
<.J"l1edlemsblad for lV.9rges 'Døveforbund '," ~:/'



NORGES DØVEFORBUND 90 ÅR (1918-2008)

Døves Tidsskrift 5 - 2008
~ c

Forsiden:
Døveforeningenes felles 90 års jubileumsgave til NDF var en skulprur aven
kvinne som viser tegnet for språk. Kunstneren er Nina Nesjec

Store dager i mai

Jubileumsdagen

La lyset være på, vi er her fortsatt

Sammen for en bedre tolketjeneste

Barnas kulturtreff i Holmestrand

Det skjer i Norge

Ungdomssidene

Personalia

Kulturseminar

Ferieplaner

Nordisk perspektiv

Døves møte med helsevesenet, hva så?

Nytt fraNDF

Åpning av klinikk for psykisk helse

Kongens gull til Halvor Nordeng

Besøke et feriehjem i sommer?

Braksuksess for eldre døves kulturtreff

Sport

Side 03

Side 04

Side 09

Side 12

Side 14

Side 16

Side 18

Side 20

Side 24

Side 25

Side 26

Side 27

Side 28

Side 30

Side 31

Side 32

Side 34

Side 38

Il
NORGES
DØVEFORBUND

DØVES TIDSSKRIFT

Medlemsblad for Norges Døveforbund I1 Grensen 911 0159 Oslo I1 Tlf: 23 31 0630 I1 Trlf: 23 31 0640
E-posr: posr@doveforbundeeno I1 Gavekonro 8200cOOc08072 Il Leder: Hanne Kvirvær Il Generalsekrerær: Paal Richard Pererson

Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbunder.no Il Ansvarlig redaktør: Paal Ricbard Pererson, paal.richard.pererson@doveforbundeeno

Døves Tidsskrift urkommer 10 ganger i årer, i føme halvår den I. i hver måned, i andre halvår den 15. i hver måned

Annonser: Linda Andreassen, rlf: 928 81 608, linda@doveforbundet.no Il Svein Erik Johansen, tlf. 92222370, svein.erik.johansen@doveforbundet.no
He.idi Bjørkedal, tlf: 906 81 717, heidi@doveforbunder.no

Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo Il trIf: 23 310640 Il faks: 23 31 06501/ helge.herland@doveforbundet.no

Abonnement: Kr 600 per år gjelder skoler, inscirusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund rar blader jnkluderr i koncingenren

Grafisk design: Andara, Bergen /I Trykk: Designcrykkerier AS, Bergen Il ISSN 0332-6942

2 døves TIDSSKRIFT UI1edlemsblad for JX9rges cDøveforbund 5/2008



Store dager i mai !
Mai har vært en fantastisk måned. Da tenker vi ikke bare på det flotte været store deler av landet
har blitt velsignet med, men på alle de gledelige hendelsene i NoF.

Mai hat vært en fantastisk
måned med mange gledelige
hendelser i NDF!

18. mai feiret NDF 90 års jubileum med en motrakelse i Oslo,
der prinsesse Marrha Louise var hedersgjest. Hun er forbun
dets høye beskytrer og holdt en fin hilsningstale og koste seg
tydelig i samvær med oss. Det var det mange andre også som
gjorde, noe som viser at NDF har mange medspillere og et storr
nettverk i arbeidet for å skape et bedre samfunn for døve. Mot
takelsen i Oslo ble overførr på video til alle døveforeningene og
til enkeltpersoner som kunne følge med via dataskjermene. Vi
har fåtr rapporrer fra mange flotre lokale festdager rundt om
i landet i anledning jubileumsdagen. Ekstra gledelig var det
at forbundet klarre å utgi en jubile
umsbok, der 19 døve har bidratr med
lærerike arrikler.

19. mai var det et glimrende jubile
umsseminar om tegnspråkets stilling
i dag og i fremtiden. Amfisalen i Oslo
Kongressenter var fullsatr av deltakere som ville lære mer om
tegnspråk som språk. Vi vil skryte av at lille Norge har fire
dyktige fagpersoner som har gjorr, og gjør, en fantastisk jobb
for å fremme norsk tegnspråks starus, en stor takk til Marit
Vogt-Svendsen, Sonja Erlenkamp, Odd-Inge Schrøder og Arn
finn Muruvik Vonen.

20. mai var NDF verrskap for et nordisk seminar om tolketje
nesten. Et utvidet Døves Nordiske Råd drøftet hvordan vi kan
få den best mulige tolkeordningen. Spørsmål knytret til utdan
ning, kvalitet, formidling, tilgjengelighet, betaling med mer
ble drøftet på tvers av de nordiske grensene. Det var slående
hvor like utfordringene er i landene, samtidig som det er hyg
gelig å konstatere at den norske tolkemodellen på flere områder
kan fungere som et eksempel for de andre nordiske landene.
Arbeids- og velferdseraten (NAV) presenterre noen dager senere
sin tolkeutredning, som vil være med på å heve den norske
tolketjenesten ytrerligere.

Helge Herland
redaktør

28. mai åpnet Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse på
Akers universitersykehus. Nei, det er ingen ren NDF-sak, men
den er så gledelig at vi nevner den likevel! Den lille dagavde
lingen på «gamle Gaustad sykehus» har vokst til en enhet som
gir tilbud både til barn, unge og voksne - i tillegg til at de har
fåtr en kompetanseavdeling som skal bistå i hele landet. NDF
har kjempet sammen med fagmiljøet for å få til et bedre tilbud
for døve som trenger hjelp innenfor psykisk helsevern, og det
samarbeidet skal forrsetre, for vi er ikke i mål. Tilbudet må bli
bygget ut med tjenester i Tromsø, Trondheim og Bergen - og

det nasjonale senteret må få et
sengetilbud til døve som trenger
det!
At sjefpsykolog Halvor Nordeng,
samme dag, ble takket med Kon
gens forrjenstmedalje i gull for
sin innsats for døve og døvblinde

gjennom mer enn 30 år var velforrjenr - en oppmerksomhet
hele døvemiljøet gleder seg over sammen med Halvor.

De siste dagene i mai ble avslutret med Eldre døves kultur
treff i solskinnsbyen Bergen. Tre dager til ende koste 200 godt
voksne døve seg med gjensynsglede, kultur og sosialt samvær. I
air arbeidet for barn og unge skal ikke DF glemme gruppen
som har lagt grunnlaget for det forbundet og det unike tegn
språkmiljøet vi har i dag. De eldre døve har gin ungdommen
en verdifull kulturarv som med stolthet bør bæres videre, det
viste de gode dagene med all tydelighet.

Vinteren og våren har værr travel, det er mange som har
bidratr med å yte - nå unner vi folk en roligere sommer med
tid til å nyte. Takk for samarbeidet til alle som har bidratr til
fellesskapet.

God sommer!
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Jubileumsdagen
helge.herland@doveforbundet.no

18. mai kl. 15.10, nøyaktig 90 år etter at NDF ble stiftet i Trondheim, kom
mer prinsesse Martha Louise inn i salen på Hotell Clarion Royal i Oslo. Hun
ledsages av forbundsleder Hanne B. Kvitvær og generalsekretær Paal Richard
Peterson. De 130 festkledde gjestene reiser seg for prinsessen som er NDFs høye
beskytter.

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømmer på vår jord

Georg Bjerkli fra Trondheim fremfører
«Ja, vi elsker» som tegnspråkpoesi.
Jubileumsmottakelsen er i gang.
Historiker Odd-Inge Schroder gir et
raskt innblikk i døves historie, og for
bundsleder Hanne B. Kvitvær forteller
kort om NDFs historie fra 1918 og fram
til i dag.

Første gratulant er prinsesse Martha
Louise. Hun sier blant annet i sin tale:
- NDF har nedlagt et omfattende arbeid
for å gi døve mulighet til å delta på alle
områder i samfunner. I dag feirer vi den
innsatsen, og det er jeg veldig glad for å
være med på.
- Tegnspråk har hatt, og har fremdeles,
en sentral posisjon i arbeidet ril NDF.
Samfunner har utviklet seg betraktelig
siden 1918 og språket har ikke blitt min
dre viktig med tiden. I informasjonssam
funnet er kommunikasjon svært viktig,
og ofte en forutsetning for fullverdig del
takelse. Det å kunne utrykke seg, skaffe
seg kunnskap og forstå omgivelsene er
blant menneskers grunnleggende behov.
- Engasjementet til Norges Døveforbund

strekker seg over et bredt spekter fra
barne- og ungdomsarbeid, til arbeidslivet
og til våre seniorer. Det drives også et
omfattende tegnspråklig kulturarbeid
med kulturdager arrangert på omgang
blant lokalforeningene.
- I tillegg vil jeg berømme dere for arbei
det som gjøres urenfor landers grenser.
Jeg synes det er flott at forbunder ikke
bare er engasjert for døve i Norge, men
også i å forbedre levevilkårene til døve
i utviklingsland, blant annet gjennom
bistandsarbeidet på Madagaskar og i
Palestina.

Til slutt gratulerer prinsessen med
dagen og ønsker lykke ril med det videre
arbeidet.
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Skulpturer av personer som bruker tegn
språk er sjelden vare!

Asgeir Bergmann, Danmark.

Nina har en døv søster og kan derfor
tegnspråk. Studerer en munnstillingen
ser en tydelig at kvinnen uttaler «å», som
i «språk». En fantastisk gave.

Statuen er laget av billedhoggeren Nina
Nesje som har verksted i Nøtterøy.

Med hjelp av Kristin Fuglås Våge fra
Bergen Døvesenter avdukes gaven fra
foreningene, og til stor jubel kommer en
skulptur aven kvinne som viser tegnet
for «språk».

- Dette vil vi gjerne at gaven skal gjen
speile, sier Schrøder.

- Alle medlemmene bruker språket på
hver sin personlige måte, men felles for
alle er at det er tegnspråk som knytter oss
sammen.

- Foreningene vil gi en gave som er varig.
Tegnspråk har alltid stått sentralt i NDFs
arbeid.

Tegnspråkstatue

NDFs 25 lokale døveforeninger har
spleiset på jubileumsgaven. Odd-Inge
Schrøder fra Norges eldste forening,
Oslo Døveforening (1878), taler på vegne
av alle foreningene.

Hvem vi er.

Samisk, nynorsk, bokmål,

tegnspråk - mangfold.

Et samfunn som aksepterer

vårt språk,

aksepterer oss også som døve

- som dem vi er.

Vi mennesker

- skapt av språket.

Det er den respekten vi ber om.

Det er min drøm.

Jeg har en drøm:

Tegnspråk er offisielt språk

i Norge!

Språk er nøkkelen til vår kultur

Identitet

Så går drømmen videre om tospråklige
skoler, vennskap og trygghet for barn og
unge, et tilgjengelig samfunn, at døve
gis lettere adgang til arbeidsmarkedet,
en verdig eldre omsorg, om døve i u-land

- og så avsluttes drømmen i siste verset: Lars Ake Wikstrom, Sverige.

Jeg har en drøm
Mira Zuckermann (bildet under) og
Kjersti Fjeldstad (bildet til høyre) fra
Teater Manu inntar scenen og fremfører
prologen «Jeg har en drøm». De to skue
spillerne fremfører drømmen på hvert sitt
språk, tegnspråk og talespråk. Gjennom
7 vers formidler de at det fremdeles er
mål NDF må kjempe for i framtiden. I
første verset heter det:

Jeg har en drøm:

Barn får være barn.

Leker. Ler. Så morsomt!

Tekniske hjelpemidler?

Så bra.

Men: språket!

Skaper mennesket.

Det naturlige språket først.

Barn som hører; talespråk.

Barn som ser; tegnspråk.

Og barnet uttrykker seg!

Barnet syns!

Barnet. Mennesket.

Skapt av språket.
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Alftlkehøyskole gir et bilde av det første styret i Norges Døveftrbund, med utskrift fra en av de
første protokollene.

Roar Bredvei.

- Vi håper skulpturen kan gi dere inspi
rasjon i den daglige kampen for språk og
rettigheter, slutter døveprest Bredvei sin
hilsen.

Astrid Sund hilser fra Signo.
- Alle som får tjenester i Signo skal få
det etter egne ønsker og på egne premis
ser. NDF er en viktig samarbeidspartner
for oss for å oppnå dette, og vi ønsker at
dere i tillegg til å være samarbeidspartner
også skal være en vaktbikkje. Vi trenger
at dere sier fra hvis dere ser noe som ikke

- Vi som er samlet her i dag for å hylle
NDF har et helt spesielt ansvar. Gjen
nom den kunnskap som døves historie
har gitt oss må vi sette fokus på den uret
ten som er begått og støtte kampen for
de rettigheter som døve som en språklig
og kulturell minoritet kjemper for i dag,
sier blant annet Roar Bredvei i sin hilsen
fra Døvekirken. Han gir en kopi i tre
av den steinskulpturen som står utenfor
døvekirken i Oslo. Kunstverket er laget
av tidligere døveprest i Rogaland Georg
Abelsen.

Margaret S. Ramberg fra FFO gratulerer
og minner om at FN nylig har slått fast
at de nasjonale tegnspråkene i verden skal
likestilles med de nasjonale talespråkene.
Samtidig vil Stortinget vedta en egen
lov om «diskriminering og tilgjengelig
hen>. Begge deler vil styrke NDFs arbeid
i fremtiden og FFO vil stå på døves side
i kampen for et bedre samfunn, sier
Ramberg.

Fra Døves Nordiske Råd hilser Lars Ake
Wikstrom. De nordiske land gir en pen
gegave som skal øremerkes til et bistands
fond. Også den finske forbundslederen
Jaana Keski-Levijoki og Danske Døves
Landsforbunds leder Asgeir Bergmann
kommer med gode ord. De nordiske
talerne understreker det usedvanlig gode
samarbeidet som alltid har vært mellom
døveforbundene i Norden.

i min spennende verden.

Gud ga oss en drøm å dele

med hverandre.

jeg rekker hånden ut til deg

- å, det er så mye vi kan gjøre.

Lån meg hendene dine,

så skal jeg vise deg hvordan

du kan lage ord i luften.

Du kan få del

Da er det bare naturlig at Kristin Fuglås
Våge avslutter gaven fra foreningene
med det kjente og kjære diktet <<Jeg kan
høre hånden dim>. I andre verset tegner
Kristin:

Rektor på AI folkehøyskole og kurs
senter for døve, taler også på vegne av
Døves Media. De gir et bilde laget av
kunstneren Trond Andersson som viser:
det første styre i NDF, utskrift fra en av
de første protokollene - og den første
døveskolen i Oslo.

Gratulanter i kø
Så står gratulantene i kø med gode ord
og gaver. Først ut er teatersjef Mira
Zuckermann. Hun takker NDF for felles
kamp for å få til et eget profesjonelt tegn
språkteater, Teater Manu - og understre
ker hvor godt samarbeid det er mellom
forbundet og teateret.
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Avslutning
Taler og kunstneriske innslag fulgte
programmet til punkt og prikke, klok
ken var blirt 17 - og prinsessen Martha
Louise var hjertelig til stede hele tiden,
selv om hun på forhånd hadde annonsert
at hun bare hadde en times tid til rådig
het. Hun koste seg tydelig i selskapet og
fikk nok mye ny kunnskap med på veien
videre både om døve og norsk tegnspråk.
Forbundsleder og generalsekretær avrun
det det hele med stor takk både for gaver
og snille ord, og med en spesiell hilsen
til de mange som fulgte mottakelsen på
web-tv. De fleste døveforeningene hadde

Hennes gave til jubilanten var at hun
for alltid ville være en ambassadør for
tegnspråkets sak.

Harald Vik og tolken/ledsageren.

Forbundsleder Hanne Kvitvær oggeneralsekretær Paal Richard Peterson.

Det ble også tid til en personlig hilsen fra
skuespiller Kjersti Fjeldstad, som fortalte
om sitt første møte med norsk tegnspråk
og hvordan språket hadde åpnet øynene
hennes for verdier hun ikke kjente.

