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Velkommen til
Døves Kulturdager

Dette blir årets opplevelse i døvemiljøet. Sammen skal
vi lage kjempeflotte kulturdager. Kom du også!

Søndag morgen tar kirken imot alle som ønsker en
tidlig julepreken, og senere på formiddagen slår Oslo
Døveforening opp sine utvidete lokaler og inviterer til
julemesse.

Hovedbasen i desember blir ikke
Bøndernes Hus, men Høgskole
senteret ved Holbergsplass, like
ved der Oslo Døveforening holdt
til tidligere. Der blir det «Døves
Hus» under kulturdagene med god
plass til ulike aktiviteter. En kort
ttikketur unna ser du Teater Manu.

På Aker Brygge ler du deg til et mye lengre liv ved
forestillingen til Dagfinn Lyngbø og de to tolkene Siri
Antonsen og Vigdis Solbø Peterson.

me sammen med andre seint på høsten, i mørketiden,
og få mulighet til å prate, le og mimre med gamle
venner. Kanskje får man også mulighet til å treffe nye
venner.

Arne, Edvard, Daniel, Monica, Turid, Ingrid,
Thomas, Georg, Leif Gunnar, Kari, Trine, Susanne,
Sunniva, Ali, Sigrun - ja Kjetil også! Inger, Gunhild,
Kenneth, Berit, Tore, Sara, Jim, Karin, Rolf, Helene,
Andre, Jannicke, Johannes, Vidar, Keir, Hassan,
Magda, Sivan, Alfred, Unni, Terje, Nanna og Agnes
de kommer alle sammen.

1
Sammen skal vi lage
kjtimHefiotte kultur-
d·" ··K d °lc· ager:w om u ogsa.

Lars-Åke og Sissel kommer!
Neida, kulturdagene er ikke død. Dette er et unn
taksår. De neste årene står Molde, Kristiansand og
Trondheim i kø for å være vertskap for NDFs største
arrangement. Finnes det noe hyggeligere enn å kom-

Odd-Inge og Veesin kommer!
Mye ved kulturdagene har forandret
seg siden 1967. Foredrag og stil-
konkurransen er det blitt slutt på for lenge siden. Når
NDF inviterer til Døves Kulturdager 4. - 6. desember
er det et program med mye Teater Manu, Dagfinn
Lyngbø i tolket versjon, amatørteater, mange foredrag
og debatter, verksteder og utstillinger.

Hanne og Cathrine kommer!
I 42 år har kulturdagene blitt arrangert ulike steder i
Norge. På det meste har arrangementet samlet 1.200
deltakere, det var i Bergen i 1987
Ellers har mellom 400 til 800 delta
kere hvert år kommet sammen for å
oppleve kultur på eget språk.

Knut Bjarne og Bryna kommer!
Lenge så det ut til at det ikke skulle bli kulturdager i
år, men så tenkte NDF at vi ikke kan bryte en tradi
sjon som begynte i 1967. De første kulturdagene het
«Unge Døves Kulturdagen> og ble arrangert i Bøn
dernes Hus i Oslo. Det var konkurranser i folkedans,
sketsjer, komikershow, foredrag, kunnskapsprøve,
tegning, fotokonkurranse, stilkonkurranse og spør
rekonkurranse.

Helge Herland
redaktør
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Nordisk seminar
i Trondheim

I

257 deltakere var medpå det nordiske seminaret om tegnspråk.

diskriminerende i forhold til kvinner. Vi
ble blant annet bevisst på hvordan språk
og makt hørte sammen, forklarte hun.
- Men det var som sosialpolitiker min
interesse for tegnspråk først ble vakt. Jeg
reagerte blant annet sterkt på at eldre
døve ikke fikk den hjelpen de trengte for
di hjelpeapparatet ikke kunne kommuni
sere med dem. Dette var for meg starten
på en nordisk kamp for tegnspråk.

