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Kompetansesentrene
svikter barna

Vi er overbevist om at et godt tegnspråklig grunnlag gir
optimale muligheter til videre læring av andre språk, til Iytte
trening og utvikling av talespråk.

Døve og tunghørte barn bør så langt det er praktisk mulig få
oppleve tegnspråk som sitt naturlige språk, med gode voksne
språkmodeller i barnehager og skoler. Foreldre og familie kan

få bruke tegn så godt de kan i fami
liesamværer. Vi forstår at i familier
med en døv og flere hørende må en
kompromisse i kommunikasjonen.
Barna tar ikke skade av der.
Barna tilpasser kommunikasjonen
etter hvem han/hun prater med.

Det viktigste er at barnet kan «bade i språk» i barnehagen og
skolen hver dag.

tansesentrene har mange dyktige pedagoger i sine rekker, lærere
som mer enn gjerne vil dyrke tospråklighets- eller flerspråklig
hetsmodellen. Kompetansesentrene er de beste opplærings
stedene for døve og tunghørte barn, men tror en på en
flerspråklig skole må en flagge det sterkere og jobbe for at
skolene blir minst like god som alle andre skoler.

Vi synes at kompetanse
sentre,n~ har vært sørgelig
lite på banen.

Vi hadde forventet at de statlige kompetansesentrene ville være
fyrtårn i kampen for at døve og tunghørte barn skulle sikres
en barnehage- og skoletid med tegnspråk som førstespråk og
der flerspråklighet var målet. Hvor er sentrenes visjoner for
tegnspråk som undervisningsspråk?

Foreldrene lytter til legenes råd.
Hvorfor får medisinerne så stor
innflytelse på et pedagogisk spørsmål?
Hvorfor skal et lite medisinsk miljø få
ødelegge fremtiden til en stor gruppe
barn? Hvor er den pedagogiske
ekspertisen?

En artikkel i bladet forteller at foreldre til nesten 100 døve og
tunghørte førskolebarn ikke vil at barna skal få norsk tegnspråk
som førstespråk. Barnehagen på Skådalen blir nedlagt. I Volds
løkka barnehage må de kompromisse med metoden tegn som
støtte til talespråket for å få foreldrene til å velge plass i barne
hagen. Barnehagen innrømmer at de gir barna den nest beste
løsningen. Uvitenhet og frykt for at tegnspråk skal ødelegge
for barnas utvikling av hørsel og ralespråk, gjør at foreldrene
ikke våger å velge den beste løsningen.

Vi synes kompetansesentrene har vært sørgelig lite på banen.
Vi håper ikke unnfallenheten skyldes at de fleste som jobber
i toppledelsen på kompetansesentrene er byråkrater med lite
kunnskap om tegnspråk. Er de egentlig mest komfortabel med
at det brukes norsk talespråk med tegn til, fordi dette er et
system de selv behersker?

Vi forstår at kompetansesentrene må vise åpenhet overfor for
eldrene i valg av førstespråk, men det må være mulig å bli helt
tydelig på hva sentrene mener er det besre for barna. Kompe-

Det er trist at døve og tunghørte barn skal lide seg gjennom
eventyr fortalt på tegn som støtte til talespråket, ofte aven
assistent med dårlig tegnforråd - mens de kunne fått det ser
vert av morsmålstalende døve på et engasjerende og utviklende
tegnspråk. Det er leit at barna skal plasseres enkeltvis i barne
hager, der målet er å gjøre dem mest mulig normale, men der
de fleste blir dårlige kopier av hørende barn. Døve og tunghørte
barn burde ha rett på å få være seg selv. I dag blir de sviktet av
dem som mer enn noen andre burde kjempet kampen for dem,
det statlige pedagogiske støttesystemer.

Helge Herland
redaktør
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anns
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Deltakerne på NDFs likemannskurs har en stor oppgave foran seg. Leder av seniorutvalget
Thorbjørn Johan Sander sa det ganske presist til deltakerne på kurset i Tønsberg:
- Dette kurset skal gi dere ny kunnskap og inspirasjon til arbeidet som likemenn. Dere skal
prøve å få opp aktivitetene for eldre på hjemstedet. Vi må unngå at eldre blir passive. Eldre skal
være aktive til siste slutt, vi skal dø med støvlene på!

På bildet ser vi de som skal gjøre

Sanders ord om til praktisk handling.

Fra venstre bak: Arnulf Pedersen,

Erna ilsen, Kjell Nilsen, Jon

Pettersen, Jarle Lid, Olav Moen,

Gunnhild Pedersen, Lorents Jess,

Dagmar Sinnes, Arne yberg, Mette

Kristiansen, Erling Buanes, Sissel

Gjøen og Svein Sundkvist. Foran

fra venstre: Hanne B. Kvitvær,

Inger Knutsen, Bjørg ygård, Bodil

Holm, Randi Rønning, Laila Refsahl,

Nanna Hauklien, Marta Ringsø,

Unni Bjerg, Thorbjørn Johan Sander.

I arbeidet for å nå målet hadde kurset

et program med forelesninger blant

annet om: «Hvordan en kan gjøre

hverdagen bedre. Eldre og helse.

Rettigheter for eldre ved flytting til

sykehjem eller omsorgsboliger.»

Positiv tekning

Psykolog Katharina Peterson (ja,

hun er gift med generalsekretæren)

innledet forelesningene med temaet

hvordan en kan gjøre hverdagen

bedre. Hun sa at likemannsarbeidet

har en viktig oppgave med å fange

opp eldre som trekkers seg ut av det

sosiale fellesskapet. Det er farlig å gå

i «sofafellen», fremholdt hun.

- Det å være sammen med andre gir

oss en positiv følelse, derfor må vi

bli flinkere til å ta vare på hverandre.

Vennskap og det å ha en hobbyer et

gode. Det å få hjelpe andre gir også

en god selvfølelse.

Ofte hører vi eldre si: «vi er for

gamle til dette!» Men vi er aldri

for gamle. Jeg kjenner en døvblitt

dame på over 80 år som har lært seg

tegnspråk, sa Peterson.

Foreleseren hadde forsamlingen i sin

hule hånd, ja så ivrig ble deltakerne

med spørsmål og kommentarer at

hun etter hvert nesten ikke kom til

tegnet selv. Blant annet ble det en

frisk meningsutveksling mellom

deltakerne om hvordan de kan få

med seg eldre som ikke føler seg

velkommen i seniorgruppene. Noen

blir lett såret, og ubetenksomme

kommentarer fra en eller to kan

resultere i at folk trekker seg ut av

miljøet.

- De fleste eldre har det bra, men

noen sliter med psykiske problemer

i deler av livet. De fleste unge
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lrs or e
takler slikt bedre enn eldre, fordi

unge lettere tar kontakt med

hjelpeapparatet. For mange eldre er

det fremdeles mange myter knyttet

til psykiske lidelser. Mange eldre har

forestillinger om tvangsbehandling,

lobotomi, elektrosjokk og liknende,

men slik har vi ikke i dag,

understreket Peterson.

- I dag behandler vi pasientene med

samtaler. De kommer til en time hos

oss, på samme måte som de går til

en legetime. A bli gammel kan være

en veldig tøff fase av livet, en kan

oppleve å miste flere som står en nær.

oen opplever depresjoner, men

depresjoner er ikke det samme som at

en føler seg trist. Det første tegnet på

depresjon er at en har problemer med

konsentrasjonen.

Katharina Peterson var opptatt av

at de eldre må få bort alle gamle

fordommer om psykiske sykdommer

og mot behandlingsinstitusjonene.

Til den evige diskusjonen om

generasjonsmotsetningene i døve-

miljøet repliserte psykologen fra

Gaustad:

- Hvis eldre viser interesse for de

unges meninger og hva de gjør, vil en

ofte oppleve at unge viser interesse

for de eldres situasjon og det de har å

fortelle.

Hun avsluttet med å si at det kan

være greit om en hver kveld takker

for 3 ting som livet har gitt en.

Vi må være bevisste på det positive vi

opplever og glede oss over det!

Å leve lenge
og holde seg sprek, er et ønske

mange har. Geriater Torgeir Bruun

Wyller foreleste om temaet «Eldre

og helse». En geriater er altså en lege

som er spesialist på sykdommer som

ofte rammer eldre. Wyller fortalte

at han tidligere hadde jobbet som

lege på Conrad Svendsen Senter.

Han hadde derfor kunnskap om

døve og tegnspråk. Det gjorde at

forelesningen fikk ekstra nærhet.

Wyller slo fast at de fleste eldre lever

et bra liv. Eldre har lettere for å få

kroniske sykdommer, men selv med

5 - 6 slike sykdommer kan en leve

et godt liv med riktig behandling og

medisinering, hevdet han.

- For å leve lenge og holde seg sprek

er en avhengig av både flaks og gode

gener. Dessuten skal en ikke røyke.

En skal passe seg for mye alkohol,

men litt alkohol, for eksempel

rødvin er bra for helsen. Det er bra

å spise mye frukt og grønnsaker.

Lett mosjon er viktig, for eksempel

at en går en times tur hver dag,

da skal en helst gå så fort at en får

opp pulsen. Dere må prøve å finne

mosjonsformer som dere synes er

morsomme, oppfordret legen.

Også han korn inn på at det er

viktig med et godt sosialt nettverk

av venner og familie og at en bruker

hodet aktivt, det han kalte for

hjernetrim. Dessuten må en passe på

blodtrykk, kolesterol, synet og at en

tar de rette medisinene.

- Døve bør undersøke synet

regelmessig, for eksempel kan grønn

stær oppdages tidlig og forebygges.
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Katharina Peterson.

- Demens er en vanlig sykdom.

30 % av de over 85 år får demens.

Noen kan få sykdommen allerede

i 65 års alderen, men det er viktig

å vite at det er normalt å huske

dårlig når en blir eldre. Derfor er

ikke dårlig hukommelse det samme

som demens. Det finnes ikke gode

medisiner mot demens, kanskje

kan en ved hjelp av medisin utsette

prosessen et år. For demenspasienter

er det gode omsorgstilbudet viktigst,

sa Wyller.

Noen blir rammet av hjerneslag

og kan bli lam i den ene delen

av kroppen. Vi vet også at slag

kan medføre tegnspråkafasi.

Behandlingen for hjerneslag er

god, bare en kommer seg tidlig til

sykehuset.

Rettigheter
Advokatfullmektig Cathrine

Thjømøe var en sprudlende foreleser

med temaet «Rettigheter for eldre

ved flytting til sykehjem eller

omsorgsbolig.»

- Uansett hvor vi bor, privat, i

sykehjem eller i omsorgsboliger så

har vi de samme rettighetene som

alle andre nordmenn. Rettighetene

er forankret i lover, forskrifter,

rundskriv og retningslinjer. Hjelp

til å få det en har rett til skal en få

hos offentlige kontorer, men også

hos private foreninger, stiftelser og

rettshjelpere.

Thjømøe kom inn på mange

rettigheter eldre har krav på, og kom

med mange konkrete eksempler på

saker hun har arbeidet med. Blant

annet fortalte hun at sykehjem

har plikt til å ha både lege- og

fysioterapitjenester. Hun informerte

om at kommunene har rett til å kreve

betaling for sykehjemsplass, prisen

utgjør ca 75 % av pensjonen fra

Folketrygden.

Cathrine Thjømøe arbeider

hos advokatfirmaet Bøsterud.

Firmaet har en spesiell avtale for

medlemmene av NDF, som gir alle

den første konsultasjonstimen hos

advokatfrimaet gratis. De som ønsker

kontakt med Thjømøe kan henvende

seg til e-post: cathrine@bosterud.

no og på sms-numrene 911 03556 og

92610264.

Eldreveiledere for døve

Interessepolitisk rådgiver i NDF

Sissel Gjøen orienterte om «Prosjekt

eldreveileder for døve». NDF har

søkt Sosial- og helsedirektoratet om

et 3-årig prosjekt som skal yte hjelp

og veiledning til eldre døve, slik at

de kan bli likestilt med andre eldre

nordmenn. Dette kan gjøres ved at

døve får informasjon, tilgang til tolk,

hjemmehjelp, hjemmesykepleier som

kan tegnspråk, tekniske hjelpemidler

osv - slik at eldre døve kan sikres

god livskvalitet. Det langsiktige

målet for prosjektet er å få til en varig

eldreveilederordning finansiert av det

offentlige.

- Målet er at vi skal ha eldreveiledere

som dekker hele landet, men i

Torgeir Bruun Wyller og Lorents Ness.

prosjektperioden vil vi konsentrere

oss om fylkene Oslo, Akershus,

Østfold, Vestfold og Hedmark.

Prosjektet skal arbeide for alle døve

over 65 år, også de som ikke er

medlemmer av NDF, understreket

Gjøen.

Det er søkt om penger til 2

eldreveilederstillinger. De blir ansatt

i NDF. Selve arbeidsplassene skal

plasseres i et fagmiljø der veilederne

kan hente tips og rådgivning.

Eldreveilederne skal først og fremst

drive arbeid i direkte kontakt med

de eldre som trenger hjelp. Gjøen

fortalte konkret om hvilke oppgaver

som stillingene skal løse:

- De skal kartlegge de behovene

eldre har for hjelp og formidle dette

videre til de offentlige kontorer som

har ansvaret for problemløsningene.

De skal oversette og eventuelt

hjelpe til med besvarelse av brev

fra offentlige myndigheter. De

kan ha bisitterfunksjon ved besøk

hos lege, tannlege, optiker og

sykehusinnleggelse. De skal også

kunne gi hjelp i situasjoner med sorg

og kriser. Videre skal de henvise til

tilbud som finnes i døvesamfu nnet

og gi informasjon om de tilbud som

finnes i storsamfunnet, slutter Gjøen.

Sosial- og helsedirektoratet har lovet

svar på søknaden før sommerferien.

Blir svaret negativt har NDF

mulighet for å søke om midler fra

stiftelsen Helse- og rehabilitering.

Sissel Gjøen og Cathrine Thjømøe.
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Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

På Folkestad i Volda kommune bor Kjellaug Rønnestad.
Som 82 åring er hun den eneste døve på stedet,
men lengter hun til storbyen og døvemiljøet? Langt ifra.

- Hvis du blir syk og vil ha pleie på
dine eldre dager, vil du da flytte til et
sykehjem for døve?

ei, jeg vil aldri dra fra hjem
bygden. Jeg er for hjemmekjær til det,
jeg vil leve alle mine dager i Volda
- men håper at jeg får være frisk nok
til å fortsette å reise til kulturtreff.
Jeg har et ordtak:
«Den som er for seg selv føler avsky
for folk, den som drar ut blant folk
får lærdom.»

Kjellaug forteller at hun tidligere
fisket mye, hun satte garn og fikk
alltid god fangst. De siste årene er
det blitt slutt på dette.
- Det er ikke fisk i fjorden. Før kunne
jeg gå i fjæren og vende på en stein
og det var masse liv med småkryp og
krabber, men i dag er det helt dødt.
Det er trist hvor dårlig vi har tatt
vare på naturen, hvordan forurensing
gjennom årene har ødelagt mye av
det fantastiske skaperverket.

mye ute og rydder. Jeg må ha med
meg Dagsrevyen, RedaksjonEn og
Standpunkt. Jeg er veldig opptatt av
politikk og er ikke av dem som lar
seg lure av FRP. Det er flott at NRK
er blitt så mye bedre til å tekste, men
skammelig dårlig at ikke TV2 klarer
det samme.

Kjellaug er en flott kvinne. Vakre
øyne, frisk og god i huden og med
et humør og en replikk som skaper
stemning.
- Det er alltid noe å gjøre hjemme.
Jeg feller trær og hogger ved og har
mine faste spaserturer til butikken
som ligger 1 kilometer borte. Skal jeg
ha noe større må jeg over fjorden til
Volda-sentrum. Jeg leser mye, både
aviser og bøker. Om vinteren har jeg
håndarbeid og om sommeren er jeg

å er både moren og broren borte og
Kjellaug har ingen nær familie. Har
det ikke vært et savn, lurer vi på.
- Jo, av og til - men det var ingen
mannfolk som ville ha meg, så det
ble bare slik.

Etter skolen var Kjellaug hjemme på
gården i de 5 krigsårene. Så måtte
hun til Bergen for å tjene penger.
- Jeg begynte som lærling på en
konfeksjonsfabrikk. Jeg hadde ikke
lyst og jeg var ikke flink til å sy, men
jeg måtte ha en inntekt. Etter 10
år flyttet jeg tilbake til gården for å
hjelpe min mor. Da tok jeg arbeid på
en konfeksjonsfabrikk over fjorden.
I 40 år pendlet jeg hver dag med
fergen. Men først var jeg oppe og
stelte dyrene, og etter arbeid hadde
jeg kveldsstellet.

