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Flaut av Harstad kommune
Hvert år leser vi i avisene om saker der kommunene ikke vil betale for funksjonshemmede døves
opphold ved Conrad Svendsen Senter eller Signos virksomhet i Andebu. Nå er det en fersk sak
fra Harstad kommune. TV2s nettavis forteller at kommunen ikke vil gi 36 år gamle Ann-Karin
opphold ved Andebu Døvblindesenter. Harstad kommune mener de gir et godt nok kommunalt
tilbud. Kommunen vil ikke innrømme det direkte, men mellom linjene kommer det frem at de
ikke vil betale tre ganger så mye for at Ann-Karin skal få det oppholdet hun selv ønsker seg ved
Andebu.

talespråk fungerer ikke. Inkludert i praksis blir døve først når
hele miljøet bruker tegnspråk. Dette gjelder ikke bare funk
sjonshemmede døve, men alle døve.

Når det er sagt mener vi at både Conrad Svendsen Senter,
Andebu Døblindesenter og andre av Signos institusjoner bør

Det er en flau sak for Harstad kommune. Alle som kjenner se på prisene de krever av kommunene for å gi tilbud til døve.
døvblindes situasjon vet at små kommuner ikke kan gi et godt Er det rimelig ar plasser på disse stedene skal koste så mye mer
nok tilbud. Det finnes ikke kompetanse i kommunene på tegn- enn kommunale tilbud? Kan det være penger å spare ved å ef-
språk og døvblindes kommunikasjons- fektivisere driften? Kan for eksempel antall

situasjon. For døvblinde skal ikke bare Inkludert i praksis mellomledere kuttes? I alle fall; en grundig
overleve, de skal også leve. Døvblinde gjennomgang av økonomi og ressurser
har som andre rett på et meningsfylt blir døve først når hele ved Signo-sentrene virker naturlig. Som
liv i et språkmiljø der de forstår og blir 'l' b kOk døve liker vi ikke tanken på at vi skal være
forstått. Dette er grunnleggende men- ml Jøet ru er tegnspra . så mye dyrere i drift enn hørende. Jo, vi

neskerettigheter, og det er bare pinlig skjønner at ansatte må skoleres i tegnspråk
når kommunene prøver å vri seg unna det ansvaret de har. og at dette koster penger, og at det også på andre områder må

rilrettelegges mer - men ikke at det skal mangedoble prisen.

Til TV2 forteller moren Agnis Jensen at datteren gikk inn i en
dyp depresjon etter det kommunale avslaget. Moren frykter
for at Ann-Karin skal ta sitt eget liv. Hun har i alle år stilt opp
for datteren, men mener hun ikke lenger har krefter til å gi
tilstrekkelig hjelp.

Tidligere snakket kommunene varmt for å integrere funk
sjonshemmede i nærmiljøet. Det så ofte fint ut på papiret, men
fungerte ikke i praksis. Så fant teoretikerne opp et nytt ord, nå
skulle man ikke integreres, men inkluderes. Men samme hva
man kaller det; en døv plassert i er miljø der alle andre bruker

Det er vårt juleønske ar saken med Ann-Karin får en lykkelig
løsning. Samtidig benytter vi anledningen til å takke leserne
for god kontakt med både ris og ros gjennom året, begge deler
er like viktig også neste år. Vi ønsker alle en gledelig julefeiring!

Helge Herland
redaktør
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Det er ikke så lett for Ragnhild å
komme til tegnet, som regel blir hun
stoppet av Unni sin ofre brukte replikk:
- Vent litt, jeg er ikke ferdig!

Det er to gode venninner som utfyller
hverandre godt. Der Unni er spontan
og pratsom er Ragnhild mer rolig og
ettertenksom. De trives i hverandres
selskap og har kjent hverandre som elever
på skolene Skådalen, Alm og Kongstein.
Så fant de seg mannfolk og fikk barn og
ikke minst barnebarn. Barnebarna er så
avgjort krydderer i livet ril de to kvin
nene.

Begge mener at det er viktig å stille opp
med frivillig innsars i foreningen.
- Der er vanskelig å si nei når foreningen
spør om vi kan stille opp og hjelpe. Jeg
sier lett ja og så får jeg Ragnhild med
meg på laget, smiler Unni.
- Vi er pensjonister begge to og liker ikke
å sitte med hendene i fanget. Det er bra

å være aktive og kan vi gjøre noe som er
til hjelp for andre er det positivt, mener
Ragnhild om den saken.

På julemessen er det Rere enn Unni og
Ragnhild som bidrar med gevinster, det
vil de to kvinnene at vi understreker 
men det er ikke så mange andre som er
spesielt opptatt av å lage håndarbeid med
julemotiv.
- For 15 år siden deltok vi på et hånd
arbeidskurs der vi lærte å lage nisser og
andre dukker. Vi har laget nisser til hele
familien. Så lager vi sprellemann av tre,
min snille mann Finn skjærer ut figurer
til oss, og så maler vi sprellemennene som
nisser, de er veldig populære, sprudler
Unni.
- Vi har etter hvert lært oss mye forskjel
lig. Vi driver også med trolldeig, toving
og porselensmaling, får Ragnhild skutt
mn.

Unni og Ragnhild har undervist i mange
år ved AI folkehøyskole og kurssenters

håndtverkskurs og på kveldskurs i Oslo
Døveforening.

Miljøskapere
- Hvert år samles barn og barnebarn
hjemme hos meg til juleverksted, vi
baker og lager julepynt og små gaver. De
fire barnebarna elsker det, og selv om de
eldste er blitt 20 år og 18 år er dette en
tradisjon de ikke vil gå glipp av, smiler
Unni fornøyd.

De to yngste er 13 år og 7 år, og så blir
det også plass til min bror sine barne
barn, det går så fint så, forsikrer Unni.

- Jeg er ikke like aktiv som Unni, men
koser meg i hvert fall med å lage pepper
kakehus sammen med mine to barnebarn
på 10 og 4 år. Yngstemann var noen
dager litt fornærmet på bestefar Johannes
fordi han ikke fikk være med på hyttetur
sammen med ham. Bestefar unnskyldte
seg med at han ikke var Rink til å bytte
bleier og vaske barnerumper. Da slut-



tet yngstemann suaks med bleiene og
forkynte fot all vetden at nå vat han
stOt nok til å følge bestefat på hytta, ler
Ragnhild.

Godt miljø skaper de også i lokalene til
Oslo Døveforening.

- Vi har ansvar for kafeen i foreningen
annenhver onsdag. Det bruker å komme
ca 20 personer. Vi koser oss med kaffe
og vafler. Noen spiller korr eller andre
spill. Vi syr eller strikker. Det er trivelig
stemning.

Lopper i blodet
Vi er samlet i Unni og Finn sin koselige
stue. Unni har laget vafler nok til en helt
idrettSlag og vi koser oss med kaffe og
prat. Det hender til og med at Ragnhild
får komme til i mellom Unni sine mange
histOrier. Ragnhild spør oss:
- Hva synes du om sofaen her, eller
bordet der - eller om kaffeserviset og det
nydelige fruktfatet?
- Det er pent, svarer vi.
- Alt er kjøpt på loppemarkeder og kostet
nesten ingenting, og nå ler de to kvin
nene i kor.

- Tiden for loppemarkeder er vår og høst,
da er vi rundt og ser om vi kan gjøre et
kupp. Det er utrolig hva folk gir fra seg
og hva vi kan få kjøpt for 30 kroner. Det
gjelder bare å komme seg først i køen når
loppemarkedet åpner, bedyrer Unni.
- Ja, og det er en fantastisk mulighet til å
finne ting man mangler, for eksempel av
fat, kopper, skåler i bestemte serier, sup
plerer Ragnhild.
- Du ser selv, kaffekoppene og fatene vi
bruker nå er av toppkvalitet og de er så
godt som nye, skratter Unni og legger til:
- I morgen åpnes det salgsmesse på Lille
strøm, dit skal vi selvsagt. Jeg har sagt til
mange av mine venner at de må komme
seg opp av godstOlen og besøke loppe
markeder og messer. Det er veldig gøy.
Vi bare passer på å parkere mannfolkene
på kafeen, mens vi leter fram de beste
loppene. Mannfolk liker ikke å handle,
men de er verdifulle som bærere!
- Når vi ser alt det fine som finnes på
dagens loppemarkeder bli r vi forundret,
men jeg tror mye kommer fra unge folk
som har arvet ting av foreldrene, så er
det kanskje ikke helt i deres smak og
så havner det på loppemarked, mener
Ragnhild.

Tradisjonell jul
Unni og Ragnhild har selvsagt stuen full
under julefeiringen. Det går i tradisjonell
svineribbe, men også juleskinke for de
som ikke er like begeistret for ribben.

- Julaften bruker vi å være mange samlet,
men første juledag er vi enda flere til
en frokost som strekker seg fra kl 12 og
utover hele dagen til kvelden. Julen er en
koselig tid for familien, men annen jule
dag vil jeg ha fri, da gjør jeg ingenting,
bare puster ut, avslutter Unni.



Os10 Døveforening 130 år,
sliter økonomisk
helge.herland@doveforbundet.no

Mandag 17. november var nesten 100 medlemmer av Oslo Døveforening samlet i foreningslo
kalene. Det var på dagen 130 år siden foreningen ble stiftet. Jubileet ble feiret med kake, kaffe
og sprudlevann.

Foreningsleder Hege Lønning blir gratulert av seniorgruppens lederJarle Lid.

Sliter med økonomien
-Mer enn 2 millioner ble brukr ril 0PP
pussing av lokalene og investert i møbler,
komo[Ursryr og kjøkken. Summen av
dette ble nok dyrere enn beregnet, slik ar
vi som nå er foreningsstyret har fått litt
aven urfordring i fanget. Vi slirer med
likvidireten, forklarer Hege Lønning.

- Men dere solgte huser i Sven Brunsgr
for ca 25 millioner kroner og må vel ha
lirt å rære på.

- 20 av disse millioner er investen
langsiktig i aksjer og eiendom. I dagens
aksjemarked srår de ikke høyt i kurs,
men vi må ha is i magen og regne med ar
der kommer bedre tider, historisk har det
allrid gjort det i aksjemarkedet.

Restaurert maleri
Foreningsleder Hege Lønning ønsket vel
kommen, før Odd-Inge Schroder holdt
et historisk kåseri om litt fra foreningens
historie og mye om den døve kunstneren
Bjarne Falk. Bursdagsbarnet hadde nem
lig spandert gave til seg selv, godt hjulpet
av penger fra Arne Handbergs begravelse,
kunne det gamle maleriet av Vestre Aker
kirke igjen komme på veggen i forenin
gen. Maleriet har i mange år vært stuet
bort på lager fordi der har vært slitt og
stygt, men ved hjelp av kr. 40.000 er
maleriet nå så godt som nytt. Maleriet er
pem, men kanskje enda viktigere: det er

malt i 1888 aven døv kunstner som vi ril
nå har visst lite om. Odd-Inge har lovet å
fortelle mer om Bjarne Falk i neste num
mer av Døves Tidsskrift.

Fra foreningens seniorgruppe hilste Jarle
Lid. Han understreket det gode samar
beidet og miljøet som et i foreningen. Og
så gikk den gode tegnspråkpraren ved
bordene, mens styrer i foreningen sørget
for at alle hadde nok både på fat og i
kopp. En srrålende jubileumskveld. Men
alt er ikke bare rosenrødr i vår eldsre
forening, vi slo aven prar med forenings
lederen.

Foreningslederen foneller ar Oslo Dø
veforening bare får er årlig rilskudd på
ca kr.250.000 fra Oslo Kommune. Til
sammenlikning får Bergen Døvefore
ning nesren kr. 700.000 i kommunale
rilskudd.

-Der er vanskelig å få politikerne i Oslo
til å forsrå den berydningen døveforenin
gen har for mange. Vi har hatt mange
møter med polirikerne, men ikke fårt
signaler om ar der vil komme en økning
i tilskuddet. Derte er alvorlig for oss,
fordi vi har urgifter til husleie neste år
på kr. 740.000. I tillegg kommer strøm,
renhold og andre faste utgifter.
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130 års jubileum i Oslo

- Hva da med de ansatte i foreningen,
sitter det trygt?
- Nei, dessverre. Kulturarbeideren Ronny
Patrick Jacobsen er sagt opp fra 3l.
desember. Det er veldig trist for han har
skapt økt aktivitet i miljøet, ikke minst
blant ungdommene. Men vi har bare
ikke penger. Vi har også avsluttet del
tidsengasjementer med kantinearbeide
ren. Stillingen som tegnspråklærer regner
vi med finansierer seg selv, og så håper
vi selvsagt i det lengste at vi kan beholde
stillingen som daglig leder.

Oslo Døveforening har 477 medlem
mer. Foreningslokalene ligger bare 200
meter fra Stortinget og har adresse Nedre
Vollgate 5 - 7. Flere arrangementer for
ungdommer har det siste året vært så
populære at de har samlet 60 - 70 jenter
og gutter.

Spennende møte 12. januar
-Vi har leiekontrakt til 2014. Vi håper at
tillitsvalgre og andre frivillige vil videre
føre ungdomsarbeider og de andre tilbu
dene foreningen gir til medlemmene.

Vi må tenke positivt og allerede lørdag
l2.januar inviterer vi til et spennende
medlemsmøte der vi skal diskutere
fremtiden til foreningen. Hvilke visjoner
og hvilke struktur skal foreningen møte
de neste tiårene med. Styret har arbeidet
en del med disse spørsmålene og jeg tror
nok mange vil bli overrasket over en del
av forslagene som presenteres.

Kanskje vil medlemmene også være
uenige, det er spennende for da får
vi gode diskusjoner som kan bringe
foreningen videre fremover, avslutter
foreningsleder Hege Lønning.

Folk koste seg med kake og sprudlevann.

To av foreningens eldste medlemmerJudith og Nissan Zuckermann i sentrum, sammen medfra
venstre Eitan Zuckermann, Evy Solberg, Geir Brodahl og Mona Haugen.

~

Daglig leder Vidar Sæle sørget for at alle fikk kaffe.
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Sigmund Ness, Sverige
Sigge kommer fra Bergen, men flyttet til Sverige i 1972 der han fant sin svenske kone Gullevi
Elisabeth. Han var elev ved Skådalen skole og feirer regelmessig konfirmasjonsjubileer sammen
med sine gamle skolekamerater.

- Vi feirer jul med barn og barnebarn. På formiddagen bruker vi å spise risengrynsgrøt med
strøsukker, kanel og melk. På ettermiddagen er det julemiddag med juleskinke, små ribbestyk
ker av svin, lutefisk, poteter, eplemos, rødbetsalat, sennepssild, gravlaks, julebrød med rosin,
prinsepølser, små kjøttboller. forskjellige grønne salater og brus.
Til dessert har vi kaffe og bløtekake. Etter maten kommer tomten - eller nissen som det heter
i Norge - med gaver til hele familien.

- Jeg savner norsk julemattradisjon med pinnekjøtt, kålrabistapp, surkål og poteter. Pinnekjøtt
finnes ikke i butikkene i Sverige. Jeg bruker å kjøpe pinnekjøtt om jeg erpå ferie i Norge, men
i år blir det ikke pinnekjøtt i julen. Jeg gleder meg over at det er mulig å kjøpe brunost i svenske
butikker nå. På bildet til høyre er Sigge sammen med barn og barnebarn,

Jeg ønsÆg:r oife fesere av6faaet en!Joajul!