Britt Hildeng redegjorde for hvordan de
nordiske tegnspråkene nå er tatt med i
den nordiske språkkonvensjonen Gjen
nom dette arbeidet ble tegnspråkenes sta
tus endret fra å være en sosialpolitisk sak,
til å bli kulturpolitikk og språkpolitikk.
- Min påstand er at arbeidet med tegn
språk i Nordisk råd har gitt resultater,
blant annet ved at norsk tegnspråk nå
skal innlemmes i en felles norsk språklov.

Sterke forelesere
Så fulgte forelesninger av Julie Feilberg,
førsteamanuensis ved Norges teknisk
naturvitenskapelige universitet. Hun
talte over temaet «Språk er livet». Sonja
Erlenkamp, professor ved Høgskolen i

Hun betonte at hennes interesse for språk
vokste fram med feminist bevegelsen
på 70-tallet. Da fikk hun og andre en
ny bevissthet om hvordan språket var
med på å tegne et bilde av kvinner som
noe mindreverdig og at språket fungerte

Stortingsrepresentant Britt Hildeng,
Arbeiderpartiet, fortalte at hun det siste
tiåret har hatt jevnlig kontakt med de
nordiske døveforbundene. Gjennom
denne kontakten har hun lært om et
område og fått forståelse for en tenkning
som hun tidligere var lite bevisst på.
- For meg har disse årene vært en betyd
ningsfull voksenopplæringsreise, sa hun
blant annet.

I september var Møller kompetansesenter i Trondheim vertskap for et nordisk seminar med den
spennende tittelen «Barnet, språket og livet». Flere enn 250 var samlet i to dager for å lære mer
om døve og tunghørte barns språk.

Sterk åpning betydning for døves historie og kultur,
Aldri tidligere har vi deltatt på et semi- fra landers første døveskole ble etablert i
nar der åpningstalene har vært så direkte byen i 1825, til stiftelsen av NDF i 1918
knyttet til norsk tegnspråk og døves og fram til vår tid, blant annet med til-
kultur. Vanligvis er det en ordfører som bud om egen utdanning for døve lærere,
snakker varmt om byen og en byråkrat utdanning av tegnspråktolker og ikke
som sier noe vakkert om nordisk forbrød- minst at Norsk Døvemuseum endelig er
ring. Ikke slik denne gangen. kommet i gang i Rødbygget. Trondheim

er Norges kulturelle hovedstad for døve,
sa han.Prinsesse Marta Louise, åpnet seminaret

blant annet med disse ordene:
- Som Norges Døveforbunds beskytter

har jeg fått bredere forsråelse for de døves
hverdag og utfordringer, og ikke minst
tegnspråkets betydning. Jeg har selv hatt
gleden av å delta på tegnspråkkurs, og
fått et innblikk i hvor rikt og nyansert
tegnspråket er. Dette språket bærer også
i seg viktig kunnskap om de døves livser
faring, historie og kultur, og er en del av
landets språklige mangfold. Derfor er det
en viktig oppgave å bevare og videreut
vikle tegnspråket, blant annet gjennom
denne typen fagkonferanser.

Prinsessen ble etterfulgt av varaordfører
Knut Fagerbakke i Trondheim. Han ga
en historisk gjennomgang av Trondheims

4 døves TIDSSKRIFT <...Medlemsblad for 1'{grges 'Døveforbund 8/2009



Nordisk seminar i Trondheim

De fleste fOreleserne samlet til en avsluttende paneldebatt, fra Venstre Arnfinn Vonen, Syl{est Lomheim, Ritva Takkinen, Kristina Svartholm, Patrick
Kermit, Sonja Erlenkamp, Marc Marschark og Ola Hendar.

Sør-Trøndelag tok for seg temaet: «Om
hvordan tegnspråk ofte omtales i funk
sjonshemningsperspektiv og ikke som
andre språk». Sylfest Lomheim, profes
sor og direktør for Språkrådet foreleste
om «Barn og språk». Under disse fore
lesningene var jeg på A. C. Møller skole
for å få med meg prinsesse Marta Louises
besøk hos elevene (se side 7).

De tre fOreldrerepresentantene Simon i Tuni,
Hilde Holtsmark og Richard Wanderydz.

