl. 18 i Rodeløkkasente
ret i Gøteborggt 4. 
Hjertelig velkommen! Vennlig hilsen majo
rene Kelly Smevik og Haldis Kongevold 

Frelsesarmeen, Stavanger 
Frelsesarmeens møteprogram for døve holdes 
i Salongen. Kongsgt. 50. Alle samlingene 
holdes i Salongen. Velkommen til møtene! 
Haldis Kongevold. major 
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Arbeid for olle? 

Erling Jacobsen 

Noen synes kanskje vi har mast mye om døve i 
arbeidslivet i det siste. Vi kan til dels si oss enig i dette, 
men allikevel; arbeid er en viktig del av livet. Norges 
Døveforbund har ikke tatt denne oppgaven på alvor i en 
periode. De siste par årene har arbeidslivsutvalget begynt 
å rØre på seg, men nå er det på tide å sette alle krefter 
inn, både i organisasjonen, skolene og de offentlige etater, 
på å gi dagens skoleelever et godt grunnlag for et klokt 
yrkesvalg. At statistikken for unge uføretrygdede døve 
nærmer seg 50 % er et meget alvorlig varsku. 

Det er urovekkende å registrere at unge døve foretar 
ukloke utdannings- og yrkesvalg i så stor grad som vi er 
vitne til. Årsakene kan vi stille spørsmål om, men vi bør 
snart innse at det er på tide å diskutere den 
isolasjonstendens som har gjort seg gjeldende i de siste 
årene. Dette har kanskje medført at døve ungdommer i 
dag er blitt for uvitende om livets krav og realiteter. 

Både foreldre, skoler, arbeidsmarkedsetat og voksne 
døve har lenge kommentert at det har blitt for mange 
puter under armene på døve barn og ungdommer i en 
periode. Resultatet er for enkelte en runddans i attføring 
på 10-15 år, uten at klienten kommer seg ut i et normalt 
arbeidsforhold. For mange ender det ifølge statistikken 
med uføretrygd, dessverre. 

Dette er misbruk av ressurser, og det er ikke det vi 
ønsker. Skal vi nå fram med våre rettmessige krav, må vi 
også kunne si fra når vi mener det foregår sløsing med 
samfunnets ressurser. Hvis vi gjør noe galt, må vi sammen 
kunne fInne måter å rette opp feilene på. 

Ny politikk? 
Vi registrerte med fornøyelse at Arbeiderpartiets leder 
Torbjørnjaglands 1. maitale ble tolket på tegnspråk. Vi 
håper dette varsler en ny linje hos Arbeiderpartiet, og at 
dette blir en rettesnor for de andre partiene også. 

Vi vil prøve å komme tilbake til saken i neste nummer. 
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PERSONALIA 

Fødselsdager 

Norunn 50 år! 
Lena (7), Marius (14) og Rune gra
tulerer hjerteligst med jubileumsda
gen 18. mai! Farmor hilser også. 
Dagen vil bli feiret i Ibsensgate 88, 
5052 Bergen, lørdag 15. mai fra kl. 
17 og utover (familien er ikke 
hjemme 18. mai). 

Familien 
gratulerer! 
Kjære Norunn! Din familie, og alle 
du kjenner i Austevoll, ønsker deg til 
lykke med 50 årsdagen, og vi ser frem 
til enda flere koselige stunder sam
men med deg i tiden framover. 

Vår kjære solstråle, Malin B. fyller 1 
år 22. april. 

Mamma, pappa og storebror Nils 
M. gratulerer så mye med dagen! 
Håper du får en fin bursdag! Vi er 
glade i deg, Malin! 

BURSDAGSKLEMMER FRA MAMMA 
ANNETTE C. PAPPA ARNE OG STOREBROR 

NILS M. P. 

Cathrine 25 år 
Bedre sent enn aldri, jeg vil gratulere 
Cathrine med overstått dag som var 
den 23. mars. 

KLEM FRA DIN GODE VENNINNE 

Hipp, hipp hurra! 
Den 21. april skal det smelle fra loft 
til kjeller for snart er det DENNIS 
ENERHAUGEN 12 ÅR det gjelder. 
Kjekkis og sjarmerende med gylne 
rulleskøyter som «freser» i Drøbak. 
Gratulerer med dagen. 

KLEM FRA MARIUS OG NUSS FRA 
STOLT MAMMA 

Lovise Andersen 
til minne 

Romerike Døveforening har mistet 
sitt eldste medlem og en av våre mest 
positive medlemmer. 

I vårt medlemsregister hadde Lo
vise medlemsnummer l. I alle år var 
hun et godt og trofast medlem hos 
oss. Hun var alltid blid og interessert 
i hva som foregikk. Selv om hun slet 
med fysiske plager i de senere år, 
beholdt hun sitt gode humØr og in
teresse for foreningen og medlem
mene. - Jeg kan ikke huske å ha møtt 
et mer positivt menneske enn Lovise 
Andersen. Det er et stort tap både for 
alle hennes venner og for foreningen 
å miste et slikt menneske. 

Verden hadde vært bedre med flere 
slike mennesker som Lovise. 

Vi lyser fred over Lovise Andersens 
minne. 

For Romerike Døveforening 
Kåre M. Helgesen 

Født 
Kate Traasdahl og Edvard Rundhaug 
fikk en sØnn onsdag 21. april. Vi gra
tulerer! 

HILSEN VENNER PÅ DØVES TRYKKERI 

Ønsker kontakt med 
døve i Bergen 

Dear Sir, 
this is the first time that I am sending 
you this letter, I am Deaf and cant 
hear. Last year I went to Greece, 
France, Chile, Rumania, Sweden, 
Schweiz, India, Italy, Bulgaria, Ca
nada, Japan and Finland. The principle 
of the deaf club gave me your 
address, now I am writing to you, 
that I will come this summer to Ber
gen as a tourist, can the people of the 
deaf club help me? Please write me 
how many dollars it costs to sleep, 
eat and look around, and also do you 
have a place in your deaf club for 
sleeping, because I only will stay 25 
- 40 days. I am a Christian Armenian, 
with Syrian identification card. IT you 
want me to send my picture to you I 
will be glad to do that. Please send 
me your answer as soon as possible 
and think well of what I have written, 
waiting for your answer. 

Truly yours, Hagop Isbehcerian, 
P.O. Box 8335, Aleppo, Syria. 

Teksttelefon 
Ragnhild øyen, 6470 Eresfjord, ttlf. 
71 23 43 34 (også tlf.), mobiltlf. 958 
64 391. 

Geir Willumsen, Selsbakkvegen 46 
c, 7027 Trondheim, teksttlf. 72 55 
69 57, mobiltlf. 958 29 469. 

Anne Merethe Skjørland, Balders
vei 8, 7033 Trondheim, mobiltlf. 
SMS: 958 17 009. 



o 

FL0YTELAT 

Selja står saftgrønn og sevjemjuk, 
kvistfri og ferdig til fløytebruk 
for hage smågutehender. 

Tonen kjem smygande, mjuk og var, 
aukar i kraft og fær døyvde svar 
langt borte frå andre grender. 

Solgylt og djup med ein eim av vår, 
slørd som i lengt og vemodig sår 
han skiftande stig og bårar. 

Gåta om livet ligg løynt der i 
jordbundne krefter som gjer seg fri, 
løyst ut gjenom tusen vårar. 

Småfuglen tagnar i skogen då, 
undrande sit han og lyer på 
og gløymer seg lange stunder. 

Barnet som stabbar i garden ler, 
undrar seg på kva vel dette er 
for spelande, blankt vedunder. 

Frostvar på tun står ein gamal mann, 
minnest den gongen då ogso han 
sprang berrføtt i fjell og finne. 

Tonane leikar i hugen hans, 
augo står fjerne med dimslørd glans 
mot barndommens bleike minne. 

Jakob Sande 
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Kongelig tegnspråk 
Blant de ni elevene i tegnspråk på Con
rad Svensen Senter i vår finner vi en 
som virker merkelig kjent. Ganske rik
tig, det er prinsesse Martha Louise. 
Hun har alltid hatt lyst til å lære tegn
språk, sier hun. 

EN BLID PRINSESSE 

(FOTO: SUSANNE WARD ADLANDSVIK) 

(OGSÅ FORSIDEN) 

Det var mer eller mindre tilfeldig at 
valget falt på CSS da Slottet under
søkte forskjellige kursopplegg. Men 
tilbudet fra Hjemmet for Døves avde
ling på Nordstrand passet best. Læ
rerne på kurset er døve, og det gis in
gen tolkehjelp underveis. Det gjelder å 
konsentrere seg mens heldags
undervisningen pågår. Gunhild Haga 
Thoresen, lærer på kurset, sier at et
ter de første minuttene var det en helt 
naturlig og fin stemning på kurset. Og 
da prinsessen ble spurt om hvilket tegn 
hun ville bruke på seg selv, valgte hun 
«Martha», enkelt og greit. Gunhild 
Haga Thoresen sier at prinsessen er 
en engasjert og ivrig elev som det er 
lett å undervise. 

To-håndsalfabetet kunne hun alle
rede da hun begynte på kurset. Dette 
har hun brukt siden hun var liten. 
«Martha» forteller at at hun alltid har 
vært interessert i tegnspråk, og at 
barne-tv programmene «Kan du se hva 
jeg sier», var veldig interessante og in-

Pressemelding (ra sosial og helsedepartementet 

spirerende. Hun sier: - Jeg synes det 
er spennende å kommunisere på nye 
måter, og jeg vil gjeme bidra til å bryte 
muren mellom døve og hørende. Dette 
er barriere som går begge veier, det 
merker jeg selv, sier hun. - Det kan 
være vanskelig å ta kontakt hvis det er 
mange døve sammen. Men hun reg
ner med at hun vil oppleve noen sper
rer mindre når hun skal kommunisere 
med hørselshemmede i framtiden. Hva 
hun skal bruke tegnspråk til i framti
den utover det, vet hun ikke. 

Grunnkurset hun går på varer til be
gynnelsen av juni. Alle elevene i klas
sen er hørende og skal bruke tegnspråk 
i forskjellige sammenhenger i ettertid. 
De har senere mulighet til å fortsette 
den halvannet år lange grunnutdannin
gen med videregående kurs. 

Savnes 
Mørk blå Adidas joggebukse ml 
ROMERO. Ring etter Rose M. (etter 

Offentlig utvalg om likestilling for funksjonshemmede 

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på funksjonshemmedes rettigheter i en større sammenheng, slik at man kan 
vurdere ulike strategier og virkemidler for å bedre funksjonshemmedes muligheter til deltakelse og likestilling i det norske 
samfunn. 

Et hovedspørsmål for utvalget er om funksjonshemmede er godt nok sikret gjennom den alminnelige lovgivningen, eller 
om det er behov for særskilte individuelle rettigheter på noen områder. 

I mandatet heter det at utvalget skal vurdere ulike strategier og virkemidler for å fremme målet om full deltakelse og 
likestilling for funksjonshemmede. 

Det er forutsetningen at utvalget oppsummerer, sammenstiller og vurderer relevant forskningslitteratur. offentlige 
utredninger stortingsmeldinger og annet relevant materiale fra Norge og andre land som kan gi et mer helhetlig bilde av 
situasjonen for funksjonshemmede og effekten av ulike virkemidler som er brukt. 