Generalsekretær i stiftelsen Helse- og re
habilitering Anne-Kari Holm gratulerer.
- NDF er blitt stadig dyktigere til å søke
om penger til gode prosjekter fra Helse
og rehabilitering. Jeg håper disse pro
sjektene kan være med på å virkeliggjøre
noen av de drømmene vi fikk høre om i
diktet tidligere i dag.

Også tegnspråkforskeren Marit Vogt
Svendsen, og lederen av Foreningen
for norsk tegnspråk Sonja Erlenkamp
sktyter av jubilanten og der gode sam
arbeidet. Det gjør også Harald Vik fra
Landsforbunder for kombinert syns og
hørselshemmede / døvblinde og Geir Jen
sen fra Foreningen Norges Døvblinde.

- Jeg har nok mange CODAer med meg
når jeg sier at vi som er barn av døve har
hatt et forhold til NDF i hele vårt liv.
Midler fra NDF gjorde det mulig å stifte
CODA, Norge i 2005. Vi vil benytte
anledningen til å takke dere for et meget
godt samarbeid og for at dere ser på oss
som en del av «familien», sier Liv Solbø
Nesse blant annet i sin gratulasjonstale.

elever, L97 - og ser fram til fortsatt nært
og godt samarbeid videre.

Liv Solbø Nesse.

Gudmund Eikli taler på vegne av
Statped. Han er glad for at NDF alltid
har vært opptatt av skolespørsmål og
minner om det gode samarbeidet mellom
forbundet, døveskolene og foreldrene
under aksjonen «La døveskolene leve» på
1990-tallet. Han fremhever også arbeider
med å få til egne fagplaner for døve

Astrid Sund uttrykker også glede over
samarbeidet om det internasjonale
bistandsarbeidet, og at NDF skal satse
sterkere på barn med ulike funksjons
hemninger - og ikke minst arbeidet med
å få tegnspråk anerkjent som offisielt
språk.

fungerer, og vi oppfordrer dere til å bruke
styrerepresentantene aktivt, ikke minst i
hovedstyret.

Astrid Sund.
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nemlig direkte overføring av arrange
memet på storskjerm, og DF spanderte
bursdagskake til alle som var innom en
døveforening denne historiske dagen i
mal.

For gjestene på Hotell Clarion Royal
ventet koldtbord med marsipankake og
kaffe.

Og helt på overtid dukker generalsekre
tær Geir Lippestad i Hørselshemmedes
Landsforbund opp med sin hilsningstale,
der han berømmet NDF for å være en
kjent og profilert organisasjon i samfun
net. Dere har fått politisk gjennomslag
for mange av sakene dere har arbeidet
med, sa han blant annet og la til: I det
siste har det vært fremstilt i avisdebat
ten som om NDF og HLF er uenige om
kampen for hevet status for norsk tegn
språk. Jeg kan forsikre dere om at HLF
støtter døves krav om dette!

Så gikk praten mellom gamle og nye ven
ner, døve og hørende i en eneste skjønn
forening, akkurat slik Kristin Fuglås
Våge fremførte i en av sine strofer i «Jeg
kan høre hånden din»:

Gi meg hånden din
og lær deg mitt språk.
Du kan lage tegn i luften.
Og sammen kan vi strekke oss
etter stjernene.

Om kvelden var det
åpent hus i Oslo
Døveforening og
de fleste gjestene
fra mottakelsen tok
turen dit. Selv om
jubileumsdagen
var en kjølig dag
i hovedstaden
varmet det sterke
fellesskapet rundt
NDFs markering.
Det var en dag som
ga inspirasjon til
fortsatt kamp for
et mer tilgjengelig
samfunn for døve og
tunghørte.
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- Vi er her fortsatt, la lyset være på!
helge.herland@doveforbundet.no

Over 200 deltakere fyller amfiet i Oslo Kongressenter til siste plass under NDFs jubileums
konferanse 19. mai. Konferansens tema er norsk tegnspråkforskning, tegnspråkets status i de
nordiske land og om tegnspråket situasjon i framtiden.

Alle deltakerne fikk NDFs ryggsekk medjubi
leumsbok i. Her et bilde fØr konferansen starter
med sekkerpå hver stol.

- Da Stalin forårsaket
jordskjelvet i Moss
Førsteamanuensis Odd-Inge Schr6der
ved Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo, er først i ilden av
foreleserne. Han har den spennende
tittelen på foredraget som er nevnt over
og med et innhold som dreier seg om
forskning på tekster i norsk tegnspråk.
Tittelen henspeiler på at det var en over
skrift i norske aviser da han var i 6 års
alderen som fortalte at «Stalin forårsaket
jordskjelvet i Moss». Odd-Inge hadde
flere døve i familien som diskuterte dette
- og han kunne enkelt følge med, og al-

Odd-Inge Schroder.

lerede da kunne han skjelne mellom det
som var fakta og det som var eventyr. At
Stalin bokstavelig talt hadde ansvar for
det som skjedde i Moss var eventyr, og
det samme om at 0stfoldbyen virkelig
hadde vært rammet av et jordskjelv. Det
var en språklig lek med ord på norsk
skriftspråk. Fordi han vokste opp i en
tospråklig familie der norsk tegnspråk la
grunnlag for kunnskapsutviklingen fikk
han tidlig skolering og språkforståelse,
en kunnskap han mener må overføres til
dagens døve og tunghørte barn.

I denne korte omtalen ytes ikke tegn
språkforeleserne rettferdighet, vi anbefa
ler derfor alle om å lese foredragene i sin
helhet på www.deafnet.no

Sonja Erlenkamp.

Ikonisitet
Professor i tegnspråk Sonja Erlenkamp,
Avdeling for lærerutdanning i tegnspråk
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, følger
opp med forelesningen: - Ikonisitet i
tegnspråk - primitiv historisk etterlaten
skap eller kompleks del av visuell kom
munikasjon?

Hvorfor ble ikonisitet et ptoblem for
anerkjennelse av tegnspråk som språk?
Arsaken er status og resultat av talespråk
lig forskning, mener Erlenkamp. En
forenklet måte å beskrive hva ikonisitet
betyr, er å si at det er naturlige tegn,
«billedtegn«, for eksempel tegnene for
spise, kjøre, drikke osv. Forskning i ta
lespråk har brydd seg lite om dette før de
siste årene, nå har de fått øynene opp for
at det finnes ikonisitet i talespråkene også
og blitt atskillig mer interessert - men
rikdommen av ikonisitet i tegnspråkene
er naturligvis mye større enn i talesprå
kene.

Hva gjør den andre hånden?
spurte tidligere førsteamanuensis Marit
Vogt-Svendsen, Institutt for spesial
pedagogikk, Universitetet i Oslo, i et
meget interessant foredrag om «bøyen>.
Bøyer? Jo, i tegnspråk brukes en hånd
aktivt, men også den andre hånden er
viktig. En av oppgavene til den andre

Marit Vogt-Svendsen.
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Kaisa A/anne.

- Det lages en utredning for å få de nor
diske tegnspråkene inn i Den nordiske
språkkonvensjonen. Det er et mål at
tegnspråklige nordiske borgere skal ha
rett til å bruke det enkeltes lands tegn
språktolketjeneste. Tegnspråkets plass i
konvensjonen skal så langt det er mulig
tilpasses brukerne.
- Det er også opplagt at det er en klar
fordel å ha både tegnspråk og talespråk
i hodet. To språk gir et barn et fullt ut
trykksregister. Flerspråklighet er et gode.
Det som er viktig for oss er å arbeide for
bedre holdninger - holdninger - hold
ninger til språkene, messet Lomheim
og kopierte generalsekretæren i AP som
ble landskjent for sitt «fagbevegelsen x
3» på talerstolen for noen år siden. Det
er foreldrene og andres holdninger til de
språkene de velger som fremmer barnas
språklige utvikling. Har omgivelsene en
positiv holdning til begge språkene er det
ikke noe problem for barn å utvikle Bere
språk samtidig.
Lomheim er spent på den Språkmeldin
gen som kommer fra Kulturdepartemen
tet i juni, der vil norsk tegnspråk få bred
omtale. Han mener også det vil være
naturlig at norsk tegnspråk får en plass i
Språkrådets arbeid for minoritetsspråk i
Norge.

Tegnspråkets status
i de nordiske land
Finlands Kaisa Alanne (døv) foreleser om
«tegnspråkets status i de nordiske land».
Hun har på oppdrag av Nordisk Språk
råd utarbeidet det første dokumentet som
redegjør for de nordiske tegnspråkene.
Tomas Hedberg (døv) forteller om arbei-

Vonen ga også en oversikt over arbeidet
med å få norsk tegnspråk akseptert de
siste 25 årene:
1981: Språkforskerne påbegynner doku
mentasjonen av norsk tegnspråk.
1984/1985: Kirke- og undervisningsde
partementet aksepterer norsk tegnspråk i
Stortingsmelding 61.
1996: «Se mitt språk» - tegnspråkopp
læring for foreldre.
1997: Døve barn får rett til opplæring
«i og på tegnspråk»; egne læreplaner for
døve
2004: ABM-utvikling anbefaler at norsk
tegnspråk får status som offisielt språk
(anbefalingen er fortsatt under behand
ling).
2007: Norge signerer FN-konvensjonen
for funksjonshemmedes rettigheter, som
blant annet understreker tegnspråkenes
betydning.
2008 Vi venter spent på hva Regjerin
gen mener om norsk tegnspråk status
fremover.

Sylftst Lomheim.

Fremført med tegn for "syl", "fest", "lom"
og "heim" høster det selvsagt jubel blant
deltakerne. I sitt videre foredrag fant han
det tryggest å bruke regnspråktolk.

Nordisk språkkonvensjon
- Gratulerer med jubileet.
Jeg heter Sylfest Lomheim og er direktør
i Språkrådet.

hånden er å urføre «bøyen>. Er konkret
eksempel: Du sier at du har besøkt Oslo,
Bergen, Trondheim og Stavanger - da
viser du tegnene for byene med den
aktive hånden, mens du med den passive
hånden, altså bøyen, viser antall byer og
beholder håndstillingen slik så lenge det
er tale om de fire byene. Gjerne ved at
det senere bare pekes på det første tallet
i bøyen når navnet på byen Oslo gjentas.
Vogt-Svendsen ga Bere konkrete eksem
pler og de døve som deltok på seminaret
kunne nikke gjenkjennende. De Beste
døve bruker språket fritt og ubesværet,
de tenker sjelden over at det virkelig er
et unikt språk de behersker, med mange
nyanser og spennende formuleringer. De
færreste døve har fått opplæring i norsk
tegnspråk.

Arnfinn Muruvik Vonen.

To språk i ett hode?!
var tittelen på foredraget til professor
Arnfinn Muruvik Vonen, Institutt for
spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
Han tok for seg noen utfordringer i
tospråklig opplæring for døve i Norge,
blant annet pekte han på at tegnspråk er
nyttig også for mange døve og tunghørte
som utvikler talespråk, fordi talespråket i
visse situasjoner -er slitsomt eller utilgjen
gelig. Det er ingeIl1'ing som tyder på at
det ene språket ødelegger for det andre,
men begge språkene har «kritiske perio
den, - tidlig læring er derfor en fordel.
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det i det svenske sptåkrådet, der han er
ansatt i 50 prosent stilling.

Tegnspråk i verden
Som rosinen i pølsen kom siste foreleser
fra USA, Carol Padden. Hun er professor
ved University of California og medfor
fatter av den internasjonale bestselger
boken «Deaf i Amjerica - Voices from a
Culture». Hun foreleser på amerikansk
tegnspråk (ASL) og de to døve norske
tolkene, Hilde Haualand og Joe Mur
ray oversetter henne til norsk tegnspråk
som fremføres til deltakerne aven tredje

døv tolk, Ditte Emilie Sæther Berhns
- som igjen blir oversatt til talespråk av
to «vanlige tolken>. Høres det komplisert
ut? Vi kan forsikre at det fungerer helt
utmerket!
Padden forteller om tegnsptåkets stilling
i de forskjellige verdensdelene.
- Vi vet mye om tegnspråkene i Europa,
Nord-Amerika og deler av Asia. Men i
de andre verdensdelene vet vi mindre,
forteller hun.
Hun viser videoklipp fra tegnspråk brukt
i ulike land, og det er interessant å se
likhetstrekkene i den grammatikalske

oppbygningen av språkene.
I enkelte land og kulturer er det vanlig
med ekteskap mellom søskenbarn, noe
som lett kan føre til døve barn. Dessuten
er det vanlig med store barneflokker, slik
det var i Norge tidligere. Ofte er noen
barn i familien døve og resten hørende,
men i de studiene hun har gjort i Midt
østen er det vanskelig å skille døve fra
hørende, fordi alle bruker tegnspråk som
felles språk. Padden forteller om døve
som ikke kan lese eller skrive, men som
formidler kultur og kunnskap på et rikt
tegnspråk.

Tomas Hedberg.

5/2008 <.5l1edlemsblad for 1"0rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 11



Nordisk workshop:

Sammen for en bedre

tolketjeneste

helge.herland@doveforbundet.no

Den tredje jubileumsdagen var NDF verter for et nordisk seminar, eller verksted, der målet var
å komme fram til hvordan man kan få til den best mulige tolketjenesten. 30-talls deltakere fra
Island, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge var samlet for å hjelpe hverandre videre
i målet for den perfekte tolketjenesten.

Norge er foran
Det er spennende å være flue på veggen
under seminaret, der et utvidet Døves
Nordiske Råd diskuterer tolkespørsmål.
Vår egen generalsekretær leder møte
på en imponerende måte, han deltar og
styrer debatten med demokrarisk hånd,
trekker konklusjoner og får hoved
punktene skrevet på PCen der og da.
Diskusjonene skjer på et tilpasset nordisk
tegnspråk, det er fascinerende å observere
- men viljen til å forstå hverandre er stor
og det fungerer utmerket. Her er mye hu
mor og kunnskap samlet rundt bordene.

Det er tydelig at Norge er kommet lenger
enn de andre nordiske landene når det
gjelder retten til gratis tegnspråktolk når
vi trenger det.

- Hos oss kan vi i prinsippet få tolk til ut
danning, arbeid og fritidsaktiviteter når
vi trenger det, problemet er om det finnes
ledige tolker, sier Sissel Gjøen, interesse
politisk rådgiver i NDF.

Hun forteller at Arbeids- og inklude
ringsdepartementet arbeider med en
utredning av hele den norske tolkeord
ningen, en utredning vi forventer vil
gjøre den norske tolketjenesten enda be-

dre. Det som er spesielt med den norske
modellen er at nesten all tolking dekkes
fullt ut av NAV. For NDF er det viktig
at retten til tolk forankres i menneskeret
tighetene og ikke som tilrettelegging for
fun ksjonshem mede.

I Danmark dekkes tolkene etter hvilken
sektor tolkingen skjer i. Tolking tilknyt
tet arbeid dekkes av arbeidsmyndighe
tene, skoletolking av skolemyndighetene
osv. I Sverige er tolkeutgifrene et splei
selag mellom stat, fylke og kommuner
- og en er avhengig av om den enkelte
kommune har avsatt nok penger til
tolkeutgiftene. Derfor sier man i Sverige
at om tolketjenesten er bra eller dårlig er
avhengig av hvor du bor i landet. I Fin
land er betaling av tolking et kommunalt
ansvar, og med 400 kommuner er det
klart at det også der blir forskjellsbe
handling. De nordiske land ønsker derfor
en ordning som i Norge, der en instans
betaler for all tolking. Færøyene har helt
andre utfordringer for der finnes det bare
to tegnspråktolker!

I Finland har døve bare rett til 180 timer
tolketjeneste i året. I flere av de andre
landene er det ikke automatisk rett til
tolk på arbeidsplassen.

Felles utfordringer
Noen problemer eller utfordringer synes
felles for alle land, for eksempel at de
fleste tolkene i Norden sliter med å få
til en god oversettelse fra tegnspråk til
talespråk. De fleste som tar ordet på
møtet mener at tolkene bruker tegnspråk
for lite utenfor arbeidstiden. Før var alle
tolkene også aktive i døvemiljøet, slik
er det ikke i dag. Skal en bli dyktig i et
språk, må en være i et miljø der språket
brukes naturlig.

