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Telefon, ja takk!
Det er 30 år siden døve fikk skrivetelefoner i Norge. Et stort fremskritt. Dette var lenge før
e-post og sms meldingenes tid. Til da hadde bilen vært døves telefon, man måtte kjøre til
de man ville snakke med. Den teknologiske utviklingen har de siste årene vært fantastisk.
Bildetelefoner er kommet for fullt, blant annet i næringslivet med videokonferanser - på
sykehus hvor legene kan fjernstille diagnoser gjennom bildetelefonen - i fjernundervisning
og til de mange unge som bruker webkamera på sine private PC-er. I vårt naboland Sverige
er det flere enn 2000 døve som har billedtelefon.

I Norge er vi langr bak. Hos oss får alle døve frem
deles en museumsgjensrand aven skriverelefon som
gratis teknisk hjelpemiddel dekket av NAV. Så får
man prøve som best man kan å få til en god telefon
samtale skriftlig. For de fleste fungerer det greit hvis
man bare skal gi beskjeder til hverandre, men en god
telefonsamtale er jo mye mer enn det. En telefon er
noe man bruker muntlig, der man uttrykker glede,
sorger, overraskelser - eller bare prater om løst og
fast. Det er formidling av stemninger og det kan ikke
formidles skriftlig.

De som kanskje trenger bildetele
fon mest er de mange eldre døve
som bor på mindre steder uten så
mange andre døve å prate med.
Hvorfor skal ikke våre eldre få ta
del i den generelle velstandsut
viklingen i samfunnet? Hvorfor
skal de fortsatt tvinges til å knore
telefonsamtaler skriftlig?

Med bildetelefon åpner det seg også mulighet for å
ha krisetelefoner for døve. Døve som er i en vanskelig
livssituasjon kan søke hjelp, akkurat slik hørende har
kunnet i mange år. En bildetelefon for eldre kan også
utformes så enkelt at det bare er å slå på og av, så er
man klar t.il den gode samtalen!

Reglene for å få gratis bildetelefon fra Hjelpemiddel
sentralen er i dag:

Helge Herland
redaktør

• Hvis du er under 26 år har du rett på gratis bilde
telefon.

• Har du behov for tegnspråktolking gjennom bilde
telefon på arbeidsplassen kan du få gratis bilde
telefon.

Kan noen forklare oss hvorfor en døv på 27 år eller
77 år ikke får bildetelefon? Eller hvorfor det skal være
viktigere med bildetelefontolking på en arbeidsplass
enn for en ensomt boende døv på Tynset?

Norges Døveforbund kjemper for at
alle døve skal ha rett til bildetelefon
som et gratis teknisk hjelpemiddel,
som et alternativ til teksttelefonen.
Arbeids- og inkluderingsdeparte
mentets foreløpige svar på dette er
at de vil avvente hvordan erfarin-
gene med bildetolking på arbeids
plassene blir. Hvorfor det? Slik

svarer byråkratene når det verken har vilje eller evne
til å se en sak fra brukerens ståsted. De evner ikke å se
forskjellen på en muntlig og en skriftlig telefonsam
tale. Og de har ikke vilje til å forstå hvilket samfunns
gode en telefonsamtale på folks primærspråk egentlig
er. Kanskje fordi de alltid selv har tatt telefonsamtaler
som en selvfølge.

Vi står foran påskeferie og henter fram en fjellvett
regel som er så enkel at selv Arbeids- og inkluderings
departementet bør forstå den:
Det er ingen skam å snu!
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Bergen Døvesenters seminar
helge.herland@doveforbundet.no

Bergen en god by for døve?

Seminaretforenet unge oggamle, her har de gamle Lært seg å hilse på ungdommens vis, med knyttet hånd! Fra venstre Sverre Johansen, Tor Fiksen,
Lena Mei Kalvenes Anda og Erling Buanes.

Bergen Døvesenter har tradisjon med årlige seminarer for tillitsvalgte. Tidligere har det vært
seminarer både i Danmark og England. I år gikk turen til vakre Lofthus i Hardanger, der
Ullensvang hotell ga de beste rammene for gode diskusjoner og sosialt samvær.

En bussjåfør med alltidgodt humør, EgilJohan
sen, som er eiendomsleder i døvesenteret.

En god by for døve
Bergen Døvesenter har tidligere utgitt et
hefte om hvordan Bergen kan bli en mer
tilgjengelig by også for døve. Seminaret
ville gjerne samle seg om et felles slagord
for å selge budskapet sitt ut i bysamfun
net. Mange forslagg ble kastet fram:
«Sammen for døve. Tegnspråk knytter
sammen. Tegnspråk skaper bånd. En
tilgjengelig by også for døve. Bergen
Døvesenter for alle. Tegnspråk bygger
broer. Bergen Døvesenter - en brobyg
ger» Dette bare noen av de nærmere
hundre forslag som fremkom under
idedugnaden.
Av andre emner som ble diskutert på se
minaret noterte vi blant annet ønske om
flere fellesturer for døve, flere trimtilbud,
oppsøkende virksomhet, flere dagsturer
til Rorbua - og ikke minst drømmen om
en tegnspråkkafe i sentrum. Flere talte
varmt for dette, men hvor realistisk det er

med både et døvesenter og en kafe ble det
ikke sagt så mye om. Ungdomsklubben
og Beast diskuterte en nærmere avgrens
ning av gruppene de jobber for. Kanskje
bør ungdomsklubben bare være opptil 18
år, mens tilbudet til de over 18 år kan gis
av Beast?
Der var egne foredrag om Diskrimine-
rings- og tilgjengelighetsloven, ved Kle
ment Våge - og daglig leder Rune Anda
innledet til en spennende workshop om
å lage et spill der målet er at hørende skal
lære seg tegnspråk. Og salget av spil-
let kan gi inntekter i foreningskassen.
Deltakerne kastet seg over ethvert tema
med like stor entusiasme, og køen av
talere var stor når en skulle oppsummere
i plenum. Vi fikk bekreftet at bergensere
er utrolig replikkglade og de ivrigste på
seminaret hadde knapt hodet på puten i
det hele tatt denne vakre februarhelgen i
Hardanger.
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Bergen Døvesenters seminar

Klement Våge er leder av Bergen Døvesenter og kan glede seg over en fOrening med mange dyktige
tillitsvalgte.

Vi ønsket oss etpent bilde og samlet alle jentene på seminaret, fra venstre Randi Ulvatn, Ingunn
Storlykken Herland, Kristin Fuglås Våge, Marta Ringsø, Gabrielle Kverneland, Monica Lone
Madsen, Lena Mei Kalvenes Anda, Sigrun Ekerhovd, Norunn Kalvenes, Sunniva Lyngtun og
Gøril Grindhaug Haave.

måned har vi stor tegnspråkfest, sist var
vi 100 festglade samlet i døvesenteret. Så
har vi skiturer, teltturer og ja vi kan finne
på alt mulig, vi har ingen begrensninger.
- Hvorfor er dere en underavdeling av
Bergen Døvesenter?
- Vi synes det er fint å stå sammen med
døvesenteret. Vi nyter godt av senterets
lokaler og samarbeider om å skape en
god by for døve i Bergen. Og så drøm
mer vi om at døvesenteret kan kjøpe en
liten kafe i sentrum, en tegnspråkkafe,
som blant annet kan gi deltids arbeid til
noen av tolkestudentene, avslutter Jon
Nordvik.

hørende blir med, forteller Jon som selv
er det beste eksempelet på at dette er vel
lykket inkludering. Han gifter seg med
tolkestudent Ingvild sommeren 2010.
- Jeg tror døvemiljøet i dag er veldig
forskjellig fra tidligere tider. Vi bytter
oftere miljø, ene dagen kan vi være i et
tegnspråklig miljø, mens vi neste dag er i
et talespråklig.
- Hva gjør dere i Beast?
- Hver tirsdag samles vi på Onkel
Lauritz, en kafe i byen. Første torsdag
i hver måned spiser vi middag sammen
på forskjellige kafeer, og siste torsdag i
hver måned er biljardkveld. Annenhver

Beast er underavdeling
På seminaret deltok styret i Bergen Dø
vesenter, sammen med representanter fra
alle underavdelingene og tilsluttede grup
per. Det betyr at både ungdomsklubben,
seniorgruppen, kvinneklubben, muse
umsutvalget, døvblittgruppen, hytteko
miteen og kulturutvalget er med. Det er
også idrettsklubben og Beast. Mellom
idrettsklubben og døvesenteret er det
inngått en avtale om at alle medlem
mene i døvesenteret også er medlemmer
av idrettsklubben, og motsatt. På den
måten oppnår en et nært og tett samar
beid både om foreningslokaler, økonomi
og arrangementer. Beast? Jo, det står for
Bergen Akademiske Sosiale Tegnspråk
lige Forum. Navnet kan skremme vannet
av hvem som helst, så vi spør leder Jon

Nordvik hvem denne klubben egentlig er
åpen for?
- Vi er åpen for alle over 18 år. Våre
medlemmer er en blanding av døve og
tunghørte ungdommer og tolkestudenter.
Vi er en gruppe som trives med å kom
munisere på norsk tegnspråk på tvers av
hørselstap.
- Så det er ikke en ren studentforening?
- Nei, hos oss er alle velkommen. Det er
klart at tolkestudentene ser en gevinst i å
få praktisere tegnspråk i sitt rette miljø.
For oss døve gjør det miljøet større at

Jon Nordvik og Gabrielle Kverneland er ledere
fOr Beast, som er underavdeling av døvesenteret.
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Tekst og bilder: Eivor Berg

I fjellandet Norge er ikke veien lang fra slaps langs kysten til pudderføre på Beitostølen.
Omgitt av flott natur og milelange skiløyper inviterte stiftelsen Signo til vinterfestival
for funksjonshemmede døve og døvblinde. Signo og søsterorganisasjonene i de andre
nordiske landene samarbeider gjennom peN, og ansvaret for å arrangere festival går
på rundgang. Denne gangen var turen kommet til Norge.

Deltagere fra Norge, Sverige, Danmark
og Finland, samt et par gjester fra Skott
land, samlet seg på Beitostølen 9. - 13.
mars. Her var det aktiviteter fra morgen
til kveld! Døves Tidskrift fikk gleden av
å tilbringe nesten ett døgn på Beitostølen
sammen med deltakere og arrangører.

- Jeg er redd, kommer det fra en jente
foran meg. Vi står i kø for å ta skihei
sen opp til toppen av fjellet. Der oppe
venter snøscootere som skal skysse oss
til aktivitetsområdet. Seks og seks blir
sendt av gårde mot toppen av fjellet, og
jeg merker hjertet mitt banker litt fortere
jo lenger frem i køen jeg kommer. Jeg er
nok litt redd jeg også der jeg setter meg i
gondolen.
På toppen er vi tydeligvis flere som er
lettet over å ha fast grunn under føttene
igjen. Mange var litt redde for å ta ski
heisen, men vi klarte det alle sammen!

Vel framme på aktivitetsområdet venter
kaffe og en varm lavo. Den ble det hel
digvis ikke bruk for, for stort heldigere
med været kunne man ikke være! I dag
var det nok sola, og ikke kulden, som
måtte ta ansvaret for røde kinn.
Mange nyter solen og hverandres selskap,
mens de mer eventyrsøkende kan få sitte
på med snøscooter eller prøve snørafting.
Fra fjellknausen over oss er det laget en
bred rafteløype i snøen ned mot området
vårt, og her suser gummibåten nedover
i 80 km/tl Ingen kan påstå at deltagerne
ikke er modige! Ivrige hvin både høres og
sees fra gummibåten der de farer forbi,
dette er tydeligvis gøy!
Arrangørene går rundt i lett synlige, gule
vester og passer på at alle har det bra,
mens innleid personale sørger for pølser,
hamburgere og brus til alle, eller frakrer
toalettrengte deltagere tilbake til hotellet.
Etter hvert begynner folk å trekke ned

mot hotellet igjen, for det er mer som står
på programmet.

Full tilrettelegging for alle er dessverre
ikke et faktum ennå. Svømmebassenget
på hotellet er ikke tilrettelagt for rul
lestolbrukere, noe som fører til at flere
deltakere blir holdt utenfor.
- Men i ettermiddag får vi bruke svøm
mehallen et annet sted, hvor også rulle
stolbrukere har mulighet til å komme seg
ut i vannet, forteller en ledsager. - Det
beste hadde jo selvfølgelig vært om det
var tilrettelagt her på hotellet, men det er
bra man gjør det beste ut av situasjonen.
Ellers står kanefart og bingo på program
met i dag, og de aller tøffeste hardhau
sene skal sove ute i lavoen.
- Det blir gøy, konstaterer en av gutta fra
Andebu. - Kaldt? Nei! Vi må bare kle oss
skikkelig, og ha god sovepose. Dessuten
er jeg varmblodig. Ekre viking, vet du!
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Nordisk moro på Beitostølen

Hver kveld samler delragerne seg i Beito
hallen på hoteller. Her blir det vist bilder
fra dagen - til alles latter og applaus!
Blinkskudd av folk som går på rrynet i
skibakken er rydeligvis populært. Pro
grammet for morgendagen blir gjennom
gått, og etterpå er det rid for middag.

- Maten er veldig god her, kommer det
fra en deltager fra CSS. - Men porsjone
ne er litt små, da! Vi blir sultne av å være
ute hele dagen, vet du.

- Det som er gøyer at det alltid er noe å
gjøre, kommer det fra en annen. - Etter
middag kan vi se film, og det er pub med
biljardbord i kjelleren.

Men til tross for mange akrivireter og et
høyt sosialt nivå, virker det til å være lire
kontakt mellom gruppene fra de ulike
landene. - Ja, det er kanskje litt tryggere
å være sammen med dem man kjenner.
Jeg er i hvert fall litt sjenert, forteller en
av de danske jentene.

Med så mange gjengangere fra tidligere
leirer er det i hvert fall tydelig at leiren
betyr mye for mange.
Alle de jeg snakket med hadde vært med
tidligere - og planlegger å komme tilbake
neste gang. Ja, enkelte påstod til og med
at de hadde vært med så mye som 1000
ganger!

Dette var andre gang på Beitostølen - og
det skulle ikke forundre meg hvis det blir
en tredje!

3
om
leiren Jane, Danmark,

på bildet sammen med ven
ninnen Hanne til venstre,
også hun dansk.

Nico, Finland Roald, Norge

1. Har du deltatt
på leir tidligere?

2. Hva har vært
morsomst på
leiren?

3. Vil du delta
på senere leire?

- Ja, jeg har vært med i Dan
mark, Finland, Norge og
Sverige.

- Jeg har laget perlesmykker,
og det var gøy å kjøre med
snøscooter og skiheis. Jeg
gleder meg også veldig til
festen den siste kvelden.

- Absolutt!

- Jeg har vært med på leir i
Finland og Danmark før.

- Absolutt alt er like gøy! Og
maten er veldig god!

- Ja!

-Jeg har bare vært med på
de norske leirene.

- Det morsomste er nok
slalåm, og langrenn er
nummer to! Snøraftingen
var også veldig morsom!

- Ja, neste gang vil jeg være
med. Også utenfor Norge.

Fakta om Stiftelsen peN

- PCN står for Pro Communicato Nordiea
(Kommunikasjon i Norden).

- Stiftelsen ble opprettet i 1993.
og består fra Norges side av Signo. Lignende organisa
sjoner representerer de andre nordiske landene.

- Stiftelsen har arrangement hvert år:

* Annenhvert år arrangerer kulturfestival, og
annenhvert år arrangeres fagkonferanse for ansatte.

* Arrangementene går på rundgang blant medlems
landene.

- Ideen bak var et behov for en arena hvor man kunne
utveksle felles erfaringer og kunnskap, og diskutere
faglige utfordringer.

- Stiftelsens mål er:

* Utvikle samarbeidet mellom de nordiske landene.

* Medvirke til/støtte kultur- og utviklingsprosjekter
for målgruppen og deres pårørende/personale.

* Støtte og utveksle forskningsprosjekter, samt bidra
til kollegialt nettverk.
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Vår første døve døveprest!
helge.herland@doveforbundet.no

- Du er ekte CODA. Bød det på spesielle
problemer å ha døve foreldre i oppvek
sten?

- Jeg husker vi kunne bli flaue over forel
drene våre, men det gikk fort over. Min
far kunne være ganske direkte, og la sjel
den fingre i mellom når han snakket med
folk. Han hadde alltid et råd om hvordan
vi skulle posisjonere oss på fotballbanen
og sa klart i fra hvis han var uenig med
treneren i disponeringen av oss. Det
gjelder jo mange hørende også, så det er
vel flaut uansett om man har døve eller
hørende foreldre. Mor og far var heller
aldri med på foreldremøter på skolen, på
avslutningsfester eller annet, vi hadde
ikke dagens tolketjeneste den gang.

Prest for alle døve
- Hvorfor vil du bli prest?
- Jeg hadde tidlig et kall om å bli prest,
men det at jeg ble døv gjorde at slike
tanker ble skjøvet unna. Men jeg har hele
tiden hatt det i bakhodet, og på mine
eldre dager har ønsket om å bli prest

Noe av det mest avgjørende som skjedde
var at han ble døv som voksen. Hørse
len forsvant gradvis som ungdom, og
han regner seg som helt døv fra 37 års
alderen. Tvillingbroren fulgte samme
utvikling. A miste hørselen kom ikke
som noe sjokk, begge foreldrene er døve.
Andrea og Karl Lundqvist var aktive i
det lille døvemiljøet i hjembyen Narvik.
Karl som leder i foreningen i mange år
og mamma Andrea, som fortsatt lever i
beste velgående, 85 år gammel, skapte
trivsel og glede i foreningen med kaffe og
verdens beste vafler!
- Jeg husker godt juletrefestene i døvefo
reningen med døveprest Wedesen. Barna
måtte øve på julesanger med tegn som vi
fremførte for imponerte foreldre. Ellers
var barndommen preget av lange som
merferier på døvehytta, vi bodde der hele
sommeren sammen med andre familier.
Far, dro fram og tilbake med buss, egen
båt og eller ferge til jobben i byen avhen
gig av værforholdene, og da han endelig
hadde ferie selv ble det ekstra god tid til å
ligge på fjorden å dra sei.

- Min farmor var aktiv i metodistkirken. Da jeg var liten sa hun at jeg skulle bli døveprest, mens
min tvillingbror Erik skulle bli lege. Hun fikk nesten rett. Erik er spesialsykepleier. Jeg hadde
mye kontakt med farmor i oppveksten og barnetroen fikk jeg av henne.