- Hva vi vet, ikke vet
og tror vi vet
Mare Marsehark, professor ved Center
for Edueation Research Partnerships ved
Rochester institute of Technology, USA,
avsluttet den første seminardagen. Hele
tittelen på hans foredrag var: «Hva vi
vet, hva vi ikke vet, og hva vi bare tror
vi vet om døve barn, tegnspråk og døves
læring.»
- Vi må slutte å krangle om at tegnspråk
er bra eller ikke for barna. Det skarpe
skille mellom bare tegnspråk eller bare
talespråklig opplæringsmetode er ikke
heldig for noen. Man kan finne eksem
pler på personer som greier seg godt
enten bare med det ene, eller bare med
det andre, men de Beste greier seg best
med begge deler.

Han frem holt at døve som lykkes best
får opplæring i og på både tegnspråk og
talespråk, - og de har foreldre som bruker
og lærer bort begge språkene. Vi har
kjempet i 100 år, og vi har bevis, men
likevel er folks holdninger til døve og
tegnspråk den samme. Foreldre frarådes
å bruke tegnspråk, det er som å si til et
barn: «Du må ikke krype for da vil du
ikke lære å gå.»

- Foreldre som får et døvt barn vet van
ligvis ingenting om døve og tegnspråk.
De Beste ser ut til å velge kun talespråk
dersom de opererer inn Cl, og så bytter
de til tegnspråk dersom talespråk ikke
fungerer godt nok, sa han.

Han mente at barn med Cl verken er
døve eller hørende, men noe midt i
mellom. Marschark har en teori om at
døve barn lærer på en annen måte enn
hørende barn. Han sa at vi må slutte å tro
at døve barn er hørende barn som ikke
kan høre. Døve barn og hørende barn er
forskjellige, ikke bedre og ikke verre enn
hverandre, bare forskjellige. Derfor er
det viktig med mer forskning på hvordan
døve barn lærer, og hvordan man som
lærer kan fremme døve barns læring,
understreket han.

- Barn med Cl må ha talespråklig stimu
lering, men vi vet ikke hvor mye. Vi vet
ingenting om at tegnspråk ødelegger for
den talespråklige utviklingen. Vi har et
forskningsresultat om barn med Cl som
viser at de barna som har kommet lengst,
er de som har brukt tolk i undervisnin
gen - og der barna har vekslet mellom
talespråk, tegnspråk og en blanding av
språkene, sa Marschark.

Holdninger til tegnspråk
Ola Hendar, svensk psykolog spurte om:
«Når hørselshemmede barn de målene
som er satt for opplæringen?» Hans
undersøkelse fra Sverige konkluderer
med at hvorvidt døve barn skal lykkes
med kunnskapstilegnelsen beror på Bere
faktorer, og at undersøkelser om dette
blir påvirket blant annet av: grad av
hørselstap og kjønn, om barna har funk
sjonshemninger, om det er barn med
innvandrerbakgrunn, om elevene har
byttet mellom hjemmeskole og døveskole
og hvilke ressurser skolene kan sette inn i
undervisningen.
Ut i fra dette påsto Hendar at døve elever
i Sverige får dårligere karakterer enn
hørende elever, men de får bedre karak
terer enn døve elever i andre land. Han
argumenterte for at det ble lagt bedre til
rette for tospråklig undervisning.

Ritva Takkinen, professor ved Jyvaskylas
universitet i Finland talte om «Erfaringer
fra en undersøkelse om barn med CI». Så
godt som alle foreldre i Finland velger Cl
til barna. Halvparten av foreldrene velger
bort tegnspråk. Dette etter råd fra legene
som sier at tegnspråk ødelegger for utvik
lingen av talespråket. Takkinen infor
merte om en undersøkelse blant 6 barn
som alle har fått finsk tegnspråk som
førstespråk. Hun fortalte at de individu
elle forskjellene blant barnas utvikling
er store, men at alle barna har utviklet et
bra talespråk. Til voksne hørende bruker
barna tale, men til hverandre bruker
barna tegnspråk. Alle foreldrene ser på
tospråkligheten som en fordel, og de
er opptatt av den klare fordelen ved at
barna som voksne selv kan velge språk
miljø.
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Nordisk seminar i Trondheim

I begynnelsen brukte barna mest tegn
språk, det er lettere å uttrykke seg nyan
sert på tegnspråk for småbarn. Talesprå
ket kom senere, og det har aldri vært noe
tema i gruppen at tegnspråk skulle være
skadelig for talespråket. Foreldrene har
hele tiden akseptert begge språkene som
jevnbyrdige og har hele tiden hatt en
spesiell interesse for begge språkene.