- I Danmark har vi erfart at mange av
tolkene heller ikke er ivrige seere av de
tegnspråklige tv-programmene, sier en
undrende, Asger Bergmann, leder i Dan
ske Døves Landsforbund.

I samtlige nordiske land er det svært van
skelig å få tak i tolk etter kl 16 og kravet
er det samme: en døgnåpen tolketjeneste,
der tolker arbeider turnus.

Et annet kraver at døve vil ha rett til å
velge hvilken tolk de vil bruke. Døve er
forskjellige og tolkene er forskjellige, det
er viktig at døve får velge en tolk som de
føler seg trygge på.
De fleste nordiske land har tolkeutdan
ning over 4 år, mens Norge bare har 3 år.
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Sammen for en bedre tolketjeneste

Nordisk deklarasjon om tegnspråktolking

De nasjonale døveforbund har avgjørende innflytelse rundt utviklingen av
tolketjenesten.

Tolkeoppdragene utøves av både døve og hørende. Utdanningen av tolker
må skje på en slik måte at kvaliteten sikres i alle tolkemetoder og at beho
vet for spesialisering og oppdatering ivaretas.

Tolkemanifest
Møte konkluderer med en felles nordisk
uttalelse om tolketjenesten, som etter en
del frem og tilbake fåt denne ordlyden:

Nevnte avtaler krever at hvert nordisk land har en tolkeorganisering som
sikrer hvert individ, hørende eller døv, tolk når man trenger det, og der or
ganiseringen garanterer en enhetlig og likeverdig service, og der tolkin
gen er av høyeste kvalitet. Tolkeservicen er et offentlig ansvar, er gratis for
alle og finansieres og organiseres på den måten som er mest hensiktsmes
sig i hvert land for å sikre en lett tilgjengelig tolketjeneste og en arbeids
plass med både døve og hørende ansatte.

Vedtatt under møte i Døves Nordiske Råd i Oslo 21. mai 2008
Ytringsfriheten er fastslått i FNs verdenserklæring om menneskerettighe
ter, og FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funk
sjonsevne understreker viktigheten aven profesjonell tolketjeneste i hvert
land for å sikre tegnspråkliges ytringsfrihet.

Som representanter for de nordiske døveforbund viser vi til disse avtalene
som skal garantere døve, tunghørte og døvblinde tegnspråk og kommuni
kasjon, og med det et samfunn der deltakelse for alle er mulig (universell
utforming). Retten til kommunikasjon og språk innbefatter også hørendes
rett til kommunikasjon med disse grupper. For at rettighetene skal sikres,
må hvert nordisk land gi tegnspråk den anerkjennelse som kreves i nasjo
nale lovgivninger og i nordisk språkkonvensjon, og med det så snart som
mulig ratifisere FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Flere peker på at i et inkluderende sam
funn er det ikke bare døve som trenger
tolk, det er like mye de hørendes behov.

Den finske delegasjonen på det nordiske seminaret.

Hos oss er det også spesielt at tolkeutdan
ningen skal kvalifisere til tolking både på
norsk tegnspråk, tegn som støtte til ta
lespråket (TSS), skrivetolking og tolking
og ledsaging for døvblinde. Utdanningen
i de andre landene konsentrerer seg bare
om tegnspråktolking for døve og døv
blinde. I Sverige har de egen kombinert
utdanning av skrivetolker og TSS-tolker.
Utdanningen av tegnspråktolker i Sverige
skjer på 7 folkehøyskoler.
- Finland merker et press om TSS-tol
king fra det økende antall døve med Cl,
forteller forbundsleder Jaana Keski-Le
vijoki.

Rett til tolk
Alle deltakerne på møte enes fort om at
døves rett til tolk ved behov skal være
grunnleggende. Spørsmålet er hvordan
døveforbundene i de enkelte land skal få
gjennomslag for dette. I innspillene no
terer vi mange henvisninger til lover og
uttalelser, for eksempel FNs konvensjon
om rettigheter for funksjonshemmede,
FNs barnekonvensjon, EUs antidiskri
mineringslov, Nordisk språkkonvensjon
- og nasjonale lover.
Så blir det en spennende meningsutveks
ling om forholdet mellom språklover og
språklig tilnærming til den tegnspråk
lige tolketjenesten - og den tradisjonelle
handikapp tilnærmingen?

Organiseringen
av tolketjenesten
Det er stor enighet blant de nordiske
landene om at tolketjenesten har utviklet
for stor avstand til døveorganisasjonene.
«Det virker som om vi har glemt hvem
som kjempet frem tolkeutdanningen
og hvem som startet med formidlingen,
det var døveforbundene selv. Døve og
tolkene har gått hver sin vei!»
Hvor er døves innflytelse over tolketje
nesten blitt av på veien? Blir for mye av
de statlig bevilgede pengene til tolketje
nestene borte i unødvendig byråkrati?
Bør døveforbundene formidle tolke
oppdragene? Bør det være offentlig eller
privat formidling? Bør det formidles bare
fra et sentralt kontor eller fra flere lokale
formidlingssentraler? Spørsmålene er
mange og svarene ulike for de forskjellige
landene, men deltakerne er samstemte
om at dette er spørsmål som må drøftes
videre i hvert land, i samarbeid med
tolketjenesten og myndighetene.
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Akrobatikk fra Nedre Gausen og Gausetangen skole

På scenen testes lys- og lydutstyr, og i underetasjen yrer det av store og små.
Kostymer skal finnes fram, sminken skal legges og gamle kjente skal hilses
på. Det er tid for årets kulturtreff på Nedre Gausen i Holmestrand!
Av Eivor Berg

Thomas (8.kl) og Rebecca (6.kl) fra
Nedre Gausen siner tålmodige i hver
sin srol og sminkes. - Nervøs, jeg? Ikke
i det hele tatt, påstår Thomas, helt hvit
i ansiktet. Han er ikke hvit av skrekk,
men av sminke. Han skal nemlig spille
spøkelse. Rebecca er litt mer usikker.
- Joo, jeg er nok litt nervøs jeg. Stykket
de skal spille i heter <<Blåbærturen», og er
et samarbeid mellom døveskolen Nedre
Gausen og naboskolen, Gausetangen.
Litt lenger bort i gangen støter jeg på
en jentegjeng fra Hunstad skole. De
har reist helt fra Bergen for å delta på
kulturtreffet.

- Vi rok nanoget. Vi måne stå opp
klokka fem for å byne rog i Drammen!
Og jeg sov ganske dårlig på roget, det
rista sånn, forteller Beate (6. kl). Rundt
meg ser jeg blodige spøkelser, norrøne

guder, vampyrer, akrobarer og mer til, og
jeg lurer på hva jeg har i vente.

Mål å jobbe mot
Kulturtreffer arrangeres for åttende gang,
og samlet i år over 400 srore og små.
- Det finnes få arenaer der døve og
runghørte får urfolde seg kulturelr på
egne premisser, forteller programansvar
lig Cecilie Horgen. - I ri Ilegg har døve
elever drama og rytmikk som eget fag
på timeplanen, og da er det gøy å ha er
mål å jobbe mor. Vi ser ar arrangementet
blir mer og mer populærr. I fjor kom der
elever helr fra Trondheim, og i år har vi
deltagere fra Bergen.

Dans, film og drama
I salen har folk kommer ril ro, og
programlederne Jim og Kathrine entrer
scenen. Med humor og røys loser de oss

Foto: Sidsel Carlsen

gjennom foresrillingene. Først ur er 1.-3.
klasse ved Nedre Gausen og Gauseran
gen skole. «Hoppeloppene» underholdr
srort med sine ablegøyer på scenen. Også
1.-4. klasse ved Verland skole imponerte
veldig med sin «ABC-dansen». De danset
seg gjennom alfaberet ledsager av «Ma
carena», en lår noen kanskje husker som
en landeplage på slutten av 90-raller. Fra
Verland fikk vi også ett av kulturtreffers
ro filminnslag, hvor vi følger mellomrrin
ner gjennom en mystisk og skummel
overnaning på skolen.

Det andre filminnslaget kom fra Skåda
lens 7.-9.klasse, de hadde lager en rørende
filmarisering av «Piken med fyrsrikkene».
Flinke ril å finne tidsriktige kosrymer
hadde de også vært.
De langveisfarende fra Hunsrad skole rok
oss med enda lenger vekk, ril gudenes og
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jotnenes riker i norrøn mytologi. Av dem
lærte vi at når det er uvær er det guden
Tor som skaper lynet ved å slå med ham
meren.

Uvær var det også i bidraget fra Veien
skole i Hønefoss. De ledet oss gjennom
de fire årstidene med dans og visuelle
uttrykk.

«Piken med fyrstikkene» var heller ikke
det eneste eventyret vi fikk se. Sem skole
fra Tønsberg dramatiserte det russiske
eventyret «Peter og ulven» på scenen.
Mange av de andre innslagene var rent
visuelle, mens «Peter og ulvell» inne-
bar en del bruk av fortellers temme. De
fortjener derfor applaus for sin tilretteleg
ging av stykket med både tegnspråkfor
teller og talespråkforteller.

Det best tilrettelagte innslaget kom
derimot fra Nedre Gausen og Gausetan
gen. De avsluttet showet med å vise oss

«Blåbærturen», og hadde gjort bruk av
både tegnspråk, musikk, tekst og visuelle
bevegelser på scenen. «Blåbærturen»
høres kanskje koselig ut, men det var i

sannhet en grøssende opplevelse. Fire
små jenter havner i en blåbærskog full av
levende trær, zombier og vampyrer. Selv
om det var skummelt var det også fantas
tisk behagelig å se på, uansett språkkode!

Pølser og magi
Etter endt forestilling ventet det pølser
og brus i skolegården til Nedre Gausen.
Det varme været skapte lange køer foran
brusstanden. Pølser og brus gikk ned på
høykant, hvem kan vel kaste bort tid på
å spise når det er så mange å prate og le
med? Temaet for aktivitetene i skolegår
den var «Sirkus i alle formen) - men før
elevene selv kunne utfolde seg som sir
kusartist fikk vi besøk aven profesjonelL

Tryllekunstneren Daniel Larsen - for
mange kjent fra «Norske talenten) på
TV2 - underholdt store og små med
morsomme triks. Heldige Mohammed
på 13 år fikk tryllet 50-lappen sin om
til en lOO-lapp! Kanskje var det også
magi som gjorde at Latsen holdt ut å stå i
solsteika ikledd svart dress?
- Jeg trodde det skulle bli en stor utfor
dring å showe for døve barn, jeg har aldri

gjort noe lignende før, forteller Larsen.
- Det gikk mye enklere enn jeg hadde
fryktet. Jeg gjennomførte showet slik
jeg vanligvis gjør, men prøvde å passe på
at tolken hang med. Jeg syns det gikk
veldig bra.
Tryllekunstneren var tydeligvis høyde
punktet for mange, døve som hørende.
- Det er sosialt og gøy her. Morsomt å
ptate med venner, men det morsomste
var tryllekunstneren, syns Togba (l.kl).

Sirkus i alle former
Etter trylleshowet var det tid for elev
ene selv å prøve seg som sirkusartis-
ter. Blant aktivitetene kunne vi finne
svampekasting på menneskelig målskive,
hesteriding, ansiktsmaling og turning.
Noen lekte akrobater i lekestativene eller
linedansere på huskene, mens atter andre
nøyde seg med å slenge seg i gresset og
bare se på.
- Det er tydelig at behovet for et slikt til
bud som dette er til stede. Derfor håper
vi at vi neste år kan utvide treffet til 2 - 3
dager med ulike aktiviteter, med tanke
på at vi nå begynner å få deltagere som
kommer langveis fra, avslutter Cecilie.

"Blåbærturem, av Nedre Gausen og Gausetangen skole



Oslo Døveforening har i sitt 130. år valgt dette styret for forenin

gen: Leder Hege R. Lønning, nestleder Svein Arne Peterson, Styre

medlemmer Maj Lisbeth Marman, Dmitry Katsnelson og Sonja M.

Holten. Varamedlemmer er Thomas Flinterud og Gunnar Løken.

Spurte om nød
nummer for døve

Æresmedlemmer
På årsmøtet i Trondheim døveforening
ble det utnevnt to æresmedlemmer.

Karin P. Myran ble tildelt æresmedlem
skap post mortem.
Hun har vært et aktivt medlem av for
eningen i ulike sammenhenger, særlig i
dameforeningen. Hun var alltid opptatt
av at døveforeningen skulle ha det bra og
foreningen fikk nytte av hennes leder
evne.

Synnøve Trondsen ble æresmedlem for
sin store innsats i døveforeningen.
Hun har gjort en betydelig innsats i ulike
underavdelinger - og det viktigste av alt:
hatt ansvar for at lokalene i foreningen
var prikkfrie.

Stortingsrepresentant Sonja Mandr
Bartholsen (bildet), A, fra Larvik rettet
spørsmål om nødnummer for døve til
samferdselsminister Liv Signe Navar
sete i Stortinger.
- Det å ringe etter hjelp når en trenget
det, det væte seg til politi, brannvesen
eller ambulanse, er for de fleste en grei
sak, og som vi tar som en selvfølge. De
døve kan derimot ikke ringe fra mobil
telefonen, sier Sonja Mandt Bartholsen.
I hjemmesitllasjon er dette oftest tilret
telagt, mens med mobiltelefon lar det
seg ikke gjøre å få direktekontakt med
nødsamtaler. - Jeg spurte hvordan stats
råden vil legge til rette for at også de
som er døve kan få mulighet til å ringe

Døves Kulturdager
10. - 12. oktober er det Døves Kultur
dager i Stavanger.
Hovedkomiteen består av Oddveig
Hansen, Petter Sørensen, Lena Tønder,
Kjell Rune Adneram og Tore Djuvik. De
samarbeider blant annet med Stavanger
Forum, som vil ta seg av påmeldingene.
Komiteen forteller at de er godt i gang
med forberedelsene til kulturdagene. På
meldingsskjema i papirutgave vil komme
i augustnummeret av DT, men arrangø
rene åpner for påmelding via internett
etter 1. juni på www.kulturdagene.net
Arrangørene håper at de fleste vil bruke
påmelding via internett. Endelig pro
gram vi vil være klar etter sommerferien,
i august 1september.
De som har spørsmål vedrørende regis
treringen og overnattingen kan ta direkte

nødsamtaler fra mobiltelefon, sier Sonja
Mandt Bartholsen.

I sitt svar til Mandt-Bartholsen lovte
samferdselsministeren å sette mer fokus
på saken. Løsningen det er mest aktuelt
å innføre er en ordning med sms-vars
ling spesielt tilrettelagt for døve. Sam
ferdselsministeren redegjorde for at det
kreves nytt utstyr på telefonsentralene,
og at oppgraderingen derfor tar noe tid.
- Jeg er fornøyd med at samferdselsmi
nisteren jobber videre med denne saken.
Blant annet ba jeg om at erfaringene fra
Finland og Sverige også må tas hen-
syn til i det videre arbeidet, sier Sonja
Mandt-Bartholsen.

kontakt med Stavanger Forum. Også
spørsmål om scenen stilles til Stavanger
forum. Teatergrupper som trenger ekstra
utstyr på scenen, som ikke er standard,
må være forberedt på å betale selv for
dette.
Stavanger Forum, v/Bookingkontoret,
tlf: 51 5981 81, e-post: booking@stavan
ger-forum.no faks 51 55 8228
Ved spørsmål som vedrører program,
aktiviteter og lignende ta man kontakt
med Stavanger Døvesenter, e-post: post@
stavanger.dovesenter.no
Man kan følge med på www.kulturdage
ne.net, som vil oppdateres fortløpende.

16 døves TIDSSKRIFT 0I1edlemsblad for JX9rges 'Døveforbund 5/2008



Vidar R. Sæle er kursleder for et nytt diabestkurs, her sammen medfjorårets kursdeltakere.