Døve foreldre
Vi er på besøk i Tromsø. Den kommende
døvepresten, Arne Lundqvist, har stolt
vist oss den vakre døvekirken som ligger
i kjelleren i Kroken kirke. Vi forstår godt
at han gleder seg til å begynne å arbeide
som prest. Foreløpig jobber han bare
10 prosent, mens han har 90 prosent
lønnet permisjon for å gjøre ferdig de
siste fagene som kreves for å kunne bli
ordinert til prest i Den norske kirke. Stu
diene ved universitet i Tromsø skal etter
planen være ferdig før jul i 2010. Da kan
Lundqvist ta til for fullt og Nord-Norge
får en døveprest med røtter i landsdelen.
Han blir historisk, han blir landets første
døve prest med fast ansettelse i statskir
ken.
- Jeg tok første del av min teologiske
utdannelse allerede på 1980-tallet, som
ung student i Oslo, men av ulike årsaker
ble jeg ikke ferdig med utdannelsen som
prest. Jeg ble gift, flyttet fra Oslo og jeg
ble pappa og i en lang periode var det
ikke akruelt å avslutte studiene mine av
flere årsaker.
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blitt sterkere. At det ble egen døvekirke
i Tromsø gjorde spørsmålet mer aktuelt,
samtidig som det ligger bedre til rette for
meg nå enn tidligere. Lysten til å bli prest
har vært der over lang tid, noen ganger
mer fjernt enn andre

- Hva kan du bidra med som prest?
- Jeg har mye livserfaring, jeg har møtt
mange som har formet meg som men
neske, jeg føler at jeg har noe å bidra med
til andre. En av mine sterkeste sider er å
møte andre mennesker, jeg er sosial og
får lert konrakt med folk. Det som står
mitt hjerte nær er å møte folk der de er, i
hjemmet, i lokalsamfunnet. I Troms og
Finnmark er det store avstander, det fin
nes flere ensomt boende døve som setter
stor pris på besøk og en god tegnspråk
prat. Dessuten er jeg opptatt av døvblin
des situasjon og andre døve med ulike
funksjonshemninger, jeg skal være like
mye prest for dem som for andre døve.
Arne har de siste 17 årene jobbet som
miljøterapeut ved Døvblindesenteret i
Tromsø og kjenner bedre enn de fleste
døvblindes situasjon.
- Døve må bli flinkere til å prate direkte
med døvblinde, alt skal ikke formid-
les gjennom en tolk. Døvblinde er en
naturlig del av døvemiljøet, de vil prate
med gamle og nye venner og ikke føle
seg tilsidesatt. Det handler om å være
medmennesker og skape et miljø der alle
trives. Døve vet godt hvordan det er å
være utestengt i hørende miljøer, vi må
ikke gjøre den samme feilen overfor våre
døvblinde.

Praren flyter lett med Arne. Det er en
man fort føler seg vel sammen med. Han
har en lun humor, treffsikre replikker
og liker godt litt tøys og tull. Det siste
bør han kanskje legge av seg når han blir
prest?
- Hehehehe, ja jeg får en annen rolle som
prest, så de verste unotene må jeg vel få
en slutt på. Men jeg må fortsatt være meg
selv, jeg kan ikke spille en annen rolle.
Det spørs hvilket bilde folk har av meg,
og hvordan de mener en prest skal være.
Jeg mener jo prester er like forskjellige
som andre folk, og det vil også forme og
prege den jeg er på prekestolen og den jeg
er i døveforeningen. Som prest har jeg
absolutt taushetsplikt og det vil jo også
gjøre til at rollen fra tidligere endres.

Portrettet

Formen på gudstjenestene
- Jeg kan ikke kombinere tegnspråk og
talespråk i kirken. Jeg må bruke mitt
personlige tegnspråk og så må jeg ha en
tolk som oversetter til talespråk. Blander
jeg språkene blir tegnspråket borte. Det
kan være i noen tilfeller at det av ulike
årsaker ikke kan la seg gjennomføre, ved
for eksempel mangel på tolk og da må
jeg muligens allikevel kombinere tale
og tegn. Innholdet i gudstjenesten blir
nok som før, men jeg ønsker at det skal
være en god blanding av tegnspråkpoesi,
gjerne dans og den formen som de fleste
her nord er kjenr med fra tidligere. Jeg
har møtt døve som har gitt uttrykk for
at de har fått en hel annen opplevelse av
gudstjenesten gjennom poesien. At det de
ikke forstod tidligere, for eksempel natt
verdsliturgien, ble klarere for dem når det
ble presenrert gjennom poesi. Så jeg er
åpen for å kombinere det tradisjonelle i
døvegudstjenestene med det nyskapende.
Arne understreker at gudstjenestene ikke
bare er verdslige handlinger, men en hel
het av både gudstjeneste, sosialr samvær,
ofte med middag. Det er et miljø blandet
av døve og hørende venner og familie,
også barn - så det er mange hensyn å ta.
- Har den kommende prest noen hob
byer, kanskje du slapper av fra det teore
tiske i snekkerboden?
- Nei, du vil neppe se meg i en snekker
bod, jeg tror nok ikke du vil se meg så
ofte med en hammer. Jeg har ti tom
meltotter og overlater alt det praktiske til
min kone. Hun er har mye mer håndlag
enn jeg og på det området er hun fanras
tisk. Jeg leser mye, både bøker og aviser.
All for mye aviser, ifølge min kone. For
meg er det viktig å holde meg oppdatert
om hva som skjer i lokalsamfunnet og i
verden ellers og der får jeg mye informa
sjon gjennom aviser.
- Din far var kjenr for sin glødende fot
ballinteresse. Han holdt seg til Narvik/
Nor. Hvordan er det med deg?
- Jeg sluker nesten all sport. Tromsø blir
seriemester i år, mens Brann rykker ned!
Den første treneren som får sparken i eli
teserien er Steinar Nilsen, altså treneren
til Brann (som tidligere trente Tromsø!).
Han er en god trener, men han trenger
tid til å forme laget, han må få til sam
handling og det er ikke gjort på noen få
måneder. Dessuten liker Nilsen å være
sjef med stor S, mens Brannspillerne liker

å sjefe selv. Tromsø ble nummer tre i fjor,
derfor er det klart vi vinner serien i år.
Nå kan vi se alle kampene på PC-en. Det
betyr at jeg kan følge kampene der, mens
kona tror jeg jobber med prekenen!
Så får vi en halvtimes fotball-leksjon av
Arne og må redde oss ut av temaet ved
å peke på at vi står foran påsken, og hva
betyr den for den kommende døvepres
ten?
- For meg betyr påsken alt. Der at Jesus
døde og stod opp og levet i dag er helt
grunnleggende i den kristne tro. Påsken
er kirkens viktigste høytid.
- Men forstår du at folk stiller spørsmål
ved om Gud finnes i en verden full av
nød og elendighet?
- Selvsagt fotstår jeg det. Det er ingen tro
uten tvil. Selv om jeg blir prest kan jeg
ikke gi svar på alt, noen spørsmål må jeg
overlate til Gud selv å svare på, avslutter
Arne Lundqvist.

Fakta
Arne Lundqvist, Tromsø, 48 år.
Gift med Eija, barn: Ida 9 år og Vilde
7 år, pluss to voksne tvillinggutter fra
et tidligere ekteskap.

Hvor går drømmeferien?
Island og New Zealand
Hva er livretten din?
Lutefisk og mølje.
Hva ser du helstpå TV?
Nytt på nytt.
Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet.
Hvilke teaterftrestilling busker du best?
Teater Manus Peer Gynt.
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Bildetolking

Randi TheLle demonstrerer bildeteleftnsamtale med Kjetil Mikal Solvang, og vi kan underskrive på at billedkvaliteten er meget god.

NAV :med stadig bedre tilbud til døve
helge.herland@doveforbundet.no

Vi har tidligere fortalt om NAV SYA, Oslo sitt lavterskel tilbud til døve og tunghørte, der bru
kere kan komme innom kontoret i Mariboesgate 8 i Oslo hver torsdag mellom kl. 12 - 14.30.
Nå er tilbudet utvidet til å gjelde uansett hvor man bor i Norge gjennom «Stikk innom på nett»
prosjektet. Ved hjelp av lyd og bildekommunikasjon på internett (ooVoo) kan man kommuni
sere på tegnspråk med de ansatte på SYA.

- Målet er at man skal kunne få tilnær
met samme tilbud fra SYA samme hvor
man bor i landet, forteller Kjetil Mikal
Solvang og Randi TheIle, to av de fem
ansatte ved SYA.
- Spesielt mange unge har tilgang til
bildetelefon på pc og webkamera - og
kan nå snakke direkte med NAV SYA fra
sin hjemme pc - eller fra bildetelefonen.
Vi tror Iyd- og bildekommunikasjon etter
hvert blir fremtiden for alle døve, sier de
to rådgiverne..
De forteller også at de har et prøvepro
sjekt med tre lokale NAV-kontor: AI,
Sandefjord og Kristiansand - der de har
installert frittstående datamaskiner, lastet
ned ooVoo, og gitt opplæring i bruken
av det, slik at kontorene og døve bruker
enkelt kan komme i kontakt med eksper
tisen som finnes SYA knyttet til døve og
tunghørte.

- NAV er positiv til å ta i bruk ny tekno
logi for å gi bedre sørvis til tegnspråkbru
kere. Det at tre kontorer nå er med i et
prøveprosjekt kan bygges ut til å gjelde
alle NAV-kontorer på steder der det bor
døve. På denne måten kan brukerne
snakke direkre med NAV SYA fra sitt
lokale NAV kontor. Bruker kan delta på
samarbeidsmøter mellom lokalt NAV
kontor og NAV SYA.
I tillegg har man koblet inn bildetolk
tjenesten på tolkesentralene i prosjektet,
ved å installere MMX - som er program
met man bruker til bildetelefon. Slik kan
det lokale NAV kontot koble seg direkte
op mot tolketjenesten som nå bygget
ut sin bistand med tolking gjennom
bildetelefon.
NAV SYA bruker lyd- og bildekommuni
kasjon på WWW.oovoo.com. som alle kan
laste ned gratis. Vi så en demonsttasjon

av billedtelefonen og kan underskrive på
at bildekvaliteten nå holder tv-standard.
Det er slutt på tiden med at tegnspråket
blit hakkete og vanskelig å avlese, men
selvsagt litt avhengig av kamerakvalitet
og internett forbindelse.
- Bruk av bildetelefon åpner spennende
mulighetet for fremtiden og vi oppfor
drer døve til å brukes oss om torsda
gene, til «stikk innom på netteo> - og at
brukere i AI, Sandefjord og Kristiansand
blir bevisst på at det lokale NAV-kontoret
nå kan koble seg opp mot NAV SYA der
ekspertisen på døvegruppen finnes.
Det er også mulig å kontakte de to NAV
SYA ansatt på e-post: randi.thelle@nav.
no og kjetil.mikal.solvang@nav.no ved
spørsmål, eller søke på www.nav.no/sya
og klikke på Hørselsteamet. Der skal det
legges ut praktisk informasjon.
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Bildetolktjenesten

Bruk bildetolktjenesten
helge.herland@doveforbundet.no

NAV Hjelpemiddelsentralene ved tolketjenesten tilbyr nå tegnspråktolking gjennom bildetele
fon. Veldig mange har 3G mobiltelefon og kan få tolking gjennom den, andre har PC-er med
webkamera og bildetelefonprogram - og noen har egne bildetelefoner. Alle kan nå koble seg til
tolketjenestens bildetelefontolking.

NDFs generalsekretær Paal Richard Peterson har møte med en som ikke kan tegnspråk ogfi1r tolken
fram på skjermen sin. Vi harfor illustrasjonens skyld også koblet tolken til storskjermen, slik man
gjør i NDF hvis det er flere medpå møte.

~i"j~
~

- Er det noen tolkeoppdrag som ikke
egner seg til bildetolking?
- Vi har ikke erfart noe av dette forelø
pig. Vi kan tolke på mange forskjellige
språk til og med.

--- l"'.-W
... ..=

- Tolkingen er ikke begrenset til å gjelde
bare arbeidslivet. Alle som har bildetele
foner fra før eller har 3G mobiltelefoner
kan ringe bildetolktjenesten. Vi tolker
alt, sier Unn Syrrist Østby.

Tjenesten er et supplement
til annen tolking
Bildetolking fungerer på lik linje med
vanlig tolking bare at tolkingen foregår
via bildetelefon og at tolken er dermed
ikke fysisk til stede på oppdragsstedet.

telefon gis kun som nødvendig erstatning
til arbeidstakere som har en type arbeid
hvor ordinært bildetolkutstyr ikke kan
benyttes. En individuell vurdering er
nødvendig for å gi best mulig løsning for
den enkelte bruker.»
Ordinært bildetolkutstyr gis som utlån
fra NAV Hjelpemiddelsentral, på lik linje
med andre hjelpemidler. Det betyr at
døve må fylle ut samme skjema som en
fyller ut for å få tekniske hjelpemidler i
hjemmet, «Søknad om hjelpemidler. ..»

og sende til Hjelpemiddelsentralen i
fylket. Mange døve har allerede fått
bærbar PC med bildetelefon innebygget.
Fordelen med bærbar PC er at man kan
ha den med seg på arbeidsreiser, møter og
på ulike steder i bedriften.

Bildetelefon som
teknisk hjelpemiddel
Døve i arbeidslivet har rett på bildetele
fon som teknisk hjelpemiddel. Lov om
folketrygd, kapittel 10 omhandler nød
vendige og hensiktsmessige hjelpemidler,
herunder tolkehjelp for hørselshemmede
og døvblinde. Der står det blant annet:

«Det kan gis stønad til bildetelefon til
hørselshemmede og døvblinde som tolke
hjelp på arbeidsplassen dersom vilkårene
i Forskrift om tolkehjelp for hørselshem
mede § 1O-7bokstav f eller Forskrift om
tolk-ledsagerhjelp for døvblinde § 10-7
bokstav g er oppfylr.
Med bildetelefon menes det utstyr som
kan sende og ta imot videobilde og tekst
på en måte som er tilpasset brukerens
spesifikke behov. Tilskudd til 3G mobil

Hvordan bestille
bildedtolking?
Unn Syrrist Østby som er gruppeleder for
bildetelefontolkingen i Oslo og Akershus
forteller at det er tre bildetolksentraler:
Nord Norge, Vest Norge og resten av
landet.
- Hvis man trenger bildetolk ringer man
inn tilsin regionsentral. Da får man
tolk med det samme. Trenger man tolk
utenom åpningstid, eller oppdraget varer
lenge, må man bestille på forhånd. Da
bestiller man på formidlingen på regi
onsentralen sin.
Døve i de fem nordligste fylkene kan
kontakte nord@tolk.sip.nu
Døve i Møre og Romsdal, Sogn og Fjor
dane, Hordaland og Rogaland kan sende
SMS til 959 23 310, eller adresse vest@
tolk.sip.nu
Bestilling av bildetolk i Nordland: sms
951 86417.
Døve i alle andre fylker kan sende SMS
til 990 13414, eller adresse sorost@tolk.
slp.nu
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Al kommune SVII{TET
Hallingdal Døveforening

helge.herland@doveforbundet.no

I lokalavisen Hallingdølen er vi blitt kjent med at Hallingdal Døveforening er svært skuffet
over Al kommune. I flere år har døveforeningen samarbeidet med kommunen og tolketjenesten
i Buskerud for å få til et treårig tolkeprosjekt i Al kommune. I januar var alt klart til å sende en
prosjektsøknad til Rikstrygdeverket om to tolkestillinger plassert ved kommunens sørvistorg.
Signalene fra Rikstrygdeverket var positive, men så klarte ikke rådmannen i Al kommune å få
underskrevet søknaden i rett tid. Dermed er ett år tapt for døve i Al.

gjør at det i Al bor en større andel døve
enn i de fleste kommuner.

Hallingdal Døveforening er lovet et nytt
møte med kommunen 22. april. Så får vi
håpe det ordner seg med tolk til møtet.
Roy Tore Blomlie har overtatt som leder
i foreningen, men tidligere leder Nora
Edwardsen Mosand lover at hun også
fortsatt vil stå på i kampen for å få til en
fungerende tolkeordning i Al kommune.

- Det viktigste framover
er arbeidet med prosjekt
planen for tolkestillin
gene. NAV Hjelpemid
delsentral i Buskerud har
opplyst at det kan være
aktuelt å søke om midler
i inneværende år likevel,
og har bedt oss sende
søknaden. Rådmannen
inviterte Hallingdal Dø
veforening til møte Il.
mars i år, for å komme
videre i samarbeidet,
men møtet måtte utset
tes fordi det var umulig
å skaffe tolk!

- Hva gjør Al kommune
for å få til en fungerende
tolketjeneste for sine
døve innbyggere?

Ordføreren opplyser
at det først vil bli en
vurdering av hvordan
stillingene kan innpasses Roy Tore Blomlie leder i Hallingdal Døveforening

i kommuneadministra-

sjonen og dernest en politisk behandling
av den økonomiske siden ved prosjektet.

Han understreker at han som ordfører
vil gjøre sitt for at tolkeordningen kan
etableres så fort som mulig.

- Hvor viktig er det for AI å være en
kommune som inkluderer sine døve
innbyggere i kommunens tilbud?
- Det er viktig for Al kommune å in
kludere alle innbyggerne i kommunens
tilbud. For Al kommune er hensynet til
døve innbyggere viktigere enn i mange
andre kommuner siden Al folkehøyskole
og kurssenter for døve ligger i kommu
nen. Skolen er en viktig arbeidsplass og

TorleifDalseide ord
fører i AI kommune.

På Al folkehøyskole og kurssenter for
døve er det mange døve ansatt. På
fritiden har de behov for tolk til forel
dtemøter i barnehage og skole, hos lege,
i selskaper, på møter med andre osv. Tol
ketjenesten i Buskerud holder til i Dram
men, der har de en annen storforbruker
av tegnspråktolker - døvblindesenteret
på Konnerud. Dessuten er reiseavstanden
Drammen - AI tre timer med bil. Derfor
opplever døve på Al at de sjelden får tolk
når de trenger det. Nå satte de sin lit til
at to faste stillinger i kommunen skulle
løse problemet de neste tre årene og kan
skje kunne bli en varig ordning.
Men rådmannen i Al kunne ikke i sin
travle hverdag prioritere å lese den siste
versjonen av prosjektsøknaden. Selv
om han var godt kjent med innholdet i
søknaden, og selv om kommunens årlige
utgifter ved de to stillingene bare er
stipulert til ca kr. 50.000 i året. Vi har
spurt ordfører Tor1eifDalseide, om kom
munen har for dårlige rutiner når de ikke
klarer å få sendt av gårde en slik søknad
innen rett tid.
- Dette var en engangshending som ikke
kan forklates med generelt svake arbeids
rutiner i kommunen. Som ordfører må
jeg bare beklage at søknaden ikke ble
sendt innen fristen. Både rådmannen og
jeg gjør nå det vi kan for at dette skal
gjøre minst mulig skade for realiseringen
av prosjektet «tolkestilling i Ah, svarer
Venstreordføreren.
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Hunstad skole

Egenrådig direktør
RASERER HUNSTAD SKOLE
helge.herland@doveforbundet.no

Mange i Bergen er rasende på direktør Steinar Sandstad på Statped Vest. Han har redusert an
tall ansatte på Hunstad skole fra 37 årsverk til 26 årsverk. Foreldreutvalget ved Hunstad skole,
Hordaland Foreldrelag for hørselshemmede og Bergen Døvesenter er enstemmig i sin dom:
De slakter direktøren og beskylder han for sniknedbygging av døveskolen.