Utvalget skal vurdere hvordan hensynet til funksjonshemmede best kan sikres i kommunal planlegging. Utvalget skal 
også vurdere om kommunene har behov for kommunale råd for funksjonshemmede. 

Utvalget skal komme med forslag til strategier og virkemidler som på best mulig måte fremmer målene som er knyttet til 
levekår, deltakelse og likestilling for funksjonshemmede. 

Utvalget vil bli ledet av Sigurd Manneråk fra Kvinesdal. Det har medlemmer fra ulike fag og samfunnsområder, inkludert 
funksjonshemmedes organisasjoner. Regjeringen har gitt utvalget en bred geografisk og faglig sammensetning. Utvalget 
skal fremlegge sin rapport innen I. april år 2000. 

Slik lyder pressemeldingen, og DT må si at dette er interessante saker sett i sammenheng med ~ere saker vi har arbeidet med i den 
siste tiden. Vi er (or tiden ikke kjent med hvem som sitter i utvalget, men vi tviler på at noen representanter (or hørselshemmede 
sitter der. 

Men vi (år sørge (or at de blir kjent med våre saker og våre meninger om disse sakene. Så (år vi etterhvert se om det kommer 
noe vettug ut av dette statlige utvalget da. 
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VI SLAR 
FAST 
AT ... 

rs 

Pressemelding fra Norges Døvefor
bund 

Næringsminister Lars Sponheim har 
i et brev til Steinar Bastesen, datert 
21.04.99, gitt til kjenne at han ikke er 
kjent med at døve ikke kan høre lyd
signaler. Norges Døveforbund bøyer 
seg i støvet, etter at Sponheim på egen 
hånd har fastslått at døve er i stand til 
å høre brannalarmer og andre alarmer, 
siden han ikke har hørt noen klager 
om dette. 

Foranledningen til denne overras
kende slutning, er at Norges Døvefor
bund i lengre tid har kjempet for å 
fjerne urimelige helsekrav til døve ar
beidstakere, for eksempel ombord på 
båter, for å kjøre minibuss o.a. 
Næringsministeren har tidligere be
grunnet helsekravene med hensynet til 
sikkerheten ombord. Steinar Bastesen 
fulgte opp med å spørre hvorfor de 
samme sikkerhetskrav ikke gjelder for 
døve passasjerer ombord i ferjer, ho
teller m.m. der det kun varsles om 
brann og lignende ved hjelp av lydsig
naler, som døve faktisk ikke kan opp
fatte. I sitt svar på spørsmålet, har 
Sponheim nok en gang avslørt sitt 
manglende gangsyn, idet han ikke bare 
fastslår at døve kan høre, men viser 
inkonsekvens av første klasse. 

• 1m 

Først får man vite at døve fiskere 
ikke kan oppfatte lydsignaler om bord. 
Når det gjelder døve passasjerer eller 
hotellgjester er dette i følge Sponheim 
ikke noe problem, siden de da tyde
ligvis kan oppfatte de samme lyder. Vi 
er mildt sagt forundret over statsrå
dens indre logikk. 

At problemet med døves sikkerhet 
på hoteller er alvorlig, ble til fulle vist 
siste helg. Norges Døveforbunds for
bundsstyre hadde styremøte på Vie 
hotell i Porsgrunn, da alarmen gikk tid
lig lørdag morgen. Alle hotellets gjes
ter samlet seg i resepsjonen - unntatt 

de 7 døve gjestene. Hadde alarmen 
vært reell, kunne vi vært vitner til en 
tragedie. Må noe slikt skje før 
næringsministeren skjønner at han står 
overfor et alvorlig sikkerhetsproblem? 

Om bord på fiskebåter er støynivået 
så høyt, at man i mange tilfelle base
rer seg på visuelle varslingssystemer. 
DØve fiskeres sikkerhet er med andre 
ord ivaretatt, i motsetning til for alle 
andre døve ferje- og hotellgjester. 

Norges Døveforbund kan gjeme bi
stå næringsministeren i hans videre 
tankevirksomhet. 

Etterlysning 
Oslo Døves Sportsklubb savner styreprotokoll fra 1892, og dette skulle 
brukes til å skrive inn den nye jubileumsboka om klubbens historie. For
fatteren, Thorbjørn Johan Sande, har akkurat begynt å skrive boka om 
sportsklubben, Oskar Nilsen har påtatt seg ansvaret for å samle inn alle 
materialer (protokoller, beretninger, bilder og tidsskrifter) som brukes 
til skrivingen.Vi trenger virkelig den første utgaven av styreprotokollen 
for å kunne inspirere forfatteren til å skrive om hvordan klubben ble 
stiftet. 

Har du noen anelse om hvor protokollen befinnes, eller noe tips som 
kunne lede til at protokollen blir funnet? 

Vi er svært takknemlig om den første protokollen blir funnet. Jubileums
komiteen ved Oskar Nilsen, Jarle Lid eller Knut Bjarne Kjøde skal 
kontaktes ved henvendelser. 

Styret ; Oslo Døves Sportsklubb 
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Vi banker på ••• 
Denne gang hos 

Telemark 
Døveforening 

TELEMARK 
DØVEFORENING 

Telemark Døveforening ble stif
tet Il.februar 1921, da som Skien 
Døves Forening. Senere ble nav
net endret til Telemark Døvefo
rening. 
Foreningen eier eget hus i Torden
skjoldsgate 15 i Porsgrunn. Telemark 
Døveforening har i dag 73 medlem
mer. 

Styret består i dag av: 
LEDER 
Bjørn Arnesen 
SEKRETÆR 
Wenche Evensen 
STYREMEDLEMMER 
Arne Skoglund, Bjørn K. Halvorsen, 
Yngve Gjer-mundsen 
VARAMEDLEMMER 
Inger Åse Enebakk, Inger B. Paulsen 

DØVES HUS I TORDENSKJOLDSGT. 15 

Telemark Døveforening holder til i 
Tordenskjoldsgate 15 i Porsgrunn. 
Huset er et pent murhus, med en stor 
sal med kjøkken i l. etasje. Der fin
nes det også et lite kontor for sosial
sekretær og foreningsleder. 

I kjelleren er det en stor peisestue. 
Ute er det en fin sørvestvendt terasse, 
hvor man om sommeren kan ha grill
fester ut i de små timer til sola går 
ned. Huset ble kjøpt i 1973 for 
140.000 kroner, og er blitt nyrenov
ert og påkostet slik at det i dag har en 
verdi på cirka 1,4 millioner kroner. 

Døveforenmgen har følgende 
UNDERAVDELINGER 

PORSGRUNN DØVES SPORTSKLUBB 
leder Einar Hartveit 
PENSJONISTGRUPPEN 
leder Olav Haug 

Foreningen har for tiden to ansatte 
SOSIALSEKRET ÆR 
June Jonassen 
VAKTMESTER 
Arne Haugerud 

Vi huker tak i foreningsleder Bjørn 
Arnesen, og slår aven prat med ham. 

- Telemark Døveforening er en mid
dels stor døveforening ... hvordan fun
gerer foreningen? 

- Jo, det fungerer bra. Administra
sjonsmessig så har vi styremøte en 
gang i måneden, og styret fungerer 
meget bra, slik jeg ser det. Ellers så 
begynner vi å få fart på landsmøte
komiteen for landsmøtet i Langesund 
i år 2000. Styret der består av Wen
che Evensen, Arne Skoglund, Liv 
Arnesen, Bjørn Kihle Halvorsen og 

, 

STANDARDUKEN 
I døveforeningen ser slik ut: 

MANDAG: Kurskveld vår/høst, som 
regel ute i byen. 

TIRSDAG: Som mandag. Om våren når 
det er stille brukes et par dager til å 
vaske huset. 

ONSDAG: Som regel ikke noe. 

TORSDAG: Om sommeren møtedag. 

FREDAG: Møtedag utenom sommer
sesongen. 

LØRDAG: Fest 3-4 ganger om året. 
Foreningen har også utflukter cirka 2 
ganger om året. 
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BJØRN ARNESEN pA KONTORET 

BjØrn Arnesen. Arbeidet går framover, 
jeg er fornøyd så langt, og jeg håper 
vi kan klare å gjennomføre et vellyk
ket arrangement. Vi har en ansatt 
sosialsekretær, June Jonassen. 

Godt miljø 
- Hvordan er miljøet her? 

- Jo det er meget godt. Folk er stort 
sett veldig positive. Vi har for eksem
pel røykeforbud i salen, og det re
spekterer alle. Om vinteren kan man 
gå i kjellerstua for å ta seg en rØyk, 
men om våren og sommeren går man 
ut på terrassen. 

Etterhvert må vi korte oss ned, 
foreningslederen har det travelt, for
bundsstyret er på besøk, og han må 
være vert, og passe på at de trives og 
har det bra. 

Besøk av forbundsstyret 
Kveldens møte er kort og godt «møte 
med forbundsstyret». Først får ge
neralsekretær Ragna Berget Jørgen
sen presentere seg, og etterhvert re
sten av forbundsstyret. Etterpå får 
man stille spørsmål. Medlemmene i 
Telemark Døveforening ser ut til å ha 
det bra, det var bare to saker som ble 
tatt opp. Det ene var at man ikke var 
fornøyd med de ansatte tolkene på 
hjelpemiddelsentralen. Det var det ri
meligvis ikke så mye forbundsstyret 
kunne gjøre så mye med, men det ble 
lovet at det skulle bli tatt opp i prinsi
pielle sammenhenger. Flere gjentok at 
de ville tilbake til det gamle kupong
systemet der man selv kunne velge 
tolk fritt. Ellers var man fornøyd med 
hjelpemiddelsentralen. De fleste døve 
kunne ta direkte kontakt med sentra
len for å få hjelp med tekniske hjelpe
midler. « Ikke så rart, de er blitt godt 
opplært av Thor Gisholt, som jobbet 
der i mange år», sa en. 

Dessuten hadde Thor Gisholt et 
spørsmål om man kunne invitere Hen
nes Kongelige Høyhet prinsesse 
Martha Louise til landsmøtet i Lan
gesund neste år. Det ble notert, og 
man lovet at man skulle arbeide med 
saken. 

Pensjonist 
Thor Gisholt 

Og etterhvert slår det oss at Thor, ja 
hvor ble det av ham? Vi haler inn snØ-

FOLKET VENTER MED SPENNING pA NESTE INNSLAG. 

VI SER BL.A. REIDUN NILSEN, HANNE KVITVÆR, OLAV HAUG OG TORE CHRISTIANSEN. 

THOR GISHOLT 

ret, og vips, vi har ham også på vår 
lille grill. 

- Hei på deg, Thor, hvor er det blitt 
av deg? Vi ser deg sjelden nå. 

- Ja, jeg må jo få lov å være pen
sjonist og ta livet litt med ro. Dere 
ungdommer får drive på dere. 

- Tja. FØrst må vi jo få høre hvor
dan du som et vanlig medlem synes 
tingenes tilstand er her i foreningen? 

- Jo, det er ok her, men det er nok 
ikke som før, nei. 

- Og hva mener så herr Gisholt med 
det? 