Kurs om diabetes

Oslo Døveforening i samarbeid med
Al folkehøyskole og kutssenter for døve
tilbyr en ukes kurs for døve fra hele
landet for døve som har diabetes type l,
2 og deres pårørende.
Tid: Mandag l8.august - fredag 22.au
gust (ankomst søndag kveld Il.august)
Sted: Al folkehøyskole og kurssenter
for døve
Påmelding innen 1. august til Oslo
Døveforening, Nedre Vollgt. 5, 0158
Oslo, vidar@odf.no, fax 23 50 24 30.
Oppgi navn, adresse, fødselsnummer og
hvilket NAV kontor du tilhører
NAV dekker kurset som tilpasnings
kurs, noe som betyr at deltakerne får
dekket reiseutgifter minus en egenandel

tilsvarende den du betaler ved innleg
gelse på sykehus, det vil si kr. 265 eller
frikorr.
Du har krav på sykemelding fra arbeid
eller skole, og det kan du få hos din
fastlege. Du får tilsendt et søknadsskje
ma, som du fyller ut og sender til ditt
lokale NAV Trygdekontor for dekning
av reise, opphold, mat, kursmateriell
etc.

Temaer: Sunt kosthold, fysisk aktivitet,
diabetes ved lege / sykepleier, fotpleie,
særfradrag osv.
Deltakerne vil få tilsendt deltakerliste,
program og mer informasjon om en får
plass på kur er.

En hyggelig flyreise
Jeg har jo reisr med fly mange ganger,
forreller Aslaug Krisriansen.
- Men den sisre turen fra Harstad til
Trondheim med Widerøe var spesielt
flott. Da fikk jeg en notis av flykaptei
nen via flyverrinnen. Jeg fikk litt av de
samme opplysningene som ble sagt over
høytaleren. For på lappen stod det;
«Landing 15.10 (18 minutter før rutetid).
Værnes overskyet +8 grader, gode lan
dingsforhold. Vi flyr nå i 1800 fot dvs.
540 m høyde. Farren er 300 krs = 540
kmlt. Fortsatt god tur. Kaptein R.R.».
- De må ha vist at jeg var døv, og jeg må
si at det var kjempeflott sørvis, smiler
Aslaug Kristiansen

Bruken av teksttelefon
minker
Telenorselskapet «Opplysningen as» vil
skille ut virksomheten i Mosjøen hvor
teksttelefontjenesten holder til. Denne
virksomheten har blitt vesentlig mindre
brukt etter at sms og nettmeldinger har
blitt tatt i bruk.
- Teksttelefon er ikke vår kjernevirksom
het. Det pågår en prosess i Mosjøen som
går ut på at et annet selskap skaloverra
virksomheten, sier kommunikasjonssjef
Thor-Ivar Guldberg i Opplysningen til
Dagens Næringsliv.
De ansatte selv vurderer å ta over driften.
- Det er muligheter for at vi stifter et sel
skap for å overta driften. Målet vårt er å
vokse ved å tilby nye tjenester, sier avde
lingsleder Rita Granmo i Opplysningens
avdeling i Mosjøen
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For første gang i historien en døv russepresident, Andre Bjørn Røine, på en skole med massevis av hørende elever.

Det er 16. mai og den siste kvelden for russen i år.
Jeg har fått lov til å være årets «russeprest» som skal døpe ni
døve russ fra Oslo, samtidig fikk jeg til et lite intervju med
disse flotte russene.

På russedåp
med russ '08

Av Jannicke B. Kvitvær

Det er bare en måned igjen på videregå
ende så er de ferdig med 13 års skole
gang, ja. dette er Sandaker-e1ever nesten
alle sammen, bortsett fra en som går på
Sogn videregående skole.

Hvordan hat russetiden vært spør jeg
dem.
- Flott. Fantastisk. En opplevelse for
livet, svarene kommer samtidig fra samt
lige i gjengen, alle mann er visst enige i
at det har vært en minnerik russetid.
- En russetid går ikke uten russetreff
- har dere vært med på noen?
- Ja, så klart. Vi har vært både på Try-
vann-tteff i Oslo og på Lillehammer-tref-

fet, forteller de med et skøyeraktig blikk
i øynene som røper at de vet noe ingen
andre vet.

Når man snakker om russetreff så kom
mer jeg på russeknuter:

-Har årets russ vært like ivrige som fjor
årets russ til å ta russeknurer?

Det blir stille og de tenker seg litt om,
etter litt diskusjon kommer de frem til at
de har tatt cirka 10 - 15 russeknurer hver.
- Nå som dere snart er ferdig med skolen
har dere sikkert tenkt på hva dere skal
gjøre neste år?
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Svarene kommer kjapt - noen skal ta
et folkehøyskoleår, enkelte vurderer
et år i utlandet. Andre vurderer inter
rail i Europa og atter andre tenker å bli
lærling. Altså ganske forskjellige planer,
så neste år er ikke disse ungdommene
lenger så sammensveiset som de har vært
i russetiden.

Også i år har russen kjøpt seg en rus
sevan, syv av årets russ er stolte eiere av
en russevan som de har brukt flittig i
russetiden, og til dette sier Andre, som er
en av årets russ:
- Det er bare å innse det, årets russevan
er bedre enn fjorårets!

Han avslutter setningen med et stort glis,
mens de andre rundt ham ler med.

Så spør jeg om de har noe de vil si før vi
avslutter intervjuet?
- Ja, russetiden er noe en bare må
oppleve, utbryter en og de andre nikker
enige til dette utsagnet.
Så var intervjuet over for i år, men jeg
fortsetter likevel. ..

...historiens første
døve russepresident
står jo i dag foran meg

Arets russ i Oslo.

Andre Bjørn Røine. En ekte Oslo-gutt
på nitten år, han går på media-linjen ved
Sogn videregående skole i Oslo - og som
den første døve er han blitt russepresi
dent. Var det noen som sa at døve ikke
kan måle seg med hørende?

Før vi går videre må jeg spole litt tilbake,
Norge har egentlig hatt to tunghørte
russepresidenter så langt, men som eneste
døv i et hørende russekull er Andre den
første.

- Som døv russepresident har du møtt
noen spesielle reaksjoner?
- Nei, egentlig ikke, alle reaksjoner jeg
har møtt har vært positive, svarer han
tankefull.

- Hvordan funker det på møter og sånt,
bruker du tolk?
- Det går greit, bruker tolk ja.

- Anbefaler du andre døve til å bli rus
sepresident?
- Jo, om en selv har lyst så er det ingen
hinder i veien.

Hva er dine fremtidsplaner?
- Å bli noe stort, svarer Andre med et
smil

Syv stolte eiere av russevanen.

De fleste store begynner i det små.

Mange store mennesker i dag begynte
med å være russepresident - kanskje
Andre tenker i de samme baner?

Det lille intervjuet er over, det gikk fort
sIer Jeg;
- Ja, smiler han, det enkle er ofte det
beste, avlutter russepresidenten som ikke
lenger er russ.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

TVILLINGENE SOL OG SVEN
ble fødr 3. mai på Bærum Sykehus. Hilsen stolte foreldre, Are og Bine Dyrhaug.

Død

BJØRG JENSEN, Oslo, døde 3. april
2008. Hun var født 12. april 1930.

ASLAUG IVERSEN, Oslo, døde 18.
april. Hun var født 12. januar 1925.

Runde dager

90 år
GUNNAR VATN, Oslo, blir 90 år 15.
juli.

85 år
TORHILD ULSETH, Trondheim, blir
85 år 14. juni.

80 år
BIRGITTE HANGENHOLEN,
Hamar, blir 80 år 17. juli.

75 år
RAGNHILD REKKEDAL, Oslo, blir
75 år 25. juli.

KJELL HONNEMYR, Kristiansand,
blir 75 år 14. august.

70 år
SOLVEIG FOSSEN, Hokksund, blir 70
år 7. juni.

ROAR JARL, Moss, blir 70 år 14. juni.

FINN ARNESEN, Oslo, blir 70 år 19.
JunI.

RAGNHILD HOLM, Oslo, blir 70 år
l. juli.

INGER LISE LID, Oslo, blir 70 år 5.
juli.

KAREN LILLEJORD, Kristiansand,
blir 70 år 25. juli.

60 år
SISSEL BERIT ROUM, Drammen, blir
60 år 7. juni.

MAY-JORID JOHANSEN, Oslo, blir
60 år 5. juni.

ROGER ORHOLT, Oslo, blir 60 år 9.
JunI.

RANNVEIG ASTRID VÅLEN, Stein
kjer, blir 60 år 10. juni.

INGUNN STORLYKKEN HER
LAND, Bergen, blir 60 år 13. juni.

SOLGUNN GAUSNES, Ålesund, blir
60 år 14. juni.

INGER GIÆVER, Tromsø, blir 60 år 4.
august.

BJARNE FEVANG, Sandefjord,

blir 60 år 6. august.
ANNE SYNNØVE FEVANG,
Sandefjord, blir 60 år 6. august.

Nei, det er ikke trykkfeil. Ekteparet
Fevang er faktisk født på samme dag!
Noen bedre?

Født

INGAR HØIBERG, Oslo, blir 60 år 7.
august.

INGER MARIE LIZAMA, Oslo, blir
60 år 15. august.

50 år
GEIR BRODAL, Oslo, blir 50 år Il.

JunI.

HARALD OPPIGARD, Ålesund, blir
50 år 14. juni.

JOHAN SOLHEIM, Ålesund, blir 50 år
24. juni.

RITA ELISE ROSENLUND, Stavanger,
blir 50 år 6. juli.

IRENE POSTHOLM!
4. juni ble du 40 år. Du er både flittig og
flink på jobben - og like sprek og blid
hver dag. Hipp, hipp, hurra for deg!
Masse klemmer fra din venninne Eldri.

Bryllup

ANNE KARI HAMMER, Jondal i
Hardanger og KRISTIAN SKAAR
NÆS, Åsgårdstrand, begge for tiden
bosatt i Oslo, gifter seg 28. juni kl 13 i
Åsgårdstrand kirke. Adresse for dagen:
Hellagården Restaurant, Nøtterøy.
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NOAH V. HØIBERG
3 år, 6. april, en stor dag for en stor, god
gutt!
Vi er utrolig glad i deg.
Klemmer fra Max, Julie, mamma og
pappa

MAX V. HØIBERG
1 år, 29. april, ditt første år har gått utro
lig fort! Nå krabber du etter storesøster
og storebror og følger med på alt med
store smil. Vi er utrolig glad i deg.
Klemmer fra Noah, Julie, mamma og
pappa

7:'1;
t

Vi sender en forsinket gratulasjon til
barna våre:

SOLVEIG LARSEN,
Oslo, fylte 98 år 21. februar. Hun
har bursdag på samme dag som kong
Harald, og det kan kongen være stolt
av. Solveig er en nydelig dame, sprek
både i kropp og sinn. Hun bor på
St.Hanshjemmet, hun er litt dårlig til
beins etter en hofteoperasjon.
- Jeg stortrives her, smiler hun.
Solveig er hørende-døv. Hun har alltid
hørt normalt, men hun har som voksen
levd i døvemiljøet, gift som hun var
med sin kjære Johan Larsen, som var
døv. Hun har i alle år gjort en kjempe
innsats fot basarene både i døvefore
ningen og døvekirken. Hun har også
stilt opp som reiseleder og trådr til som
tolk ved mange anledninger, ikke minst
i pensjonistgruppen. I Oslo Døves
bridgeklubb er hun æresmedlem. Johan
var en av stifterne av bridgeklubben,
og som vi vet: Det står alltid en kvinne
bak.

DF ønsker Solveig fortsatt god helse
og mange gode år!

PERSONALIA

SANDER KRISTENSEN,
Al, er født 5. august 2007 og blir altså
snart ett år. Hvordan står det til spør
vi?
- Dadadada, smiler Sander. Og det er
jo bra.
- Du er født på Al sykestue, du hadde
ikke tid til å dra på sykehuset i Høne
foss?
- Bababababa, svarer Sander - og det er
jo forståelig. Må en ut, så må en ut!
- Er du stolt av å være yngste medlem i
NDF?

Og nå bare ler Sander-gutten, for ma
ken til dumme spørsmål har han aldri
fått!
De stolte foreldre er Camilla og Niels
Kristensen.

NDFs yngste og eldste
NDF feirer 90 år og vi har tittet i medlemsarkivet for å finne yngste og
eldste medlem.

PETTER NODDELAND

Petter blir 18 år 6. juli. Han
er en aktiv gutt som bruker
fritiden til idrett, teater og
venner.
En snill, omtenksom og
morsom storebror er han
også. På bildet er han
sammen med søsteren.
Grarulerer med dagen!!
Mange hilsener fra lillesøster
Anne, pappa og mamma

Kjære Karin Elise og Knut Syvertsen.
Hipp hipp hurra og gratulerer så mye
med 35 års bryllupsdag den 19. mai
2008! Vi hadde en flott feiring hjemme
på gården med deilig mat og gode kaker.
Vi ønsker lykke til med fremtiden, og
vi er glade i dere! Mange gode klemmer
fra Beate, Jan og Anders, Terje, Ailin og
Ylva Leoni, Yngve og Busrer. Resten av
familien gratulerer hjertelig med dagen.
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SKOLEÅRET 2008/2009 FORTSATT

NA ERT IDE N INN E ! LEDIGE PLASSER!

UNG ELLER «GAMMEL» TA ET AR pA FOLKEHØGSKOLE
På AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE vil du møte et aktivt og utfordrende tegnspråkmiljø.

Tegnspråk er undervisningsspråket og det språket som naturlig brukes i all kommunikasjon i hverdagen.

Døve og hørende elever utgjør et fellesskap både på internatet og i undervisningen.

Alt samvær mellom døve og hørende skal ha sitt ugangpunkt i døves kultur og språk: TEGNSPRÅK.
Et år som folkehøgskoleelev på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve betyr nye utfordringer enten du er døv eller hørende.

Er du døv, skal du oppleve å være i et fellesskap der alt skal være tilrettelagt for deg, få ny kunnskap og nye venner.

Er du hørende som kan tegnspråk, gir et år på Ål deg muligheten til å perfeksjonere deg og
gi deg muligheten til å oppleve et levende tegnspråkmiljø.

Er du hørende og ikke kan tegnspråk, vil du få muligheten til å ta del i en annerledes kultur og møte et helt nytt språk,

TEGNSPRÅK, som med innsats og vilje til samhandling kan læres gjennom undervisning og ikke minst i det daglige

fellesskapet der tegnspråk er et levende dagligspråk.

Felles opplevelser gjennom sosiale aktiviteter og turer i naturen både høst og
vinter. Studieturer i Norge. Studietur til et land utenom Europa der dette landets
døveorganisasjon vil være en sentral kontakt.

Hver elev kan velge fordypningsemner i løpet av skoleåret.
Slike emner kan være av kortere eller lengre varighet og av varierende fordypningsgrad.
Eksempler på slike emner kan være:

SPORT OG FRILUFTSLIV· KUNST OG HANDVERK· MEDIEKUNNSKAP MED VEKT pA VISUELL FORMIDLING. SAMLIV
SPRAK - NORSK OG TEGNSPRAK· RIDING· ARBEID MED SCRAPBOOK· DRAMA OG TEATER· REISELIV· FILOSOFI
BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI . TRAFIKKTEORI . MATLAGING· BARN OG BARNEPASS· EKSTREMSPORT

Nedre aldersgrense 18 år.
Et folkehøgskoleår er på 33 uker, fra august til mai.
Et gjennomført skoleår gir 3 konkurransepoeng ved opptak til høgskole og urriversitet.

Egenandel for skoleåret er kr 59 000.
Undervisningen er gratis.
Statens lånekasse for utdanning gir lån og stipend.
Døve og tunghørte kan søke NAV om økonomisk støtte.

SØKNAD SENDES:

AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE
Bakketeigen
3570 Al

aal.folkehogskole@al.fhs.no
www.aLfhs.no

•
ÅLFOLKEH0YSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE



FOR SENIORER

Likemannstreff
for seniorer

I Bergen arrangerte NDF likemannstreff for seniorer, vi kommer tilbake til treffet i neste blad.
Men vi kan røpe at det var mange spennende meningsutvekslinger blant deltakerne. Det var gode
forelesninger av fagpersonell som jobber med eldre døves situasjon i Oslo, Bergen og Trondheim
- i tillegg til langveis farende forelesere fra Danmark. Følg med i neste blad!