Ifølge lederne for de tre lagene; Bjørn
Moldestad (foreldreutvalget), Rune Eng
(foreldrelaget) og Rune Anda (døvesen
teret), er begrunnelsen for reduksjonen
bare økonomisk betinget. Staten har
overført 4.4 millioner kroner mindre til
skoledrift enn det som ville vært nødven
dig for å opprettholde en bemanning på
fjorårets nivå.
- Hunstad og de andre statlige skolene
for hørselshemmede har alltid vært et
problem for integreringsglade politikere
som mener at alle barn skal gå i sin
hjemmeskole, uansett. De har en klar
oppfatning av at barnet automatisk blir
integrert ved at det plasseres inn i en så
kalt normalskole, sier de tre aksjonistene.
En reduksjon i bemanningen med 30
prosent er nødt å gi konsekvenser for der
pedagogiske tilbudet ved skolen.

Direktør Sreinar Sandstad ved Sratped
Vesr, som Hunsrad skole er en del av, be
grunner reduksjonen med ar antall elever

har gått kraftig ned de senere årene.
Det Sandstad da snakker om er antall
heltidselever ved skolen.

Ved Hunstad skole finnes det tre forskjel
lige grupper elever: Heltidselever, som
får hele sin undervisning ved skolen.
Deltidselever, elever som kommer på
delridsopphold inntil 12 uker i løper av er
skoleår. Kurselever, elever som kommer
på to kursopphold i løper av skoleåret
hver på 3 dager. Det totale antall elever i
disse kategoriene har ligget nokså fast de
siste årene, ca 140 elever. Av disse er ca
20 heltidselever.

Direktør Steinar Sandstad sier i en kom
mentar i Bergens Tidende at:
- Tilbudet til døve og tunghørte barn og
unge på Vestlandet blir fortsatt av god
kvalitet. Der er beklagelig at vi å si opp
fagfolk, men som andre offentlige virk
somheter må vi tilpasse aktivitetene til de
økonomiske rammene vi har til rådighet.

De tre, som taler Hunstad skoles sak
peker på at sommeren 2008 ble elevin
ternatet ved skolen midlertidig stengt.
Dette ble gjort i sommerferien som en
hastesak, uten at foreldreorganisasjonene
fikk mulighet for å protestere. Leieav
talen for bygget ble oppsagt, og beleilig
nok stod en ny leietaker klar til å overta.
Dermed kan ikke Hunstad friste med
boalternariv for kommende elever som
måtte ønske dette.
- Når vi ser internatsaken og reduksjo
nene av ansatte i sammenheng synes der
klart at det ligger en politisk vilje bak. Vi
har merket oss at staten aldri har ønsket
å ha skoledrift, og de har også i alle år
vært prinsipielt motstandere av de såkalte
spesialskolene. Siden slutten av 80-årene
har det stadig vært kamper for å få
beholde skolene våre. Gang på gang har
skolene vært truet og hver gang har det
vært foreldrene og hørselsorganisasjonene
som har måttet ta denne kampen. Til nå
har disse angrepene blitt parert. Dersom
myndighetene ønsker en omkamp om
dette må de være så redelige at de tar den
opp direkre, og ikke benytter metoden
med langsomt å kvele skolene, mener
Moldestad, Eng og Anda.
Det som er spesielt for en direktør ved
Statped er at han ikke har noe styre over
seg, han rapporterer direkte til Utdan
ningsdirektoratet. På den måten blir han
«i Jommen» på de som skal spare mest
mulig penger på driften av døveskolene.
Steinar Sandstad har ingen kompetanse
på undervisning av døve og tunghørte
og har aldri demonstrert noen vilje til
å kjempe for å styrke og utvikle det
tilbudet som Hunstad skole gir. Han blir
sett på som en egenrådig direktør. En
som arbeider for å rive ned det miljøet
og kunnskapen som er bygget opp ved
Hunstad skole gjennom mange år.
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helge.herland@doveforbundet.no

På en reise i Nord-Norge traff jeg Thore Hartvigsen (til venstre på bildet). Han er 21 år, døv
og en flott kar. Det er kjekt å være i lag med ham. Thore forstår enkel prat på tegnspråk.
Han liker litt tull og tøys. Han er glad i mat. Han er altså ikke så ulik deg og meg.

Thore bor j Leknes j Vesterålen. Han
har downs syndrom. Han arbeider på
vedlageret til Asvo, som er en arbeids
markedsbedrift for folk som trenger litt
ekstra. Asvo har ca 50 ansatte. Thore
er den eneste døve. Ingen av de andre
ansatte kan tegnspråk.
Thore er en grei kar når han føler seg
trygg og noen forstår ham. Hvis han
føler seg alene blir han usikker. Da lager
han lyder som gjør de andre ansatte
redde. Da kan han finne på litt rampete
ting og bli utagerende. Uten noen å
prate med lever Thore som i et vakuum
i bedriften. I et halvt år har han nektet å
ta på seg arbeidsklær og vernesko. Han
vil ikke gjenoppta arbeidet etter pausene.
Han reagerer med å bli sint og ingen
forstår hvorfor.

Mamma og pappa til Thore ønsker at
han skal få en person på arbeidsplassen
som kan tegnspråk og som kjenner han.
En som kan være der for at han skal føle
trygghet og sosialt fellesskap. En som
kan tOlke for ham på et språk som Thore
forstår. Thore bor hjemme hos mam
maen. Hun føler seg ofte sliren og rådvill

når hun ser at sønnen ikke fungerer på
arbeidsplassen. Det er så vanskelig å for
klare saken for andre, slik at de forstår.
Asvo maste lenge på kommunen for at
de skulle finne en løsning på Thore sin
kommunikasjonssituasjon på arbeids
plassen. Kommunen brukte lang tid før
de fant en midlertidig løsning. Fram
til påske skal Monica Helen Jacobsen,
som er tunghørt, jobbe som mellomtolk
og veileder for Thore. Monica har hatt
samme oppgaver for Thore da han var
skoleelev. Sammen med Monica er Thore
trygg. Etter bare tre dager begynner han
selv å ta på seg arbeidsklær og vernesko.
Monica forklarer ham hvor farlig det kan
være uten vernesko - og hvor dumt det er
å ødelegge sine egne klær på arbeidsplas
sen. Og med fornuftig dialog og en bit
tålmodighet så skjønner Thore. Nå stiller
han arbeidskledd på bussen om morge
nen. Gleder seg til jobben, og spesielt
til fredagene: for da serveres det vafler
i spisepausen og det er noe av det beste
Thore vet. I selve jobbsituasjon går det
helt fantastisk. Han pakker ved i sekker,
plasser de på paller, heiser de opp og får
de plass der de skal være på lageret. Han

kan også bli med ur og levere, da er det
ofte 20 - 30 sekker til en kunde.
Nils Sverre Hansen (til høyre på bildet)
er en kjempegod kollega av Thore. Nils
Sverre kan gi tOmmel både ned og opp,
han prøver seg frem på ægnspråk og har
fått Thores tillit. De andre kollegaene er
også en fin gjeng, med mye humør og lat
ter. Jobben er et godt sted å være.

Men hva skjer etter påske? Skal Thore
igjen overlates til seg selv? Uten noen
som forslår hans tanker og situasjon?
Skal han presses til et liv i ensomhet av
folk som glemmer hva et meningsfylt
arbeid betyr for livskvaliteten? Monica
synes det er vanskelig å forklare hørende
hvordan det er å være døv. Mange tror
at om døve kan oppfatte lyder så kan de
også oppfatte talespråket. De tror at den
døve etter en stund forandrer seg og til
passer seg det stOre ralespråklige miljøet.
Men slik er det jo ikke. Thore er og blir
døv. Han må ha tegnspråk for å få et
fullverdig liv. Hvem kan leve uten språk?
Og hvem taler Thore sin sak? Hvorfor
skal det være så vanskelig når løsningen
er så enkel?
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- Hva hjelper det at dere har møter med NRK, det blir jo aldri bedre, sa en leser til meg da jeg
nevnte at NDF igjen skulle ha et møte med NRK-sjefArne Helsingen. Men ser vi hva døve fikk
av NRK for 20 år siden og hva vi får i dag, skjønner vi at det går fremover. Og hva er alternativet
til fortsatt dialog? Det er bare gjennom møter, argumenter og samarbeid vi kan vinne fram med
våre ønsker.

På møte med NRK i mars fikk NDF
mulighetene til å mtrykke fersk mis-
nøye med mangel på teksting og tolking
av sportssendingene. Når NRK1 viser
fotballkampen Stabæk - Lillestrøm midt
i beste sendetiden lørdag kveld må det
tilrettelegges for at også døve kan få ta
del i kommentarer, intervjuer og alt som
skjer i tilknytning til kampen. Idretts
sendinger er underholdning i mvidet for
stand og da er det ikke nok bare å se hva
som skjer, vi vil også «høre» hvorfor det
skjer. På samme måte med sendingene fra
VM på ski, både langrenn, skiskyting og
alpint ble bredt dekket av NRK. En stab
på 50 NRK-ansatte var på arenaene for at
seerne skulle få vite alt om de norske del
takernes situasjon. Da er det skuffende
at NRK ikke har råd til verken teksting
eller tolking aven eneste sending.

TV-sjef i NRK, Arne Helsingen, er
en mann som lyner til kritikk. Han
erkjenner at han har mye å lære av de
samtalene han har med NDF, som på
møtet var representert med Paal Richard
Peterson, Sissel Gjøen og Helge Herland.
Helsingen understreker at NRKs mål
er at de skal inkludere alle i sendingene
sine. Derfor er det viktig at også døve og
tunghørte får ta del i godene, samtidig
innrømmer han at han trodde det var
nok for døve å se bildene fra idrettskon
kurransene. Nå vet han bedre! Så blir det
hans mfordring å skaffe de pengene som
trengs for å tekste og tolke sendingene.

DF pekte på at pengene finnes i NRK
- for eksempel i sportsavdelingen, men at
han som tv-sjef må omprioritere bruken.
Det er det som blir eksamen for Arne
Helsingen når det gjelder å bedre tilbudet
til de flere hundretusen seerne som er
avhengig av teksting og tolking.

NDF understreket at i NRK-sendingene
bør Tid for tegns barneprogrammer gis
førsteprioritet. Lager man kvalitetspro
grammer på norsk tegnspråk som dubbes
til talespråk blir programmene sett både
av døve og hørende barn. Ideelt sett
burde programmene blitt sendt på NRK1
i den faste barneprogramtiden mellom
kl 18 og 18.40. I tillegg til å sende på
NRK1 bør programmene sendes i: reprise
på NRK Super. Det bør også være natur
lig at noen av disse programmene vises
i de utvidete morgensendingene NRK1
har for barn til jul og påske. Et ukenrlig
barneprogram på tegnspråk er et mini
mum av hva barna bør få, men kvalitets
programmer koster mer enn det Døves
Media har i dag. Det er derfor ønskelig
at NDF, Døves Media og NRK kan stå
sammen i et fremstøt mot Kultur- og
kirkedepartementet om å få øket rilskud
dene til programmene, mener NDF.

TV-sjef i NRK, Arne
Helsingen, erkjenner at
han har mye å lære av de
samtalene han har med
NDF, som på møtet var
representert med Paal
Richard Peterson, Sissel
Gjøen og Helge Herland.

NDF fremholdt også at Tid for tegns
programmer for voksne bør fortsette som
månedsmagasin, altså 10 årlige program
mer. Det er ønskelig med 30 minutters
programmer. Disse programmene kan på
mange måter sammenliknes med samiske
og minoritetsorienterte programmer og

bør tas på samme alvor som for eksempel
Manaid-TV og Migrapolis. Programme
ne bør ta opp samfunnsaktuelle emner,
men også det som skjer i det tegnspråk
lige miljøet i Norge og internasjonalt
dersom dette har allmenn interesse.

NDF argumenterte også for at Nyheter
på tegnspråk bør mvides fra 5 minut
ter til 10 minutter. Programmet bør
inneholde korte videoinnslag. Program
met har i dag samme formen som ved
oppstart i 1989.
Programmet bør også gis plass til nyheter
fra tegnspråkmiljøet dersom disse har
allmenn interesse.

Ellers ønsker NDF at NRKs Tegnspråk
kanal bør bygges ut og at det startes med
tegnspråktolking av de lokale sendingene
mellom kl 18.40 - kl 19. NDF mener
at Kveldsnytt kanskje er den sendin-
gen som i dag skaper størst frustrasjon
blant voksne døve. For mange er dette
en sending som avslutter nyhetsdagen,
men programmet er verken tekstet eller
tegnspråktolket. .

Arne Helsingen fant ikke ønskene urime
lige, men var forsiktig med å gi konkrete
løfter. Vi tolker likevel signalene fra
møtet som klart positive.

Bildet over: NRKs tv-sjefArne Helsingen, man
nen som kan skape en bedre tv-hverdagfor døve
og tunghørte.
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Godkjent som Svane
merket trykkeri
Designtrykkeriet som blant annet
trykker Døves Tidsskrift er godkjent
som Svanemerket bedrift. Det betyr at
bladet oppfyller alle strenge miljøkrav
til papiret, trykkfargen og hele tryk
keprosessen. Miljømerket Svanen er et
klimatiltak der det stilles strenge krav
til papirkvaliteter, til energikilde og
gjenbruk av energi, til redusert bruk
av kjemikalier og til reduksjon av av
fall. I valg av papir inngår hensynet ril
naturmangfoldet gjennom vurdering
av skogbruket og energibruken knyt
tet til masse- og papirproduksjon.
Svanen stiller også krav til ener

gikrevende prosesser. Alle produkter
og tjenester som er Svanemerket,
krever lite energi og gir dermed lavere
utslipp av klimagasser.

For Desigmrykkeriets innsats med
kildesortering av avfall er de også
sertifisert som Grønt-Ansvar virksom
het fra Veolia Miljø. Grønt Ansvar er
et komplett system for dokumenter og
systematisert avfallshåndtering.

Aksjonerer for
tekstede filmer

Annbjørg Nordbø
har startet sin
egen aksjon for
å få Here norske
kinofilmer tekstet.
Hun oppfordrer
andre til å gjøre
det samme. Send
brev til kinoene,
filmprodusentene

og andre som arbeider med norsk film og
krev at norske filmer blir tekstet. Hent
mer inspirasjon fra Annbjørgs hjem
meside www.tegnskjorte.wordpress.com
Der har hun blant annet lagt ut bilder
av t-skjorter hun har laget for aksjonen,
og en tekst om hvorfor hun gjennomfø
rer aksjonen. Sammen blir vi bli en stor
pressgruppe, ivrer aksjonisten Annbjørg
Nordbø fra Trondheim.

Flott overskudd
på basaren
Mens de Heste foreninger og menigheter
har kuttet ut de tradisjonelle basarene
holder Døvekirken i Oslo på tradi
sjonene. På basaren i mars fikk de et
overskudd på kr. 55.000. Det er impone
rende, men så har Oslo også en gruppe
basarkvinner som er verdens beste!

Penger fra Helse Nord
Helse Nord har fordelt over 2 millioner
kroner til funksjonshemmedes organisa
sjoner i Finnmark, Troms og Nordland.
Døves Fylkeslag Troms har fått kr. 6.000
og Døves Fylkeslag Nordland kr. 10.000.

Bjarne Falk

Sola skinte over fjorden den vakre februardagen, det var vår i luften, men ftemdeles isflak i fjorden

i Sandefjord da Åsmund Dehli og Lasse Ramfeldt viste seg som to ekte vikinger! De jobber begge

to i Signobedriften i Sjøhuset, de kjører ut frukt og på bilen er slagordet «Nytelse gir ytelse» malt.

Kanskje var det dette de ville bevise med isbadingen. Eller kanskje var det med tanke på slagordet

«Døve kan!» Vi er i hvert fall mektig imponert. (Bilder: Sandefjords Blad, OlafAkselsen ogErik Nystuen.)

Digitalisering av
kinoene vil hjelpe
Hvis filmprodusentene legger tekst på
sine norske spillefilmer, kan kinoer som
har digitalisert fremvisningsutstyr velge
om de vil vise filmen med eller uten
tekst. Alle kinoer i de største byene har
denne muligheten. Fra Kongsberg kino
melder de at i løpet av 2010 vil de få
digitalisert utstyr, og da vil de tekste de
norske filmene. Såfremt filmprodusen
tene legger tekst på filmene, for fremdeles
er det mange produsenter som mener at
tekstingen ødelegger filmens kunstne
riske kvalitet. Og mot dumheten kjemper
som kjent selv gudene forgjeves. Men
kulturminister Trond Giske kan gjøre
noe med saken. Han kan enkelt og greit
si at filmer som ikke tekstes er diskrimi
nerende for den store gruppen døve og
tunghørte. I stedet for å gi filmene stats
støtte kan han gi filmprodusentene bøter
om de ikke blir tekstet.

Odd-Inge
Schrøder skrev i
Døves Tidsskrift
nr l om den
døve kunstmale
ren Bjarne Falk.
Meningen var
selvsagt at vi
også skulle ha
med et bilde av
Falk, men det

ble borte. Derfor presenterer vi bildet nå.
Her ser vi maleren som levde fra 1866 til
1911.
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Psykisk helse for barn og unge i Trondheim

I forrige blad skrev vi at det psykiske hel
setilbudet til døve nå var utvidet til også
å være et tilbud som gis til voksne døve i
Bergen og Trondheim. I Trondheim har
de også etablert et eget tilbud til barn og
unge opptil 18 år.
-Barn og unge som har psykiske lidelser
og er tunghørte, døve, døvblinde eller
hørende barn av døve foreldre kan få
hjelp av oss, forteller psykolog Chris M
Aanodsen.