Bedre samhold før 
- Det var et bedre samhold før. Man 
stilte opp når det var nødvendig. I dag 
sier folk bare ja, ja og møter ikke opp 
til avtaler. Så jeg synes det er litt van
skelig å drive forening i dag. Før hadde 
man ikke bil, man tok buss, men li
kevel var det mer folk i foreningen, i 
dag har nesten alle bil, men ikke tid. 

- Når kom du inn i foreningen? 
- Det var vel i 1956 det. 
- Du har vel sikkert hatt mange til-

litsverv? 
- Ikke så mange, jeg har stort sett 

bare vært revisor her i foreningen, jeg 
var med i så mye utenom foreningen 
at det ble ikke så mye tid til den. 

- Går du fast her hver uke? 
- Jeg er her mye, men ikke særlig 

regelmessig. 
- Som medlem, hva er pluss og mi

nus her? 

9 
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ARNE LUNDQUIST PRESENTERER SEG 

- Ett minus er det, man kunne vært 
flinkere med gode prograillmer, for 
vi ser at folk kommer når det er pro
gram i foreningen. Pluss, det er at vi 
har meget god økonomi. Det er ri
melig lett å få penger til tilskudd til 
reiser for medlemmene, fellesreiser 
og utflukter. 

- Sosialsekretæren 
trives 

Sosialsekretæren var ikke påjobb den 
dagen, så noen dager etter tar vi en 
kjapp telefon til en noe overrasket 
sosialsekretær, June Jonassen. 

- Du er altså den eneste fast an
satte i Telemark DØveforening? 

- Ja, jeg er eneste ansatte. Vaktmes
teren er valgt av årsmøtet, så han er 
forsåvidt ikke ansatt slik som meg. 
Jeg trives ... det er koselig å jobbe med 
slike saker som jeg har her, og som 
jeg av og til kan få ramlende ned i 
fanget. Da må jeg jo av og til ut for 
eksempel i kommunen og søke ek
spertråd. Ellers er det bra. Men jeg 
er jo ensom ... det er en ensom jobb. 
Jeg har ingen her på kontoret som 
jeg kan diskutere saker med. Derfor 
er det av og til en belastning, men jeg 
overlever. 

- Ja, jeg skjønner. Du er sosial
sekretær. Flere døveforeninger har 
hatt sosialsekretær før, men er gått 
bort fra det, og over til organisasjons
sekretær. Vet du grunnen til at dere 
holder på den formen? 

- Nei, det vet jeg ikke. Men jeg ser 
i grunnen ikke noen forskjell på disse 
titlene, jobben må vel bli noenlunde 
den samme? 

- Kan man spørre om du kort kan 
ramse opp hvilke oppgaver du har? 

- Mange oppgaver 
- Å, det er jo mange sosiale saker ... 
både enkle og tunge ... jeg har søkna
der til diverse regnskap ... jeg er re
presentant i forskjellige fora .... huff, 
jeg kommer ikke på alt i farten ... 

- Hvordan er det kommunale/fyl
keskommunale forhold til foreningen? 

- Fylkeskommunalt er det helt topp. 
Derfra kommer blant annet min lønn. 
Vi får også diverse tilskudd fra fyl
keskommunen og fylkeslegen. Ingen 

ting fra kommunene, da vi er en fyl
kesforening. 

- Ja vel... så det er ikke noen særlig 
konsentrasjon av medlemmer, de bor 
spredt? 

- Ja de bor spredt over hele fylket. 
Den mest aktive delen bor jo her i 
Grenland, men ellers har vi medlem
mer nesten over hele fylket. Men si
den jeg lønnes av fylkesmidler, så skal 
jo jeg være til hjelp for dem som ikke 
er medlemmer også, bare de bor i 
fylket. 

- Skjønner ... da har vi dekket det 
meste av jobben din, tror jeg, hvor
dan kom du forresten inn i jobben? 

- Hehehe, det spør alle om ... jeg har 
ei datter som er døv ... og en døv 
svigersønn. Så da var ikke veien så 
lang til å jobbe her. 

LIVLIG DEBATT MELLOM RAGNA BERGET JØRGENSEN, ASTRID SUND OG BJØRN ARNESEN 

Kurs i 
Japansk lappeteknikk 

Ål folkehøyskole og kurssenter arrangerer kurs i japansk lappeteknikk 
som er sØm for hånd og applikasjon 

fra mandag 7. juni til lørdag 12. juni 1999 

Kurset passer best for de mer erfarne syerskene, og undervisningen foregår 
på tegnspråk. 

Lærer: Berit Lien Halvorsen 

Deltakeravgift: Kr. 600,- pr. deltaker, fri reise, kost og losj. 

Siste påmeldingsfrist: fredag 28. mai 1999 til Sentralbordet tlf. 320826 
01. 

AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE 



MIRA ZUCKERMANN, KRISTIN FUGLAS OG PAAL R. PETERSON 

Dobbeltjubileum i Vestfold Døveforening 
29. mai 1999 

Døveforeningen feirer 85 år, stiftet 31. mai 1914. 
Døvesenteret feirer 65 år, innviet 8. april 1934. 

Dette feires på Døvesenteret lørdag 29. mai. 
Kl. 18.00: Utstilling av foreningens historie og en velkomstdrink. 

Kl. 19.00: Middag 
Forrett: Suppe 

Hovedrett: Kalvestek m1poteter og grønnsaker 
Dessert: Hjemmelaget karamellpudding, kaffe 

Drikkevarer: Brus, øl, rødvin 
(en flaske brus/øl eller glass rødvin 

er inkludert i prisen.) 

• Kulturinnslag - kulturkomiteen er ansvarlig 
• Kaffe/te og kaker 
• Musikk - dans osv. ut i de små timer 
• Antrekk: Pent antrekk (ikke olabukser!) 
• Pris: Kr 250,- pr. person/medlem 
• Pris: Kr 300,- pr. person/ikke medlem 
• Du/dere er hjertelig velkommen! 
• Påmeldingsfrist: 9. mai 
• Til Knut Syvertsen, Adalsveien 33, 3185 Horten 
• Ttlfnr: 33082047. Bankgiro: 7166. 54. 39680 
• Helst skriftlig påmelding og den er bindende etter 9. mai. 

Vestfold Døveforenings dobbeltjubileum 29.05.99, frist 09.05.99 
SVARSLIPP: 

Navn: ___________________________________________ __ 

Adresse: _________________________________________ _ 

Poststed: ____________________ _ _ _ 

T(t)lfnr: 

NB! Kryss av drikkevarer: D Brus/øl D Rødvin 

Eventyrlig 
Døves Video 

Døves Video har satset på gamle, 
norske folkeeventyr som en del av 
Tegntitten programmene i år. Man
dag 5. mai kommer derfor Asbjørn
sen og Moes eventyr, «Den syvende 
far i huset». På bildet ser vi tre per
soner som har viktige roller i even
tyret. Til venstre instruktøren, Mira 
Zuckermann og til høyre skuespille
ren Paal R. Peterson og i midten sit
ter? Jo, det er selveste syvende far i 
huset, Kristin Fuglås. 

Arild Rikheim 
får fiske 

Fisker Arild Rikheim fra Selje får 
likevel arbeide som yrkesfisker. 
Etter at Sjøfartsdirektoratet først 
sa nei til å fornye sjømanns
attesten, har ankenemnda avgjort 
at Rikheim er skikket til å arbeide 
på sjøen. Rikheim er født døv og 
har arbeidet som yrkesfisker i ti 
år. 

Harald Rikheim, far til Arild, for
teller at sønnen som nå er på 
sjøen og er vanskelig å få fatt i, er 
glad og lettet over avgjørelsen. 

Skipperen på «Fjellmøy» Nils 
Myklkebust, sier at han har fått 
melding om at det er et krav at 
han skal ha varslingsutstyr. Det 
ser han på som en kurant sak å 
få tak på. Prisen for å holde Rik
heim i arbeid i stedet for på trygd 
er altså en engangsinvestering på 
5000 kroner. 

NRK Radio Sogn og Fjordane, 
Nyheter/TV2 Nyhetene 

II 
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l til kr 10:- pr. stk. 
r---------------------------

BESTILLINGS-SEDDEL 
Jeg/vi bestiller følgende: 

.......... stk. Verdensdelene a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Tidsavsnitt a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Familie/slekt a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Møller, hovedbok a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Møller, lettlest utgave a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Møller, undervisningshefte a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Abba de l'Epae a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Ord I forbifarten a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Døv I dagens norske samfunn akr 10 = kr ................... 

......... . stk. Døve barns kommunikasjon I lek a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Trondheim off. skole for døve a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Døveorganisasjonen I kamp a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Bevegelse, handling, språk a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Taletrenlng • elevenes bok a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Jeg reiser utenlands a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. A være hørselshemmet a kr 10 = kr ................... 

.......... stk. Yrker I a kr 10 = kr .................. . 

.......... stk. Yrker 2 a kr 10 = kr ................... 

TOTAL kr ................... 
*) Ekspedisjonsgebyr på kr 25,- og porto kommer i tillegg 

Klipp ut bestillingsseddelen og send det pr. post eller faks til: 

Døves Forlag AS, Postboks 3171 Årstad, 5829 Bergen. 

Telefaks 55 20 77 89 - Telefon 55 20 77 88 - Teksttelefon 55 29 3 I 25 

------------_ .. _-------------------------_.1 
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UTDANNINGS- OG YRKESVALG FOR HØRSELSHEMMEDE ELEVER 

Seminar på Bjørkåsen v.g. skole 
10. mars inviterte Sektorstyre hørsel til seminar om utdanningsvalg i videregå
ende skole, og om yrkesvalg for hørselshemmede elever. Rundt 40 deltakere og 
to tolker stilte i auditoriet på Slåtthaug ungdomsskole utenfor Bergen denne 
onsdagen. Målgruppen var lærere og rådgivere i grunn- og videregående sko
ler, og andre som gir veiledning om utdanning og yrke til hørselshemmede 
elever. Men ingen fylkes audiopedagoger var til stede, på grunn av at seminaret 
kolliderte med et fellesmøte i Tromsø. 

Bakgrunn 
Sektorstyre hørsel har arbeidet med 
problem som hørselshemmede mØ
ter når de skal velge framtidig yrke. 
Dette arbeidet ble avsluttet med no
tatet «Veiledning/rådgiving av unge 
hørselshemmede - Om valg av ut
danning og yrke». Arbeidsgruppen 
som står bak notatet besto av Ar
vid Rørtveit, sekretariatet, Guro 
Madslien, Senter for yrkesmessig 
attføring, Victor Nilsen, DØves 
Trykkeri ASINDF, Karin Mjåland, 
HLF, og Johns Sverre Fauske, 
Kompetansesentrene for hørsel. 

I 1998 ga KUF ut 2 hefter med 
tilsvarende problemstillinger for hø
rende elever: «Det store valget» og 
«Ungdom i valg». 

Sektorstyre hørsel ønsket at de 
synspunktene som var kommet 
frem skulle bli vurdert av personer 
som møter problemstillingene i sitt 
praktiske arbeid, og inviterte der
med til seminar. Målet med dette 
seminaret var å få fram praktiske 
modeller som kan benyttes i vei
lednings- og rådgivingsarbeide. 