På bildet ser vi alle deltakerne fra de lokale seniorgruppene og fra NDFs seniorpolitiske utvalg.
Foran fra venstre: Sissel Gjøen, NDF, Ingrid Bodin, NDF, Gunhild Pedersen, Stavanger, Unni Arnesen, Oslo, Erna Nilsen, Ro
merike og Kate Mostervik, Hedmark.
Bak fra venstre: Jarle Lid, NDF, Svein Sundkvist, NDF, Torstein Ekerbakke, Oslo Bjørn Arnesen, Telemark, Oslo, Bjørn Myran,
Tondheim, Sverre Johansen, Bergen, Leif Gunnar Kvernberg, Møre og Romsdal, Lorents Ness, Møre og Romsdal, Bjørn Halvor
sen, Telemark, Erling Buanes, Bergen, Jørgen Bjerg, Vestfold, Henrik Hansen, Trondheim og Arnulf Pedersen, Stavanger.
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I{ultur-
•semInar

med
mange

•menInger
helge.herland@doveforbund.no

For første gang på mange år
gjennomførte NDF et kul
turseminar som diskuterte
innholdet på de årlige Dø
ves Kulturdager. Med Mira
Zuckermann som innleder og
med representanter fra døve
foreningene i Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger og
Møre og Romsdal ble det
mange spennende diskusjo
ner.

På bildet ser vi de friske kulturentusiastene, foran fra venstre Gøril Haave, Stavanger og Ellen Nil
sen, Trondheim. 2. rekke fra venstre Lone Y. Appell Ramstad, Møre, Hanne B. Kvitvær, NDF, Maj
Lis Marman, Oslo og Tor Fiksen, Bergen. Bakerstfra venstre: Helle Christiansen, Møre, Ronny
Patrick Jacobsen, Oslo, Sissel Olivia Hegdahl Solem, Trondheim, Gunn Kristin Selstad, Bergen og
Marianne Rosland, Stavanger.

Seminardeltakerne var skjønt enige om at
alle former for kunst og kultur skal være
velkommen til å vises på Døves Kultur
dager. Det innbefatter alt fra folkedans
til breakedans, sanger og tegnspråkpoesi
med eller uten musikk (skjønt akkurat
musikkledsagelse var det noe uenighet
om!) dans og ballett, teater, utstillinger
osv. Deltakerne understreket at vi ikke
må være opptatt av å stenge dører, men
åpne dører for alle som vil delta.

Seminaret understreket også at kultur
dagene skal være for amatører, da kan
ikke kravene til kvalitet være de samme
som til profesjonelle, men det skal likevel
stilles kvalitetskrav. Spesielt må teater
gruppene jobbe for å løfte nivået. Det
skal ikke være et skippertak med trening
noen måneder før kulturdagene, men
jevnt teaterarbeid gjennom hele året som
vises fram ved kulturdagene, men ikke
bare der: forestillingen bør også vises
flere ganger på andre arrangementer. Det
er også et ønske at NDF kan engasjere
en teaterkonsulent som reiser rundt og
gir tips og råd til teatergruppene, og som
også kan drive kvalitetssikring før grup
pene drar til kulturdagene.

Seminardeltakerne ønsker at Døves
Kulturdager skal være både for barn,
unge, voksne og eldre. Kanskje kan det
lages til en egen barneteatersekvens lør
dag formiddag, altså alle forestillingene
som passer for barn samles i en bolk.
Så slipper barna og lide seg gjennom
voksenteater, som jo også kan inneholde
elementer som ikke alltid er like velegnet
for barn. På samme måte er det ønske
lig at det beste som ble vist på scenen
ved Eldre døves kulturtreff også vises
ved kulturdagene i Stavanger i oktober.
Kulturarbeiderne på kurset mener at de
forskjellige aldersgruppene vil berike
hverandre ved å delta sammen på Døves
Kulturdager. Så må de voksne passe på at
barn og ungdom oppfører seg slik at de
eldre trives og finner seg til rette, det er
en del av kulturarven og lære seg folke
skikk også! På samme måte kan de eldre
huske på at de også har vært kalver, så litt
toleranse begge veier bør gjøre det mulig
for alle å trives.

Programlederrollen er viktig på kultur
dagene, derfor mener deltakerne på semi
naret at det må jobbes mer med å utvikle
personer til denne oppgaven. Det er ikke

nok bare å presentere neste forestilling.
Programlederen skal sy det hele lett og
elegant sammen, han eller hun skal ha
jobbet godt med forberedelser, kunne
fylle pauser med intervjuer og historier
- og kunne kommunisere med et stort
publikum. Ingen kan dette uten at det
trenes på det! Også programlederne bør
derfor ha instruktør.

Døves Kulturdager er en så viktig insti
tusjon i døvemiljøet at hvert arrangement
bør evalueres årlig, samtidig som planene
for neste kulturdager trekkes opp. Derfor
ønsket deltakerne på kulturseminaret at
det hvert år i januar avholdes en kultur
konferanse, slik man hadde i gamle dager
- men som forsvant uvisst av hvilken
grunn. I tillegg er det et sterkt ønske om
instruktørkurs for de som jobber med
amatørteatergruppene, den ballen ble
spilt videre til teatersjef Mira Zucker
mann.
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Nordisk perspektiv

I{ast deg i brønnen,
Usama bin Ladin

Av Tomas Lagergren - journalist i D6vas Tidning, Sverige

Det er noe vi har vært stolte av lenge. At vi er et pasifistisk folk, som ikke har vært i krig siden
felttoget mot Norge i 1814. At vi har vært vennlige og nøytrale i alle kriger etter det - det har
nesten vært som en eksportartikkel for oss svensker.

Alle ser på oss som et rolig og vennlig
folk, vikingene og Karl den tolvte er bare
rester av historien. Det finnes ikke en
svenske som ikke kjenner stolthet over
hvordan vi har unngått krig i så mange
år. Men har vi virkelig det?

Det er ikke sant. Det er løgn
Det kan jeg avsløre: det er full krig i
Sverige. Landet har braket sammen i
mange slag og felttog og til og med ter
roristangtrep har skjedd. Det dreier seg
om et sted som finnes overalt i Sverige,
der mange slag er vunnet og tapr. ... Vi
snakker om vaskekjelleren, som de flesre
boliglag har og der vi vasker våre klær!

En hellig plass. Den er så til de grader
hellig for en svenske, for en svenske er
ren og pen utad og vil så være. Mukker
noen på det så smeller det til. Det finnes
nok ingen større synd i landet enn å ta
noen annens vasketid. Til og med det å
smite i en kø blir tatt lett på i forhold.
Astjele tid fra andres vasketid rører ved
en svenskes sjel. Vi blir vikinger igjen.
Råe og ville. Allt kommer tilbake. Tante
Anna, 74 år, blir til vikingfru Helga med

Det finpes nok ingen
størreesynd i landet
ennå'å ta noen annens
vasketid.

ville øyne, frådende munn, der hun hyt
ter med skyllemiddel i den ene hånden
som et mordvåpen verre enn napalm.
Vaskepulveret blir et hensiktsmessig
torturredskap, med de verste tilfeller av
tilsølte mennesker i manns minne.

Alle svensker kjenner
igjen dette
Likevel snakkes det ikke høyt om der.
Vaskekjelleren.

Ingen steder kan en svenske miste
ansiktet så totalt som når et gjespenede
menneske kommer for seint til vaskekjel
leren for å hente klærne, og den som skal
overta vasketiden koker av raseri og skjel
ler en ut med de mest forbudte ord som
finnes. Hatet har fått utløp på lapper som
er hengt opp på veggen i trappeoppgan
gene, og en møtes med knyttnever. De
verste konspirasjonsteoriene er blitt skapt
når strømpene er blitt borte iklesvaksen.
«Det er nok Johansson i tredje etasje»,
banner man stille og håper på å få tatt
hevn en vakker dag.

Det finnes til og med fredsmeglere i
disse krigs- og geriljaslag. Det er de som
skriver snille lapper tilbake til de sinte.
Men de fredelige ambisjonene raseres av
dem som river ned lappene. Slagene om
vaskekjellerne og vasketidene bare fort
setter. Man begir seg inn i en krigssone
når man vil vaske. Men hva gjør man
ikke, om man vil være ren og pyntelig?
Svenskene er villige til å bruke nebb og

i •.En terroraksjon mot
en v:as~ekjeller er util
givdlig i svenske øyne.

klør for å se ren og pen ut, ellers hadde
jo den pasifistiske siden av oss ikke vært
plettfri.

Så, kast deg i brønnen, Al Qaida.
Svenskene er de verste terrorister når det
gjelder vaskekjellerne. En terroraksjon
mor en vaskekjeller er utilgivelig i sven
ske øyne. Spesielt om det rammer ens
egen vasketid - da leker du med ilden,
Usama bin Ladin.

Ellers vil vi være nøytrale og fredelige.
Det er vi enige om - så lenge vi ikke sees
i vaskekjelleren. Der møter du Erik Se
gersall (seierrik svensk vikingkonge som
levde på 900 tallet) som har stått opp på
feil side av sengen.
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Døves møte med helse
vesenet, hva så?
helge.herland@doveforbundet.no

- Din søster ringte, jeg skal hilse så mye, sa sykepleieren til meg. Jeg ble liggende og tenke på hva
min søster sa, hva ville hun fortelle meg. Jeg visste at det var en teksttelefon på sykehuset, men
det var stuet bort på et støvete lager, forteller Anne-Marit Nøstvik Karlsen.

Anne-Marit hadde for noen år siden en
alvorlig kreftsykdom. Møte med helseve
senet gav henne mye å tenke på. Helse
vesenet vet for lite om døves situasjon,
mener hun. Derfor er hun i gang med et
prosjekt finansiert av Helse- og rehabili
tering for å bevisstgjøre sykehuspersona
let om døves situasjon som pasienter.

- Det var trist å ligge på sykehuset og se
hvor mye de hørende pasientene brukte
telefoner helt fritt, mens jeg som døv var
utestengt fra å ringe fordi manglende
kunnskap om døves situasjon gjorde at
det ikke ble tatt hensyn til mitt behov for
telefonkontakt. Hvorfor skal døve pasi
enter ha et dårligere tilbud enn hørende
pasienter, spør Anne-Marit.
- Hvordan fungerte tolketjenesten for
deg?
- Selv om vi har en god tolketjeneste
løser ikke det alle problemer i forhold
til kommunikasjon og holdninger hos

helsepersonellet. Jeg opplevde ofte at de
ansatte på sykehuset snakket til tolken
og ikke til meg. Dessuten er det viktig
at en får beholde den samme tolken hver
gang man trenger det på sykehuset, det
er slitsomt å skulle forholde seg til nye
tolker hele tiden når en er syk.

Anne-Marit påpeker at mange døve som
blir syk helst bruker egne familiemed
lemmer som tolker fordi de ikke føler seg
trygge på om de får en tolk som de kjen
ner og forstår godt nok. Som pasient er
en ekstra redd for misforståelser, mener
hun. Man er svekket av sykdom og er i
en sårbar situasjon.

- Jeg opplevde også at sykehuset ringte
hjem til meg på vanlig telefon. Jeg så på
displayet at det var sykehuset som ringte
og ble naturligvis urolig, var det svar på
prøver jeg hadde tatt? Hadde de fun-
net nye feil? Det må da være mulig for
ansatte på sykehusene og lære seg at døve
ikke kan bruke vanlig telefon, men at de
må ringe på teksttelefon eller via 149, sier
en oppgitt Anne-Marit.

Hun forteller at hun jobber i 25 % stil
ling med prosjektet - og i 75 % stilling
som lønningskonsulent ved Conrad
Svendsen Senter. Hun har med seg en
prosjektgruppe på 4 personer. De skal
intervjue og kartlegge helsearbeideres
kunnskap om døve pasienter. Det er
viktig at vi tar vare på det som er bra i
helsevesenet og jobber med det som ikke
fungerer like godt.

- Etter sykehusoppholdet fikk jeg greie
på at de faktisk hadde samtalegrupper,
oppfølgingsgrupper, for pasienter med
samme sykdom som meg, men sykehuset
mente at jeg som døv ikke kunne delta i

slike grupper. Det er jo tøv! Alle som har
alvorlige sykdommer har et stort behov
for å dele erfaringer med andre som er i
samme situasjon. Legene gir meg infor
masjon om sykdommen, men det er ikke
nok. Jeg trenger også tid til å fordøye
informasjonen og få snakke med andre
som forstår fullt ut hvordan jeg har det.

Anne-Marit skryter av familien sin. De
fungerte som hennes «klagemur» da hun
var syk, de var både tålmodige og snille 
men en samtalegruppe med folk i samme
situasjon ville vært en fin avlastning.

- Uken etter cellegiftbehandlingen var
forferdelig vond, jeg var fryktelig dårlig,
det er vanskelig å beskrive hvor ille det
var. Så hadde jeg noen gode uker, men så
var det nye behandlinger - og slik fort
satte det i et halvt år. Det var tøft, det
var som å gjennomføre et maratonløp, et
skikkelig blodslit.

Anne-Marit Nøstvik Karlsen vant
kampen mot kreftsykdommen, hun vant
maratonløpet - men nå kjemper hun for
at andre døve ikke skal møte et helseve
sen uten kunnskap om døves situasjon.
Det dreier seg om livskvalitet også når
man er pasienter, mener hun. Prosjektet
hennes vil ha seminar i Oslo i september.
Der håper Anne-Marit at mange, fra hele
landet, som har personlige erfaringer fra
møte med helsevesenet vil delta.

Se annonse på side 42.
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NYTTFRANDF
Meld på folk fra din forening
til kursene
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær fortel
ler at foreningene allerede før sommer
ferien bør diskutere hvem de skal sende
til organisasjonskurset for tillitsvalgte 5.
- 7. september på Al.

- Dette er et glimrende tilbud til alle som
jobber som frivillige i døveorganisasjo
nen. Noe av undervisningen blir felles,
noe i grupper der man spesialiserer seg
på ulike styreverv. Et glimrende tilbud
til unge, nye tillitsvalgte - men også til
voksne og eldre som trenger oppfrisk
ning. På kurset vil det blir undervisning
av Paal Richard Pererson, Sissel Gjøen,
Bjørn Kristiansen, Helge Herland og
flere til, frister Hanne, som selv blir med
som kursleder.
Påmeldingsfrist 15. august, så ta ikke
ferie før din forening har meldt på delta
kere, formaner forbundslederen.

Hun forteller også at:
- 26. - 28. september er det oppføl
gingskurs for det seminaret vi hadde for
styrevalgte i desember i fjor. Men også
andre enn de som deltok i fjor kan melde
seg på nå, understreker Hanne. Målet
med kurset er å lære mer om styrets
ansvar som arbeidsgivere. Kurssted er

like ved Gardermoen flyplass, Clarion
Airport Hotell. Kurset begynner fredag
kl 18 og avsluttes søndag kl 14. Se mer
informasjon om begge kursene på www.
deafner.no og send påmelding til janne.
moskaug@doveforbunder.no

Klage eller rose et TV-pro
gram?
Hvis du ser et program på NRK eller
TV2 og er misfornøyd fordi det ikke er
tekstet - eller det er tekstet dårlig. Eller
du er misfornøyd fordi det ikke er tegn
språktolker. Ikke klag til oss i Norges
Døveforbund, men send klagen direkte
til NRK eller TV2. Hvor skal du sende
klagen? Jo, her er adressene:
NRK, 0340 Oslo. E-post: info@nrk.no
TV2, postboks 7222, 5020 Bergen. E
post: info@tv2.no

Kulturprisen 2008
NDF vil som vanlig dele ut årets kul
turpriser under Døves Kulturdagene i
Stavanger. Hver pris er på kr. 5.000. Den
ene prisen går til en kunstner, mens den
andre prisen gis til en tillitsvalgt som har
gjort et stort arbeid i lokalmiljøet. Se mer
informasjon om prisene på www.deafnet.
no
Send forslag med begrunnelse til NDF
før 15. september.

Har du sikret deg NDFs jubi
leumsartikler?

