
0tledlemsblad for 7\C9rges '1)ø,'eforbund 8· Oktober· 2008



.-
NORGES
DØVEFORBUND

Døves Tidsskrift 8 - 2008

Side 03 Leder

Side 04 Kristiansand Døveforening 100 år

Side 06 Døvehistorisk seminar

Side 08 Aker Verdal en god arbeidsplass

Side 09 Personalia

Side 10 Trondheimspensjonistene jubilerer også!

Side 12 Det skjer i Norge

Side 14 Nytt fra NDF

Side 16 Ungdomssider

Side 20 Portrettet: Arnulf Pedersen

Side 23 Habilitering av barn ned Cl

Side 24 Det skjer i verden

Side 26 Syn på saken

Side 28 Tidligere Vikhov-elever jubilerte

Side 30 Sport - Fantastisk innsats av Trude Raad

Side 31 Sport - Døvemesterskapet i fotball

Forsiden:
Forsiden: Rolf Pedersen ril venstre i hyggelig prat med Tore Christiansen
under Kristiansand Døveforenings 100 års jubileum.

NORGES DØVEFORBUND 90 ÅR (1918-2008)

DØVES TIDSSKRIFT
Medlemsblad for Norges Døveforbund // Grensen 9// 0159 Oslo // Tlf: 23 31 0630// Tclf: 23 310640

E-poS!: pOSl@doveforbundet.no// Gavekonto 8200.00.08072// Leder: Hanne Kvirvær // Generalsekretær: raal Richard Peterson
Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbundet.no // Ansvarlig redaktør: raal Richard Peterson, paaJ.richard.peterson@doveforbundet.no

Døves Tidsskrift utkommer 10 ganger i ~ret, i føme halv~r den 1. i hver m~ned, i andre halvår den 15. i hver m~ned

Annonser: Linda Andreassen, rlf: 928 81608, linda@doveforbunder.no // Svein Erik Johansen, rlf. 922 22 370, svein.erik.johansen@doveforbundet.no

Heidi Bjørkedal, tlf: 906 81 717, heidi@doveforbunder.no

Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo // nlf: 23 310640// faks: 23 310650// helge.herland@doveforbunder.no
Abonnement: Kr 600 per ~ gjelder skoler, instirusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund Ilr bladet inkludert i kontingenten

Grafisk design: Andara, Bergen // Trykk: DesigntrykkerietAS, Bergen //ISSN 0332-6942

2 døves TIDSSKRIFT tJl1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund 812008



- Språk bygger broer
Så langt har 2008 gitt oss to viktige Stortingsmeldinger.

I Norges Døveforbund frykter vi
at knapphet på ressurser vil føre til
at talerrening går på bekostning av
tegnspråk. Dessuten er det viktig
for oss at taletrening ikke bare går
til den gruppen som ønsker tale
språk som sitt førstespråk, men til
alle barn og ungdom med hørsels
nedsettelse, som et tillegg til norsk

tegnspråk. Arbeidet med Stortingsmeldingen «Språk
bygger brow) går videre og Norges Døveforbund
vil fortsette å påvirke den endelige politikken slik at
resultatene kan bli til barnas beste!

Vi trakk særlig frem at vi ikke ser talespråk og tegn
språk som motsetninger, men som to tilnærmings
måter som samlet gir det beste språklige resultatet.
Verken barn, foreldre eller fagpersoner kan vite
hvilken metode som vil være den beste for det enkelte
barnet de første årene. Derfor er det viktig at barna får
tid til å vise vei. De vil jo velge den metoden der de
får uttrykke seg best.

«.. .vi trakk særlig frem
at ;vi ikke ser talespråk
og tegnspråk som mot
setnInger ...

Norges Døveforbund var med på høring om Stor
tingsmeldingen «Språk bygger brow>.. Der understre
ket vi at en tospråklig tilnærming er viktig i barnets
første leveår, særlig for barn med hørselshemming.

Den andre viktige meldingen for Norges Døvefor
bund erStortingsmelding 23 «Språk bygger broen>.
Meldingen tar for seg språkstimu-
lering og språkopplæring for barn,
unge og voksne. Barn som ikke
har norsk tegnspråk som sitt første
sptåk kan få tegnspråksopplæring
dersom foreldre og fagpersoner
mener at barna har behov for dette.
Denne rettigheten foreslås uavhen
gig av paragraf 2-6 i Opplærings
loven.

Stortingsmelding 35 «Mål og meining», slo fast
statens ansvar for norsk tegnspråk og foreslår at
tegnspråk blir offisielt språk ved at tegnspråk inn
lemmes i en allmenn språklov. En slik språklov er
vemet vedtatt av Stortinget tidlig i 2009.

Maria Andersen
Konsulent for barn og oppvekst i Norges Døveforbund
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Kristiansand Døveforening 100 år
helge.herland@doveforbundet.no

Bilde 009: Kristiansand Døvesenter, bare 15 minutters kjøringfra sentrum, men med en idyllisk
beliggenhet med sjø og skog.

Tormod Asan (67 år) og datteren Marie A. X Asan var våre stolte omvisere på Døvesenteret.

Tormod er en god representant for de
mange som ser på dugnadsarbeid i foren
ingene som en selvfølge og som har stor
glede av å skape noe for andre. Han liker
bare ikke å snakke om det. Det eneste
temaet som kan få ham til å snakke i
store bokstaver er jakten.

- Døvesenteret har sengeplasser til 40
personer - og kan samle 60 til møte i den
store stuen. Torsdag er det kveldsmøter i
foreningen. Om sommersesongen er det
ofte fullt hus i juli, men lettere å få over
natting i juni og august. Dessuten leier vi
ut til private hele året, brylluper og fester,
firmamøter og annet.

- Nei, vi jobber ikke så mye dugnad nå.
- Men huset er jo nymalt.
- Ja, vi var tre mann som brukte en uke
på malerarbeidet, ikke noe mer.
- Men det gamle skuret fra 1958 er jo
også gjenreist, det gjorde seg vel ikke selv.
- Nei, det tok litt tid det også - jeg fikk
hjelp av Rolf Pedersen og Henry Lille
jord. Ja, hvor ofte kom vi sammen - tror
ikke det var mer enn 15 - 20 ganger.
Jeg er pensjonert tømrer vet du og de to
andre er greie gutter og gjorde som de
fikk beskjed om!

Når vi spør om hvor mange dugnad
stimer han og andre har nedlagt for å
kunne presentere et så velstelt Døvesenter
både inne og ute, er han mer beskjeden.

Han forteller at Døvesenteret er på ca
400 kvadratmeter med stor stue, kjøk
ken, toalett og kontor oppe, der en også
har fem soverom. I kjelleretasjen er det
to soverom, flere dusjrom og toaletter og
den helt nye salongen som Tormod stolt
viser oss inn i. Salongen har behagelige
møbler, stort TV med tilhørende ekstra
utstyr, bar og et nydelig skipsgulv.

- Det er ungdommen som har presset
på for å få dette, nærmest unnskylder
Tormod seg med.

De er kjent for å være nøysomme på
Sørlandet, men i kjelleren har de virkelig
tatt spanderbuksene på, vi har aldri sett
maken til rom i noen døveforening!

- Vi har nettopp solgt ca to mål av eien
dommen, et område som ligger på andre
siden av bilveien og som vi aldri brukte.
Salget ga foreningen vel en million kro
ner. Det gjorde at vi kunne nedbetale all
gjeld. Vi feiret med kaffe og bløtkake av
vi var gjeldfrie, smiler Tormod.

Et fantastisk Døvesenteret
De fleste som hat vært innom Kris
tiansand har besøkt Døvesenteret på
Dvergnestangen. Tomten på over 15
mål ble kjøpt i 1958 og feirer altså 50
års jubileum. De første 30 årene ble det
brukt som et rent feriehjem, idyllisk plas
sert ved sjøen og med nydelig natur, men
bare 15 km fra sentrum av byen. Påsken
1990 brant feriehjemmet ned til grun
nen, men ildsjelene på Sørlandet mistet
ikke moter. De bygget opp igjen et enda
finere bygg, og nå ble det kombinert
feriehjem og foreningslokaler. Vi fikk en
eksklusiv omvisning av Tormod Åsan
som er leder for bygningen Døvesenteret.

10. oktober var det 100 år
siden Kristiansand Døvefore
ning ble stiftet. Jubileet ble
markert med en mottakelse,
festmiddag, utgivelse av jubi
leumsbok og et døvehistorisk
seminar med internasjonal
deltakelse helgen 26. - 28.
september.
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Tre tidligere ftreningsledere
i hyggelig prat, fra venstre
John SandeLL, Henry LiLLejord
og Kåre Egeland.

Fra den spede begynnelsen med bare
2 elever utviklet skolen seg til en av de
største døveskolene i landet, med hele 73
elever i 1875. Vi kommer tilbake med
omtale av jubileumsboken i neste blad.

Den førsre tiden leide foreningen lokaler
i Ynglingeforeningen. Foreningens histo
rie er ført i pennen av Thorbjørn Johan
Sander og inneholdet også historien til
Christianssands Døvstummeinstitutt,
privatskolen som ble drevet i byen fra
1850 til 1893.

Salongen i kjelleren inviterer til den gode tegnspråkpraten.

Første leder var også døv
Foreningen første leder var døv. Han
het Johan Reinhard Gundersen. Det var
ganske uvanlig, de fleste andre døvefo
reningene hadde hørende ledere i sine
første leveår. Det var 19 personer tilstede
på stiftelsesmøter.

En interessertftrsamlingfølger Sanders presentasjon av jubilumsboken på mottakelsen før festen.

Roy skryter av arbeidet som Thorbjørn
Johan Sander har gjort med å skrive
foreningens historie. Han forteller også at
foreningen som jubilanter fikk gå først i
borgertoget på 17. mai.

Kristiansand Døveforening 100 år

- Det er en lettelse at foreningen nå er
gjeldfri og at vi har et så flort senter der
vi kan samles. Målet fremover blir å få
flere unge med i foreningsaktivitetene.

Thorbjørn Johan Sander presenterte historie
boken om Kristiansand Døveforeningen og om
døveskolen som var i byen fra 1850 til 1893.

Foreningsleder Roy Eriksen blir gratulert av
NDFs representant Hedvig Sinnes.

Som en stor familie
- Vi har 67 medlemmer og samles hver
fjortende dag på Døvesenteret. I tillegg
har vi fester og turer og mye moro. Vi
er som en stor familie hvor alle kjenner
hverandre og hjelper hverandre i med
gang og motgang, forteller foreningens
leder i jubileumsåret Roy Eriksen, 37 år.

- 5. oktober srarter elgjakten, jeg gledet
meg veldig. Jeg har jaktet hele livet og
tok begge jentene med på jakt fra de var
små. De har arvet min lidenskap. Det er
ikke noe problem for døve å jakte.
Vi har et fint samhold i jaktlaget og er
delt inn i grupper med egne soner og har
klare tidsavtaler om hva som skal skje, nå
sender vi også SMS til hverandre.
Jeg tror jeg har felt 38 elger gjennom
årene!
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helge.herland@doveforbundet.no

Døvehistorisk i Kristiansand

Alleftredragsholderne på seminaret samlet, fra venstre: Odd-Inge Schroder, Thorbjørn Johan Sander, Borgvar Berntsen, John Hay, England, Anne
grete Pedersen, Danmark, Jochen Mush, Tyskland og Gunnilla Wågstrom Lundqvist, Sverige.

Døvehistorisk seminar
med internasjonalt sus
Døveforeningen i Kristiansand kombinerte jubileumsfeiringen med å være vertskap for et døve
historisk seminar med forelesere fra de døvehistoriske selskapene i Sverige, Danmark, England
og Tyskland - i tillegg til de norske foredragholderne.

Vi regner med at seminaret blir fyldig
dekket av Nye Journal for Døve, med
lemsbladet til Norsk Døvehistorisk Sel
skap (NDHS), derfor gjengir vi bare kort
noe av det som ble sagt fra talerstolen.

Hanna Mellemsether,
Norsk Døvemuseum:
- Vi jobber 8 - 12 timer hver dag for å
kunne åpne døvemuseet i Rødbygget 18.
februar 2009. Åpningsdatoen er ikke
tilfeldig valgt, det er fødselsdagen til
Andreas Christian Møller, grunnleggeren
av Norges første døveskole.

Thorbjørn Johan Sander,
NDHS
- NDHS har 203 medlemmer, men ingen
lokale grupper. Tidligere v~r det lokal
historiske grupper både i Oslo, Bergen,
Trondheim og andre steder, men interes
sen for å jobbe lokalr har blitt mindre slik
at gruppene er nedlagt. Medlemsbladet

til NDHS utgis fire ganger i året og det
arrangeres et sentralt kurs hvert år.

Gunilla Wågstrom Lundqvist,
SDHS
- Vi har bare et lokallag i Sverige, det er
i Malmø. SDHS har 115 medlemmer
og arrangerer hvert år et seminar med et
bestemt tema. Nesre år inviterer vi alle
til seminaret Deaf History Internatio
nal (DHI) i Stockholm 4. - 8. august.
Seminaret vil også markere at det er 200
år siden døveundervisningen startet i
Sverige.

Odd-Inge Schrøder
fortalte at DHI blir arrangert hvert tredje
år og samler deltakere fra hele verden.
Første gang i Washington i 1991, Trond
heim var verter i 1997 og forrige arrangør
var Berlin 2006. Så er det i Stockholm
neste år, og Toronto i 2012.
- Vi vet at i tillegg til de landene som er

med på dette seminaret drives det døve
historiske selskaper i Japan og Russland,
mens USA som har en så rik døvehistorie
ikke har noe eget selskap.
- Målet med det historiske arbeidet er
delt i fire: registrere, bevare, informere
og forske, sa den tidligere presidenten av
DHI. Han kom også med et forslag på å
definere hva døvehistorie er:
«Døvehistorie er historien om døve men
nesker, deres liv og levekår, og alle dem
som har og hadde tilknytning til døve.»

Annegrete Pedersen, DDHS
- Danmark har verdens eldste døvehisto
riske selskap, vi begynte i 1991. I dag har
vi 120 medlemmer.

John Hay, BDHS
- I Storbritannia har vi 250 medlemmer
med interesse for døvehistorie og 7 lokale
grupper. Vi har utgitt 35 døvehistoriske
bøker og finansierer mye av driften på
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Døvehistorisk i Kristiansand

Fra venstre kasserer Astrid Torunn Bø, Oslo,
leder Jon Martin Brauti, Al og sekretær Trine
Austbø, Oslo.

Norsk Døvehistorisk Selskap
På årsmøte i NDHS ble dette styret
gjenvalgt:

- Det tyske døvebladet mobbet døve
jøder, blant annet ved å oppfordre døve
tyskete som var gift med døve jøder om
å skille seg. Mange døve ble sendt til
konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Av
Berlins ca 500 døve tyske jøder var det
bare 14 som overlevde krigens grusom
heter, fortalte Muhs i sitt foredrag som
hadde fortjent et langt større publikum
enn de 30 som satt benket på seminaret i
Kristiansand.