Utdrag fra notatet «Veiledning/råd
givning av unge hørselshemmede -
Om valg av utdanning og yrke»; 
«Ifølge Læreplan for grunnskolen, 
L-97, er det ikke avsatt spesielle ti
mer som går på yrkesveiledning og 
utdanning. Den informasjon og 
opplæring planen forutsetter at elev
ene får vil vanligvis integreres i 
undervis-ningsoppleggene i ulike 
fag. Allerede i innledningen til L-97 
pekes det på en viktig forutsetning 
(s. 15): 

Opplæringens mål er å utvide 
barns, unges og voksnes evner til 
erkjennelse og opplevelse, til innle
velse, utfoldelse og deltakelse. 

I den generelle del av fagplanene 
legges en del grunnleggende prin
sipper for opplæringen og gjen
nomføringen av den. 

I beskrivelsen av det arbeidende 
menneske (L-97, s. 26, 29 og 34): 

Opplæringen skal gi elever og lær-
1inger innsyn i variasjonen og bred
den i vårt arbeidsliv, og formidle 
kunnskaper og ferdigheter for ak
tiv deltakelse i det. 

Opplæringen må knyttes til egne 
iakttagelser og opplevelser. Den leg
ges opp slik at elevene etter hvert 
får praktiske erfaringer med at 
kunnskap og ferdigheter er noe de 
selv kan være med og utvikle. 

Opplæringen må gi rom for at alle 
elever kan lære å se praktiske kon
sekvenser av valg. Øvelser og prak
tisk arbeid må derfor ha en vektig 
og integrert plass i opplæringen. 

Lærere skal virke sammen med 
foreldre, arbeidsliv og myndighe
ter som utgjør vesentlige deler av 
skolens brede læringsmiljø. 

Og i prinsippene om Enhetssko
len, felleskap og tilpassing i avsnitt 
om Lokal tilpassing (s. 58) heter 
det: 

Opplæringen må legge vekt på å 
styrke kunnskapen om og til
knytinga elevane har til lokalsam
funnet, naturen der, næringar, 
tradisjonar og levesett. Det kreveit 
breitt spekter av praktisk røynsle 
og aktivitetar, opplevingar og 
impulsar i lokalmiljøet. ( ... )>> 

Seminaret innledes: 
Problemstillinger og 

behov 
Det var et omfattende emne som ble 
tatt opp, og det var nok ikke mulig å 
få med alt i løpet aven dag. Men det 
ble et fullpakket seminar, med mange 
impulser. 

Første post på programmet var Ar
vid RØrtveit (Arbeidsgruppen, sekre
tariatet i Molde) som skulle snakke 
om problemstilling og behov, og John 
S. Fauske (Arbeidsgruppen, kompe
tansesenteret, VKS) som tok for seg 
Arbeidsgruppens forslag. 

Arvid Rørtveit sammenlignet med 
Sverige og slo innledningsvis fast at 
arbeidsledigheten blant døve i Sverige 
ligger på cirka 30 - 40 %, men at det 
er store mørketall her. I Norge er det 
også stor arbeidsledighet blant døve, 
og han stilte spørsmålet om det også 
er tilsvarende mørketall her. - Hva kan 
så skolene, kompetansesentrene og 
andre impliserte parter bidra med i 
denne sammenheng? For skolene er 
det ihvertfall viktig å begynne tidlig, 
allerede på ungdomstrinnet, slo han 
fast. Og det finnes muligheter til jobb. 
I MØre og Romsdal tilbys det utdan
ning innen møbelindustri, fiske og lig
nende fag, og for de som velger disse 
fagene er man garantert arbeid. Men 
ungdommene søker om alt mulig an
net. Så hva er det som påvirker ung
dommer slik at de får jobb? spurte 
han forsamlingen. 

Han fortsatte: - Det er gitt ut vei
ledning om valg av utdanning og yrke. 
Regjeringen er også opptatt av denne 
saken, og i handlingsplanen for økt 
yrkesaktivitet for funksjonshemmede, 
ble det satt i gang et tiltak: «Fagopp
læring i arbeidslivet. SINTEF har la
get en fyldig rapport med evaluering 



av tiltaket. Læreplanen for 97 vekt
legger arbeidet med døve i særlig grad. 
For første gang er tegnspråk kom
met inn i læreplanen. 

Arbeidsgruppens 
forslag 

John Sverre Fauske fortalte at en stu
dietur til Ørebro hadde stor betydning 
for arbeidet i arbeidsgruppen og for 
de ideer og forslag som kom fram. 

Det vektlegges at hørselshemmede 
elever skal ta egne valg og bli kjent 
med arbeidsmarkedet. Det skal bru
kes tid på dette. Han siterte fra fag
planen: «Opplæringens mål er å utvi
kle barns, unges og voksnes evner til 
erkjennelse og til innlevelse, utfoldelse 
og deltakelse.» Opplæringen skal gi 
innsyn i variasjon og bredde, dette er 
målet. Gjør vi dette, spurte han, og 
svarte selv: - Nei, ikke i tilstrekkelig 
grad. Elevene skal kunne se praktiske 
konsekvenser av valg. Øvelse og 
praksisarbeid må derfor ha en vektig 
og integrert plass i opplæringen. Hvem 
skal gjøre dette? Det er det lærere, 
foreldre, arbeidsliv og myndigheter 
som skal gjøre. Og det må bygge på 
lokalsamfunnet og nærmiljøet. Han 
understreket at det er viktig å spille 
på foreldre og arbeidsliv. Det er lagt 
klare føringer på at elever skal få er
faringer med arbeidslivet i nærmiljøet 
før de tar valg - og dette er minst like 
viktig for hørselshemmede elever 
som for andre. Samtidig kreves det 
mye forberedelse og planlegging for 
at læringssituasjonen skal bli god. 
Elevene skal ikke styres, men vei
ledes, og gjøres i stand til å velge ut
danning og yrke ut fra egne premis
ser. Målsettingen er å øke antall yr
ker elevene har kjennskap til. 

Deretter gikk han igjennom et for
slag til et praktisk kursopplegg på 
ungdomsskoletrinnet i 12 faser, hvor 
målet var riktig valg av utdanning/stu
dieretning videre. Han kom inn på at 
Sverige har tre ukers utplassering av 
elever i arbeidslivet, hvor elevene får 
erfaring fra ulike yrker. Dette kan 
kanskje være vanskelig å få til, men 
det kan være et mål. 

Bjørn Olsen fra Bjørkåsen videre
gående skole bemerket fra salen at det 
så ut til at det var noe som manglet, 

nemlig et samarbeide mellom grunn
skole og videregående skole. Han på
pekte at det er viktig at elevene får 
godt kjennskap til videregående skole 
allerede fra grunnskolen, og etterlyste 
flere besøk fra rådgivere i videregå
ende skole. 

Nils Sletten fra foreldreutvalget 
stilte spørsmål ved om det er åpning 
for å begynne å jobbe istedenfor å gå 
rett på videregående skole, noe 
Fauske bekreftet. Retten til videregå
ende skole er ikke til hinder for det. 

«Ungdom i valg» 
Deretter ga Fauske ordet til Lars 
Mugaas, «Jernmannen fra Stord» 
(Mugaas er tidligere turner med mel
lomfag i idrett). Mugaas har jobbet 
med opplegget «Ungdom i valg», et 
opplegg for en vanlig ungdomsskole 
på Stord. Han har en allsidig bakgrunn 
både praktisk og teoretisk (han er ut
dannet snekker, og har siden tatt blant 
annet lærerskole, lederskole og media
utdanning) og er rådgiver på Stord 
Ungdomsskole. Mugaas har lang er
faring med yrkesveiledning av elever 
både i ungdomsskole og videregående 
skole. Han fortalte levende og inter
essant om dette arbeidet. 

Opplegget «Ungdom i valg» ble la
get på grunnlag av det mangfoldige 
tilbudet som eksisterte på Stord og 

LARS MUGAAS FORTELLER OM SINE 
ERFARINGER SOM RÅDGIVER FRA STORD 

UNGDOMSSKOLE 

Fitjar og bygger nettopp på et samar
beide mellom undomsskolen og den 
videregående skolen, og med vekt på 
kontakt og samarbeide mellom sko
lene og det lokale næringslivet. Som 
eksempel på samarbeidet kan nevnes 
at det lages avtaler mellom bedrifter 
og elever. Elevene har laget stands om 
bedriftene de har vært i. 

«Praksis er den beste læremester», 
hevdet Mugaas. Derfor satte han i 
gang et prosjekt som han kalte «Et 
hus blir til», som et tverrfaglig tema
arbeid. Her kommer mange fag inn i 
bildet, for eksempel: Hvem lager se
menten? Hva med ledningene til det 
elektriske anlegget? Og så videre. 
Elevene fikk være med på alt mulig, 
pusse opp, restaurere møbler, bygge 
hus i miniatyr, regne på kostnader, 
planlegge tidsbruk og så videre. 

I 8. klasse er det en arbeidsuke. 
Dette står ikke i planen, men det har 
vært tradisjon på dette. Denne blir 
med hensikt lagt rundt påsketider, 
nettopp for at elevene skal få en lang 
periode borte fra skolen. Elevene får 
også erfaring i å søke på jobb, og 
deretter får de trene seg i jobbintervju, 
etter avtale med fadderbedriftene. Det 
er 13 ulike bedrifter med i samar
beidsavtalen, som er kommet i stand 
gjennom NHO, som skolene har et 
svært godt samarbeide med. 

Linjevalget i videregående skole er 
som 1gent redusert fra 113 til 13 lin
jer. Rådgivere bør informere om disse 
linjene, og til det bruk er det laget 
videoer som elevene bør se gjennom 
i 9. klasse. Det er også utarbeidet 
spørsmål i forbindelse med videoene. 

Foreldre blir kalt inn til klasse
foreldremøte. Det brukes 6 kvelder 
på samtaler med foreldre om de 13 
ulike grunnkursene i videregående 
skole. Det er viktig med en toveis 
kommunikasjon her. 

Temaet/prosjektarbeidet «Framtida 
nu» munner ut i et stort hefte som 
blir trykket opp for hver klasse og 
delt ut til hver enkelt elev. 

Elevene får også orientering om 
lærlingeordninger. Man prøver også 
å være bevisste på kjønnsroller og 
yrkesvalg, slik at elevene ikke auto
matisk velger tradisjonelt. Man så en 
dreining her en stund, nå ser det ut til 
å snu tilbake igjen. Mugaas presiserte 
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veldig sterkt overfor elevene: Vil du 
bli noe, reis dit arbeidet er. 

Han fortalte også om orienterende 
besøk på yrkesrettede skoler, med 
noen elever om gangen, og om be
søk av lærere fra diverse skoler. Han 
nevnte også Yrke- og utdannings
messer, hvor ikke bare 10. men også 
9. klasse bør gå, som forberedelse til 
søknad på grunnkurs. 

Bjørn Olsen kommenterte fra salen 
at dette var et flott opplegg, og det 
kan virke som om god rådgiving er 
utslagsgivende for utdanning. Rådgiv
ingstjenesten er for lite satset på. Van
ligvis har rådgivere andre oppgaver, 
og dermed blir tjenesten for dårlig. 
Olsen spurte om utdropping fra sko
len var et problem på Stord. 