• Jubileumsryggsekk: Pris kr. 390
Type: Business Pack
PC-sekk i høykvalitets materialer, og
med meget godt polstrede stropper og
bærehåndtak.
Kraftig polstret PC-lomme med praktisk
låsbar sideinngang. To store hovedrom
og to ytterrom.
MP3-lomme med ledningsuttak, diskret
refiekspiping, mobillomme på skulders
tropp etc.
Påsydd NDFs jubileumslogo.

Tid for tegn - voksne:
NRK1, første torsdag i måneden kl 17.25

Tid for tegn - barn:
NRK1, mandag kl 17.25.

www.dovesmedia.no
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• Jubileumsvase - hvit: Pris kr. 410
Håndlaget Filigransvase fra Rosendahl.
Design Lin Utzon.
Påtrykket NDFs jubileumslogo - meget
diskret.

• NDFs jubileumsbok: Pris kr. 200
I boka kan du lese interessante artiklet av
disse skribentene: Hilde Haualand, Paal
Richard Peterson, Odd-Inge Schroder,
Rune Anda, Hege Lønning, Tone-Britt
Handberg, Sonja Myhre Holten, Svein
Arne Peterson, Eivor Berg, Svein Sund
kvist, Knut Rune Saltnes, Toralf Ringsø,
Sissel Gjøen, Knut Bjarne Kjøde, Finn
Arild Thordarson, Hanne Kvitvær, Mira
Zuckermann, Niels Kristensen og Helge
Herland. Alle disse er døve og uolig er
det første gang en bok blir utgitt med så
mange døve artikkelforfattere. Boka er
på 194 sider.

Ryggsekk, vase og bok bestilles fra Nor
ges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
E-post: post@doveforbundet.no, faks 23
310650

NORGES
DØVEFORBUND

Arbeidslivsseminar
Ungdom + arbeid =sant!
28 - 30. november 2008
Norges Døveforbund ved arbeidslivsutvalget arrangerer likemannsseminar
- arbeidsliv den 28. - 30. november i Lørenskog, utenfor Oslo.

Det årlige arbeidslivsseminaret er et tilbud til døve som ønsker å styrke sine
kunnskaper og posisjon innen arbeidslivet. I år har Norges Døveforbund valgt å
fokusere på unge døve som er på vei inn i yrkeslivet eller planlegger å gjøre det.

Noen av temaene som blir tatt opp:
Hva ser en arbeidsgiver etter når de søker etter folk?
Hva bør du gjøre når du søker jobb?
Jobbintervjuteknikker
Formelle og uformelle regler i arbeidslivet.

Målgruppen
Seminaret passer for døve som:

ønsker å skifte jobb
går på skole og skal snart begynne å søke etter jobb
som er arbeidsledig, men ønsker en jobb.

Seminaret gir godt innblikk og kunnskap i hva du bør gjøre og forberede deg
på når du skal søke etter en jobb. Jobbsøknad og jobbintervju er arbeidsgivernes
grunnlag for å velge ut hvem de ønsker å ansette. Målet med seminaret er å
styrke døves muligheter til å få seg en jobb!

Mer informasjon kommer i Døves Tidskrifr og deafnet.no til høsten
- men sett av seminardaroene nå.

Seminaravgift
Kr. 200 per deltaker. NDF dekker reise- og hotellutgifter.

Påmeldingsfrist: 15. oktober 2007.

Påmeldingen sendes til:
Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
E-post bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Telefaks 23 31 06 50

I påmeldingen må det oppgis om du er:
- i jobb/arbeidsledig/går på skole.
- medlem i NDF
- om du ønsker enkelt- eller dobbeltrom.
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Apning av NSHP
helge .herland@doveforbundet.no

28. mai var det åpning av NSHP, som står for Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse. Det
har i mange år vært et tilbud til døve, tunghørte og døvblinde med psykiske sykdommer på
Gaustad - «Døveavdelingen på Gaustad». Det siste året er tilbudet utvidet, slik at det nå er tre
avdelinger: Enhet for barn og unge, Enhet for voksne og Kompetanseenhet. Denne gledelige ut
videlsen ble markert ved en høytidelighet der prinsesse Martha Louise igjen var hedersgjesten.

Prinsesse Martha Louise klipper over båndene som markerer åpningen av Nasjonalt senterfor hørsel
ogpsykisk helse, assistert av tre ansatte på senteret.

I den halvtimes lange åpningsseremonien
var det også funnet plass til kunstneriske
innslag. Teatersjef Mira Zuckermann
fremførte på en ekstra inspirerende måte
sitt tegnspråklige dikt «Jeg har en drøm»,
denne gang sammen med skuespiller
Morten Røhrt på talespråk. Et sterkt
inntrykk gjorde også de to diktene til
døvblinde Inge Albrigtsen, fremført av
Knut-Bjarne Kjøde, som også hadde en
kort presentasjon av Albrigtsen. «Ode til
tegnspråk» og «Billedterapi» var tittelen
på Inge Albrigtens dikt.

Den nye senterlederen Guro Lillehaug
takket både prinsessen, og kunstnerne,
samtidig understreket hun at uten
innsatsen til tidligere leder, sjefpsykolog
Halvor Nordeng, hadde det neppe blitt
noe Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse. Særlig at de har fått opprettet en
egen avdeling for barn og unge. Mer om
Nordeng på neste side!

Guro Lillehaug er ny leder for Nasjonalt senter
for hørsel og psykisk helse, og skalfire videre
arven fra tidligere leder Halvor Nordeng.

- Hørselstap medfører vansker av ulik
grad når det gjelder kommunikasjon.
Noen opplever personlig og sosial isola
sjon, som i verste fall kan utvikle seg til
psykiske plager. Døve pasienter møter
sjeldent helsepersonell de kan kommuni
sere ubesværet med.
- Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse skal være et kompetansesenter for
hele landet. Gjennom forskning, under
visning og veiledning skal senteret bygge
opp helsevesenets kunnskap om utred
ning og behandling av døve, tunghørte
og døvblinde med psykiske lidelser.

Knut-Bjarne Kjøde i samtale med Inge Albrigt
sen fir fremfiringen av diktene til Inge, som
gjorde et sterkt inntrykk på forsamlingen.

Prinsessen foretok den høytidelige
markeringen på at enda et tilbud for døve
i samfunnet har tatt et stort skritt frem
over. I sin tale sa hun blant annet:

Som administrerende direktør i Helse
Sør-øst sa i sin tale er målet at døve skal
få det samme helsetilbudet som hørende
og da er det helt naturlig med et Nasjo
nalt senter for hørsel og psykisk helse, og
at målet er å bygge dette ut med lokale
tilbud som kan spille på lag med det
sentrale senteret.
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Kongens
gull
til Halvor
Nordeng!

Halvor Nm'deng harfått Kongens fortjenst
medalje i gullfor sitt store arbeidfor døve og
døvblinde. Her sammen med sin kone Helen
Delmas Wesenberg.

helge.herland@doveforbundet.no

- Kong Harald har bestemt at Halvor Nordeng har gjort seg fortjent til Kongens fortjenst
medalje i gull for sitt store arbeid i mer enn 30 år for døve og døvblinde. Grunnlaget for
tildelingen er ditt langvarige og omfattende engasjement for døve og døvblindes rettigheter,
behov og livsforhold, og din banebrytende innsats for å utvikle og forbedre denne gruppens
tilbud; spesielt innen psykisk helsevern, sa blant annet assisterende fylkesmann Rannveig
Bjerkmo i sin tale til Nordeng.

- Du møtte døvblinde og døve pasienter
allerede under ditt arbeid på Hjemmet
for Døve i din studietid, og har gjennom
din mer enn 30 år lange og innholdsrike
karriere alltid hatt ditt faglige hoved
fokus rettet mot dem. I din stilling ved
Statens sentralteam for døvblinde på
syttitallet, la du ned et stort arbeid for å
identifisere og registrere døvblinde i hele
landet, med det for øye å skaffe dem opp
følging og nødvendige tjenester.

- Du har også gjort en betydelig innsats
for å spre informasjon om døvblindes
livssituasjon til allmennheten, og du har
vært aktivt med på å initiere og gjen
nomføre systematisk kompetanseheving
for personell som har hatt til oppgave å
yte tjenester til døvblinde på ulike livs
områder.

- Du har arbeidet ved ulike institusjoner,
men først og fremst vært tilknyttet Gau
stad og senere Aker sykehus. Gjennom
store deler av 80-årene som psykolog ved
døveavdelingen, og fra midten av 90-tal
let som sjefpsykolog. Du har opparbeidet
deg stor kunnskap om psykiatriske be
handlingsbehov hos døve og døvblinde,
og har til beste for din pasientgruppe 
formidlet denne kunnskapen aktivt både
inn mot andre fagmiljøer og til offentlige
myndigheter og politikere, sa Bjerkmo.

Et 100 talls gjester, som var samlet i
en av de historiske, gamle salene på
Gaustad, hilste utmerkelsen med varm
applaus.

Halvor Nordeng takket for utmerkelsen.
Han gledet seg over statusen norsk tegn
språk og taktil kommunikasjon hadde i
samfunnet i dag, og minnet sine første
møter med døve og døvblinde på Hjem
met fOI døve, Nordstrand på 1970-tallet,
den gang han ikke kunne et eneste tegn.
Han ble ansporet i sitt arbeid av Terje
Basilier, psykiateren som var en pioner i
arbeidet for døves mentale helse.

Så sto gratulantene i kø med gaver og
gode ord, vi har bare plass til
noen sitater:
Ines Slebom Raij, Nederland, president
i Den europeiske unionen for mental
helse og døve: - Du har lært oss hvordan
vi kan ha en visjon, og hvordan vi kan
gjennomføre den! Du har gjort et så stort
arbeid internasjonalt at jeg har gleden
av å utnevne deg til æresmedlem i vårt
forbund.

Paal Richard Peterson, NDF: - Når vi
deltar i internasjonale fora har vi i Norge
en del vi kan skryte av, og som de andre
landene gjerne vil kopiere. En av sakene
vi er stolte av er at du og dine medarbei-

dere har bygget opp et nasjonalt senter
for hørsel og psykisk helse.

Geir Jensen, Foreningen Norges Døv
blinde: - Takk for ditt store engasjement
for døvblinde. Du har mange døvblinde
venner rundt om i landet som har satt
stor pris på kontakten med deg.

Astrid Sund, Signo: - Du har vært en
veldig viktig faglig ressursperson for oss
i mange år. Du har vært med på å sette
Norge på kartet internasjonalt. Du har
vært inspirerende for mange av oss andre.

Halvor Martinsen, venn: - Den første
tiden du jobbet med døve var ikke tegn
språk akseptert her i landet. Jeg husker vi
diskuterte med en professor som mente
at døve ikke hadde evnen til å tenke! Du
var en av de første som forsto at døve
virkelig var en språklig minoritetsgruppe.

Takk!
Jubilanten selv takket for de mange fine
ordene og gavene, men han ville dele
æren og oppmerksomheten med sine
medarbeidere gjennom mange år, med
sine mange samarbeidspartnere som var
samlet i dag og med brukerorganisasjo
nene, ikke minst NDF.
Tusen takk til dere alle, sluttet Halvor
Nordeng.
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Døves feriehjem

Rimelig ferie i sommer?
helge.herland@doveforbundet.no

Er du medlem av NDF og ønsker rimelig ferie i sommer bør du vite at det fremdeles er feriehjem
og hytter som er åpen for besøkende. Både feriehjemmene til Drammen Døveforening, Oslo
Døveforening og Hedmark Døveforening bruker å ha godt med ledige plasser - men vi anbefa
ler at du også sjekker om det er ledige senger på feriehjemmene i Kristiansand, Vestfold - eller
på hyttene som foreningene i Bergen, Stavanger og Tromsø har. Også idrettslagene i Oslo og
Trondheim har tilbud om opphold.

Oslo Døveforenings
feriehjem Skaug på Nesodden er et kjent og kjært møtested for
mange. Adressen er Rudstrandveien 3, 1450 Nesoddtangen.
Fra Skaug har man kort vei til både Oslos mange attraksjoner
og til Tusenfryd - og veien mot Østfold og Sverige er kort.
Hovedhytten har 25 sengeplasser fordelt på 5 rom, i tillegg er
det 2 mindre hytter. Skaug har lekeplass for barna og det er
300 meter til badestranden.
Bestilling på sms 995 00 103. Mer informasjon på www.odf.no

Drammen Døveforening
kan ønske velkommen til feriehjemmet Skogheim. Stedet er på
5,5 mål og ligger idyllisk til ved sjøen i Gjerdal, Røyken kom
mune - bare en halvtimes kjøring fra Drammen. Feriehjemmet
har en hovedbygning og 8 små hytter. I hovedbygningen er
stuen oppusset, kjøkken med kjølerom ble nytt for tre år siden
og det er nye dusjer og toaletter. Feriehjemmet har 34 senge
plasser.
Utenfor er det stor parkeringsplass, grillutstyr og spiseplass
under tak, meget barnevennlig lekeområde, gressbane for
sportsaktiviteter, plass til telt og campingvogn og bare 150
meter til barnevennlig badestrand.
Opplysninger og bestilling hos Rolf Hansen sms 920 27 148
Mer info finner du på www.drammendf.no

Vestfold Døveforening
ønsker velkommen til dags besøk eller opphold på døvesenteret
Skogstua, like utenfor Sandefjord sentrum. Stedet ligger flott
til ved sjøen og har god brygge med bademuligheter. Fra San
defjord er det kort vei for de som ønsker besøk i Bø badeland,
eller kanskje frister det med en fergetur over til Strømstad.
Skogstua har plass til bobilparkering og internett-tilkobling.

St Hans helgen, 20 - 22. juni, er det åpent hus. Ta med grill
mat selv til lørdag 21.juni kl 17. Ellers er det åpent for som
meropphold fra 7. juli til 6. august. Lørdag 2. august er det en
spesiell sommerfest med skalldyr eller grillmat. På Skogstua
kan en kjøpe kaffe, brus, is og enkelte dager nystekte vafler
m.m.

Bestilling for overnatting meldes til sms: 977 62 321. Nina E.
Wennersteen på: e-post: ni-wenn@online.no I juli kan man
også bestille direkte til Skogstua, Vestfold Døvesenter, Nedre
Holtan v 56, 3234 Sandefjord. Teksttelefon 33 47 48 98.
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Oslo Døves Sportsklubb
sin praktfulle hytte ligger på Hafjell ved Lillehammer, midt i
alpinanlegget som ikke byr på snø om sommeren, men på flotte
muligheter for spreke fjellturer, sykkelturer og fiske. Idrettshyt
ta har gjennomgående meget god standard og er fullt utstyrt og
man har 80tt utsikt mot Jotunheimen.
Hytta kan leies ut med fritt spillerett til Hafjell Golfbane. Se
mer info om idrettshytta og bestilling på www.idrettshytta.
odsk.no

Hedmark Døveforening
har feriehjemmet Mjøsgløtt i Brumunddal, og gjester kan
hver dag se Mjøsas hvite svane Skipbladner seile forbi bare et
steinkast unna. Flott beliggenhet ved en fin badestrand, mange
rom, koselig stue, kjøkken og sanitære forhold bør få 8ere til å
ta en stans ved Norges største innsjø.

Feriehjemmet er åpent fra 7. juli og til 3. august, bestilling av
opphold gjøres til Arne Olsen sms 980 255
39 eller Kåre Johansen 900 27 467.

Kristiansand Døveforening
tar som vanlig imot gjester på døvesenteret på Dvergnestangen.
Feriehjemmet er et av de mest populære med sin store eien
dom, beliggenheten ved sjøen og nærheten til Dyreparken der
forestillingen med Kaptein Sabeltann tegnspråktolkes 13. - 16.
- 17. og 18. juli.