Er du eventyrlysten?
NRK skal lage en ny TV-serie med Lars
Monsen. Han skallede en gruppe per
soner med ulike funksjonshemninger,
men som alle har et brennende ønske
om å kunne gjennomføre en 30-dagers
ekspedisjon i Nordkalottens villmark.
NRK ønsker delrakere som er rulle
stolbrukere, hørselshemmede, svak
synre, personer med Tout·ette syndrom,
Cerebral Parese, dysmeli, dyspraxia eller
andre funksjonsnedsenelser.
I serien blir vi kjent med menneskene

-Pasientene skal kunne nyttiggjøre seg et
poliklinisk behandlingstilbud. Hvis pa
sienren har fått et tilbud i BUP før fylte
l8-år, en relasjon til behandleren sin og
en tenker at en kan avslutte behandlin
gen innen rimelig tid kan BUP fortSette
til pasienten fyller 23.
- Hvor holder dere til?
- BUP Tiller er en vanlig poliklinikk og
holder til i Saupstadsenreret, Saupstad
ringen 7. Tilbudet ligger under divi
sjonen for psykisk helsevern i St. Olavs
hospital og ble etablert oktober 2007.
I dag er det ansatt en psykolog, Chris M.
Aanondsen, i stillingen som skal være
regionfunksjonen for hørsel og psykisk
helse i Midt-Norge for barn og unge.
Pasienrene har også tilgang til andre fag
grupper under utredning og behandling
som bl.a. familieterapeut og lege/barne
psykiater.
- Kan du tegnspråk?
- Ja, jeg kan noe tegnspråk og satser på å

bak de forskjellige funksjonshemnin
gene, deres styrker og svakheter. Hver
enkelt deltager må mestre sine egne
fysiske begrensninger, jobbe som del av
et lag og forholde seg til andre personer
med forskjellige funksjonsnedsetteIser
eller diagnoser. Det er ingen utstem
ming. Målet er å gjennomføte ekspedi
sjonen ved å sprenge sine egne grenser
og bevise at man kan tøye grensene på
menneskelig utholdenhet.
Se mer informasjon og påmelding på
www.nrk.no

videreutvikle meg, svarer Aanondsen.
- Vi er flete ansatte med ulik fagbak
grunn på BUP Tiller som møter pasi
entene. Målet er å bli gode tolkebru
kere, mens psykolog. Hva som brukes i
utredning og behandling er avhengig av
hva pasienten selv ønsker. Dette er noe
vi vurderer sammen etter den første sam
talen, der vi alltid har tolk til stede. I fa
miliesamtaler har vi gjerne tolk uansett,
da hørende foreldre ofte ønsker å kunne
bruke norsk tale. Vi har hatt samtaler på
tegnspråk med og uten tolk og norsk tale
med tegnstøtte.

Rabatt på teaterbillett

Medlemmer av NDF får 20 prosent
rabatt på billetter hos Teater Manu.
Men for å få rabatten er det viktig at
man viser medlemskortet til NDF ved
billettkjøpet. Uten et medlemsbevis
får man ikke rabatten. De som selger
bi Iletter for teateret har for klar be
skjed om at det ikke skal gjøre unnrak
fra kravet om bevis ved billettkjøp.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Død
THOR GISHOLT, Skien, døde 22.
februar. Han var født Il. Oktober 1927.

GRETHE HASSUM, Horten, døde 10.
mars. Hun var født 18. april 1936.

Runde år

80 år
GUNHILD BJØRØ, Bergen, blir 80 år
4. april.

HANS LIE, Bergen, blir 8 år 30. april.

75 år
FRIDTJOV JOHNSEN, Bergen, blir 75
år 6. april.

LEIF HENRIKSEN, Vangsvik, blir 75
år 20. april.

SIGFRID RUSTE, Bergen, blir 75 år 25.
april.

70 år
RITA JOHANSEN, Klavestadhaugen,
blir 70 år 4. april.

SVEIN TØMMERBAKKE, Al, blir 70
år 4. april.

ELI KIRKREIT, Trondheim, blir 70 år
17. april.

60 år
RUNE SEDER, Blystadlia, blir 60 år 4.
april.

VIKTOR OLSEN, Blystadlia, blir 60 år
9. april.

STINE HIRSCH, Oslo, blir 60 år 23.
april.

GRO HANSEN, Nittedal, blir 60 år 26.
april.

50 år
GRETHE SISSEL AARØE, Sandefjord,
blir 50 år 22. April.

JOHAN OTTAR RØRSTAD RØYSETH
Jøss, hvor tiden flyr! 17. mars ble du 5 år
og kan skrive hele navnet ditt!
Vi er veldig stolte av deg! Og ikke minst,
veldig glad i deg!
Klem fra mamma, pappa, Knut Roar og
Jarl Gunnar.
Resten av familien i Trondheim, Hareid,
Asker og Egersund hilser også!

HANNA-LISBETH
SCHELLHORN JACOBSEN
Gulljenta vår, Hanna-Lisbeth fylte 2 år
den 5.mars. Gratulerer så masse med
dagen på etterskudd.
Mamma og pappa er kjempeglad i deg!
Bursdagsklemmer fra mamma Lisbeth og
pappa Kjetil.

Personlig
Er du en mann rundt 60-65 år som
liker alle årstider og savner en turven
ninne eller kanskje en kjæreste? Har
du i tillegg godt humør og er ærlig, da
kan du skrive til meg.
Hilsen dame fra Østlandet.
Send brev til Døves Tidsskrift, Billett
merke 91, Grensen 9, 0159 Oslo.

VILDE VICTORIA MACHA
HALVORSEN
Gratulerer så mye med overstått 2 årsdag
den 24.mars. Håper du hadde en koselig
dag. Vi elsker deg, lille solstråle! Mange
bursdagskoser fra mamma Julianna,
pappa Terje og de to storesøskene dine 
Tristian og Andrine.

CASPAR MACHA
Gratulerer så mye med overstått 2 års
dag den 22. mars. Håper du hadde en
kjempefin bursdagsfeiring.
Vi er glad i deg!
Mange bursdagsklemmer fra tame Juli
anna, onkel Terje og
søskenbarna dine - Tristian, Andrine og
Vilde Victoria.
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Minneord om. tidligere forbundsleder
Thor Gisholt

BARNEHAGESEKSJONEN

Elektronisk søknadsskjema finnes på
www.ski.kommune.no/Ledige stillinger.

Ved bruk av skriftlig søknad sendes søknad med CV,
kopier av vitnemål og attester til Ski kommune,
Barnehageseksjonen, postboks 3010, 1402 Ski.
Søknadsfrist 15. april 2009. Søknad merkes "329".

Norges Døveforbund
Hanne B. Kvitvær, leder
Telemark Døveforening
Odd Paulsen, leder