Svaret fra Mugaas var at det fore
kom i svært liten grad, det kunne dreie 
seg om 3 - 4 elever kanskje. Dette 
skyldes at om en elev begynte å trekke 
seg bort, ble det oppfanget så tidlig 
at det var lett å hente eleven inn igjen. 
Dessuten har man fått til et 
samarbeidsmøte i forbindelse med 
overgang mellom ungdomsskole og 
videregående skole, og her får den 
nye skolen informasjon om eleven 
(etter samtykke fra eleven). 

Presentasjon aven 
hovedoppgave om 

yrkesvalg blant hør
selshemmede elever 

Mugaas hadde mye på hjerte og 
kunne nok holdt på lenge enda, men 
nå var det tid for en presentasjon av 
data fra en hovedoppgave om yrkes
valg blant hørselshemmede som Bjørn 
Olsen nettopp hadde levert fra seg. 
Bjørn Olsen er en praktiker med bak
grunn fra Bjørkåsen skole, sveise og 
konstruksjonslinje. Han arbeidet først 
på skipsverftet Seminar på 
BjørkåsenMjellem og Karlsen som 
arbeidsleder, men ønsket å jobbe i 
yrkesskolen, fordi han syntes den 
opplæringen elevene fikk der var for 
dårlig, og det ville han gjøre noe med. 
Etter et mellomspill i Fengsels
opplæringen er han nå tilbake igjen på 
Bjørkåsen. 

Spørsmålet han stilte seg var: Hva 
skjer med elevene mine etter skolen? 
Han lurte også på om det var forskjel-

ler i hvordan det gikk med de hør
selshemmede elevene som var inte
grert i skoler i fylkene og de elevene 
som kom fra kompetansesentrene. 

Undersøkelsen hans omfatter elever 
som avsluttet videregående skole i 
1992-97. Det var problemer med å 
innhente data, på grunn av begrens
ninger i forhold til datatilsynets regler, 
men han sendte et spørreskjema til 
109 elever, og han fikk svar tilbake 
fra 62 av elevene. Det er en svar
prosent på rundt 60 %, noe Olsen var 
fornøyd med, og som han mente gir 
et godt gjennomsnitt for disse elev
ene. 

Han fant at det har skjedd forand
ringer i forhold til yrke/utdanning for 
hørselshemmede elever. Fram til 
midten av 80-tallet gjennomføtte de 
fleste elevene grunnkurs over 2 år, 
for så å gå ut i arbeid eller arbeidsle
dighet. Det var et fåtall som gikk til 
høyere utdanning. På midten av 80-
tallet begynte døveskolene å tilby vi
deregående kurs, det var ikke lenger 
nok med grunnutdanning. Hele tiden 
var arbeidsledigheten stigende. Hånd
verk og industrifag var dominerende 
på 80- tallet. På slutten av 80-årene 
ble disse fagene kraftig redusert, mens 
almenfagene var stigende (handel og 
kontorfagene var med her). 

I dag er det mange som tar høyere 
utdanning. Følgende tabell ble presen
tert: 

1977 1985 1990 
1 arb. e. gr. kurs: 80% 65% 26% 
Tar mer utd.: 9% 2% 31 % 

Arb.ledig.ltrygd: 11% 33 % 43 % 

Som tallene klart viser er arbeidsle
digheten bland døve er økende. Det 
er også mange som tar høyere utdan
ning. 

Av 20 elever som tar høyskole
utdanning var det 14 som valgte pe
dagogisk utdanning. 2 var på univer
sitet og resten valgte ingeniør
høyskole. 14 av 20 ville ha arbeid i 
tegnspråklig miljø. 

Det ble stilt spørsmål til Olsen om 
han hadde gått inn på hvem som på
virket ungdommene i sitt valg. Han 
svarte at dette hadde vært problem
stillingen i en forundersøkelse, og der 
viste det seg at rådgiver/lærer på sko-

len kom på siste plass her, og på nest 
siste plass kom foreldre. De viste seg 
at det viktigste valget for eleven ikke 
var utdanning, men skole. Og her var 
det venner som hadde mest innfly
telse. Flere hadde ikke kontaktet læ
rer/rådgiver i det hele tatt. 

Som en konklusjon kan man si at 
døve tar videre utdanning, og søker 
seg til yrker hvor de kan fungere i en 
språklig naturlig sammenheng. Slike 
yrker finnes ved kompetansesentrene 
for døve, men disse sentrene kan ikke 
ta imot alle døve. I 1999 var det 89 
døve ansatte ved egne skoler for hør
selshemmede. Denne utviklingen øker 
kraftig. Det er stor søknad til lærer
utdanning. Denne utdanningen vil lett 
begrenses til undervisning av døve. 

Birger Johnsen (ASVO) stilte spørs
mål ved utviklingen: Hva skjernå, når 
døve penser seg inn på døvemiljøet, 
en gang blir det fullt! Betyr det at vi 
får store mengder døve på trygd -
som et resultat av slett rådgiving? 

Olsen: - En hørselshemmet som be
gynner i lære i et hørende miljø vil 
gjerne slutte etter kort tid, det blir for 
ensomt. Derfor må vi følge opp disse 
mye mer. 

Praktisk 
arbeidsformidling 

Nå var turen kommet til Knut Loe 
Dønnesen, fra ARK i Sør-Trøndelag, 
som snakket om praktisk arbeidsfor
midling. Som arbeidsrådgiver i snart 
20 år, så Dønnesen sitt arbeid som et 
knutepunkt mellom skole og arbeids
liv, og definerte attføringsavklaring 
og yrkesrettledning som to sider av 
samme sak. Han stilte spørsmålet: Hva 
når arbeidsmarkedet er mettet? Det 
er ikke slik at alle kan få jobb. Her er 
mobilitet et stikkord. Men mange vil 
helst ha arbeid der de bor. Det kan bli 
vanskelig. 

Han la opp sin presentasjon i to ho
vedpunkter: En generell del med er
faringer og inntrykk fra arbeid med 
hørselshemmede i forhold til attføring 
og arbeid, og en del med presenta
sjon av et yrkesvalgprogram 1983-
1994 for hørselshemmede, kalt «Veis
killet». Det var liten kontakt med 
arbeidsmarkedsetaten den gang, men 
dermed fikk han mer tid til å kunne 
gå inn i skoleverket. 



KNUT LOE D0NNESEN SNAKKET OM 
PRAKTISK ARBEIDSFORMIDLING 

Loe Dønnessen: - 90-årene er det 
tiåret som har fått størst samfunns
messig betydning for hørselshem
mede, med foreldreopplæring og ut
vikling av knutepunktskoier. Dette 
setter store krav til rådgiving og vei
ledning. Det er viktig med en realis
tisk yrkesrådgivning. Ikke alle har de 
samme muligheter, men for å kunne 
ønske må man vite om de tilbud som 
finnes. Dette handler dermed i stor 
grad om kunnskap om arbeidsmar
kedet, og innsikt i egne muligheter. 
Likestilling og like muligheter er slått 
fast i alt regelverk. Normalisering er 
fortsatt et mål, - eller kanskje heller å 
endre «normalsamfunnets» syn på 
hva som er «normalt». 

Første bud er å forstå konsekven
sen av hørselstapet og gi en realistisk 
yrkesrådgiving, da hørselshemmingen 
ikke først og fremst er en arbeids
hindring, men en informasjons- og 
kommunikasjonshindring. 

Arbeidsgivere ønsker: Fleksible ar
beidstakere. Arbeidet blir mer og mer 
teknisk krevende. Konkurransedyk
tighet er viktig. Jobb krever resultat. 

I forhold til hørselshemmede er det 
viktig å fokusere på individet. For bare 
to år siden ble det ofte fokusert på 
grupper, og det ble hevdet at døve 
har behov for arbeidstrening i en ar
beidsmarkedsbedrift. I dag er det å 
generalisere slik etter min mening 
urettferdig. Man må ikke innom en 

arbeidsmarkedstreningsfase bare 
fordi en er hørselshemmet. 

Vi er mange aktører her, og det er 
viktig innen yrkesvalgsrådgivning at 
vi vet om hverandre og hvor gren
sene går. Dette er viktig kompetanse 
for oss selv, og dessuten for den hør
selshemmede. Det er en viktig utfor
dring å sikre gode samarbeidsrutiner. 

ARK er arbeidsrådgivningskontor, 
og vi er en 2. linjetjeneste. Det er pri
mært Arbeidskontoret som er opp
dragsgivere for oss. Samtidig har vi 
et utvidet ansvar for å jobbe i bred
den. Dette muliggjør et samarbeide 
mot skoler i langt større grad. Vi har 
også opplæringsansvar mot 1. linje
tjenesten. Vi driver metodeutvikling og 
nettverkssamarbeid. 

Tidlig på 80-tallet ble det startet sys
tematisk kartlegging av hørselshem
mede i arbeidslivet. Vi fikk bekreftet 
at det var mange stengte dører. Det 
var likerett kun i teorien. Samtidig var 
det utfordrende å sette seg inn i en 
ny virkelighet. I denne nye virkelig
heten var det altfor mange 
uførepensjonister. Det var et neder
lag hver gang det skjedde. Mange 
elever gikk direkte fra yrkesskole til 
omskolering uten å ha prøvd yrket sitt. 
Forklaringer? Eleven kunne ikke velge 
yrker han ikke visste om. Den eneste 
yrkeskunnskapen var knyttet til 
skolehverdagen. Det var blitt færre 
yrkesvalg. Og det var ikke tolke
stillinger i forhold til behovet. 

Ett eksempel: Det var en sØnn av 
en gårdbruker, han var odelsgutt. Han 
visste ikke at det fantes et yrke som 
agronom, så han valgte et annet yrke. 
I dag er han agronom likevel. 

Det var en klar skjevhet i forhold 
til yrkesvalg som førte til yrkesvalg
programmet «Veiskillet» for unge 
hørselshemmede (1982), en praktisk 
yrkesorientering for skoleelever i 
grunnskolen og for den videregående 
skolen. Per i dag er det et program i 
5 trinn som varer i 2 uker tilsammen, 
med teoretisk og praktisk yrkes
veiledning, individuelt og gruppe
basert. Den skal gi en realitets
orientering og informasjon om tek
niske hjelpemidler og arbeid. 

Loe Dønnesen måtte etter hver 
slutte med dette og konsentrere seg 
om det som egentlig var jobben hans: 

Attføring og omskolering. Men nå ser 
det ut til at tiden er moden for nett
opp dette. 

Loe Dønnesen: - Hørselshemmede 
vil ikke bare jobbe på postkontor, være 
sveisere og så videre. De kan bli nes
ten hva som helst, men de må vite 
hva som foregår og ha kunnskap om 
seg selv. 

Trender: Er S-yrkene skiftet ut med 
kompetansesenteryrker? Disse plas
sene blir fylt opp! Det er en dårlig 
attføringsplan å utdanne folk til ar
beidsledighet. Det er mye forskjellig 
som styrer yrkesvalget: Verdier, hold
ninger, foreldrenes jobb, venne
kretsen og miljøet. Hvis en bare kik
ker på miljøet, utelukkes selvfølgelig 
en hel del ting. Sommerjobb? Det er 
ikke så mange hørselshemmede som 
har det. Dermed mister de også in
formasjon de kunne fått der. Hva med 
å arbeide sammen med hørende? For 
noen er det ok, andre kunne ikke 
tenke seg det. Vedrørende bruk av 
tolk: Unge døvelhørselshemmede bru
ker mer tolk, dette blir bedre etter 
hvert. 