Det er stor rekefest lørdag 19. juli.
Bestilling av opphold gjøres til Roy Eriksen på sms 957 50 113
eller e-post: roy.e@online.no

Stavanger Døveforening
og idrettslaget samarbeider om hytta Kongshaug, med adresse
Fidjeland i Sirdal. Da er man altså på fjellferie! Hytta har 3
rom, hems og totalt 10 sengeplasser. Det er kort vei til golf
banen, villmarksopplevelser, leie av hest og annet. Nærmeste
butikk er 5 km unna.
Utleieansvarlig er Kenneth Ommundsen, sms 970 29 179, e
post: post@dovehytta.net
Mer informasjon på www.dovehytta.net

Bergen Døvesenter
og idrettsklubben eier den splitter nye Rorbua sammen. Den
ligger i Austevoll kommune, 3 mils kjøring og en fergetur på en
halvtime fra Bergen sentrum. Rorbua har alle bekvemmelighe
ter og sengeplasser til 10 personer. Det medfølger også 17 fots
båt med 40 hesters motor. Austevoll er et paradis for de som
trives med sjøliv, fiske og reker på brygga. Men det er også mu
lig å dra på turer innover på øya, både trimturer og kulturturer.
Mer informasjon og bestilling på www.rorbuutleie.net

Trondheim Døves Idrettslag
har sin flotte hytte, Granly, i Bymarka, bare 15 km fra Trond
heim sentrum Adressen er: Reidar Lyseths vei 24. Hytta er
oppgradert de siste årene og er et trivelig sted for både voksne
og barn, blant annet er det uteområder med husker, sklier, kla
treapparat og annet for ungene. Hytta er på 165 kvadratmeter
og har 23 senger plassert på store soverom i 2. etasje. I kjelleren
er det topp moderne møterom, mens det i l. etasje er koselig,
stor rundtømmersrue og stort kjøkken.
Se mer informasjon på www.tdil.no/dovehytta.htm
Ansvarlig for leie er Jan Atle Fjelldalselv, sms 947 96 013

Tromsø Døveforening
ønsker søringer og selvsagt alle andre velkommen til den nord
ligste døvehytta vi har. Bestillinger gjøres til sms 913 94 016.

5/2008 0I1edlemsblad for l\(grges '1)øveforbund 33



ELDRE DØVES
!{ULTURTREFF

200 deltakere samlet til kultur og sosialt samvær under Eldre døves kulturtreffi Bergen.

Braksuksess
for Eldre døves kulturtreff
helge.herland@doveforbundet.no

Siste helgen i mai ble Eldre døves kulturtreff arrangert i festspillbyen Bergen. Drømmevær,
flotte lokaler, fine sceneprestasjoner og tid til den rolige, gode praten med gamle kjente gjorde at
de 200 deltakerne koste seg i hverandres selskap.

Spørrekonkurranse
med ny vri
Det tok til ftedag kveld med spøtrekon
kurranse som alle deltok i. Den store
salen i gamle Folkets Hus i Bergen var
fullsatt. Hotellet folk bodde på lå vegg i
vegg, perfekt! Hvert av de ca 12 bor
dene konkurrerte mot hverandre. Ved
bordene var det tilfeldig hvem som satt,
folk fra nord og sør, øst og vest ble sveiset

sammen for å løse spørsmålene som Rune
Anda hadde funnet fram til. Temaene
var hentet både fra døvesamfunnet og
storsamfunnet. Med generalsekretær Paal
Richard Peterson i rollen som humørfylt
programleder og Anda med styringen for
det tekniske gikk konkurransen som en
lek, det var jo nettopp poenget. Så jevn
var konkurransen at før det siste av 30
spørsmål var stilt kunne to bord vinne.

Ojojoj, så spennende det var ved de to
bordene før siste svaret ble offentlig
gjort, det var rene Melodi Grand Prix
stemning i salen. Folk jublet og danset
mellom bordene, eller de ergret seg over
å ha bommet på et spørsmål det kanskje
var uenighet om blant deltakerne rundt
bordet!
At det til slutt var et rent kvinnebord
som vant var kanskje ingen tilfeldig-
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Først i ilden var Leikny Holden, som
altså er over 55 år, utrolig nok - se bildet,
vi sier ikke mer! Hun fremførte sin
selvlagde tegnspråkpoesi om «rosen>. Vi
ser hvordan hun planter blomstene og
hvordan de vokser seg sterke og vakre, på
tross av både kulde, regn og vind. Leikny
maler fram naturens skjønnhet og kraft
på en betagende vakker måte.

Toralf Magne Ringsø (bildet) var pro
gramleder. Den jobben kan han bedre
enn de fleste, for han har vært program
leder 17 ganger ved Døves Kulturdager
- og stilte i samme programlederantrekk
som før med dress, sløyfe og flosshatt.
Han viste hvordan en programleders
jobb skal utføres, med gode introduk
sjoner av det vi skulle få se, interessante
intervjuer av de som spilte og av andre
eldre publikummere og med småprat
som bandt programmet sammen slik at
det hele gled som smurt.

Lørdag, de gamle er best!
- Det var imponerende å oppleve de
eldre som skuespillere, sa Ronny Patrick
Jacobsen med flere års erfaring som pro
fesjonell skuespiller i Teater Manu. Nei,
Ronny er ikke over 55 år! Publikum tren
ger ikke være over noen aldersgrense for
å delta, men de som skulle være akrive på
scenen lørdagen måtte være passert 55, 
og de fleste hadde nok også passert de 70,
men de hadde spilleglede som tenåringer.

av foreningens eldste medlemmer, Nils
Johan Bjørø, mente det var på sin plass
med en liten bursdagsgave, som han sa.
På vegne av sin kone Gunhild og seg selv
takket han for alle gode år og opplevelser
i foreningen i mer enn 60 år, og håpet
at fremtiden ville bli like god for Bergen
Døvesenter. Så trakk han fram sin så
kalte lille gave, en sjekk på kr. 100.000.
En overveldet daglig leder i Bergen
Døvesenter Rune Anda mottok den store
gaven og uttrykte foreningens varme
takknemlighet.

Så var det middag og sommernatta var
fremdeles ung og varm!
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I to timer underholdt Peterson på scenen
i kjent stil med sleivspark og gode kom
mentarer, folk ble hele tiden oppdatert
på resultatene. Anda styrte det tekniske,
og strenge dommere var Toralf Ringsø
og Sissel Gjøen. Konkurransen var en
ypperlig måte å få folk varm i trøyen på,
deltakerne på kryss av alle fylker fant
sammen og det ble fort liv i leiren.

Und'ersJlrlfl

Nils Johan Bjørø overrakte på vegne av kona Gunhild og seg selv kr. 100.000 i gave til Bergen
Døvesenter, og Rune Anda mottok den storslåtte gaven på vegne av døvesenteret.

her. De slapp jo alle diskusjonene med
mannfolkene!

Storslått gave
Akkurat denne dagen markerte Bergen
Døvesenter sin 128. stiftelsesdag. En

Så spente var deltakerne ved vinnerbordetfør avgjørelsen filt, vi kjenner igjen blant annet Mira
Zuckermann, Helle Christiansen, Norunn Kalvenes, Margareth Farstad ogflere andre.
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Henrik Hansen og Bjørn Myran.Kåre Høgsve.ArnulfPedersen.Leikny HoLden.

Neste gruppe ut er Bergen Døves Senior
gruppe.
- Jeg er så nervøs at jeg har vondt i
magen, jeg har aldri stått på en scene før,
betror Gyda Einemo oss før de begynner
forestillingen.

At Gyda aldri har vært med som skue
spiller før kunne ingen se. De fire bergen
serne tok publikum med storm med sine
korte sketsjer full av selvironi, kreativitet
og humor. Rune Anda er en som kan
mye om alt! Han hadde skrevet manuset
og deltok også på scenen sammen med
de tre veteranene Sverre Johansen, Erling
Buanes og Gyda Einemo. De spilte så
godt at de burde spilt kampen for Brann
om kvelden også, da er vi sikker på at
Brann hadde slått Molde, nemlig.

Soloopptreden
er navnet som eldre døve bruker når bare
en mann eller en kvinne står på scenen
og forteller. I dag kalles denne sjangeren
for «stand-up-show" og er meget populær

blant mange yngre. Det er en krevende
form for teater. En står alene på den store
scenen og har bare språker å tilby. Men
de tre modige gubbene som satset på
dette var fenomenalt dyktige.

Arnulf Pedersen, Stavanger Døves Seni
orrreff hadde publikum i sin hule hånd
da han fortalte om hvordan idrettskon
kurransene den gang da var. Før han
skulle delta på friidrettsbanen lagde
moren eggedosis til ham, noe som skulle
hjelpe både mot nervøsitet og bedre pre
stasjonene. Arnulf satte seg på sykkelen
og tråkket seg fram til banene. Før start
i løpsøvelsene måtte han grave sin egen
startgrop, det var ikke startblokker på
den tiden. Så måtte han som døv se på
sine hørende konkurrenter, for han hørte
ikke startskuddet. De tidelene han tapte
i starten måtte han ta igjen, og det klarte
han som regel. Han fortalte historien om
den gang han glemte å ta med suspen,
altså den som holder mannfolkenes
tisseliss på plass i buksen. Med de vide

shortsene de brukte den gang hadde den
samme tisselissen lett for å bevege seg
nedenfor buksen, eller kanskje var det
buksen som blåste oppover - vi velger å
tro det siste. Vi kan ikke gå i detaljer om
historien, den må oppleves på tegnspråk.
Arnulf er en fantastisk forteller, så god
er han at vi mistenker ham for å spise
eggedosis før han går på scenen.

Kåre Høgsve fra Trondheim Døves
Seniorgruppe har også fortellerens nåde
gave. Hans historier dreide seg om idrett
og skoletid og folk riktig koste seg og
mimret om husker du. Det var skiløpere
som suste ned bakkene, elever som tittet
i nøkkelhull de helst ikke skulle kikke i
- og alt fortalt på et så lett og ledig tegn
språk at det bare var å gi seg ende over.
Kunne slike historier blitt like gode på
talespråk? Nei! Kunne de blitt like gode
på tegn og tale? Nei! Som fortellerkunst
er tegnspråk helt overlegent andre språk
når det gjelder å gjøre situasjoner le
vende, fargelegge stemningene og få fram

Bergen Døves Seniorgruppe. OsLo Døves Seniorforening.
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både det komiske og det tragiske. Disse
historiene er kulturbærere på sitt beste!

Så kom publikumsfavoritten Brynjulf
Dammen, eller bare Bryna som han kal
les. Nestoren fra Oslo Døves Seniorfore
ning formidler historier fra skoletiden,
og folk lo så de ristet. Det var bare å gi
seg med, og sette latterdøren på vidt gap.
Bryna er et fortellergeni, og om bare
halvparten av det han forteller er sant
er det utrolig nok. Vi får et innblikk
i et skolesystem som er fjernt fra våre
dagers krav om bestrafning, hygiene og
forholdet mellom lærere og elever. Det er
kulturskatter Bryna gir oss. Og igjen slår
det oss dette med språket, hvor utrolig
elegant og avslappende han bruker sitt
eget særpregede språk. Det er stor kunst
og det er en stor opplevelse å få være pu
blikummer når han øser av sitt overflods
horn. Hvis det også er sant at en god lat
ter forlenger livet vil deltakerne på Eldre
døves kulturdager fortsette å møtes i tiår
fremover.
Alle lo så tårene trillet og vi blir ikke
forundret om noen også lo så de tisset i
buksen, for ingenting er vel festligere enn
gode historier på tegnspråk fortalt av de
som virkelig kan det!

Trøndere med mer humor
Osloseniorenes teatergruppe imponerte
med flotte kostymer. Hvem har vel sett
en flottere indianerhøvding enn Jarle
Lid, eller en søtere kineser enn Reidar
Brenden? De spilte en humoristisk sak
der kommunikasjonsproblemene mellom
de ulike språkene var poenget. Men i
forestillingen var ikke det som ble sagr

det viktigste, der var mimikken og
kroppsspråket hos skuespillerne som fikk
latteren frem blant både unge og gamle!

Bjørn Myran og Henrik Hansen hadde
to gode sketsjer, den hos fotografen har
nok mange sett tidligere - men den er
like gøyal fortsatt. Sketsjen «Trillebåren»
var en flott sak som viste hvor godt de to
trønderne behersker mange av pantomi
mens små finesser. Og så var det superfi
nalen da de viste der som kalles shivapo
esi, der Henrik sitter på fanget til Bjørn
og låner hans hender mens de da prøver
å samordne hva de vil si. Men jo mer
hendene gikk en vei og munnstillingene
en annen vei, jo mer ubegripelig morsom
ble hele sekvensen. Henrik har et gum
miansikt som får fram latterbrølet. Og
Bjørn, som sexy kvinne med tettsittende
kjole og langt hår, fikk de mest nærsynte
mannfolkene i salen til å reise seg!

Jon Martin Brauti.

Foredrag av Brauti
God underholdning trenger ikke bare
være morsom, det beviste leder av Norsk
Døvehistorisk Selskap Jon Martin Brauti
i sitt interessante foredrag om «Døves
utvandring fra Norge til Amerika». Jon
Martin elsker å fortelle om døves historie
og han entusiasme smitter over på publi
kum og da blir resultatet godt.

Det var også flere utstillinger på kul
turtreffet, både Bente Bjånesøy, Anne
Folland, Kolbrun Hreidarsdottir og Berit
Halvorsen høstet lovord for sine produk
sJoner.

Lørdag kveld var det deilig festmiddag,
etterfulgt av Casino ved det utrettelige
radarparet fra Stavanger Gunhild og
Arnulf Pedersen.

Søndag formiddag inviterte Døvekirken
i Bergen til gudstjeneste og Bergen Døve
senter åpnet sine gjestfrie dører for alle
som vil drøye oppholdet i byen mellom
de 7 fjell.

Arrangementet får terningskast 6, det
kan knapt gjøres bedre - så all ros til
styre i Bergen Døvesenters seniorgruppe,
daglig leder Anda og NDFs seniorpoli
tiske utvalg - men som alltid: det står en
kvinne bak, og i dette tilfellet heter hun
Sunniva Lyngtun og har jobbet på kon
toret i Døvesenteret med alle praktiske
spørsmål knyttet til program og opphold
i Bergen.
Vel blåst! Deltakerne har et klart krav:
Nytt Kulturtreff for seniorer neste år,
gjerne i Bergen igjen!
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Medaljevinnere i double, til høyre Ine Lorentzen og Grace Torgeirson fra Solli Eowlingklubb som tok bronse i Norgesmesterskapet.

Bronse til Ine!
Av Stein Erik Wroldsen

Ine Lorentzen tok bronsemedalje igjen i double ved årets Norgesmesterskap i bowling i Oslo.
Mesterskapet ble holdt i Veitvet bowlingsenter. Kun tre døve spillere stilte opp i mesterskapet.
Det var Ann-Cathrin Larssen, Metro Bowlingklubb, Ine Lorentzen, Solli Bowlingklubb og
Werner Wennerstrøm fra Oslo Døves Sportsklubb. Man må ha spilt mer enn 100 serier for da
mer og 150 serier for herrer i sesongen fra 1. juni til 31. mars for å kunne delta i mesterskapet.
Det var rekorddeltakelse med hele 288 spillere fra hele landet.

Torsdag 8. mai åpnet mesterskapet og
Ann-Cathrin var først ute av de døve.
Hun kom på 58. plass av 67 kvinner og
fikk 908 poeng etter 6 serier. Hun slet
med vondt rygg hele tiden. I neste pulje
spilte Werner. Han åpnet ganske bra,
men slet på de vanskelige banene med
spesiell oljeprofil og fikk 987 poeng og
kom på 185. plass. Vår tidligere trener
for døvelandslaget, Trond Syvertsen slet
også fælt og endte med 979 poeng som ga
191. plass. Ine klarte 1071 poeng og kom
på 12. plass i individuelt og var dermed
klar for mellomspillet.

Neste dag, fredag, spilte Ine i seedet pulje
sammen med de beste damespillerne.
Hun spilte sammen med Grace Torgeir
son i double for Solli Bowlingklubb.

Det ble en thriller av de sjeldne da de
kjempet om bronsen mot Trondheim
Bowlingklubb og Frogner Bowlingklubb.

Klubbene fulgte hverandre som skygger
gjennom de tre siste seriene og til slutt
vant Solli, knappe 4 poeng foran Frog
ner-jentene og 7 poeng foran trønderne.
Selvsagt jublet Ine og Grace for bronsen

og de fikk mange gratulasjoner fra kjente
og ukjente i hallen.