og toppfolk som med gutta på golvet.
Thor hadde er smittende humør og
en rungende latter. Ja, han lo så høyt
en sommernatt på Al folkehøyskole at
noen hørende foreldre som var på kurs
dagen etterpå fortalte at de ble vekket av
hesteslipp midt på natten. Thor gjorde
seg ikke til. Han var den han var. Som
voksen døvblitt kjente han sine begrens
ninger i tegnspråk, og han tålte godt å
bli ertet litt for det. Han hadde likevel et
språk som favnet mye videre - han hadde
kjærlighetens språk med seg i møte med
døve. Derfor ble alle døve så inderlig glad
i ham.
For sin store innsats er Thor æresmedlem
i Telemark Døveforening og tildelt NDFs
høyeste utmerkelse, hedersmedaljen. Han
ble dypt rørt da han ble takket med ga
ven fra AI folkehøyskole og kurssenter for
døve, en hverdagsbunad fra Hallingdal.
På AI har han for alltid satt spor etter
seg, der et eget tun er oppkalt etter ham:
Gisholt-tunet.
Det er i takknemlighet vi lyser fred over
Thor Gisholts minne.

~~~~a/~~:~:~e<i""byggerrw~ har gode og stimulerende levekår og
opplever tilhørighet".

Medarbeider tale- og tegnspråk
Førskolelærer i styrket barnehagetilbud, tale- og
tegnspråkkyndig eller med tegn til talekompetanse.
100 % stilling fast, snarest mulig eller fra 01.08.09.
Søkere med annen kompetanse enn førskolelærer er
også aktuelle.

Lønn etter vurdering av kvalifikasjoner.

De som ansettes må legge fram tilfredsstillende helse
attest og politiattest av ny dato.

Nærmere opplysninger ved styrer Kirsten Loland,
Bøleråsen barnehage, tlf. 64 85 31 50.

til han ble pensjonist i 1989. Mange
døve har nytt godt av hans hjelp med
søknader, tekniske hjelpemidler og annen
assistanse.
Karrieren i Norges Døveforbund startet
da han ble innvalgt som styremedlem
i forbundsstyret på landsmøte i 1962.
I 1968 overtok han som leder og han
styrte NDF med stø hånd i 10 år. Det
var år med store omstillinger. Tilskudd
til forbundet kom for første gang inn på
statsbudsjettet. Det ble opprettet hoved
kontor med flere stillinger i Bergen, og
avdelingskontor i Oslo. Planleggingen og
byggingen av AI folkehøyskole og kurs
senter for døve reiste krevende spørsmål.
NDF opprettet utvalg både for opplys
ningsarbeid, døvblindearbeid og sosial
politisk utvalg. Alle tre områder sto Thor
nær. Han ivret for å få i gang kurs og
foredrag i foreningene, han var en varm
talsmann for at døve måtte ta vare på
sine døvblinde venner og han kjempet for
en tydeligere sosialpolitisk profil i NDF.
Thor gikk av som forbundsleder i 1978,
etter eget ønske. Han ville bruke all sin
tid på AI folkehøyskole og kurssenter for
døve, som var hans hjertebarn. Han satt
med i styret fra starten og i hele 25 år, de
fleste som styreleder.
På AI var ingen saker for store og ingen
saker for små til at Thor
interesserte seg for dem.
Han hilste personlig på
hver eneste ansatt, og
helst også hver eneste
elev, hver gang han
besøkte folkehøyskolen
og kurssenteret. Han leste
lokalavisen, Hallingdø
len, svært grundig og var
eksepsjonelt oppdatert
på alt som skjedde på
Bakketeigen, på AI og i
Hallingdal.
Thor var også stolt av å
være født i Porsgrunn.
Ved hvert måltid på et
nytt sted snudde han
alltid på serviset, for å
lese hvor det var laget, og
smilte anerkjennende om
det kom fra Porsgrunn
porselensfabrikk. Han
hadde et smittende godt
humør og trivdes like
godr i selskap med konger

Thor Gisholt døde 22. februar. Telemark
Døveforening og Norges Døveforbund
har mistet en av sine største tillitsvalgte
gjennom tidene. Thor ble gradvis døv
som ung. I 1956,29 år gammel, ble
han medlem i Telemark Døveforening.
Allerede to etterpå ble han valgt inn i
foreningens styre og han har innehatt
verv både som leder, nestleder, sekretær,
styremedlem,varamedlem og revisor.
Ved Thors bortgang sier medlemmene i
Telemark Døveforening at de har mistet
sin «fan>. Han var en de kunne gå til med
små og store problemer, en som alltid tok
seg tid til den enkelte og som fulgte nøye
med i det som rørte seg av stort og smått
helt til sine siste dager.
Thor Gisholt var av bondeslekt og
ble utdannet forstmann, altså en som
forvalter skogen. Sitt sivile arbeid hadde
han likevel i mange år ved likningskon
toret i Skien. Fra 1977 ble ansatt som
velferdssekretær i halv stilling i Telemark
Døveforening, med den andre halvde-
len på likningskontoret. Tittelen ble
senere samme år endret til døvekonsulent
for Telemark. Fra 1980 sluttet han på
likningskontoret og jobbet to dager i
uken i døveforeningen, samtidig som han
arbeidet tre dagers uke ved Hjelpemid
delsentralen i Skien, som døvekonsulent.
Thor Gisholt var nok den første og eneste
døve døvekonsulenten på en Hjelpemid
delsentral. Stillingen var som skredder
sydd for ham. Med sitt store kontaktnett
og gode evne til å komme i kontakt både
med grasrota og «embedsverket» gjorde
han en enestående arbeidsinnsats fram
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Kunsten
å bestille tolk
Frilanstolkene demonstrerte i januar
mot dårlige arbeidsforhold. Dette er
noe vi døve bør støtte. Men som kunder
har vi begrenset forbrukermakt fordi
det er staten som setter rammene. Tol
kene er ikke en del av markedsøkono
mien. Vi kan ikke bestille fainrade (*)
tolker eller betale litt ekstra for de beste
tolkene. Men vi er ikke uten makt.
Vår makt ligger i at vi har lovfestet
rett på tolk. Men dessverre, når det er
staten selv som må følge loven, betyr
det i praksis at loven bare stort sett skal
følges.

Derfor får tolketjenestene og frilan
sere tildelt ressurser slik at dekningen
kanskje ligger på rundt 80 - 90 prosent
- i beste fall. Og dette gjelder Oslo. Vi
vet at ute i distriktene er det så dårlig
tilgang på tolk at mange ikke gidder
å bestille. Da er den reelle dekningen
lavere. Da opplever døve at de har dår
lig tilgang til tolk, mens departementet
leser ut fra statistikken at døve har god
tilgang på tolk.

Hva om vi plutselig bestilte mye mer
tolk og senket dekningsgraden ned til
kanskje 10 prosent i Oslo-området? Da
ville departementet lese statistikken slik
at vi har en alvorlig mangel på tolker og
trenger mange flere tolker, og forhå
pentligvis opprette flere stillinger ved
tolketjenestene. Og i arbeidsmarkedet
er det slik at hvis det er for få yrkesutø
vere i et yrke, så stiger lønna deres. De
partementet vil kanskje da bli nødt til
å sette opp lønna for frilansere også for
å lokke flere til yrket. Gjennomstrøm
mingen og frafallet ville også synke.

Men som den samvittighetsfulle døve
kanskje har tenkt på, vil det oppstå

et moralsk problem her med å bestille
uten at det er veldig viktig å få tolk.
Hvis alle bestiller bare for å bestille, og
egentlig ikke har så stort behov for tolk,
vil det ikke gå utover de som virkelig er
avhengige og må ha tolk? Dette skjer til
en viss grad i dag. Mange døve har ikke
lyst til å bestille tolk til ting de ikke
føler er viktige, fordi de vet at andre
døve har større behov. Dette skaper en
ond sirkel.

Dette problemet kan løses på to måtet.
Den første, som allerede praktiseres i
dag, er at tolketjenesten prioriterer opp
dragene. Legebesøk prioriteres framfor
tolking på et keramikkurs, barn priori
teres foran voksne osv.

Den andre måten er at døve som bestil
ler tolk selv angir hvor viktig det er å få
tolk. For eksempel kan vi innføre tre
grader av behov:

• Ekstremt. Tilfeller hvor det er
avgjørende for min livskvalitet eller
helse å få tolk. Uten tolk blir det
krise eller alvorlige konsekvenser for
meg.

• Stort. Betyr at uten tolk, vil det bli
slitsomt og medføre ulemper der og
da, og muligens også få konsekven
ser for meg etterpå.

• Moderat. Fint å få tolk, men kan
egentlig klare meg uten. Kommuni
kasjonssituasjonen kan bli brysom
der og da, men har ingen konse
kvenser på lang sikt.

Noen vil kanskje innvende at tolke
tjenesten skal få formidle i fred. Jeg er
uenig. Det er ikke alltid oppdragets art

forteller hvor viktig oppdraget er. Og
det er forskjell på hvor godt døve klarer
seg uten tolk. For eksempel kan et
legebesøk være av alle tre ulike behovs
grader. Legebesøket kan dreie seg om
en livstruende sykdom, men også en
bagatell som å fjerne et par sting. Vi vet
best hvor stort vårt eget tolkebehov er.

Så la oss sette i gang. Hver og en av oss
kan begynne å bestille ti ganger så mye
tolk som vi pleier. Sørge for at avisene
kan skrive «9 av 10 døve får ikke tolk!»
Det trenger ikke være så vanskelig hel
ler. Hvis du for eksempel trener spin
ning eller aerobics fast en gang i uka
på SATS - send en epost og bestill tolk
til fast tid hver kveld ut året. Bruk tolk
til slike ting du kanskje ikke er vant
med å bruke tolk til, og du vil oppdage
mye informasjon du ikke visste du gikk
glipp av.

Hvis dette fungerer, og bemanningen
økes, vil flere døve oppleve at det fak
tisk blir lettere å få tolk til viktige ting.
Problemet vil endre seg fra å bli et stort
problem til et luksusproblem - hvis vi
angir riktig behov og øker bestillingen
mye på oppdrag med moderat tolkebe
hov vil tolkemangelen i framtiden bare
ramme denne typen bestillinger. Som
vi uansett ikke foretar i dag!

Husk at du har rett på lik tilgang til in
formasjon i samfunnet, ikke bare viktig
informasjon!

(*) Fairrrade er et engelsk uttrykk som
inkluderes stadig mer i det norske språket
og som er sammensatt av fair, som betyr
rettferdig, ærlig, redelig - og trade som
betyr handel.
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Norges 'Døveforbunds

årsberetning 2008

Kjære leser!

2008 vil bli stående som et
merkeår i NDFs historie. Fredag
27. juni la kulturministeren frem
stortingsmeldingen om norske
språk. Her ble norsk tegnspråk
omtalt som et språk staten har
ansvar for, og det ble foreslått
at tegnspråk blir offisielt ved at
det innlemmes i en ny, allmenn
språklov. Endelig en anerkjen
nelse av at norsk tegnspråk er
en del av den norske kulturar
ven og det språklige mangfoldet
i Norge!

2008 vil også bli husket for jubileet.
Vi feiret våre første 90 år med en
direkteoverført mottakelse, med blant
annet Prinsesse Martha Louise som
hedersgjest. Det var veldig moro at vi
klarte å ta i bruk ny teknologi slik at vi
inkluderte alle landets medlemmer i
hva som skjedde sentralt!
I 2008 har vi også hatt mye fokus på
endring. Det er mange forhold, både
rundt oss og internt i organisasjonen,
som gjør at vi må tenke nytt i forhold
til hvordan vi driver et forbund som
vårt. I endringsprosessen er det også
viktig å bevare de kulturverdiene som
vi i Norges Døveforbund må ivareta selv
om organisasjonsstrukturen endres.
En av endringene vi må møte, er at
døveforeningene står overfor store
utfordringer ved at døveforeningen ikke
lenger er den naturlige samlingsplas
sen, og at unge gjerne ønsker ad hoc
-oppgaver og ikke forpliktelser over
lengre tid. Da blir kanskje det interes
sepolitiske arbeidet og kulturarbeidet
viktig for fremtiden.
Blant de interessepolitiske sakene vi
har jobbet med i 2008, vil vi også nevne
Tolkeutredningen som ble lagt fram i
mai. Denne kom i gang etter initiativ
fra Norges Døveforbund, og den har en
rekke forslag til forbedringer av organi-

seringen av tolketjenesten. Vi skal passe
på at denne ikke legges i skuffen hos
Arbeids- og inkluderingsdepartemen
tet! Ellers må vi også nevne arbeid med
Diskriminerings - og tilgjengelighets
Ioven, SMS-nødmeldetjeneste, tolking
og teksting av fjernsynsprogrammer og
norske mmer på kino, eldre døves rett
til tegnspråklig eldreomsorg og døve
ungdommers utfordringer på arbeids
markedet - som har væt andre kjerne
områder i NDF dette året.
Barne- og ungdomsarbeidet og
utfordringer rundt undervisning av
hørselshemmede er viktig i NDF, og vi
har derfor gått til det skrittet å ansette
en egen rådgiver for dette arbeidet. Vi
hadde et stort seminar 23. oktober der
vi inviterte til dialog om beste oppføl
gingsmetode etter Cl-operasjon, samt
inviterte til åpen drøfting om fremti
dens undervisningstilbud for hørsels
hemmede.
Bistandsprosjektene på Madagaskar og
i Palestina videreføres og vi har gjen
nomført bistandsseminar for å rekrut
tere flere til dette arbeidet. NDF ønsker
å vokse og bli en større aktør innenfor
bistandsarbeid.
Økonomien gir oss som vanlig utfordrin
ger. Nå ser vi at selve administrasjonen
drives i balanse, men at 90 års jubileet

kostet oss mye. Vi håper at ytterligere
satsing på annonseinntekter og økning
i prosjekter vil kunne bidra til et bedre
2009-resultat.
Norges Døveforbund er ingenting uten
medlemmene og døveforeningene. Takk
for den støtte og det utmerkede sam
arbeidet vi har hatt i 2008! Vi driver på
forskjellige måter rundt omkring i for
eningene og sentralt, men vi tror at det
mangfold av driftsmåter er en styrke
for NDF. Vi ønsker oss en organisasjon
som har en felles kjerne, men som også
tillater at våre kjerneverdier kommer til
uttrykk på ulike måter, alt ettersom hva
som er mest hensiktsmessig lokalt. For
å si det med den engelske sangeren: «If
you love them, set them free» (Hvis du
elsker dem, la dem få være frie).
Denne trykksaken er et kort sam
mendrag av Norges Døveforbunds
årsmelding for 2008. Vi håper den vil gi
informasjon både til våre medlemmer
og andre.
Hanne Berge Kvitvær, forbundsleder

•NORGES
DØVEFORBUND



Fremtidens tolketjeneste

Norges Døveforbund har alltid
arbeidet for å styrke norsk tegn
språk. Det har vært en fanesak
for forbundet at døve elever
skal nyte godt av tegnspråklig
undervisning i skolen. Det har
vært en kamp for å få andre til å
se de rikdommene og verdiene
som ligger i språket. Et felles
språk har sveiset døve sammen
i et fellesskap som knapt noen
andre norske minoritetsgrupper
kan vise maken til.

Fredag 27. juni 2008 var en stor dag
for alle med hjerte for norsk tegnspråk
og en dato som for alltid vil bli husket.
Da presenterte Kultur- og kirkeminis
ter Trond Giske en stortingsmelding
om norske språk. Stortingsmelding 35
(2007-08), «Mål og mening» Meldingen
konkluderer blant annet med at:

- Kulturdepartementet vil gå inn for
at norsk tegnspråk får høyere offisiell
status gjennom en lovforankring. Det
kan best skje ved at norsk tegnspråk

I blir omfattet aven allmenn språklov.
Norsk tegnspråk er et genuint norsk
språk, en del av den norske kulturarven
og ikke minst en del av det språklige
mangfoldet i landet, som vi alle har en
plikt til å ta vare på. Tegnspråk er og vil
i fremtiden være en del av det språklige
mangfoldet i Norge. Det må behandles
som andre fullverdige språk og få den
status som naturlig følger av dette.

Stortingsmeldingen skulle behandles i
Stortinget høsten 2008, men ble utsatt
til første halvdel 2009. Denne aksepten
av norsk tegnspråk har ikke kommet
gratis. Det ligger et målbevisst, langt og
hardt arbeid fra Norges Døveforbund
selv, sammen med sine støttespillere,
for å få norsk tegnspråk anerkjent som
et av de norske språkene.

Fellesskapet rundt eget språk kom
tydeligst til uttrykk da nesten 2000
demonstrerte for norsk tegnspråk foran
Stortinget i november 2007.

Det kom demonstranter fra Tromsø
i nord, busslaster fra Trondheim og
Bergen, ja folk fra hele landet sluttet

Norges Døveforbund deltok i
2008 i et offentlig utrednings
arbeid for å gi en samlet og
fremtidsrettet oversikt over
området innen tolking og kom
munikasjonstjenester/ forslag
som ble overlevert til Arbeids
og inkluderingsdepartementet.
Utredningen legger frem 25
forslag til endringer - både når
det gjelder rettigheter/ tolke
tilbudet/ organiseringen, ram
mevilkår og andre forhold.

Tolkingens hensikt er å sikre retten
til kommunikasjon og retten til me
nings- og ytringsfrihet - altså de mest

opp om mønstringen som sa at nok er
nok. Nå vil ikke døve lenger tåle språklig
undertrykkelse.

Som en naturlig følge av norsk tegn
språks status vil Språkrådet få det fagli
ge ansvaret for språket, på samme måte
som det har for bokmål og nynorsk.

grunnleggende forutsetninger for men
neskelig frihet. Det viktigste for Norges
Døveforbund er:

• At retten til tolk når man trenger det
blir reell. At det er lovbrudd når man
ikke får tolk når det er bestilt. Mange
opplever å ikke få tolk som forventet
og mange unnlater å bestille fordi
man tror man ikke får det.

• At tolketjenesten er tilgjengelig hele
døgnet gjennom turnustjeneste og
bedre utnyttelse av ressursene.

• At all tolking blir finansiert av
Arbeids- og velferdsetaten.

• At det blir avsatt penger til flere faste
tolkestillinger.

• At det blir en bedre organisering av
tjenesten, bl-ant annet gjennom nytt
datastyringssystem og enklere bestil
lingssysterner.

• At det utvikles bildetelefontolking

• At kvaliteten på tolkingen heves
gjennom bedre utdanning og tilbud
om etterutdanning. Døve må også få
mulighet til å utdanne seg til mellom
tolk, stemmetolk, tolk for døvblinde
og internasjonal tolk.



Diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven

Norges Døveforbund arbeider
for å sikre døve bedre tilgjenge
lighet på alle områder i samfun
net.

Anerkjennelsen av norsk tegn
språk og rett til tegnspråk
tolking har åpnet dører som
tidligere var lukket for døve
i samfunnet. Men fremdeles
er manglende kunnskaper om
døve, dårlige holdninger og
mangel på vilje med på å skape
barrierer.

I flere år har vi hatt god nok tekno-
logi til at billedtelefonen burde vært
den selvfølgelige telefonen for alle
som kommuniserer på tegnspråk. En
telefonsamtale er en muntlig samtale.
Hvorfor skal døve da fremdeles ta til
takke med skrivetelefoner, der en sliter
skriftlig med å formidle meninger og
stemninger? I dag gis billedtelefon som
et teknisk hjelpemiddel bare til døve
under 26 år! - ja en utrolig regel- og til
døve i arbeidslivet. Men eldre og ufø
retrygdete som kanskje mest trenger
de sosiale godene en telefonsamtale
kan gi, holdes utenfor. Kampen for at
alle døve skal tilstås billedtelefon som
teknisk hjelpemiddel fortsetter for fullt!

NRK har egen tegnspråkkanal som
tolker nyheter, debatter og barne-tv til
tegnspråk. Mange andre programmer
tekstes, men det er langt igjen før døve
får samme tilgang til informasjon som
hørende. Mens tilbudet til hørende
tv-seere stadig bygges ut av NRK selv
må døve sloss med nebb og klør for å
få sin del av kaken. Mens NRK bruker
hundrevis av millioner på sendinger fra
store sportsmesterskap som samler
hele nasjonen foran tv-apparatene, blir
døve holdt utenfor fordi det ikke finnes
noen ekstra tusen kroner til å tekste og
tegnspråktolke programmene.

Norske filmer på kino blir sjelden
tekstet. Staten gir 300 millioner årlig i
støtte til norske filmprodusenter. Staten
tilbyr seg også å betale for tekstingen
av filmene. De fleste filmprodusentene
tar med glede imot statsstøtten, men
takker nei til pengene som kunne gitt
filmene tekst, hvorfor? Fordi de mener
at teksting av norske filmer ødeleg-

ger den kunstneriske kvaliteten! Og så
lukker man øynene for at det norske ki
nopublikummet er vel vant til tekstede
filmer, og at alle de beste filmene som
vises på kinoene er utenlandske og de
er tekstet.

Norges Døveforbund arbeider også for
å skape trygghet og sikkerhet for den
enkelte. Blant annet gjennom teknolo
giske løsninger ved for eksempel nød
situasjoner, at man blir varslet og selv
får muligheten til å varsle nødnumre via
SMS.

Tilgjengelighet handler også om eldre
døves rett til å ha hjemmehjelp som kan

Norges Døveforbund har