Siv Fosshaug, Sveits
Siv kommer fra Numedal. Hun er gift
med sveitsiske Michel og de venter andre
barnet akkurat i desember! Siver aktiv
som leder i den internasjonale døveidret
ten.
-Vanligvis feirer vi ikke jul i Sveits, vi
drar hjem til Norge. Men i år blir det
veldig spesielt, da vi venter et barn i
desember. Av den grunn blir vi i Sveits
i julen. Vi skal til foreldrene til Michel
for første gang; så jeg kan ikke si så mye
om hvordan det kommer til å bli. Gaver
og god mat blir det si kkert nok av og vi
ordner med norsk julenisse, julenissemas
ken blir sendt fra Norge. I Sveits kommer
ikke julenissen på julaften. Han kom
mer 6. desember sammen med hjelperen
Schmutzli. Da får barna en liten sekk
med mandariner, sjokolade, julekake og

Magnus gleder seg både tilJul og til åfl en lille
søster eller lillebror.

annet av Sankt Nikolaus, som nissen kal
les her. Før barna får sekkene får de ros
og ris av Sankt Nikolaus og Schmutzli
og oppgaver som de må jobbe med fram
til julaften. Som at de må være snill for å
kunne få julegaver. Jeg har bodd i snart
10 år i utlandet, men de fleste julene har
jeg feiret hjemme i Norge. Ingenting kan

Kolbrun S. Hreidarsdottir,
Island
Kolla, som hun kalles blant venner,
bodde i mange år i Bergen. Der har hun
barn og barnebarn. Nå bor hun med
samboer Vilhjalmur på Island.
-Lillejulaften spiser vi forskjellige fiske
retter. Jeg liker best saltfisk med stekt
bacon, poteter og saus. Julaften spiser
vi ofte svinekjøtt ellet lammelår med
rødbeter, rødkål, erter, poteter og saus.
Til dessert er det gjerne is med blandete
frukter. Som i Norge er det åpning av
julegaver etter middag, og så er det
kaffe og julekaker. Hørende bruker å
gå i kirken julaften, mens vi døve får
gudstjeneste 2. juledag, etterpå koser vi

måle seg med typisk norsk julestemning
hjemme på gården hos foreldrene mine
i Numedal med hvit snø, norsk vinter
narur, norsk tradisjonsrik julemat og jule
nissen som kommer ut fra skogen med en
stor sekk med masse gaver.

-Selv om jeg har feiret mest jul hjemme i
Norge, så savner jeg Santa Lucia feringa
den 13. desember i barnehagen i Sveits.
Men isteden får Magnus, sønnen vår på
3 år, oppleve Sankt Nikolaus og Sch
mutzli 6. desember. Den dagen skal vi i
år feire sammen med flere døve familier,
men avhengig av fødselen, selvfølgelig.
Vi skal kose oss med typisk sveitsisk
ostefondue. Ellers holder vi på med mye
førjulsaktiviteter i Sveits som å lage lys og
julepynt. Vi ønsker alle dere i Norge
en riktig godjul.

oss med kaffe og juleprat.
- Fra Norge savner jeg veldig min
tidligere svigermors pinnekjøtt, ingen
ting kunne måle seg med det, det var
kjempegodt. Og til dessert riskrem med
bringerbærsaus, deilig! Jeg savner også
juletrefestene i døveforeningen med
gang rundt juletreet og den koselige
stemningen.
-I år blir julefeiringen litt spesiell, vår
yngste datter studerer i Salzburg, øster
rike. Min eksmann Gunnar Hansen
med kone og de to eldre barna Bjørvin
og Elisabet drar på besøk til henne og
feirer julen der.
Jeg ønsker alle kjente i Norge
engodjul!
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Joseph Murray, USA

Joe og Claudia flyttet i sommer fra
Al sammen med sine to barn hjem til
Washington De. Skjønt hjem: Clau
dia kommer fra Sveits, men for Joe er i
hvert fall USA hjemme. Han forteller
til Døves Tidsskrift:
-I USA åpner vi gavene om morgenen
1.juledag. Julemiddagen spises enten
julaften eller 1. juledag. Noen velger
middag julaften bare med den nær
meste familien, mens man 1. juledag
ofte samler et større antall rundt mid
dagsbordet.
- En viktig del av julekulturen i USA
er dessverre forbrukskultur. Selv om
handelsgalskapen er dempet litt på
grunn av den økonomiske krisen er den
fremdeles langt høyere enn vi er vant til
i Norge.

- Vi skal ferie jul i en kombinasjon av
sveitsisk og amerikansk kultur. Begge
bestemødrene skal være tilstede, og vi
planlegger en hyggelig og enkel middag
julaften og en ekte amerikansk mid
dag med kalkun 1. juledag. Julaften
skal barna skrive ønskeliste til Santa
Claus og hvis de har vært snille og
flinke kommer Santa Claus om natten
og leverer gaver til barna. Barna lager
kjeks og legger de sammen med melk
under juletreet, for Santa Claus er sik
kert sulten etter mye arbeid hele natten,
akkurat som de bruker å se at pappa er!
Julemorgen er kjeksene borte og pappa
et kilo tyngre og gavene er på plass.

- Vi har også vært med på den årlige
White House Christmas Tree Lighting
5. desember, selv om det var svært
vanskelig å få tak i billetter. President
Bush var til stede. Vi hadde med tolk.
Men Joshua mente det var bedre med
juletretenningen på Ål, for der kom nis
sen med godter - det kunne ikke Bush
by på.

- Joshua synes også det er rart at vi pyn
ter til jul for det finnes enda ikke noe
snø her. Det er hele familien enig i, vi

savner snøen. Washington DC har for
mildt klima til å by på ordentlig vimer,
slik vi er vant med fra Al. Personlig
savner jeg den årlige rakefiskfesten
sammen med guttene. Men vi har vært
på julemiddag sammen med andre nor
ske familier, da spisre vi både rømme
grøt, laks, og med arkevitt i glasset fikk
jeg jo med meg den viktigste delen av
rakefiskfesten !

-Vi ønsker alle venner i Norge
engodjul!
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for familiemedLemmer tiL døve barn
Kursene er rettet mot besteforeLdre, tanter, onkLer og
andre personer i barnets nettverk.

UndeNisning 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 personer som har jevnlig kontakt med døve barn vil NAV
kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørendeJamilie og venner etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

For mer informasjon kontakt
AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,
Tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet tlf/sms 934 27 667
aal.folkehogskole@alJhs.no

cl ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

TiL voksne døve:
Har du noen i familien eLLer andre i ditt nettverk som ønsker å Lære tegnspråk?

Kurs for familiemedLemmer til
voksne døve/tunghørte personer
UndeNisning 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 personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/tunghørte
voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø, venner). vil NAV kunne dekke utgiftene til kurset. Det
betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

For mer informasjon kontakt:
AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 AL
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no
Tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet tlf/sms 934 27 667
aal.folkehogskole@al.fhs.no

1M ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

11. - 16. januar:

1. - 6. februar:

8. - 13. februar:

1. - 6. mars:

15. - 20. mars:

19. - 24. april:

3. - 8. mai:

Trinn 7/05

Trinn 4/07

Trinn 12/99

Trinn 6/06 og trinn 11 (innvandrergruppe)

Trinn 15/98

Trinn 2/08

Trinn 9/03 (Alle 3 gruppene)

24. - 29. mai:

•·1 ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Trinn 8/04



selvfølgelig julegrantenning den førsre
søndagen advent. I tillegg har det med
det sentrale innholdet i juleevangeliet
og nynorsk er også et flott språk når det
brukes i sanger og dikr.

Ishockeyspillet fikk min bror og jeg som
felles gave, husker ikke helt alderen, men
vi var vel 9 - 10 år. Det var spillere i gule
og røde drakter, Norge og Sverige, og
disse kunne beveges med stålpinner.
Tror vi var jevngode, men vi hadde
mange, lange turneringer med kame
rater etter utslagningsmetoden. Mange
kvelder ble tilbrakt hjemme med spillet
som enesre underholdning. TV var vel
nertopp kommet til Nord - Norge da,
men den var ingen verdig konkurrent til
ishockeyspiller.

Der jeg husker best er Sportsboken som
jeg fikk hver eneste jul fra jeg var 12 - 13
år. Da jeg var ferdig med sisre julegave,
satte jeg raskt i gang med å lese den
herlige boken. Julen i fjor fikk jeg ikke
Sportsboken, for første gang - gjett om
der var en stor skuffelse!

Unni Helland, Trondheim
Er nok ingen julesang eller juledikt som
jeg liker ekstra godt men syntes det var
koselig med «Deilig er jorden» da vi dro
ril skolegudstjeneste i desember.

Bjørn Røine, Oslo
Jeg har ikke noe spesielt forhold til jule
sanger eller juledikt.
Jeg husket at da jeg var ca 13 år, fikk jeg
bankaksjer for første gang i julegave av
farmor. Foreldrene mine var storfornøyd
og imponert over gaven og mente at det
var mye bedre enn kontantene som jeg
pleide å få av henne hver jul. Etter det
skaffet jeg flere askjer, som jeg hadde før
sterett til å kjøpe da jeg ble voksen. Men
hva skjedde med aksjene under bank
krakker på 1980-taller. Jeg tapte noen
ri-tusener av kroner. Litt av julegave, kan
du tenke deg!!!

on- har spurt noen !JjendiseJ;

l. dear du en.Julesang eller euuledzkt du Ilkergodt?

2. Gir det en.Julegave du husker spesieltgodt;ra barnetirene?

Arne Lundqvist, Tromsø
«Det ljosar i stille grender» fordi det min
ner meg om barndomsjuler med masse
snø, levende lys, alle ungene i gaten som
var ute i mørkerida og laget lyslykter og

u/em/finer

Cathrine Stensrud, Tønsberg
I min oppvekst hadde familien ingen
tradisjon for julesanget og dikt, og
heller ikke musikk. Vi slapp også unna
julesanger på døveskolen. Jeg likte å se
tegnefilmene til Disney på NRK, slik
som Snehvit og de 7 dvergene, Askepott
og andre. Jeg ble aldri lei av de filmene.
Det er blitt så mange gaver gjennom
årene, men da jeg var 7 år fikk min søster
og jeg hver vår store dokke med klær.
Det var stor stas. Vi lekte med dokkene i
mange år.

Hedvig Sinnes, Stavanger
Jeg kjenner flere fine julesanger, men
ingen kan slå den sangen jeg lærte som
barn, og sangen min heter «Jeg er så glad
hver julekveld». Den lærte jeg da jeg var
8 - 9 år, jeg måtte pugge verset utenat og
var stolt da jeg kunne «synge» det første
verset med tegn. Etter det var det kun
den sangen for meg!
Jeg fikk et par skøyter da jeg var 10 år.
Jeg hadde lenge ønsket meg et par hvite
kunstløpskøyter og var derfor overlyk
kelig da jeg fikk den av mine foreldre,
et stort ønske ble oppfylt. Skøytene ble
flittig brukt den første vinteren.
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å Trådløst varslingssystem
~ for hørselshemmede
~

Lynx™ MiniVib,
den enkle løsningen

• Liten og diskret
• Mottar varsling fra 4 ulike kilder
• Både vibrator og lyssymboler
• Sikkerhet 24 timer i døgnet
• Tåler vann og er robust
• Enkel i bruk
• Lades hvert 4. døgn
• Er kompatibelt med DanAlert

produkter

~~Si9WOsen
WWW.SlgnO.nO

Lynx™ Tactum,
den optimale løsningen

• Mottar varsling fra inntil 7 ulike kilder
• Inntil 100 m rekkevidde
• Både vibrator og lyssymboler
• Kan skreddersys til den enkeltes behov

på arbeidsplassen og hjemme
• Varsler både individuelt og felles
• Tåler vannsprut og er robust
• Enkel i bruk
• Er kompatibelt med DanAlert

produkter

alt er mulig:

Sandnes Pro-Service as - Skippergt. 121-123 - 4327 Sandnes - Tlf. 51 97 14 00
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Anmeldelse av
familieforestillingen

«En julefortelling»
av Charles Dickens
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Av Charlotte H. Agerup

Bilder: Teater Manu

Teater Manus juleforestilling med Rob
Roy Farmer og Leikny Holden i hoved
rollene, og Kjersti Fjeldstad som stemme
tolk ble annonsert som et familiestykke.
I informasjonsbladet innleder teatersjef
Mira Zuckerman med at døve barn og
deres familier ikke har vært en del av
juletradisjonene i det norske samfunnet.
«En julefortelling» er kanskje begynnel
sen på en ny tradisjon?

Et av målene til Charles Dickens var å få
mennesker til å reflektere over det som er
julens viktigste budskap; å være med
menneske.

Inspisient Con Mehlum inviterte den
yngste garden blant publikum inn i
Charles Dickens verden ved hjelp av sine
to «medarbeidere» - to nisser som holdt

hvert sitt skilt med bilder om at
fotografering og bruk av mobil
var forbudt under stykket. Han
henvendte seg direkte til barna,
og den lange introduksjonen
med mye informasjon til Farmer
og Holden kanskje ødela litt av
stykkets start. På den andre siden
var dette muligens nødvendig for
å gi publikum en innføring i hva
stykket handlet om, og for å gi
en forståelse av hvordan stykket skulle
organiseres på?

Rolleinnehaverne vekslet på å fortelle og
å spille, og Farmer hadde et par tegn
språkpoetiske eller tegnspråkkreative
fremføringer underveis. Denne teknik
ken med å veksle på sceneuttrykkene er
glimrende i seg selv, og dette skal Teater
Manu ha honnør for. Mitt spørsmål til
dette er om det kanskje var for avansert
for de minste i familien å følge med på
vekslingen? Det krever konsentrasjon
for å følge med på ulike typet formid
lingsuttrykk. Hvis foreldrene må forklare
for sine barn, mister både de og barna
verdifull informasjon underveis.

Holden og Farmer brukte den flotte,
animerte bakgrunnen effektivt og
som en del av stykket. Alexej Sverlovs
illustrasjoner av mange personer fra
døvemiljøet, barn, unge og voksne, var
et godt grep. På denne måten synes jeg at
stykkets budskap om medmenneskelig
het ble nært for meg som voksen. Min
innvending til denne spennende teknik
ken, er at jeg synes persontegningene tok
oppmerksomheten fra det som skjedde på
scenen, og fra stykkets endelige budskap.

Farmer spilte gjerrigknarken Scrooges, og
han greide å formidle de ulike karakte
ristikaene ved rollen godt på nivåer som
traff både barn og voksne. Jeg vil tro at
de fleste barna oppfattet Scrooges prosess
fra å være en egenrådig gjerrigknark til å
bli et medmenneske ved hjelp av Farmers
fabelaktige kroppsspråk. Han har evnen
til å fremføre på en slik måte at det han
uttrykker kan tolkes på flere måter. Han
brukte norsk tegnspråk, og det er impo
nerende!

Det var perioder den språklige fremstil
lingen på scenen var todelt, Farmers ek
spressive tegnspråk og Holdens ikke fullt
ut så ekspressive tegnspråk bidro til et
noe ujevnt scenespråk. Jeg stiller et spørs
mål om barna greide å forstå budskapene
til rolleinnehaverne når språkføringen
var forskjellig, samtidig som de vekslet på
sceneuttrykkene.