Patrick Kermit, stipendiat ved Høg
skolen i Sør-Trøndelag tok opp «Etiske
spørsmål ved rådgivning om oppfølging
etter Cl».
Han påpekte at de som gir råd til foreldre
til barn med Cl har et stort yrkesetisk
ansvar. I 2008 gikk Siem, Wie og Harris
ved Rikshospitalet i Oslo ut og anbe
falte enspråklig opplæring, altså kun
talespråklig opplæring til barn med Cl.
Kan forskning vise oss hva som er best,
spurte han. Nei, den vitenskapelige
kunnskapen kan ikke det. Barna kan ha
gode resultater på tester, men likevel ikke
fungere i hverdagen. Vi har mye støtte
gjennom forskning på tospråklighets
forskning, men ikke forskning på norsk
tegnspråk og norsk.
Kan forskning hjelpe oss til å avgjøre
hvilken tilnærming som er tryggest, un
dret Kermit? Hvis man ikke lykkes med
talespråk så har man tapt tid. Og så må
vi spørre oss selv hvilke signaler vi gir de
barna der tegnspråk fremstilles som det
andre språket som barna bruker om man
ikke lykkes med det første språket.
Kermit anbefalte «føre-var-prinsippw)
- når man ikke vet hva som er best, bør
man velge det som mest sannsynlig er
tryggest. Det rasjonelle er å være kritisk
til nye praksiser så lenge man ikke vet at
det nye er bedre enn den praksisen som
er etablert.

Kristina Svartholm, professor ved
Stockholms universitet foreleste om
temaet: «Hva innebærer en tospråklig
skole». Stikkord for hennes forelesning
dreide seg om tospråklighet, som mål -, i
praktisk bruk og i undervisningen. Hun
argumenterte for at barn må få bruke
begge språkene i ulike sammenhenger.
Undervisningen skjer best på det språket
man best og enklest tar til seg. Det er
behov for å øke kunnskapene både hos
lærerne og elevene om tospråklighetsar
beid. Det må kunne kreves tegnspråk-

kunnskaper hos lærerne på samme måte
som man krever talespråklige kunnska
per hos lærerne.

Sterke foreldrehistorier
Tre foreldre fortalte sine gripende his
torier om egne barn. Hilde Holtsmark,
Norge, fortalte om datteren Kaja. Da
hun var 6 måneder ble det konstatert at
hun var døv. Legene på Rikshospitalet
beroliget foreldrene med at Cl ville være
til stor hjelp.
- Dette vil gå bra, ting vil bare ta litt
lengre tid, beroliget legene. Det slo vi oss
til ro med, fortalte Holtsmark.

Men det gikk ikke bra. Kaja utviklet ikke
talespråk og det var fortvilende ikke å
kunne prate med sitt eget barn. Vi stolte
på legene og Cl, men tok feil. Da hun var
to år begyme de med tegnspråk og først
da skjedde det noe. Foreldrene ergrer seg
selvsagt over at de tapte de første årene og
fortviler over at andre foreldre fremdeles
lytter mer til legene enn til døve selv.

- Hvem vet noe om å leve som døve
og tunghørte, jo selvsagt de døve selv.
Derfor bør foreldre til døve barn få møte
døve med utdanning og kunnskap i tegn
språk og døves kultur, sa hun.

Kaja er i dag en aktiv jente på 5 år og har
tegnspråklig kommunikasjon i barne
hagen, men Holtsmark ser at flere andre
foreldre har valgt bort tegnspråk til sine
barn i den samme barnehagen. Rådene
fra legene veier dessverre tungt når forel
drene gjør sine valg i språkspørsmålet.