En følge av den nye politikken var
dyrkingen av den rene rase, det perfekte
mennesket med en kropp fri for lyter.
Det ble vedtatt en lov som skulle forhin
dre at arvelige funksjonshemninger ble
videreført. Døve var blant de gruppene
som ikke var ønsket i samfunnet, derfor
ble det satt i gang tvangssterilisering av
døve. Den tyske propagandaen fortalte
at sterilisering ikke var en straff, men en
befrielse.

Jochen Muhs fortalte også om skjebnen
til døve jøder som bodde i Tyskland.
Flere av disse ble ekskludert fra døve
foreningsmiljøet, selv om de var født
og oppvokst i Tyskland og like gode
tyskere som alle andre. Ikke bare jøder
ble sparket ut i mørket, men også tyskere
som hadde døve vennet ble stengt ute fra
døvemiljøet.

- De fleste døve aksepterte dette som noe
de bare måtte finne seg i, de ble hjerne
vasket av nazipolitikken. Fram til krigens
slutt i 1945 ble ca 20.000 døve fratatt
muligheten til å få barn.

- Mange døve tyskere følte nok tilknyt
ning til nazistene fordi de fikk hele folket
i arbeid. Fta å gå arbeidsledig fikk livet
en ny og bedre mening, derfor virket
Hitlers politikk lokkende for mange,
forklarte Muhs.

På seminaret viste han en rekke fotografi
er av døve i naziuniformer, blant annet av
en døv motorsykkelgruppe og et bilde av
en stormgruppe på ca 100 døve tyskere i
naziuniform.

Jochen Muhs, Tyskland, foreleste om døves situasjon i Tyskland under Hitler-regimet.

Borgvar Berntsen
var en overraskende foredragsholder i
rekken av kjente døvehistorikere. Hans
historie er grei nok. Som ivrig turist som
reiser land og strand rundt liker han å
titte innom kirkene.
I Tydal kirke i Trøndelag kom han over
et portrettmaleri aven døv kvinne,
Margrethe Pedersdatter, som levde på
1600-tallet. Kirketjeneren kunne fortelle
at Pedersdatter skal ha gitt en stor gave
til kirken, men stort mer vet en ikke om
henne. Så spørs det hvem av historikerne
våre som først finner ut av hvem denne
kvinnen var?

Døve i Tyskland under
Hitler-regimet
Jochen Muhs holdt en gripende foreles
ning om døves situasjon i Tyskland i
perioden 1933 til 1945, altså da Hitler sin
naziideologi styrte landet.

- Døve siet ofte at det bare var hørende
nazister, men det er ikke riktig - mange
døve var også aktive nazister.

Muhs fortalte at da han i 1995 før-
ste gang tok opp disse spørsmålene i
døvemiljøet, var det meget ubehagelig
for ham, det var ingen som likte at han
fremstilte døves historie på en negativ
måte.

Jochen Muhs, Tyskland
- Tyskland har ikke eget døvehistorisk
selskap, men arbeidet drives med midler
fra det tyske døveforbundet under detes
kulturutvalg. Jeg hadde æren av å få
forbundets kulturpris tidligere i år, en
pris som deles ut hvert fjerde år, for mitt
historiske arbeid. Ved de siste kultut
dagene kom det tyske døveforbundet
med en offisiell beklagelse til det israelske
døveforbundet for behandlingen av døve
jøder under Hitler-tiden.

Hay holdt også et inspirerende foredrag
om en studietur han har gjort til de fleste
land i verden som har døvehistoriske
museer og arkiver. Studieturen ble mulig
etter et stipend fra Winston Churchill
TraveIling Fellowship.

salg av bøkene. I England ønsker vi oss
veldig et museum slik dere får i Trond
heim.
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ARBEIDSPLASS

En god bedrift
også for døve!
helge.herland@doveforbundet.no

Aker Piping Technology AS i Verdal er en av de
største industribedriftene i Nord-Trøndelag med
123 ansatte og en omsetning på ca 250 millioner
kroner. I selskapet finner vi også døve Asger Bro
vold, 37 år, fra Inderøy.

- Jeg arbeider som industrirørlegger og
driver mye med spesialsveising av rør som
leveres til Nordsjøen og det internasjo
nale markeder. Jeg har ett års utdanning
fra maskin og mekaniske fag og etterpå
to år på rørleggerlinjen på videregående
skole, det siste året med praksisplass på
Aker Verdal 3 dager i uken.

Asger skryter av bedriften. Hvert annet
år er det rur utenlands, de har nettopp
vært i Dublin. Der hadde han to tolker
med seg slik at han fikk oversatt air gai
dene sa på omvisningene i byen.

Asger Brovold er et viktig ledd i bedriften Aker
Piping Technology i Verda!.

Vi spør produksjonsleder Sidsel Dahl
Bjørgvik hvilke erfaringer bedriften har
med å inkludere døve i bedriften?
- Vi har så veldig godt av å tilpasse oss
mennesker som er litt annerledes. Hvis
forholdene legges til rette beriker det
arbeidsmiljøet på mange måter. Men
det er viktig å understreke at vi stiller
samme krav til døve arbeidstakere som til
hørende. Vi fokuserer ikke på funksjons
hemming, men hvilke ferdigheter våre
ansatte har.

Bjørgvik forteller ar bedriften benytter
seg av tolketjenester ved møter, teambyg
ging, turer og liknende.

- Tolkene har vi etter hvert blitt kjent
med, og vi liker godt å ha de med på
bedriftens arrangementer. Vi har felles
møter hver fredag i lunsjen med tolk og
vår erfaring er at døve har stort behov for
informasjon fordi døve snapper ikke opp
like mye i hverdagen som hørende.

- Jeg har arbeidet i 17 år på Aker Verdal
og føler meg trygg på dem jeg har arbei
det sammen med lenge. Men når noen
slutter og det kommer nye inn, da er
usikkerheten der. Men sjefen min, Sidsel,
hjelper med å gi informasjon til nyansat
te som skal jobbe sammen med meg om
hvordan de skal kommunisere, forteller
Asger og legger til at:
- På 90-tallet hadde bedriften også egne
tegnspråkkurs for mine arbeidskolleger!

- Trivsel og motivasjon er drivkraften hos
Aker Piping Technology. Spesialisering
har vært suksesskriteriet hos oss. Det er
kun tre personer som har opplæring i
plasma sveising, den ene er altså Asger.
Spesialisering og opplæring er viktig
for selvfølelsen. Asgeir er fadder for
en hørende lærling og har derfor nylig
gjennomført kurs som faglig leder og
instruktør. Lærlingens reaksjon på å få en
døv fadder var klar nok; «Asgeir er da så
flink så det er helt greit for meg», smiler
Bjørgvik.

Aker Piping Technology er en bedrift
med en verdibasert ledelse med filosofien:
«Just Care».
Bedriften mottok i 2007 lA-prisen (In
kluderings i Arbeidslivets prisen). De har
et sykefravær under 3 prosent og er ofte
benyttede foredragsholdere på konferan
ser om hvordan bedriftene kan ivareta
alle sine ansatte. Det er etterspørsel
etter Aker Piping Technologys solskinns
historier, der de synliggjør inkludering
av ansatte som trenger litt ekstra. De har
klart å skape en inkluderende bedrifts
kultur.

Kjenner du en bedrift vi
bør presentere, tips oss
helge.herland@doveforbundet.no
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død
JAN THOMSEN, Bergen, døde 29.
september. Han var født 5.mai 1940.

Runde år
80 år
NANNA HAUKLIEN, Hamar,
blir 80 år 3.-november.

KARE ANDERSEN, ALESUND,
blir 80 år 14. november.

70 år
HARRY JEGERSEN, Stjørdal,
blir 70 år 17. oktober.

AUD BERIT JOHNSEN, Bergen,
blir 70 år 20. oktober.

GRETA GJELSTEN, Vestnes,
blir 70 år 5. november.

WILLY EINAR JOHANSEN,
Frekhaug, blir 70 år 7. november.

SIGNE KARLSEN, Trondheim,
blir 70 år 17. november.

60 år
HARRIET LANGE, Alesund,
blir 60 år 16. oktober.

ASTRI KRISTIANSEN, Kristianand,
blir 60 år 20. oktober.

JORU N HARTVEIT, Eiksund,
blir 60 år 30. oktober.

WENCHE A GELTVEDT, Sandnes,
blir 60 år 16. november.

Vi beklager!
I forrige blad skrev vi at Kristin Sørensen
fylte 75 år 29. seprember. Det rikrige er
selvsagt ar der er Kristian Sørensen som har
fylt år.
Åse Reidun i Sauda har vi gitt navner Han
sen, det er også feil. Hun heter forrsart Åse
Reidun Rosenvold og ble 70 år 18. seprember.
Vi håper både Krisrian og Åse fikk fine
fødselsdager på tross av våre fei l. Redaktøren
beklager så mye.

50 år
TORE SOLEM, Trondheim, blir 50 år
23. november.

Gratulerer med overstått dag 4. oktober,
kjære Knut Roar!
Nå er du 3 år og allerede en raser på syk
kelen. Vi er kjempeglad i deg. Stor klem
fra mams, paps,
Johan Ottar og Jarl Gunnar Rørstad
Røyseth!

Jenta vår, Anny Helen R. Løyning, fylte
2 år den 10. oktober. Gratulerer så masse
med dagen!
Vi er kjempeglad i deg! Familien i
Trondheim og Egersund gratulerer også!
Klem fra Mamma & Pappa!

Send stoff
Stoff til denne siden er gratis og alle
kan sende inn bidrag om personalia,
som fødsler, bursdager, konhrmant
jubileer og liknende. Spesielt ønsker
vi Here bilder av barn, gjerne sammen
med besteforeldre!
Vi må ha stoffet før den 1. i hver må
ned, send til helge.herland@dovefor
bundet.no
I andre halvår kommer Døves Tids
skrift ut den 15. i hver måned. I første
halvår kommer bladet ut den 1. i hver
måned - da må stoff til personalia
være oss i hende før den 15.

Flytter du?
Hvis du Hytter og fortsatt vil ha Døves
Tidsskrift i postkassen må du melde
fra til medlem@doveforbundet.no
Der kan du også ta kontakt om du
ikke får bladet tilsendt, det hender
det skjer feil fra trykkeriet og Posten.
Hvis både mann og kone er medlem
mer i NDF, kommer bladet bare til
mannen. Hvis mannen melder seg ut
av forbundet er det viktig å gi beskjed
om at bladet skal sendes til kona eller
samboeren, slikt er ikke så lett å fange
opp av datamaskinen.

Ros og ris av
TV-programmer
Skyt ikke på NDF eller Døves Tids
skrift om du er misfornøyd med
teksting eller tolking av TV-program
mer. Send kritikken direkte til NRK:
info@nrk.no og til TV2: info@tv2.no
Så kan du kanskje også passe på å
rose av og til, når du har hatt en god
fjernsynsopplevelse.

NDFs jubileumsbok
Har du kjøpt NDFs jubileumsbok ført
i pennen av mer enn 20 forskjellige
forfattere, alle døve. Mange kan kjøpe
den i sin lokale døveforening - eller
bestille direkte fra NDF, Grensen 9,
0159 Oslo - post@doveforbundet.no
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30 års jubileum
helge.herland@doveforbundet.no

Trondheirnspensjonistene

jubilerer også!
- Til Klosterbakken, sier jeg til drosjesjåføren i Trondheim.
- Hvor er det, spør han.
- Det tidligere aldershjemmet for døve i byen, hjelper vi.
- Aja, da må det være i Klostergaten, mener vår hyggelige sjåfØr

- for vi har ikke noen gate i byen som heter Klosterbakken, legger
han til.

Slik er det altså, det tidligere aldershjemmet er «døpt» Klos
terbakken, men ligger i Klostergaten. Signo er de nye eierne
av huset, og Trondheim Døveforening leier lokaler til møtene
SIne.

Jenter fra Trondheim blir bare penere med åre
ne, her er tre avpensjonistgruppens eldste samlet.
Fra venstre Kitty Stokke, 85 år, Nyfrid Grim
stad, 84 år og Torhild Ulseth, 85 år.

Ved det ene store bordet sitter det bare mannfolk, 18 menn den dagen vi varpå besøk.

Husløse etter jul?
- Vi skal ha møtene våre hver fjorrende
tirsdag fram til jul her i huset, forrel
ler lederen av pensjonistgruppen Bjørg
Nygård.
Hun minner medlemmene om 30 års
jubileumsfesten som skal markeres med
koldtbord og god drikke, også det i Klos
terbakken. Til oss sier hun:
- Errer jul skal lokalene pusses opp, da
må vi ut - men vi vet ikke hvor forenin
gen skal leie nye lokaler, men vi er trygge

på at styret i døveforeningen ordner nye
møtelokaler til oss.

Klosterbakken er et sværr hus. I 1. etasje
har tolketjenesten lokaler, i tillegg til
Signo selv - og så er det et storr fellesrom
som denne tirsdagen samler godt over
40 pensjonister til treff. Andre etasje
står tom. Mange tror at Klosterbakken
blir Trondheim Døveforenings nye, faste
tilholdssted - men noen bestemmelse er
ennå ikke tatt, forstår vi. Stemningen i

pensjonistgruppen er god, praten flyter
lett og latteten sitter løst, men vi undrer:
hvorfor sitter alle mannfolkene samlet
ved ett storr bord, mens kvinnene sitter
fordelt på flere mindre bord? Svarene på
dette er delte, vi gjengir først en runde
svar fra guttene:

- Vi er vant til å ha det slik, også på døve
skolen var guttene i en gruppe og jentene
for seg i en egen gruppe.
- Damene prater om klær og kongefami
lien, det interesserer ikke oss.
- Vi diskuterer politikk, fisketurer og
forball.
- Hjemme er vi tøffelhelter, vi lar oss
kommandere av kvinnfolkene til å gjøre
ditt og datt - her i foreningen vil vi ha fri
fra slikt mas!

Norges Døveforbunds eldrepolitiske
utvalg er på besøk i pensjonistgruppen
mens vi er innom. De forteller om sitt
arbeid og særlig populær er Jarle Lid som
er tidligere elev ved det som den gang
het Trondheim offentlige skole for døve.
Ingenting faller bedre i smak enn gamle
skolehistorier som gjerne gis litt ekstra
krydder. Det blir også tid til utlodning,
trønderne har åresalg med 5 kroner åren
- og vi koser oss med deilig kaffe, rund
stykker og kaker for kr. 30 pr. snute.
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30 års jubileum i Trondheim

Det gamle aldershjemmet i Trondheim er overtatt av Signo. Trondheim DøvefOrening leier lokaler til møtene sine her, og som en ser er det et svært hus.

Kvinnene fOrdeler segpynteligpå flere av småbordene bak mannsbastionen.