Ja, Mira Zuckerman, «En julefortelling»
kan være spiren til en juletradisjon for
barnefamilier og andre. Familiestykker
bør også være på barnas premisser. Det er
de som er fremtidens kulturbærere.
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RYCON AS
www.rycon.no

www.nordnorsk-pensjonistskole.no

al! er mulig:
____,...'"SANDNES PRO SERVICE

\ \
--------~--~---

www.sanpro.no

www.medel.com

~IReSound

www.dnbnor.no

www.gnresound.no

Skådalen
Kompetansesenter

+4722703700
www.statped.no/skadalen

www.forerkortsentralen.no

NVIva

Invivo AS -Tlf:51886700

www.invivo.no

.. og tak,ksrforgodt samar6eidi 2008!
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S ,"salen
Ungdomstrinnet på Hunstad skole brukte Teater Manus fore
stilling «En julefortelling» i arbeid med pensum i fagene tegn
språk, norsk, engelsk og drama. I forkant av forestillingen
jobbet de med innholdet og forfatteren, Charles Dickens, på
skolen. Etter forestillingen fikk de snakket med skuespillerne
og se hvordan et omreisende teater jobber på scenen. Tilbake på
skolen fikk de prøve seg på en egen teateranmeldelse. Det hele
ble en god økt med både fornøyelse og læring.

aJevordan likte duftrestllb'n§en?

OVar det noe som kunne vært annerledes?

1.

2.

Mathias Hausberg, 9. trinn
Jeg vil først begynne med å si at jeg
syntes det er helt fantastisk at det fin
nes et slikt underholdningstilbud til
døve og tunghørte. Det var en fantas
tisk opplevelse å få se skuespillere som
kan tegnspråk. Jeg syntes det var helt
magisk, et julemirakel.
Egentlig ingenting spesielt. Det var
gode skuespillere med kul humor. .. og
god uttale til sternmetolkene.

Elisabeth Dahle Kindt,
8. trinn
Jeg syntes det var greit nok. Det var
gøy også, spesielt på slutten når de
trakk publikum inn i skuespillet på en
måte. Men det var jo fantastisk laget
tross alt, og det er jo bra at noen reiser
rundt for å vise skuespill til andre
døve, tunghørte, og hørende.
Jeg syntes de brukte for få skuespil
lere. Det var jo bare to personer som
spilte hele skuespillet, så jeg syntes
at de skulle ha vært Rere. Det var litt
forvirrende med rollene, plutselig var
han hun. Og hun var han. Så det er
min mening.

Togba Ilgun, 8.trinn
Jeg synes det var bra, men også litt kjedelig.
Skuespillerne var Hinke, og det var fint at de
brukte tegnspråk. Jeg oppfattet en del, men ikke
alt. Det var også fint at de hadde stemmetolk.
Neste gang ønsker jeg meg en komedie.
Jeg synes at de kunne ha brukt Rere skuespillere
fordi det var litt forvirrende at samme person
hadde Rere roller. Dessuten savnet jeg mer
bruk av rekvisitter. Da hadde det vært lettere å
oppfatte innholdet.

Viviana Anda, 9. trinn
Egentlig synes at forestilling var helt super fordi
jeg fikk se hvordan det var i London i 1843. Jeg
forsto innholdet i fortellingen. Skuespillerne
var veldig Hinke, spesielt med å få fram ulike
ansiktsuttrykk. Det var helt topp!
Jeg savnet noen Rere skuespillere, selv om det
fungerte greit med to skuespillere. De burde ha
brukr mer rekvisitter, synes jeg, for da hadde
innholdet i fortellingen blitt enda tydeligere.

Torstein Bjorøy, 9.trinn
Jeg likte å gå på teater fordi de brukte tegn
språk. Aller best likte jeg Scrooge og spøkelsene.
Scrooge var slem og gjerrig, men han ble snill
til slutt. Det var bra, for da ble det en god jul!
Jeg liker egentlig å gå på kino bedre, men teater
er ok.
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Ønsker alle en GJZlktig c90ddul
og et c90dt CH:pttdrjia:

Rådhusgt. 1
3016 Drammen
Ttlf. 32 83 99 11
Fax: 32839941
Hjemmeside: www.drammendf.no

Drammen Døveforening

E-post: leder@vfd.no
Hjemmeside: www.vfd.no

Vestfold Døveforening
Vi ser frem til et fortsatt
interessant samarbeid!

Bergen Døvesenter

Kalfarveien 79

5018 Bergen

Tlf. 55 32 83 21, teksttlf. 55 32 79 76

Faks: 55 31 11 88 .

Hjemmeside: www.bgds.no

E-post: trondheim.df@online.no
Hjemmeside:www.trondheimdf.no/

Trondheim Døveforening
Bispegt 9B, 7012 Trondheim
Ttlf. 73 53 19 Ol.
Fax: 73 53 50 01

Stavanger Døveforening

Saudagt. 11
4012 Stavanger
Faks: 51 53 38 12
Hjemmeside: www.stavanger.dovesenter.no

Hjemmeside: www.tedf.no

Telemark Døveforening

Tordenskjoldsgt. 15

3921 Porsgrunn

Tlf.: 35 55 30 84

E-post: mads@dflnordland.org
Hjemmeside: www.dflnordland.org

Døves Fylkeslag Nordland

Helgeland Døveforening

Østfold Døveforening

8615 Skonseng,
Ttlf.: 75151930,
Faks: 751519 31,
Tlf:. 75 14 89 94,

Barveien 12
1663 Rolvsøy

Ønsker alle medlemmer et
riktig godt nytt år.

Hallingdal Døveforening

ønsker alle en riktig god
jul og et godt nytt år.

Postboks 57
3570 Ål

Nord-Trøndelag Døveforening

Møre og Romsdal Døveforening

Storevågen 75

6020 Ålesund

Ttlf. 70 1462 64.

Fax: 701541 69,

E-post: post@mrdf.no

Ogndalsv 2
7713 Steinkjer
Ttlf: 74149271
Fax: 74163018
E-post: nt.dovef@gmail.com
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o

PA SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken».
men vi ønsker korte innlegg. ikke over
350 ord - og vi tar ikke inn innlegg som
er sendt anonymt. Redaktøren forbehol
der seg også retten til å forkorte innlegg.

Kulturdagene svarer på kritikk

Leder av Stavanger Døvesenter Oddveig
Hansen svarer på kritikken som fremkom etter
Døves Kulturdager.

Vi viser til leserbrev i november vedrø
rende Døves Kulturdager i Stavanger.
Arrangementskomiteen bestående av
Oddveig Hansen, Petter Sørensen, Tore

Djuvik, Lena Tønder, Kjell Rune Adne
ram og Henning Strand, er glade for at
Døves Kulturdager er over, og fornøyd
med at rundt 450 personer var innom i
løpet av helgen. Dette er ett stort arran
gement, og å gjøre alle fornøyd er umu
lig, men det meste gikk som det skulle.
Vi vil imidlertid påpeke enkelte ting som
er fremkommet som leserbrev i Døves
Tidsskrift vedrørende kulturdagene:
• Vedrørende nattbuss fra Stavanger

Forum til sentrum, stod det klart og
tydelig i programmet hvilke bussnum
mer som var nattbuss. Det stod også
at det var bussruter på alle hotellene,
samt ved registreringen ved Stavan
ger Forum. Det var ikke mulig å ta
med klokkeslettene i programmet,
da hadde programmet blitt for dyrt å
trykke opp.

• Vedrørende ungdomsfesten - så tok
Stavanger døves ungdomsklubb på
seg å arrangere ungdomsfest, men
måtte avlyse den fordi der var kun ca
10 påmeldte. Så det er viktig at når
arrangører legger ned tid og krefter på

å lage tilbud til ungdom, at ungdom
men da stiller opp! Nytter ikke å klage
i ettertid på at der ikke er tilbud for
ungdommene på kveldstid når de ikke
benytter det.

• Arrangementskomiteen fikk mye skryt
for den gode maten, men vi kan være
enig i at der ble for lite mat. I henhold
til leverandøren skulle det være nok
mat til alle, men vi var gjerne ekstra
sultne?

• Arrangementskomiteen tar til etter
retning at flere syntes musikken sluttet
for tidlig. Vi regnet med at de fleste
ville sitte og prate den siste timen,
derfor så vi ikke nødvendigheten av å
ha annen musikk, men ser nå at det
var feil.

• Selskapet som stod ansvarlig for fest
middagen lørdag kveld kastet oss ut
før kl. 01.30, trass i at vi hadde avtale
frem til kl. 02.00. Det var altså ikke
arrangements-komiteen som avsluttet
festen. Vi ble like overrasket som alle
andre.

Vennlig hilsen Arrangementkomiteen.

Filosofi om barneprogrammene
Con Mehlum kom i DT nr. 8/2008
med en interessant kritikk mot de som
har ansvaret for tv-programmene som
blir sendt på NRK10m mandagene, i
dette tilfellet serien om «Team Nicolai».
Kritikken gir meg et inntrykk av at dette
er hans personlige fortolkninger av disse
barneprogrammene, fordi det står ingen
referanser fra barna selv i innlegget.
Det er flott gjOrt av Con å komme med
sin kritikk. En kritikk som etter min
mening bør vurderes. Etter mitt syn er
disse barneprogrammene et kunstverk på
grunn av produksjonen av programmer
er en form for estetisk dimensjon. Om
dette kunstverket er godt eller dårlig,
er avhengig av hvert enkelt menneskes
perspektiver og fortolkninger, fordi det
finnes ingen universell og absolutt sann-

het for en og alle. Nettopp denne type
perspektiver en estetisk dimensjon og
er derfor relasjonelI og fortolkende. Med
denne bakgrunn vil jeg derfor spørre
kritikeren om han virkelig har fått grepet
inn i barnas egentlige verden? Har han
snakket med barna om hva de synes om
kvalitetene i «Team Nicolai»?
Når det gjelder kompetanse om tegn
språk og døvekultur i produksjonen, er
det for meg en annen diskusjon. Det
jeg setter fokus på, er hvordan barna
opplever innholdet i programmene i
forhold til voksne mennesker. En voksen
persons verdensforståelse og verdinormer
kan ikke sammenlignes med et barns ver
densforståelse og verdinormer. Så det er
dristige påstander kritikeren kom med.
Hvis programmene kvalitetssikres og

forbedres slik som Con tenker seg, har vi
da en garanti for at alle døve barna blir
tilfredse?
Etter våre felles livserfaringer som
mennesker er det umulig å sikre gode
programmer for alle på grunn av ulike
interesser, oppfatninger og bakgrunn hos
den enkelte. En fotballglad jente kan for
eksempel ikke forvente at alle andre skal
ha samme interesse som henne.
Min konklusjon er følgende: man bør
fortolke barnas verden, deres kultur og
historie på forhånd før man bruker sine
påstander i diskusjoner. Og ikke minst er
det viktig for produsentene å lage riktige
programmer for tegnspråkinteresserte
mennesker, med et rikt og mangfoldig
innhold.
Øyvind Madsen
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Tid for tegn
Vi har sett Tid for tegn 6.november med
reportasje fra Døves Kulturdager i Sta
vanger. Vi syntes at det var bra innhold
og spennende om Oslo Døveforenings
teatergruppe og teaterverkstedet fra Tea
ter Manu sine forestillinger.

Men vi mener det var dumt at Tidfår

tegn ikke filmet alle de forskjellige teater
gruppene fra hele Norge som var med på
kulturdagene. Nå ble det var bare fokus

på to teatergrupper fra Oslo. Det er ikke
riktig mener vi, man bør vise alle som
deltar på scenen.

For eksempel Al folkehøyskole sin fore
stilling om «møte med hverandre». Der
deltok både døve og hørende skuespillere,
og det var en stor utfordring for alle å
bruke tegnspråk på scenen etter så kort
tid på skolen. Kanskje kunne Tidfår tegn

tatt opp spørsmålet om hørendes plass på

scenen under kulturdagene? Hvordan ser
publikum på det?
Når vi nå kritiserer må vi samtidig un
derstreke at Tidfår tegns voksenprogram
mer vanligvis har et veldig godt innhold.
Derfor håper vi at det neste år kan vises
opptak av alle gruppene som spiller ved
kulturdagene. Da vil alle som deltar bli
fornøyd med tv-programmet.
Thomas Johannessen

og Tonje Forness-0ie

Skuffete Vikhov-jubilanter

Kåre Valøy Dalhaug, Håvard Hedde Hollup

og Heidi Hegdahl Nilsen

tegnspråkbrukere - så sånt sett er det nyt
tig også å kunne tegnspråk.

I artikkelen savnet vi bilder fra hotell
oppholdet og fra festmiddagen, hvor det
ble holdt flotte taler. Tidligere bestyrer
Odd Naustvoll, som selv var til stede
under festmiddagen ble ikke nevnt med
et ord. En kunne også ha fått med hvilke
inntrykk de tidligere elevene satt med et
ter dette jubileet, og med en særdeles vel
lykket lørdagskveld med sosialt samvær
med bl.a. dans og musikk. For å trekke
en helhetlig konklusjon av hele artik
kelen synes det som om at det var gjort
forsøk på en slags faglig artikkel av 50
års jubileet, da det ble snekret sammen
innhold om Andrew Murray Holmes,
Vikhov-e!evenes besøk på Vikhov og av
runding med uttalelser av Sissel Grønlie
og Paal Richard Peterson - med vinkling
på tegnspråk.

I dag kan man deleVikhov-elever i to
grupper; de som har tunghørt identitet
og de som har døv identitet. En av un
dertegnede har tunghørt identitet, og har
senere lært tegnspråk som hjelpemiddel
for lettere å kommunisere med tunghørte

uaktuelt i undervisningen. Etter hvert
kom også artikkelen inn på Vikhov
elever som møttes på Vikhov, og med
tegnspråk som vinkling i artikkelen.
I et avsnitt ble to damer nevnt som ikke
lærte tegnspråk under oppholdet, og av
det vil en lett kunne tenke hva årsaken
er til at disse ikke lærte tegnspråk. En
ville tro at Vikhov skole hadde tegnspråk
tilrettelagt, men det var langt fra tilfelle
- skolen praktiserte talespråklig undervis
ning. Noen elever kunne nok noe tegn,
men dette lærte de i fritiden. I tillegg fikk
skolen på begynnlesen av 1970-tallet flere
elever som burde gått på døveskole, og
med dem fulgte det med tegnspråk - noe
som gjorde at nysgjerrigheten på tegn
språk økte hos Vikhov-elevene.

Tilbake til selve artikkelen; det var en
skuffelse å lese at artikkelens overskrift
ikke harmoniserte med store deler av
innholdet. For artikkelen starter med å
fortelle om døve Andrew Murray Holmes
- om hans bitre erfaring og oppfattelse av
sin skolegang på en døveskole i Skottland
på 1960-tallet - i den tid da tegnspråk var Tidligere Vikhov-elever er skuffet over omtalen som jubileetfikk i Døves Tidsskrift.

Gjensynsgleden var stor for mange, også
for de som ikke hadde deltatt på noen
av de tidligere treffene som har vært
arrangert. Vikhov offentlige skole for
runghørte ble startet 17. september 1958,
med et stort flertall av elever fra Nord
Norge og Midt-Norge. Etter hvert dekket
skolen hele landet med unntak av Oslo,
siden Oslo hadde hørselsklasser på Ila
skole. Vikhov var på den tiden landets
eneste tunghørtskole, for elever i alderen
7 til 17 år - med talespråklig undervis
ning. MunnavIesing, høretrening og
artikulasjonstrening var satsingsområder,
for å ivarera tunghørt identitet.