deltatt i en arbeidsgruppe som
har jobbet med spørsmål knyt
tet til hvordan informasjon,
varer og tjenester skal dekkes
av Diskriminerings og tilgjenge
lighetsloven som trådet i kraft
1. januar 2009.
Loven skal sikre alle samme
rett til deltakelse i samfunnet.

Spørsmål om teksting/tolking på tv
og kino, er ikke med i loven, men tas
opp i egne utredninger med sikte på å
føre det inn i loven i løpet av som
meren 2009. For Norges Døveforbund
er det viktig at alle norskproduserte
programmer på fjernsyn tekstes/
tegnspråktolkes (også reklame). Døve

tegnspråk og plass på sykehjem eller
omsorgsbolig hvor de kan kommuni
sere med omgivelsene. Kommunenes
økonomi skal ikke være avgjørende for
om eldre døve får et kvalitativt godt
tilbud - det handler om menneskeverd
og livskvalitet.

I et optimalt tilgjengelig Norge er det
hver enkelt som selv tar alle beslutnin
ger i eget liv. Norges Døveforbunds vik
tigste oppgave er å påpeke behovene
og tydeliggjøre overfor regjeringen og
Stortinget hva som mangler for at døve
likestilles med hørende i det norske
samfunn.

må ha en garanti for at alle ekstra
nyhetssendinger og viktige hendelser i
samfunnet blir tilgjengelig. Alle norske
filmer skal tekstes også fremmed
språklige filmer som dubbes til norsk
tale. Web tv må også tekstes/tolkes.

På områder hvor det er direkte
kontakt med kunder/klienter må
det bli obligatorisk med kunnskaper
i døves kommunikasjonssituasjon.
Spesielt serviceyrker som politi,
helsepersonell, reiseliv og lærerut
danning. Innenfor disse yrkene må
det også være et krav at de be
hersker det norske håndalfabetet.
Telekommunikasjon må bli bedre og
mer tilgjengelig - økt tilgang til varer
og tjenester via sms, e-post og bilde
telefon.



Norges Døveforbund

har 25 lokale døveforeninger og 2.247
medlemmer. Dette er en nettoøkning

på 35 medlemmer i 2008. Dette for
bundsstyret ble valgt på siste landsmø
te i Molde: Hanne B. Kvitvær, Stavanger

- forbundsleder, Cathrine Stensrud,

Vear - nestleder, og styremedlem
mene Siv Mittet, Ål, Gunnar Hansen,
Bergen, Hedvig Sinnes, Stavanger, Niels

Kristensen, Oslo, Irene Greftegreff, Oslo
og Sissel Gjøen (ansattes representant).
Varamedlemmer er Eivor Berg, larvik,
Arne lundqvist, TromsØ og Gunn Kristin

Selstad, Bergen.
Generalsekretær er Paal Richard
Peterson, som leder sekretariatet i
Grensen 9, 0159 Oslo.

Alarmtjeneste

Interessepolitisk arbeid tar tid. Så
også med saken om å få til en vel

fungerende nødmeldingstjeneste
for døve. Etter flere møter med
Samferdselsdepartementet og hø
ringsrunde i samferdselskomiteen
på Stortinget hadde vi et møte med
KOKOM i desember. KOKOM er et
nasjonalt kompetansesenter for helse
tjenestens kommunikasjonsberedskap.
Prosjektleder for nødmeldetjenester
er Egil Bovim. Det er den tekniske
biten med tjenesten for døve som er

utfordrende. Det vanlige nettet for
sms-meldinger blir for usikkert når det
gjelder nødmeldinger. Vi kan risikere

at det tar for lang tid før meldingen
kommer frem. I dag er det 72 lokale
nødmeldingssentraler i Norge. Det
mest hensiktsmessige er kanskje at en
sentral bygges opp med kompetanse på

betjening av nødmeldinger via sms og
eventuelt også via bildetelefon. En slik
sentral må da ha ansatt tegnspråktolk
og medisinsk ekspertise slik at sentra
lene kan kommunisere direkte med
døve. I 2009 vil KOKOM begynne å teste

ut ulike løsninger.

Skole og utdanning

NDF ser med bekymring på det synken
de elevtallet ved skolene for hørsels
hemmede, og den økende tendensen
til at tegnspråk velges bort for døve

barn. Vi ansatte i 2008 en rådgiver for
oppvekst, skole og utdanningssaker og

forbundet deltar aktivt i utarbeidelse av
en veileder som presenterer regelver

ket for opplæring av barn og unge med
nedsatt hørsel. Den følger hele forløpet
fra barnet er nyfødt til det er ferdig
med videregående opplæring.

Likemannskurs for
seniorer

NDFs seniorpolitiske utvalg arrangerte
et landsdekkende likemannskurs for 32
representanter for det lokale senior

arbeidet, i Bergen 29. mai til 1. juni.
Noen av temaene som ble diskutert var

problemer med kommuner som ikke vil
betale ekstra for sykehjemsplasser for

døve i andre kommuner, miljøene i se
niorgruppene - tar vi vare på hverandre
og spesielt de som er alene?, hjemme

hjelp som ikke kan tegnspråk, mange
eldre døve er spesielt ensomme i ferier

og da er tilbudene stengt, 60pluss et
tiltak som får seniorene ut og trimme
og liknende.

Kultur

Norges Døveforbund mottok i 2008
kr 747 000 fra Norsk Kulturråd. Vår
oppgave er å kanalisere midlene til kul
turelle aktiviteter for døveforeninger,
enkeltpersoner (døve) og vedlikeholde
/ bygge ut et nettverk innen kultur.
Døve kan ikke delta i alle kulturtilbud i
storsamfunnet, da det i mange sam
menhenger krever hørsel for å ta del
i kulturtilbudet. Midlene ble brukt til

instruktørstøtte, foredragsstøtte, lokale
kulturaktiviteter, kulturpris, gjester/

turneer, døves kulturdager, nordiske og
internasjonale arrangementer.
Norge Døveforbund ser på tilskuddet
fra Norsk Kulturråd som en delvis kom
pensasjon for manglende tilrettelegging
av kulturtilbud for døve i Norge.

Kulturpris

Det ble utdelt to priser il kr 5000, den
ene til Karl Fredrik Robertsen, Oslo som
i mange år har gledet publikum som
skuespiller, instruktør og poesiarbeider.



Den andre prisen til Elly Egeland som
gjennom mange år har nedlagt et stort
arbeid i Stavanger Døvesenter.

Eldre døves kulturtreff

I Bergen, midt i festspilltiden, gjen
nomførte NDF og Bergen Døvesenter
Eldre døves kulturtreff. I salen satt 200
storfornøyde publikummere. På scenen
imponerte ca. 20 seniorer med teater,
sketsjer og historier fra den gang da.
Programleder var Toralf Ringsø, akkurat
som ved Unge døves kulturdager i 1967.
Det er en oppgave han mestret til fin-

gerspissene. Han hadde en kontakt og
en dialog med tilskuerne som skaper en
helt særegen stemning. For å få delta
på scenen måtte man være over 55
år, men i salen var det heldigvis ingen
aldersgrense selv om de fleste var godt
voksne.
Det var også funnet tid til populære
innspill som en visuellspørrekonkur
ranse ved Rune Anda, casinospill ved
ekteparet Gunhild og Arnulf Pedersen
og foredrag om «Døves utvandring
fra Norge til Amerika» ved Jon Martin
Brauti. Det var også plass til utstillinger
og ikke minst tid til den gode praten.

Døves Kulturdager

De 41. Døves Kulturdager ble arrangert
i Stavanger i oktober, med Stavanger
Døvesenter som dyktige arrangører.
500 tilskuere koste seg med teaterfo
restillinger, stands, utflukter, festmid
dag og gudstjeneste.

på scenen i Stavanger Forum sto ama
tørteatergrupper fra døveforeningene i
Oslo, Bergen og Stavanger. Fra Conrad
Svendsen Senter deltok teatergruppen
Panorama, og Teater Manu viste en
forestilling som var laget av et teater-

verksted. Gledelig var det at vi igjen
fikk se elevene fra Ål folkehøyskole og
kurssenter for døve på scenen, med sin
blanding av døve og hørende skuespil
lere.

Kulturdagene ble avsluttet søndag med
en meget godt tilrettelagt tospråklig
gudstjeneste i Stavanger Domkirke, der
man også klarte å formidle tegnspråk
poesi og den rikdommen som ligger i
norsk tegnspråk.

Døves Kulturdager er det største år
lige møteplassen i døvemiljøet. Det er

fantastisk å kunne «bade i tegnspråk»
fra fredag til søndag. Ingenting er som å
treffe gamle venner, jo kanskje det å få
nye venner - og begge deler opplever
man på kulturdagene.

Tegnspråktolkede

teaterforesti Ilinger

Kulturdepartementet ga et tilskudd på
kr 336 000 i 2008 til tegnspråktolkede
teaterforestillinger.

Interessen blant døve som ønsker å se
tolkede teaterforestillinger er meget
stor.

I løpet av 2008 ble 8 teaterforestillinger
tegnspråktolket på 12 forskjellige ste
der. Blant annet ble «Putti Plutti Pott»
ble tegnspråktolket i 6 byer, og «Kaptein
Sabeltann» hadde 4 tegnspråktolkede
forestillinger.

Barne- og familieforestillinger ble
prioritert og av andre forestillinger kan
nevnes «Hakkebakkeskogen», «Folk og
røvere i Kardemommeby», «Askeladden
og de tre prinsessene i berget det
blå», «Brødrene Løvehjerte» og «Jul i
Blåfjell».

Helse og Rehabilitering og
prosjekter

Norges Døveforbund er medlem i
stiftelsen Helse og Rehabilitering. Siden
starten i 1997 til og med 2007 har
forbundet mottatt prosjektmidler til
gjennomføring av 49 prosjekter, hvorav
13 har gått til døveforeningene og fyl
keslagene. Andre instanser som har fått
prosjektmidler via Norges Døveforbund,
er Rycon AS, Døvekompetanse AS,
Møller kompetansesenter, Skådalen
kompetansesenter, Rikshospitalet,

Stiftelsen Signo, Døves Media, Teater
Manu og Rådgivingskontoret for hør
selshemmede, Oslo.

Norges Døveforbund fikk i 2008 kr 3,35
mill (inklusiv 10 % i administrasjonstil
skudd) til å gjennomføre 7 prosjekter.

Kursvirksomhet

NDF mottok 1, 1 million kroner fra
Funksjonshemmedes Studieforbund til
kursvirksomhet. Tilskuddet ble fordelt
med kr 760.000 til sentrale kurs og
resten til lokale kurs.





Medlemsfordeler i Norges
Døveforbund

Som medlem i NDF får du en rekke
medlemsfordeler:

• Medlemsbladet Døves Tidsskrift fritt
tilsendt 10 ganger årlig

• Hjelp til rettshjelp - første konsulta
sjon med advokat gratis, deretter
subsidiert timepris.

• Rabatt på hotellopphold gjennom
FFO på Scandic Hoteis, Choke Hotels
Scandinavia og Thon Hotels

• Løpende informasjon om nyheter,
kurs og kulturtilbud

• 20 % rabatt på billetter hos Teater
Manu

• Rimelige oppholdspriser ved Ål folke
høyskole og kurssenter for døve, for
eksempel i påsken

• Innlogging/medlemsfordeler på
deafnet.no.

Merk at medlemstilbudet utvides
løpende, så følg med på deafnet.no.

Verven venn eller bekjent

NDF trenger flere medlemmer for å stå
sterkere i kampen for å få gjennomført
våre politiske mål.
Hjelp oss i dette arbeidet med å verve
nye medlemmer. Se de flotte vervepre
miene på deafnet.no.

WEB Shop

på deafnet tilbyr vi en rekke kvalitets
produkter til rimelige priser. Her kan du
velge mellom T-trøyer med håndalfabe
tet, caps, kaffekrus, paraplyer, ryggsek
ker osv - bare for å nevne noe. Disse
produktene egner seg også yppelig som
gaver.

NDF kjemper for...

• at norsk tegnspråk blir anerkjent som
det rike og velfungerende språket
det er

• at døve skal få en bedre hverdag - et
mer tilgjengelig samfunn

• at døve skal bli akseptert på arbeids
markedet

• at døves rett til tolk skal bli reell

• at døve skal få et bredt tegnspråklig
kulturtilbud

• at forholdene skal bli optimale for
alle døve og tunghørte barn

• at alle som underviser døve må
beherske norsk tegnspråk

• at tv-programmer tekstes / tolkes

• at alle kinofilmer tekstes

• at levevilkårene til døve i den 3.
verden skal bedres

Som medlem i Norges Døveforbund
spiller du på lag med oss som kjemper
for norsk tegnspråk og et bedre sam
funn for døve!

Støtt en god sak

Norges Døveforbund har erfart at flere
døve - både med og uten livsarvinger,
ønsker å testamentere hele eller deler
av arven til forbundet, som en takk for
den innsatsen som gjøres for å skape et
bedre samfunn for døve.

For å etterlate en form for siste vilje
foretrekker de fleste å sette opp et tes
tamente. Hvis man er uten livsarvinger,
kan man da sikre at arven går direkte
til ønskede formål- uten at pengene
tilfaller staten.

I andre tilfeller er det enkelte som
ønsker å tilgodese eksempelvis frivillige
organisasjoner, utover lovens krav til
arvefordeling. Forutsatt at formålet er
lovlig og man oppfyller lovens krav til
pliktdeisarv, er det opp til en selv hvem
eller hva man vil gi pengene til. Det
kreves imidlertid at testamentet skal
være gyldig.

I denne forbindelse er det noen formel
le krav som må være oppfylt. For å sikre
dette anbefaler vi at man tar kontakt
med en advokat, slik at den siste vilje
virkelig kan oppfylles.

Kontakt oss gjerne på teksttelefon
23 31 0640, telefon 23 3106 30 eller
e-post post@doveforbundet.no hvis du
ønsker å forhøre deg om denne mulig
heten, eller trenger advokathjelp.

Du kan også støtte Norges DØveforbund
ved å delta i våre innsamlingskampanjer
eller gi direkte bidrag via vår konto:

8200.01.17004.
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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.

Brannalarm og døve
Av Jim Vold

Jeg vil først takke
Holtan Døves Sports
klubb og Norges
Fotballforbunds
døveutvalg for et flott
og godt gjennomført
døvemesterskap i fut
sal i Tønsberg, siste
helg i januar.

Jeg deltok som frivilllig hjelper og ønsker
å ta opp en episode som det bør gjøres
noe med. Søndag ble brannalarmen i
idrettshallen utløst to ganger. (Det ble
senere slått fast at dette skyldes damp fra
dusjen.)
Hva skjedde da alarmen gikk? Ved den
første alarmen gjorde noen tolker og folk
fra Røde Kors døve oppmerksom på at
det var brannalarm. Alle gikk mot ho
vedutgangen, der det fort ble helt fullt av
folk. Ingen benyttet de andre nødutgan
gene. Heldigvis var alle rolige, men det

var ingen rutiner på hvordan man skulle
løse oppgavene ved en brann.

Rett før finalen ble alarmen igjen utløst.
Under evakueringen spurte jeg to Røde
Kors-folk om folk kunne spasere ut via
en annen nødutgang. De hadde nemlig
igjen veiledet alle ut mot den samme ho
vedutgangen, som raskt ble overfylt. Jeg
følte jeg måtte gripe inn i evakueringen
og veilede folk mot en annen nødutgang
slik at idrettshallen ble tømt mye raskere.

Det var godt at det var blind alarm. Hvis
det virkelig hadde vært brann og alle
hadde blitt stuet sammen ved hoved
utgangen hadde vi fått et langt større
problem. Jeg merket også at det var pro
blemer å få jaget folk ut av garderobene,
de skjønte ikke alvoret.
På bakgrunn av dette vil jeg stille noen
kritiske spørsmål til arrangørene:

l: Er sikkerhet og trygghet en prioritert
sak foran slike store arrangementer?
2: Er det foretatt noen evaluering av
evakueringene ved døvemesterskapet?
Det må være viktig å samle seg erfaring
som kan brukes til neste gang det skjer
en brann. Enten det er under idrettsar
rangementer eller andre arrangementer
som døveforeninger eller Norges Døve
forbund har ansvaret for. Hva med andre
store arrangementer som for eksempel
landsråd, landsmøte og Døves Kultur
dager?
Hvorfor jeg tar opp disse spørsmålene?
Jo, fordi det nesten bare var døve til stede
under døvemesterskapet og vi døve bør
vite hvordan vi skal takle evakueringer
som dette. Etter min mening burde
dette ha vært evaluert omgående etter
mesterskapet i Tønsberg. Jeg synes det er
helt feil om vi døve har en slik holdning:
«Dette skjer ikke med oss».

Døveidretten 2009
Av Johnny Olsen, Hamar

De siste årene har
fortalt at integrerin
gen av døve i særi
drettsforbund ikke
har gått den døves
vei, snarere, tvert i
mot. Visjonen er som
tidligere nevnt god,
men, den har ingen

rot i virkeligheten.
Slik det nå har utviklet seg, viser det
seg at det er skrivebordspolitikk, særlig
i lagidrett (fotball). Sterke ord kanskje,
men, ikke tomme.
Hvis man går videre i dybden i denne
problematikken, så kan man stille dette
spørsmålet: «Man kan ha egne orga
nisasjoner på klubbnivå, men, ikke på
forbundsplan. Hva er forskjellen prinsi
pielt sett?»
Døvefotballen føler seg mellom barken
og veden. Norges Fotballforbund vet

ikke om de skal behandle døvefotballen
som toppfotball eller breddefotball? Den
er begge deler. Hvilke kriterier skal legges
til grunn når det gjelder landslagsuttak?
Skal kriteriene følge norsk toppfotball
eller skal de følge internasjonal døvefo
tball? Norsk døvefotballligger rangert
høyere enn norsk landslagsfotball for
øvrig: 4 - 6. plass i kvinnefotball, mens
herrefotballen ligger svakere.

Herrelandslaget for hørende ligger i dag
så langt ned som på 50. plass, men kalles
for toppfotball og får dekket alle sine
utgifter i forbindelse med samlinger og
reiser. Kanskje ikke en relevant sammen
ligning, men prinsipielt?!

Norges Fotballforbund skal som sær
forbund også ha økonomisk ansvar for
døvefotballen, enten det gjelder aktivite
ter her hjemme eller landslagsdeltakelse

ute i verden, men kvier seg for å følge
opp dette. Fordi døvefotballen er liten og
blir betraktet som breddeidrett?

Døvefotballen kan ha egen sponsorvirk
somhet, men får ikke bruke de midlene
tillandsalgsdeltakelse. Landslagsdeltakel
se skal betales av Norges Fotballforbund
følger ikke opp når landslagene ønsker
å få internasjonal matching. Viktigste
og nærmeste internasjonale arrangement
er Deaflympics i Taiwan i sommer, der
damelandslaget ønsker å delta. Men
deltakelsen er i det blå, grunnet fotball
forbundets kriterier, manglende forståelse
og dets tolking av integreringspolitikk.
Dette gir til slutt et bilde av hvor døvei
dretten har havnet, når den ikke styres av
døve selv. En egen døveidrettsorganisa
sjon, som tidligere, ville gavne alle parter
og bli lettere å plassere på organisasjons
kartet til Norges Idrettsforbund.
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• ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
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Tegnspråkkurs
Kjenner du noen som har kontakt med døve og tunghørte gjennom arbeid,
studier eller på fritid og som du mener bør lære tegnspråk?
Tips dem om dette tegnspråkkurset:

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset er først og fremst et kurs i tegnspråk og døves kultur. I tillegg vil det være tema som omhandler døves
samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk.
11. - 15. mai 2009
Pris: Kr 7000,- inkl. kost og losji.

Påmeldingsfrist: 1. Mai 2009
Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AL
v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, sms 95 01 93 23
eller til sentralbordet 32 08 26 00

ti ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for familiemedlemmer til voksne døve/
tunghørte personer
Grunnkurs: 24. - 29. mai 2009

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

Påmeldingsfrist: 1. mai 2009

Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AL
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, tlf /sms 95 01 93 23
eller til sentralbordet 32 08 26 00.

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte
Grunnkurs 7. - 12. Juni 2009

Målet med kurset er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
For å nå dette målet er kursene ,uke mye for familie og nære venner som for den hørselshemmede selv.
Kurset dekkes av folketrygden. Reise og opphold dekkes av NAV trygd på den hørselshemmedes hjemsted.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2009.

Påmeling sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al.
v/Sissel Thon, sisseLthon@al.fhs.no, tlf/sms 41 46 45 56
eller til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

• ÅL FOLKEHØYSKOLE
_ OG KURSSENTER FOR DØVE
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~I ÅLFOLKEH0YSKOLE
U OG KURSSENTER FOR DØVE

Tegnspråk for hørende
Idrett og friLuftsliv
Kunst og håndverk
Drama og teater

Nå er det din tur ...
Be om. opplysn inger og søknadsskjema

I ÅLFOLKEH0YSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Bakketeigen
3570 Al
Sentralbord 32 08 26 00
aal.folkehogskole@al,fhs.no
www.al.fhs.no

Ønsker du å Leie hytte på AL i påsken?
FøLg med på www.deafnet.no



Nordiske møter
Nordisk velferdssenter arbeider for
å styrke det nordiske samarbeidet.
Det er en institusjon under Nordisk