Kvinner er også
opptatt av sport
Vi tar turen over til damene for å få deres
forklaring på hvorfor foreningen mest
likner en muslimsk gruppe, der menn og
kvinner er delt i to grupper. Mannfol
kene vil ha det slik, forklarer damene og
på spørsmål om hva de prater om rundt
bordene er der stor enighet:
- Vi prater om klær, hus og mar og aIr
mulig anner.
- Der er fint å utveksle srrikkeoppskrifrer
og kakeoppskrifrer.

- Så koser vi oss med å høre hvordan det
går med hverandres barnebarn.

- Gurrene sier ar dere ikke er interessen i
spon, sremmer der?
- Bare røys, ver du ar håndballsrjernen
Trine Halrvik skal bli mamma igjen.
Hun er 43 år, er der ikke fantasrisk. Ekre
trønderjente. Der er fantasrisk, hun har
rvillinger fra før, 17 år gamle. Hvem er
mannen, er ikke der han forretnings
mannen fra Vestlander? Han som var gifr
med hun fra .....

Der er klan at kvinnene er opprarr av
spon, diskusjonen går varmt om hvem
den heldige pappaen ril Halrviks kom
mende babyer. Vi rakker for oss, vi skal
besøke Havsteinekra helse og omsorgs
senter. Der besøket forteller vi om i neste
Døves Tidsskrifr.

Bjørg Nygård er leder av pensjonistgruppen i
Trondheim. Her forteller hun medlemmene at
hun nettopp harfått til en avtale med kommu
nen om kr. 17.000 i tilskuddfor neste halvår.
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Teater Manu spiller Dickens

Ipek i «Gul måne»
Ipek D. Mehlum har en av rollene i reateroppsetningen «Gul måne - balladen om
Leila og Lee» som har premiere på Det Apne Tearer, Oslo, 31. oktober. Ifølge teateret
er det en scenisk Bonnie and Clyde roadmovie fra vår tid. Flere av forestillingen vil bli
tegnspråktolket.

- Vi har valgt å dramatisere Charles
Dickens En julefortelling fordi vi ønsker
å lage en teaterproduksjon i tilknyt
ning til julen, informerer teatersjefMira
Zuckermann i Teater Manu.
- Mange synes det er hyggelig å være
sammen og å gjøre noe hyggelig for å
komme i den riktige julestemningen.
Charles Dickens setter med denne fortel
lingen fokus på verdier som han syntes
var viktig i julehøytiden.
Mira forteller at forestillingen handler
om medmenneskelighet og urettferdig
het. Hva er det vi ønsker med julefei
ringen og hva er vårt fokus? Kunne vi
invitert noen til julemiddagen, slik at de
slipper å feire jul alene? Vi kjenner oss

vel alle igjen i jakten på gaver.
- En julefortellingkan nok være litt skum
mel, men bør passe for barn fra og med
barneskoletrinner. Hele familien kan se
forestillingen sammen. Mange drar for å.

se for eksempel Nøtteknekkeren på Den
Norske Opera, hver år like før jul - store
som små. Kanskje kan Charles Dickens En
julefortelling bli en fast førjulsforestilling
på tegnspråk? Det hadde vært fanrastisk,
smiler teatersjefen.
- Premieren er 4. november, er det ikke litt
tidlig å begynne julefeiringen allerede da?

- Det er jo egentlig det! Det som er litt
problematisk for oss som er et turne
teater er at vi må «ta med oss» teatret
i turnebussen. Turnebussen kjører på
kryss og tvers av hele landet og vinter
glatte- og stengte veier gjør at vi rett og
slett må planlegge turneen så tidlig som
mulig i forhold til vinteren - men så sem
som mulig i forhold til jul og julestem
ning. Men så er det jo også slik at julen
kommer tidligere og tidligere med trykk,
spesielt fra kjøpestanden, så vi tenker at
i stedet for å bli trukket inn i kjaset og
maset etter julegaver - kan publikum
komme til oss for åkomme i en mindæ
kjøps-fokusert julestemning.
- I tillegg til Leikny Holden og Robert
Roy Farmer, som forresten kaller seg
Rob Roy, er Kjersti Fjeldstad med som
stemmeskuespiller. Leikny og Rob vil
vær,e fortellere, og bilder som i en bok vil
vise seg på store skjermer. Vår anerkjent
døve kunstner AlelCej Sverlov illustrerer
tegningene i samarbeid med meg og
Agata Wisny. De illustrerte tegningene
i den visuelle bildeboken har ansikter
fra kjente personer i tegnspråkmiljøet i
Norge - Vi tror mange vil få seg en over
raskelse når personene dukker opp på
skjermene, avslutter Mira Zuckermann.

Teater
Manu

opa
jule
turne

Sjakkmesterskap
for døvblinde
Norges kombinert syns- og hørselshem
mede/døvblindes sjakkforening har
arrangert sitt første mesterskap i sjakk.
Konkurransen ble avholdt Eikholt res
surssenter for døvblinde, Drammen, i
september.
Resultater:
1 Kjell R. Johnsen, Askøy 4Y2
2. Erik Korneliussen, Krokstadelva 4
3. John SandeIl, Kristiansand 3Y2
4. Kari Kristine Engan, Trondheim 2
5. Bedir Yiyit, Moss 2
6. Camilla Hansen, Oslo 2
7. Aslaug Kibsgård, Trondheim 1Y2
8. Hege Dahlen, Oslo Y2

Primus motor for arrangementet var
John SandelI, men Johs. R. Kjeken var
turneringsleder.
I tilknytning til mesterskapet ble det
første ordinære årsmøte avviklet. Styret
valgt for 2 år består av:
Leder: John Sandell, nestleder: Bedir
Yiyt, styremedlem Aslaug Kibsgård, sty
remedlem Camilla Hansen, varamedlem
Hege Dahlen.

Vinneren Kje!! R. Johnsen i midten, med sø!v
vinner Erik Korne!iussen ti! venstre, ogJohn
Sande!! som tok bronsemedaljen.
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Jonasprisen 2008
til Johan Sæbø
Jonasprisen for 2008 er tildelt tidligere
byråsjefJohan Sæbø. Men Sæbø er ikke
bare tidligere byråsjef, han er også «vår
mann». Han var i fire år lærer på Trond
heim offentlige skole for døve, senere
var han rektor ved Alm-, Vikhov- og
Skådalen skoler. Juryen for prisen har i
sin begrunnelse for tildelingen fremholdt
bl.a. følgende:
«Johan Sæbø har vist et livslangt engasje
ment i arbeid med og for skole- og opp
læringstiltak for personer med funksjons
hemning og særskilte opplæringsbehov.
Det gjelder skole- og opplæringstiltak
både i spesialskole og ordinær skole.
Dette arbeidet er utført i en usedvanlig
kombinasjon av sentrale posisjoner, som
har fått betydning for utformingen av
norsk utdanning lokalt og nasjonalt: som
rektor ved spesialskoler, som skolein
spektør i landets hovedstad, som leder
av Spesialskolerådet og senere av Grunn
skolerådet, som byråsjef for grunnsko
lesaker i departementet. Juryen ønsker
å tildele prisen både som en takk for et
livslangt og betydningsfullt virke og som
en inspirasjon til den yngre generasjon
om å videreføre engasjementet for bedre
utdannings- og livsvilkår for mennesker
med funksjonshemning.»

Rypene for 6. gang
Løtdag 13. september ble turen Trysil
rypa gjennomført. For 6. gang deltok
en stor gruppe døve ryper, som krever
at vi viser bilder av dem for 6. gang!

- Været var helt fantastisk med sol fra
skyfri himmel, og rypene kunne velge
om de ville flakse 6 eler 13 kilome
ter. Studer bildene så ser du at vi blir
sprekere, yngre og penere for hvert år,
forteller jentene.

Foran fra venstre: Turid Gloslie Olsen,
Annie Haugen og Rigmor [{jøde.
Bak fra venstre: Bodil ø.Dah!, Bjørg Strand,
Ann Soffi Hansebråten. Marit Ekerbakke
ogAstrid T.Bø.

Hanne Enerhaugen, Sissel Gjøen, Margareth
Farstad, Astrid Sund og Gøril Dragland.

Foran ji-a lJenstre: Merethe Garberg
Lindeberg og !pek Mehlum.
2 radfra venstre: Leikny Holden,
Helle Heidi Hammerlund og Anny Ødegård.
3 radfra venstre: Tarja Riitta Wroldsen,
Astrid Lie og Mette Kari Hjelen.
Sissel Markhus ble syk ikke medpå bildet.

Foran fra venstre: Christina Zullo
og Daniela Roos.
2 radji-a venstre: Elisabeth Nordli,
Margareth Hartvedt og Ellinor Aasen.
3 radfra venstre: Hilde Haualand,
Gry Kåda Morrigi og Anna Marie Daaland.
4 radfra vemtre: Irene Solberg og
Irene GnftegreJf
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Topplederne i NDF
Her ser vi de tre topplederne i NDF, fra
venstre Cathrine Stensrud som er nestle
der i NDF og leder for skolestyret til Al
folkehøyskole og kurssenter for døve.
I midten generalsekretær Paal Richard
Peterson. Og så er det forbundsleder
Hanne B. Kvutvær, som også er styre
leder for Døves Media og Stiftelsen AI
folkehøyskole og kurssenter for døve.

Sykehjemsplasser for døve
Vi spør NDFs interessepolitiske rådgi
ver Sissel Gjøen hvordan det går med
resolusjonen fra landsmøte i fjor som
krevde rett til tilpasset sykehjemsplass
for eldre tegnspråkbrukere.

- Vi fikk et svar fra Helsedepartemen
tet der de blant annet skriver at de
har satt i gang en utstrakt informa
sjons- og kursvirksomhet rettet mot
landets kommuner med det formål
å styrke kommunenes kunnskap og
kompetanse når det gjelder eldre døve
og tunghørte. De skriver blant annet
også ar Sosial og helsedirektoratet skal
utarbeide en informasjonspakke og
kurs for allmennleger og sykehjemsle
ger om gruppen.

- Det underlige er at vi i NDF ikke
kjenner til den nevnte informasjons
pakken, vi har bedt om å få den
tilsendt. Vi har også spurt om det er
gjennomført kurs for allmennleger
og sykehjemsleger som skal styrke

, kompetansen og kunnskapen når det
gjelder eldre døve. Vi har igjen minnet
om vår prosjektsøknad om eldreveile
dere for døve og har bedt om et møte
for å drøfte disse sakene, opplyser
Gjøen.

Mangelen på tolker
Mange døve er frustrert over at de ikke
får tolk ved behov. Mange må droppe
deltakelse i møter, kurs og selskapslivet
fordi de ikke får tolk. Noen ordner seg i
siste liten med en person som kan tolke,
for eksempel en tolkestudent - men da er
problemet at NAV ikke vil betale lønn til
den som tar jobben som tolk. Argumen
tet er at NAV bare vil dekke lønn til god
kjente tolker, og at de frykter for at den
som fungerer som tolk ikke har de kunn
skapene som trengs. Døves Tidsskrift
synes holdningen er firkantet. Hvis det er
helt umulig for tolketjenesten å skaffe en
godkjent tolk må de være så fleksible at
de lytter til brukerens forslag til løsning.
Hvis brukeren finner en løsning med
en person som kan tolke bør ikke NAV
overprøve det med å nekte betaling. Vi
har spurt om NDFs syn på dette og Sissel
Gjøen gir denne kommentaren.

- NDF mener at tolketjenesten, i helt
spesielle tilfeller, kan benytte ufaglærte
tolker. Oppdrag skal meldes på forhånd
og tolketjenesten skal godkjenne tolk og
oppdrag. Hvis det oppstår situasjoner
hvor tolk er bestilt men tolketjenesten
ikke kan skaffe tolk, eller at et akutt
oppdrag dukker opp etter stengetid
(ikke nød) - kan det åpnes for bruk av
ufaglærte og tolkeoppdraget meldes inn
umiddelbart. NDF mener tolketjenestene
må utvise skjønn og smidighet. Ingen be
stiller tolk hvis de ikke trenger det - det
finnes ikke misbruk av dette. Dessuten
blir ikke underdekningen registrert
- når vi bare «godtac» at de ikke kan
skaffe tolk. Vi snakker her om et veldig
begrenset antall oppdrag - og hvis ikke
tolketjenesten utviser nødvendig skjønn
- kan saken ankes til spesialenheten.
- Men ellers er NDF helt enig med tolke-
tjenesten i at det skal arbeides for å øke
antall tolker og at målet er at bare fag
lærte tolker skal brukes til tolkeoppdrag.
Men vi må samtidig se på hvordan få til
en mer effektiv bruk av tjenesten. NDF
har påpekt i tolkeutredningen at vi må
få en mer forenklet bestilling og regional
formidling. For mye kapasitet brukes i
dag til formidling og administrasjon.
Færre formidlere men først og fremst et
godt datastyringssystem må på plass for å
kunne frigjøre ressurser til tolking.

Ungdomsseminar
i Trondheim
Konsulent for barn og oppvekst Maria

-Andersen minner om at siste frist for å
melde seg på årets ungdomsseminar er
20. oktober. Hun forteller:
- Seminarets tema er psykisk helse,
angst og depresjon i forbindelse med det
å være døv og ung. Vi har gode innle
dere og mye sosialt samvær. Kurset er
beregnet for ungdom i alderen 16 - 30
år. Deltakeravgiften for hele helgen
inkludert reise, mat og opphold er kr 400
for medlemmer av NDF og kr 800 for
andre. Seminaret starter fredag 24. okto
ber kl. 19 og slutter søndag 26. oktober
kl. 13. For påmelding eller spørsmål om
seminaret, kontakt: maria.andersen@
doveforbundet.no.

Ikke SMS via 149
Som svar på en henvendelse fra NDF
om formidlingstjenesten for teksttele
foner (149) svarer Telenors produktsjef
Knut Viddal-Ervik at de foreløpig
ikke vil vurdere mobiltelefoni eller
SMS som en del av tjenesten. Telenor
er opptatt av å oppfylle de kravene de
er pålagt av Samferdselsdepartemen
tet, og i den anledning vil de utvide
dagens tjeneste til også å omfatte bruk
av ISDN, IP-Telefoni og PC til tekst
telefonkommunikasjon.

Mer tekst på NRK og TV2
Mange lesere sender klager til bladet
om dårlig teksting på NRK og TV2. Vi
sender brevene videre til de to kring
kastingsselskapene. Begge selskaper er
godt kjent med NDFs og alle døves syn
på at de ønsker mer og bedre teksting
og tolking av programmer. NDF har
årlige møter med NRK og tross alt, det
går ftemover. Men vi blir selvsagt ikke
fornøyd før alle programmene tekstes og
tolkes.

Maria Andersen forteller at NDF nylig
har hatt et møte med Medietilsynet.
De har begynt et prosjekt for å få til at
flere direktesendte TV-programmer kan
tekstes, spesielt nyhets- og aktualitetspro
grammer.