I Døves Tidsskrift nr 8 var det en
artikkel med overskrift <Nikhov-elever
jubilerte!», hvorav overskriften ville
tilsi at artikkelen ville inneholde gamle
Vikhov-elever som møttes for å markere
50-års jubileum fra den gang skolen
ble etablert. Markeringen samlet gamle
elever, både fastelever og korttidselever
på et hotell i Trondheim, der vi møttes
for å se på gamle bilder og filmer fra de
ulike tidsepokene på Vikhov. En fikk
også anledning til å møte noen av de
tidligere ansatte, og en busstur inn til
Vikhov ble også arrangert. Skuffelsen var
stor for mange at skolebygget var stengt,
men til gjengjeld hadde mange glede
av å få komme inn i en av de omgjorte
internatene.
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Skuffet over Teater Manu teateret kunne presentere en 45 minutters
forestilling?

Teater Manus dyktige talespråklige skuespiller Kjersti Fjeldstad. Foto: Teater Manu.

Jeg ble småirritert av å se «En julefortel
ling» av Teater Manu. Vi kan ikke bare
la Teater Manu fortsette på den måten
fremover. Denne kritikken er ikke ment
direkte til skuespillerne, for det er ikke
de som er syndebukker. Kritikken er til
selve Teater Manu.

Jeg beundret kulissene som bestod av ge
nial kunst gjennom projektor, men sam
tidig fungerte det som visuell støy - for
det ble vist flere kjente ansikter som jeg
ville finne ut hvem var. Det førte til at jeg
gikk glipp aven del scener, og mistet den
røde tråden. Samtidig merket jeg at det
ble en del uroligheter blant publikum.
Det var flere som spurte hverandre «Vet
du hvem han er, og hvem er hun, osv»

På den andre siden fikk jeg ikke rid til å
studere bildene som kom fram bak fordi
jeg måtte følge med på hva skuespillerne
hele tiden sa. Det var ingen småpauser
der publikum bare kunne sitte og studere
kulissene en kort stund, slik at vi kunne
hvile øynene litt. Vi måtte velge mellom
å se skuespillerne eller kulissene.

Innledningen til forestillingen ble for
lang. Vi må komme inn i handlingen
straks ellers mister publikum interessen
for å følge med. Åpningsscenen tok kan
skje mer enn 5 minutter. Liksom: har vi
betalt for å se en tullete start av julefor
tellingen? Som avslutning kom de med
replikken «God Juj" på forskjellige språk.
Var det bevisst for å hale ut tiden slik at

Det er atten roller totalt i forestillingen,
og Teater Manu kommer med bare to
skuespillere. Da blir det naturligvis en
god del rollebytting, men noen ganger
var det ikke enkelt for meg å følge med
på rollebyttene. Noen ganger klarte de å
bytte rolle helt tydelig, mens andre gan
ger tenkte jeg: «Hvem er hun nå? Hvem
spiller han nå?» Hva er poenget med
stykket når man bare har to skuespillere
på atten forskjellige roller?
Når det gjelder stemmeskuespiller kan
jeg gjerne videreformidle det andre har
sagt til meg. Stemmetolkingen var helt
fantastisk! Legges det mer vekt på stem
metolkingen enn på tegnspråket?

Teatersjef Mira Zuckerman skrev i
programbladet at vi døve må ha vår egen
tradisjon. Hva med å lage noe som er
tilpasset døve, enn å tilpasse oss den
hørendes verden? Det finnes flere forestil
linger som egner seg bedre for døve enn
akkurat «En julefortelling». Teatersjefen
mener at forestillingens målgruppe er
døve barn og deres familier, men egentlig
er det de hørende som får best utbytte av
å se forestillingen.

Jeg selv er voksen og behersker norsk
tegnspråk veldig godt. Men jeg slet en
del gjennom hele stykket for å kunne
forstå hva skuespillerne sa, for å holde
fast på den røde tråden. Hvis jeg så bort
fra scenen en kort stund, mistet jeg en
god del. Vil et døvt barn på 5 eller 7 år
kunne slappe av og se på hele stykket og
få med seg budskapet uten å bli forstyrret
av forvirrende rollebytting, bakgrunn
skulisser som hele tiden skifter og litt
dårlig tegnspråkbruk uten å kunne hvile
øynene?

Teater Manu får et stort beløp hvert år
av Kulturdepartementet, og det er ikke
snakk om «et par hundretusen kronet».
I tillegg er ikke billetten så billig. Denne
gangen serverte Teater Manu oss en
forestilling som ikke var god. Det er
helt klart at jeg ble skuffet. Skjerp dere,
Teater Manu!

Maren Oriola

(Leserbrevet er forkortet, red.)
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ØJisker alle en Ø?lkti§ cYod cJlul
0!f et cYodt &cptttirjia

www.designtrylckeriet.no

DESIGNTRYKKERIET
fr SfLS~"'P I ASIVlllTGRUPPEIl

DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien.

Romerike Døveforening

Globusgården
Astrids Vei 1
1473 Skårer
E-post: tekar@online.no
Faks: 85027763

Tegnmateriell for alle anledninger!

l,f~.· I~-:;.Besøk oss på internett:
fl www.dagligdata.no
god jul

~~ Nøkkelbo

Vi ønsker alle leserne en riktig god jul

M~rliedshlJsetArs as _
e-gnakbp • lonn • forn:l1nln~føno.el TIt. 23 35 6900 F.... 23358901

Postboks 100, 3162 Andebu
Tlf.: 33 43 88 00
SMS 416 36 999

PB 1479 Vika, 0116 Oslo
Telefon : 23 35 89 00
Telefax: 23 35 89 01
www.markedshuset.no

Postboks 160 - Nordstrand, 1112 Oslo
Tlf.: 23167500 - Ttlf.: 23167501
www.conradsvendsen.no

Vi ønsker alle en riktig god jul

t.:f~ Conrad Svendsen
~t;J Senter

Dvergsnesveien 501
4639 Kristiansand

Hjemmeside: www.kdf.no

Kristiansand Døveforening

Vi ønsker å takke alle våre annonsører
for støtten vi fikk i 2008.
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2008
DØVES MENIGHETER

Alle som er alene julaften ønskes velkommen til Døvekirken i Oslo for å feire jul.
Arrangementet starter med gudstjeneste kl.15.00 julaften. Middagen begynner kl 16.30.
Påmelding til 952 09 906. Vi trenger også frivillige som kan stille opp!

ØSTENFJELSKE DISTRIKT
Oslo

• Onsdag 10. desember 11.00
• Søndag 14. desember
• Mandag 15.desember 10.00
• Torsdag 18.desember 10.00
• Torsdag 18.desember 12.00
• Julaften 12.00
• Julaften 15.00
• Julaften 16.30
• 1. juledag 11.00
• 5. juledag 16.00
• Fredag 9. januar 18.00

Adventsgudstjeneste, Conrad Svendsen Senter.
18.00 Lysmesse, Døvekirken.
Bamehagegudstjeneste, Døvekirken.
Barneskolegudstjeneste, Døvekirken.
Ungdomsskolegudstjeneste, Døvekirken.
Julaftensgudstjeneste, St. Hanshjemmet.
Julaftensgudstjeneste, Døvekirken.
Julaftensgudstjeneste, Conrad Svendsen Senter.
Juledagsgudstjeneste, Døvekirken.
Barnejuletrefest, Døvekirken.
Voksenjuletrefest, Døvekirken.

FØIjulsguqstjeneste, Aulerød barnehage.
Julegudstjeneste, St. Olavskapellet.
Skolegudstjeneste, Holmestrand kirke.
Juletrefest, Døvesenteret i Sandefjord

11.00 Juletrefest, Evjens Minde på Ål.

Vestfold
• Fredag 12. desember 10.00
• Søndag 14. desember 16.00
• Torsdag 18.desember
• Søndag 28. desember 16.00

Telemark
• Fredag S.desember 19.00 Advents- og førjulsgudstjeneste i Telemark

Døveforening.

Hedmark
• Torsdag 18.desember 18.00 Julegudstjeneste, Storhamar kirke.

Buskerud
• Lørdag 10. januar



I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2.juledag 26.desember kl.ll.00.
I år kommer den fra Trondheim døvekirke.

VESTENFJELSKE DISTRIKT
Bergen

Adventsgudstjeneste mf dåp, Oddemes kirke, Kristiansand
Juletrefest m andakt, Kristiansand Døvesenter

Førjulskos m andakt, FFH i Sør-Rogaland
Gudstjeneste for skole og barnehage, Døvekirken i Stavanger
Julaftengudstjeneste, Døvekirken i Stavanger
Juletrefest m andakt, Stavanger Døvesenter

• Søndag 14.desember: Lysmesse i Bergen døvekirke kl.18.00.
• Tirsdag 16.desember: Skolegudstjeneste for elevene ved Hunstad skole kl.B.OO i

Bergen døvekirke.
• Fredag 19.desember: Samling for Pinnelien barnehage kl.10.00 i Bergen døvekirke
• Julaften 24.desember: Andakt på Konows senter kl.12.00
• Julaften 24.desember: Julaftengudstjeneste kl.15.00 i Bergen døvekirke
• l.juledag 25.desember: Åpen kirke med andakt og sosialt samvær kl.13.00 i Bergen

døvekirke
• Søndag 28.desember: Dåpsgudstjeneste i Bergen døvekirke.
• Lørdag 3.januar: Julefest i samarbeid med Bergen døvesenter
• Søndag 9.januar: Misjonsforeningens juleselskap

Møre
• Julaften 24.desember, kl. 1400: Gud~tjeneste i Volsdalen kirke, Ålesund.

Lørdag 3.januar, kl.1500-1900: Julefest for små og store i Volsdalen menighetshus,
Ålesund. Pris kr.150,- for voksne, gratis for barn.
Påmelding til døvepresten (f. eks. sms: 95078362) innen tirsdag 30.desember.

NORDENFJELSKE DISTRIKT
Trondheim

• 18. desember kl.16.30 skolegudstjeneste vIPer Walle.
• Juleaften kl.15 familiegudstjeneste vIPer Walle.
• 29. desember kl.15 juletrefest i samarbeid med Trondheim døveforening på

Klosterbakken.
• 1. nyttårsdag kl.11 gudstjeneste vIPer Walle på Havsteinekra helse og velferdssenter

Levanger
• 28. desember kl. 11 gudstjeneste vIPer Walle i Bamberg kirke.

Tromsø
• Se kunngjøringer på tekst-tv eller i lokalavisen

Kristiansand
14. des. kL 1100:
3. januar kl. 1400:

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT
Stavanger
7. des. kl. 1600:
17. des. kl. 1000:
24. des. kl. 1500:
4. januar kl. 1600:



ARBEIDSPLASS
helge.herland@doveforbundet.no

En.fantastisk bedrift

Frank Mohn Fusa AS ligger ved sjøen og har eksport av 90 prosent av varene til utlandet. Transporten skjer både tillands og til sjøs

Tre døve maskinarbeidere
Bedriften har gått fra sildepumper til å
bli verdens største produsent av pumper
til tankskip og oljevirksomhet. Det er
enorme dimensjoner over pumpene.
Framo Fusa produserer først og fremst
pumper for tankskip, mens en annen
bedrift, Framo Flatøy, er rettet mot
oljevirksomheten. De bygger store under
vannsstasjoner som står på havets bunn.

Framo har et veldig godt rykte både
blant ansatte, kunder og blant folk flest
i Bergensområdet, men er kanskje ikke
like kjent ellers i landet. Hvorfor blant
folk flest? Jo, fordi bedriftens eier, Trond
Mohn, snakker varmt om fellesskaps
verdier og sosialdemokrati. Han ikke
bare snakker, han handler også. De siste
årene har han gitt utrolige 1,5 milliarder
kroner til forskning, utdanning og idrett!
Han har blant annet finansiert idretts
anlegg for mer enn 30 idrettslag. Selv er

Mohn ydmyk og beskjeden og under
streker ved enhver anledning hvor viktig
det er med dyktige ansatte i alle produk
sjonsledd. Men nå var det ikke eieren vi
skulle skrive om, men de tre døve som er
ansatt i bedriften hans på Fusa.

- Vi er stolte av å være ansatt i en bedrift
der eieren gir så rause gaver til viktige
formål i samfunnet, sier de tre mas
kinarbeiderne Dag Hafstad (56), Emil
Leinebø (5l) og lærlingen Erlend Løn
ning (20).

Dag og Emil har jobbet hos Framo i 28
år, mens Erlend er inne i sitt andre år
som lærling i maskinarbeiderfaget.
- Dag og jeg har to ekteskap, et med
hverandre og et med våre koner, ler Emil
og legger til:
- Jeg jobber en uke dagskift og en uke
kveldsskift. De ukene jeg jobber kveld
har jeg fri om fredagene.

- Også jeg jobbet skift tidligere, men nå
jobber jeg på montøravdelingen og der
går jeg bare dagskift og det er jeg glad
fot. En robot har overtatt for meg på
kveldsskiftet som maskinarbeidet. Med
fri hver kveld blir det bedre tid til sosiale
aktiviteter, ikke minst til bowlingen som
er min store hobby, forklarer Dag.
- Jeg er glad for at jeg fikk lærlingplass
her. Miljøet er veldig godt, flere av de
hørende kan tegnspråk og lønna er bra,
smiler Erlend.

Når vi spør om det ikke er slitsomt å
pendle Bergen - Fusa hver dag med buss
og ferge i all slags vær ristede på hodene
og mener at alt blir en vane.
- Jeg står opp klokken fem og bruker
egen bil. Da er jeg på jobben før syv,
mens Emil og Erlend tar bedriftens fel
lesbuss fra byen og er på plass kvart over
syv. Med egen bil kan jeg også jobbe mer
fleksibelt om ettermiddagen og dermed
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Fra venstre foran Emil Leinebø og Dag Hafstad, bak Erlend Lønning, tre fornøyde ansatte
i Frank Mohn Fusa AS.

ha mulighet for å opparbeide avspase
ringstimer, fremholder Dag.
De to andre forsikrer at de sover godt på
bussen, både til og fra jobben, og mener
bedriften er en så god arbeidsgiver at de
greit tåler pendlingen.
- Vi hare eget svømmebasseng og trim
rom som vi kan bruke fritt før eller etter
arbeidstiden, også sammen med familien.
Vi slipper å lage matpakke, for i lunsjen
kan vi spise og drikke det vi vil for bare
12 kroner dagen, informerer Emil.
Og som besøkende kan vi bekrefte at
maken til lunsjbord hat vi ikke sett i
noen bedtift, og det med vekt på sunne
retter, mye grønt og mye grovt i et fantas
tisk rikt utvalg.

Gode erfaringer med døve
- Vi har gode erfaringer med døve
arbeidstakere. De har lang ansettelsestid
i bedriften og er godt integrert i avdelin
gene sine. Det er ingen problemer med
kommunikasjonen, understreker Thor
vald Opheim, som er opplæringsleder i
Framo-Fusa.
- Dere har nettopp også ansatt en døv
lærling?
- Ja, en døv lærling ble ansatt i august
2007. I forkant av denne ansettelsen
hadde bedriften møte med Slåtthaug
videregående skole og arbeidskonsulenten
for døve om hvordan vi best kunne legge
forholdene til rette for en døv lærling i
vår læreavdeling for maskinfag. Blant
annet hadde vi eleven inne til en prøve
ansettelse, der han fikk mulighet for å bli
kjent med oss og vi med ham. Vi hadde i
denne perioden med oss en tegnspråktolk
som hjalp oss med kommunikasjonen. Vi
konkluderte med ansettelse og så på det
som en utfordring. Vi bestemte også at vi
skulle gjennomføre kurs i tegnspråk med
hele læregruppen på maskinfag, pluss en
del andre personer som lærlingen naturlig
ville komme i kontakt med. Kurset ble
gjennomført i fjor høst, og mitt inntrykk
er at dette ble en god investering og åpnet
for enda bedre kommunikasjon.
- Bruker dere tolk på møter?
- Vi benytter tolk til avdelingsmøter og
spesielle opplæringssituasjoner der det er
viktig med en god og riktig forståelse for
alt som blir sagt. Men utover dette har
det vært en svært god dialog mellom døv
lærling og de andre i avdelingen. Han
er blitt veldig godt mottatt og har selv
bidratt til en spesiell positiv kommunika
sjon, sier Thorvald Opheim - som selv
har jobbet i bedriften fra 1965!