Ministerråd. De har bevilget 6 mil
lioner svenske kroner til 41 forskjel
lige organisasjoner.
Døves Nordiske Råd har fått kr.
50.000 ril to møter, et i vår og et til
høsten. Ungdomsforbundene i de
nordiske døveforbundene har fått kr.
35.000, mens Døvblittes Nordiske
Råd har fått kr. 36.000.

Ny leder i SDR
Sveriges Dovas Riksforbund har
kongress (tilsvareter NDFs lands
møte) 11. - 14. juni i Leksand.
Kongtessen blir historisk fordi for
bundsleder Lars-Åke Wiksttom har
bestemt seg for å gå av.

Valgkomiteens forslag på ny leder
er Cathrine Bjorksrrand fra Orebro.
Mange husker kanskje at Cathrine
en periode var ungdomskonsulent i
Oslo Døveforening? Selv om valgko
miteen freslår henne vil det vente-
lig komme benkeforslag på andre
kandidater, derfor blir det spennende
å følge valget i Sverige.

Til kongressen er det kommet 200
forslag som skal behandles, et impo
nerende tall. SDR har kongress hvert
fjerde år slik at de som velges og det
som vedtas i juni gjelder for perioden
2009 til 2013.

Tegnspråksenter
på Jyvaskyla universitet
Finlands Dovas Forbund krever at
Jyvaskyla universitet blir et senter for
tegnspråkforskning og tegnspråkun
dervisning i Finland. I en henvendelse
til undervisningsministeren påpeker
forbundet at universitetet er det eneste
i landet som har stått for en betydelig
satsing på tegnspråkfeltet. De mener at
alle ressursene for utviklingen av finsk
tegnspråk bør samles på ert sted og sikres
faste økonomiske tilskudd. Finlands
Dovas Forbund mener at staten bør ta
ansvar for å trygge forskning, studier
og undervisning i finsk tegnspråk og i
finlandssvensk tegnspråk gjennom lov
festede rettigheter, og i samarbeid med
tegnspråkforskere og tegnspråkbrukerne.
Blant annet kreves det at det satses mer
på grunnforskningen og utviklingen av
tegnspråkordbøker.Kilde: www.kl-deaf.fi

Danske skoleelever straffet
Fire elever ved Nyborgskoien i Danmark
ble tatt inn til avhør av politiet med
håndjern på erter uroligheter på skolen. I
seks timer ble de sittende med håndjern
på uten at der var noen kommunikasjon
mellom de anholdte og politiet.. Politiet
tilkalte heller ikke tegnspråktolker. Dan
ske Døves Landsforbund (DDL) reagerte
straks på at de mener å bruke håndjern
på døve er en unødvendig krenkelse i
denne saken. Det fratar elevene mulig
het for å kommunisere. Innvendingene
til DDL går på det prinsipielle i saken og
landsforbundet går ikke inn i detaljene
omkring det som skjedde på skolen.
Kilde: www.politiken.dk

Døvefotball i Danmark
Mens døvefotballen i Norge sliter med
forholdet til Norges Fotballforbund er
det en helt annen giv i Danmark. Det
danske døvelandslaget i fotball, både for
menn og kvinner, skal delta i DeaBym
pies i Taiwan i september.
Landslagstrener Morten Olsen gir her
relagene moralsk oppbakning før de
innledende kampene mot Kazakistan,
Argentina og Ukraina. Han sier:
- Det gleder med at Danmark har kvalifi
sert seg til Døves OL i fotball. Jeg håper
også at jeg får tid til å treffe de danske
spillerne før de drar til Taiwan. Det
håper jeg å finne tid til.

81 land og 4000 idrettsutøvere har
foreløpig meldt seg på de 21 DeaBym
pies. Danmark deltar med 57 idrettsfolk.
Foruten fotball er det danske deltakere i
skyting, orientering, bowling, badminton
og bryting. Se på sportssidene om den
norske deltakelsen under mesterskapet.

Krise på Madagaskar
Fra døveforbundet på Madagaskar
har vi fått melding om at all virksom
het er opphørt på grunn av mangel på
penger. Alle oppsparte midler er brukt
og forbundet har ikke kan ikke lenger
betale lønn til de ansatte. Bare de mest
nødvendige oppgaver vil bli utført frem
til økonomien igjen er på fote. Som kjent
har Norges Døveforbund er prosjekt for
det gassiske døveforbundet, og vi venter
på en redegjørelse fra NDF i neste blad
hva som egentlig er bakgrunnen for den
akutte krisen for Madagaskars Døvefor
bund.
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Film:
helge.herland@doveforbundet.no - Bilder: Exposed Film Productions

Som dokumentarfilm kan «Sannhets
jegeren» bli noe langtekkelig, men den
engasjerer like fullt - og ikke minst for
oss som selv er døve. Øen tat for seg et
svart kapittel i norsk rettshistorie, og et
tragisk kapittel i norsk døvehistorie.

Filmen følger Sandberg og Asbjørnsens
arbeid for å få Høyesterett til å gjenoppta
saken. De foretar rekonstruksjoner og
intervjuer folk som var involvert i saken
i Trondheim for 30 år siden. Sandberg
og Asbjørnsen utfyller hverandre godt,
Sandberg som den rolige og teRekterende
- der Asbjørnsen bidrar med morsomme
og spontane replikker. Vi får se en dypt
rørt justisminister Stotberget som ber
Fritz Moen om unnskykJning.på vegne
av staren, men unnskyldningen kommer
for sent. Moen døde midt under produk
sjonen av filmen, tragisk for Fritz Moen
og et tap for utformingen av filmen som
ville tjent på å profilere ham mer enn de
kGfte sekvensene vi nå får se av hoved
personen.

Det som kanskje gjør sterkest inntrykk
er hvordan tidligere politisjef Frode
Asbjørnsen i begynJ;lelsen stiller seg helt .
avvisende til at politiet kar\. gjøre feil i
etterforskningen, hvordan han som god
politimann stiller seg på sine kollegaers
side - og så hvordan han i løpet av filmen
skiftet fra skepsis til undring, raseri og
fortvilelse på politietatens vegne. Det
er sterkt å se en pensjonert politimann
skamme seg slik over det dårlige hånd
verket som ble gjort av politiet i saken.

saken, også at det blir laget en dokumen
tarfilm om hans arbeid i Fritz Moen
saken. Han hadde imidlertid fortjent at
det ble laget en mer påkostet film aven
slik unik historie. Filmen hadde tjent på
om flere sekvenser ble dramatisert. Nå
ble det mye radio. Det er sjelden filmen
gnper oss.

For et blad som leses av døve er det viktig
å understreke at filmen først og fremst
er om Tore Sandbergs sitt arbeid og i
mindre grad forteUer noe om Fritz Moen.
Litt skuffende for oss døve som gjerne
ville ha sterkere fram hvordan Fritz
Moen har opplevd saken og de mange
årene i språklig fengselsisolasjon. At Fritz
Moen i filmen også omtales som døv
stum, talehemmet, multihandikappet)
bevegelseshemmet osv gjør at mytene om
døve får leve videre. Kan vi snart håpe på
at media omtaler Fritz Moen som døv,
punktum.
Tore Sandberg har selvsagt fortjent all
den heder og ære han kan få i denne

Sannhetsjegeren er en kriminaldokumen
tar om privat etterforsker Tore Sandberg,
tidligere nyhetsjournalist i NRK - og
tidligere politisjef Frode Asbjørnsen og
deres etterforskning av to seksualmord
som rystet Trondheim på slutten av 1970
tallet. Sandberg har lenge ment noe var
galt i Fritz Moen saken, og sammen med
Asbjørnsen rekonstruerer de hendelses
forløp og samtaler med de involvette
innen Foliti, påtalemyndighet og vitner
i det som blir Norges alvQrligste justis
mordsak. Sandberg kjemper en lang og
hard kamp for å få gjenopptatt begge
drapssakene Fritz Moen fengsles for.
Ener over 18 år i fengsel frifinnes Fritz
Moen for det ene drapet, filmen følger
kampen for å få ham frikjent for begge
drapene.

SPILLETID: 86 minuner
REGI: Erlend Mo
PRODUSENT: Bjørn Eivind Arskog
FOTO: Gunhild Westhagen Magnor
Eirik Wattngård Caroline Woie Bjørn
Eivind Aarskog
PRODUKSJON:
Exposed Film Productions AS
MEDVIRKENDE:
Tore Sandberg, Frode Asbjørnsen, Olaf
Jakhelln, Kjell Reitan, Jen Christian
Elden, Britt Sørensen, Solveig Askjem,
Anne Regine Førland, Kari Berg Hansen

Mye om Tore Sandberg,
lite om Fritz Moen
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Ungdomsseminaret på Al
13 - 15. februar gjennomførre NDF er
internasjonalt seminar for ungdom på Al
folkehøyskole og kurssenter for døve. 15
ungdommer delrok og programmer inne
holdr remaer rundr bisrandsarbeid, blanr
annet om DeafAid og NDFs arbeid på
Madagaskar og i Palestina. Ungdom
mene fikk kunnskap om hvordan en
kommer i gang med bistandsprosjekt.

Ungdommene fikk også kunnskap om
NDFU, DNUR, EUDY og WFDYS.

Forbundsleder Hanne B Kvitvær var
leder for kurset og med sin brede inter
nasjonale erfaring hadde hun mye å dele
med ungdommene.

Meldingene fra ungdommene erter
kurset tyder på at de var godt fornøyd
med helgen på Al. Mange av deltakerne
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kan nok tenke seg frivillig arbeid for
DeafAid - eller i andre frivillige orga
nisasjoner innenfor det inrernasjonale
døvearbeidet. Det er sror interesse blant
ungdommene for flere kurs, det kom

Internasjo
nal junior
leir på Ål

NDF har på
korr varsel
overtart ansvaret
for å arrangere
den fjerde
internasjonal
juniorleir
2. - 9. august
på Al.

Det er et tilbud
for aldersgruppen
13 -17 år
og det ventes
deltakelse fra de
fleste land
i verden.

Niels Kristensen
er hovedleder for
leiren.

<..Medlemsblad for 1'{<;>rges 'Døveforbund

forslag på temaer som: Audisme, deaf
hood, diskriminering og tilgjengelighet,
reiseliv, språkreiser, teamarbeid osv.

På bildet ser vi alle deltakerne samlet.

3/2009



Rettighetssenteret til FFO er populcert
Tekst og foto: Anette Skomsøy

2008 var et rekordår i antall henvendelser til FFOs Rettighetssenter. På ett år har senteret fått hele 33 prosent
flere henvendelser. Størst er økningen i NAV-relaterte saker. Antall henvendelser som handlet om trygd økte
med 50 prosent i fjor, og uførepensjon stod i fokus i hele 167 saker som juristene svarte på i 2008. Dette er en
økning på 76 prosent fra 2007.

Stiftelsen Signo er en diakonal virksomhet som
blant annet driver botilbud for døve elever i
videregående skoler

FFOs jurister flr stadigflere henvendelser. F.v.
Anne Therese Sortebekk, Heidi Sørlie-Rogne og
Maren Anna Dam.

prosent flere saker), uførepensjon (76
prosent flere saker), tannhelsetjenester
(136 prosent flere saker) og trygdebil (52
prosent flere saker).
- Alle spørsmålene om sykepenger, trygd
og uførepensjon som senteret har fått det
siste året viser at de store omleggingene i
det offentlige har store konsekvenser for
enkeltpersoner som må forholde seg til
reformerte etater som NAV og Skatteeta
ten, sier Dam.
Andre saker som fortsatte og økte i

antall henvendelser i 2008 handler om
oppvekst og utdanning, økonomi og
skattespørsmål. Senteret fikk inn 72 flere
saker innenfor økonomi og skatt i fjor, og
økningen er aller størst i spørsmål rundt
forsikring og særfradrag.

Har du et rettighets
spørsmål?
FFOs Rettighetssenter kan kontaktes på
e-post til rettighetssenteret@ffo.no. Mer
info på www.rettighetssenteret.no

Juristene ved FFOs Rettighetssenter har
til sammen betjent 1416 saker i 2008.
Maren Anna Dam, faglig leder ved
senteret, tror at årsaken til at så mange
tar kontakt er at senteret har blitt bedre
kjent ute blant folk, samt et stort udekket
rettshjelpsbehov.

- Vi opplever stadig at det offentlige
ikke overholder veiledningsplikten sin.
Dessuten har folk behov for rask veiled
ning i forhold til sin sak. I motsetning til
offentlige retthjelpsordninger, kan vi gi
kvalifisert veiledning uten lang venterid.
Der er vi i en særposisjon, sier Dam.

Flere kjenner til tilbudet
Selv om FFO ikke har gått aktivt ut og
markedsført sitt rettighetssenter kan det
virke som at senteret har blitt enda bedre
kjent i 2008. Mange offentlige etater og
myndigheter er også kjent med tilbudet,
og tar kontakt for eksempel når de er
usikre på tolking av ulike lover osv.

Mange spørsmål om trygd
Helt siden FFOs Rettighetssenter ble eta
blert i 2000 har trygd utgjort den største
andelen av saker. Fra 2007 til 2008
har det vært en markant økning på 50
prosent i trygdespørsmål. Enkelte under
kategorier innen trygd peker seg spesielt
ut, nemlig spørsmål om sykepenger (180

Conrad Svendsen
Senter

Sosialpedagogisk botilbud til hørselshemmede elever i
videregående skole i Oslo
Stillingene vil innebære tett kontakt med døve ungdommer, og
tegnspråkferdigheter vil bli tillagt stor vekt. Under forutsetning av avtaler
med aktuelle fylkeskommuner lyses det ut følgende stillinger:

INTERNATLEDER 100%
Avdelingsleder vil være faglig og administrativ leder for oppbygging og
drift av enheten.

MIUØTERAPEUTER
Stillingene som miUøterapeuter vil være fordelt på kveld/dag/helg turnus
samt hvilende nattevakter. Det er et mål å tilsette i hele stillinger, men
avhengig av turnus kan noen av tilsettingene bli deltidsstillinger.
Antall ledige stillinger er avhengig av antall elever som søker botilbud.

For begge stillingene:
Gode tegnspråkferdigheter og personlig egnethet vil bli vektlagt. Lojalitet
til det diakonale. Verdigrunnlag forventes. Døve oppfordres til å søke.
Offentlig tjenestepensjonsordning. Søknadsfrist 17. april 2009.
Tiltredelses august 2009, stillingene er engasjementstillinger foreløpig for
1 år. For nærmere informasjon kontakt spesialrådgiver Guro Lillehaug,
mobil/sms
tlf 95135303.
For å søke stillingen besøk vår hjemmeside www.conradsvendsen.no

www.conradsvendsen.no
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Verven venn, kollega eller slektning og få flotte premier
Norges Døveforbund trenger flere medlemmer for å stå sterkere i våre politiske
saker. Derfor oppfordrer vi alle våre medlemmer til å delta i en vervekampanje.
Ved å legge ned en liten innsats kan du vinne topp vervepremier - se deafnet.no
under "Verven venn".
Du kan registrere vervingen direkte på hjemmesiden vår. Enkelt. Hvis du har
behov litt skriftlig bakgrunnsmateriale om hvem vi er, hva vi kjemper for osv, så
har vi utarbeidet en brosjyre til dette formålet. Denne vil bli å finne i lokallagene
etter påsken - eller du kan få den ved å henvende deg direkte til oss i
administrasjonen.

Besøk vår WEB Shop på deafnet. ..
Her finner du mange gode gaveideer til slekt og venner - og ikke minst
deg selv! Topp produkter til fornuftige priser. Se selv og sammenlign!

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.

Virksomheten 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.

tt~ Conrad Svendsen
~!:I Senter

Vi søker:
daglig leder frivillighetssentralen
Ledig stilling som daglig leder for døves frivillighetssentral 100% vikariat, fra
01.05.09 - 30.04.10
Vi søker en leder som kan være en god relasjonsbygger og som ønsker å knytte nye
og ivareta eksisterende kontakter i døve og døvblindmiUøet i Oslo, samt bidra til økt
frivillighetsarbeid. Unge / unge voksne er en prioritert gruppe. Daglig leder
rapporterer til avdelingssjef.
Vi søker deg som:
• kan arbeide selvstendig
• kan kommunisere på tegnspråk
• vil være en entreprenør
• ser muligheter
• har evne til å skape godt samarbeid og entusiasme
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
Vi tilbyr:
• et godt arbeidsmiljø
• offentlig pensjonsordning
• lønn etter avtale
For mer informasjon om stillingen kontakt daglig leder Knut Kristoffersen tlf; 22 60
16 00, tekst tlf; 22 60 16 10 eller avd.sjef Anne Misje tlf; 23 16 73 73, tekst tlf; 23
16 73 74, mob; 95 06 73 64 Døve oppfordres til å søke. Arbeidssted er Oslo sentrum.
Søknadsfrist 27 .03.09 For å søke stillingen benytt vårt elektroniske søknadsskjema på
http://www.conradsvendsen.noj

www.conradsvendsen.no

•NORGES
DØVEFORBUND

36 døves TIDSSKRIFT 0l1edlemsblad for 7'X9rges 'Døveforbund 3/2009



Ledig stilling som Administrasjonssekretær
100 % stilling

Teater Manu er et turneteater med kontor scene i Oslo. "Manu" er hentet fra latin og betyr "med hånd".
Teater Manu er en stiftelse opprettet av Norges Døveforbund og drives med midler fra Kultur- og kirkede
partementet. Arbeids- og scenespråket er norsk tegnspråk. Vårt mål er å sette opp tegnspråklig scenekunst av
høyeste kunstneriske kvalitet. Med fokus på samarbeid og samhandling ønsker Teater Manu å bidra til økt
bevissthet rundt døves kultur og språk - i Norge og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Sekretær for teatersjef (Personlig assistent)
Arkiv, post og kopi
Sentralbord
Annet kontor- og administrasjonsarbeid
Turneforberedelser
Billetthåndtering
Holde orden i fellesarealer og resepsjon
Møteforberedelser
Fakturabehandling
Fonnidling
Ad-hoc oppgaver

Kvalifikasjoner

God kjennskap til Office-pakken
• Ryddig og nøyaktig

Selvstendig og med gode kommunikasjonsevner
Relevant praksis fra kontor
Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
Gode norskkunnskaper
Serviceinnstilt
Må kunne eller være villig til å lære norsk tegnspråk

Vi kan tilby:

Konkurransedyktige betingelser, utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale.
Tiltredelse: snarest!
Noe helge- og kveldsarbeid må beregnes.

Søknadsfrist 19. april

Kortfattet søknad med CV sendes til mathis@teatennanu.no eller til adresse: Teater Manu, Schleppegrells gate
32, 0556 Oslo.

For nærmere informasjon, kontakt administrativ leder Mathis Junker Gran tlf 23 407401/ sms 47 2381 84.
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Les referatene
Følg med på hva styret i NDF bestem
mer. Gå inn på www.deafnet.no og logg
deg inn ved å skrive ditt medlemsnum
mer oppe til høyre. Da kommer du inn

på en meny til venstre hvor det står
«medlemsområdet», klikk på den og du
får fram en ny meny til venstre, blant
annet med «referat fra styremøtene». På

bildene ser vi fire av styremedlemmene
i NDF, fra venstre Gunnar Hansen,
Niels Kristensen, Siv Mittet og Cathrine
Stensrud.

Norges Døveforbund er godt kjent
blant folk flest!

Forretningsutvikler Svein Erik Johan
sen (bildet) forteller at NDF som et
ledd i sitt strategiske arbeid har foretatt
en liten undersøkelse blant landets be
folkning, for å teste ut i hvor stor grad
man kjenner til NDF.

- Hvis vi skal lykkes både i vårt
politiske og inntektsgivende arbeid er
vi avhengig av at merkenavnet vårt er
kjent -liten kjennskapsgrad skaper
ikke grobunn for suksess og vekst. Høy

kjennskapsgrad er de firmaer og orga
nisasjoner kunder, politikere osv mest
sannsynlig vil forholde seg til, mener
Johansen.

Derfor besluttet NDF å teste hvor stor
prosentdel av Norges befolkning som
uhjulpet kunne nevne de organisasjo
ner som jobbet for de som har dårlig
hørsel. Her viste det seg da at faktisk
25 % - det vil si en av fire nordmenn
kunne nevne Norges Døveforbund.
Aldersgruppen mellom 45 til 54 år

kjenner i større grad til NDF enn de
under 24. De med lavest inntekt er
også de som kjenner minst til oss - ikke
overraskende det heller.

- Ved hjulpet kjennskap oppnådde vi
hele 94 % - det vil si i praksis har hele
den norske befolkning hørt om oss.
HLF oppnådde til sammenligning her
ca. 60 %. Som en liten kuriositet indi
kerer dette også at NDF aldri engang
må vurdere å skifte navn, understreker
Johansen.

Disse resultatene gir NDF et meget
godt utgangspunkt for videre arbeid

- både mot det politiske miljøet og
næringslivet.

- Hvis resultatet hadde vært meget
lavere måtte vi iverksette andre akti
viteter for å gjøre oss mer kjent. Slik
situasjonen nå er, kan vi derimot gå
videre med neste fase og reste hvilke
av våre kampsaker man kjenner til
- og iverksette tiltak for eventuelt å
korrigere kursen. Andre muligheter er
å undersøke hva befolkningen mener
om å få flere TV programmer tekstet /
tolket, samt hvor stor interessen er for
å lære seg tegnspråk Hvis dette gir oss
klare og positive svar, så har vi meget
sterke kort på hånden for våre politiske
samtaler med både stortingsrepresen
tanter og tv-kanalene.

94% av den norske befolkningen har
hørt om Norges Døveforbundl