- Prosjektet bygger på et nytt EU direktiv
som krever mer teksting på TV for å
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bedre døve og tunghørtes tilgjengelig
het til informasjon. Prosjektet drives i
samarbeid med NRK og TV2. Dersom
prosjektet blir vellykket, regner man med
at andre tv-kanaler vil kjøpe konseptet
og dermed blir det økt teksting også på
andre kanaler. Prosjektet baserer seg på
å ha ansatte som gjenforteller det som
blir sagt i programmene i et støyfritt rom
slik at datamaskinene kan gjøre tale om
til skrift. Systemet vil nok i startfasen
fremdeles kunne gi noen feil, men man
tror allikevel at denne metoden kan øke
hastigheten på teksting mye, informerer
Andersen.

Mange vil nok mene å ha lest om et slikt
prosjekt tidligere og det er riktig. Først
var det en bedrift på Voss som arbeidet
med dette, de gikk dessverre konkurs.
Så ble arbeidet overtatt aven institu
sjon i Trondheim, men heller ikke der
var fremdriften som ønskelig. Nå lover
Medietilsynet at det allerede om et års
tid vil være mulig å starte med denne
type teksting.

Medietilsynet er en statlig institusjon
som fører tilsyn med det omfattende om
rådet vi til daglig kaller media. Oppga
vene omfatter for eksempel bevisstgjøring
om barns bruk av Internett og dataspill,
regler for radio- og tv-sendinger, og
aldersgrensesetting for kinofilm og video
gramregistrering.

Representasjon
Sissel Gjøen og Svein Sundkvist deltar
på nordisk eldremøte på Island 16. 
19. oktober.
Hanne B. Kvitvær og Sissel Gjøen del
tar under Døves Nordiske Råds møre
på Færøyene 24. - 26. oktober.
Hanne B. Kvitvær og Paal Richard
Peterson deltar som NDFs represen
tanter ved EUDs generalforsamling i
Lyon 28. og 29. november.

Kulturarbeidet
Forbundsstyret har vedtatt at general
sekretæren skal lage et utkast til strate
giplan for det generelle kulturarbeidet
i DE Forbundsstyret har vurdert
innspill og evaluering fra Eldre døves
kulturtreff og vil be Bergen Døvesenter
så som arrangør av treffet også neste år,
nærmere bestemt 29. - 31. mai. Neste år
blir Døves Kulturdager arrangert på en
annerledes måte, på Al, og til en annen
tid enn vanlig, nemlig i august. Vi kom
mer tilbake med Bere opplysninger om
dette i neste blad.

Conrad Svendsen Senter er en del av Signo og
en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorg
stilbud i ulike former, habiliterings- og reha
biliteringstilbud og dagtilbud.

Conrad Svendsen
Senter

Vi søker:
Fagsjef ved Conrad Svendsen Senter
Fagsjefstillingen er leder for en fagseksjon som består av 12 fagstillinger.
Fagseksjonen gir tjenester til brukere ved senterets omsorgsboliger,
utredningsseksjon og dagvirksomhet. Brukerne har variert problematikk
innen utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, døvblindhet, psykiske
og somatiske lidelser. Seksjonen er lagt i stab til direktør og fagsjef
rapporterer til direktør.
Stillingen som fagsjef er nyopprettet 100 % fast, i forbindelse med
omorganisering av Conrad Svendsen Senter.

Vi ønsker en fagsjef som har:
• bred erfaring med brukergruppenes problematikk
• kompetanse i forhold til tilrettelegging av tiltak for mennesker med

ulike behov
• god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
• evne til å arbeide selvstendig og være pådriver i aktuelle saker.
• evne til å arbeide i, og lede team
• et godt faglig nettverk

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Lede fagseksjonen og prioritere arbeidet slik at tjenestemottakerne får

god og hensiktsmessig bistand
• Tett samarbeid med lederne av botilbudene, dagtilbudet og

utredni ngstilbudet
• Være direktørs nærmeste rådgiver i faglige spørsmål
• Utvikle FOU-arbeidet ved Conrad Svendsen Senter

Ønskede kvalifikasjoner
• Minimum 3 års høyskole innen helse-, sosialfag
• God kunnskap om helse- og sosiallovgivning
• Trives med å lede og prioritere
• Ryddig og strukturert
• Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr
• Gode faglige utvikli ngsmuligheter
• Variert arbeidsmiUø med gode kolleger
• Gode ordninger innen kurs og videreutdanning
• Lønn etter kvalifikasjoner og god pensjonsordning
• Tegnspråkopplæring

For nærmere informasjon kontakt direktør Rune Baardsen på telefon
23167361/95837355. Søknadsfrist 17.11.08, besøk vår hjemmeside for
elektronisk søknadsskjema

http://www.conradsvendsen.no/

8/2008 <..Medlemsblad for 7X9rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 15



Idrettsleker der det viktigste ikke er å vinne,

men å ,a det gøy!
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På Stovnerbanen ble det konkurrert i lengdehopp, høydehopp, 60 meter sprint, kulestøt
og stafett. Oslo Døves Sportsklubb stilte opp som funksjonærer, og gjorde en flott jobb.

Høyden på høydehoppstativet ble nøye kontrollert og sanden i lengdegropen
ble raket jevn og fin etter hver deltager.

Været var surt, men det var heldigvis ikke deltagerne!

Døves Tidsskrift tok en liten prat med 5 av dem:

l) Hvilke idretts-
grener deltar du
i her på skole-
mesterskapet?

2) Hvilken idrett
syns du var den
morsomste?

3) Driver du med
noen idrett på
fritiden ellers?

4) Kjenner du noen fra
de andre skolene?

5) Hva syns du om
å ha egne idretts
leker for døve og
tunghørte?

Marthe, 6. klasse
ved Vetland skole

l) Alle!
2) Lengdehopp er mest gøy. Jeg hoppet

2,82 meter!
3) Jeg er ikke med pånoe idrettslag, men

har lyst til å begynne med lengdehopp
og høydehopp.

4) Kjenner mange fra før. Vi har møttes
på skolemesterskap før. Koselig å se
igjen venner.

5) Veldig bra med skolemesterskap, da
får døve elever møte hverandre og ha
det sosialt.

Celine, 5. klasse
ved Hunstad skole

l) Jeg er med i høyde, kule, lengde, 60
meteren og stafetten.

2) Høyde er det morsomste. Eller nei,
høyde og lengde. De to er morsomst! I
lengde hoppet jeg 2,24 meter!

3) Nei. Jeg rir, da. Det er jo kanskje en
idrett?

4) Jeg kjenner noen av de andre fra andre
skoler. Bestevenninnen min går på
Auglend skole og hun er også her.

5) Kjempegøy å være her!

Johan, 9. klasse
ved A.C. Møller skole

l) Jeg er med på alle idrettene.
2) 60 meteren var veldig gøy. Den løp

jeg på 9 sekunder.
3) Nei, er ikke med i noen idrett.
4) Har truffet noen jeg kjenner her, men

det er mange ukjente.
5) Morsomt med idrettsleker for døve,

spesielt fordi vi får treffe døve fra
andre steder.

Elisabeth, 7. klasse
ved Auglend skole

l) Deltar i lengde, høyde, 60 meteren og
stafett. Vet ikke om jeg skal være med
på kulestøt.

2) Stafett er absolutt det morsomste!
3) Hjemme driver jeg med turn sammen

med hørende barn og det syns jeg er
veldig gøy.

4) Kjenner noen her. Men på skolemes
terskapet i fjor kjente jeg ingen!

5) Veldig gøy med idrettsleker. Og gøy å
bo på Skådalen i helgen sammen med
de andre.

Jørgen, 9. klasse
ved Skådalen skole

l) Jeg er med på alt.
2) Lengde og 60 meteren var gøyest.

Løp 60 meter på 9,4 sekunder tfOr jeg.
3) Nei.
4) Kjenner nesten alle her. Men det er

noen nye som jeg ikke har sett før.
5) Veldig bra å få treffe gamle kjente. Jeg

er med så ofte jeg kan, syns det er gøy
å få nye venner.

Og resultatene? Skal vi tro elevene, spiller de liten rolle.
Det viktigste er ikke å vinne, men å ha det gøy!



ÅL FOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

KUNST- OG HANDVERKSUKE
AL FOLKEH0VSKOLE 16. - 21. NOVEMBER 200'8
VI TILBYR I AR FØLGENDE KURS:

SMYKKEKURS
Du lærer å lage smykker av glassperler, halvedelstener,
ferskvannsperler, sølv og annet materiale.
Det vil bli undervist i forskjellige teknikker. Eksempler på
smykker er:
brosjer, kjede pv forskjellige typer, armbånd, øredobber,
bokmerker, og mer. ,
Tine Brager Hynne har mange spennende forslag: og eksem
pler på smykker du kan fremstille,
og du har mulighet til å bruke fantasi og kreativitet.
Lærer: Tine Brager Hynne. Tine jobber til daglig som tolk på
Rycon.

SCRAPBOOKING
Scrapbooking er en populær hobby som passer for både
menn og kvinner.
Du lærer å dekorere en albumside med kartong, mønsterark,
f0rskjellig småpynt og gjerne litt tekst. Det blir også
mulighet for å lage forskjellige typer kort. Ideer tilsmågaver
vil også bli gitt. Viktig at du tar med egne bilder til kurset.
Lærer: lina Nilsestuen, Al. Lina har i flere år undervist sko
lens elever i scrapping.

«TRYll» MED PAPIR, STOFF OG GARN
På dette kurset får du virkelig brukt fantasien din! Du lærer
å lage forskjellige motiver med spesiallak-k /lim, stryke med
vliesofix, sy på maskin og også noe decoupage med utklipp
fra blader, servietter, fotos og lignende. Du vil arbeide med
stoffer, papir og garn/tråd og skape flotte og morsomme
motiver til bl. a. bilder, puter og vesker.
Lærer: Solveig Sonne Hornshøj fra Danmark Solveig er døv
og har i mange år arrangert kurs i DK. Hun har i tillegg hatt
flere utstillinger.

BLI KJENT MED:
WORD, EXCEl, POWERPOINT OG INTERNETT
Word er et tekstbehandlingsprogram. Du lærer blant annet
å lage oppslag, notater, skrive brev og .lage program.
Med Excel kan du for eksempel lage husholdf!ingsregnsRap,
regnskap .,til d~veforening og diagram.
Powerpoint brukes tit forskjellige typer presE?ntasjoner, og
du lærer på kursethvordan du lager enkle presentasjoner.
Internett har mange muligheterOgeuvlllære mernyttom
emnet.
lærer: Rune Anda.



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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PORTRETTEGNING
De fleste har sikkert sett kunstneren Andy Warhols bilder av
blant annet Marilyn Monroe. Det vil bli undervist i samme
teknikken på kurset. Du lærer å scanne bilder og redigere de
på PC (foto~hop). Etterpå jobber du videre med bildet
forstørrer og overfører motivet til malerlerret eller papir. Til
slutt brukes akrylmaling, blyant eller tusj.
Ta med egne portrettbilder på kurset. Har du en egen PC med
programmet FotoshQP kan (h.l også ta med den.
Lærer: Tarja RUtta Wroldsen. Tarja har utdanning i formgi
ving.

Koselige ideer til jul med
BRODERI OG LAPPETEKNIKK
Vi broderer morsomme motiver som for eksempel «gammel
tante» og kombinerer etterpå broderi med lappeteknikk.
Det er mulig å lage for eksempel toalettveske eller andre
små koselige ting til jul.
Ase har som vanli.g med seg mange ideer til inspirasjon.
Lærer: Ase Sigvartsen.

INNREISE
søndag 16. november på kvelden. Det går buss fra Al stasjon
til skolen kl. 19.30
Det vil bli enkel matservering ved ankomst.
Infomøte kl. 20.30 i spisesalen.
Kursstart: Mandag 17. november kl 8.45.
Kurset slutter fredag 21. november kl. 10.30.
pAMELDINGSFRIST: 10. november
Deltakeravgift: Kr. 1000,-
NB! Deltageravgiften må være betalt innen kursstart! Skolens
bankkonto nr. er: 2320.05.01071.

REISEUTGIFTER:
Skolen dekker ikke alle reiseutgifter! Du må selv betale reise
utgifter opp til kr. 700,-.
Utgifter over kr. 700,- dekker skolen. Det er viktig at billigste
reisemåte blir benyttet!

Det er mulig å ta med barn på kurset. Det koster kr. 300,- pr.
døgn og dekker opphold
og et tilbud i barfilehagen eller skolehuset.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:
E-post:karin.k.nielsen@al.fhs.no

VELKOMMEN Tll EN SPENNENDE UKE pA AL FOLKEHØYSKOLE



Allsidig veteran!
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg har vært med i styre og stell i det meste i Stavanger, både i døveforeningen, idrettsklubben
og menigheten, begynner Arnulf Pedersen.
Like allsidig var han som idrettsmann, han var like dyktig både på fotballbanen og friidrettsba
nen som i alpinbakkene og på skøytebanen. Arnulf var et idrettstalent av de sjeldne, som med
riktig instruksjon kunne vært helt i toppen nasjonalt også blant hørende.

Idrettsmannen
- Jeg hadde aldri noen instruktør. På
friidrettsbanen likte jeg best å løpe 400
meter. En dag jeg trente var det tilfeldig
vis en instruktør på banen sammen med
andre løpere. Han tittet på meg og ga
kommentarer om teknikken. Så løp jeg
en ny runde og han ga et nytt tips, slik
holdt vi på i flere timer. Til de hørende
løperne kunne han rope beskjeder under
veis, men jeg måtte løpe en runde før jeg
fikk en ny korrigering.
- Jeg har alltid vært flink i idrett. Det
begynte allerede de første gutteårene, vi
bodde landlig og det var naturlig for meg
å være i aktivitet i skog og mark. Jeg mis
tet hørselen 2 år gammel, men beholdt
kontakten med mine hørende kamerater
opp til konfirmasjonsalderen. Vi hadde
vårt eget fotball-lag og spilte kamper mot
andre guttelag. Vi organiserte og avtalte
kampene selv, og vårt lag var sterkt. Jeg
husker at en av målvaktene vi spilte mot
het Sverre Andersen. Han ble senere

keeper på det norske fotballandslaget.
Han skåret jeg ett mål på, ler Arnulf.

Så god ble han at han fikk spørsmål om
han ville begynne å spille for byens stolt
het, Viking.
- Jeg angret senere på at jeg ikke prøvde
lykken blant toppspillerne. r stedet hørte
jeg på rådet fra noen eldre om å ikke
spille med de beste fordi jeg ville pådra
meg så mange skader. Det var litt dumt,
hvem vet hva jeg kunne klart, undrer
Arnulf.

Det ble døveidretten som fikk mest glede
av Arnulf. Han har medaljer både fra
sommerlekene og vinterlekene for døve.
r 1953 i Brussel tok han bronse på begge
hekkedistansene, 110 og 400 meter.
r vinterlekene ble de to sølvmedaljer i
slalåm. Han ble også kretsmester i slalåm
i Rogaland og knivet i toppen både i
alpinbakkene og på fridrettsbanene i
Rogaland.