Mobilitet: Mange er redde for, eller 
lite lystne på å reise langt til arbeid. 
Noen synes en halv time er for mye. 
Dette har med manglende forståelse 
av hva livet krever. Å bruke tid på å 
gi denne forståelsen er en investering. 
Samtidig skal man også være forsik
tige med å gi for mye info og moti
vere til noe det ikke er mulig å gjen
nomføre likevel. Men tidene har be
dret seg, og det er lettere nå enn før. 

Lønn: Flere etater jobber hver for 
seg. En som søker på en jobb og opp
dager at han ikke kan få mer lønn i 
jobb enn det man får på attføring blir 
kanskje ikke så fristet. Loe Dønne
sen har opplevd at noen har fått til
bud om jobb, men har takket nei, 
fordi de ville tape rundt tusen kroner 
på å ta jobben. 

Loe Dønnesens spådom om fram
tiden: DØve/hørselshemmede vil 
komme til å velge alle slags yrker 
(også fiskeryrket). Dette bygget han 
på erfaring. Holdningene er i dag po
sitivt endret, og arbeidsgivere er mer 
positive til hørselhemmede i dag enn 
fØr. 

FORTSETIELSE NESTE NR. 
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«Teaterstykket Emma» 

Denne forestillingen er en del av et 
opplysningsprosjekt rettet mot fore
bygging av seksuelt misbruk av døve 
barn. Forskning i mange land viser at 
funksjonshemmede barn har minst 
dobbelt så stor risiko for å bli utsatt 
for overgrep som andre barn. 

Opplysningsprosjektet finansieres 
av Norges Døveforbund, Helse og 
Rehabilitering og Kirke, Utdannings 
og Forskningsdepartementet. Fore
stillingen støttes av Oslo kommune. 

litt om aktørene: 
Skuespilleren i stykket, Mira 
Zuckermann, har vælt engasjert som 
skuespiller blant annet ved Riksteate
ret, Trøndelag teater, Oslo Nye tea
ter og i TY. 

Stemmetolk er Anitra T. Eriksen, 
og regissør er Aksel-Otto Bull. Vig
dis S. Peterson har vært tolk gjen
nom hele prøveperioden, og er også 
sufflør under forestillingen. Forfatte
ren, Else Berit Kristiansen gjør sin 
debut som dramatiker ved en offent
lig scene. Som sitt første stykke har 
hun valgt et emne som hun har per
sonlig erfaring med. Hun ble misbrukt 
seksuelt av to menn i nabolaget der 
hun vokste opp. «Emma}} har fått en 
form som går direkte og ærlig inn i 
problematikkens kjerne. 

Kunstneren; Lillian har deltatt på en 
rekke utstillinger med sine arbeider og 
fått mye hederlig omtale. Tekstil
skulpturen «Glansbilde» stilles ut for 
aller første gang. Den inneholder også 
en rekke detaljer som ikke er så lette 
å oppdage ved første øyekast. 

Den er et virkelig nydelig og flott 
arbeid, men det er samtidig tragisk å 
~~se}> hennes triste oppvekst med sin 
far, som er prest. 

Vår anmelder: 
HANNE ENERHAUGEN 

litt om 
forestillingen 
Forestillingen varte i 
omtrent en time. På 
scenen var det mørke 
farger, stort sett var 
det svart vegg og 
gulv, og der stod en 
enkel seng som en 
sterk spotlight be
lyste. Først spilte 
Mira den voksne 
Emma, og siden bar
net Emma. 

Mira Zuckermann 
ga oss en meget sterk 
forestilling, med stor 
innlevelse. Det ble så 
sterkt at jeg enkelte 
ganger ble kvalm, når 
det kom fram hva 
Emma tenkte og følte 
som barn om sin 
pappa. For eksempel 
da hun forteller sin 
kosebamse at hvis hun er snill jente 
og ikke skuffer pappa så får hun kan
skje en sykkel. 

Det er tøft å måtte høre sannheten, 
og det er helt uvirkelig at det skjer at 
en voksen kan gjøre slike ting mot 
barn. Emma som voksen opplever det 
som så vanskelig å fonnidle sine tan
ker, og er samtidig sint på seg selv 
og sin far. 

Stykket er meget viktig, og det er 
samtidig så godt gjennomført, at jeg 
anbefaler alle som har mulighet til å 
se stykket om å benytte sjansen til å 
se detl 

Etter forestillingen var vi flere som 
kom sammen og luftet tanker før man 
dro hjem. Det er endelig på tide å 
snakke om dette, og det er godt håp 
om å få slutt på tabuet rundt dette 
med seksuelle overgrep mot barn. Vi 
må se i øynene at vi må møte denne 
problemstillingen etterhvert. Det er 
viktig å etablere et hjelpeapparat som 

Mira Zuckermann spiller rollen som 
«Emma». Her fra forestilling ved Det 
Apne Teateret i Oslo. 

kan hjelpe døve barn og voksne som 
har vært utsatt for overgrep eller sek
suelt misbruk som barn. 

Foreløpig har vi visst bare Psykia
trisk poliklinikk for døve på Furuset 
distriktspsykiatriske senter, og Aker 
sykehus, divisjon psykiatri, hvor man 
kan få tilbud om psykiatrisk under
søkelse og behandling. Men er dette 
nok? Det er ikke så mange som vet 
om dette tilbudet. Det må etableres 
flere hjelpeapparat, rettet mot fore
bygging av seksuelt misbruk av døve 
barn, og ikke minst, det må baseres 
på tegnspråk. 



«Teaterstykket Emma» 

Teaterstykket 
«Emma» 

Teaterstykket «Emma» på tegnspråk, 
om seksuelt misbruk av barn, hadde 
tre forestillinger i Oslo i mars. I slut
ten av oktober legger vi ut på veien 
og starter med DØves Kulturdager i 
TromSØ 30. oktober. 

Denne gangen har vi med en fyldig 
undervisningspakke, og vil gi et mini
seminar på dagtid. På kvelden vil det 
være vanlig åpen forestilling. 

Turneplan: 
Den foreløpige turneplanen ser slik ut: 

30/10 Tromsø 
2-3/11 Trondheim 
4-5/11 Stavanger 
7-8/11 Bergen 
9/11 Ålesund 
11/11 Oslo 
12/11 Hamar 
15/11 Kristiansand 
16/11 Holmestrand 
19/11 Ål 

«Emma» på 
tegnspråk 

av Else Berit Kristiansen 

Skuespiller: Mira Zuckermann 
Norsk stemme: Anitra T. 

Eriksen 
Regissør: Aksel-Otto Bull 

«Emma» er en monolog hvor vi 
får møte karakteren som 22-
åring og 6-åring. 

Stykket er ærlig og direkte og 
preges av solid kunnskap om 
emnet. 

Undervisningsdelen er tilrette
lagt og utarbeidet i samarbeid 
med Nasjonalt Ressurssenter 
for seksuelt misbrukte barn. 

Prosjektet er finansiert av 
Norges Døveforbund, Helse og 
Rehabilitering og KUF. 

Sett av dagene allerede nå! Tider og 
spillesteder vil det komme informa
sjon om senere. Vi tar forbehold om 
små endringer. 

Åpenhet om seksuelt 
misbruk av døve barn 

Forskning i mange land viser at døve 
og/eller funksjonshemmede barn har 
minst dobbelt så stor risiko for å bli 
utsatt for overgrep som andre barn. 
Åpenhet og informasjon om seksuelt 
misbruk av døve barn er viktig av to 
årsaker: 

Hemmeligholdelse og tabuisering til
later overgriperne å fortsette misbru
ket i trygg forvissning om at ingen 
vil snakke om emnet, og dermed øke 
sjansene for at de blir avslørt. Uten 
noen form for dokumentasjon om at 
overgrep skjer/har skjedd vil myndig-

Rikstrygdeverket informerer: 

hetene gi avslag på søknad om mid
ler til forebygging, avdekking og te
rapitilbud. 

Kunnskap om emnet 
For at forebygging skal komme i gang 
er kompetanseoppbygging helt avgjø
rende. På grunn av at emnet er blitt 
fortiet og tabuisert er det skrikende 
mangel på kunnskap i alle ledd. På 
dette punktet trengs det et skikkelig 
løft. 

Både fagfolk, omsorgspersoner, 
foreldre og andre trenger denne kom
petansen for å kunne bidra til fore
bygging og beskyttelse mot utnytting 
av døve barn og unge i framtiden. En 
annen viktig faktor er å kunne gi til
rettelagte tilbud til de som er voksne i 
dag, og sliter med senvirkninger et
ter misbruk. 

Stønad til tolkehjelp ved videre- og 
etterutdanning 

Det har vært uklarheter og ulik praksis på dette området, men nå er det 
kommet et rundskriv fra Rikstrygdeverket om dette. Der heter det: 
({ Stønad til tolkehjelp etter nevnte bestemmelser ( Folketrygdloven § 10 - 7, 
F, jfr. forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede § 1,0) gis for å 
gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe 
eller beholde høvelig arbeid. 

Det er ikke et krav om at utdanningen, opplæringen eller arbeidstreningen 
må være godkjent attføringstiltak. Det forutsettes i den forbindelse, også at 
etterutdanning omfattes av § I O i forskriften. 

Departementet finner at intensjonen med regelverket tilsier at tolkehjelp 
også bør kunne ytes for å kunne gjennomføre videre- og etterutdanning som 
har til hensikt å gi hørselshemmede muligheter for å avansere i yrkesliveo>. 

Dette betyr etter OTs syn at døve har rett til tolk til videre- og etterutdan
ning på arbeidsplassen. Døve som ønsker å skaffe seg mer kompetanse, selv 
om det ikke er nødvendig for å fungere i jobben, skal også ha rett til tolk. 
Men i denne sammenheng er det viktig at det allikevel er knyttet til for 
eksempel å kvalifisere seg til andre, mer krevende stillinger innen samme 
bedrift, eller mulighet for å kunne søke på jobb i andre bedrifter. 

19 



20 

Forholdet mellom Døves Forlag og 
Norges Funksjonshemmedes 

Idrettsforbund (NFI) 
16. april 1999 avholdt NFI en døve
idrettskonferanse på Idrettens Hus i 
Bærum. Konferansen ble avholdt på 
grunn av behovet for å samle miljøet, 
slik at en kunne få klarlagt en rekke for
hold om miljøets opplevelse av forbun
dets første driftsår. 

Et tema som ga grunnlag for debatt 
var forholdet mellom Døves Forlag og 
NF!. De var her tydelig at representan
tene fra døveidrettslagene var feilinfor
mert om de faktiske forhold i saken. De 
hadde blant annet blitt fortalt at NFI 
hadde sagt opp avtalen med Døves 
Forlag om faste sportssider i Døves 
Tidsskrift, noe som ikke medfører rik
tighet. Dette ble dokumentert gjennom 
fremlegg av all korrespondanse i saken, 
og alle deltagerne var enige om fakta i 
saken. 

Lagsrepresentantene ønsket imidler
tid at NF! skrevet leserinnlegg i Døves 
Tidsskrift slik at også resten av døve
samfunnet ble informert i saken. 

Tidligere Norges Døve-Idrettsfor
bund inngikk rett før sammenslutningen 
(24. oktober 1997) en avtale om faste 
sportssider i Døves Tidsskrift. 