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Nytt fraNDF

Vil du delta på nordisk pensjonisttreff?
Sissel Gjøen forteller at Danske Døves
Landsforbund inviterer til Nordisk
Pensjonisttreff på Døves Høyskole,
Catberggård, 9. - 15. august.

- Det er plass til 15 deltakere fra hvert
land, så sant de fleste innkvarteres
i dobbeltrom - det er få enkeltrom.
Hvert land kan ta med 1-2 tolker som
inngår i kvoten på 15, forteller Gjøen.

Det blir satt opp buss fra Københavns
Airport til Castberggård søndag 9.
august ca kl. 13 og tilbake lørdag 15.
august om formiddagen. Deltakerne
oppfordres derfor til å ankomme fly
plassen senest kl. 13 og avreise lørdag

Mottatt arv
NDF har mottatt kr. 173.228 fra Egil
Elmos dødsbo og kr. 25.102 fra Hanna
Maria Skåras dødsbo.
Pengene er fordelt likt mellom drifts- og
foreningsfond.

NDF på tv i påsken
I påskehelgen er både TV2 og TV Norge
pålagt å sende gratis reklamefilmer i flere
av dagene. Det er forbudt å sende kom
mersiell reklame. Mange organisasjoner
får på den måten mulighet til å profilere
seg gjennom reklamesnutter, så også med
NDF. Døves Media har produsert en
informasjonsfilm om døves situasjon når
det gjelder nødmeldingstjenester. NDF
håper budskapet vil vekke forståelse
blant seerne og dermed være med på å
påvirke et fortgang i arbeidet med et godt
nødmeldingssystem også for døve.

Verv medlemmer til NDF
Forretningsutvikler Svein Erik Johansen
forteller at startskuddet for årets verveak
sjon er gått. Han oppfordrer til å verve
nye medlemmer blant familie, arbeids
kolleger og i vennekretsen, samtidig som
han mener alle døve bør bli medlemmer
avNDF.
-Vi har laget en ny vervebrosjyre som er
sendt ut til døveforeningene. På deafnet
har vi informasjon om vervekampanjen
og de premiene man får ved å verve nye

etter kl. 14. Det vil også bli satt opp
transport fra Billund dersom noen
ønsker å fly dit.

- Hva koster pensjonisttreffet?
- Pris for hele uken er kr. 2.500, som
dekker alt inkludert transport til og fra
flyplassen. Ekstrapris for enkeltrom er
kr. 300, og kr. 500 for enkeltrom med
eget bad. I tillegg til prisen kommer
reisen til og fra København Men så vil
NDF gi kr. 1.000 i støtte til hver av de
norske deltakerne, smiler Gjøen.

Språket på pensjonisttreffet blir <<oor
disk tegnspråk» blandet med «interna
sjonalt tegnspråk».

medlemmer. Vi oppfordrer også døvefo
reningene til å ha egne vervekampanjer,
kanskje kan vi få i gang en konkurranse
mellom foreningene, ivrer Johansen.

Døves Tidsskrift tar gjerne inn bilder
og tekst fra lokale vervekampanjer. Som
medlem i NDF spiller du på lag med oss
som kjemper for et bedre samfunn for
døve.

Husk kontingenten
NDF minner om at alle må huske å be
tale kontingenten før påske, ellers blir det
stopp i tilsendingen av Døves Tidsskrift.

Pappapermisjon
Generalsekretær Paal Richard Peterson
har fire måneders pappapermisjon fra
1. april. I den perioden vil Sissel Gjøen
vikarierer som generalsekretær. Det er en
rolle hun er vel vant med fra tidligere år.

Avlyst
Eldre Døves Kulturtreff i Bergen i mai
er avlyst på grunn av for få påmeldinger.
Fjorårets kulturtreff var en kjempesuk
sess, men det ser ut for at årlige treff
blir for mye - selv om de eldre har gitt
uttrykk for at de ønsker dette. Heldigvis
var det mulig å avbestille de 100 hotell
rommene uten at NDF taper penger.
Seminaret for seniorgruppene som går
som planlagt 29. - 30. mai i Bergen.

Det er satt opp et spennende program
for uken.

- Vi gjør oppmerksom på at all påmel
ding skjer via NDF - ikke direkte til
Danmark. NDF sender en samlet på
melding til arrangørene og ordner med
tolk. Og frist for påmelding til NDF
er 15. mai 2009, sier Sissel Gjøen som
ønsker seg mange norske deltakere.

Påmelding sendes til
Norges Døveforbund,
Sissel Gjøen, Grensen 9,
0159 Oslo
eller e-post:
sissel.gjoen@doyeforbundet.no

_ NORGES
_ DØVEFORBUND

Utdeling av midler fra

NORGES DØVEFORBUNDS

FELLESLEGAT
For 2009 er det ledig legatmidler til
følgende formål:

• Stipendier til studiereiser

• Utdanningsstipend til døve

• Stipender til personer

- fortrinnsvis døve

- som tar kurs på Ål folkehøyskole
og kurssenter for døve

Vennligst oppgi samlede kostnader og
søknadsbeløp samt kontonummer for
overføring.

Kortfattet søknad med begrunnelse
sendes:

NDFs felleslegat
Grensen 9
0159 Oslo

Frist for søknad er 30. april 2009
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Visste du at språk
kan ha falske venner?
Ulike språk har forskjellige ord eller tegn for å snakke om en og samme ting. Men visste
du at noen språk har ord eller tegn som ser helt like ut, men som betyr ulike ting på to
språk? Det finnes for eksempel det svenske ordet «glass» som ikke betyr det samme som
vårt norske ord «glass», men som betyr «is». Slike ora. eller tegn kalles «falske venner» fordi
man lett kan bli lurt å tro at de betyr det samme i begge språkene, nettopp fordi ordene
ser helt like ut. Men det gjør de ikke og dermed kan de skape noen morsomme situasjoner.
Hvis en svenske for eksempel bestiller «glass med sjokoladesaus» på et norsk restaurant vil
en servitør uten svenskkunnskaper nok heve litt øyebrun.

Ulike tegnspråk kan også
ha falske venner. Samme
tegn som betyr MORSOM
på norsk tegnspråk betyr
for eksempel MYE på tysk
tegnspråk. Dermed ville en
tysk døv oppfatte setningen
«JEG HA MORSOM JOBB»
som at du har mye å gjøre og
ikke skjønne hvorfor du smiler
mens du sier dette.

Har norsk og norsk tegnspråk
falske venner seg imellom,
spør du kanskje? Siden ordene
i norsk er basert på lyd og
tegnene i NTS er basert på
gester og falske venner alltid
skal ha samme form finner
man nok ikke ordentlige falske
venner. Men vi finner noe

som ligner og som kan lage
problemer for tegnspråkrol
ker: Vi har en del ord innad i
norsk som høres helt like ut,
men som betyr helt forskjellige
ting. Et eksempel på dette er
de norske ordene «skape» og
«skapet». De skrives riktignok
litt forskjellig, men uttales
ganske likt. Og de betyr w
helt forskjellige ting. Slike
ordpar kalles «homonymen).
Det første ordet er et verb som
betyr at noe lages, det andre
ordet henviser til et bestemt
møbel, nemlig et skap. Når
man wlker til tegnspråk er det
veldig viktig å vite hvilken av
de to betydningene menes.
Tenk for eksempel at noen
snakker om «å skape noe

nytt». Bruker man feil tegn,
det vil si tegnet for «et skap"
ender man opp med å si at
«skapet er noe nytt». Og det er
jo noe ganske annet!

I språk som i resten av livet
gjelder det altså å passe seg for
falske venner. Fortere enn du
vet lurer de deg til å si noe du
egentlig ikke mente...
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Påmelding til Døves kulturdager på Al 12.-15. august 2009

Navn og adresse:

Navn: .

Adresse: .

Postnr. og sted: ..

Mobil: .

E-post: .

Andre personer i påmeldingen:

Navn: .

Navn: .

Navn: .

Navn: .

Hvis barn, ta med alder

Deltakeavgifter inkl alle programmene, koldtbord i Folkeparken og lunsj på Sangefjell

12.-15. august 2009 Kryss av
2 voksne og 2 eller flere barn: 1.500 kr O
1 voksne og 2 eller flere barn, eller 2 voksne og 1 barn: 1.200 kr O
1 voksen 500 kr O
Dagsbesøk uten koldtbord

Hvilken dag: O Onsdag O Torsdag

300 kr

O Fredag

O
O Lørdag (kr 100)

Barn under 1 år - gratis. Voksen fra 16 år.

Innkvartering

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve
Priser mellom 300-900 kr. pr.døgn
Ta komakt med skolen.
E-post: aal folkehogskole@al.fhs.no
Prisen er uten frokost. Frokost kan kjøpes på skolen.

Ål Folkepark og Ferieland (Sundre Camping) Kryss av
Kr 450,- pr. døgn med 6 sengeplasser i hyttene 0
Kr 400,- pr. døgn med 4 sengeplasser i hyttene 0

Hyttene har ikke innlagt vann.
Det er felles saniteranlegg i kafebygget.
Frokost kan kjøpe i kafeen.

For bestilling av hytter ta kontakt med
Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
Kommer du med telt eller campingvogn tar du direkte
komakt med Al folkepark (Sundre Camping)

Thon Hotel Hallingdal
Dere bestiller selv rom på hotellet.
Merk bestillingen "Døves Kulturdager"

4 manns rom kr. 1510,- inkl. frokost pr. natt
3 netter kr. 4530,- inkl. frokost

Singel/dobbel rom kr. 910,- inkl. frokost pr. natt
3 netter kr. 2730,- inkl. frokost

Telefon: 320820 11
E-post: hallingdal@thonhotels.no

Skjema sendes:
Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
Bakketeigen
3570 Al
Telefaks: 3208 26 02
E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no
Konto nr. 2320 15 85635
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Liten norsk tropp
til Deaflympics
Det blir bare 5 - 6 aktive og 7 ledere inkludert tolker som drar til Deaflympics i Taiwan i sep
tember i år. Norges Idrettsforbund har satt klare økonomiske grenser, kombinert med sportslige
vurderinger, for hvor stor den norske troppen til verdenslekene for døve kan være. Vi har hatt en
prat med Edvard Rundhaug som er leder i Døveidrettsutvalget i Norges Idrettsforbund.

- Vi ønsket en norsk tropp på 11 aktive
og Il i støtteapparatet. I tillegg ville
vi ha med kvinnelaget i fotball med til
sammen 24 personer. Fristen for å melde
på kvinnelag er ut;att og kvinnelaget har
laget et strukturert oppkjøringsprogram
med treningssamlinger og turneringer
i København i april, og senere også en
turnering i Tyskland. Men en ting er hva
vi ledere i døveidretten ønsker, noe helt
annet er det hva styret i Norges Idretts
forbund bestemmer, sukker Rundhaug.

- Egentlig har vi ingenting vi skulle
sagt. Vi kan foreslå utøvere, men Norges
Idrettsforbund bestemmer suverent hvem

Edvard Rundhaug.

som skal få delta i Deaflympics. Døve
utvalget har hatt møter med idrettSpre
sident Tove Paule, nestleder Odd Roar
Thorsen og generalsekretær Inge Ander
sen og det er sror avstand i synet på norsk
deltakelse i internasjonal døveidrett. Vi
føler på en måte at de ikke tar døveidret
ten på alvor.

Edvard Rundhaug forteller at den norske
troppen til Taiwan består av Trude Raad
i slegge, diskos og kule, skytteren Jørgen
Holden og 3 - 4 bowlingspillere. Hvem
som får delta av bowlingsspillerne blir
ikke bestemt før etter sommerens Nor
gesmesterskap i Tromsø.

- I de rre idrettene må det være med egne
trenere, det er ønskelig med en fysiotera
peut, hovedledere og så må vi ha ro tegn
språkrolker. Vi ønsket egentlig en større
tropp, men idrettSforbundet har ikke
avsatt særlig med penger til døveidret
ten på sitt budsjett. I det hele tatt føler
vi sterkt at døveidrettens plass innenfor
Norges IdrettSforbund fortsatt er uklar.
Med tanke på fremtiden må det avklares
hvem som har ansvar for hva når det gjel
der internasjonal idrett for døve og hvem
som skal betale for slik deltakelse.

- Hva med kvinnelaget i fotball, ville de
fått delta i Taiwan om de hadde en med
alje å vise til i tidligere mesterskap?
- Et godt spørsmål. Jeg tror dessverre
ikke at de hadde fått delta uansett hvilke
resultater de hadde hatt å vise til. Norges
IdrettSforbund ville ikke betalt for dette.

Idrettsforbundet har satt et klart tak på
kr. 540.000 til norsk deltakelse i Taiwan.
Rundhaug forteller at Norges Idrettsfor
bund krever at døve idrettsutøvere som
skal delta i Deaflympics skal være blant
de tre beste internasjonalt i sin øvelse.
Det er et urimelig krav, mener han.

- For norske deltakere i OL krever
idrettsforbundet at de skal være blant
de 12 beste i sin øvelse. For deltakere i
Paralympics er kravet at man skal være
blant de 10 beste. Tidligere krav i døvei
dretten var at man skal være blant de 8
beste, men nå er det plutselig forandret
til at våre idrettSfolk skal ha resultater
som viser at de er blant de tre beste i sin
idrettsgren. Skal vi bare akseptere dette,
spør en oppgitt idrettsleder.

Visjonen til Norges Idrettsforbund er
idrett for alle. Alle skal være velkommen
i den srore norske idrettsfamilien. Derfor
ble Norges Døveidrettsforbund nedlagt.
På samme måte forsvant Norges Funk
sjonshemmedes Idrettsforbund. På veien
har døveidretten mistet sin faste idretts
konsulentstilling, der en ansatt som
behersket tegnspråk og kjente grasrota i
døveidretten var den store dynamoen i
arbeidet. På veien har døveidretten mistet
sin egen styringsrett og flere millioner
kroner i årlig driftstilskudd. Er det dette
som kalles fremskritt?
Edvar Rundhaug opplyser også at
døveidrettsutvalget har reservert inntil
6 plasser for turister som ønsker å være
med til Taiwan i perioden 31. august-
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16. september. Dette inkluderer flyreise
sammen med den norske troppen og
hotellopphold på dobbeltrom inkludert
frokost, fri internett og en vannflaske

Sport

hver dag. Prisen er ca kr. 16.500 for en
person med forbehold om prisendrin
ger. Ta kontakt med NDI-leder Edvard
Rundhaug (erund@broadpark.no) for

nærmere informasjon og reservasjonen
av plassen må skje innen 20. mai med
hensyn til avtale. Beløpet må også betales
i forskudd til NIF etter avtale.

Kvinelandslaget satser
Kvinnelandslaget i fotball har flere
samlinger og kamper i vår og som- .~

mer. Helgen 27. - 29. mars hadde
de treningssamling i Trondheim.
I slutten av april drar laget til
Skandinavia Cup i København.
I mai er det mange røde dager, en
slik langhelg bruker kvinnelaget
til en samling i trønderhovedsta
den. Så blir det oy turnering 23.
- 26. juli i Duisburg, Tyskland.
Lagleder Unni Helland sier i en
kommentar:
- Norges Fotballforbund ønsker
i dag ikke å bruke midler på
landslagsaktiviteter slik at vi er
nødt til å søke om eksterne midler,
blant annet hos Helsedirektoratet.
Jeg oppfordrer derfor idrettslagene
til å hjelpe sine spillere med å
skaffe penger slik at spillerne kan
spille på landslaget'. Egenandelen
på treningssamlingene er normalt
på 500 kr. Spillerne må også selv
betale for reise til Danmark og
Tyskland.

Disse spillerne er tatt ut til tre
ningssamlingene: LivJune Knag,
Holtan Døves Sportsklubb 
Katrine Søyland, Stavanger Døves
Idrettsforening - Guro Rugseth,
Hanne Marte Bråten og Caisanne
Lund, Oslo Døves Sportsklubb
- Sigrid Myklestad, Gry Thøger
Andresen og Nina Hammersland,
Bergen Døves Idrettsklubb - Beate
Hegdahl Solem, Gunhild Holten,
Ida Kristin Lystad, 5ilje Skårvold,
Lise Lundbakk, Elise Gunnes
Buan, Heidi Seem Aasbø, Tine
Granno, Sissel Halle, Tome Rør
stad, Lene Røyseth, .Lisa Johannes
sen, Andrea Havstein Hjellegjerde
og Unni Helland, Trondheim
Døves Idrettslag.

Pablo Nicotra, trener fOr kvinnelandslaget holder ut til tross fOr tlt de ikke får noen støttefr Norges
Fotballforbund.
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Gutter og ikke jenter!

Sport

de flotte karene på bildet sammen med
mammaen, fra venstre Knut Roar, på
fanget Jarl Gunnar og til høyre Johan
Ottar! Da er det slik at Lene ønsker seg
en jente, og heldiggrisen aven mann må
bare fortsette å stå på!

Kenneth Ommundsen, leder i Stavanger Døves
Idrettsftrening.

som leder. Med seg i styret har han Kirsti
Fylling, Harald Oppigård, Arne Karlsnes
og varamedlem Julian Standal.

I reportasjen fra døvemesterskapet i
futsal skrev vi at Lene Rørstad Røyseth
har tre barn og det er riktig, men så skrev
vi at alle tre er jenter og at hun derfor
må fortsette til hun får gutter, det ble litt
feil. For Lene har faktisk tre gutter! Se

Årsmøtet i Oslo Døves Sportsklubb har
valgt dette styret:
Leder David Fraser, nesrleder Jarle Lid,
sekretær Ina Røine, kasserer Rolf Smenes
og styremedlem Marit Klokkeide.
I Bergen Døves Idretsklubb er Gunnar
Hansen gjenvalgt som leder. Med seg
i styret har han kasserer Asle Karlsen,
sekretær Helge Herland, styremedlem
mene Lene Larsen og Tor Fiksen og va
ramedlemmene Iselin Hauge og Christer
Orningård.
Stavanger Døves Idrettsforening har fått
dette styre: Leder Kenneth Ommundsen,
nesrleder Geir Åge Sinnes, kasserer Kirsti
Vuorimies, sekretær Håkon Bollestad,
styremedlem Einar Dahle, varamedlem
mer Jenny Thoresen og Astri Garaguso.
Ålesund har gjenvalgt Jo-Are Furland

o

Arsmøter
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www.dovesmedia.no

Ryensvingen 11 B, 0680 Oslo

Tlf.: 23 24 45 20

RYCON AS

3/2009

Tid for tegn, NRK 1

Barneprogram:
Hver mandag kl 17.25
(En del av barneprogrammene sendes
også på NRK3 Super)

Voksenprogram, torsdager:
5. februar, 5. mars, 2. april,
7. mai og 4. juni

BOI1J6ESTORE

tiFIRSTSTOP
www.firststop.no
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Til deg som
• har et hørselshemmet barn født i årene 1994-2002
• er hørselshemmet og født i årene 1989-1993

Hvordan går det med
hørselshemmede elever i skolen?

Nasjonal kartleggingsundersøkelse
• Formål: Bedre forståelsen av hvordan hørselshemmede elever klarer seg og

har det i skolen.
• Gjennomføring: Skådalen kompetansesenter på oppdrag fra Utdannings

direktoratet.

Håndtering av personopplysninger ifølge Lov om behandling av
personopplysninger § 20
• Undersøkelsen sammenstiller svar fra spørreskjemaer og karakterdata fra

skolen. Alle opplysninger behandles anonymt av Skådalen kompetanse
senter.

• Hørselshemmede elever født i årene 1994-2002:
Sommeren 2009 utleverer alle hørselssentraler fødselsnummer til Statistisk
sentralbyrå (SSB). Høsten 2009 sender SSB ut spørreskjemaer til foresatte
og skoler. Deltakelse er frivillig. Anonymitet garanteres av SSB.

• Hørselshemmede født i årene 1989-1993:
Sommeren 2009 gir alle hørselssentraler fødselsnummer til SSB, som
utarbeider karakterstatistikk.

Resultatene vil sommeren 2010 legges ut på www.statped.no. Spørsmål kan
rettes til prosjektleder Ola Hendar, e-post ola.hendar@statped.no.

@ Utdanningsdirektoratet Statped
Statlig spesialpedagogisk støttesystem
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Som NAF-medlem får du tilgang til en rekke andre

medlemsfOrdeler som gir deg et tryggere og mer
økonomisk bilhold. På na(no kan du lese mer.

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

• Din med1emsnummer i NAF
• Hvor du befinner deg

• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet
oppmøtetid osv.

•••

•••

Meld deg inn på natno

Tegnspråkkurs
Kjenner du noen som har kontakt med døve og tunghørte gjennom arbeid,
studier eller på fritid og som du mener bør lære tegnspråk?
Tips dem om dette tegnspråkkurset:

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset er først og fremst et kurs i tegnspråk og døves kultur. I tillegg vil det være tema som omhandler døves
samfunnsliv, rettigheter og bruk av tolk. .'
11. - 15. mal 2009
Pris: Kr 7000,- inkl. kost og losji.

Påmeldingsfrist: 1. Mai 2009
Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al,
vi Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no, sms 95 01 93 2S
ellertil sentralbordet 32 08 26 00

ti ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

FRELSESARMEEN
innbyr til

SOMMERTREFF FOR HØRSELSHEMMEDE
Lørdag 1. - Torsdag 6. august

Sted: Sanderstølen Hotell
Pris: Egenandel KUN 800,- som inkluderer:

- Buss Oslo - Sanderstølen tir
- Hotellopphold ml full pensjon + utflukt, (tillegg for enkeltrom kr 400,-)

Påmeldingsfrist: 8.juni

SMS: 95704290 - POST: Frelsesarmeen, Seksjon for Over 60 gruppene,
Postboks 6866 - St. Olavs pl., 0130 Oslo

BEGRENSET ANTALL DELTAKERE
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo

~'ATl' MANV

LI:D Teater Manu - Schleppegrells gate 32 , 0556 Oslo - www.teatermanu.no