En historie som forteller mye om Arnulf
er denne:
Det er alpinkonkurranse i Rogaland.
Arnulf står klar på toppen. Så ser han at
konkurrenten som startet før ham faller
stygt og blir liggende. Ingen kommer
til og hjelper. Da kjører Arnulf ned, gir
førstehjelp og får mannen på beina. Et
terpå tråkker han opp til start igjen og
setter utfor.

Ekte siddis
- Jeg er ekte siddis, skryter Arnulf og
håper vi ser stort på det. Egentlig er han
født noen hundremeter utenfor Stavan
ger - men i dag er Tasta innlemmet i
Stavanger, så vi lar det gå.
- Jeg vokste opp på et småbruk sammen
med foreldre og besteforeldre. Vi var 7
søsken, bare jeg var døv. Som andre små
bruk på Vestlandet hadde vi hest, gris,
noen kyr, sauer og høns. Bolighuset var
direkte knyttet til fjøset, på den måten
fikk boligen varme fra dyrene.
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Portrettet

I dag er småbruket for lengst nedlagt
og det er mange hus der det tidligere
var bondeland med hei og mo. Også
Arnulf og Gunhild har bygget hus på
hans fødested. Et rommelig hus, slik en
trenger med fire barn - et koselig hjem
med mange minner fra et langt samliv.
Noen har fortalt oss at Arnulf har bygget
huset selv!
- Ja, det stemmer det. Jeg gjorde alt
murer- og tømrerarbeidet selv. Rørlegger
og elektrikerarbeidet ble gjort av andre.
Huset har en grunnflate på HO kvadrat
meter, pluss annen etasje og kjeller.
- Har du bygningsutdannelse?
- Nei, da jeg bygget huset arbeidet jeg
som møbeltapetserer. Jeg er flink til å se
hvordan andre gjør det, jeg plukker opp
ting fort og så har jeg alltid hatt pågangs
mot. En kamerat som var snekker ga meg
god hjelp.

Gunhild og ArnulfPedersen fliret gullbryllup for 5 år siden.Vi lar oss imponere både av huset og den
frodige hagen. Kona Gunhild varter opp
med deilig kaffe, is og hjemmebakt og
vi nyter ettersommeren på den varme
lørdagen midt i september. Arnulf er en
lun person, han har stor fortellerglede og
så ligger smilet og den hjertelige latteren
hele tiden på lur. Han er en glad laks!

Da han på 70-tallet bygde hytte i fjellet
to timers kjøring fra Stavanger var han
selvsagt på ny byggmester. Han støpte
betongblokker hjemme og puttet de og
andre materialer i Folkevognen og så bar
det til fjells i helgene med muring og
snekring. Peisen trakk litt dårlig i begyn
nelsen, så han rev ned en del og bygde
den om, og det var det!
Han forteller om hyttebyggingen som
om det bare var å slå i en spiker og så var
hytta ferdig, pytt, pytt.

Skådalengutt
- Jeg er stolt av å være Skådalen elev. Jeg
begynte på skolen krigsåret 1940. Da
reiste jeg hjem bare i julen og i sommer
ferien. Ellers bodde vi på internatet hele
året, vi var 20 gutter på sovesalen. Det
var en flott tid, minnes Arnulf.
- Var det ikke tøft å flytte hjemmefra?
- Det var godt å være sammen med de
andre elevene i et stort tegnspråkmiljø.
Hjemme var det ingen som kunne tegn
språk, derfor lengtet jeg i feriene alltid
tilbake til Skådalen. Kameratene i Sta-

vanger hadde jeg god kontakt med, men
mye av kontakren skjedde gjennom lek
og idrett. De ville gjerne ha meg med på
laget, og jeg trivdes veldig godt sammen
med dem også - men på Skådalen følte
jeg meg i mitt ess.
- Bare positivt var vel ikke skoledagene?
- Vi hadde strenge lærere. De brukte
selvsagt ikke tegnspråk i undervisningen
og taletrening var viktig. Læreren trykket
ene hånden hardt på hodet mitt og skulle
ha meg til å uttale «i», på samme måte
måtte vi drikke vann og gurgle for å få
fram den rette «r-en». Klarte vi det ikke
så smalt ofte pekestokken. Med 20 gutter
samlet på en sovesal ble det selvsagt en
del spillopper, og etter en slik hendelse
ble en av guttene straffet av bestyreren
ved at han ble heist opp etter ørene slik at
han var hoven og øm i mange dager. Den
gang var det vanlig med fysisk straff,
derfor var han smart han eleven som på
vei til bestyrerens kontor puttet en stål
plate i buksen. Pekestokken til bestyreren
knakk tvers av, ler Arnulf.

Vi får håpe disse historiene hører til
sjeldenhetene. I hvert fall forteller Arnulf
om en lykkelig skoletid med mye idrett
på fridtiden. Skoleåret 1944 - 1945 ble
derfor et langt år for unge Pedersen. Da
var Skådalen stengt, tyskerne brukte
skolen til krigsformål.

- Det ble lange dager hjemme. En dag
fulgte jeg kameratene til skolen, jeg fikk
sitte på siste benk, men jeg forsto jo
ingenting, så det ble med ett besøk. Det
ble god tid til å spikre ålekasser. Av far
som var formann på en sardinfabrikk i
byen fikk vi sardiner som vi brukte til
agn. Vi samlet opp ål til vi hadde en hel
kasse full, så gikk vi 6 kilometer til fiske
forretningen i Stavanger og solgte ålen.
Fiskemannen ble lykkelig for leveransene,
og vi ble lykkelig for betalingen, tenk 20
kroner. For det kjøpte vi tre kamerater
hver vår ordentlige indianerøks som vi
brukte i skogen, blant annet til å lage
indianertelt, det var stort!

Arbeidsliv
Arnulf har et rikt norsk tegnspråk. Han
har beholdt mange av de gamle Skådalen
tegnene, så når han gjør tegnet for skole,
tar han kvelertak på halsen. Når vi spør
om hvorfor han valgte utdanning som
møbeltapetserer kommer tegnet fort:
«Pekefingeren føres fra haken til brystet»
- oversatt til norsk blir det: «Jeg måtte
bare finne meg i det».
- Først tok min far meg med på sardinfa
brikken, men ved samlebåndet holdt jeg
ut bare en halv dag, men jeg husker jeg
fikk 13 kroner i lønn, smiler Arnulf.
- En eldre bror jobbet i sportsbutikk, det
fristet - men der kunne ikke jeg brukes.
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Det var snakk om at jeg skulle prøve
urmakeryrket, men hvem vil vel ha en
urmaker som ikke hører om klokken
går? Så jobbet jeg på en keramikkfabrikk
i Sandnes, og selv om jeg aldri har vært
noen morgenfugl måne jeg opp hver dag
kl halvseks, løpe til byen for å nå toget.
Min mor kontaktet et møbeltapetserer
firma i Stavanger og det var det. Jeg
måne bare ta det
- Fikk du også teoretisk utdanning?
- Ja, jeg tok utdanningen gjennom brev-
skole og svenneprøven gikk bra. Mor var
til stede i Verdensteatret der ordføreren
delte ut håndverksbrevene, hun var svært
stolt av meg.
Det Arnulf ikke forteller er at han fikk
toppkarakterer på brevskolen og at han
utmerket seg som en spesielt dyktig
fagarbeider. Derfor var det både sinne
og skuffelse i firmaet han jobbet hos da
han i 1965 sa opp jobben sin. Han hadde
lyst på et arbeid utendørs og likte godt å
støpe og mure.
- Jeg begynte som forskalingssnekker i et
større entrepenørfirma. Jeg trivdes veldig
godt, fikk fagbrev i det yrket også og ble
ener en tid bas for mine arbeidskamera
ter - men bare for en kort periode, for det
passet ikke for meg å styre med folk som
hele tiden maste på høyere lønn. Nei, da
er det likegodt å være vanlig arbeider. Vi
jobbet ute i all slags vær og jeg holdt det
gående i 20 år.
Da endte en skitur ned løypene med et
stygt fall, skulderen ble slått ut av ledd
og ble aldri den samme gode. Legen på
stedet klarte ikke å vri skulderen på plass
igjen og to timers kjøring til sykehuset i
Stavanger var en smertefull opplevelse. I
ett år trente Arnulf på å få full førlighet i
skulderen, centimeter for centimeter kom
han høyere opp på veggen med hånden.
Det var en tålmodighetsprøve. Han ble
nesten helt bra, men ikke bra nok til å
drive videre i forskalingsfaget.
- Trygdekontoret foreslo at jeg skulle
uføretrygde meg, det var i 1990. Men
jeg hadde andre planer, jeg måtte være i
aktivitet. Jeg hadde derfor allerede ordnet
lokaler til å starte for meg selv som mø
beltapetserer, nå trengte jeg den stønen
som trygdekontoret kan gi for sykmeldte
som må omskolere seg til annet yrke - et
etableringstilskudd. Det var ikke len å få
gjennomslag for, de mente at jeg som døv
og med en dårlig skulder skulle bli tryg-

Portrettet

Arnulfi slalåmløypa i 1952.

demottaker - men de skjønte omsider at
det ikke nyttet å prakke på meg en trygd.

Nå har han drevet eget firma i 18 år, og
selv om han har trappet noe ned de siste
årene har han fortsatt arbeid og kunder
som venter.
- De aller fleste kundene som kommer
til meg er greie folk, de fleste vet jo også
at jeg er døv. Men en mann lurte på
om jeg som døv hadde lov å drive eget
firma. Jeg pekte på fagbrevet som hang
på veggen. Han stakk av og jeg så ham
aldri igjen. Nå har jeg flyttet verkstedet
inn i kjelleren på boligen vår og Gunhild
sender SMS ned til meg og frister med
kaffepauser.
- Vi har vært gift i 55 år. Jeg traff henne
da hun var elev ved Kongstein skole i
Stavanger. Jeg tenkte at den fisken skal
jeg ha! Hjertet fortalte meg at dette var
den rette jenta for meg. Rask var hun
også. Hun har fremdeles døvetekorden
på 60 meter med 8,6 sekunder. Jeg tok
henne med på sykkelturer, da myknet
hun. Vi fikk 4 jenter og er godt fornøyd
med det, først senere forstod jeg at jeg
måtte ha på meg en hatt om vi skulle fån
en gutt, knegger Arnulf.
- Oppskriften på et langt ekteskap?

- Jeg tror det er viktig å ha felles interes
ser som holder også etter at de første
årene og forelskelsen er gått over. Vi deler
gleden av idrett, friluftsliv, organisasjons
liv og familie.
- Jeg har hatt et rikt liv som døv med
mange venner, reiser og opplevelser. Jeg
har aldri tenkt på at jeg som døv har
mistet noe. Jeg har alltid vært trygg på
hvem jeg er og stolt over mitt språk og
min kultur, slutter Arnulf Pedersen.

Fakta
Arnulf Pedersen, 76 år, Stavanger.
Møbeltapetserer med egen verksted.
Gift med Gunhild i 55 år, 4 barn, 13
barnebarn, 2 oldebarn.
5 raske:
Hvor går drømmeferien?
Skiferie i alpene.
Hva se1' du helstpå TV?
Dyrefilmer.
Hva er livretten din?
Lammefrikasse.
Hva gjør deg irritert?
TV-programmer uten tekst.
Hvilke teaterforestilling husker du best?
Romeo og Julie som ble spilt av Oslo
Døveteater ved Døves Kulturdager i
1977.
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ETTER BRENNPUNKT PÅ NRK 15 APRIL 2008:

Habilitering av barn
med cochleaimplantat
NDF har vært på et svært spennende møte om habiliterings
tilbudet til barn med cochleaimplantat (CI). Møtet er et sam
arbeid mellom Helse- og Omsorgsdepartementet og Kunn
skapsdepartementet for å debattere temaer som har blitt tydelige
i etterkant av Brennpunkt programmet på NRK i april i år.

maria.andersen@doveforbundet.no

Møte var en innledning til prosjektet
om å lage en nasjonal <<Veileder» for
døve og tunghørte med og uten Cl eller
høreapparat. Dette skal være et red-
skap både for døve og tunghørte selv,
men også for familie, venner og fag-
folk. Prosjektet er i hovedsak drevet av
Utdanningsdirektoratet, men de skal
inkludere fagfolk og bruker organisasjo
ner i utarbeidelsen av håndboken. Denne
<<Veilederen» skal være klar 1. april 2009.
NDF setter stor pris på initiativet og ser
frem til utførelsen.

På seminaret ble både medisinsk, lingvis
tisk, etisk og foreldreperspektiv presen
tert. Foreldrerepresentanten understreket
hvor viktig det er at barnet får språkopp
læring fra dag en, og at foreldre ikke må
vente med å velge et språk til barnet sitt.
Moren fortalte gripende om hvordan de
som foreldre med råd fra legene hadde
latt språket vente fordi de fikk vite at en
operasjon ville gi hørsel. Da det allikevel
ikke førte til språkutvikling var mye
av den kognitive utviklingen også blitt
forsinket. Dette kunne blitt unngått om
foreldrene hadde blitt oppfordret til en
tospråklig tilnærming fra første stund.
Da hadde verken språkutviklingen eller
den kognitive utviklingen måtte vente,
og den manglende talespråklige utviklin
gen ville ikke ha føltes som et like stort
nederlag.

Fra den medisinske vinkelen ble det vist
at Cl i høy grad fører til endring i hør
selsnervene, men at nivået på hørsel vari
erer. De viste videre til at deres undersø
kelser har gitt resultater for oppnåelse av
hørsel etter implementering.

Generalsekretær Paal Richard Peterson
fremholdr i sitt innlegg at helhetsper
spektivet må ligge til grunn - kort sagt at

barna må få åpne alle sanser og kanaler
og få tilgang til alle språk, så kan barnet
sammen med foreldre og fagpersoner
finne ut hva som er barnets foretrukne
språk. NDF mener barna selv må få
velge sitt språk - ikke voksne på usikre
premisser.
Derfor må det være mulig å velge både
tegnspråk og tale, det er ingen motset
ning mellom dette. Det viktigste er
holdningen til at kommunikasjon må
skje, enten via tegn eller via tale eller
begge deler, og det er ingen som må
kalles «mislykket» dersom man ikke får
til forventet taleproduksjon, sa Peterson.

Patrick Kermit understreket at det må
skilles mellom medisinsk hørsel og sosial
hørsel. Den medisinske hørselen viser
kun høring av lyd, mens sosial hørsel in
kluderer bruk av hørsel i dagliglivet. Han
viste videre at barn med Cl som medi
sinsk har gode resultater ikke nødvendig
vis har god nok hørsel til å kunne delta
i lek og utdanning på lik linje med sine
jevnaldrende. Kermit påpekte også vik
tigheten av å satse på to språk i tråd med
et «føre var prinsipp» for å forsikre seg
om at barnets språkutvikling ikke må stå
på vent mens foreldre, leger og interes
seorganisasjoner diskuterer hva den beste
språkutviklingen til barnet kan være.