- Både min bror og jeg var døve, og
jeg husker hvor trist min mor ble da
vi måtte dra til skolen i Trondheim.
Men så ble hun ekstra glad da vi kom
hjem til juleferie og jeg kunne vise at
vi hadde lært å si noen ord. Hun ble
rørt da jeg sa mamma til henne.

Ikke alle døve
bor i byene

- Det er kjekt å besøke byene og
treffe døve venner, men ingenting
er som å komme hjem til gården og
Voldafjorden, smiler Kjellaug.

- Hvordan er det å leve alene som
døv i en utkant kommune?
- Den første tiden etter at min mor
gikk bort var jeg litt engstelig for å
bo alene på gården. Derfor hengte
jeg opp et navneskilt med mange
navn på, jeg plasserte mange skopar
utenfor døren og hengte opp en del
klær slik at det skulle se ut som om
det bodde mange i huset, ler Kjellaug.
- Men, nå bryr jeg meg ikke om slikt.
Jeg har gode naboer. Vi har mye
kontakt og passer på hverandre. De
er flinke til å snakke tydelig og vi er
vant med hverandre.

Fram til 1990 drev Kjellaug med
sauer. Før den tid hadde de både
hest, kyr og høner på gårdsbruket
som ble kjøpt av bestefaren hennes.
- Dårlige hofter gjorde at jeg måtte
gi meg med sauene. Jeg savner det
veldig. Det var mye selskap i dyrene,
forteller den gamle eleven ved
Trondheim døveskole.

Vi treffer henne på kulturtreffet i
Tønsberg. Da har hun reist 12 timer
med buss.
- I bussen sitter jeg godt, det er mye å
se på og om jeg vil kan jeg ta meg en
blund. Jeg liker godt å se på teater og
sketsjer og er veldig glad for at jeg tok
turen til Tønsberg, men arrangørene
må ikke glemme de eldre som bor
nordover og på mindre steder, de må
trekkes med.
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KULTUR

God, gammel årgang!
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

NDFs første kulturtreff for de over 50 år ble en suksess. Lørdag 12. mai var Ul seniorer samlet
til felles prat og kultur i Tønsberg.

Mye svart humor

Til tross for kort tid til forberedelser

før kulturdagene stilte scenevante

sjarmører fra Oslo, Bergen, Stavanger

og Hamar på den lille hotellscenen i

orges eldste by.

Johannes Seglem Rekkedal blir

90 år i sommer. Han imponerte

med å fortelle artige historier fra

døveskolen i Ullevålsveien i Oslo.

Han husket godt da han ble lurt inn

på skolens jentedo. Et toalett med

nydelig maling på veggene, med sete

til å sitte på mens man gjorde sitt

fornødne, med dodør og alt. Ikke

som på guttedoet, uten dosete, der

de måtte stå i båser uten dør og gjøre

det som gjøres måtte. Rekkedal tok

oss med til en tid fjernt fra dagens

levestandard. oen hver av publikum

grøsset nok litt ekstra når han fortalte

om rottene på skolen. Med seg på

scenen hadde han en ung jypling,

Brynjulf Dammen, eller bare Bryna

til hverdags. Til tross for at han bare

er 75 år er han en mester i å fortelle

gode historier, som den gang 1. april

1943 da han fortalte til bestyreren at

han hadde knust et vindu! Dessverre

rakk han ikke å si, aprilsnarr, før

lusingen fra bestyrer Andersson traff

presist. Det er utrolig hvilke historier

en kan le av så mange år etterpå. Vi

får unnskylde bestyrere og lærere

på døveskolene den gang med at de

levde i en annen tid og kultur enn i

dag, der fysisk avstraffing var mer

allmenn akseptert.

Primus motor

Uten forkleinelse for andre. Uten

seniorutvalgets leder ThorbjørnJohan

Sander hadde det neppe blitt noe

kulturtreff. Han var i forkant innpisker
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Eldre døves kulturtreff

Johannes Rekkedal.

for å få deltakere til å stille både på

scenen og i salen. På selve kulturtreff

dagen var han programleder,

sanger, skuespiller, kåsør og leder av

spørrekonkurransen. Noen oppgaver

løste han bedre enn andre. Desidert

best var hans kåseri om den døve

kunstmaleren Matthias Stoltenberg.

Stoltenberg ble en av landets beste

portrettmalere, før fotografiet overtok

denne funksjonen. Det passet godt å

fortelle om nettopp Stoltenberg, fordi

han var født og oppvokst i Tønsberg.

Og for de som lurer: ja, kunstmaleren

er i samme slekt som statsminister

Jens Stoltenberg. Også far til Matthias

Stoltenberg var politiker. Han var en

av «Eidsvoldsmennene», som i 1814

ga Norge egen grunnlov. Det var et

lærerikt kåseri, fremført på et særdeles

vakkert, rikt og nyansert tegnspråk.

Som programleder bandt Sander inn

slagene lett og elegant sammen. Selv

ikke at flyet fra Bergen var forsinket

og ødela programrekkefølgen klarte å

få ham ut av humør og fatning. Som

leder av spørrekonkurransen var han

suveren. Så får han tåle at vi sier han har

litt å gå på når det gjelder skuespillets

edle kunst, for med vilje kan han med

tiden klare det meste.

Det skal også sies av vi var glad for

å være helt døv, da han stemte i med

sangen (~im og jeg» med tegn og

stemme. Men summen av alt mannen

presterte på scenen var imponerende.

Det er bare å ta av seg hatten for

Sanders utrolige engasjement for

seniorenes kulturtreff!

Spilleglede

Anton Hauge var på plass med gåsen

han har gledet så mange med gjennom

årene. Hauge har slitt med sykdom de

siste årene, men var det mulig å se det

på scenen? Nei, han var i sitt ess der

han sjarmerende småpratende med

gåsen trollbandt publikum i salen. Til

og med litt tryllekunster hadde han

Anton Hauge.

fått plass til i programmet sitt. Vi har

sjelden sett Anton bedre på scenen.

Han høstet varm applaus.

Stavanger seniorene viste sketsjen

«vårforelskelse», der Arnulf Pedersen

og Johannes Samuelsen konkurrerte

om å vinne Dagmar Sinnes gunst.

Selvsagt endte det med at guttene måtte

nøye seg med hverandres selskap.

Gunhild Pedersen var også ofte på

scenen. I rollen som «tause-Birgitte»

hjalp hun Sander med små innspill slik

at programmet gled lett. Ofte var hun

kledd som en 16 åring, selv om hun

ser ut som hun er midt i 30 årene.

Johannes Samuelsen, Dagmar Sinnes og Arnulv Pedersen, Stavanger, i stykket «Vårfirelskeise».
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Eldre døves kulturtreff

Thorbjørn Johan Sander og Gunhild Pedersen.

Johannes Samuelsen grep publikum

da han krøp i ørkenen på desperat

leting etter vann. Da han endelig

nådde vannkilden fikk han fuktet

kammen og vannkjemmet håret!

Bergensekteparet Elin og Erling

Buanes var Sanders medspillere i

et stykke om «Fanten», altså ikke

«Fanden», selv om det var slik Sander

tok seg ut med parykk og med en

bukse så trang at en kunne frykte

hesteslipp på scenen. Fanten laget

en deilig spikersuppe og fikk loppet

det godtroende ekteparet for en pen

slump penger i bytte mot en rusten

spiker.

Buanesene viste også sme

gode skuespillertalenter

forestillingen «Verve

kontoret», nå også med hjelp

av Arnulf Pedersen - og

selvsagt Sander, som hadde

den takknemlige oppgaven

å verve nye medlemmer til

NDF. Det må bare være

mangel på talent at han ikke

klarte å verve nye menn

som medlemmer når han

brukte den gamle, grønne

miljøvennlige (kontakt med

grasroten) NDF-logoen med

to mannfolk som knytter

hender ved soloppgang! Selv

ikke et lynkurs i tegnspråk

hjalp på rekrutteringen. En

skulle tro at en med tegnene

«du, jeg, ned, opp» ville klare

seg bra i NDF, men nei de

ville ikke bli medlemmer!

Det hadde nok gått bedre

om «tause-Birgitte» hadde

prøvd å få mannfolkene inn

i folden.

Oslo hadde en forestilling vi lo oss

skakke av. Svein Sundkvist måtte

«gjemme seg» som levende modell i

en klesbutikk, men var så uheldig at

nettopp hans klær falt i damens smak.

Svein Sundkvist og BrynjulfDammen.

Og damen var søte frøken Bryna,

en skikkelig sexbombe. Hun falt for

Sveins klær og plukket med seg både

jakke og bukse, slik at Svein stod igjen

i bare trusen og knapt nok det. Hvis

det er slik at en god latter forlenger

livet vil nok seniorene holde det

gående i mange år!

Elin Buanes, Thorbjørn Johan Sander og Erling Buanes i "Fanden og kjerringa".

Spørrekonkurransen
Spørrekonkurransen med tema fra

døves historie samlet 9 lag og en full

satt sal av publikum viste å sette pris

på den visuelle konkurransen. Lagene

imponerte med sine kunnskaper og

mest av alle imponerte vinnerlaget

fra Oslo 1 med søstrene Bjørg Braa

then og Hallgerd Wroldsen, sammen

med Harold Nielsen. De vant med

37 poeng, foran Bergen med Toralf

Ringsø, Asle Karlsen og Erling Bua

nes med 32 poeng. Disse lagene var

i en egen klasse. På de neste plassene

fulgte Bergen 2, Vestfold, Drammen,
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Eldre døves kulturtreff

Romerike, Trøndelag/Møre, Stavan

ger og Oslo 2. Utrolig hva folk i den

alderen vet og husker, for spørsmå

lene var ikke lette. Prøv deg på 5 av

de 45 spørsmålene i konkurransen.

Du finner svarene på side 34.

1. Når ble NDF stiftet?

2. Hva het kona til Andreas Christian

Møller?

3. Hva het de døve kvinnene som ble

drept i bombeangrepet nyttårsaf

ten 1944?

4. Hvem skrev prologen til NDFs 50

års jubileum?

5. Hvor ble døves verdensforbund

stiftet?

Kveldsprogram

På grunn av flyforsinkelsen fikk ikke

de 6 folkedanserne fra Bergen slippe

til før ved festmiddagen lørdag kveld.

Da underholdt også ekteparet Gunhild

og Arnulf Pedersen med casino. Det

ble også tid til flere historier fra den

gang da. Og selvsagt ble det tid til den

gode praten mellom gamle venner.

Akkurat det var vel det viktigste

med hele kulturtreffet. At seniorene

kommer seg ut og treffer andre og

henter seg en vitamininnsprøyting

i hverdagen. De 111 som deltok på

kulturtreffet i Tønsberg forlangte et

nytt treff allerede neste år. «Vi vet ikke

om vi lever om 2 år», sa flere. Derfor

bli det sannsynligvis et nytt treff siste

helgen i mai neste år i Bergen. Da bør

deltakerantallet være 222!
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NDF og Al folkehøgskole og kurssenter for døve har i samarbeid
med WFD laget en DVD med internasjonale tegn.
Joe Murray (bildet), som har væn leder for arbeider, forteller at DVDen
blir i salg på verdenskongressen i Madrid i juli.

Døves Tidsskrift kommer tilbake med annonse for hvor interessene
nordmenn kan kjøpe DVD-en.

Generalforsamling i WFD
WFD har generalforsamling i Madrid
i dagene før verdenskongressen åp-
nes. Kongressen behandler beretning,
regnskap, innkomne forslag og valg på
nytt styre. Det er kommet 15 forslag på
kandidater til styret for perioden 2007
- 2011. NDF har foreslåtr gjenvalg på
Hanne B. Kvitvær som styremedlem og
USA har foreslåtr gjenvalg på Joe Mur
ray. Det er ingen utfordrere til president
Marku Jokkinen. AUe utgiftene ved
styrearbeidet i WFD må dekkes av det
enkelte lands døveforbund, fordi WFDs
økonomi er svært dårlig. Detre er er
demokratisk problem, fordi det i praksis
utestenger kandidater fra fattige land.

Det er 2 land som søker om å få være
vertskap for verdenskongressen i 2011.
Det er Sør-Afrika og Tyrkia. Mye taler
for at Sør-Mrika blir valgt som arran-

gørland, fordi Europa har kongressen i
år. Det blir i så faU første gang verdens
kongressen blir arrangert i Afrika. I et
forslag til generalforsamlingen foreslår
Sør-Afrika at verdenskongressen skal
gå på omgang i de ulike verdensdelene.
Et forslag fra Spania ber om at WFD
arbeider overfor FN for å få de til å
erklære 4. søndag i september som døves
internasjonale dag, og den 4. uken i sep
tember som døves internasjonale uke.

Til nå har 4. søndag vært døves dag
internasjonalt, men Spania ønsker altså
at FN formelt gir dagen anerkjennelse.
I et annet forslag fra Spania ber de om
at WFD-kongressen reduseres fra 5 - 7
dager til 3 - 5 dager. Ungarn foreslår at
generalforsamling i WFD skal avholdes
annethvert år, ikke hvert fjerde år som
nå.

Døves verdensforbund
(WFD)
Collin Allen, Australia, (bildet) er ansatt
i 30 % stilling som prosjektleder for et
prosjekt som skal gi døve i utviklingsland
kunnskaper om menneskerettigheter.
Prosjektet er finansiert av SIDA, som er
den svenske utviklingsorganisasjonen
- tilsvarer vårt NORAD. Prosjektet går
over 2 år, i år kan det brukes kr 500.000,
mens en neste år disponerer kr 675.000.

WFD har opprettet en styringsgruppe
for prosjektet.

Norge har underskrevet
FN-avtalen
I Døves Tidskrift nr 2 hadde vi en bred
omtale av FN-konvensjonen for funk
sjonshemmedes rettigheter, der flere av
punktene understreker betydningen av å
styrke det enkelte lands tegnspråk. Fre
dag 30. mars i New York underskrev 83
land konvensjonen. Norge var et av disse
landene. En håper at stadig flere land
vil underskrive konvensjonen som slår
fast at verdens 650 millioner funksjons
hemmede har de sam me fundamentale
rettighetene som andre, og at det enkelte
land forplikter seg til å bekjempe alle
typer diskriminering på bakgrunn av
funksjonshemning.

Til høsten vil Regjeringen legge fram
en lov som skal forby diskriminering
av funksjonshemmede i Norge. Senere
håper døve at Regjeringen også vil vedta
en tegnspråklov.

Demonstrasjon i Irland
Døve i Irland har hatt en stor demon
strasjon i Dublin for å få irsk tegnspråk
lovfestet som landets tredje offisielle
språk. I grunnloven er det slått fast at
irsk er landets førstespråk, med engelsk
som andrespråk - og nå håper døve at
irsk tegnspråk blir landets tredje språk.
Døve har de sisre årene jobbet intenst
for å få gjennomslag for kravet. Flere
departementer samarbeider nå om å
lage en utredning om irsk tegnspråk
med tanke på behandling i parlamen
tet.
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Kina vil stoppe døve kriminelle

ALFABETO MANUAL GB Manual alphabet for dea,f-mutes.

DE LOS SORDOMUDOS
Thank you for your kelp/

~~~m~
D Handzeichenalphabet fur Tabstumme.

Bitte hilfen Bie uns. Vielen dank/

F Manuel d'a1phabet pour les sourd-muets.

mOO]~m~fJ
Aidez-nous. Prix a volonte. Merci beaocoup!

NL Hollands doofstommenalfabet.
We kebben uw hulp nodig. Dank U/

m~~~~~
DK Håndalfabet for d4vstumme.

Vi beh/JVer Deres hjaelp_ Mange tak!

S Teckensprak' flir dovstumma.

~~~rnJmm
Forsok och hjaelp dom. Tack for hjaelpen!'