I tillegg var det et punkt 4 i avtalen 
som forpliktet det fremtidige forbundet 
(NF!) til å betale et årlig beløp på kr. 
120.000,- slik at Tidsskriftet skulle rus
tes opp. Sistnevnte punkt skulle 
avventes for endelig godkjenning i det 
nye forbundet. 

Etter sammenslutningen behandlet 
NFIs forbundsstyre saken. 

De kunne ikke gå med på dette punkt 
4, men var positive til avtalens øvrige 
innhold som innebar kjøp av 2 faste 
sportssider i Tidsskriftet, som ville koste 
NFIca. kr. 31.200,-. 

NF! oversendte derfor 25. februar 
1998 et forslag til samarbeidsavtale (av
talen var underskrevet av NFI) til Dø-

ves Forlag som omhandlet faste sports
sider. 

I skriftlig tilbakemelding (datert 9. 
mars og 26. juni 1998) fra Døves Forlag 
meddeles NFI at styret i Døves Forlag 
ikke kan godkjenne forbundets forslag 
til avtale, og at de ønsket å forhandle 
om saken. 

NFI på sin side understreket at det 
ikke var rom for forhandlinger om avta
lens innhold, da eventuelle behov for å 
ruste opp Døves Tidsskrift ikke var 
NFIs ansvar. 

Døves Forlag skulle imidlertid ta kon
takt med NF! for å avtale et møte. Et 
slikt initiativ ble aldri tatt, og det var 
ikke kontakt mellom NFI og Døves For
lag etter deres tilbakemelding 26. juni 
1998. 

NFI fortsate å sende sports-stoff til 
Døves Forlag, som da fritt måtte vur
dere om de ønsket å trykke dette. 

6. januar 1999 blir NF! oppringt av 
Døves Forlag, som kan fortelle at de nå 
skal sende NFI en faktura på kr. 27.600 
ekskl. mva. for sitt arbeid i hele 1998, 
noe NFI stilte seg uforstående til. 

NFI blir også fortalt at Døves Forlag 
har NFIs oversendte kontrakt under
skrevet av generalsekretær Einar Mag
nus Strand, og at de derfor kun behøvde 
å undertegne denne for å gjøre avtalen 
gjeldende. Denne ble derfor oversendt 
NFI pr. telefax samme dag, undertegnet 
av Døves Forlag AS. Dette etter at Dø
ves Forlag tidligere både skriftlig og 
muntlig ikke har kunnet akseptere avta
len, og over 10 - ti - måneder etter at NFI 
oversendte forslag til avtale. Denne 
fremgangsmåten kunne NFI ikke aksep
tere. 

Døves Forlag kan ikke først avvise 
avtalen, for så å komme tilbake 10 må
neder etter, med krav om betaling i hen
hold til en avtale som ikke er gjeldende. 

Videre samarbeid 
For videre samarbeid skisserte Døves 
Forlag 2 alternative samarbeidsformer, 
og NFI ga tilbakemelding om hvilken 
ordning som var ønskelig. 

Denne ordningen innebærer at NF! 
ikke har det redaksjonelle ansvaret for 
sportssidene i Døves Tidsskrift. NFI 
skal kontinuerlig sende stoff til Døves 
Tidsskrift, som redaksjonelt vil vurdere 
hva som er aktuelt for trykk. Dette er 
kostnadsfritt for NFI. 

Det registreres imidlertid at det, på 
tross av at NFI har oversendt stoff om 
døveidretten, ikke er trykket noe av 
dette i 1999! (16 artikler fra januar 1999 -
april 1999). 

Har dette sammenheng med at Dø
ves Forlag ikke fikk det som de ville? 

Gi gjeme konstruktiv kritikk til NFI, vi 
er åpne for dialog. 

Ta gjeme kontakt dersom det er spØrs
mål eller misforståelser. 

Men unngå å spre feilaktig og nega
tiv informasjon i miljøet. Det er ikke må
ten å gjøre dette på, og det er definitivt 
ikke hensiktsmessig verken for døve
miljøet eller NFI. 

Vi er tilgjengelig for døveidrettsmil
jøets ca. 700 medlemmer og 10 lag, ak
kurat som vi er for resten av forbundets 
700 lag og nesten 22.000 medlemmer. 

Med håp om et positivt samarbeide frem
over. 

Norges Funksjonshemmedes 
Idrettsforbund 

Einar Magnus Strand, 
generalsekretær. 



Utlysing av prosjektmidler fra Helse og 
rehabilitering for år 2000 

Helse og rehabilitering er en stiftelse som deler ut midler til prosjektarbeid, der frivillige, humanitære organisasjoner og 
funksjonshemmedes organisasjoner (blant annet Norges Døveforbund) kan søke. 

Stiftelsen får midler fra TV -spillet Extra. 

Man kan søke om midler til definerte prosjekter innenfor tre virksomhetsområder: 
* Forebygging 
* Rehabilitering 
* forskning 

Forebyggende virksomheter omfatter også tiltak som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel. 
Rehabilitering omfatter også habilitering og behandling. Det kan søkes om midler til opplysningstiltak og behandling. 
Forskning vektlegger anvendt forskning, herunder forebygging av fysisk og psykisk sykdom og rehabiliteringIhabilite

ring av funksjonshemmede og kronisk syke. 

Prosjektene bør stimulere til ny virksomhet og bidra til å løse helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet. Det vil bli lagt 
vekt på brukermedvirkning og brukerstyring. 

NDF inviterer foreningene og fylkeslagene til å sende søknad om prosjektmidler, eller komme med forslag til tema som 
Norges Døveforbund kan søke om. 

NDF vil prioritere søknader som er i tråd med Norges Døveforbunds arbeidsprogram og/eller fremmer tiltak rundt forenin
gene/fylkeslagene innen en av de tre virksomhetsområdene. 

For nærmere informasjonlbestilling av søknadsskjema, ta kontakt med sekretariatet på teksttelefon 22 420691, eller telefaks 
22 11 16 33. Av hensyn til vår sØknadsfrist til Helse og Rehabilitering må vi ha søknadene hos NDF sekretariatet innen 1. 
juni 

Gulll TrevarefabrikkAS 
Bllllcikerv 87 

3157 BARKÅKER 
TIl. 33 38 01 44 
Fax. 33 38 08 71 

Svaneapoteket 
Nanselg6 

3256 LARVIK 
TI. 33 18 1570 

Ny Form Drift AlS 
2500lYNSET 

TIl. 6248 29 50 
Fax. 62 48 06 61 

Siemens AS 
ll<Jks 10 Vellvel 

0518 OSLO 
TI. 22633000 
Fax. 22 63 32 68 

HotvetGård 
HoIvelv41 

3018DRAMMEN 
TIl. 32 63 84 09 

Rasmussen Engros AS 
Mauråsv 60, 4844 ARENDAL 

TIl. 3702 54 45 

Moss Boligbyggelag 
FI1dI~' Nansensg 8 

532 MOSS 
TI. 69 25 75 40 
Fax. 69 25 75 12 

Murmester 
Bjørgulv Wikstøl 

LInerlebakken 10 
4626KRlsnANSANO 

TIl. 38 01 05 81 
Mobil 911 86 401 

Eide Contractini AlS 
5457HØYl.ANDSBY 

TIl. 53 4771 50 
Fax. 53 47 72 41 

Anonym 
Støtte 

Fred Olsen & Co 
Il<Jks 1159 Sentrum, 0107 OSLO 

TIl. 22 34 10 00 
Fax.22412415 

Furulund Kro AlS 
3160STOKKE 

TI. 33 33 86 37 

Kysthospitalet 
ved Stavern 
3290STAVERN 
TI. 33 13 4000 

Nymek Industri AlS 
Boks 466, 3193 HORTEN 

TI. 33 04 32 75 

NOR 
eiendom 

Boks2193, 3103TØNSBERG 
TIl. 33 37 72 00 

Melløs Bo a. ServiceMnter 
Dyrøv 16, 1532 MOSS 

TIl. 69 24 80 00 

S1øltumv 1, 1540 VESTBY 
TIl. 64 95 1953 

Anonym 
Støtte 

JM Auto AlS 
Boks 1663, 4800 ARENDAL 

TIl. 37 02 60 40 
Fax. 37 02 37 00 

21 



22 

HELEN REED 

En dag mens vi sitter og stresser 
med vårt daglige arbeid, dukker 
plutselig Toralf Ringsø opp med 
to unge damer på slep. Vi funde
rer på hvem dette er, før vi blir 
presentert for dem. Den ene er 
døv, Helen Reed, og den andre 
hennes tolk, Kim Wyer. 

Vi spør hva dette hyggelige avbrek
ket skyldes? Og etterhvert som vi 
oppfatter blandingen av engelsk, en
gelsk tegnspråk og internasjonale 
tegn, forstår vi at Helen Reed som 
arbeider i «The National Deaf 
Childrens Society», er på en studie
tur i Norden. NDCS som vi korter 
det ned til, er en forening som skal 
arbeide for å bygge opp døve barns 
selvbilde, sosiale og emosjonelle fer
digheter. Der er hennes jobb er å være 
personlig og sosial utviklings
koordinator. Generelt går arbeidet ut 
på å få inn det amerikanske system 
med alternative tenkningsstrategier i 
engelske dØveskoler. Et treårig pilot
prosjekt var en suksess i 18 døve
skoler i England. 

Helen Reed har arbeidet i NDCS i 
fem år, og har blant annet studert psy
kologi i tre år. Hun måtte avbryte ut
dannelsen på grunn av at hun ikke 
fikk tolk. Etterhvert har hun blitt opp
tatt av å studere hvordan døve-

Tck,r "!-! hildel: 
ERLING JACOBSEN 

Fint besøk 
undervisningen er i andre land, spesi
elt i Norden. 

For å finansiere dette har hun søkt 
Winston Curchill Memorial Trust, et 
fond som støtter forskjellige prosjek
ter. Det var over 30.000 søkere, men 
Helen Reed ble innkalt til konferanse, 
først på lavere, og siden på hØyere 
nivå. Til slutt ble hun innvilget et be
løp på 5000 pund. Siden måtte hun 
forelegge dem problemet med tolk, og 
fikk da innvilget 3000 pund til tolk, 
men dette var ikke nok, så hun søkte 
videre og fikk ytterligere midler fra 
regjeringen. 

Så nå er hun på en 10 ukers studie
reise i Norden. Når dette leses, er hun 
nå hjemme igjen etter en uke i Fin
land. Rundturen startet i København, 
og fortsatte i Fredericia, Århus og 
Ålborg i Danmark, der hun var i to 
uker. Deretter var hun fem uker i 
Norge, i Oslo, Ål, Bergen og Trond
heim. Så har hun hatt 2 uker i Sve
rige, i Leksand og Stockholm. 

Hun har en drøm om å etablere et 
familiesenter il. la Ål, hvis det er mu
lig, hvor døve med familie kan få 
tegnspråkopplæring og nødvendig in
formasjon. 

I England mener Helen Reed at 
tegnspråket ikke er alminnelig aksep
tert, i motsetning til i Norge, der tegn
språk er et eget fag, og synlig overalt 
der døve møtes. Hun er litt misunne
lig på norske døves frihet og vilje til å 
bruke tegnspråk offentlig. I England 
er man i dag mer opptatt av Cl-pro
blematikken enn vi er her i Norge. Der 
konkluderer man for tiden med at for
eldrene nok har rettigheter til å be
stemme, men at de vet for lite om de 
identitetsproblemer Cl -operasjonene 
medfører. 