Sonja Erlenkamps hovedpoeng var at
forskningsresultatene ikke gir noe fasit
svar og at det er mye vi ikke vet, fordi
forskningen ikke har målt det, eller gir
motstridende resultater.
Mye av uenigheten i fagfeltet er basert
på denne manglende viten. Men at hele
fagfeltet er enige om tre ting:
• Cl gir ikke vanlig hørsel
• Det er STOR variasjon mellom barna
• At det ikke er mulig å stille en

prognose som er lik for alle barn.

Maria Andersen arbeider som konsulentfor
barn og oppvekst i Norges Døveforbund.

Ut ifra denne enigheten må man tenke
seg hvordan man sikrer at ALLE barn får
en naturlig språklig og kognitiv utvikling
og da er tospråklighet muligheten som
peker seg ut, mente Erlenkamp.

Barneombudet rundet av debatten, men
diskusjonen vil fortsette i gruppen som
skal fremarbeide «veilederen».

det er ingen som
må kalles «mislyk
ket» oersom man
ikke får til forventet
taleproduksjon
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Signmark med i Melodi Grand Prix?

Tegnspråkrapperen Signmark er en av 12 finske artister som i desember skal

konkurrere om å få representere Finland under Melodi Grand Prix finalen

i Moskva. Mange husker Signmark fra Døves Kulturdager i Bodø i fjor.

Signmark vil fremføre sin lår på amerikansk tegnspråk. Det vil være en sensasjon

om de kommer til finalen i Russlands hovedstad~ men tenk for en reklame for

tegnspråkene!

Kilde: kl-deaf.1i

Tør vi tenke nytt?
Det er leder i Sveriges Dovas Riksforbund (SDR) Lars-Åke Wikstrom som stiller
spørsmålet i en lederartikkel i Dovas Tidning. Han skriver blant annet:
«Hvordan ser vi egentlig på døveorganisasjonens og tegnspråkbevegelsens fremtid?
Hvordan ser medlemsgruppen vår ut om 10 år? Vil ikke tegnspråket som vi har som
felles basis styre stadig mer, uansett grad av hørselshemning?»
«Tør vi å starte diskusjonen igjen om navnespørsmålet? Våger vi å endre til tegnspråk
foreninger og tegnspråkforbund uten å miste «døveidentiteten»? Fremtiden, slik jeg ser
det, innebærer at vi satser på å skape et felles verdigrunnlag som bygger på tegnspråket.
At vi satser på å ønske velkommen alle tegnspråklige til våre arrangementer, både CI
brukere, tunghørte og døve. At vi våger å åpne organisasjonen enda mer, med språket
som basis, og lar alle gode krefter samarbeide. Tør vi?»
<,våger vi å prøve spørsmålet om enda sterkere samarbeid med Horselsskadades
Riksforbund, Foreningen Sveriges Dovblinda og Sverige Dovas Idrottsforbund for å
effektivisere driften av forbundene gjennom felles utnyttig av ressurser? For eksempel
administrasjon og lokaler?» Lars-Ake Wikstrom.

Tolkemangel stopper utdanning i Danmark
I Danmark er det ikke en eneste sexolog som kan tegnspråk. Det hadde 29 årige Karen
Talks og Heidi Nissen tenkt å forandre, da de begynte på sin selvfinansierte deltids
utdanning hos den kjente sexologen Joan 0rtling. Det ble raskt satt en stopper for
planene, fordi Det sosiale tolkeprosjektet ikke dekker tolking knyttet til utdanning,
Velferdsdepartementet henviser de to studentene til Utdanningsdepartementet. Men
også de svarer tvert nei, fordi utdannelsen er ved en privat institusjon.
- Det kom som et sjokk på oss, fortelle Karen Talks.
- Vi lever i et land med likestilling, men har allikevel ikke rette til å velge den utdan-
nelsen vi ønsker.
Saken vekker stor oppmerksomhet hos Danske Døves Landsforbund (DDL), fordi den
kommer like etter en tilsvarende sak der tre døve teaterstudenter fikk avslag på tolk til
sin utdanning.
- Det er i stikk i strid med alle gode bestemmelser, blant annet i FNs handikappkon
vensjon, som går på å anerkjenne tegnspråk og gi døve en utdannelse slik at de kan
inkluderes i samfunnslivet, sier leder i DDL Asger Bergmann.
DDI vil derfor følge opp disse sakene.
Kilde: www.deaf.dk Asger Bergmann.
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Noe for deg i 2009
4. - 8. august internasjonal døvehisti
risk seminar i Stockholm
(www.schs.se/dhi2009)

23. - 25. september internasjonal
k.1ovnefestival i Ukraina
(cputog@ukr.net)

27. - 30. oktober verdenskongress om
mental helse og døvhet i Queensland,
Australia (www.mhd2009.org)

Nettverk for døve
på Grønland
Døve grønlendere er en minoritet innen
for det danske døvemiljøet. De har en
annen kulturell bakgrunn og har derfor
et behov for å møte andre med samme
bakgrunn. Derfor jobber Danske Døves
Landsforbund og Castberggård med å
få til et nettverk blant døve grønlendere
som bor i Danmark.

I dag er det 5 elever med grønlandsk
bakgrunn som elever på Castberggård
(folkehøyskolen for døve i Danmark).
En av lærerne på skolen, Brit Holm
Andersen, forteller:

- Det er en stor sosial fordel for døve
grønlendere å kunne møtes. Døve på
Grønland har det vanskelig på grunn av
store geografiske avstander, som gjør at
mange bor isolert. Det er en høy selv
mordsrate blant døve på Grønland.
Kilde: www.deaf.dk

Tyst Teater er truet av
nedlegging
Svenskenes Tyst Teater er truet av
nedlegging på grunn av nedskjæringer i
tilskuddet til Riksteatret i Sverige. Tyst
teater er en del av Riksteatret. Mindre
statstilskudd gjør at teatret må si opp 30
ansatte, og ledelsen truer med at dette
vil ramme Tyst Teater og tilbudene til
barn. Ved å bruke teatertilbudet til barn
og tegnspråklige som brekkstang håper
Riksteatret at myndigheten snur.

Vårt eget Teater Manu er organisert som
et selvstendig teater. Da det ble etablert
ble det diskutert om det skulle være
organisert under Riksteatret i Norge.
Den gang sa lederne for Riksteatret at
dette var en dårlig løsning, de fryktet for
at døveteateret ville bli «spist opp" under
dårligere økonomiske tider. Er det dette
vi nå ser et eksempel på i Sverige?

Dansk deltakelse
i Deaflympics koster
flesk!
Dansk Døve-Idrettsforbund (DDI)
sender 57 deltakere og 20 ledere til
Deaflympics i Taiwan i september 2009.
Men det blir en kostbar affære. Hver
deltaker må betale en egenandel på
20.000 kroner. Likevel er viljen til å bli
med stor. Det betyr at Danmark stiller i
følgende idrettsgrener: Fotball, skyting,
orientering, bowling, badminton og bry
ting. I Taiwan regner man med ca 4000
idrettsutøvere fra 100 land.
Kilde: www.deaf.dk

Honduras/Litauen/
Ukraina
Honduras Døveforbund er opptatt
som det 130 medlemsland i WFD
(døves verdensforbund).
Litauens Døveforbund feiret sitt 70.
års jubileum 26. september, mens
Ukrainas Døveforbund har feiret sine
75 år.

EM i håndball
Mange mener vi skriver for lite om hånd
ball i bladet, og det er vi helt enig i. Selv
om dette er feil side å skrive om sport på
nevner vi at vertsnasjonen Serbia gikk til
topps i EM i håndball i september.
På de neste plassene fulgte Kroatia,
Tyskland, Tyrkia, Italia og Ungarn.
Stakkars Ungarn fikk skikkelig juling,
de tapte 42 - 8 for Serbia og hele 57 - Il
for Kroatia, men så klarte de uavgjort
24 - 24 mot Italia i siste kampen. Som
man ser var ikke Norden representert,
håndballhegemoniet er flyttet sørover i
Europa.

Internasjonale tegn
NDF, Al folkehøyskole og kurs-
senter for døve og Døves Media har
produsert en DVD med eksempler
på tegn som brukes i internasjonal
kommunikasjon mellom døve, spesielt
i organisasjonssammenheng. DVD
en koster 30 Euro og må bestilles fra:
WFD General Secretariat, postbox
65, FIN-00401 Helsinki, Finland 
e-posr: info@wf.deaf.org
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SYN
PÅSAI{EN

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

Stopp Team Nikolai!
Con Mehlum

Døves Media produserer barneprogrammene «Team Nikolai» i Tid for tegn som sendes på
NRKlom mandagene. Målgruppen er døve og tunghørte barn. Denne kritikken retter seg
mot de som har ansvaret for programmet, og ikke de som deltar i programmet. Har de egentlig
kompetanse nok til å lage tegnspråklige barneprogrammer?

Det må settes en stopper for program
met. «Team Nikolai» har et syltynt
innhold som gir seerne null utbytte.
Programmet har ikke noe budskap og er
svært langrekkelig. Det finnes ingen god
historieoppbygging. Det virker som om
Døves Media filmer masse sløseri for å
fylle opp de 15 sendeminuttene. Det er
diskriminering mot barna. Når skal døve
barn få oppleve spennende og kunn
skapsrike programmer på norsk tegn
språk? De tegnspråklige barneprogram
mene skal være forbilder for døves kultur
og språk. Det er ikke bare døve som ser
programmene, men også hørende. Jeg
blir flau, rasende, fortvilet og såret på
vegne av døve barn. Døves Media må
virkelig skjerpe seg og skjønne at «Team
Nikolai» ikke holder mål.
«Team Nikolai»-programmene begynner
å smake mer som et privat familievideo
program. Skal det være slik? Språket som
blir vist er meget rorete og uforståelige.
Når en familie er samlet, er det naturlig
at de bruker sitt eget familiespråk, men
skal vi ukritisk vise dette på skjermen?
Er Døves Media bevisste på det språk
lige? Brukes det språkkonsulent under
leseprøver og filmopptak? Blir program
mene kvalitetssikret i forhold til sending
på NRK?
I de siste programmene, den 1., 8. og
15. september er nesten hele den samme
familien trukket inn som aktører. Hvor
gjennomtenkt er dette?
Vi er midt i en rivende utvikling med at
norsk tegnspråk gis status som offisielt
språk. Døves Media har et ansvar og å
spre kvalitetsprogrammer på språket.
Døve sliter med å gi informasjon om
døves kultur ut til den store majoriteten.
Døvekulturen er fremdeles liten og sårbar

og det kreves godt gjennomtenkt arbeid,
språk, respekt, kunnskap, klar og tyde
lig identitetstilhørighet for å formidler
kulturen til storsamfunnet.
I programmet 1. september ble hele
programmet brukt til å vise reisningen av
et sirkustelt. Sløseri, mener jeg. Iste-
den kunne vi fått eksempler som ga oss

kunnskap om hvordan de klarer å bygge
opp og ta ned sirkustelt på så kort tid,
om de har opplevd ulykker i forbindelse
med arbeidet - eller de kunne fortalt om
smarte triks, dyr som har rømt, aktører,
lønn, kommunikasjon og masse mer. Det
hadde vært mye mer interessant for barna
å få kunnskap om enn å vise kjedelige
bilder på selve teltoppbyggingen. Kanskje
legges det på musikk som gjør bildene
mer engasjerende for hørende, men målet
er vel at programmet skal engasjere oss
døve - programmene skal vel fenge
uten hjelp av musikk? Det virker som
om Døves Media helt mangler kreative
evner.
I programmet 8. september er det lange
intetsigende sekvenser der vi ser to gutter
prøve ulike antrekk på kostymeavdelin
gen til et teater. Ideen er brukt tidligere i
barneprogram ved Døves Media, da med
Lars Jørgen Mørland som produsent.
Har ikke barna fortjent å se nye ideer i
en programserie som bare sendes en gang
for uken og der de fleste døve barn har
DVD av tidligere programmer.
I programmet 15. september fikk vi se
en gravemaskinkonkurranse i hele 15
minutrer. Hva lærte vi av det? At to små
gutter konkurrerer om hvem som graver
penest. Er det troverdig? Var det ikke
bedre om guttene og seere fikk innblikk i
hvordan en gravemaskin fungerer. Kan
skje fortalt aven døv gravemaskinførere?

Det finnes faktisk. Det virker som om
det er gjort dårlig researcharbeid. Kame
ramannen har bare våget å ta totalbilder
av fem personer, tre av dem prater mot
hverandre noe som gjør det vanskelig for
oss å oppfatte hva de sier. Hvor er yrkes
stoltheren og kompentansen hos fotograf
og produsenter?
Jeg har lenge sett på barneprogrammene
og prøvd å være tålmodig, men i dag
sprakk det for meg. Nå må det settes en
stopper for programmene med <Team
Nikolai».

Svar fra Døves Media
Først av alt takk for respons på pro
grammene vi lager f6r NRK.
Døves Media har fått god respons fra
både NRK og seerne på disse program
mene. NRK krever større innflytelse på

. programmene fra Døves Media og det
er NRK som har oppmuntret oss til å
utvikle Team Nikolai ril der program
konseptet det er i dag. NRK har også
bedt om at serien skal fansette fram til
sommeren 2009. Vi tar med innspil
lene fra Con Mehlum sammen med
annen respons i det videre arbeidet.
Døves Media forsøker alltid å gjøre alle
programmene så gode som muJig ut fra
de kravene og de ressursene vi har til
rådighet. Døves Media vil sette stor pris
på om Teater Manu og miljøet rundt
vil være med oss i urviklingen av nye
barneprogram for NRK. Utfordringen
er herved gitt. Som teamartsvarlig er det
helt uaktuelt for meg å føre en disku-

. sjon om enkeltpersoner i teamet i Døves
Tidsskrift. Det håper jeg på forståelse
for.
Jon Ola Bergaplass.
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Døveidretten
igjen!
Av Johnny Olsen, Hamar

I dag kom Døves Tidsskrift i posten. Jeg åpnet den og begynte
å lese og hva slo meg, jo, at døveidretten lever. Flott. I «Syn på
saken» har en ungdom med sin artikkel satt pekefingeren på
noe vesentlig, «Hvem har ansvaret for døveidretten?» Et beti
melig spørsmål. Takk, Jannicke B. Kvitvær.

Ja, hvem har ansvaret, hvem skal styre og
hvordan bør døveidretten være?

Når vi ser tilbake på tiden i gode gamle
idrettsdager og sammenligner med det
som har hendt i de siste årene, ser vi
at noe er blitt borte på veien. At vi har
mistet noe. Årsakene til at døveidretten
er kommet i dagens situasjon, en bakevje
vil jeg kalle det, er nok sammensatt og
kompleks.