Lørdag var det mellomspill for Ine i
individuelt. Ann-Cathrin og Werner var
utslått. Det var kun de 32 beste kvin
nene og de 64 beste herrene som spilte
om retten til å komme videre til kvart
finalen. Man tar med seg poengene fra
innledningen, pluss de nye poengene. Ine
klarte 1087 poeng, litt bedre enn dagen
før, og det holdt til 14.plass. Kun 16
spillere kom seg videre til kvartfinalen,
så puh, det holdt så vidt for Ine igjen.
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Det ble bare en kort pause på en time,
før hun spilte nye 6 serier. Hun hadde to

lave serier på 147 poeng, noe som ødela
for videre spill. Hun fikk 1083 poeng
og endte på ll.plass. Det var kun åtte
kvinner som gikk videre til PP-finalen på
søndag.

Ine var tross alt fornøyd med innsatsen
og ser frem til neste års Norgesmester
skap i Tromsø.

Vi håper at flere døve bowlingspillere blir
med til neste års mesterskap, da slik del
takelse er et krav for å være med på døve
landslaget i bowling og mulig deltakelse i
Deaflympics i Taipei, september 2009.

Sport

Tre døve deltok under årets Norgesmesterskap i bowling, fra venstre [ne Lorentzen, Werner Wen
nerstrøm og Ann-Cathrin Larssen.

Døvefotballutvalget med ny giv

-:r...l.! ...~

John ErikJohannessen er lederfor døveut
valget i fotball og ha/fattfart på utvalget
igjen

Etter at det forrige døvefotballutvalget
kjørte helt i grøften har det nye utval
get med leder John Erik Johannessen

startet optimistisk opp. De har mange
planer fremover, vi kan i korte trekk
gjengi noen:

Unni Helland og Arne Lystad er
oppmenn for kvinnelandslaget, med
Pablo Nictra og Jan Inge Skårvold
som uenere og materialforva1ter er
Kenneth Moen. Det arbeides med å
finne folk også til herrelandslaget. Det
som er helt klart er at tidligere trener
ikke fortsetter.

Økonomi ansvarlig i fotballutvalget
er Jørn Håvar Iversen som har ansvar
for regnskap, søknader om tilskudd,
budsjett osv. Rolf Smenes engasjeres
som regnskapsfører.

Jo Arve Furland har ansvaret for
døvemesterskapene i fotball og futsal.
Han tar seg av spørsmål knyttet til
spilleroverganger, reglementer, god
kjenning av innbydelse, innvilgelse av
arrangementstøtte med mer.

For de aldersbestemte lagene i orway
Cup er Egil Aserud trener for guttela
get, mens en håper Tarjei Bern vil ta
ansvaret for jentelaget.

Oddbjørn Vågen står i spissen å
organisere fotballskoler for gutter og
jenter.

Døvemesterskapene i fotball blir
arrangert i Stavanger 2008, Bergen
2009 og Trondheim 2010. Futsal
mesterskapene spilles 2009 Tønsberg
og 2010 Oslo.

Undersøkelser viser at det er en
feilmargin mellom 5 - 10 dB ved
hørselstest av døve. Den internasjo
nale grensen for å delta i døveidrett er
på 55 dB. Fotballutvalger foreslår et
slingringsmonn i nasjonal døveidrett
til 45 dB som den absolutte nedre
grense for hørselstap, slik at inntil
to spillere pr. lag kan ligge i denne
«gråsonen» ved døvemesrerskap. Det
er viktig at spillere ikke føler seg av
vist og døvefotballen trenger bredde,
mener utvalget.

Utvalget åpner også for at to døve
klubber kan slå seg sammen for å få
nok spillere til Il-er fotball. Det må
søkes spesielt om dette.

Kvinnelandslaget har trukket seg fra
VM i Hellas i juli, og vil prioritere
Deaflypics i Taiwan i september 2009.
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Sport

Det er fortsatt liv i gamle stjerner

Ole-Theodor Sponberg sammen med sin spreke onkel Einar Røberg, som er over 80 år.

Ole-Theodor Sponberg forteller at han
har ambisjoner om comeback på frii
drettsbanen under veteran NM i Tøns
berg 15. august. Målet han er å hoppe
over 3,50 meter i stav.

- Jeg må trene mer styrke, hurtighet og
spenst for å unngå strekk. Det skal bli
godt å komme i gang igjen på friidretts
banen, der jeg har så mange minner fra
konkurranser i ungdommen.

Sponberg er blitt pluss 40 år. Han har
4,71 som sravrekord og huskes blant
annet for sin gullmedalje under Dea
Bympics i Bulgaria i 1991. Sin allsidighet
demonstrerte den opprinnelige Gjøvik
gutten i langrennsløypene, med mange
sterke plasseringer. Nå er han bosatt med
kone og tre barn i Vestfold. At han ikke
ligger på latsiden før veteranmesterskapet
forteller han om her:

- Jeg var med i Birkebeinerrennet for an
dre gang. Jeg gikk det 54 km lange ren
net med 3,5 kilos bæresekk på 3.51.12.
12006 fikk jeg tiden 4.52.19 timer, så
jeg var over en time fortere enn for to
år siden. Det er jeg veldig fornøyd med
siden jeg var småsyk under rennet og el-

lers var dårlig trent på forhånd. Men jeg
fikk ikke merket, makstid for min klasse
mellom 40 - 44 år var 3.24.40 timer. Alt
under rennet var perfekt, sol fra skyfri
himmel, vindstille, gode ski med både
godt feste og god gli. Målet er å trene
videre slik at jeg klarer merker.

Ole-Theodor forteller også at han har
vært med i friidrett igjen, etter mange år.
Han deltok i femkampstevnet, sammen
med onkelen Einar Røberg som er over
80 år!

- Min onkel er gammel kaster og jeg
tenkte jeg kunne følge ham og prøve med
som kaster jeg også, selv om jeg verken
har teknikk eller styrke til der. Det var
morsomt! I femkampen kastet vi slegge,
kule, diskos, spyd og vektkast (som veier
16 kilo).

For de som er veldig friidrettsinteresserte
kan vi ta med resultatene: slegge 13,39
- kule 8,07 - diskos 24,87 - spyd 18,07
- vektkast 6,62 meter. Det ga til sammen
1320 poeng.

- Jeg har aldri prøvd meg med slegge før
og fikk problemer med teknikken, så jeg

måtte stå rolig og kaste. Den verst øvel
sen var vektkast, som veide 16 kilo! Jeg
fikk ikke kastet så langt med spyd fordi
jeg hadde senebetennelse i skulder, slik at
det gjorde vondt å kaste når jeg tok skik
kelig i. Min onkel som deltok i klassen
for de over 80 år fikk 3722 poeng, og jeg
måtte gratulere ham fordi han var mye
bedre enn meg.

Men det var gøy på femkaststevnet, så
jeg vil konkurrere igjen senere og min
onkel har lovet å lære meg litt teknikk
i sleggekast. Målet er å komme over 30
meter!

Men nye stjerner
er best!

J:rude Raad fra Breim er blitt 18 år og
har sesongåpnet med ny norsk junior
rekord i slegge med 58,07 meter.

Bjørn Røine opplyser at Trude er
påmeldt til VM for døve i Tyrkia i
september.

Bjørn forteller også at Thomas Blix fra
Vestfold skal delta i EM i orientering
Estland.
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HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)

Utdanningstilbud ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
Døves historie
i velferdsstatens utvilding Tegnspråk 1

I
HiST
TRONDHEIM

- 30 studiepoeng over 2 semester

For døve allmennlærere, lærere for døve,
tegnspråkinstruktører, tolker for døve og
andre yrkesgrupper som jobber med døve.
Tilbudet har og relevans for andre som er
opptatt av i sosial- og velferdspolitikken,
med fokus på medborgerskap og deltakelse.

Opptakskrav studiekompetanse.

Studieavgift kr 24.000,-

- 30 studiepoeng over 2 semester

For yrkesutøvere i profesjoner som arbeider
med døve. Emnet er første del av årsenheten
(30+30 studiepoeng) i tegnspråk, som igjen
kvalifiserer for å søke fritak for første studieår
av 3-årig bachelor i tegnspråk og tolking.

Opptakskrav studiekompetanse.

Studieavgift kr 24.000,-

Mer informasjon om studietilbudene
finnes under videreutdanning på
www.histno

Ledige plasser på disse studietilbudene vil
legges ut på våre nettsider 5.- 8. august

Studiestart for begge tilbud er høst 2008.

www.hist.no

Døves Tidsskrift ønsker
alle en god sommer

Neste blad kommer 15. august.

Deadline for stoff er 10. juli.

Alt stoff til bladet sendes til e-post
helge.herland@doveforbundet.no,

eller til Norges Døveforbund,

Grensen 9, 0159 Oslo.
På NDFs jubileumsseminar var det også utstillinger.

Her informerer Unni Helland fra Statped.

Slyngeforsterker
med integrert
samtaleforsterker
for telefoner og audioutstyr

www.commidt.com
COM~4idt'M

Bluetooth trådløs halsslynge
med integrert samtale
forsterker, for mobiltelefoner
og audioutstyr. A

UBluetooth'

Vi har enkle løsninger som gir deg god lyd.

Kontakt din hørselskontakt eller ditt trygdekontor.

Dal
Har du mobiltelefon
og høreapparat?

Slyngekrok for
alle typer mobll-,

DECT- og trådløse
telefoner

COMMidt AS • PS 198.7601 Levanger • Tlf: 14 02 00 00 Fax; 74 02 00 01 • E-post: post@commidt.com
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Bildetelefon = videotelefon

VAR-og FORSOMMERKAMPANJE
Kjøp bildetelefonen I videotelefonen som er spesialprodusert

for tegnspråkbrukere

• Ny og flott IP bredbånds- og videokonferanse-telefon i ett og samme
apparat. Produsert av verdens ledende selskap innen bildetelefoni I
videotelefoni (begge begrepene betyr det samme).

• Apparatet kan kobles til TV, større skjerm, projektor, DVD-spiller,
videokamera, mikrofon, høyttaler, O.l.

• Modellen for døve kan leveres med blinklys, vibrator.
• Apparatet er godkjent for døve og hørselshemmede. Man kan også

søke NAV I Hjelpemiddelsentralen om støtte.
• Eget tastatur for tekstskriving kan kobles på apparatet.
• Ring gratis over hele verden med bilde-Nideo-delen.
• Ring gratis til fasttelefon.
• Du betaler kr. 1,- ved kjøp og resten betaler du ved månedlige

avdrag på kr. 156."
• Telefonabonnementet bestiller du selv. Du får skjema fra oss.
• Apparatet kobles til ditt internett.
• Trenger du referanse, ta kontakt med Norges Døveforbund eller

Rycon (Signo).

Du bestiller apparatet ved å sende bestilling på e-mail, fax eller skrive
inn bestilling via våre internettsider:
www.avkom.no - Meny - Kjøp

*) 24 måneders avtale gir
totalpris på kr. 3744.

Sørkedalsveien 90A I0376 Oslo I Tlf: 911 65 055 I Fax: 22 73 42 39 I E-mail: post@avkom.no

alt er mulig: L.l:.rlL.____________________7..." '--'~ SANDNES PRO SERVICE

Sandnes Pro-Service as - Skippergt. 121-123 - 4327 Sandnes - Tlf. SI 97 1400

o

«DØVES MØTE MED HELSEVESEN, HVA SA?»
Oslo Døveforening, i samarbeid med Norges Døve
forbund, inviterer til et seminar i Oslo, fra fredag
ettermiddag til søndag formiddag.

12.-14. SEPTEMBER 2008

Temaer som blir drøftet:
Døve, som alle andre, kan bli utsatt for alvorlig sykdom og
trenger hjelp fra helsevesenet.
Hvordan bygge ned terskelen?
* Hvilke holdninger og problemer møter døve pasienter

og helsearbeidere?
* Hva kan gjøres for at døve skal bli bedre ivaretatt i helse

vesenet?
* Etablering av selvhjelpsgrupper blant døve i etterkant.

Målgruppe:
Alle døve som erl eller har vært rammet av sykdom og
ulykker med mer, i alle aldre. Nedre aldersgrense: 18 år.

Det er plass til ca 20 deltakere.

Påmeldingsfrist:
25. august 2008

Egenandel:
Prosjektet dekker reise- og oppholdsutgifter. Ta gjerne
kontakt med og påmelding til prosjektleder Anne-Marit N.
Karlsen, e-post: anne-marit.karlsen@nokab.no

Prosjektet er finansiert gjennom Helse- og Rehabilitering
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Markedshuset Ars as
egnskap • lønn. forretningsforsel Tlf: 23 35 8900 Fax: 23358901

Markedshuset er Norges Døveforbunds
nye samarbeidspartner innen regnskap.

Vi er spesialister innen:
• Regnskap
• Lønn
• Boligsameier, borettslag og

boligselskaper

Autorisert regnskapsførsel. Medlem av N.A.R.F.

Adresse: Tollbugt. 35, 0157 Oslo
www.markedshuset.no

data.no

- kreative løsninger for bedre kommunikasjon
- materiell for tegnbruk og tegninnlæring
- norsk enedistributør av pictogrammer

Tolker, spesialpedagoger, støttekontakter og pårøren
de kan allerede med dagens versjon av programmet
dokumentere "personlige" tegn med både tegning,
tekst og video. Dermed blir det enklere og raskere for
nye samtalepartnere å lære seg å avlese tegnbrukeren
- noe som ellers ikke alltid er så lett!

Dataprogrammet DagligSpråk for Windows videre
utvikles derfor kontinuerlig, med sikte på å bli et stadig
mer effektivt verktøy, ikke minst for de mange tegn
brukerne som ikke lever i et tegnspråklig miljø.

Gratulerer med de første
90 år, Norges Døveforbund!
Vi vil også takke for et spennende og lærerikt tegn
språkseminar i Oslo 19. mai, samtidig som vi vil få
uttrykke vår helhjertede støtte til arbeidet med å
få godkjent tegnspråk som offisielt språk i Norge!
DagligData AS ønsker også i årene fremover å kunne DagligSpråk for Windows 6.0
tilby de beste verktøy og hjelpemidler for tegnbrukere Nå med over 5000 tegn! (fra tegnspråk og tegn-til-tale)
og alle som arbeider med tegnstøttet kommunikasjon. Nå med alle tegnene fra Barnas Tegnordbok (over 700)

Nå med alle Pictogrammene inkludert (over 1400)
Nå med over 2000 tegnvideoer !
Forbedret språkdokumentasjon på flere "nivåer"
Nytt dokumentformat som bl.a. tar vare på tegnvarianter
Ny, egenutviklet TegnEditor med bl.a. rotering og farger
Mulighet for flere tegn i hver rute - eller både tegn og bilde
DagligSpråk for Windows kan lånes som kommunika
sjonshjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen. Gjelder
også oppgradering, hvis du har fått en tidligere versjon!

•

Adr.: Grinive en 3, 3721 Skien -
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo

Program for høsten 2008
Henrik Wergeland
En visuell diktbok(DVD)
Tekstbearbeidet av Odd-Inge Schrøder
Film/animasjon av Dag Lindeberg
Lær mer om diktene til Henrik Wergeland og hans
forfatterskap.
Filmen har premiere høsten 2008 i jubileumsåret for
Wergeland.

llennk Worgelond

Eier: Nasjonalbiblioteket

Klovner for voksne.
Isabelle Voizeux og Kheira Lamada fra Frankriket
presenterer klovnehumor for voksen.
Forestillingen skal på norgesturne høsten 2008!

Charles Dickens
En julefortelling
Original tittel A Christmas Carol
Ebenezer Scrooge er en pengegrisk mann som
kun tenker på seg selv. Like før jul får han et
besøk som endrer hans syn på tilværelsen ..
Regi: Mira Zuckermann
Turne: november 2008

Kulturkafe

Følg med på høstens og vinterens spennende
Kulturkafeer. I oktober blir det filmtreff.
Programmet finner du på www.teatermanu.

www.teatermanu.no
Med forbehold om endringer