Helen Reed håper at hennes studie
reise i Norden vil kunne gi bidrag til 
utvikling av et pilotprogram for for
eldre til døve barn. Målet skal være å 
styrke foreldrenes bevissthet i forhold 
til å oppdra døve barn, skaffe dem 
identitet, slik at de ikke får en van
skelig oppvekst. Det er kjent gjennom 
NDCS at det er en større risiko for at 
døve barn kan pådra seg mentale hel
seproblemer på grunn av å være døve 
i en hørende verden. 

Vi takker for en interessant samtale 
og ønsker lykke til videre. 

HELEN REED OG KIM WYER 



BÆRUM KOMMUNE 
M0LLADAMMEN SKOLE 

Fast tolkeoppdrag 
fra høsten I 999 

Skoletolkingsoppdrag for en gutt i 9. 
klasse på Mølladammen skole i Bæ
rum er ledig fra skolestart høsten 
1999 i ca 15 timer pr. uke. 

Vennligst ta kontakt med rektor 
Terje Holm, Mølladammen skole, 
Lommedalsveien 239, 1350 Lomme
dalen, eller på telefon: 67 80 02 02. 

Vestfold Døve
forening har fått 

nytt styre: 
Leder: Cathrine Stensrud 
Sekretær: Turid Trollsås 
Kasserer: Knut Syvertsen 
Styremedl.: Mette Kristiansen 

Bente Gry Carlsen 
1. varamedl.: Rolf Hope 
2. varamedl.: Ann Soffi 

Windingstad 

Auto AlS 
Bokllll60 

2605UL1.EHAMMER 
111. 61 279280 
Fax. 61 255405 

Tubfrim på Nesbyen hadde et 
overskudd på kr. 475.000 som går 
til utdeling til funksjonshemmede 
barn og unge. 

Dette er Tubfrims største over
skudd til nå, men de etterlyser fort
satt flere frimerker, brev og tele
kort. Særlig er det meget få tele
kort som kommer til dem. 

Tubfrim understreker at de tar 
imot alle slags frimerker, brev og 
telekort, så det er bare å sende 
dem til: 

Tubfrim, 3540 Nesbyen 

Trenger du tolkejobb 
til høsten? 

Jeg trenger tolk til videreutdanning til 
høsten. Enten i Stavanger eller Bergen. 

Ta kontakt med meg! Ttlf. 52 72 18 65 
priv. og jobb 52 70 46 I I, tors.lfre. 

BJØRG THORESEN. 

Strømmen Apotek 
Ola E. Hajem Str.rrllV60,2010STRØMMEN 

T1f.648A seoo FaI<.63813265 
Bokll40 ~æ:m'f«1 3571 AL tz~ rxrD11XXJ 11. 32 08 1058 

~ l!iWoIIXXJ 

Aadnøy Entreprenør AlS 
Taslagl36 Borre Havnevesen 

Sønder~rds 
Sveiseve ed AS 

Boks 167, 3192 HORTEN Boks 6510 Hånes 4007STAVANGER TIl. 33 03 17 17 4602KRlSllANSAND TIl. 51 B4 08 00 Fax. 33 03 17 21 TIl. 38 04 51 15 Fax. 51 B4 08 Be Fax. 38 04 60 34 

Elefa=teket E. Karstensen 
Almenning Lodd Nr 1 

HatakI agre~l Fiskeoppd rett AlS 2B40REINSVOLL 7041TROIOiE 6917 BATALDEN 111. 61 197682 TIl. 73 92 OS 55 TIl. 57 74 54 44 Fax. 61 191023 Fax. 73 92 05 88 Fax. 57 745487 

Friskus Helsekost 
Gravør 

Åkra Shellsenter Stovner Senter, 0985 OSLO PerValbo 
4270AKREHAMN 111.2221 4595 Karl Johansg 25 
111. 5281 52 85 Fax. 22 1061 47 0159 OSLO 

TH. 22 427859 

Olav Håbu Bjarne Suvatne & Proppe Labben AS 
CharterbIter Sønner AlS Boks 176 

Ekebe1l; 203 B, 1162 OSLO BJeII OlelJær, 4634 KRISllANSAND 202OSKEDSMOKORSET 
.22289657 11.38 19 83 44 111.22 56 69 90/63 87 69 74 

Fax. 22 74 24 15 MobU 901 06 891 Fax. 22 56 49 60 

ÅLESUND KOMMUNE 

UNDERVISNINGSSEKTOREN 

DØVETOLK! 
DØVBLINDETOLK 

Spjelkavik barneskole, forsterka 
skole for døve og sterkt tunghørte 
elever, harfra 1.8.99 ledig to faste 100 
% stillinger som døvetolk/døvblinde
tolk. 

Kvalifikasjonskrav er avlagt eksamen 
som døvetolk/døvblindetolk. Midler
tidig godkjente tolker kan også søke. 

Avlønning innenfor Itr. 19-32 avhen
gig av godkjent utdanning og ansienni
tet. Arbeidsforhold regulert av gjel
dende lov og avtaleverk. 

Nærmere opplysninger fås ved hen
vendelse til skole, tlf. 70 14 03 93. 

Søknad med CV og godkjente kopier 
av vitnemål og attester sendes Åle
sund kommune, undervisningssekto
ren, Rådhuset, 6025 Ålesund. 

Søknadsfrist: 21. mai 1999. 

Sandefjord Kjemiske 
Arb.forening 

Boks 434 Sentrum 
3201 SANDEFJORD 

111. 33 46 1533 
Fax. 33 46 1872 

Niels Bugge 
Boks 13 

3163BOFIGHEIM 
111.33383580 

Botne Fabrikker AlS 
Olav Duunsv 17 

3080 HOLMESTRAND 
111.3306 66 00 

Norske Trekningslister 
Boks 520 Sentrum 
3101TØNSBERG 
TH. 33 352910 

Hvalen Apotek 
Farrnandstorvet 

3110TØNSBERG 
111. 33 31 24 27 
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J. JØRGENSEN Rødb~otell • -~UDJO.TEKNIKK A.S 3630 FIG 
Tvetenv 156,0671 OSLO Tlf. 32 741640 

Tlf. 22 27 45 20 Fax. 32 74 13 81 
Fax. 22 26 71 73 

Strømmen Europeiske 
Høresenter AS ReisefOrsikring 

Solhelmv91D,1473sKARER Boks 1380 Vika, 0114 OSLO 
Tlf. 679060 10 Tlf. 231190 00 
Fax. 67 91 29 59 Fax. 23 11 90 70 

Sylinderteknikk 

Oticon Scandinavian 
Boks 97 Kabakken 

0902 OSLO 

Hearing Systems AS Tlf. 22 25 54 20 

Boks 404 Sentrum 
0103 OSLO 

Torshov Bilrekvisita 
Tlf. 22 33 90 10 VHamlnvn.3 

Fax. 22 33 90 60 0485 OSLO 
Tlf. 22 15 85 50 

Evangeliesenteret 
6_01<& 4703 Sollenberg 

OS060SLO 
TIl. 22 20 80 44 

Fax. 22 20 80 66 

Lydbøker l'nI 

EIIIOR' AGET 
I ............... a.rvtc. og OpplpnlnplContar 
Essend""",gale3,Poetboloo5467MajarftJa,OOOSOSLO 
TeIoIon23007700' TeIoIlIX23007701·ordntkortorO noIIo.no 

Oslo Kopisten AlS 
Boks 2619 Solli, 0203 OSLO 

n. 225616 90 

AS Rasmussen & Strand 
Drammensv 130 

0277 OSLO 
Tlf. 22 56 27 20 

Unitas Gjensidig 
Assuranseforening 
Boks 1290 Vika, 0111 OSLO 

Tlf. 22 47 72 30 

K-Finans AlS 
Boks 374 Skøyen, 0212 OSLO 

Tlf. 22 48 4503 
Fax. 22 48 45 06 

KB Design AlS 
Boks 6660 Rodeløkka 

0502 OSLO 
Tlf. 2238 96 30 

Lys-line 
Boks 295 Skøyen 

0212 OSLO 
TIl. 22 12 20 00 

Sætre AlS 
Boks 4272 Torshov 

0401 OSLO 
TH. 22 89 25 00 

Transfer AlS 
Prol. BIrkelandsv . 26 B 

1081 OSLO 
n. 22 30 34 20 

Wlttusen & Jensen AlS 
PoHemakervn. 10 

0954 OSLO 
n. 22 90 20 00 

A-BLAD Retur-adresse: 
DØVES TIDSSKRIFT 
Postboks 3 171 Årstad 
5829 BERGEN 

Fjordenes Tidende 
Boks 55 

6701MALøv 
Tlf. 5784 90 00 

BragemesApotek 
Boks 1358, 3001 DRAMMEN 

Tlf. 32 83 72 95 
Fax. 32 83 80 71 

Alf Hansen AlS 
øvrø FlaI~8V 6 

7079FlAT SEN 
TIl. 72 59 6090 

Phonak Stephensen AS 
Boks 525 Sentrum 

0105 OSLO 
Tlf. 22 41 66 30 
Fax. 22 416644 

Ål Bilverksted AS 
3570 AL 

TH. 32 08 59 20 
Fax. 32 08 22 50 

West Elektroverksted AS 
Boks 3004,4004 STAVANGER 

Tlf. 51 589953 
Fax. 51 58 11 74 

Andebu 
Bensin & Service 
Gravdal,3158ANDEBU 

n. 334434 59 

Alu-Mek 
2055 NORDKISA 
TH. 63 97 54 60 

Perstølen Libris 
Perstølen Ringo 

3570 AL 
Tn. 32 08 1003 
Fax. 32 08 22 26 

Engmark Meteor AlS 
SlåH]æra 13 
0975 OSLO 

n. 22 251174 

Ål Bakeri og Konditori 
3570 AL 

TH. 32 081392 
Fax. 32 08 25 98 

Hevold Shipping AlS 
Boks 9305 Grønland 

01350SLO 
Tlf. 22 05 26 00 

~posten 

Volvo Penta Norden AlS 
Boks601, 1411 KOLBOTN 

Tlf. 6681 85 00 

EImekoAIS 

Marina AlS HarV 2, 1400 SKI 
T .64946533 

Vegårshei Sparebank 
Bo~r5 

4985 VE RSHEI 
TH. 37 17 00 60 
Fax. 37 17 00 70 

Bulls Tankrederi AS 
Boks 271 

3236 SANDEFJORD 
TH. 334844 00 
Fax. 33 46 88 31 

Hjelpemlddelsentrahm i 
Rogaland 

Boks260 Forus,4066STAVANGER 
Tlf. 51 63 99 00 

Totens Sparebank 
Boks 34, 2851 LENA 

TH. 61 14 1200 
Fax. 61 14 12 65 

ConsultasAIS 
Kongev 73, 3188 HORTEN 

TH. 33 07 30 88 
Fax. 33 07 31 11 

Bakehuset AS 
Boks 2054, 9265 TROMSØ 

n. 77 671611 
Fax. 77 67 30 70 