Jannicke B. Kvitvær peker på mange
vesentlige og viktige punkter på hvorfor
døveidretten har havnet i den bakevjen
vi er i dag. Hun peker på idrettslagenes
ansvar og evne til å fornye seg, «gamle
idrettshelten> som bare forsvant, foreldre
som ikke alltid har fulgt opp sine barn
etc. Dette er en del av faktorene som har
bidratt til denne negative utviklingen,
sammen med en samfunnsutvikling med
integrering, elektroniske «fristelser» osv.
som egentlig ikke har gått vår vei. Vi
er inne i rivende strukturendring i vårt
daglige liv som vi ikke ante rekkevidden
av tidligere. For døveidrettens del har det
ikke vært positivt, men, mulighetene for
å føre døveidretten er der hver dag.

Norges Døves
Idrettsutvalg som
vårt ansikt utad må
ta ansvar

Vi må alle løfte vår kjære idrett i flokk,
tenke kreativt, se muligheter og tørre ta
nye veier.
Idrettslagene som grunnpilarer må ta an
svar. Norges Døves Idrettsutvalg (ND!)
som vårt ansikt utad må ta ansvar. Tid
ligere idrettshelter må fram i lyset igjen.
Døve idrettsvenner må gjøre ord om til
handlinger. Enkelt sagt, men, det krever
ressurser, menneskelige. Personer som vil
ta et tak i foreninger, utvalg og diverse
fora. De er egentlig alfa og omega, i til
legg til økonomi, for å føre døveidretten
videre.

Hvor og hvordan kan vi få tak i dem,
folk som elsker idrett og vil at den skal
leve videre? Ja, det er en stor utfordring.
Rekrutteting er nøkkelordet:

Første skritt er egentlig å skape en le
vende debatt i media, i Døves Tidskrift,
på hjemmesidene hos lag og utvalg, må
vi synliggjøre døveidretten både i døves
og hørenes verden, ikke minst i storsam
funnet, spesielt der døve og tunghørte er
integrert.

Som bindeledd mellom døveidretten
og Norges Idrettsforbund må NDI mer
fram i lyset og tørre utfordre de idretts
politiske myndigheter. Døveidretten må i
større grad samarbeide med Norges Dø
veforbund, døveforeninger og ungdoms
fora om et levende og samlende døve-og
tegnspråkmiljø i Norge.
Vi er alle en levende del av Norges døve
historie.

Lettere sagt enn gjort, ja.
Men, vi kan vel prøve?

Knefall kalles dette
og Jeg gremmes

Til slutt noen ord om kvinnelandslaget i
fotball.

Jeg var til stede på seminaret der det ble
besluttet at vi ikke skulle sende norsk
kvinnelandslag til Deaflympics i Taiwan,
på grunn av at laget ikke hadde noen re
sultater å vise til. Seminaret fulgte rådet
under tvil fra ND!. I ettertid ser jeg at
seminaret skulle stemt ja for deltakelse på
tross av kriteriene for deltakelse fra NFF.
Og når jentene selv ville betale reisen,
burde de fått klarsignal fra oss, selv om
fotballforbundet ville ha satt seg på bak
beina til slutt. Jeg er overbevist om at de
ville ha gjort en god innsats. Bakgrunnen
for denne tankegangen er at dette fortel
ler at vi ikke styrer døveidretten, men, at
de hørende gjør det.

Knefall kalles dette og jeg gremmes.
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Vikhov-elever jubilerte!
Vikhov offentlige skole for tunghørte feiret 50 års jubileum i september. Skolen er nedlagt for
lenge siden, men tankegangen bak skolen lever videre.

«Jeg ble født i Paisley i Skottland i 1946.
I 1951 fikk jeg hjernehinnebetennelse og
ble totalt døv. Men den største personlige
ulykken i mitt liv hendte 66 år før jeg ble
født. Da vedtok en kongress i en vakker
italiensk byen resolusjon om undervis
ning av døve.»

Slik starter Andrew Murray Holmes
innlegg i «The DeafAmerican» (septem
ber 1980). Byen han sikter til er Milano,
hvor den europeiske døvelærerkongressen
sterkt anbefalte at den orale metoden
burde brukes i undervisningen av døve
barn.

Holmes forteller i innlegget sitt om sko
legangen i Skottland på 60 tallet, hvor
det var oraldominert undervisning. Hans
første kontakt med tegnspråklignende
undervisning, var da han ved et lykke
treff fikk plass på den tekniske høgskolen
i Glasgow. Klassen, som besto av døve
studenter, fikk av noen lærere undervis
ning på håndalfabetet. Om denne type
undervisning skrev han at: «Jeg lærte mer
på 5 år med en dags skole i uken enn
jeg hadde gjort alle de årene jeg gikk på
døveskolen.»

De tidligere elevene erpå vei opp til skoleområ
det på Vikhov.

Holmes fikk tilslutt sin ingeniøreksamen,
men var fremdeles bitter for den under
visningen han fikk på døveskolen. Han
hadde aere personlige appeller i slutten
av sitt innlegg, hvor den siste er meget
sterk:

«Til slutt retter jeg en appell til det lille
mindretall av overarbeidede aerfunk
sjonshemmede som bekjenner seg til den
rene talemetoden og er glade for de re
striksjoner de dermed må underkaste seg.
Denne gruppen - de døve selvplagerne er
det umulig for oss vanlige dødelige døve
å nå fram til. Derfor retter jeg min siste
appell ikke til dem, men til himmelen:
Gud tilgi dem, for de vet ikke hva de
gjør. Amen.»

Dette sitatet vil nok i dag gi mange bako
versveis, og det gjorde det nok i 1980
også. Debatten om hvilken undervis
ningsmetode som fungerer best for døve
og tunghørte har rast i Europa i mange
hundre år.

I de mer moderne dager
i Norge, fikk vi i 1951 en spesialskolelov
som også omfattet tunghørte. I Oslo i
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Elevene er kommet frem til skoleområdet og sprer seg i alle retninger på jakt etter gode gamle min
ner.

1956 åpnet en handelsskole skole som
underviste tunghørte kun ved hjelp
av munnavlesning. En landsdekkende
grunnskole for tunghørte åpnet i 1958.
Dette var Vikhov skole, som var plassert
en drøy halvtimes kjøretur fra Trond
heim. Skolens siste elev gikk ut skolepor
ten i 1992, da skolen ble slått sammen
med det som i dag er Møller kompetan
sesenter

Tilbake til nåtiden
Det er 2008 og 50 års jubileum for tidli
gere elever. Det er ventet 150 personer, til
det man kunne forventet å bli et virvar
av stemmer som skrikes rundt i rommet,
og hender som er trygt plassert i bukse
lommene. Tvert imot. Her er tegnspråk
det dominerende språket. Det vrimler av
kjente og mindre kjente fra døvemiljøet.

Medarrangør, Tore Solem, står i inngan
gen og hilser gjestene velkommen.
- Vikhov var egentlig en oral skole,
men det er en stor gruppe tegnspråklige
tilstede her. Mange har sett nytten av
tegnspråk i voksen alder.

En del har tydeligvis ikke vært en del
av dette miljøet de siste årene. Mange
nølende ansikter våger seg forsiktig inn
i lokalene. Stressfaktoren til de nyan
komne er høy, men det er også nysgjer
righeten til de andre deltakerne. Det
går nemlig ikke lang tid før noen spør: 
Hvem er du? Er du Steinar? Petter? Gikk
vi i klasse sammen?

Fotoalbum og filmopptak fra de gamle år
er plassert rundt om i lokalet og brukes
flittig til å spore opp gamle og gode min
ner. Albumene vitner om en meget vilter
tid, med mye fritidsaktiviteter og lek.
Noe også deltakerne selv kan bekrefte.
Det var mye tull og tøys på fritiden, be
krefter Tor-Egil Strugstad. Han forteller
ivrig om krabber og ål som ble lagt under
puter på jenterommet, og spreke «tantet»
som løp rundt på internatene på jakt
etter rakkerunger. Tantene løp så fort
at man bare kjente hvitløksånden fyke
forbi, men når de ble tatt ble det ikke så
mye til konsekvenser.
- Ble man aldri utvist når man gjorde så
mye tull?
- Nei, det skulle mye til før det skjedde,
svarer Strugstad.

Kjell Helge Hogstad (48) gikk 5 år på
Vikhov, og deler denne oppfatningen
om at fritiden var noe av det beste med
Vikhov. Tegnspråket ble brukt Bittig
utenom timene, det var der de fleste

lærte tegnspråk. - Jeg oppfattet mye av
det som ble sagt i timene, forteller Kjell.
Men etter en tenkepause forteller han at
det ble en del misforståelser. Noen lærere
pratet fort, andre sakte og det var ikke
alltid lett å følge med, sier han.

To damer som ikke lærte seg tegnspråk
under oppholdet på Vikhov er Else
Marie Isaksen og Evy Kristoffersen. De
fremhever undervisningen og lærerne
som spesielt Binke og omsorgsfulle. Selv
om Else Marie ble mobbet og fikk en del
juling utenom skoletid, sier hun at hun
husker tiden på Vikhov som en bra tid.
Else Marie har i dag en tunghørt identi
tet og har planer om å ta flere tegnspråk
kurs fremover.

Tegnspråk/ skrivetolkene
som var bestilt til jubileet ble sittende
alene for seg selv i et hjørne hele dagen,
uten å slite seg alt for mye ut. Selv om
ikke alle hadde behov for tolk, var det
nok noen situasjoner hvor tolken hadde
gjort kommunikasjonen mye enklere.
Innsjekkingen på hotellet kunne til
tider være litt kaotisk, da det ble en del
misforståelser.
- Folk kan ha dårlig selvbilde, er usikre
og er trolig ikke er vant til å bruke tolk,
forteller Tore Solem, når jeg spør han om
hvordan kommunikasjonen har gått.

Sissel Grønlie forteller i boken sin «Når
noen ikke høret» om kommunika
sjonsproblemer blant tunghørte. Det er
vanskelig å bruke tegnspråktolk når man
ikke behersker Bytende tegnspråk, blant
annet for den som har erkjent sin døvhet
først i voksen alder.

Mange tunghørte havnet mellom
to stoler før det ble opprettet et eget
skoletilbud til dem. Grønlie skriver at

mange strevde seg igjennom folkeskolen
i hørende klasser. For mange var dette en
stor skuffelse, fulgt av mislykkethet, slit
og forsakelser.
Grønlie forteller videre at Vikhov var den
eneste statlige skolen for tunghørte som
ble realisert, og at denne ble fort overfylt.
I 1975 gikk man over til å kalle spesial
klasser for tunghørte for hørselsklasser,
og disse ble også befolket av døve barn.
Mange døve fikk da undervisning som
tunghørte. Det pedagogiske tiltaket på
disse skolene hadde fokus på optimalise
ring av lytteforhold, artikulasjonstrening
og konkret tilrettelegging. Målet var å
kunne klare å integreres som hørende.
Grønlie mener at mange tunghørte har
lidd under denne benektede døvheten.

Men hva nå?
Paal Richard Peterson fortalte i forrige
leder (0712008) at Norges Døveforbund
har invitert til dialog om hvordan vi kan
finne den beste opplæringsmetoden. 23.
oktober samles forhåpentligvis NDF,
Barneombudet, Statped, Rikshospitalet,
fagfolk og andre interesseorganisasjoner
på A!.
Peterson sier at alle er enige om målet,
nemlig glade, engasjerte og deltakende
døve og tunghørte barn og unge. Man
må bare finne ut hvilken vei man skal ta.
Uansett hva man kommer frem til på
dette dagsseminaret er det en ting som er
klart. Diskusjonen om hva som fungerer
best kommer neppe til å stilne med det
første. Det felles målet må uansett være
at ikke Bere blir like bitter som Andrew
Murray Holmes.

Kilder:
Døves Tidskrift
Norsk Døvemuseum
«Når noen ikke hører» (1995) Sissel
Grønlie
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Fantastisk innsats av Trude Raad
18 år gamle Trude Raad fra Breim i Nordfjord imponerte alle ved å ta gull både i slegge og
diskos under VM for døve i friidrett i Tyrkia i september. I kule tok hun fjerdeplass.

- Gratulerer med imponerende
innsats i VM.

- Tusen takk for det!

- Du kastet sleggen langt, men hadde
enda lengre kast, men de ble dømt dødt.
Hva var det som skjedde?

- Jeg følre meg i kjempeslag den dagen
og hadde på følelsen at dette kom til å
gå langt. I tillegg var begge prøvekastene
på over 60 meter. I 1. omgang var jeg
litt uheldig ved at jeg roterte litt skeivt
i første rotasjon, noe som gjorde at jeg
kom litt langt til høyre i ringen. Det
ble et hårfint trakk på ringen, skikkelig
irriterende! I 2.omgang knuste jeg til,
noe som gjorde at sleggen gikk langt,
men havnet utenfor sektoren. Grunnen
til dette var at jeg slapp slegga bittelitt for
seint, dette kastet var det lengste. Resten
av kastingen var preget av litt roting og
kanskje litt stressing med å få opp et godt
og ikke minst et gyldig kast ..

- Ja, det klarte du jo godt. Du vant slegge
med et kast på 58,22 meter og var godt
foran konkurrentene. I diskos smelte du
til med ny personlig rekord på 47,55
meter!
- Det var en skikkelig deilig følelse! Jeg
har slitt litt med å få ut lengdene i diskos.
I dette kastet klaffet det meste. Det
var første gang jeg persa i diskos denne
sesongen. Det var rett og slett herlig!

- I kule ble det "bare» fjerdeplass, fy så
bortskjemte vi blir - fjerdeplass er veldig
bra det også - men det er kule som er din
svakeste øvelse?
- Hehehe! Ja det er kule som er min
svakeste øvelse. Jeg har fått trent lite kule
i år, på grunn aval' jeg har prioritert mest
slegge og diskos. Kule er jeg med i for
moro skyld!

Trude Raad.

- Vil du fortsatt satse på alle tre kastøvel
sene?
- Det er først og fremst slegge jeg satser
på. Diskos er øvelse nr. 2, og jeg kom
mer til å trene på det framover. Kule er
øvelse nr. 3 og jeg kaster når jeg har tid
og lyst. Så jeg vil vel forsette å kaste alle
tre øvelsene, men kommer ikke til å trene
like mye på alt. Jeg vil mest sannsynlig
prioritere slegge og diskos.

- Jeg fø te meg i
1(jempeslag den dagen
og hadde på følelsen
at dette kom til å gå
langt.

- Du har hatt en utrolig fremgang år for
år og må ha dyktige trenere og veiledere.
Hva er målet for sesongen 2009?
- Ja, uten støtteapparatet som er rundt
meg, hadde jeg ikke nådd så langt som

jeg har gjort. Målet for sesongen 2009
er enda ikke klart. Jeg har ikke tenkt så
mye på det, men satser på at fremgangen
fortsetter. Jeg skal delta i EM for juniors,
som blir det store stevne i 2009. Satser
på å ta den norske U23 rekorden i slegge
som er på 62,82 meter.