I Alfabeto· manoscritto sordomuti.
Un aiuto volontario, grazie!

~~~~mJ~ SF Kuuromykken viittomakieli,
Kiitos avustanne!

N Dikt om de dovstummes ore.
Aprende aayudarles. La voluntad, gracias. Prisen er frivillig. Takk!

KC i endring
KC - Center for Tegnsprog og Tegn
støttet Kommunikation - har fusjonert
(slått seg sammen med) en større utdan
nelsesinstitusjon i København, som he
ter CVU-Storkøbenhavn. Sammen blir
de en helt ny og profesjonell høgskole
med tilbud om utdanning innenfor
lærer- og pedagogområdet.
På den måten får KC en rekke fordeler
og utfordringer. Som del aven større
høgskole kan KC være med på å gjøre
tegnspråk til en mer synlig del av et
høgskoletilbud. Mens utfordringen blir
å holde fast i sin spesielle tegnspråk
kompetanse innenfor en større høgsko
le. Høgskolen får et felles styre som blir
utnevnt av undervisningsdepartementet.

SDR sliter
Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) sliter
økonomisk. Tilskuddet fra staten er blitt
stadig mindre, i tillegg til at egne inntek
ter er redusert. I april sendte forbundet
varsel om oppsigelse til samtlige av sine
40 ansatte. Et varsel om oppsigelse betyr
at noen av de ansatte senere kan bli opp
sagt. SDR vurderer om de skal selge
lokalene til salgsavdelingen i Leksand og
en tomt som de også eier i Leksand. En
økonomikonsulent, har sammen med
personaler, gått gjennom forbundets øko
nomiske rutiner. De vil legge frem en
rapport til forbundsstyret, som igjen vil
rapportere til landsmøte i SDR. 7. juni
har SDR møte med statsråden for e1dre
og folkehelse i et håp om å øke de statlige
bidragene.

VG-nett skriver at kinesisk politi vil slå
ned på kriminelle bander som utnytter
døve ungdommer. Det bor rundt 1,8
millioner døve under 18 år i Kina. Lavt
utdannelsesnivå, liten sosial kontakt og
vanskeligheter med å finne arbeid gjør
at de døve er en attraktiv rekrutterings
gruppe for kriminelle gjenger.
Kinesisk politi vil nå sette i gang forebyg
gende tiltak i samarbeid med forenin-

Tigging i Spania
Wenche Thomassen har vært på ferie i
Fuengirola. Der traff hun en døv mann
som delte ut kort med det internasjona
le håndalfabetet og samlet inn penger.
Kortet hadde påskrevet tekst på 9 for-

ger for døve. I mai arresterte politiet i
provinsen Hunan en gjeng døve rans
menn som skal ha stått bak flere hundre
væpnede ran, ifølge Legal Daily. Flere
av ransmennene skal ha rømt fra en
døveskole.
De sosiale støtteordningene for funk
sjonshemmede er dårlig utbygd i Kina,
og kinesere som lever på den fattige
landsbygda er spesielt utsatt.

skjellige språk, og på dansk står det som
sant er «Håndalfabet for døvstumme»,
mens den norske teksten fikk frem
latteren hos Wenche. For på norsk står
det: «Dikt om de døvstummes øre.»
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KULTURTREFF
på Nedre Gausen skole
Anja H. Tolsrød anjah.tolsrod@stud.jbi.hio.no

Kreative og fantasifulle krefter utfoldet seg blant 400 døve, tunghørte og hørende elever da Nedre Gausen
arrangerte sitt syvende kulturtreff.

Visuell scenekunst
- Kulturtreffet er et arrangement

hvor døve og tunghørte elever

får mulighet til å møte hverandre

innenfor en ramme av ulike

kulturelle uttrykk som for eksempel

teater, dans, multumedia, film,

animasjon, tegning og maling,

sier Per Øyvind Rekkedal,

programansvarlig og dramalærer ved

edre Gausen Skole. Det var i år

sjuende gang på rad kulturtreffet ble

arrangert. På Biorama i Holmestrand

var 450 personer fra forskjellige

skoler på hele Østlandet samlet.

Drømmescenario
Det er hektisk i sminkerommet

bak scenen. Stykket «Lekene i

drømmeland» er nettopp ferdig, og

sminke og kostymer skal snart av.

- Jeg var litt nervøs på forhånd,

men det gikk veldig bra, sier Petrine

Olgeirsdotter, som spilte tinnsoldat.

Stykket er et samarbeid mellom

edre Gausen Skole og Gausetangen

Skole. En skole for døve og

tunghørte, og en skole for hørende.

- Det har vært litt vanskelig med

kommunikasjon noen ganger, men

samarbeidet har gått bra, sier Petrine,

som selv går på Nedre Gausen.

- Døve har ofte et naturlig

kroppsspråk i seg som lett kommer

til uttrykk på scenen, forteller

dramalærer Cecilie Horgen. Hun

mener døve har et videre perspektiv

på hva teater kan være. - Hørende,

derimot, er mer vant til tale og

sang. Vi har gjort dette på døve og

tunghørtes premisser, og hjulpet de

hørende med kroppsspråket og de

visuelle uttrykkene, sier Cecilie.

De fleste av innslagene på scenen

gaven opplevelse til samtlige i

publikum, med unntak av innslagene

som var preget av enten «for lite»

visuell tegnspråk, eller innslag nesten

utelukket basert på lyd. Cecilie

Horgen og Per Øyvind Rekkedal

oppfordrer hver enkelt skole til å ta

ansvar for å unngå dette. - Lyd skal

helst bare være som et tillegg, ikke

det bærende element, sier Cecilie.
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Per Øyvind Rekkedal syntes det

morsomste med dagen var å se

barna i samspill på skolen etter

forestillingen. - Vi ser at alle trives,

og det gjør meg glad, sier Rekkedal.

Alle verdens land
Etter forestillingene ble det

annonsert pølser og brus på skolen,

til ellevill jubel fra barna. I tillegg

var det satt i stand ulike aktiviteter

i skolegården der temaet var «alle

verdens land». Det var lange køer

overalt, og man kunne oppleve blant

annet kulturelle innslag, flaggsti og

teaterverksted

Som pauseinnslag var Ipek Mehlum,

en av norges få profesjonelle døve

skuespillere, leid inn.

- Dette er kjempeflott, forteller Ipek.

Hun er begeistret for et arrangement

der døve inkluderer hørende, og lager

innslag som man uansett hørsel kan

forstå. - Ei lita hørende jente kom

bort til meg og ville fortelle meg

noe. Hun forstod fort at vi hadde et

kommunikasjonsproblem. Hun Ekk

en ide, ble borte noen minutter, og

så kom hun tilbake og da hadde hun

lært seg å si «du var veldig flink» på

tegnspråk. Hjerteknusende, sier hun

smilende.

Cecilie Horgen og Per Øyvind Rekkedal er dramalærere på Nedre Gausen.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Døde
ODD EINAR DANIELSEN,
Halden, døde 24. april. Han var født

9. juli 1934.

OLE UNDLIEN, Oslo, døde 30.
april. Han ble 72 år.

JON JACOBSEN, Rosendal, døde 1.
mai. Han var født 23. februar 1941.

Runde dager

90 år
JOHANNES REKKEDAL, Oslo,
blir 90 år 26. juli.

85 år
JORUNN KOPPEN, Bergen, blir 85
år 7. juni.

PER W. OLSEN, Halden, blir 85 år

9. juni.

ASLAUG S0RHAUG, Fana, blir 85

år 10. august.

80 år
FINN OLAV GJ0EN, Oslo, blir 80
år 18. juni.

Sprek og glad og kreativ 

Du lever et aktivt liv.
Stiller alltid opp for familien,
som handyman - og turvenn.

Vi setter alle pris på din hjelp og
støtte,
for hjemmesnekra kister og bær i

bøtte.
Du holder stilen er knapt blitt grå 
Nå skal vi feire deg - uti det blå!
Gratulerer med dagen - klemmer fra
hele familien.

75 år
HELENE HANSEN, Drammen,

blir 75 år 11. juli.

ANNY SK0TT, Steinkjer, blir 75 år
14. juli.

KARI T. SAMUELSEN, Bergen,
blir 75 år 17. juli.

R0NNHAUG PEDERSEN, Oslo,
blir 75 år 18. juli.

LEIF ASEN, Oslo, blir 75 år 31. juli.

TORE EVENSEN, Trondheim, blir
75 år 11. august.

70 år
OLIV BERGET, Oslo, blir 70 år 20.

junl.

EINAR WALBÆKKEN, Hønefoss,
blir 70 år 11. juli.

ODD MIKKELSEN, Hamar, blir
70 år 31. juli.

GERD HOLTEMOEN, Hamar, blir
70 år 10. august.

60 år
BO G0RAN HENRIKSON,
Sverige, blir 60 år 2. juni.

Hurra, vi roper så det smeller fra
loft og kjeller, for nå er det ANNIE

HAUGEN det gjelder. Gratulerer så
mye med 60-årsdagen 2. juni.
Klemmer fra barn, svigerbarn og
barnebarn

KJELL OLAV HANSEN, Sortland,
blir 60 år 4. juni.

VIGGO ELVENES, Alesund, blir
60 år 15. juni.
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Jeg er enkemann på 63 år som
ønsker kontakt med en dame. Jeg

bor på Østlandet. Jeg liker turer,

hjemmekos og mye mer. Håper på
svar fra deg, legg ved bildet. Skriv til

meg: Døves Tidsskrift, billettmerke
73, Grensen 9, 0159 Oslo.

Julie og Noah fikk en skjønn lillebror
29. april. MAX veide 3802 gram og
var 52 cm lang.

Vi er lykkelige og stolte foreldre til et
nydelig trekløver!

Anniken Vidnes Høiberg og Espen J.
Høiberg.

Johan Ottar, 3 år, og Knut Roar, 19
mnd, har blitt stolte storebrødre til
JARL GUNNAR som kom til verden 27
april 4 kg og 50 cm lang ble han!
Foreldrene er Lene R. Røyseth og Vidar
Røyseth

Født

PERSONALIA

Vi vil rope høyt hurra for JUDITH
HANSEN som fylte 50 år 9. april. Du
er virkelig en grei, koselig og flott dame.
Du er ærlig og sier din sanne mening. Vi
er veldig glad i deg og ønsker deg mange
spreke år fremover. Hilsen, dine trofaste
venner.

Kvinne på 36 år, som ikke trives

med å være ensom, ønsker å bli

kjent med en mann. Jeg liker å reise,

og av og til ta en tur på kafe eller

pub. Jeg bor i Oslo. Skriv til meg:
Døves Tidsskrift, billettmerke 72,
Grensen 9, 0159 Oslo.

Bekjentskap

EGIL ALLAN MARTHINUSSEN,

Bergen, blir 50 år 30. juli.

KIRSTE SØLBERG, Trondheim,

blir 50 år 2. juli.

THOR EGIL STRUGSTAD,

Steinkjer, blir 50 år 12. august.

60 år
KATE MOSTERVIK, Hamar, blir

50 år 13. juni.

PETTER SOLHAUG,Jessheim, blir

60 år 30. juli.

ASGEIR STRAUME, Bergen, blir

60 år 1. juli.

SISSEL TOFTE, Bergen, blir 60 år

29. juni.

5/2007 <..Medlemsblad for 7I(s>rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 17



Blir barnehagene
for døve borte?

Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Barnehagen på Skådalen legges ned fra høsten. I dag er det 6 barn der, men til høsten er det
bare 2 som har søkt plass og det er for få barn til at det kan gis et tilbud. Den andre barnehagen
for døve og tunghørte barn i Oslo er Voldsløkka. Hvordan er situasjonen der? Er det sant som
ryktene forteller at det ikke lenger brukes tegnspråk i barnehagen? Vi dro innom på besøk.

Tegn som støtte til talespråket
Voldsløkka barnehage er Oslo kom
mune sitt tilbud til døve og tunghørte
barn. Barnehagen har vært i drift siden
1952, med flere påbygninger underveis.
Barnehagen har egen kombinert teater og
gymnastikksal. Vi blir godt mottatt av
styrer Lena Norup og pedagogisk leder
av småbarnsgruppen Unn T. Johannes
sen. Begge behersker tegnspråk utmerket.
Unn er selv døv. Lena er dansk og har
et smukt tegnspråk. Tegnene flyter lett
mellom oss. Ryktet om at det ikke brukes

tegnspråk kan dermed avkreftes med en
gang.
- For meg er det lettest å kommunisere
på tegnspråk og alle de andre ansatte
bruker tegnspråk eller tegn som støtte til
talespråket til meg, forklarer Unn.

Styrer Lena utdyper:
- Voldsløkka er en integrert barnehage.
Vi har totalt 38 barn fordelt på 4 avde
linger. 22 av barna hører normalt, 16
er døve og tunghørte. Barna leker med
hverandre på tvers av hørsel og språk. Av

de 16 døve og tunghørte barna er det l
barn som bruker norsk tegnspråk som
førstespråk, l barn bruker bare talespråk
- mens de resterende 14 bruker metoden
tegn som støtte til talespråket.
- Hvorfor det?
- Det er foreldrenes valg, det er de som
bestemmer hvilke språk vi skal bruke til
barna. De fleste barn har Cl og forel
drene mener det er viktig å stimulere
hørsels- og taleutviklingen. Dette har
foreldrene som oftest bestemt før de tar
kontakt med oss. Gjennom observasjoner
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Barnehager for døve

av barna og samtaler med foreldrene har
vi fått til et kompromiss der vi bruker
tegn som støtte til talespråket, det er en
arbeidsmetode som fungerer bra for oss.
- Er dette den optimale måten å gi barna
språkutvikling på?
- Ikke den optimale, men det er en meto
de som vi sammen med foreldrene er blitt
enige om å bruke. Optimalt i forbindelse
med tospråklighet for barna ville vært at
vi enten bare brukte norsk tegnspråk som
språk, eller bare talespråk. Noen barn
har fått tegn før Cl. Noen barn kan i
en overgangsperiode bruke mye tegn og
mindre tale. Dette kan forandre seg etter
som hørselen gir de mer talespråk.

I fare for å bli nedlagt
Voldsløkka hadde et år bare 6 døve og
tunghørte søkere om plass. Det var fare
for at hele barnehagetilbudet måtte ned
legges. Dagens foreldre ønsker ikke en
ren tegnspråklig barnehage. Løsningen
for barna og Voldsløkka ble altså å bruke
metoden tegn som støtte til talespråket.
De ansatte bruker denne metoden både
til de hørende og de døve / tunghørte
barna. Om dette sier Unn:
- Jo, jeg kan nok av og til føle litt frustra
sjon i forbindelse med kommunikasjo
nen. Det beste hadde vært enten tegn
språk eller talespråk, men vi har måttet
finne en middelvei som metode. Jeg
synes ikke det fungerer optimalt, men jeg
ser at det fungerer bra både for barna og
foreldrene.
- Dere går ikke på akkord med egen sam
vittighet når dere har tatt dette valget?
- Jeg vil skryte av arbeidsmiljøet. Vi har
et godt forum for diskusjon der alle kan
komme med sine meninger, så job-
ber vi oss frem til en felles holdning til
ulike spørsmål. Når valget er tatt må vi
selvsagt som ansatte sto solidariske med
arbeidsplassen. Men, nei - jeg har aldri
opplevd å måtte gå på akkord med min
egen holdning på Voldsløkka.

Lena forteller at foreldrene velger Volds
løkka fordi personalet har kompetanse på
det å jobbe med døve og tunghørte barn
og ikke minst at det er andre hørende
barn. Hun mener det ikke bare dreier seg
om kunnskaper i tegnspråk eller tegn,
men også om tilrettelegging for lek og
læring gjennom mest mulig visualisering.
Barnehagen har et personale med audio-

pedagoger, førskolelærere, barnepleiere,
barnehageassistenter og støtteassistenter,
forteller styreren og legger til:
- Vi har også den fordelen at vi har færre
barn i hver gruppe enn andre barnehager,
samt en tettere personaldekning.
- Hva med tilbudet til barn der forel
drene velger tegnspråk som førstespråk
for barna?
- Det er en stor utfordring å gi et godt
tilbud til denne gruppen. Stadig færre
foreldre velger tegnspråk som førstespråk.
I dag har vi bare l barn som bruker
tegnspråk som førstespråk og vi prøver så
godt vi kan å imøtekomme tegnspråkbe
hovet ved å bruke voksne som kommu
niserer på tegnspråk. Men noe naturlig
tegnspråkmiljø blir det ikke av dette, da
må flere foreldre velge tegnspråk som før
stespråk. Vi kan derfor ikke si at vi har
et fullverdig tegnspråkmiljø for barna på
Voldsløkka, men vi har likevel et kom
munikasjonsmiljø som fungerer bra.
- Vil dere ansette flere døve i barneha
gen?
- Vi har i dag 3 døve og tunghørte
ansatt, og vi er åpen for å ansette flere