De ro gamlingene bruker ikke så mye
tolk.

- Det hender vi bruker tolk, men stort
sett klarer vi oss med den informasjonen
vi får av arbeidsformannen og arbeids
kolleger. De snakker tydelig, kan noen
tegn - og da helst tegn vi har laget selv,
og står vi helt fast bruker vi penn og
papir, forteller Emil Leinebø.
- Det er en flott bedrift å jobbe i.
Arbeidsmiljøet er svært godt og jeg
husker med glede tiden på bedriftslaget
i håndball, da var der sjefen selv, Trond
Mohn som var målvakt. Der forteller litt
om en roppsjef som også er en av guttene,
mener Dag.
Ja Trond Mohn er ikke bare raus med
samfunnsgaver, han vet også å sette pris
på sine ansatte med fine julebord, blåru
rer og andte goder. Det mannfollene ikke
forteller oss er at lønna er bedre enn i de
fleste andre mekaniske bedrifter. Hvert

. år vanker det julebonus, som i 2007
kom helt opp i kr. 60.000, ifølge bladet
Økonomisk Rapport. En slik bedrift
fortjener dyktige ansatte, og det har de
i Dag Hafstad, Emil Leinebø og Erlend
Lønnning.
- Da jeg var helt ny jobbet jeg med en
pumpe. Da jeg ble forklart at det jeg job
bet med hadde en verdi på kr. 250.000

. var det ikke fritt for at jeg ble litt skjelven
for å mislykkes. Men det gikk heldigvis
bra, avslutter Erlend Lønning.

Fakta:
Bedriftens navn og adresse:
Frank Mohn Fusa AS, Venjaneset, Fusa
Bransje: Mekanisk industri
Omsetning: 1800 mill kr (2005)
Antall ansatte totalt: 620, derav

57 lærlinger. Antall døve ansatte: 3
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Språkforkjemperen
helge.herland@doveforbundet.no

- Hva var det som fikk deg til å arbeide
aktivt for tegnspråk?
- I løpet av 1980 fikk vi to døve døtre, og
hvordan skulle opplæringen og språkene
bli for dem? Det var da jeg bestemte meg
for å gjøre noe med dette.

To barn i 1980 ble mulig ved å adoptere
en jente og føde en jente, det er få som
kan skryte av så god uttelling på ett og
samme år. På 1970-80 tallet raste det en
diskusjon i de nordiske døveorganisasjo
nene og også i NDF om man skulle be
trakte norsk tegnspråk som et fullverdig
språk? Eller som noen mente: at tegn
språk bare skulle være et hjelpemiddel
til munnavlesningen gjennom å satse på
tegnspråknorsk, der tegnene skulle følge
det norske talespråkets grammatikk.
Debatten var het, men det var aldri noen
tvil om på hvilken side Odd-Inge stod.
- I NDFs tegnspråkutv"alg var vi fire
medlemmer, og som oftest sto Halvor

- Jeg vokste opp i et tegnspråklig miljø, eller det er rettere å si at jeg vokste opp i et tospråklig
miljø med norsk tegnspråk og norsk skriftspråk. Lære å snakke gjorde jeg først på skolen. Tolv år
gammel ville jeg snakke til den hørende del av min familie, og da sa en hørende kusine av min
mor mens jeg så på: når skal gutten din lære å snakke? Det ble en kalddusj! Det førte til at jeg
i mange år fikk angst når jeg skulle snakke. Det var først da jeg hadde passert 25 år at jeg turde
å snakke med stemmen offentlig, betror Odd-Inge Schroder oss.

Gjennombrudd forståelse og bra argumentasjon, selv om
for tegnspråk litteraturhenvisningen til norsk tegnspråk
2008 vil bli stående i historien som det er riktig skral. Et punkt jeg stusser over
året norsk tegnspråk fikk sitt offisi- er at forfatteren av stortingsmeldingen
elle gjennombrudd gjennom omtalen i skriver at tegnspråkene i verden man-
stortingsmeldingen «Mål og meining», gler skriftspråk, mens talespråkene har
om de norske språkene bokmål, nynorsk, skriftspråk. Vi har ca 6.000 talespråk i
samisk og norsk tegnspråk. Da er det verden, men bare 150 av disse språkene
naturlig å ta en prat med Odd-Inge, som kan skrives.
kanskje mer enn noen andre her i landet - Hvordan er statusen for norsk tegn-
har kjempet for tegnspråkets status både språk i samfunnet i dag?
innad i døvemiljøet og utad i samfunnet. - Meget oppløftende. Aldri har så mange

visst noe om norsk tegnspråk gjennom
kurser og utdanning. Ja, det er nok
betryggende at makten bak den norske
språkpolitikken omsider er velvillig mot
døve og deres språksituasjon. Samtidig
finnes det fordommer og myter hos visse
maktmennesker, noe som kan skade
utviklingen hos Cl-barn. En fin status
betyr at NDF ikke må hvile på laurbær,
men kjempe fortsatt, for ingenting er
statisk her i livet.

- Stortingsmeldingen er pussig for den
er skrevet på et minoritetsspråk: nynorsk
som bare en tiendedel av nordmenn bru
ker, begynner den gamle riksmålsman
nen Odd-Inge.
- Den er likevel et meget verdifullt
dokument om norsk språk og de andre
språkene i Norge. Beskrivelsen av norsk
tegnspråk er en meget hyggelig lesning,
som gjør meg riktig glad, for det er en fin
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Greftegreff, Nora Edwardsen Mosand og
jeg sammen i synet på tegnspråkpolitik
ken. Likevel ble vi beskyldt for udemo
kratiske holdninger når vi var tre mot
en. Det var tøft å oppleve å få kritikk for
mitt eget tegnspråk, fordi jeg brukte for
dårlig norsk, for lite norsk på munnen 
jeg som enda var norsk filolog.

Det hjalp nok på humøret å få den første
doktoravhandlingen om norsk tegnspråk
av Marit Vogt-Svendsen dedisert til seg
selv og Nora. På veien til filologstudi-
ene hadde Odd-Inge i 1968 gått ut fra
latinlinjen på Grefsen høyere skole med S
i hovedstil og 73 poeng, karakterer som
selv den beste hørende elev ville jublet
over. Odd-Inge klarte det som døv og
uten tolkehjelp, men kompenserte med
mye ekstra lesing på egenhånd og ekstra
timer med lærerne.

Bøkenes verden
- Du er det vi kan kalle en typisk lese
hest?
Min fat Otto fortalte på et meget
malerisk tegnspråk eventyr, fortellinger,
anekdoter og oversatte fra barnebøker.
Oversettelsen hjalp meg. Jeg var 9 YZ år
da jeg leste Bamse Bums bøkene på egen
hånd og sammenhengende etter at min
far hadde oversatt på forhånd. Jeg leste,
så jeg ble rød og svimmel. Jeg forstod
innholdet og dermed mye av norsken.
Neste bok var «Tom og lykkeguden» om
kinesiske forhold, og siden har det vært
lesing non-stop.

Som fast bokanmelder i Døves Tidsskrift
et Odd-Inge altlesende, ja selv idrettsbø
ker påstår han å ha glede av å lese, selv
om han aldri selv har vært opptatt av å
løpe 100 meter fortere enn andre - eller
kjenner til hvilke lidelser trønderne strir
med når Rosenborg ikke får det til.
- Utenom faglitteratur konsentrerer jeg
meg om historie, krim, humor - jeg liker
godt Wodehouse, dikt - gjerne av Hans
Børli og Tor Ulven og religion - gjerne
sammenlignende og mystikk.

Yrkeslivet
- I mine første yrkesaktive år som kateket
i De døves menigheter og som norsklek
tor for døve elever i videregående skole
irriterte det meg gang på gang å høre
tegnspråkbrukere omralt som språkinva-

Portrettet

lide og som tegnspråkavhengige. Jeg vil
takke Per Mehlum som presset meg til
å melde meg på det første internasjonale
tegnspråksymposiet i Stockholm 1979
hvor jeg foreleste om tegnspråk i bruk
i filosofi og religion. Jeg ante ikke hva
tegnspråklingvistikk var for noe den
gangen. På innstendig oppfordring av
døvekonsulent John Vigrestad begynte
jeg som tegnspråklærer på Statens spesi
allærerhøyskole i 1980. Oppgavene var
blant annet å forelese om for og imor
tegnspråk!

Odd-Inge må ha argumentert best for
tegnspråk, for senere ble han fast ansatt
ved Institutt for spesialpedagogikk
ved Universitetet i Oslo, avdeling for
tegnspråkstudier. I dag er han før
steamanuensis på avdelingen og en mye
brukt foreleser i faglige fora også utenfor
universitetet.

- Hvordan kan det ha seg at Universite
tet i Oslo i flere år har utdannet tolker i
norsk tegnspråk, og gitt døve studenter i
grunnstudium, påbygning og mastergrad
i norsk tegnspråk - mens utdanningen av
audiopedagoger har bygget på en hel an
nen oppfatning av døves språksituasjon?
- De som er ansvarlig for audiopedagog
utdanningen, tror nok at døve skal bli
hørende av Cl og derfor bli integrert.
Døve mennesker er forsvunnet fra deres
tankegang. Etter mitt syn er det en
avgrunn mellom tegnspråkfolk og visse
audiopedagoger - det går kort og godt
på menneskesynet på døve, på synet
på tegnspråk og språk generelt og om
tospråklighet er skadelig slik at døve hjer
ner sprenges av for mye språklig input.
Men en som i dagens situasjon vil bli
audiopedagog kan i dag ta tegnspråkstu
dium supplert med utdannelse i audiope
dagogikk og spesialpedagogikk.

Døvemiljøet i endring
Døvemiljøet er blitt mer mangfoldig de
siste 30 årene, det er blitt flere døv-
blitte og tunghørte, flere hørende som
kan tegnspråk, flere døve som har gått
inkludert i hjemmeskolen - og så alle
barna med Cl som mange forventer skal
klare seg uten tegnspråk. På bakgrunn
av denne utviklingen, tror Odd-Inge at
norsk tegnspråk vil overleve de neste 100
årene?

1950: 3 år og en ordentlig godgutt.

- Ja, det er jeg sikker på. Jeg har stun
dom opplevd at døvblitte, tunghørte og
hørende tegnbrukere blir mer døv enn
oss som er født døve. Det virker som om
de ut fra sitt språklige kjennskap til tale
og skriftspråk har fattet mulighetene og
rikdommen i norsk tegnspråk.

Døvesamfunnet endrer seg for hver gene
rasjon, men det vil alltid bli mennesker
som har problemet med hørselen i minst
hundre år frem i tiden. Talespråket vil i
gruppesammenheng alltid presentere et
problem for mennesker som ikke hører
normalt. Døvekulturen er en visuell kul
tur sprunget ut fra livet med å være sterkt
hørselshemmet.

De har kjempet seg frem til en naturlig
kommunikasjonsform som tegnspråk.

Mange foredrag
- Hva arbeider du med nå?
- Jeg har forskningspermisjon. Det betyt
ingen undervisning, men kun forskning.
- Frister det med jobb i Sptåkrådet - eller
drømmer du om noen siste år i arbeidsli
vet som forfatter?
- Der sa du det! Jeg har fonsatt masse jeg
skulle skrive om - og også mange notater
og kladder fra år tilbake som jeg gjerne
skulle renskrevet.

- Du holder en drøss med foredrag,
skriver artikler og holder det gående på
seminarer i inn- og utland. Får du tid til
å nyte livet? Har du brukt sportsutstyret
du fikk på 50 årsdagen for 11 år siden?
- I år har jeg forelest både i Frankrike,
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Irland og Danmark i rillegg til de mange
foredragene her i landet.
Det blir likevel tid til noen pustehull
innimellom. Vi har gått på ski i Fet
marka om vinteren, svømt i tjern og fjord
om sommeren, plukket bær og sopp om
høsten.

- Hva får en innbarket Oslogutt til å
flytte på bondelandet Fet på Romerike?
- Mine foreldre tok meg fra barndommen
av ut i Nordmarka sommer og vinter.
Jeg har faktisk disransemerker på ski, 2
bronse, sølv og gull. Vi hadde hytter på
Al og ved Strømstad. Og da jeg oppdaget
at toget tok oss inn til byen på 18 minut
ter, var det greit å få et skikkelig landeliv.

Odd-Inge har vært med i styret for
DeafHistorie International fra 1997, i
perioden 2000 til 2006 som president.
Gjennom dette arbeidet mener han å ha
lært mye om internasjonalt samarbeide
og kommunikasjon mellom mennesker
av ulike kultur. Han ser på det som en
forlengelse av det internasjonale tegn
språkarbeide han har gjort for NDF i
Pakistan, Sri Lanka, Nepal og India og
for Døves menigheter på Madagaskar.

- Tegnspråk og døvehistorie er to sider
aven samme sak. Lingvister uttrykker
seg stundom som om de var de første
som «oppdaget» tegnspråk, selv om døve
i gruppe brukte tegnspråk og gledet seg
over språket århundrer før. Det minner
meg om Columbus som mente at han
alene oppdaget Amerika i 1492, men
var det ikke indianerne som oppdaget
kontinentet 35 000 år før ham?

Familiemannen
Odd-Inge er bestefar til seks. Han synes
det er morsomt å se hvordan unger
utvikler seg, men samtidig bli spart
for farsrollens forpliktelser smiler han.
Han lar seg fascinere av å se barna leve i
øyeblikkets stunder.

- Du har døve foreldre, døv bestemor, du
er selv døv, du har døve barn, er det døve
også blant barnebarna?
- Mine barnebarn er hørende, men jeg
har et bonusbarnebarn som det heter,
min sredatter har en døv sønn, så jeg føl
ger med i utviklingen av tegnspråk blant
de yngste, og ser dessverre de uslitelige

Portrettet

gamle holdninger mot døve dukker opp
nå og da. Selvsagt har jeg også hørende
slektninger, et par av dem er tolker. Min
far hadde døv bror, og min mor 3 døve
søstre pluss døve ektefeller pluss fjernere
døve slektninger.
Faren Otto Schrøder var blant annet
redaktør for Døves Tidsskrift i noen
år, på samme tid var onkelen Wilhelm
Schrøder forbundsleder i NDE Sammen
la de to brødrene ned et stort arbeid i
årene etter annen verdenskrig for å få
bladets og forbundets økonomi på beina
igjen. De kunne overlevere et godt bo til
sine etterkommere.

- Hvilke tanker gjør du deg om den me
disinske utviklingen som gjør det mulig å
fjerne fostre hvis de er døve?
- Det er den samme rasistiske synet at
man kan fjerne jøder, sigøynere, homo
file og tasmanere fra jordens overflate
sammen med kvinnelige fostere. På
Institutt for spesialpedagogikk var det
en sympatisk betjent som hadde Dows
syndrom - han var dyktig innen sitt felt,
men hadde han vært foster i dag så var
han blitt avlivet. Jeg sier at det er en syk
ideologi som styrer den såkalte utviklin
gen!