- Det var første gang du deltok i et mes
terskap med andre tunghørte og døve,
hvordan opplevde du det?
- Ja, det var veldig spesielt. På en måte
var det mye lettere med tanke på å få
med seg ting. Her er jo alle døve og
alt foregår på tegnspråk. På den annen
siden var det litt vanskelig å få med seg
alt, siden det foregikk på «internasjonaIr
tegnspråk». Jeg møtte mange hyggelige
folk og det var en artig tur!

- Hvordan går det med den videregående
skolen oppe i all kastingen, får du tid til
skolen også?
- Det har gått fint fram til nå, så ser ikke
noe problem i det. Jeg får trent en del på
skolen, noe som gjør at jeg får mer fritid
på kveldene. En må bare prioritere det
som er viktig, så går det som regel bra!

- Hva ser du på som din største presta
sjon denne sesongen?
- Det som gjorde meg mest glad denne
sesongen var å endelig krysse 60 meters
grensen i slegge under Ungdomsmes
terskapet i Sigdal. Det hadde jeg ventet
lenge på, så det var enn herlig følelse!
Sølvmedaljene i Norgesmesterskate for
seniorer var og veldig stort! Og selvfølge
lig, de to gullmedaljene i VM for døve,
spesielt diskos, at det endelig løsnet,
avslutter Trude Raad..
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Sport

Trondheim dominerer
kvinnefotballen
Stavanger Døves Idrettsfore
ning arrangerte i september
døvemesterskap i fotball på
fine Tasta Idrettspark, med
kamper på to helt nye kunst
gressbaner. Været var flott
og mange tilskuere skapte en
fin ramme om mesterskapet.
I tillegg hadde arrangørene
egen kafeteria med salg av
mat og drikke. Vertene hadde
også ordnet med et rikt pre
miebord og fortjener ros for et
godt gjennomført mesterskap.

På bildet ser vi vinnerlaget, bak fra venstre: Arne Lystad (trener), Unni Helland, Ida Kristin
Lystad, Tone Rørstad (spillepause fordi hun er gravid), Therese Olsen, Sivan Hamalaw, Lene
Rørstad Røyseth, Tine Victoria Granmo ogJan Inge Skårvold (trener). Foran fra venstre: Johanne
Dybdahl, Silje Skårvold, Heidi Seem Aasbø, Beate Hegdahl Solem, Stine Aspvik, Lisa Johannesen
og Lise Lundbakk.

Jentene fra Trondheim tok kraftig re
vansj fra futsalmesterskapet i vinter, der
de overraskende måtte se seg slått av et
forstc::rket lag fra Bergen. I dette mester
skapet deltok ikke Bergen i det hele tatt
på grunn av mangel på spillere. Trist for
kvinnefotballen. Dermed var det bare tre
kvinnelag som spilre dobbelserie i 7-er
fotball.

Johanne Dybdahl ble toppskårer med 5 mål.
En tøffing aven jente som også trives som
ishockeyspiller.

Trønderne har fått fram et kvinnelag
som virkelig spiller god fotball. Det er
spillere med gode basisferdigheter og
med fart og presisjon i pasningsspil-
let. Det så vi ikke minst i kampen mot
Stavanger som de vant hele 9 - O. Det
var ren overkjøring. Unni Helland er
som vanlig dirigenten på laget. Fra sin
dype midtbaneposisjon mater hun de tre
angrepsspillerne med den ene pasningen
lekrere enn den andre.
Men laget har også fått fram en ny, ung
spillemotor som kan overta arven: Silje
Skårvold imponerte med sin teknikk og
spilleforståelse.
I tillegg har laget en kjapp tøffing i Jo
hanne Dybdahl som ble toppskårer med
5 mål. Det samme hadde Unni, men hun
overlot sjenerøst premien til sin yngre
lagvenninne.

Der er morsomt å se at Trondheim også
har klart å trekke inn to pappaer som
trenere, vi tror der er en stor vitamin
innsprøyting for spillerne å ha voksne
ledere i hjelpeapparatet under kampene.
Andre lag bør ta lærdom av dette!

Kampresultater
Trondheim - Oslo 4 - 1
Oslo - Stavanger O- 1
Stavanger - Trondheim 1 - 4
Oslo - Trondheim 1 - 4
Trondheim - Stavanger 9 - O
Stavanger - Oslo 1 - 2

Oslo kom på andre plass. De tapte den
førsre kampen mor Stavanger O- 1, men
vant den andre kampen 2 - 1 og kom
foran siddisene på bedre målforskjell.
Laget klarte seg også godt mot Trond
heim, de spilte taktisk klokt og har hatt
klar fremgang i spillet sitt. Med mer tre
ning og et bedre støtteapparat kan laget
utvikles videre.
Sravanger slet nok med at de har lite
samtrening fordi flere av spillerne bor
andre steder enn i oljebyen. Belastningen
på lagets beste spillere ble også for stor
gjennom fire kamper, kondisjonen holdt
ikke helt inn.
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Fra venstre bak: Kim Roar Strøm, Michael Haukeland, Marius Hansen, Andre Røine, Alexander
Wroldsen, Ola Færden jr, Joakim Røine, YussufHassan Yussufog Morten Kyvik. Foran fra venstre.
Leon Olaussen, Magnus Brenden, Babar Ali, Usman Muneer, Mahammed Yussuf

De andre herrelagene
De andre lagene har selvsagt også
muligheter i fremtiden. Det er bra for
døvefotballen at alle lag satser maksimalt
i kampene mot storebror fra Oslo.

3-2
0-3
5-0
2-2
2-4

12 - 2
l - l
4-3
0-6
1-6

Kampresultater
Stavanger - Bergen
Hamar - Oslo B
Bergen - Hamar
Oslo A - Stavanger
Oslo B - Oslo A
Stavanger - Hamar
Oslo B - Stavanger
Oslo A - Bergen
Hamar - Oslo A
Bergen - Oslo B

Stavanger kom på andre plass. De spilte
uavgjort både mot Oslo A og Oslo B, og
slo Bergen og Hamar. Laget har de siste
to årene gjennomgått et generasjonsskifte
og ungguttene markerer seg stadig sterke
re. Lagets 18 år gamle Magnus Torgersen
ble kåret til mesterskapets beste spiller.

Sport

Marius ble mest brukt som venstre bekk,
men er av den offensive typen som gjerne
går frem i angrep. En herlig spillertype
med fart og innsats!
Trener for Oslo A er Kristian Skaarnæs.
Han spilte selv for Oslo-B, så guttene
måtte klare seg uren hans hjelp. Han sier
i en kommentar:
- Jeg skulle ønske flere tidligere fotball
spillere kunne ha lyst til å være med
i støtteapparatet rundt dagens lag, vi
trenger mer hjelp. Vi drømmer også om
et fast treningssted, et sted der vi kan slå
aven prat før og etter treningene over en
kaffekopp. Slik det er nå har vi liksom
ikke rot noe sted i Oslo.
Kristian mener at så lenge spillerne
holder junioralder får de et godt tilbud i
sine lokale klubber, men overgangen til
seniorlag blir for brutal for døve spillere.
- Døve må være veldig gode spiller om
trenere for seniorlag tør å satse på dem.
Oftest blir døve plassert på benken, eller
i verste fall på tribunen. Det er derfor en
utfordring for oss å lage bedre utviklings
muligheter for døve seniorspillere.

Oslo A klart beste herrelag
Oslo A har samme rolle blant herrela
gene som Trondheim har blant kvin
nene. Resultatene virker kanskje ikke så
imponerende, uavgjort mot Stavanger
og bare ett måls seier mot Bergen. Men
ser en bak resultatene så hat Oslo er så
ungt og talentfullt lag at vi sjelden har
sett maken. I mesrerskapet rapte de litt
på at keeperen var svært uheldig i flere av
kampene og så trenger ungdommene et
voksent støtteapparat.
Oslo har et lag med stort utviklingspo
rensiale. Det er en nytelse å se teknikken
til Alexander Wroldsen, forseringene til
Hassan Yousuf og brødrene Røine som
styrer midtbanen. Ja, vi burde egentlig
trukket fram alle spillerne, men studer
lagbildet, eldste spiller er bare 25 år - og
de yngste 17 - og gjennomsnittsalderen
er på rundt 20 år!
Med seieren i døvemesterskapet er Oslo
også kvalifisert til europeisk sluttspill
for klubblag, der de nasjonale mesterne
møter hverandre nesre år i Tyskland. Det
må være en fin gulrot for spillerne til å
trene mot.
- Jeg spiller for Bøler sitt juniorlag. Vi
trener tre ganger i uken og min posisjon
er offensiv midtbane eller spiss, forteller
Magnus Brenden.
- Jeg glemte fotballstøvlene mine
hjemme, men fikk låne støvler av Andre
Røine, og de ble mine lykkestøvler, smi
ler Magnus.
Eleven ved Sandaker videregående skole
ble mesterskapets toppskårer, bare 17 år
gammel, og viste med sin fart og teknikk
at han kan bli så god som helst.
En annen som er like ung er Marius
Hansen.
- Jeg trener om søndagene med døve og
ellers i uken med seniorlaget som pap
paen min spilte på.

De to 17 åringene på Oslo A sitt lag, Marius
Hansen (til venstre) og Magnus Brenden.

Kristian Skaarnæs er trener fOr fOtballguttene i
Oslo og savner et fast tilholdssted.

Oslo B var denne gangen ikke noe typisk
oldboyslag, de fleste spillerne var rundt
30 års alderen. Noen av de trener godt og
felles for spillerne er at de flyter på god
teknikk og spilleforståelse. I avgjørende
siste kamp om tredjeplassen slo laget
Bergen hele 6 - l.

Bergen var mesterskapets skuffelse. Ett
måls tap mot Oslo A og Stavanger var
ikke så ille, men å la seg utspille så totalt
i kampen mot Oslo B var svakt. Lagets
eneste seier kom mot jumbolaget Hamar.
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Sport

Alexander Wroldsen, Oslo-A, i hvit drakt løper fra Stavangerguttene. Foto: Eirik Stangeland

Neste år er laget vertskap for døvemester
skapet, så får vi se om laget kanskje kan
komme sterkt tilbake?

Hamar ble som ventet for lette i døve
mesterskapet. For å klare å stille lag
måtte de låne spillere både fra Trond
heim og Vestfold. Laget led av at de ikke
hadde trent sammen, men spilte seg opp
i den siste kampen mot vinner Oslo, der
de «bare» tapte O- 6. Lagleder Johnny
Olsen sier at laget nok vil prioritere fut
salmesterskap fremover, der er det lettere
for små lag å hevde seg fordi det bare er
fem spillere på banen samtidig. Laget
vurderer også internasjonal deltakelse, så
ingen må tro at Hamar laget gir opp!

To nykommere
En ny, ung spiller dukket opp i mester
skapet: Julian Standal (bildet), 16 år, fra
Alesund, spilte på Bergenslaget og utmer
ket seg med fart og god teknikk.

- Jeg trener 6 ganger i uken, fordi jeg tre
ner både med gutrelaget, juniorlaget og
seniorlaget til Spjelkavik. Jeg har kamper
for seniorlaget i 3. divisjon, forteller
Julian.
Julian er snekkerlærling i samme bygge
firma som pappaen.

Beste spiller
Magnus Torgersen, 18 år, Stavanger, ble
kåret til mesterskapets beste spiller.

- Jeg spiller for juniorlaget til Vaulen som
deltar i øverste divisjon i Rogaland.

Hvor ofre trener du?
- 6 - 8 ganger i uken, litt avhengig av hva
jeg får tid til. Det er sammen med Vau
len og Stavanger Døves Idrettsforening,
dessuten styrketrening på egen hånd.
- Hvordan synes du det er å spille
sammen med døve?

- Synes det er kjempegøy å spille med
døve, selv om det selvfølgelig er litt an
nerledes fra å spille med hørende. Har jo
bare vært med i tre døvemesterskap til
nå, men det har vært like gøy hver gang,
og jeg gleder meg allerede til futsalmes
terskapet i Tønsberg i februar.

De to som ble kåret til mesterskapets beste spil
lere, Magnus Torgersen fra Stavanger og Silje
Skårvoldfra Trondheim.
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Co rad Sve dsen
enter

Conrad Svendsen Senter er en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorgstilbud i ulike former, habiliterings- og
rehabiliteringstilbud og dagtilbud. Conrad Svendsen Senter eies av Stiftelsen Signo og retter seg mot voksne døve
med spesielle behov. Hovedmålet for virksomheten er at hver enkelt bruker skal oppleve fellesskap, utvikling,
mening og egenverdi. Sentralt i vårt arbeid står retten til eget språk.

Vi søker Språkkonsulent

Stillingen er plassert i Fagseksjonen som består av 12 fagstillinger. Fagseksjonen gir tjenester til brukere ved
senterets omsorgsboliger, Utredningsseksjon og dagvirksomhet. Brukerne har variert problematikk innen
utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, døvblindhet, psykiske og somatiske lidelser.

Vi ønsker:
• God formalogi eller realkompetanse innen norsk tegnspåk og taktiIt tegnspråk
• Kunnskap om eller interesse for språkutvikling, spesielt i forhold til døve og døvblinde med tilleggsproblematikk
• Kompetanse i forhold til kartlegging av og tilrettelegging av kommunikasjon for mennesker med ulikt språknivå
• Kjennskap til eller interesse for brukergruppens problematikk
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Evne til å arbeide selvstendig og være pådriver i aktuelle saker
• Evne til å arbeide i team

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Observasjon og kartlegging av språkfunksjon og kommunikasjonsform
• Være med å igangsette tiltak ift kommunikasjon
• Veiledning rundt kommunikasjon til lokalt hjelpeapparat
• Veiledning rundt kommunikasjon til personal på Conrad Svendsen Senter
• Delta i behandlingsteam

Det gis gode muligheter for kompetanseutvikling. Tegnspråkopplæring gis i arbeidstiden. Personlig egnethet
vektlegges. Conrad Svendsen senter er medlem i HSH. Ansatte har offentlig tjenestepensjon. Lønn etter avtale.
Lojalitet til det diakonale verdigrunnlag forventes.

Engasjement for 1. år, ledig omgående.
Vennligst gå til vår hjemmeside for elektronisk søknadsskjema www.conradsvendsen.no

Kontaktperson: Konst. seksjonsleder Berte Eidsvåg tlf 23167487 eller 23167500.

Søknadsfrist: 05.11.08

Tolk søkes

Døv student på Fagskolen på Gjøvik, "Datateknikk - drift og sikkerhet"
trenger tolk. Daglig mellom 8.00-15.00 (tirsdager til kl 11.00).
Skolen følger vanlig skolerute.
Alle bidrag er av interesse enten du kan tolke del eller heltid.

Vennligst kontakt rådgiver ved Fagskolen Thor Åge Bergan
[Thor.Age.Bergan@fagskolen.gjovik.no] telefon 61145426
og/eller tolkesentralen på Gjøvik ved Anne Nyhus(PK) -
NAV Tolketjenesten i Oppland [nav.tolketjenesten.oppland@nav.no]
telefon 97046055 eller 61 41 8080.
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