- men med den barnegruppen vi har
nå må de ansatte også kunne kom
munisere godt på norsk talespråk.
- Hvordan ser du på fremtiden til
døve og tunghørte barn, hvordan
vil de med tiden fungere språklig?
- Det er vanskelig for meg å svare på
hvordan barna vil ha det som ungdom
mer. Noen vil nok være avhengig av
tegnspråk, andre vil klare seg bra med
talespråk. Håpet er at vi på Voldsløkka
legger grunnlaget for at alle lærer så mye
kommunikasjon at de kan fungere godt i
det norske samfunnet, slutter styrer Lena
Norup.

Hva med Skådalen?
Vi nevnte innledningsvis at barneha
getilbudet på Skådalen legges ned fra
høsten. Senterleder Bitten Haavik Ikdahl
sier i en kommentar at de 2 gjenværende
barna får plass i hjemmebarnehagene
og at ansatte på Skådalen vil følge opp
disse barna, på samme måte som de gjør
med de 74 andre barna som Skådalen har
ansvaret for i førskolealder. For Skådalen
skal fortsatt være et kompetansesenter for
døve og tunghørte barn og deres familier
selv om barna blir integrert i hjemmebar
nehager og hjemmeskoler.

Lena Norup.

Unn TJohannessen.

Det er foreldrene som
bestem,mer hvilke
språk vi skal bruke til
barna.
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Barnehager for døve

Kan døve fortsatt
bli førskolelærere?

Når foreldre til døve og tunghørte barn krever at
det viktigste for barna er hørsel og talespråk, hva
da med døve og tunghørte som utdanner seg som
førskolelærere.

I Oslo er 4 unge i gang med slik utdanning.

Vi har snakket med en av dem, Silje Fjeld.

- Hva er vitsen i at jeg, studerer til å
bli førskolelærer når jeg ikke får brukt
språket mitt? Norsk tegnspråk er mitt
språk. Det er meningsløst at barn ikke
skal få tilgang til dette språket. Selv om
jeg er vokst opp med tegnspråk behersker
jeg også norsk, både skriftlig og muntlig.
Gjennom tegnspråk fikk jeg kunnska
pene i norsk, og gjennom norskkunn
skapene har jeg lest meg til ny kunnskap
i andre emner. Jeg er først og fremst
bekymret for dagens døve og tunghørte
barn. Så er jeg bekymret over et samfunn
som ikke har bruk for den kompetansen
jeg har som førskolelærer. Jeg har mye
å tilføre andre døve og tunghørte barn
og deres foreldre. Foreldrene burde se på
meg som en ressursperson. Jeg har egne
erfaringer om den tiden deres barn står
foran. Jeg er en av mange bevis på at
tegnspråk ikke er skadelig for talespråket,
tvert imot, sier en engasjert Silje.
Silje Fjeld er 26 år. Hun har selv gått
i Voldsløkka barnehage i Oslo. Senere
begynte hun på Skådalen, før det ble
videregående skole på Sandaker og et
år på AI folkehøgskole for døve. Hun er
vokst opp med tegnspråk som morsmål,
det har girt henne en tryggher og en sterk
følelse av fellesskap med andre døve.
- Jeg har i vår hatt 6 ukers praksisperiode
i en hørende barnehage som hadde et
døvr barn integrert. Jeg hadde aldri hørt

om barnehagen før. I samralene med den
pedagogiske lederen og øvingslæreren
ble jeg overrasker over deres positive
syn på tegn som støtte til talespråket
i kommunikasjonen med barnet. Jeg
tenkte ar det kunne være sunt for meg
å utvide mitt syn på dette. Etter noen
uker i praksis oppdaget jeg hvor lite
tegn som ble brukt i barnehagen. Jeg
oppdaget at barnet var seint utviklet
språklig. Jeg er overbevist om at barnet
kunne hatt en normal språkutvikling
om det hadde blitt brukt tegnspråk.
Men nei, foreldre ønsker ikke tegnspråk!
- Du brukte likevel tegnspråk til barnet?
- Ja, jeg stjal meg til å bruke mer og mer
tegnspråk i kommunikasjonen. Jeg så
hvilke respons jeg fikk av ungen, det
var tydelig at barnet skjønte mye mer
av tegnspråk, enn av bare talespråk eller
tegn som støtte til raiespråket.

Silje lurer på hvor foreldre til døve og
tunghørte barn innhenter informasjon.
Hun er forundrer over ar foreldrene ikke
snakker mer med de som selv er vokst
opp som døve og tunghørte.
- Det er skremmende at så mange
foreldre ensidig fokuserer på raIespråkut
vikling og så lire på hele livet barnet har
foran seg. Se hva som står i rammeplanen
for barnehagene (2006). Bør en ikke
prøve å leve opp ril dette, provoserer Silje

Omsorg, oppdragelse og læring i barneha
gen skalfremme menneskelig likeverdi,
likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og
forståelse for bærekraftig utvikling.
Barnehagen skalformidle grunnleg
gende verdier som fellesskap, omsorg og
medansvar og representere et miljø som
bygger opp om respektfor menneskeverd
og retten til å være forskjellig.
Menneskelig likeverdi, likestilling,
åndsfrihet og toleranse er sentrale sam
funnsverdier som skal legges til grunn
for omsorg, oppdragelse, lek og læring i
barnehagen.
Barnehagen skal oppdra barn til å møte
og skape et likestilit samfunn.
Personalet må reflektere over sine hold
ninger til og samfunnets forventninger til
gutter ogjenter.

- Hva kan vi gjøre for at flere velger
regnspråk?
- Komperansesentre, Norges Døve

forbund - ja alle som har innflytelse på
valger må bli tydeligere på å fremheve
fordelene med tegnspråket - og tospråk
lighetens sryrke. Hvor er de som taler
tegnspråkets sak, de som har kunnskaper
både om regnspråk og norsk. Hvorfor får
legene og den oralegruppen pedagoger
råde grunnen alene, spør førskolelærer
studenten Silje Fjeld.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR nøVE

Tegfnspråkkurs for familiemedlemmer
til døve/tunghørte barn
2.-7. SEPTEMBER 2007.

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk
og to kulturer, familieliv og kommunikasjon.

Alle deltakere på grunnkurs viL få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
For de som har jevn kontakt med sine døve barnebarn, niese/nevø etc.,
vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørende etter søknad får dekket reise- og opphoLdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 10.august -07

Påmelding sendes: Al folkehøyskole og kurssent€r for døve, 3570 Al, v/ Gry løkstad,
gry.lokstad@al.fhs.no, tLf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23
eller til sentralbordet tLf 32 08 26 00.

.IÅL FOLKEHØYSKOLE
_ OG KURSSEN1ER FOR DØVE

Tegnspråkkurs
17. - 21. september 2007

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset starter mandag kL 12.00 og avsluttes fredag kl 10.30.
Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur.

Pris: 7000,- med kost og losji.

Påmeldingsfrist: 24.august 2007.

Påmelding sendes: Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al,
e-post: aaUolkehogskole@aLfhs.no

Spørsmål rettes til Ann Kristin Malmquist, ann~kristin.malmquist@al.fhs.no,

sms 97 67 76 41 elLer til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

..I ÅL FOLKEHØYSKOLE
_ OG KURSSllNI'ER FOR DØVE



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

NYTT KURS FRA NORSK DØVEHISTORISK SELSKAP (NDHS) I SAMARBEID MED AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE:

Kurs for bevaring og arkivering
10. - 12. september 2007 (Innreise søndag kveld 9.sept.)

Alle vil få tilbud om å lære bevaring og arkivering av historisk materiale.

EMNER pA KURSET ER BLANT ANNET: Museumsvirksomhet film- og fotosamlinger og gjenstandssamtinger, avisut
klipp, arkiv og bevaring, dokumentasjon, muntlige og skriftlige kilder. digitalisering av materialet, registreringsprogram
i PC, m.m.

Målet er felles registreringssystem, slik at for eksempel Oslo Døveforening har registrert skrift- og bildematerialet sitt
og at folk i Bergen eller Trondheim kan gå inn på nettet og se hva Oslo har.

For mer informasjon om kurset kontakt:
Jon Martin Brauti, e-post: jmbrauti@aLfhs.no. Trine Simonsen Austbø, e-post: t-siau@online.no

Opplysninger om finansiering kommer på Deafnett Siste påmeldingsfrist: 10.august 2007.

Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, vi Niels Kristensen, 3570 Al. E-post: niels.kristensen@aLfhs.no.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

Et nytt seminar på Al

«Kommunikasjon på arbeidsplassen»
HVORDAN KOMMUNISER VI MED HVERANDRE pA EN MODERNE ARBEIDSPLASS.

SEMINARET STARTER ONSDAG MORGEN TIL FREDAG 28. SEPTEMBER, KL. 13.00.

FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE

Innreise tirsdag 25. september, kl. 19.30.
Seminaravgift: Kr. 2000,- inkl kost og losji.

EMNER:
HVA ER KOMMUNIKASJON pA ARBEIDSPLASSEN?
MALRmET SAMTALE.
PRESENTASJON AV ARGUMENTER.

Seminaret foregår på internasjonale tegn.
Påmelding: Innen 30. juni 2007 til Niels Kristensen. Niels.kristensen@al.fhs.no
Program og opplysninger kommer i løpet av august.

-IÅLFOLKEHØYSKOLE
U OG KURSSENTER FOR DØVE



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar
SEMINARET STARTER MANDAG MORGEN TIL FREDAG 21. SEPTEMBER, KL. 13.00.
FORELESER: CAROL-LEE AQUIUNE
Carol-Lee Aquiline er en internasjonalt velkjent foreleser om temaer som gjelder det globale døve samfunnet.
Ms. Aquiline har vært med i internasjonale sammenhenger siden 1983, inkludert 9 år som Generalsekretær i Døves
Verdensforbund. Innreise søndag 16. september, kl. 19.30.
Seminaravgift: Kr. 1200,- inkl kost og losji. For å være sikret plass, meld deg på straks!
Deltakerne vil få praktisk erfaring i bruk av internasjonale tegn,
i tillegg til ny forståelse av internasjonale tegns teoretiske bakgrunn.

EMNER:
FINNES DET EGENTLIG INTERNASJONALE TEGN?
INTERNASJONALE TEGNS HISTORIE OG UTVIKLING.
HVORDAN MØTER VI DE FORSKJELLIGE BEHOVENE I ULIKE KULTURER, STEDER, RELIGIONER OSV?
HVA BRUKES EGENTLIG NAR MAN SNAKKER MED INTERNASJONALE TEGN?
DØVE SOM INTERNASJONALE TOLKER.
PRAKTISK TRENING I INTERNASJONALE TEGN.

Påmelding: Innen 30. juni 2007 til
Niels Kristensen, Niels.kristensen@aLfhs.no
Program og opplysninger kommer i løpet av august.

.IÅL FOLKEHØYSKOLE

.. OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar
Del2

FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE

Søndag 23. september, kl. 15.30 til tirsdag 25. september, kl. 18.00.
Seminaravgifter: Kr. 800,- inkl kost og losji.
For å være sikret plass, meld deg på straks

Deltakerne vil få mer utdypet kunnskap om bruk av internasjonale tegn,
i tillegg til større forståelse av internasjonale tegns teoretiske bakgrunn.

Delti'lkerne må ha gjennomført dell av kurset - uke 48 (november 2006)
eller uke 38 (september 2007)

Pårnelding :
Innen 30. juni 2007 til Niels Kristensen
Niets.kristensen@al.fhs.no
Det vil komme mer program og opplysninger i Løpet av august.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

.. OG KURSSENTER FOR DØVE



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Nytt kurs for døve foreLdre
med hørende og/eLler døve barn
25. - 30. NOVEMBER 2007.

EMNER pA KURSET ER BLANT ANNET:
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, tospråklighet og tokulturell oppvekst, stimuleringsaktiviteter ute
og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/skole, samspill og kommunikasjon, offentlige tjenester og tilbud til
barn og unge, døve foreldres rettigheter m.m.
All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.

Fri reise, gratis kost og losji. Fri barnehageplass/plass i skolehuset.
Alle vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 18 uker fordelt over flere år.
Kurset er også åpent for par der den ene parten er hørende, men begge må kunne kommunisere på tegnspråk.

Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket (gjelder kun døve).

Spørsmål og påmelding sendes til Sissel Thon,
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al.
Epost: sisseL.thon@al.fhs.no, SMS 41 46 45 56.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreLdre
med døve barn
(Ekstrakurs)

2.- 7.DESEMBER 2007.

Vi tilbyr et samlingskurs for døve foreldre med døve barn.
Kurset er åpent for alle døve med døve barn uavhengig
av hvilket trinn de er på i den ordinære kursrekka for døve foreldre.

Kurset vil fokusere på tema som er aktuelle i dag og basere seg på erfaringsutveksling og diskusjoner.

Har du tips til innhold er vi glad for tilbakemeldinger.
Ideer sendes: niels.kristensen@al.fhs.no

Il ÅL FOLkEHØYSKOLE
OG KURSSEm"ER FOR DØV!!



Alfolkehøyskole og kurssenter for døve har sitt tilhold i Al kommune i Hallingdal. Kommunen har god
barnehagedekning, godt grunn- og videregående skoletilbud, et variert kulturliv og en fantastisk natur.
Det er en kommune med gode oppvekstvilkår for barn og mange muligheter for voksne.

LEDIG 100% STILLING SOM

ASSISTENT
Stillingen er en kombinert kjøkkenassistent- og renholderstilling.
Det er en spennende og utfordrende jobb i et relativt moderne storkjøkken
der det daglig lages mat til ca. 100 personer i alle aldre.

Vi ønsker fortrinnsvis døve søkere. Kan du ikke tegnspråk, må du være villig til å /ære det.
Arbeidet er organisert i fast turnus.
Lønn etter avtale.
Godpensjonsavtale.

HAR DU SPØRSMÅL?
Send en epost til: helge.svanaasen@al.fhs.no
Søknadsfrist: 15/62007
Tiltredelse: 1/8 2007

SØKNAD SENDES:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål
eller epost: per-ove.nybraten@al.fhs.no

-ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Alfolkehøyskole og kurssenter for døve har sitt tilhold i Al kommune i Hallingdal. Kommunen har god
barnehagedekning, godt grunn- og videregående skoletilbud, et variert kulturliv og en fantastisk natur.
Det er en kommune med gode oppvekstvilkår for barn og mange muligheter for voksne.

LEDIG 100% STILLING SOM

KOKK
Det er en spennende og utfordrende jobb i et relativt moderne storkjøkken
der det daglig lages mat til ca. 100 personer i alle aldre.
Vi ønsker fortrinnsvis en døv kokk med fagbrev.
Andre med erfaring fra storkjøkken kan også søke stillingen.
Kan du ikke tegnspråk, må du være villig til å lære det.
Arbeidet er organisert i fast turnus.

Lønn etter avtale.
God pensjonsavtale.

Har du spørsmål? Send en epost til: helge.svanaasen@al.fhs.no
Søknadsfrist: 15.6.07. Tiltredelse: 1/82007.

Søknad sendes: ÅL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Ål
eller epost: per-ove.nybraten@al.fhs.no

ti
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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Den unge gE
I forrige DT presenterte vi to av fire unge
som har gjort seg bemerket i Tid for tegn

Yrkesvalg
- Det har alltid vært min drøm å

komme inn på journalisthøgskolen

i Oslo. Jeg trodde ikke jeg skulle

komme inn, så gleden var stor

da jeg kom gjennom nåløyet!

Journalistutdanningen er en

profesjonsutdanning som retter seg

mot yrket journalist, og første året

er alle innom både tv, radio og avis.

Som tunghørt har jeg fått mulighet til