Julefeiring
- Vi står foran julehøytiden. Hvilket
forhold har du til julen?
- Jul betyr fred og løfte om noe nytt. Jeg
liker Rolv Wesenlunds påstand om at
Jesus er populær fordi han er et umæ
lende spedbarn, men ved påske og pinse
er Jesus for utfordrende for mange.

- Hørende snakker om hvilke julesalme
de liker best. Er det dumt å spørre døve
om det samme?
- Jeg har gjennomgått talespråklig
skolegang og lærte «å synge». Så jeg
gnåler, men passer på at det ikke er noen
hørende i nærheten, fortsatt på enkelte
julesalmer, som Deilig er jorden og lig
nende.

- Du har polsk kone. Er det stor forskjell
på norsk og polsk julefeiring?
- Ja, absolutt. For eksempel er det «faste»
julekvelden, da spiser man bare masse fis
keretter og soppsuppe med brødsbrytelse,
det vil si velsignet oblat for ønske om
alt godt i det kommende kirkeåret. Det

1968: Russ med toppkarakterer,

er uvant for dem som må ha ribbe eller
pinnekjøtt, men nydelig likevel. Kjøtt
rettene serveres de andre juledagene. Jeg
har akseptert polsk kultur så pass mye at
jeg har tatt mellomnavn Janusz, avslutter
Odd-Inge Janusz Schroder!

Fakta
Odd Inge Janusz Schroder, 61 år, Fet.
Gift med Bogumila.
To voksne barn, pluss et bonusbarn
6 barnebarn.
Jobber som førsteamanuensis ved Insti
tutt for spesialpedagogikk ved Univer
sitetet i Oslo.

Hvor går drømmeferien?
Til verdensdelen India igjen.
Hva er livretten din?
Bedre å spørre hva som ikke er det 
kjøtt fra sau unngår jeg!
Hva ser du helstpå TV?
Nytt på Nytt, serie som King of
Queens, en eller annen actionn1m, og
Nyheter på tegnspråk.
Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet og undertrykkelse 
spesielt mot døve mennesker og mot
kvinner.
Hvilke teaterforestilling husker du best?
Som tegnspråkkonsulent husker jeg
best Privattimen. Og i vår jobbet jeg
med to unge døve skuespillere med å
oversette Wergelands dikt til tegnspråk
Fascinerende for meg å se tegnspråk i
nye hender - likevel tidløst, for jeg som
liten gutt har pratet med gamle døve
som hadde gått på Balchens døveskole!
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BOI{ANMELDING

SKOLE OG FORENING

Thorbjørn Johan Sander
Christianssands døvstummeinstitut
1850-1893
Kristiansand døveforening 1908-2008
Utgitt 2008 Kristiansand døveforening
ISBN 978-82-303-1089-2

Anmeldt av Odd-Inge Schroder
o.i.schroder@isp.uio.no

Ennu en historiebok fra vår SO-årige skri
bent - still going strong! Dette er en to
delt bok om døveskolen og døveforenin
gen i Kristiansand. Sander skriver godt
og konsist om dette. Av og til ønsker lese
ren mer. Sander har regnet ut at mens det
tok 30 år fra døveskolens opprettelse ril
at det ble egen forening i Oslo og Bergen,
tok det hele 67 år i Trondheim, og for
Kristiansand 5S år. Døveskolene samlet
elever og slik ble det dannet grunnlag
for et døvemiljø. Men det er ikke alltid
slik - vi har en rekke døveforeninger i
norske byer uten døveskole. Og omvendt
har vi Holmestrand døveskole, men byen
fikk aldri noen døveforening. Å drive
historiearbeide er et derektivarbeide,
for eksempel finnes det ingen omtale av
opprettelsen av døveskolen i Kristiansand
i byens egne aviser, derimot i Hedemark
Amtstidende, som igjen refererte fra
Lillehammer Tilskuer! Det er tilgang til
materiale som bestemmer hva man kan
finne, og Sander har hatt gode støttespil
lere. Det er egentlig to bøker som burde
ha fått hver sin bokanmeldelse.

Første del er om døveskolen, som egent
lig er biografi om to sterke bestyrere som
begge var cand.theol. Den første het
Thorstein Alarich Christensen som var
mer prest enn pedagog og holdt på i 10
år. Den andre, Ernst Hadeler Ziesler,
holdt på i over 30 år. Han ble senere også
bestyrer for Bergen døveskole og så for
Rosings døveskole som siden ble Holme
strand døveskole. Omkring IS50 støttet
Stortinget med stipendier ril personer
som ville utdanne seg til døvelærere, sam
tidig som det var lite økonomisk støtte til
de efterhvert de 6 private døveskoler, kun
Trondheim var offentlig døveskole. Vi
leser om kampen for å få myndighetene
og folk Hest til å forstå at døve kunne
undervises. Undervisningen krevde bedre
økonomi og holdningsendring. Det var
tydelig kontakt mellom døveskolene, for
vi leser om andaktsmøter på søndager i
Kristiania, Bergen og Kristiansand
for voksne døve som var konfirmert.
Fremstillingen er naturlig nok sett fra de
hørendes synsvinkel, fordi skrift var ført
av de hørende. Det var bestyrerne som
skreven del årsberetninger og elevomta
ler. Hvordan hadde fremstillingen vært
hvis perspektivet var fra døve selv - men
de var ikke skriveføre, dessverre. Det var
en døv utgått fra Trondheim som var
lærer i Kristiansand, men navn er ikke
oppført her. Så vi hadde en døv medlærer
i Kristiansand IS53!

Målet var at døve elever efter 6 år skulle
kunne beherske tale- og skriftspråket.
Christensen og Ziesler viste seg som gode
pedagoger som prøvde å få døve små
unger til å fatte sammenhengen mellom
begrepet og symbolet (ord eller tegn).
Dette var en blandet metode: "Til dette
er det naturligvis for ridlig å bruke Iyd
språker, så man tar til hjelp «det Sprog,
der er hans Eiendom, nemlig Gebærdes
proget.», skrev Christensen side 22. Her
ser vi kimen til det tegnspråk som siden
ble utviklet frem til dagens sørlandske
tegnspråk. Først senere fra ISS1 av kom
det krav om en ren oral metode uten
noen som helst tegnstøtte. Merkelig nok
ble håndalfabetet ikke brukt i undervis
nlllgen.

Andre del er om døveforeningen som
viste seg å være to år eldre enn antatt,
nemlig fra 1905. Den første formann var
en døv Joh. R. Gundersen, som senere ble
formann i Oslo døveforening 1941-42.
En døv sekretær Thoralf Strømme ble
senere redaktør av Tegn og tale (Døves
tidsskrift). Kristiansand døveforening ble
senere omdannet til en kristelig døvefore
ning slik det var med Here andre foren
inger her tillands. Velmenende hørende
overtok og bestemte hvordan døve burde
ha det, det ble feks. protokollført at 5
gikk til gudstjeneste - foreningssak? Til
en døvegudstjeneste kom det 13, like før
hadde det vært en fest med 40 stykker.
Av og til ønsket vi at forfatteren kunne
hatt med Here navn slik når han omtaler
at et døvt par feiret sølvbryllup. Hvem
var de? På side 137 skriver forfatteren om
et vanskelig forhold mellom visse døve
og hørende. Uforståelig omtale - hvorfor
heller ikke skrive «vanskelig forhold mel
lom døve og visse hørende»?
Arne Birkenes er et sentralt navn i
foreningen med innsats i over 40 år. Et
sentralt sted i døvemiljøet har feriehjem
met Solheim vært. Selv om den sørgelige
brannen i 1990 la feriehjemmet i aske,
så har døve gjenreist det som en impone
rende bygning. Ellers har Kristiansand
døveforening vært vert for ungdomsleir,
kulturdager, kirkemøte, landsmøter osv.
Men hvor i all verden er det blitt av alle
bildene? Historieutvalget har jo samlet
en god del - det burde vært minst 20-25
bilder Here i boken. Sander gjenforteller
en anekdote fra Bjørnstjerne Bjørnsons
barnebarn - men hvor står det?
Denne gangen vil jeg gi Sander ros for
litteraturlisten i forhold til tidligere
bøker av ham. Det blir lettere for andre
interesserte å finne frem til mer avgren
sede tema. Likevel savner vi henvisning
til John Sandelis beretning om døvefore
ilIngen.
I alle fall: Gratulerer til Kristiansand
døveforening med en hendig og pen, inn
bundet bok med mye historisk informa
sjon mellom to permer. Boken gir et godt
bilde aven solid og arbeidsom organisa
sjon og inneholder nytt om døvehistorien
på Sørlandet.
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Tekst: Lise Valestrand

Foto: Katrine Søbstad Einan

Et møte med sangstjernen

Maria Arredondo
Endelig er helgen kommet, den vi har ventet lenge på. Ja, for
denne helgen blir en helt spesiell helg for Katrine og meg som
begge er tunghørte. Vi skal nemlig møte en av Norges største
sangstjerner Maria Arredondo, for tiden engasjert som hove
drolleinnehaver i musicalen Sound og Music på Edderkoppen
Teater i Oslo.

30 døves TIDSSKRIFT

Terningkast 6 i VG
Maria er født: 6. juli 1985 i Kristian
sand. Allerede 10 år gammel hadde
hun opptrådt på mange lokale konser
ter og arrangementer.
Hun ble innlemmet i stallen til
artistbyrået Scandinavian Artist Ma
nagement kun 14 år gammel, og fikk
kontrakt med plateselskapet Universal
Music i 2000. Frem til hun platedebu
terte, forsøkte hun seg på det meste fra
klassisk til pop, og hun brukte to år på
å finne frem til den stilen hun ville ha
som soloartist.
Marias første single Can Let Go ble
sendt ut i mai 2002, etterfulgt av Just
A Litde Heartatache og In Love With
An Angel en duett med Christian
Ingebrigtsen (tidligere medlem av pop
gruppen al), som også hadde kompo
nert sangen.
Debutalbumet Maria Arredondo
kom på markedet i mars 2003, blant
bidragsyterne var Christian Ingebrigt
sen, Merethe LaVerdi og Espen Lind.
Albumet solgte til platina (40 000).
Ble også belønnet med terningkast 6
i VG. Hele 4 av sangene på hennes
debutalbum nådde wpp tre plasserin
ger på hitlistene. En presentasjon hun
så langt er alene om i Norge.

<..Medlemsblad for N.!Jrges 'Døveforbund

Intervju
Kathrine og jeg har avtalt intervju med
Maria i kafeen på Edderkoppen hotell.
Plutselig kommer en jente med en sprud
lende sørlandslatter og hilser på folk - en
liten jente får en stor klem av Maria. Vi
reiser oss litt beskjedent. Maria kommer
smilende over til oss. Jeg og Katrine pre
senterer oss. Vi har tatt med oss et Døves

Tidsskrift, slik at hun får se hvilket blad
vi intervjuer for.

- Oi har du sett, så stilig, helt fantastisk
blad. Det er hyggelig og spennende å bli
intervjuet i et slikt blad.

- Kan du noe tegnspråk, spør vi?
- Jo, nei, jeg kan faktisk ikke det. Jo, jeg
kunne bokstavere navnet mitt tidligere,
men nå husker jeg det ikke lenger.

Vi demonstrerer navnetegnet for Maria
og viser hvordan hun kan bokstavere det.

- Å ja sånn var det, hvordan gjorde du
det igjen?
Maria staver navnet selv og er kjempe
swlt

- Nå kan jeg det da, sier Maria ivrig.
- Hvor har du møtt på tegnspråk tidli-
gere?

10/2008



- Hvor jeg har lært der før, spør Maria
med et tydelig spørrende ansikt.
- Jo, jeg fikk et hefte med håndalfabetet
og noen tegnillustrasjoner og da kunne
jeg liksom se hvordan man stavet ord,
også navnet mitt.

- Vi har med flere håndaifabeter til deg,
også en liten tegnspråkbok der tegnene
er lett forklart om det skulle være av
interesse.
- Så morsomt. Jeg fikk noe slikt etter
en konsert en gang, men fikk aldri vite
hvem jeg fikk de av fordi alt gikk så fort.

Jeg forteller at jeg ga henne dette for 4
5 år siden, da hun var i Bergen sammen
med Christian Ingebrigtsen på kjøpesen
teret i Åsane. Maria blir helt i ekstase.

- Det var deg det, nei så morsomt. Det er
lenge siden nå. Så utrolig gøy.
- Hva synes du om at døve og tunghørte
kommer på konsertene dine?

Maria Arredondo i midten sammen med Katrine S. Einan (til venstre) og Lise Valestrand.

- Det synes jeg er veldig, veldig, veldig
morsomt og fantastisk. Kan jeg spørre, et
det slik at dere hører vibrasjonene, altså
at døve føler musikken gjennom krop
pen?

- Ja, vi føler ofte musikken igjennom
beina, for eksempel hvis det er god bass
på en sang føler vi lett vibrasjonene.

- Så spennende, smiler Maria.

Vi forteller at døve ofte har med seg
tegnspråkrolk som formidler konserten
eller showet. Det blir mer og mer van
lig at enkelte konserter blir tilrettelagt
med tolk. Vi spør om hun har brukt
tegnspråkrolk på musikalen eller andre
konserter?

- Nei det har jeg ikke, ikke som jeg kan
huske. Men det kan jo ha vært en tolk

på mine konserter som jeg ikke har vist
om selv.

- Har du sett folk bruke tegnspråk før?
- Jeg har ingen døve i familien eller ven-
ner som bruker tegnspråk, men mange
har kjennskap til språket. Tegnspråk har
alltid fascinert meg. Det ser veldig mor
somt ut å kunne tegnspråk, er det slik
at tegnene er forkjellige fra land til land
eller er tegnspråk internasjonalt?
- Hvert land har sitt nasjonale tegnspråk,
i Norge sier vi «jeg heter Kattine», slik
mens de i England sier det slik.

Vi demonstrerer ulike måter å bruke
tegnspråk på og Maria blit ekstra interes
sert.

- Er det sant! Oi det var sror forskjell på
måten å si det på. Men hva med håndal
fabetet er det likt i alle land?
- Ja, de fleste håndstillingene er lik inter
nasjonalt, men det finnes noen forkjeller.
- Så hvis jeg bruker håndalfabetet til en
døv i utlandet blir jeg altså bli forstått,
smiler Maria.

Så prater vi litt om norsk tegnspråk, tegn
og tale, håndalfabetet og at Lise lærte
engelsk tegnspråk på Hunstad skole og
Maria er veldig interessert i alt vi fortel
ler. Hun lurer på om vi skal se Sound
of music om kvelden. Vi forteller at vi
skal se den siste forestillingen og Maria
stråler.

- Så kjekt, da sees vi i kveld.

Vi overrekker Maria en bukett roser og
hun kvitterer med en god klem til oss

begge.

Beklager!
Vi beklager at avslutningen på artik
kelen i forrige blad med tittel «Hva
betyr Deafhood» falt ur. Artikkelen er
skrevet av Ditte Emilie Særher Behrns
og vi oppfordrer leserne til å gå på
ww.deafner.no og lese hele artikkelen.

1012008 c...Medlemsblad for 1>(grges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 31



NDFs landsråd
helge.herland@doveforbundet.no

Landsrådet består av for
bundsstyret og fortrinnsvis
lederne av lokallagene, en
hetene og lignende opprettet
av NDF. Landsrådet har en
rådgivende funksjon. Saker
som antas å ha stor betydning
for forbundets fremtid, tas
opp i landsrådet. Det innkal
les til landsråd de årene det
ikke er landsmøte, eller når
forbundsstyret finner det
nødvendig. Landsrådet skal
for øvrig fungere som en mø
teplass for blant annet utveks-
ling av informasjon. Hanne B. Kvitvær og Hilde Haualand.

Slik lyder teksten i paragraf 23 i NDFs
lover. Første helgen i november var ca
50 tillitsvalgte samlet til landsråd på Al
folkehøyskole og kurssenter for døve.
Temaer som ble diskutert var endringer
av organisasjonsstrukturen i NDF og
døveforeningene, en sak vi skrev om
i forrige blad og som skal diskuteres i
foreningene fram til landsmøte i Tromsø
i juni 2010.
Sosialantropolog Hilde Haualand holdt
et spennende foredrag om identitet og
bioteknologi. Hun sa blant annet:
-Det er ikke bare en måte å være døv
eller tunghørt på, døvemiljøet er et rikt
mangfold. Dagens ungdom er den første

generasjonen døve barn som er vokst opp
i hjem der de hørende foreldrene fullt ut
kan kommunisere med sine døve barn,
dette takket være foreldreopplæringspak
ken i tegnspråk.
-Norsk tegnspråk har fått mye større
aksept i samfunnet. Døve og hørende
ungdommer står mye nærmere hverandre
i dag enn det som var vanlig tidligere.
-Vil ungdommene bli medlemmer av
NDF i fremtiden? Eller vil de først og
fremst føle identitet med norsk tegn
språk?
-Dagens ungdom tar tolketjenesten som
en selvfølge og krever mye mer enn tidli
gere generasJoner.

-Fremtidens døve vil bli flerspråklige,
flerkulturelle og mer individualistiske og
finne andre møteplasser enn døvefore
ningene.
Forelesningen utløste en debatt om
hvordan NDF og foreningene kan få en
best mulig dialog med ungdommene. Av
momentene som fremkom i debatten no
terte vi at mange ungdommer bare vil bli
medlemmer av et forbund hvis de klart
ser at de tjener noe på det. Skal ungdom
men finne døveforeningen attraktive
må foreningene tilby lokaler som virker
fristende på ungdomsgruppen.

I temaet om bioteknologi kom Haualand
inn på den medisinske og tekniske utvik
lingen for å gi døve stadig bedre hørsel.
Dette er en utvikling som bare vil fort
sette med bruk av genterapi og stamcel
ler. Det vil bli færre helt døve mennesker
og flere som har en bra hørselsrest. Vil
da døve forsvinne, spurte Haualand og
svarte selv: nei, det vil finnes døve i lang
tid ennå. Teknologien vil ikke passe for
alle og behandlingen ligger langt inn i
fremtiden, mente sosialantropologen som
understreket at hun slett ikke er noen
ekspert på bioteknologi.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
foreleste om emnet <Ændringskompe
tanse og endringsledelse».
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Norges Døveforbunds landsråd

Som vi ser på bildet over har han planer
om at døveorganisasjonen skal ta store
hopp oppover de neste årene.
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær tok for
seg FN konvensjonen for mennesker med
nedsatt funksjonsevne som har fem para
grafer (2-9-21-24-30) som går direkte på
en styrking av de nasjonale tegnspråkene.
Dette sammenholdr med storringsmel
dingen om norske språk, som går inn
for å heve statusen for norsk tegnspråk,
åpner mange nye muligheter i vårt ar
beid, mente forbundslederen. Nå jobber
vi med å konkretisere det vi mener staren
må styrke for at døve skal nærme seg et
samfunn med full likestilling - som for
eksempel mer offentlig informasjon på
tegnspråk, en utbygging av tolketjenes
ten, forskning i norsk tegnspråk, døves
rett ril å velge sykehjem i et tegnspråklig
miljø osv.
Et populært innslag på landsråder
var rollespill, der deltakerne ble delt i
grupper som skulle forberede et møre
med kommunalpolitikere for å få økte
tilskudd til døveforeningene. Nyttig å få
prøve ur argumentasjonsteknikk i prak
sis, og så får vi tro at de fleste polirikerne
er mer hensynsfulle og interesserte enn
de kverulantene som løsre oppgaven
under rollespillet.
Landsrådet gikk også igjennom regnskap
og årsberetning for 2007. Regnskapet vi
ser en omsetning på kr. 13,4 milloner og
et negativr drifrsresultat på kr. 325.805.
Dette var likevel bedre enn det budsjet
terte underskuddet. I 2007 mister NDF
spilleinntekter på 1,6 millioner kroner og
sett i lys av dette er ikke årsregnskapet så
ille. Antall medlemmer i NDF har økt
de siste årene. I 2002 var medlemstallet
1.762 - mens det i 2007 var 2.212 med
lemmer. Økningen vil fonsette i 2008.

Både årsberetning og regnskap skal
endelig vedras på landsmøre i Tromsø om
l Y2 år.
Det er ikke bare NDF-sentralt som
har rapt på at det er slutt på spilleauto
matene, også døveforeningene merker
tapet. To av foreningene i Buskerud har
funnet andre måter å tjene penger på,
nemlig bingo. De låner ur navnet sitt til
bingofirmaer og Ringerike Døveforening
tjente gjennom det kr. 70.000 siste år,
mens Drammen Døveforening har tjent
kr. 97.000 på de to siste årene. På bildet
ser vi at lederne i foreningene er godt for
spent med penger, til venstre Inger Marie
Lizama og May Britt Nyløkken.
Lange foredrag og seige diskusjoner kan
være slitsomme for enhver tillitsvalgt.
Heldige var derfor landsrådet som hadde
med Ronny ParrickJacobsen fra Oslo
Døveforening. Han dro ofte i gang leker
og gøy i pausene, som her i en ringlek
som skapte stor munterhet.

Nyløkkert og Lizama med bingopenger.

Landsrådets eldste, LeifG. Kvernberg 59 år, og
yngste, ,Marie Holst 16år.
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Ønsker alle en ØQkti§ c2Joddul
03 et c2Jodt CH:pttdr}ia

Døves Media

Bakketeigen, 3570 Ål
Telefon: 32 08 10 10
T.tlf: 32 08 19 75
E-post: post@dovesmedia.no Norsk Døvemuseum ønsker alle en riktig

god jul. Velkommen til vår utstilling som
åpner 29. mars 2009.

AL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER fOR DØVE

GREllE
ADVOKATFIRMA
A"'"',". H. H"Jen:la1tls i'" l. PostboIls B97V'k•. Oll'tO~o
loleton.21 3400 00lolor.",. 21 3400 Ol
WIIfIJl. gretteJ"lO. ftrma~st~rette.no

Møller kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Vi ønsker elever, kursdeltakere, ansatte og alle
andre en riktig god jul!

Ål fhs og kurssenter
Bakketeigen
3570 Ål
Tlf: (+47) 32082600
Ttlf: (+47) 32082601
Fax: (+47) 32 08 26 02

Til nye og gamle kunder av vår
nettbutikk på www.mamut.netlmoller

God jul og godt nytt år fra

..' .FØRERKORT
SENTRALEN AS

Vestre Strømkaien 9 - 5008 Bergen
Tlf.: 55 21 0900

www.forerkortsentralen.no

...-
~\~J 1(P-1(onferansePartneren
~ www.kp.no

Få hjelp til å arrangere kurs og
konferanser. Se vår flotte nye nettside,
nå også med web-basert påmelding.

Teater Manu

Schleppegrells gate 32
0556 Oslo
Tlf: +4723407400
Teksttlf: +47234074 1L

God jul og godt nytt år!

Vi takker våre samarbeidspartnere og kursdeltakere
for året som er gått, og ønsker dem en fin jule- og
nyttårshelg.
Vår skoleplan for 2009 fås ved henvendelse til oss.
Se vår nettside www.nordnorsk-pensjonistskole.no.
hvor du vil finne beskrivelse av de enkelte kurs, samt nødvendige adresser.
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«Eldre Døves Kulturtreff» 29.-31. mai 2009
Scandic Bergen City Hotell

Kulturtriffet starter kl 18.00fredag og
avsluttes med middag lørdag kveld. Lørdag
ettermiddag blir det en utflukt.

Påmelding:

avn: .

Adresse: .

Postnr./-sted: .

E-post adresse: .

Mobilnr.: ..

Til lokale seniorgrupper i NDF

Eldre døves kulturtreff 2009,
Bergen 29. - 31. mai.

For å kunne gjennomføre kulturtreffet trenger
vi «skuespillere» og håper noen (over 55 år) i
din seniorgruppe vil være med å vise noe på
scenen?

Svar fra lokallaget i :

Ja, vi vil stille opp å vise (sett kryss):

Jeg bestiller (kryss av):

O Enkeltrom m/frokost x 2 døgn: Kr 1.090.- per person
per døgn = kr. 2.180,- + totalpakken kr 1.140 kr. 3.320

o Dobbeltrom m/frokost x 2 døgn: kr 645,- per person
per døgn = kr. 1.290,- + totalpakken kr 1.140 kr. 2.430

Jeg skal dele dobbeltrom med:

o Kun totalpakken (gjelder de som ikke skal
bo på hotellet) = kr 1.140 kr. 1.140

Sketsj - korr skuespill

Dans

Deklamasjon

Pantomime

Shivapoesi

Gode historier

Annet

navn: .

navn: ..

navn: .

navn: .

navn: .

navn: ..

navn: ..

Totalpakken inkluderer følgende:
Dagpakke inkl. lunsj, middag lørdag, kveldspakke fredag,

deltakeravgift, kaffe/te/isvann tilgjengelig i pausen hele

lørdagen og pausemat før og etter lunsj.

Fredag kveld starter vi kl. 18.00 - og avslutter

ca kl. 21.00 - det blir ikke servert middag.

Påmelding skjer til Norges Døveforbund

kultur@doveforbundet.no

eller faks 23 31 06 50 innen 15. mars 2009.

Pengene overføres til kontont. 3624.51.47486
Bergen Døvesenter,

Kalfarveien 79

5018 Bergen, innen 1. april 2009.

Leders navn: .

Adresse: .

Postnr.: Sted: .

E-postadresse: Mobilnr.: .

Send dette snarest og innen 1. februar 2009 til:

Sissel Gjøen sissel.gjoen@doveforbunder.no
Faks: 23 31 06 50

Nærmere opplysninger kommer senere



Slik var utsikten fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
julenatten 2007. Vi ser lysene langt nede i bygda. Det må ha
vært en slik utsikt som inspirerte dikteren Jakob Sande i 1931
til å skrive et av våre vakreste juledikt, der første verset går slik:

o Q

Julenatt paAl

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld
og tusene barnehender
mot himmelen /josa held.

Nissekurs i Trondheim
Trondheim Døves dameforening har
arrangerte nissekurs i høst, der 8 kvinner
var ivrige deltakete.
Første kvelden lærte de å lage stål til nis
sekroppene. I tillegg jobbet de med å sy
stoff til kroppen, putte inn vatt og lage
ansikt. Andre kvelden strikket jentene
klær til nissedokkene. Siste kvelden ble
klær og utstyr montert på dokkene. Et
trivelig kurs.

Bakerste rad: Britt OLsen, Kari Jakobsen, Eva Hansen, Hanna Sæther og tegnspråktolk ToriL Ingdal
Andre rad: BodiL FoLstad, SisseL StikLestad, Oddny Sneisen, Gerd G. Henden og Sissel SoLem
Første rad: Kursholderne Randi og ELin.

Utsatt åpning
av Døvernuseet
Åpningen av Norsk Døvemuseum i
Rødbygget i TJ:Ondheim er utsatt fra
februar til lørdag 28. mars neste år.
Planleggingen av den første utstil
lingen og innsamling av stoff er i full
gang. På bildet ser vi to nye medar
beidere på museet, Marie Jakobsen og
Pål Ødegård, som er ute og intervjuer
døve.

Britt Jøssang
ønsker kontakt med foreldre til døve og
tunghørte barn. Hun arbeider med en
avsluttende masteroppgave ved universi
tetet i Stavanger. Gjennom sitt tidligere
arbeid som lærer og førskolelærer har hun
sett betydningen av å stimulere tospråk
lige døve og tunghørte småbarn i lesing
og skriving tidlig. Derfor har hun valgt
temaet for masteroppgaven: «Bare velg
mer, uten å velge bort noe! - et prosjekt
for studie av lese- og skrivestimulering
hos tospråklige hørselshemmede barn i
alderen O- 5/6ån).

(forts. neste side)
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Hun ønsker i den forbindelsen å studere
døve og tunghørte småbarn i skriftspråk
smiljø. Det gjelder barn med eller uten
cochleaimplanrat og som har tegnspråk
som 1. eller 2. språk (talespråk som 1.
eller 2. språk, tale med regn som støtte)
eller bruker begge språkene flytende. Det
er ønskelig med hørselshemmede barn
av både hørende og hørselshemmede
foreldre. Se hele prosjektbeskrivelsen til
Jøssang på www.deafnet.no

Samling i Troms q

Døves Fylkeslag Troms har hatt helge
treff, med overnatting på hytte i Hel
lingskogen. Det kom også deltakere fra
Finnsnes og fra Loppa. Voksne og barn
koste seg med spørrekonkurranse og
spill inne, fotball og andre uteaktiviteter.
En biltur over grensen til Finland for å
handle ble det også tid til.

Kirkemøte
med kongen
Årets kirkemøte ble gjennomført
i midten av november på øyer
ved Lillehammer. Døvekirken
deltok ved åpningsgudstjenesten.
Blant annet deltok Georg Bjerkli
med tegnspråkpoesi. På bildet
hilser han på Kong Harald etter
gudstjenesten.
l midten tolken Vibeke Bø og til
høyre leder i Kirkerådet, Nils
Tore Andersen.
Foto: øystein Franck-Nielsen,
Vårt Land.
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Nødmeldingstjenesten
De Beste har nok fått med seg at tidligere redaktør av Døves Tidsskrift Erling
Jacobsen misret båren sin i en dramatisk brann i høst. Han prøvde å sende SMS til
både brannvesen, politi og andre - men han og vi må bare konstatere at vi frem
deles ikke har noen nødmeldingstjeneste som er tilgjengelig for døve. Saken er girt
bred omtale i TV Norge, VG og i disuiktsaviser og mange nettaviser og felles for
de som omtaler saker er: - Dene er diskriminering av døve.
NDF har et møte 19. desember med Egil Bovim, som er direktør i Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Han er prosjekt
leder for «Funksjonshemma og nødnummer» i Helsedirektoratet. Han er i gang
med å kartlegge felter og skal være ferdig med det i løper av året. Så skal det legges
frem tekniske løsninger. Han er sterkt involvert i et tilsvarende arbeid for EU
landene også.

Til høyre generalsekretær Ann-Kari Holm i Helse- og rehabilitering offintliggjør tildelingen av
midler tolket av Vibeke Fredriksen.