å velge bort radio, og heller fordype

meg mer i avis og tv, forteller Anja

H. Tolsrød.

- «Mye av det jeg gjør er basert på

flaks og intuisjon» sa en amerikansk

journalist da hun skulle beskrive

hvordan hun arbeidet. Jeg tror

dette er feil. Jeg tror kunnskap

om metodene og bevissthet rundt

metodearbeidet er grunnleggende for

å kunne utvikle journalistikken som

fag.

- For meg har det vært en kjempe

erfaring å få være programleder i Tid

for tegn og journalist for DT. Dette

har gjort meg mer trygg på yrket,

og gitt meg mye som jeg kan bruke i

skolesammenheng. På samme måte

er utdanningen noe jeg hele tiden

høster erfaringer fra, som kan brukes

til videre arbeid i DT og Tid for tegn.

Døvemiljøet
- Er du aktiv i døvemiljøet?

- Jeg er aktiv i SAFT, som er

en studentorganisasjon for

tegnspråkbrukere i Oslo. SAFT

ble dannet etter inspirasjon fra

RAFT i Trondheim, og vi møtes

hver tredje uke. I tillegg ønsker vi

i SAFT et tettere samarbeid med

døveforeningen i Oslo. Særlig

spennende er dette fordi de nå har

leg tror på en Cl-gene
rasjon som en dag vil
stoppe og si «hvorfor
lærte aldri jeg tegn
språk?»

fått nye lokaler. Utenom dette er jeg

aktiv som fotballspiller, og er med

når det arrangeres døvemesterskap.

- Hvordan tror du situasjonen for

døve i Norge er om 30 år?

- Jeg tror på tegnspråklov, jeg tror

på en Cl-generasjon som en dag

vil stoppe og si «hvorfor lærte

aldri jeg tegnspråk?» og jeg tror på

tegnspråkmiljøet. Jeg tror at om 30

år vil langt flere hørende beherske

tegnspråket, og langt flere vil se

at tegnspråk ikke er et pedagogisk

hjelpemiddel, men et dramatisk,

vakkert og fantastisk språk.

Jobbmuligheter
å har jeg praksis i Tønsbergs Blad,

og prøver ut det å være journalist

i et hørende miljø. Dette har gått

overraskende bra, og så lenge jeg

har tolk ser jeg ingen begrensninger.

Men det er en hard bransje, og det

er nok vanskelig å få jobb. Jeg føler

selv det er et dilemma - skal jeg være

journalist i et hørende miljø, eller i et

tegnspråklig? Hvis jeg kunne velge

selv, ville jeg valgt en kombinasjon.

Hindringer
- Hva er den største hindringen for

døve i samfunnet?

- Uvitenhet. Det tror jeg absolutt

er det største hinderet. Det at det

hørende samfunnet ser på døvhet

som en funksjonshemning, er et

problem. En norsk tegnspråklov

ville nok langt på vei gjøre noe med

dette! Det er viktig at vi døve lar oss

forbli upåvirket av den uvitenheten vi

møter, og selv ser mulighetene, ikke

begrensningene.
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•
~nerasJonen

og Døves Tidsskrift (DT) de siste årene.
Her møter vi de to andre.

Yrkesvalg
- Jeg har tatt film og tv-utdanningen

for å komme oftere på tv, ler Carola

Wisny.

- Gjennom frilansarbeid som

programleder og skuespiller hos

Døves Medias ble nysgjerrigheten

vekket. Utdanningen gir meg flere

valgmuligheter i fremtiden, som

en sikkerhet, når jeg er ferdig med

nysirkus.

- Nysirkus?

- Sjekk internettsiden min www.

opsehe.com så forstår du mer. Jeg vil

prøve meg som contortionist.

- Contortionist?

- Ja, se på hjemmesiden min nå, så

skjønner du mer.

På hjemmesiden ser vi bilder av

Carola i de vanskeligste «turnøvelser».

Så da betyr vel contortionist en slags

kroppsbeherskelse - men nysirkus?

Vel, noe får kanskje ungdommen ha

for seg selv. Vi forstår ikke helt dette

og Carola er ikke akkurat en helt

vanlig jente, heldigvis.

Fremtiden
- Jeg tror fremtiden blir spennende.

Egentlig burde livet leves baklengs.

Altså skulle jeg starte med å dø og bli

ferdig med det. Så skulle jeg våkne

opp på et pleiehjem og oppleve at jeg

fikk det bedre og bedre for hver dag.

Jeg blir kastet ut av pleiehjemmet

fordi jeg er for frisk, så jeg kan gå

og heve pensjonen. På min første

arbeidsdag får jeg et gullur. Jeg

arbeider i 40 år inntil jeg er ung

nok til å trekke meg tilbake fra

arbeidsmarkedet. Jeg drikker, fester

og har det gøy. Forbereder meg på

utdannelse. Så er jeg i grunnskolen,

blir et barn som leker og har ingen

Jeg er ikke aktiv i døve
miljøet, men ønsker å
vær~ det. Døgnet burde
hatt 48 timer.
forpliktelser, inntil jeg er en baby.

De siste ni månedene tilbringes

flytende rundt i fredfull luksus, der

er sentralvarme, romsørvis med mer.

Til slutt forlater jeg denne verden i en

kjempe orgasme.

Døvemiljøet
- Jeg er ikke aktiv i døvemiljøet, men

ønsker å være det. Døgnet burde hatt

48 timer.

- Hva opplever du som de største

barrierene i samfunnet?

- Det kan av og til føles som jeg

er «fremmedspråklig» i det store

samfunnet, men jeg ser heller på det

som en spennende utfordring.

- Tror du tegnspråk blir borte?

- Det er mange som frykter for at

Cl-folket blir hørende og at det

bidrar til at tegnspråk forsvinner?

Jeg tviler på at alle Cl-brukerne

klarer seg godt uten tegnspråk.

De kommer før eller siden til å

falle ned på sikkerhetsnettet, der

tegnspråktolkene er. Det store

spørsmålet er hvordan det vil

gå dersom de ikke har lært seg

tegnspråk?

- Døv fest
- Det finnes så mange tusener av

ord. Et ord kan ha flere betydninger,

ordet «tre» kan vi for eksempel

bruke både i matematikken og som

skogsvekst. Burde trærne føle seg

angrepet? Det samme gjelder ordet

døvt. Jeg tror ikke vi kan forandre på

folks måte å bruke språket på.

Fremtiden
- Verden forandrer seg og

mediesituasjonen med den. Vi lever

i en materialistisk verden, vi har

satellitter, teknologi, mobiltelefon,

og når tegnspråkloven er på plass ...

Men du, burde jeg heller utdanne

meg til en spåkone, slutter Carola

Wisny.
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Stadig flere hoteller melder om at de tar brannvarsling for døve på alvor. Da representanter for
Bergen Døvesenter besøkte Scandic-hotellet i sentrum av byen fikk de vite at hotellet har 7 vi
bratoralarmer for varsling av døve ved brann.

Hva med kurs og seminarer
At hotellene har 7 rom med brannvars
ling for døve er til vanlig bra nok, men
hva når noen arrangerer seminarer eller
kurs for døve og antall deltakere blir mye
større? Er det mulig at Hjelpemiddelsen
tralene kan låne ut utstyr? Nei, er svaret
derfra - de har ikke slikt utstyr til utlån,
men døve kan søke om å få bærbart vek
keranlegg dekket som teknisk hjelpemid
del og ta dette med seg på hotellene selv,
svarer Terje Sund hos NAV-sentralt. Men
finnes det slikt utstyr?

- Ja, det finnes, svarer Kristian Motvik
(bildet) som er produktsjef hos Gewa.
- Vårt firma har en enhet som heter «Sa
feWake», som er en vekkerklokke med
innebygd føler som reagerer på lyden
fra brannalarmen, som igjen aktiverer
putevibratoren. Denne klokken brukes
også som vanlig vekkerklokke, da kan
en slå av vibratoren når den ringer om
morgenen - men hvis det er branna
larm er det umulig å slå av vibratoren,
forklarer Morvik.
- Er dette noe som er godkjent som
teknisk hjelpemiddel?
- Ja, det er godkjent som teknisk hjelpe
middel nr 135485.

Også firmaet GN Resound har et
bærbart brannvarslingssystem, det heter
MiniVib. De forhandlet et armbånd som
vibrerer og som kan varsle både telefon,
dørklokke, babyvarsler og brann - det

kommer frem på armbåndet hvilke signal
som er aktivert. På hoteller må du levere
en sender i resepsjonen ved innsjekkin
gen.

Jo, mer vi har jobbet med denne sa-
ken, jo mer har vi lært at det finnes av
tekniske hjelpemidler på markedet. Men
hvor er informasjonen fra forhandlerne
og Hjelpemiddelsentralene?

Brannsikkerheten på skolene
Med tanke på alle de døve og tunghørte
elever som er inkludert i hjemmeskolene
kan det også være naturlig å se på brann
sikkerheten på skolene. I april oppsto det
brann på Fredheim skole i Gjøvik. Sko-

, len har døve og tunghørte elever, som var
i den bygningen brannen brøt ut - men
i den bygningen var det ikke noe som
varslet de døve elevene om brannen.
- Vi vurderer å mourere lysvarslingsan
legg i bygningen, men behovet er ikke
påtrengende. Lokalene blir lite brukt
av døve, og det skjer aldri at det bare
befinner seg døve der, sier rektor Per
Sletmoe til Gjøvikavisen.

Det bør være en selv
følge at døve og tung
hørte skoleelever har
samme mulighet til å
oppfatte brannalarmen
som de andre elevene.

En slik holdning er farlig, sier vi. Det bør
være en selvfølge at døve og tunghørte
skoleelever har samme mulighet til å
oppfatte brannalarmen som de andre
elevene. Og samme mulighet som andre
elever til å ta vare på sin egen sikkerhet.
Krever klarere regler

Avdelingsleder Kari Jensen i Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap sier i
en kommentar:

- Utfordringen dere tar opp har vi vært
kjent med lenge og den er blitt særlig
aktuelt i forbindelse med fokuset på uni
versell utforming. Universell utforming
skal som kjent bidra til alle kan ta seg
fram i en bygning uten spesiell tilret
teleggi~g. Dessverre har man ikke hatt
noe fok,us på btannsikkerhet, noe som
vi arbeider for skal integreres i kravene
til universell utforming. Blant annet er
det en utfordring vi mener er viktig å
synliggjøre i en stortingsmelding som er
under utarbeidelse og som forhåpentlig
vis vil binde opp alle aktuelle aktører og
departementer.
- Finnes det regler i dag som pålegger
hotellene brannvarslingsutstyr for døve
gjester?
- Rent konkret har vi bestemmelser som
skal ivareta sikkerheten for døve og andre
som har behov for tilpassede tekniske til
tak eller assistert rømning. Hvis hoteller
og skoler bruker profesjonelle brannkon
sulenter, vil disse regelmessig ta høyde for
denne type utfordringer. I tillegg fører
brannvesenet tilsyn med brannsikkerhe
ten disse vil ofte etterspørre at objektet
kan dokumentere sikkerheten for gjester
som trenger spesiell oppfølging. Vi har
altså regelverket og system for tilsyn, det
er hotellene som har ansvaret.
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Besøke et ferie
hjem i sommer?

Flere foreninger har fortsatt feriehjem. Prisene for overnatting er snille. I Nord-Norge er det
bare Tromsø Døveforening som fremdeles har åpent, men de understreker at alle er hjertelig
velkommen nordover.

På årsmøte i Tromsø Døvefotening vat
det diskusjon om å selge hytten, men
årsmøte bestemte å fortsette med tilbu
det. Det betyt at de som vil bo i Tromsø
Døveforenings hytte kan bestille opphold
ved å sende sms til nr. 913 94016.

Sandefjord
Har du lyst på opphold på feriehjemmet
Skogstua i sommer? Vestfold Døvefore
ning tar imot gjester:
St.Hanshelgen 22. - 24. juni
Sommeropphold 9. juli - 2. august
Skalldyrhelgen 10. - 12. august

Bestillinger gjøres til Nina E. Wen
nersteen på e-post ni-wenri@online.no
eller til Rolf E. Wennersteen på e-post
rol-wen@online.no. Det er også mulig å
sende meldinger til 977 62 321.

Drammen
Feriehjemmet Skogheim ligger en halv
times kjøring fra Drammen-sentrum
til Gjerdal i Røyken kommune. En kan

leie mindre hytter eller bo i hovedhuset.
Dagsbesøk koster kr 20. Overnattings
priser er kr 50 for NDF-medlemmer og
kr 100 for andre. Hytter kan leies fra kr
300 pr. døgn.
Bestillinger på sms 920 77 148 til Rolf
Hansen.

Oslo - Nesoddtangen
Oslo Døveforenings feriehjem Skaug på
Nesodden har åpent fra 25. juni til 5. au
gust. Dagsbesøk koster kr 25. Overnat
ting for NDF medlemmer, voksne kr 80,
barn kr 40. De som ikke er medlemmer
av NDF betaler kr 120 og kr 60 pr. over
natting. For campingvogner er prisene kr
60 eller kr 90 pr. døgn. Det er mulig å
leie sengesert, håndklær og vaskemaskin
på feriehjemmet.

Adressen til feriehjemmet er Rudstrand
veien 3, 1450 Nesoddtangen
Kontaktperson når en bestiller opphold:
Vakthavende sms 908 Ol 889 eller Børre
Roås sms 99500 103

Kristiansand
Sommersesongen er åpen fra mandag 2.
juli til og med søndag 29. juli 2007.
Feriehjemmet har 28 senger fordelr på 7
rom.
Døvesenteret har egen brygge ved sjøen.
Mulighet for å leie liten båt med på
hengsmotor.
Adressen til feriehjemmet er Dvergsne
sveien 501,4639 Kristiansand. Døve
senteret ligger like ved Dvergsnestangen
campingplass.

Kontaktperson for bestilling av overnat
ting: Volker Kløckner, sms 91 73 72 56.
Pris for NDF-medlemmer er 130 kr pr
døgn, andre priser se info på www.kdf.
no
Uke 27 og 30 er ledige plasser. Uke 28
og 29 er fullt, men mulighet å få plass til
telt, campingvogn og bobil. Se mer info i
www.kdEno

Deafboat Club kommer til Døvesenteret
12. - 15. juli.

Rekefest lørdagene 14. og 21. juli kl 18.
Pris 125 kroner pr person. Barn op til 16
år 60 kroner. Ikke inkludert drikke, det
kan kjøpes på Døvesenteret. Påmelding
til Volker, sms: 91 73 72 56 eller www.
kdEno.

Kveldsforestillinger i Dyreparken:
Kaptein Sabeltann blir tegnspråktolket
16., 18. og 20. juli (for mer info: www.
deafnet.no).

Brumunddal
Feriehjemmet Mjøsgløtt er åpen fra 1. til
30. juli. Opphold kan bestilles hos Kåte
Johansen sms 900 27 467 eller hos Arne
Olsen sms 980 25 539.

Bildet viser Døvesenteret Skogstua
ved Sandefjord.
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Hva skjer med
Rødbygget?

Før jul fortalte Døves Tids

skrift at Norsk Døvemuseum

endelig hadde fått penger

fra Kulturdepartementet og

Trondheim kommune til å

investere i museumslokalene

og lage gode utstillinger i

Rødbygget.

Halve l. etasje i Rødbygget

vil bli brukt til museum.

Det er 4 rom, der 2 av rom

mene til i dag har vært mye

brukt tillørdagskafe.

I fremtiden vil alle rommene

bli brukt til utstillingene på

museet. Konservator Hanna

Mellemsether forteller:

- De 4 rommene skal pusses opp. Nå
driver vi med innsamling av gamle ring,
konservering, planlegging av utsrillinger,
innsamling av døves hisrorie osv. Til
dette har jeg fremdeles hjelp av Heidi
Markussen, og nyengasjerte Elin Nilsen.
Begge er døve, men disse stillingene er
korttids engasjementer knyttet til spesi
elle vilkår.

- Hva skjer med lørdagskafeen som har
vært så populær blant døve?

- Fremdeles står den andre halvparten av
1. etasje i Rødbygget ledig. Den delen
vil passe godt til en kafe med plass til ca
40 personer rundt bordene. Statsbygg,
som er huseiere har vært veldig tålmodige
med oss, og ventet på at vi skal svare på
om vi vil leie den delen av Rødbygget
også. Det vil vi så gjerne, men vi har ikke
penger i dag til å klare leieutgiftene på
100.000 kroner året, pluss strøm, vask
og vedlikehold. Vi håper at vi får mer
penger til driften av museet på statsbud
sjettet i 2008, men det vet vi ikke før i
okrober. Og så spørs det om Statsbygg