NDF får i 2009 ca 1,8 millioner kroner
til seks prosjekter fra Helse- og rehabili
tering. Det er fordeling av overskudd fra
Extraspillet. NDF søkte om 21 prosjek
ter.
Kr. 583.000 går til prosjektet "Bemann
Norge også med funksjonshemmede!»
Prosjektleder er Camilla Høiberg, Rycon
Oslo. Det er et prosjekt som skal utvikle
en modell slik at bemanningsbyråer
(Adecco) kan ta i mot døve og andre
funksjonshemmede på en god måte.
Kr. 360.000 er tildelt prosjektet «Det er
min kropp». Prosjektleder er Aase Lyng
vær Hansen, Møller kompetansesenter,
Trondheim. Det er DVD-basert infor
masjonsmareriell for døve og runghørte
ungdommer om seksualitet, egne og
andres grenser og overgrep.
Kr. 250.000 er bevilget ril prosjekter
«Mine tegn». Prosjektleder er Olle Erik
sen, Møller kompetansesenter, Trond
heim. Det er en spesialtilpasset tegnsam
Iing tilgjengelig på internert.
Kr.204.000 til prosjekter «Småbarns
regn». Prosjekdeder er Helge Herland,
NDF. Prosjekret er beregnet på hørende
foreldre med hørende babyer, alle barn
kan lære tegn før de utvikler talespråk.
Foreldre kan kommunisere med barnet
fta 6-måneders alder.
Kr. 195.000 er tildelt prosjektet "Ar
beidsgivers erfaring med døve ansatte».
Prosjekdeder er Svein Erik Johansen,
NDF. Det er en kardegging av erfaringer
og bruk av dokumenterte resultater i

arbeidet med å få Bere døve ut i arbeids
livet.
Kr. 37.000 går til 2. årsarbeidet med
prosjektet «Kunnskapsdatabase - døve
og døvhet» Prosjektleder er Svein Erik
Johansen, NDF. Målet er utvikle og tilby
kunnskapsdatabase for døve, kombinert
med muligheten for spørsmål og svar fra
ekspertpanel. Det meste av arbeidet med
dette er gjennomført i 2008.

NRK-plakaten -
NRKs samfunnsoppdrag,
st. meld. nr 6 (2008-2009)
Stortingets Familie og kulturkomite be
handler før jul et forslag til NRK-plakat
som blant annet sier at: «NRK skal bidra
til å fremme den offentlige samtalen og
medvirke til at hele befolkningen får
tilsttekkelig informasjon til å kunne være

aktivt med i demokratiske prosessen>.
NDF har overfor komiteen blant annet
påpekt at døve ønsker å være aktive
samfunnsborgere, og en allmennkring
kaster har forpliktelser utover det å gi
majoriteten et tv-tilbud. Denne forplik
telsen synes NDF er blitt ivaretatt på en
god måte overfor døve de senere år, med
Tid for tegn programmene som sendes
fast hver mandag på NRKl, med NRKI
Tegnspråk (tolkekanalen), utbygget tek
sting med økt direkretekstingsfrekvens
og Nyheter på tegnspråk. Disse rilbudene
må sikres gjennom NRK-plakaten.
I tillegg forslår NDF følgende endring i
plakaten:
For å oppfylle målet om at NRK-fjernsyn
skal være tilgjengelig for hele befolk
ningen, herunder hørselshemmede, må
prinsippene om universell utforming
følges. Alle programmer skal tekstes og
tegnspråktolkes.

NRK skal bidra til å styrke norsk, samisk
språk, norsk tegnspråk, identiret og
kulrur.
NDF bemerker i sin henvendelse at det
ikke er så lenge siden at forrige NRK-sjef
proklamerte at sendingene fra vintero
lympiaden i Torino skulle samle Norge
til et rike igjen, ikke minst gjennom
intervjuer, analyser og underholdning
knyttet til vinterlekene. Veldig lite av
dette ble tekstet eller regnspråktolket.
Slik skal det ikke være. Døve krever
å bli inkludert i tilbudene som gis fra
allmennkringkasterne. Nå må Stortinget
gjennom alimennkringkasringsplakaten
vise i praktisk handling at de mener alvor
når det snakkes om å nå hele befolknin
gen.
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Møller kompetansesenter

.pesialpedagogi k støttesystem

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske kompetansesentre, styrt av
Utdanningsdirektoratet.
Kompetansesentrene bistår kommunene i deres arbeid med å realisere opplæringslovens mål om likeverdig, tilpasset og
inkluderende opplæring i forhold til barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Brukermedvirkning inngår i
utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestene.
Kompetansesentrene er sentrale aktører i feltet mellom praksis og forskning og samarbeider med lokale, nasjonale og
internasjonale fagmiljø. Sentrene utvikler kompetanse, dokumenterer, formidler og implementerer praksis- og
forskningsbasert kunnskap.
Møller kompetansesenters fagområder er hørselsvansker og språk-, tale- og kommunikasjonsvansker.

Ledig 100 % fast stilling som faglig teamleder for kurs og tegnspråkopplæring:
Som teamleder vil du ha det faglige og pedagogiske ansvaret for administreringen av teamet som består av 5
tegnspråkkonsulenter.

I tillegg vil arbeidet bestå i pedagogisk utviklingsarbeid, produksjon av tegnspråkmateriell samt planlegging og
utvikling av tegnspråkkurs, både etter fastsatte planer og til spesialtilpassede kurs. Stillingen innebærer
tegnspråkundervisning i ulike former og til ulike grupper
Det kreves minimum 3-årig høgskoleutdanning innen relevante fagområder. Det er en fordel med
videreutdanning på høgskolenivå i lingvistikk, tegnspråk og/eller annen relevant utdanning. Søkeren må ha høy
praktisk kompetanse i tegnspråk.

Ønsket tilleggskvalifikasjon:
Hovedfag eller mastergrad i relevante fagområder for stillingen. Det forutsettes god muntlig og skriftlig
framstillingsevne. Det stilles krav til personlig egnethet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til å arbeide
selvstendig. Ledererfaring er ønskelig.

Stillingen lønnes i st. kode 1434 Rådgiver lønnstrinn 45 - 63 etter en vurdering av utdanning og arbeidserfaring.
Opplysninger: Direktør Anne Bakken og avdelingsleder Bjørn Bakken tlf. 72 59 65 00 eller www.statped.no

Tegnspråkkonsulent - 100 % stilling i 1 års vikariat med mulighet for fast tilsetting:
Det er ledig l års vikariat i 100 % stilling som tegnspråkkonsulent i teamet for kurs og tegnspråkopplæring.

Stillingen innebærer tegnspråkundervisning i ulike former og til ulike grupper. I tillegg vil arbeidet bestå i
pedagogisk utviklingsarbeid, produksjon av tegnspråkmateriell samt planlegging og utvikling av tegnspråkkurs,
både etter fastsatte planer og til spesialtilpassede kurs

Det kreves minimum 3-årig pedagogisk grunnutdanning og/eller videreutdanning på høgskolenivå i lingvistikk,
tegnspråk eller annen relevant utdanning. Søkeren må ha høy praktisk kompetanse i tegnspråk.

Ønsket tilleggskvalifikasjoner: Det stilles krav til personlig egnethet, gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne
til å arbeide selvstendig.

Tegnspråkkonsulenten lønnes i st. kode 1065 konsulent LR 17.
Opplysninger: direktør Anne Bakken og avdelingsleder Bjørn Bakken tlf. 72 59 65 00 eller www.statped.no

Lønns-og arbeidsvilkår - felles for stillingene:
Senteret tilbyr gode muligheter for kursdeltagelse og faglig utvikling. Den som tilsettes må legge fram
politiattest og for øvrig rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn. Det er
seks måneders prøvetid og pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. Kvalifiserte søkere med fremmedkulturell
bakgrunn oppfordres til å søke. Aktuelle søkere vil bli innkalt til personlig samtale.

Søknad med CV sendes til:
Møller kompetansesenter, Postboks 175 Heimdal, 7473 TRONDHEIM eller
moller@statped.no Søknadsfrist: 15.12.08.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Deaflyrnpics i Taipei i rute Fin feiring av Hamar
Døves Idrettslags sa år

Edvard Rundhaug og Bjørn Røine
(bilde) har vært på besøk i Taipei,
hovedstaden i Taiwan, der Deafiypics
arrangeres 5 - 15. september neste år. De
sjekket hoteller og konkurransearenaer
og forteller at alt er i rute. De er impo
nert over arrangørenes arbeid, blant an
net skal det bygges 8 nye idrettsanlegg til
mesterskapet som er ventet å samle 4000

Maratonkongen
Arne Olav Løvik løp sin 76 maraton
under Stavanger Maraton i høst. Løvik
er blitt 56 år og representerer Stavanger
Døves Idrerrsforening. MaIer hans un
der det siste maratonløpet var å komme
under 4 timer, det klarte han fint med
tiden 3.56.50.

Det var Rott vær med sol og varme på
løpsdagen. Per Anders Grimstad var
ledsager og tolk. Han syklet de 42.196
metere.

Som svaksynt er Løvik helt avhengis av
slik assistansen. Neste år har han 30 års
jubileum som maratonløper.

Arne Olav Løvik er døves maratonkon
ge, nå er det bare 24 løp igjen til den
magiske grensen 100 maratoner.

idrerrsfolk fra 81 land, som skal konkur
rere om medaljer i 19 idrettsgrener.

Hvor mange norske som blir med er
fremdeles usikkert. Det er hvert sær
forbund som skal innstille kandidater
til Norges Idrerrsforbund som endelig
bestemmer den norske troppen.
Døves Tidskrift tror det blir en veldig
liten tropp, kanskje 4 bowlingspillere,
Jørgen Holden i skyting, kanskje en
tennisspiller og i friidrett er Trude Raad
favoritt i kastøvelsene. Så er det store
spørsmålet om kvinnelaget i fotball får
lov til å delta, vi er redd for at Norges
Idrettsforbund ikke er villig til å betale
for en lagidrett - men håper vi tar feil.

I orientering er Thomas Blix ute på
grunn av langvarig skade i kneet. De
unge badmintonspillerne som deltok
i VM har lagt opp. Det snakkes om
en deltaker i kampsport, men mye er
usikkert der. Trolig blir det 7 - 8 norske
idrettsutøvere, pluss et eventuelt fotball
lag.

Erling Skriden har vært medlem av Hamar
Døves Idrettslagfra stiftelsen i 1958 og ble
hedretftrdette.

16. november runder Hamar Døves IL
50 år og i den anledning inviterte laget
sine medlemmer og andre fra fjern og
nært til festmiddag. Det ble en fin feiring
med sosial forbrødring mellom unge og
eldre, på en fest som varte til ut i de små
timer.

Talerne var mange, der blant annet Tore
Granum fortalte om sine erfaringer
som leder for døvegruppen i fotball i sin
moderklubb, ble spesielt godt mottatt av
festdeltakerne. Idrettskretsens represen
tant, Bjørn Kristiansen, som er leder i
kretsen, fremførte hilsener med diplom
fra Norges Idrettsforbund og blomster
fra Hedmark Idrettskrets. Det bør her
nevnes at han var positiv i synet på dø
veidrettens argumenter for egen styring
av sin idrett.

Men, kveldens hedersgjest var Erling
Skriden. Han har som eneste medlem
vært med laget hele tiden siden stiftelses
dato. En sjelden bragd. Han ble behørig
hedret med diplom og bøker fra sin
hjembygd.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død
ASE KJOS, Jevnaker, døde 30. august.
Hun var født 11. november 1931.

JORID HANSEN, Drammen, døde 27.
oktober. Hun var født 31. august 1927.

OLAF MELBJØR, Oslo, døde 11. no
vember. Han var født 21. desember 1930.

HARALD STOREDALE, Ølve, døde
13. november. Han var født 3. april
1929.

KIRSTEN VIKI. Bergen, døde 14.
november 2008. Hun var født 3. mars
1957.

HELGE KJØLLEBERG, Bergen, døde
15. november. Han var født 6. februar
1928.
Helge Kjølleberg var en stor organisa
sjonsmann, han var æresmedlem både
i Bergen Døvesenter, Bergen Døves
Idrettsklubb, Norges Døve Irettsforbund
og Norges Døveforbund. I hele 18 år var
han styreleder for Døves Trykkeri.

Runde år

80 år
HARRY STENE, Bergen, blir 80 år 26.
januar.

70 år
ELSA SOLHEIM, Molde, blir 70 år 7.
Januar.

REIDAR BRENDEN, Oslo, blir 70 år
18. januar.

REIDUN JOHANNESSEN, Oslo, blir
70 år 22. januar

60 år
KNUT LOE DØNNESSEN, Trond
heim, blir 60 år 13. januar.

RANDI ANDRESEN, Oslo, blir 60 år
24. januar.

SISSI URGARD, Trondheim, blir 60 år
25. januar.

PAAL KJELLID, Bergen, blir 60 år 27.
januar.

SVEIN IVAR HANSEN, Lørenskog,
blir 60 år 29. januar.

50 år
DAGNY H. FREDHEIM, Hønefoss,
blir 50 år 16. januar.

ELIN HAUGAN; Oslo, blir 50 år 23.

CATHRINE SIGURDSSØN, Oslo, blir
50 år 29. januar.

MALIN ISABELL LIA0Y
ble døpt i Døvekirken i Trondheim 2.
november. Hun er hørende, men store
bror Thomas Johannessen er døv, og han
var både stolt og lykkelig for at foreldrene
valgte døvekirken til dåpshandlingen. På
bildet ser vi storebror Thomas sammen
med Malin Isabell og Tom Inge.

TRIPPELTRIUMF
Helgen 7.- 9. november ble altså en
trippeltriumf for bestefar Bjørn Røine.
Fredag ble han bestefar for første gang.
Lørdag vant Arsenal kampen mot Man
chester United. Søndag ble Vålerenga
cupmester på Bjørn ringside på Ullevål
stadion. Er det rart at bestefaren jubler!

MATHEO
Ina D. Røine og Kim Roar Strøm fikk
en nydelig gutt, Matheo, 7.november. Vi
gratulerer så mye, bildet er tatt en time
etter fødselen.
Hilsen stolte besteforeldrene Liv Eva og
Bjørn og onkler Joakim og Andre

ANDREAS SKOGSTAD
Gratulerer med overstått 2 års dag 30.
november. Vi er kjempeglad i deg, og du
er blitt så stor gutt. Masse klemmer fra
mamma og pappa.

N este Døves Tidsskrift
kommer 24. januar!
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Slik gjør du

Du sender SMS til (+47) 417 16 119.
Informasjon vi typisk ønsker oss er:

• Ditt medlemsnummer i NAF
• Hvor du befinner deg
• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet
oppmøtetid osv.

Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre
medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer
økonomisk bilhold. På naf.no kan du lese mer.

Meld deg inn på naf.no

Møller kompetansesenter:
Nettbutikken : www.statped.no/moller
E-post: moller@statped.no
Tlf: 72 59 65 00 I 72 59 65 02

Husk også
Julekalender

med Magnhild og Bamse

Julegavetipsl

Møller kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

PULVERHEKSA
- på tegnspråk
Nå har du mulighet til å bli kjent med Pulverheksa
og vennene hennes på tegnspråk!
I de tre historiene fra "Den store Pulverheksboka"
møter vi Ipek Dedeoglu Mehlum som Pulverheksa.
Alle historiene er med norsk tale fra

. "Den store Pulverhekslydboka".

o

FOSTERHJEM MED TEGNSPRAKLIG KOMPETANSE SØKES

Døv jente på 17 år søker fosterhjem, dvs. familie el. enslige der hun
kan bo i noen år fremover. Det kan gjerne være barn i familien, både
store og små.

Fosterhjemstjenesten ønsker å komme i kontakt med både par og
enslige som liker utfordringer, er rause og har mye omsorg å gi.
Hjemmet bør helst ligge maksimum en time fra Oslo sentrum. Det vil
bli gitt veiledning, utgiftsdekning og forhøyet arbeidsgodtgjøring.

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten i Fagteamområde Ski for mer informasjon.

Tlf 46 61 63 26 eller 46 61 63 19. Vår adresse er Rådhussvingen 7 i Ski.
E-post: fht-ski@bufetat.no
www.fosterhjem.no

Bufetat
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