fremdeles vil vente til neste år, de taper
penger på at lokalene ikke blir leid ur.

Hanna forteller at ordfører Rita Orter
vik i Trondheim har tatt initiariv til en
«Stiftelse Rødbyggeo> med mål å få til et
kulturhus for døve i bygger. Dette er et
rydelig signal om ar kommunen ønsker å
bevare Rødbygget som en kulturell møte
plass for tegnspråklige.

Perfekt for døveforeningen
Thorbjørn Johan Sander, som har vært
primus moror for det døvehisroriske
arbeider i Norge de sisre 20 årene, og
som har engasjert seg sterkt for å bevare
Rødbygget for døve sier i en kommentar:

- Jeg mener Trondheim Døveforening
bør ha sine faste foreningslokaler i den
delen som er planlagt som kafe. Leien
fra Statsbygg hør være overkommelig for
foreningen. Er lokale med plass ril ca 40
personer må være den perfekre størrelsen
på et forsamlingslokale for døve i dag.
Det er sjelden møter i foreningene med
Rete enn 40 deltakere. På srore mører og
fester kan en leie seg inn andre steder i
byen. Nærmeste nabo til Rødbygget er
Høgskolen i Trøndelag og de har amfi
som kan leies til større medlemsmøter.

- Så ditt råd er at foreningen Rytter inn i
Rødbygger?
- Ja, men dette besremmer selvsagt
medlemmene i Trondheim døveforening
selv. Huset ligger midt i hjertet av byen,
alle veier fører til Rødbygger. Bygget er
kjent som et døves hus blant innbyggerne
i Trondheim. Ungdom og studenter vil
gjerne samles i lokalene. Mange voksne
og eldre har et helt spesielr forhold til
Rødbygget, så for meg er det vanskelig å
skjønne hvorfor døveforeningen nøler.

Hanna Mellemsether på besøk hos Thorbjørn
Johan Sander i Bergen og en døvelærer fra den
gang da til høyre.
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Døveforeningen vil ha både
Rødbygget og Klosterbakken

- Vi skal ha medlemsmøte torsdag 31. mai der fremtiden og foreningslokalene til Trondheim
Døveforening vil bli diskutert. Foreningen trenger å ha en base; en fast plass. Det er lite prak
tisk å Hytte hele tiden, ettersom hvor mange personer vi antar vil komme på de forskjellige
tilstelningene, mener Mikal Urgård (bildet), styreleder i Trondheim Døveforening.

- I Rødbygget er det usikkerhet om vi får
egne lokaler. Det er snakk om kafe, og
der er snakk om museum. Det er dyrt å
leie lokale. For å slippe å veksle mellom
flere lokaler, bør Trondheim Døvefore
ning ha er fast lokale der det er plass til
80 personer. Vi tenker framover. Plass til
40 personer er for lite ved flere anled
ninger. Vi har hatt medlemsmøter og
temakvelder der det kan komme opptil
50 - 60 personer. Også 17. mai-feirin
gen krever plass til mange. Vi har 170
medlemmer og har ansvar for å legge
forholdene ril rette slik at flere kan bli
aktive i foreningen.

- Hvordan ser dere på Rødbygget?
- I Rødbygget er det planlagt kafe med
plass til 40 personer. Kafeen må på
grunn av bærevegger deles opp i,2 rom,
ett på 34,6 m2 og ett på 28,5m2, inklu
sive kjøkken. Lokalene egner seg godt til
kafe;men ikke så godt til medlemsmøter
og temakvelder. I og med at det er 2 rom,
blir det veldig upraktisk og uoversiktlig.·

- Hva med Klosterbakken?
- Vår mål er å beholde både Klosterbak-
ken og Rødbygget. Vi har ikke tenkt il gi
slipp på noen av dem. Begge byggene har
sjel, og mange døve har minner fra begge
steder. Klosterbakken har vært de døves
eldresenter i snart 60 år. I Rødbygget har
det vært døveskole i mange, mange år.
I planleggingen må vi se på hele bildet.
Vi må ha større lokale. Foreningen er i
utvikling. For 3 - 4 år siden var det uten
kelig å flytte til Klosterbakken, men det
blomstrer i foreningen nå. Vi har også
i tankene de yngre døve. Vi må tenke
på alle aldersgrupper. Vi ønsker å være
en inkluderende forening der alle døve i
regionen kan føle tilhørighet.

Mikal Urgard gjentar at foreningen
sin tanke er å beholde begge steder. De

ønsker ikke konkurranse mellom de to

stedene. Det ene egner seg til noe, det
andre egner seg til noe annet. Døve har
rettigheter til å dra dit de vil, om de vil

til Rødbygget eller til Klosterbakken.
Begge steder er trivelige, slutter Mikal
Urgård.
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Før landsmøte i Molde
15.-17. juni

Valgkomiteen foreslår
gjenvalg
på Hanne B. Kvitvær (bildet), Stavanger
som forbundsleder. Hanne overtok som
forbundsleder for 4 år siden, på lands
møte i Stokmarknes og ble da den første
lederen som ble heltidsengasjert i forbun
det. Nå er det usikkert om stillingen som
forbundsleder fortsatt blir en heltids- el
ler deltidsengasjement.

- Jeg har trives veldig godt med å kunne
arbeide 100 % som forbundsleder. Det
har gitt meg mulighet til å følge opp
arbeidet på en helt annen måte enn om
jeg skulle hatt en annen jobb ved siden
av. Jeg har deltatt på mange møter, reist
mye, besøkt de fleste døveforeningene og
hatt tid til å forberede saker på en god
måte, forteller Hanne.
- Hva skjer om landsmøtet eller for
bundsstyret sier nei til heltidsstilling som
forbundsleder?
- Det som er viktigst for meg er at vi gjør
det som er best for NDF. Hvis forbundet
ikke har økonomi til å engasjere for
bundsleder i full stilling er jeg villig til å
jobbe i en deltidsstilling, for eksempel 40
% stilling.

- Men kan du leve av å få lønn bare i 40
% stilling?
- Nei! Jeg har hatt 4 års permisjon fra
Oljedirektoratet og må før 1. oktober
klargjøre for dem hva som skjer fremover.
Det er tre muligheter: Jeg kan få forlen
gerpermisjonen og fortsette i NDF i full
stilling. Jeg kan gå tilbake til min gamle
arbeidspLass i 100 % stilling. Den tredje
mulighet~n er at jegjobber noen dager i
Oljedirektoratet og noen dager for NDF.
- Oljedirektoratet må være en snill
arbeidsgiver?
- Ja, de er veldig forståelsesfulle. Jeg har
arbeidet der i mer enn 30 år og de er vant
til at jeg er aktiv i organisasjonsarbeidet.
Det viktigste for dem er at vi får en kLar
avtale om hvor mye jeg skal arbeide for
dem og når jeg skal arbeide der, slik at
både de og jeg har noe fast å forholde oss
tiL fremover.

Hanne understreker at hun er fleksibel,
men at dette spørsmåLet må avklares Like
etter landsmøtet er ferdig.

- Først må vi bli ferdige med landsmøte
og se hva som blir bestemt der angående
forbundslederstillingen - og ikke minst
om jeg blir gjenvalgt. Vi får ta sakene i
riktig rekkefølge, slutter forbundslederen.

Styret fortsetter?
Signe Sæther Bekkvik er leder for valg
komiteen, med seg har hun Torill
Lorentzen og Bjarne Gunnerud.
Fra dagens styre er det bare en forand
ring i det forslaget de legger frem for
landsmøte. Tore Solem ønsker ikke
gjenvalg. Trønderen blir av valgkomiteen
forslått erstattet med en ny trønder, Irene
Greftegreff. Valgkomiteen var tidlig ute
og flagget et comeback i styret for tidli
gere forbundsleder Sonja Myhre Holten,
men hun har trukket sitt kandidatur.

Hele forslaget fra valgkomiteen ser da
slik ut:
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær, Sta
vanger. Styremedlemmer: Tom Harald
Dahl, Stokmarknes - Gunnar Hansen,
Bergen - Cathrine Stensrud, Tønsberg

- Hedvig Sinnes, Stavanger - Irene Gref
tegreff, Trondheim - Siv Mittet, Trond
heim. Varamedlemmer: Kjetil Høgestø!'
Bergen - Gunn Kristin Selstad, Bergen
- Arne Lundquist, Tromsø.

Valgkomiteen foreslår videre disse
komiteene:

Lovkomiteen:
Erling Jacobsen, Bergen - Lars Aksel
Berge, Stavanger - Signe Sæther Bekk
vik, Trondheim.
Hedersmedaljekomiteen :
Gunhild Pedersen, Stavanger - Brynjulf
Dammen, Oslo - Odd Inge Schrøder,
Oslo.
Bilagsrevisorer:
ToraLfRingsø, Bergen ogJim Vold,
Tønsberg.

TroLig blir det en del benkeforslag på
dette landsmøte også, så hvordan den
endelige styresammensetningen blir vet
vi først søndag 17. juni.

Tom Harald Dahlforeslås gjenvalgt i forbunds
styret.
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Før landsmøte i Molde 15.-17. juni

Begrunnelsen for dette er at forbundssty
ret da selv får i oppdrag å vurdere både
forbundets økonomiske situasjon, samt
hensynet ril forbundsleders arbeidsplass.
Forbundsstyret sier også at det nesten
må være en umulig oppgave å finne
lederkandidater som ikke selv kan være
med å bestemme om de ønsker heltids
eller deltidsengasjement, ettersom dette
kan endres under landsmøtet før valget
foretas.

Komiteen konkluderer med at det i dag
ikke er noen grunn til å anbefale fulltids
leder i NDF.
På bakgrunn av dette foreslår forbunds
styret en endring i forbundslovens § 8,
første avsnitt: «Forbundsstyret kan, når
forbundsstyret finner det ønskelig, og
forbundsstyret gjør avtale med forbunds
leder, engasjeres på hel- eller deltid.

utenfor administrasjonen reduseres dette
problemet. Det betyr at det anses som
viktig at forbundsleder ikke blir «en av
de ansatte på kontoret», men en som skal
være fri til å følge opp hva administrasjo
nen gjør.»

«1. Økonomi. Spørsmålet er om ikke
NDF er bedre tjent med en fulltids
ansatt person i administrasjonen som
avlaster generalsekretæren med rutinear
beid. Dette frigjør generalsekretæren til
representasjon og politisk arbeid.
2. Den indre balansen i forbundsstyret.
Med forbundsleder fast på kontoret, blir
det 3 personer som møter i forbunds
styret som til daglig møtes i administra
sjonen, forbundsleder, generalsekretær og
ansattes representant. Det behøver ikke
bety så mye, men likevel skaper det en
uheldig balanse i forbundsstyret påpe
ker noen. Med forbundsleder stasjonert

Forbundsleder på fast
heltidsengasjement?
En komite har sett på ordningen med
forbundsleder på fast heltidsengasjement.
I sin konklusjon påpeker komiteen to
forhold:

i arv. Forbundsstyret uttrykker bekym
ring for nedgangen i statstilskuddet og
bortfallet av spilleautomatinntektene fra
l. juli 2007.

Landsmøtet er ikke bare ftrhandlinger og alvor, fredag kveld blir det tur på Romsdalskysten.

19 teaterforestillinger ble tegnspråktolket
i 2006 med kulturmidler fra NDF. Det
er drevet bistandsarbeid for døveforbun
dene i sørlige- og østlige delene av Afrika,
på Madagaskar og i Palestina.

Årsberetningen peker på at medlemmer
og lokallag har stått i sentrum i 2006.
Det er gjennomført mange sentrale
kurs og seminarer og NDF har fått et
godt system med medlemsregistrering.
Interessepolitisk har både tegnspråk som
offisielt språk, bedre tilgang til informa
sjon, ikke minst til fjernsynsprogram, be
dre kvalitet på tolketjenesten, utdanning
og arbeid, vært områder NDF har jobbet
mye med.

Regnskap
NDF hadde underskudd på driftsregn
skapet i fjor på kr. 648.505. Men ved
hjelp av renteinntekter og gevinst på
salg av aksjene på Designtrykkeriet ble
underskuddet snudd til et overskudd på
kr. 301.091. Omsetningen var på ca 14,2
millioner kroner.
NDF mottok kr. 2, 4 millioner i driftstil
skudd fra Sosial- og helsedirektoratet
i 2006, det er en nedgang på 100.000
kroner fra året før. Inntektene fra spil
leautomatene var på nesten l million
kroner, mens det bare kom inn kr 20.000

I beretningen leser vi blant anner at
foreningene på Møre, Nord-Trøndelag og
Telemark har besøksvirksomhet til syke
og eldre i sitt distrikt og at dette blir støt
tet med tilskudd fra NDFs likemanns
midler.

Representanter fra 22 døveforeninger, forbundets enheter og andre tillitsvalgte kommer sammen
til NDFs viktigste møte på Seilet Hotell i Molde. Men landsmøte er åpen for alle som vil følge
med på forhandlingene. Det åpner fredag 15. juni kl 11.30 og avluttes søndag 15. juni kl 13.30

Årsberetning
Landsmøtet skal behandle årsberetnin
gene for de siste 2 årene. Ved utgangen
av 2006 hadde NDF 2.099 medlem
mer, der en økning på 65 medlemmer
det siste året. Oslo er fortsatt den største
foreningen med 428 medlemmer, mens
Bergen på 2. plass har 309 - og dermed
er kommet over grensen som gir rett til 4
representanter på landsmøte. De minste
foreningene er Narvik med 4 medlem
mer og Ringerike med 8 medlemmer.
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Tegnspråk i fokus
Tegnspråkets fremtid - vårt felles ansvar, er motto for landsmøte. Da er det bare naturlig at de
78 deltakerne på landsmøte også må ta stilling til en del saker som er direkte knyttet til språk
kampen.

NDFs seniorutvalg har forslag til en
resolusjon som tar opp døves situasjon
på sykehjemmene, der problemet er at
nesten ingen sykehjem har personale
som kan kommunisere på tegnspråk. I
resolusjonen sies det blant annet:
<<Vi mener at situasjonen er så alvorlig at
det er behov for å få lovfestet at døve skal
ha rett til tilpasset sykehjemsplass for
tegnspråkbrukere.»

I et annet forslag tar seniorutvalget opp
at døve ønsker en fastlege som kan tegn
språk, og derfor vil ha en registrering av
leger med tegnspråk-kunnskaper.

Begge forslagene er typiske eksempler på
ønsker fra døve som kan omformuleres
til krav om Stortinget vedtar tegnspråk
som det 4. offisielle språket i Norge, vi
har bokmål, nynorsk og samisk. Det er
tradisjon for at folk får bruke sitt eget
språk her i landet. Hvorfor skal da døve
bli nektet språklige rettigheter alle andre
tar som en selvfølge. Forbundsstyret
fortsetter derfor kampen for tegnspråk
lov. For å synliggjøre kampen foreslår
de en massedemonstrasjon i Oslo lørdag
8. september, med hovedparole: «Norsk
tegnspråk som offisielt språk». Tanken
er at så mange døveforeninger som
mulig kan arrangere fellesreise til Oslo
denne dagen. I tillegg til demonstrasjo
nen lager NDF et spesielt program for
lørdagen. For å være sikker på at hele
organisasjonen står bak både kampen for
tegnspråk og en massedemonstrasjon vil
forbundsstyret ha organisasjonens høy
este myndighet, landsmøte, til å vedta
demonstrasjonen.

22 forslag
Til sammen er det 22 innkomne forslag
som skal behandles, hele 8 forslag kom
mer fra NDFs seniorutvalg. I tillegg
til sakene om tegnspråkkompetanse på
sykehjem og hos fastleger tar seniorene

opp spørsmål knyttet til navn på døvefo
reningene, mangler ved tolkeordningen,
ønske om døvekonsulenter, ønske om
egen ombudsmann, døves innflytelse i
samfunnet og bruken av ordet «døv».

Bergen Døvesenter tar opp spørsmål
som vedrører brannvarsling på hotel-
ler, i denne saken er det også forslag
fra Tromsø Døveforening. Videre tar
bergenserne opp tema som katastrofe
varsling, oppdater teksttelefonkatalog,
sørvisrutiner fra hjelpemiddelsentralene,
grunnstønad, aksjon for mer tekst på TV
og minibussertifikat.

Telemark Døveforening foreslår at det
skal oppretres en komite som skal for
valte foreningsfondet, restriksjoner mot
telefonsalg og det forslaget som nok vil
være mest brennbart: At NDF skal betale
tilbake 2 millioner til foreningsfondet et
ter at Designtrykkeriet nå er solgt. Dette
er penger som NDF tidligere lånte av for
eningsfondet, men som forrige landsmøte
vedtok skulle slettes som lån. Nå reiser
altså telemarkingene spørsmålet på nytt.

Landsmøtehotellet.

Forbundsstyret fraråder på det sterkeste
at landsmøtet vedtar forslaget. Det vil
ifølge forbundsstyret innebære en sterk
nedbygging av NDF, fordi mye av pen
gene til driften av forbundet blir borte.
Forbundsstyret understreker at NDF er
inne i en periode der en prøver å skaffe
andre inntekter nå som spilleautomatene
faller bort fra 1. juli. Om driftsfondet
tømmes, vil administrasjonen ikke ha det
handlingsrommet som forbundsstyret
mener er nødvendig for å «snu skuta».
Dette kan få dramatiske konsekvenser
for forbundet, mener forbundsstyret.

Ja til tegnspråk
er ja til døve
Det er fristende å avslutte med hva
Terje Basilier, internasjonalt kjent
norsk døvepsykiater som dessverre
døde all for tidlig, sa om tegnspråk i
1979.

Hvis jeg sier ja til en annen persons
språk,
Har jeg sagt ja til personen.
Hvis jeg sier nei til et språk,
har jeg sagt nei til personen,
fordi språket er en del av oss se·lv.
Sier jeg ja til det,
sier jeg ja til døve.
Og det er viktig å være bevisst på,
at døve skal få lov til å være døve,
vi skal ikke forandre dem,
vi skal undervise og hjelpe der det er
nødvendig,
med de skal ha lov til å være døve.

Svar på spørsmålene
fra side Il

1. 18. mai 1918
2. Birgitte Marie Møller
3. Signe Eriksen og Doris Hagen
4. Andre Bjerke
5. Roma, 1950
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Tegnspråk som offisielt språk

Europa Unionen for Døve (EUD)

Generalsekretær Paal Richard Peterson
forteller at det jobbes jevnt og trutt med
å få tegnspråk som offisielt språk. Både
administrasjonen og styret er involvert
i arbeidet. Det er jevnlig møter med
Kultur- og kirkedepartementet. For
bundsstyret har vedtatt en strategi for
arbeidet videre, og foreslår blant annet
for landsmøtet at det avholdes demon
strasjon lørdag 8. september i Oslo.
- Det er innhentet tillatelse fra politiet
og grunneiere, så spør vi landsmøtet om

NDFpå
verdenskongressen
NDF har 7 representanter på verdens
kongressen i Madrid i juli. Det er Paal
Richard Peterson, Tom Harald Dahl,
Cathrine Stensrud, Gunnar Hansen,
Hedvig Sinnes, Sissel Gjøen og Bjørn
Kristiansen. I tillegg deltar Hanne B.
Kvirvær som styremedlem i verdensfor
bundet.
Generalsekretær Peterson skal også
forelese på kongressen om temaet døves
deltakelse på samfunnets ulike arenaer,
og hvilke barrierer som hindrer full
deltakelse. Hans bedre halvdel, Karha
rina Peterson, skal også forelese. Hennes
forelesning ser på noen forskjeller mellom
gruppene døve og døvblitte når det gjel
der psykiske lidelser. Fra AI folkehøgsko
le og kurssenter for døve skal Trine Lin
Kronhaug og Monica Sandland Lundahl
orientere om et «Coda-barn»-prosjekt, og
fra Nøkkelbo i Andebu skal Lars Hansen

Takk til annonsørene
NDF retter en varm takk ril annonsørene
i Døves Tidsskrift og på Deafnet. Deres
støtte er viktig for å kunne opprettholde
dagens informasjonsnivå. Vi håper
også leserne merker seg annonsørene og
bruker deres tjenester når det er hensikts
messig.

15. - 16. november
Merk deg de to dagene i november. Da
arrangerer NDF arbeidslivskonferanse i
Oslo. Målet med konferansen er å se på
hvilke suksessfaktorer som gjør at døve
får og trives i arbeid, og hvilke barrierer
døve møter i yrkeslivet.

man ønsker å satse på en slik marke
ring, sier generalsekretær Paal Richard
Peterson.

Ellers legger strategiplanen opp til flere
markeringer, blant annet en dvd-stafett
som vil starte på landsmøtet.

- Vi vil informere om arbeidet videre
under landsmøtet, og vi gleder oss til
fortsatt fremgang for tegnspråksaken,
slutter generalsekretæren.

EUD holdt generalforsamling i Berlin
5. - 6. mai i Berlin. Generalsekretær
Paal Richard Peterson deltok på vegne av
NOE Den viktigste saken var drøftinger
rundt den nye syvårsplanen som EUD
skal jobbe etter.

Det er første gang EUD har en slik
syvårsplan. Her skal de store linjene skis
seres, og det ble derfor diskusjoner om
hva som skal være hovedprioriteringer.

Noen mener det må velges mellom å
jobbe for økt anerkjennelse for tegnspråk
eller samfunnsmessig tilgjengelighet,
mens andre mener det ikke er noen mot
setning mellom de sakene. Planen vedtas

BU har endret navn
- Barne- og ungdomsutvalget, BU, har
skiftet navn til Norges Døveforbunds
Ungdom (NDFU). Dette er for å
tydeliggjøre at vi er en del av Norges
Døveforbund. Vi jobber for barn- og
ungdommene sine saker, sier Janne
Moskaug (bildet), ungdomssekretær.

Barne- og ungdomsutvalget ble oppret
tet som et utvalg under Norges Døve
forbund i 2001.

NDFU har et godt samarbeid med
Norges Døveforbund. Dette samarbei
det ønsker vi å videreføre. Det er derfor
ikke aktuelt å starte en selvstendig
ungdomsorganisasjon for døve. Vi står
sterkere sammen, slutter Janne.

Annonseinnsamlere
NDFs forretningsutvikler Svein Erik
Johansen forteller at forbundet har
engasjert to nye annonseinnsamlere.

Det er Heidi Bjørkedal- heidi@
doveforbundet.no - tlf 906 81 717 og
Anne Grete Mathisen - annegrete@
doveforbundet.no - df 41459612. Fra
før har vi Linda Andreassen -linda@
doveforbundet.no - df928 81 608
De tre annonseinnsamlere jobber fra
egne hjemmekontor på provisjonsbasis.

endelig senere i år. EUDs økonomiske
situasjon er under full kontroll, selv om
man selvsagt ønsker at man hadde hatt
mer penger. I dag har EUD-sekretariatet
1,5 stilling. På møtet ble Bulgaria, Ro
mania og Estland opptatt som fullverdige
medlemmer av EUD til stor applaus.

EUD ble etablert i 1985. Hovedkontoret
er i Brussel. Nyansatt direktør er Mark
Wheatley, Storbritannia. President er
Helga Stevens, Belgia. Styremedlemmer:
Adrien Pelletier, Frankrike, Berglind
Stefansdottir, Island, Kajetana Roczan
Maciejska, Polen og Yoannis Yallouros,
Hellas. EUDs hjemmeside: www.eudnet.
org.
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Unn T. Johannessen ønsket ikke gjenvalg som leder i Oslo Døveforening.
De 35 deltakerne på arsmøte \Talgte derfor Gu.no,ar Løken 8000. styreleder.
Gunnar har flere ars etEaring som styremedlem. Med seg i styret har han:
Dag J. Lindeberg nestleder - og de tre styremedlemene: Dmitry Katsnelson,
Mai-Lisbeth Marman og Thomas Flinte:rud.

Foreningen feiter neste ar 130 årsjubileum og åJrsmøte valgte
MIra Zackerrnann, Torill Lorentzen og Dag Lindeberg
somjubileumskomlte.

Føreropplæring på tegnspråk

I Bergen er der en rrafikkskole som tilbyr
føreropplæring i bil, teoriundervisning og
rrafikalt grunnkurs på norsk tegnspråk.
Det er tunghørte Geir Frode Lunden
som arbeider som rrafikklærer. Han er
trafikklærer også for hørende som vil lære
bilkjøringens finesser. Og trafikkskolen
heter Førerkortsentralen AS (www.fo
rerkortsentralen.no). Jo, det var reklame
- men vi lover samme reklame til alle
rrafikkskoler som tilbyr undervisning på
norsk tegnspråk.

- Uten høreapparat er jeg døv, men med
høreapparat klarer jeg greit samtaler på
talespråk.
- Hvor har du lært tegnspråk?
- Jeg gikk 4 år på Bjørkåsen videregående
skole. Grunnskolen tok jeg i hjembygda
Sogndal, der en av bestekameratene mine
var Eirik Bakke. Vi spilte mye fotball
sammen.
- Du «hører godt», hvorfor fant du det

nødvendig å Hytte til Bergen for å ta
videregående skole?
- Jeg er født tunghørt, og i en kort pe
riode opplevde jeg å miste hørselen helt
og dette påvirket min situasjon som elev i
Sogndal. Dessuten følte jeg meg rryggere
som elev på videregående skole med et
tegnspråkmiljø rundt meg. Jeg vil skryte
av skolen, vi hadde dyktige lærere og fikk
god undervisning. Det var i alle fall min
opplevelse.

Geir Frode forteller at han har ca 10 døve
og tunghørte, og ca 40 hørende elever i
bil hvert år. Det er forskjellig hvor lang
tid den enkelte bruker til kjøreopplæring,
men som et gjennomsnitt kan en si at det
vanlige er ca 30 timer totalt.
- Jeg tror vi kan skryte av å være den
eneste trafikkskolen i landet som tilbyr
føreropplæring i klasse B på norsk
tegnspråk. Det er en stor fordel å kunne
kommunisere direkte med elevene. Geir

Frode er utdannet trafikklærer fra Høg
skolen i Nord-Trøndelag. Han har ikke
møtt noen faglige hindringer på veien,
og sier:

- De eneste hindringene jeg har møtt er
folks holdninger til hva tunghørte kan
klare og en overdreven frykt for hvilke
betydning hørsel spiller i trafikken. Det
er synet og det du har mellom ørene som
er viktig for om du blir en god sjåfør.
Derfor lar jeg meg også provosere over
myndighetenes regler som sier at døve
«ikke" kan kjøre buss. Selvsagt kan døve
kjøre like godt buss som hørende. Det
er en helt annen sak om busselskapene
vil ansette døve sjåfører, det er kanskje
ikke så lurt med tanke på billerrsørvis
og annen kommunikasjon - men det får
busselskapene avgjøre selv. Døve som sjå
fører for andre døve, på private rurer og
liknende burde være en selvfølge. På slike
turer må det være en fordel at sjåføren
snakker samme språk som passasjerene.

I reglene står det at for å få førerkort til
buss, eller minibuss må du ha hørsel som
er så god at du kan oppfatte talestemme
på 4 meters avstand uten høreapparat.
Hvem har laget en så idiotisk regel, spør
Geir Frode.
- Ingen ber vel en sjåfør om å ta av seg
brillene når han skal kjøre buss, hvorfor
skal vi da tvinges til å ta av oss høreap
paratet. Høreapparat eller ei, det er ren
diskriminering! Denne saken må NDF
jobbe målrettet for å få endret. Min
erfaring er at døve blir vel så gode sjåfører
som hørende, slutter Geir Frode Lunden.
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Sommereventyr
for alle
Skeiv Ungdom ønsker velkommen til
Jafnaor -nordie queer youth festival.
Ungdom fra hele Norden inviteres
til en deilig uke på solfylte Inderøy i
Nord-Trøndelag fra 16. juli til 22. juli.
I år satser festivalarrangørene stort på
å integrere enda flere målgrupper, og
festivalen vil for første gang tilretteleg
ges for døve og tunghørte. Jafnaor er
norrønt og står for likeverd og rettfer
dighet.

- Det var helt naturlig for oss å be
gynne å tenke bredere i forhold til del
takermassen, og sørge for at så mange
forskjellige mennesker som mulig skal
ha samme mulighet til deltagelse på
festivalen, sier Martine Moheim, frivil
ligansvarlig på Jafnaor og student ved
Tegnspråk og tolking ved Universitetet
i Oslo.

Programinnhold og andre nyhetsopp
dateringer finner du ved å besøke Jaf
naors hjemmeside på www.jafnadhr.no
For mer informasjon kontakt Martine
Moheim på sms 986 85 449 eller på
mail martine@jafnadhr.no.

Fredager
på Aker brygge
Oslo Døveforening har reservert bord på
Rorbua på Aker Brygge hver fredag kveld
i juni, juli og august. Så er du i Oslo i
sommer vet du hvor du kan finne selskap
fredagskveldene.

Lite tilskudd
fra kommunen
Oslo Kommune, avdelingen for helse og
sosial har fordelt 8,7 millioner kroner
til 137 frivillige organisasjoner. Døve
kirkens eldreomsorg har fått kr. 20.000,
Døves Frivillighetssentral kr. 120.000 og
Oslo Døveforening kr. 300.000. Daglig
leder i Oslo Døveforening, Vidar Sæle,
sier i en kommentar:
- Vi har søkt om 3 tiltak og har ennå

ikke mottatt det formelle tildelingsbre
vet fra Oslo kommune. I fjor fikk vi kr.
470.000, så hvis 300.000 er det endelige
beløpet betyr det en kraftig reduksjon.
Jeg håper ikke at det skyldes at vi fikk
250.000 i kulturmidler for første gang
i år. De midlene bruker vi til en stilling
som aktivitetsleder, foreløpig på engasje
ment frem til februar 2008.
Sæle forteller at foreningens pensjo
nistgruppe for første gang sendte egen
søknad, men de fikk ingenting.
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Fjernsynsfolk fra hele Europa

Hn~e~Po~~J?~k i Norge
Fra 15. mai til l? mai var representanter fra 11 nasjoner samlet til konferanse om fjernsynspro
gram på tegnspråk. Konferansen foregikk i Oslo og på Al.
De 38 tv-folkene på konferansen kom fra
Notge, Danmark, Sverige, Finland, Is
land, Irland, England, Frankrike, Sveirs,
Italia og Unganda.

Samlingen er en årlig begivenhet for fag
folk tilknyttet produksjon av fjernsyns
program på tegnspråk. Døves Media var
sammen med NRK på det første møtet
i England helt i starten av 1990-årene
etter initiativ fra EBU; - den europeiske
kri ngkastingsunionen.

Deltagerne møtes for å presentere pågå
ende programproduksjoner i de respek
tive land. Muligheter for samarbeid,
utveksling og samproduksjoner blir også
diskutert. Denne gangen var blant annet
Danmark og Norge enige om å utveksle
flere innlag på ca. 5 minutter med aktu
elt stoff om døve.

Tolkene gjorde en fantastisk jobb og noen kjenner kanskje igjen Johann Kankkonen (døv) til høyre i
bildet og som var med i ungdomsprogrammet 3Ufor noen år siden. Nå som representant for SVT.

I tillegg til arbeidsseminaret vart det også
tid til en liten sightseeing i Oslo og besøk
i NRK med foredrag av tolkekanalsjef
Siri Antonsen, distribusjonssjef Oddvar
Kirkbakk og fjernsynssjef Arne Helsin
gen. De hadde innlegg om tolkekanalen,

NRK's distribusjon i kommende år og
ny sammensetning av NRK sine ulike
publiseringskanaler.

Etter besøket i NRK gikk turen til Al
med omvisning og informasjon på Døves

Media og en bedre middag med norsk
tradisjonsmat. Deltakerne fikk med seg
barnetoget på Al 17.mai morgen og noen
tok også med seg stemningen på nasjo
naldagen i Oslo før de satte nesen hjem.
Neste år blir møtet i Finland.

Julius Patrick Omugur, tegnspråktolk fra
Uganda informerer om tolking på Ugandisk
fjernsyn.

Oddvar Kirkbakk, NRK har innleggfor deltakerne på EBU-konftransen. Foto: Marit B. Kolstad
bråten
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ØSTLANDSRUSS:

På ski til vin
monopolet i mai

- Russetiden har vært fantastisk, vi har vært sammensveiset og opplevd masse sammen. Det er
russen fra Oslo og Sandefjord som sier dette i kor.

Fra venstre: Russeprest Andre Røine, Alexander Wroldsen, Glenn Aulie, Katrine Gjermundrød,
Christine Dahl, Jannicke Kvitvær, Maiken Sudmann, Jostein Dale og Stian Stø

Til sammen er det 15 stolte døve russ
fra 0stlander i år. 8 av disse har slårr
seg sammen og kjøpt en Van, som har
fårr navnet «No Sound». Russegjengen
har deltarr på mange forskjellige arran
gementer, blant annet på landstreffet i
Kongeparken, utenfor Stavanger og på
russerreffet på Tryvann.
- Får dere kontakt med hørende russ?
- Noen av oss har hørende venner som
også er russ, ellers har vi blirr kjent med
en del nye. Det er ingen problemer med
å få kontakt, det er egentlig som oftest de
som tar kontakt med oss.
En av oss har en genser som det står: «Jeg
er døv, og så? Vil du lære tegnspråk, spør
meg!» Han har fått mye respons fra folk
som kan lirr tegnspråk, og folk som ikke
kan noe i det hele tarr.
- Lærer dere bort tegnspråk?
- Mange har spurt om hva som er tegner
for det eller der. Det lærer vi gjerne bort,
det 'er gøy å se at det er mange som vil
prøve seg på tegnspråk og som er positive
til tegnspråk. Vi har også en plakat av
håndalfabetet inne i bilen vår, så folk
som kommer innom bilen kan se på
plakaten og øve!
Russegjengen forteller at de fleste har
klart over 30 knuter. Maiken og Katrine

fra Sandefjord er sølvruss, det vil si at
de har klart 50 knuter, mens Glenn har
klart 49 knuter. Det er egentlig Sande
fjord som er de flittigste med russeknu
tene, Jannicke er den eneste fra Oslo som
har klart 30 knuter.
- Vi har også hatt russedåp. Alle russ
må gå gjennom der. Det ble en morsom
seremoni hvor vi hadde en russeprest som
døpte oss en etter en. Vi fikk da navn et
ter hvordan vi hadde vært i russetiden.

Eksamen og fremtiden?
- Errer 17. mai begynner eksamen. Det er
lirr dumt med eksamen etter russetiden,
for russetiden er jo egentlig et symbol på
at vi har fullført 13 års skolegang, men
vi er ikke ferdige ennå. Noen av oss har
hatt masse lekser, innlevering av sær
emne, heldagsprøver og alt mulig midt i
russefeiringen. Vi tror vi hadde kommet
i enda bedre stemning om vi hadde vært
ferdig med eksamenene før russefeiringen
starter.
Neste år skal noen av ungdommene
begynne som lærlinger, andre har tenkt å
ta allmenn påbygning.
Noen har søkt på høyere utdanning. En
har søkt på journalistikk, en annen på
sykepleierutdanningen og en tredje på

Katrine Gjermundrødpå ski til vinmonopolet.

Jannicke Kvitvær prater med Sinnataggen,

idrerrshøgskolen. Men de vet ennå ikke
om de kommer inn, så for sikkerhets
skyld har syv søkt plass på AI folkehøg
skole.

5/2007 0l1edlemsblad for Jl(s>rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 39



til Ine Lorentzen

SPORT

Bro se

I Norgesmesterskapet for hørende i bowling i Trondheim tok Ine Lorentzen, som første
døve, bronsemedalje i double sammen med Pat Torgeresen (hørende). Ine spiller for Oslo
klubben Solli Bowlingklubb.

Oppmann for døvebowlingen i Norge
Stein Erik Wroldsen sier i en kommen
tar:

- Ine tok en historisk medalje, aldri
tidligere har døve tatt medalje i det
ordinær NM i bowling for hørende, en
stor bragd!

Futsal i Oslo i august

Plakaten er laget av Linda KHansen.

Idrertshistoriker Knut Bjarne Kjøde ser
ter resultatet inn i større perspektiv:
- Jeg er enig med Stein Erik i at dette
er en stor bragd. Ine Lorenrzen har
nå kommet i selskap med andre døve
som tidligere har klart å ta medalje i
ordinært NM innen særforbund, det vil
si blant hørende.

17. - 19. august arrangeres Skandinavia
Cup i futsal for kvinner i Oslo. Tur
neringen er et ledd i forberedelsene til
VM i futsal 8. - 18. november i Sona,
Bulgaria.

Skandinavia Cup ble første gang ar
rangert i 2002 i Aalborg, Danmark fordi
Sverige, Danmark og Norge ønsket å
forberede seg til futsal-EM senere samme
år. Der ble landene enige om å arrangere
Skandinavia Cup hvert år, der landene
bytter på å arrangere. Om det skal bli
futsal eller fotball utendørs avhenger av
hva neste mesterskap er.

I 2003 og 2004 ble cupen arrangert
utendørs fordi neste mesterskap var Dea
flympics i Australia. Norge vant for første
gang i fjor etter en spennende finale mot
Danmark.

Josef Ankile tok gull på 10.000 m løp
under friidrerts-NM i 1921.

Odd Landehagen vant gull på 20 km
kappgang i 1968.

Tor Hammerborg sikret gull i mellom
vekt under NM i vektløfting 1970.

I år er de tre skandinaviske landene klare
for en ny turnering. Det er uklart om
landene stiller med ert eller to lag. Påmel
dingsfristen er nemlig 1. juni. Kampopp
settet blir lagt ut på www.fotballdeaf.no
når påmeldingen er klar.

Kampene spilles på Idrettshøgskolen i
Oslo og det blir egen kiosk med salg av
mat og drikke.
Arrangøren håper at flest mulig kom
mer for å heie på Norge! Laget opplever
et generasjonsskifte og de fleste av de
landslagsaktuelle spillere er under 18
år. Alle spillere er med i et fotballag på
hjemstedet sitt, de aller fleste er integrert
i hørende lag.

Forballandslaget skal også ha tteningsuke
på AI 6. - 12. august.
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Kampsport
VM i kampsport for døve og tunghørte
arrangeres 21. - 26. mai neste år i Tou
louse, Frankrike. Det er 13. gang mes
terskapet arrangeres og Karen Molland
håper på norske deltakere. Grenene det
skal konkurreres i er Wushu, Tae Kwon
Do, Karate og Judo. Døve og tunghørte
utøvere som kan tenke seg være med på
mesterskapet kan kontakte Molland på
e-post: karenmolland@hotmail.com
For å delta i mesterskapet må hørselsta
pet følge samme retningslinjer som CISS
-Deaflympics, altså 55 dB på beste øret.

Tennis
Norges tennisforbund har tatt ut Syver
Sannengen, Jostein Dale og Nicolai Her
loifson til lag VM for døve i Munchen,
Tyskland i juli. Syver Sannengen gikk
helt til topps i en tennisturnering for de
under 17 år i Nordstrand tennisklubb.
Jostein var forhindret i å delta. Begge to
er unge og lovende, og Nicolai har erfa
ringen og kunnskapen som trengs.

Trude Raad
kaster sleggen lengre og lengre. Under
et internasjonalt kaststevne i Tyskland
helgen 19. - 20. mai flyttet hun sin egen
norske juniorrekord til 55,44 meter.
Trude deltok i U-20 klassen og ble
nummer 2 bak den tre år eldre vinneren.
Jenta fra ordfjord er bare 17 år og er al
lerede klar for UI8-VM, men hun satser
også på å delta i U20-VM, der kvalifika
sjonskravet er 57 meter.
Verdensrekorden for døve i slegge er
58,54 meter, og innehas av Joanna
Davison USA. Så Trude nærmer seg!
Trude sin drøm er å delta i Olympiaden
for hørende, det ligger nok noen år frem i
tiden. For å komme med der må en kaste
over 70 meter. Fortsetter fremgangen
som hittil er det ikke tvil om at hun vil
klare det.

Trenerkurs
Arne Nesse, Bergen Døves Idrettsklubb,
har gjennomgått Bl-trenerkurs i fotball.
Kurset vektlegger fotballferdigheter og
ungdomsfotball. Arne sier i en kommen
tar at det var et veldig interessant kurs,
der han fikk mange ideer og metoder til
sin videre trenerkarriere.

Sport

Landslagsuttak i bowling
Ni spillere er uttatt til Nordisk Baltisk
mesterskap i bowling for døve. Mester
skapet arrangeres i Tallinn, Estland 28.
juni-l. juli.
Kvinner: Ine Lorentzen, Oslo, Ann
Cathrin Larssen, Oslo og Ttude Nilsen,
Trondheim. Menn: Steinar Karlsen,
Oslo, Werner Wennerstrøm, Oslo, Dag
Hafstad, Bergen, Kjell Danielsen, Dram
men, Bjarne Gunnerud, Drammen og

Vant i Tyrkia
Stavanger Døves Idrettsforenings vant
en fotballturnering for menn 27. - 28.
april i Tyrkia.
De utklasset de to tyrkiske lagene. Først
vant de 6 - 3 mot Taksim. Senere 7 - O
mot Beskitas. Kampene ble spilt ute på
kunstgress med 6 spillere på hvert lag.
Knut Einar Haave sier i en kommentar:
- Det var en stor opplevelse å vinne i
Tyrkia. Kampen mot Beskitas er den
beste vi har spilt i min tid! Vi spilte helt
perfekt, alt klaffet og ballen gikk presist
fra spiller til spiller. De tyrkiske lagene
satset på mer dribling og individuelle
ferdigheter og tapte på det.

~~Si!f~~'"
www.signo.no

Arnt Saur, Trondheim.
Lagleder er Stein Erik Wroldsen. Trop
pen reiser 27. juni og returnerer 2. juli

Om bare 2 år
er det Deaflympics i Tapei. Taiwan,
nærmere bestemt 5. - 15. september. Det
betyr at du har 2 år og 3 måneder igjen
for å nå toppformen. Gode resultater
krever målrettet trening gjennom mange
år. Stå på!

På det seirende laget deltok disse spiller
ne: Knut Einar Haave, Jonny Thoresen,
Geir Johannessen, Arild Michaelsen,
Kjell Rune Adneram, Markus Bukari,
Marcus Lid, Håkon Bollestad og Cas
per Vågen.
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Profiltartikler fra NDF
Som en del av vår service ovenfor våre medlemmer, lokal- og fylkeslagene og de øvrige medlemmene i døvefamilien, har vi gleden
av å presentere en rekke nye kvalitetsartikler. For praktisk nytte - fellesskap og srolthet. De veiledende prisene som er oppgitt er
NDFs egne priser, ved direkte bestilling. Frakt kommer i tillegg. Flere av artiklene egner seg også meget godt som presanger.

l) NDFs sommercap
Hvit cap påsydd slagordet «Tegn er kult»
- i glade, sommerlige farger. En sikker
vinner på alle sjarmører og strandløvin
ner i alle aldre.

4) NDFs glassholder
Meget praktisk glassholder. Festes på
asjetten og frigjør en hånd for samtaler.
Egnet for selskaper og arrangementer
hvor man sirkulerer.

2) NDFs egen Go'kopp
Elegant porselenskopp i hvit - meget god
å drikke av. Påtrykket vått slagord «Tegn
er kult!» Uten logo - men NDF skrevet
på håndalfabetet.

5) NDFs jakkenål
Døveforbundets logo - for å synliggjøre
tilhørigheten. Kan brukes på både jak
ker, gensere, bluser etc. - både for han og
henne.

3) NDFs T-trøyer
Leveres i fargene rødt og blått for både
barn og voksne. Enhåndsalfabetet tryk
ket i hvit på forsiden - tegn er kult og
Norges Døveforbund trykket på baksi
den. God kvalitet som tåler vask.

6) NDFs armbånd
Utarbeidet spesielt for døvesaken - egnet
for begge kjønn og alle aldre.

Bestillingsformular:

Attikler Pris Størrelse Fanre Antall

Caos Kr. 120 - Hvit

Takkenål Kr. 40-

Kaffekrus Kr. 110 - Hvit

Armbånd Kr. 20 - Turkis

T-ttøver

Barn Kr. 100 - 4-6 år Rød

Kr. 100- 8-10 år Rød

Kr. 100- 12-14 år Rød

Voksne Kr. 100- Small Rød

Kr. 100- Lan:re Hvit

IBearenset antall i hvit) Kr. 100 - XL Hvit

Kr. 100- Small Blå

Kr. 100- Larl!e Blå

Kr. 100- XL Blå

Glassholder Kr. 30,- Hvit

Varene skal leveres til følgende:

Navn (privatperson eller organisasjon):

Postadresse: .

Postnummer/-sted: .

Bestilt av: .

Sendingen skal merkes: .

Bestilling kan sendes på følgende måter:

• Post til:
Norges Døveforbund,
Grensen 9
0159 Oslo

• Fax: 23 31 06 50

• E-post:: post@doveforbundet.no
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Gjøvik har 28.000 innbyggere og er den største kommunen i Oppland.
Kommunen er ledende innen industri, handel og tjenesteyting

i innlandet og et senter for høyere utdanning. Kommunen har et rikt

frilufts- og kulturtilbud i et landskap preget av bølgende åser, grønne

skoger og Mjøsas blanke speil. Kommunen har selv vel 2000 ansatte

fordelt på 1410 årsverk.

~ GJØVIK KOMMUNEc:..:J Virksomhetsområde skole

BJØRNSVEEN UNGDOMSSKOLE
Kronprins Olavs vei 35 ·2819 Gjøvik

Bjørnsveen ungdomsskole ligger i Gjøvik kommune. Vi har ca 320 elever fordelt på ca 40 ansatte. Gjøvik kommune
ble i år 2003 kåret til årets skoleeier. Satsing på og utvikling av skolen er en kontinuerlig prosess i Gjøvik kommune.

o

SOM TEGNSPRAKLÆRER, LEDIG FRA 1. AUGU
Stillingen vil bli knyttet opp mot skolens 8. trinn fra og med
skoleåret 2007/2008 og følge en døv elev i de tre årene eleven
skal gå på Bjørnsveen ungdomsskole. Den som tilsettes vil få
et særskilt ansvar for tilrettelegging av undervisning for
enkelteleven i tett samarbeid med kontaktlærer for gruppen
eleven tilhører. Vedkommende vil også arbeide nært sammen
med fag-/kontaktlærere på elevens årstrinn. Stillingen
innebefatter både undervisning i og på tegnspråk.

Utvalgte lærere på trinnet vil kurses på Skådalen
kompetansesenter våren -D7 og sammen med den som
ansettes utgjøre et eget team på trinnet.

Bjørnsveen ungdomsskole vil samarbeide med andre skoler
i fylket som har elever med hørsels-hemming gjennom en
allerede etablert nettverksordning. Skolen vil også samarbeide
tett med Skådalen kompetansesenter.

Kompetansekrav:
Vi søker en person med gode samarbeidsevner og legger vekt

på personlig egnethet. Vi søker en med gode fagkunnskaper og
gode formidlingsevner. Personen må være utviklingsorientert.
Vedkommende bør være allmennlærer med tilleggsutdanning
i audiopedagogikk og beherske tegnspråk godt.

For stillingen gjelder:
Lønn etter avtale. Lovbestemt innskudd i Statens
Pensjonskasse. Den som tilsettes må rette seg etter gjeldende
lover og avtaler som gjelder for pedagogisk personell.
Krav om politiattest.

For ytterligere informasjon kontakt rektor Knut Pharo på
tlf 61 130720 eller mail: knut.pharo@gjovik.kommune.no

Se Gjøvik kommunes hjemmeside
www.gjovik.kommune.no Alle søknader skal skje
elektronisk. Vitnemål og attester skal ikke oversendes,
men medbringes ved evt. intervju.

SØKNADSFRIST: 01.06.2007.

BNk av vldeotelefonen er helt gratis I hele verden. Bruk mot fasttelefon er gratis I Vest·Europa.

i e........",·".

Første totalløsning for døve og svakt hørende

Samtale via
=> tegnspråk
=> tekst 'Ila tastatur (spesialtastatur • se www.vlslon.as)

=> video
=> lyd

Lesningen og den gunstige prisen er mulig takket være felles innsats
i samarbeid med organisasjonene for døve i Europa.

"Little step for man, big step for the deaf community"

Koble mot TV. LeD, projector, videokamera, DVD. mikrofon. tastatur, blinklys, osv.

Pris: .
A/t. 1: kr. 3690,- (Inkl. mva.) + bredbåndstelefonabonnement
Alt. 2: kr. 269,- pr. mnd. (Inkl. mva, apparat og abonnement)

NAV· HJelpemiddelsenlraJen låner ut apparatet til de
som er berettiget sUkt

Mer Infonnasjon: Intemett - www.vislon.as, mali: admln@Vislon.as, fax: 6782 8101,tlf: 9116 6066, Post: P.b. 1721326 Lysaker
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B-BLAD

Returadresse:
Norges Døveforbund

Grensen 9
0159 Oslo

Teater Manu
- norsk tegnspråkteater
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FOR DEG MELLOM 7 - 21 AR
Har du 'en drøm om å bli skuespiller, lysdesigner eller å jobbe
med kulisser. Da er dette teaterverkstedet for deg!

Kursleder: Ronny Patrick Jacobsen
Assistent: Merethe Garberg

" Sted: Teater Manu, Christiesgate 5, 0557 Oslo
, \

Tirsdag 28.august
Oppstart 1. og 2. gruppe (Foreldre er velkomne til informasjonsmøte)
l.gruppe: 7 - 11 år tirsdager kl. 16.00 - 17.00
2:gru'ppe: 12 - 15 år tirsdager kl. 18.15 - 19.45

Torsdag 30.august
Oppstart 3. gruppe
3.gruppe: 16 - 21 år torsdager kl. 17.00 - 18.30

Pris kr 1000,- pr. person for hele semesteret.

Juleforestillinger tirsdag 4., 5. og 6. desember k1.18.00 på Teater Manu.
Foreldre, besteforeldre og venner er velkommen til juleforestillingene.

pAMELDINGSFRIST 10. AUGUST 2007

pAMELDING: NAVN/ETTERNAVN I ADRESSE I ALDER

SEND TIL: info@teatermanu.no / sms: 977 15 014 ~....... "'

LI:[]