Richard Wanderydz, Sverige, hadde
en helt annen historie å fortelle. Deres
datter, Tiffany, ble døv etter en for tidlig
fødsel. De var aldri i tvil om valget, de
satset 100 prosent på svensk tegnspråk
fra første dag, de ville være helt sikker på
at de fikk maksimal kontakt og kom
munikasjon med henne. Hun utviklet
svensk tegnspråk fort, mens talen bare
besto av korte ord. Legene mente vi
kanskje hadde brukt for mye tegnspråk
til henne, og på den måten ødelagt for
talespråket hennes - men vi var sikre i
vår valg av vei.

- Da hun var seks år, altså for ett år siden
fikk hun Cl. Da forklarte vi grundig for

henne på tegnspråk om alt som skulle
gjøres. Og hvordan er situasjonen i dag?
Vi har valgt en tegnspråklig skole. Hun
bruker tegnspråk og talespråk om hver
andre.

Så får deltakerne på seminaret se en
video der Tiffany først forteller en
historie på et rikt svensk tegnspråk. Et
terpå forteller hun den samme historien
lattermildt på svensk talespråk.
- Den første informasjonen foreldrene
får er ofte helt avgjørende for foreldrenes
valg, konstaterte Richard Wanderydz.

Så var det Simon i Tuni fra Færøyene
som fortalte familiens historie. Datteren
er født tunghørt og det gjorde situasjo
nen ekstra komplisert, mente han. For
døve barn er det enklere, de kan velge
tegnspråk - mens tunghørte barn kom
mer inn i en gråsone. De ble av fagfolk
anbefalt å se det an. Språkutviklingen
til datteren Stefany gikk derfor tregt de
første 4 - 5 årene.

- Fagfolkene var usikre, de manglet
helt klart kunnskap. Vi spurte om ikke
døveskole kunne være noe for Stefany,
men nei: de svarte at hun hadde best av å
gå integrert, mottoet på Færøyene er «en
skole for alle». Men det fungerte ikke,
selv når de satt inn en ekstralærer - fordi
lærerne hadde ikke kunnskap om døves
og tunghørtes situasjon.

Pappaen fortalte at ekspertene sa nei til
tegnspråk, fordi hun da ville bli avhen
gig av tegnspråk. Men skolen fungerte
overhodet ikke, og mammaen måtte lære
jenta å lese. I klasserommet bare kjedet
hun seg, fordi hun ikke forstod hva som
ble sagt.

- Grunnskolen var bortkastet og full av
masse negative opplevelser. Når bar-
net har det vondt har hele familien det
vondt, og til slutt ville ikke Stefany gå på
skolen. Vi lot henne slippe og det er det
beste valget vi har gjort for henne. Først
da skjønte ekspertene at hun trengte
annen hjelp. Først da fikk hun lære
tegnspråk. Hun ble undervist sammen
med en annen døv jente, og utviklingen
var helt utrolig - jenta forandret seg helt.
Den læreren fortjener Nobels Fredspris,
avsluttet Tuni humørfylt.
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Prinsessebesøk
helge.herland@doveforbundet.no

Blomsterjenta Hanna Nøstvik Evensen på 4 år hadde mest lyst til å be
holde de fine b(omstene selv. Og kunne hun nå være sikker på at dette var
en ekte prinsesse, hun hadde jo ikke krone på hodet!

Møller skole i Trondheim varflaggpyntet ogfin da den tok imotprinsesse
Martha Louise til besøk 8. september.

l barnehagen var 5 barn plukket ut til å ja en egen liten undervisnings
stund medprinsessen. Her sitter de spent og venter, og like etter kom hele
prosesjonen med 10 personer togende inn. Jeg tror nok de var mer impo
nert over politisjefen sin unifOrm enn NDFs høye beskytter.

Prinsesse Martha Louise åpnet ikke bare det nordiske seminaret i Trondheim. Hun fikk også
tid til å besøke elever og ansatte ved A. C. Møller skole. Det er imponerende hvordan hun takler
alle utfordringer i møte med gamle og unge, og hvilken ekte interesse hun utviser for elevenes
ve og vel.

18. klasse kom prinsessen midt opp i en time der det ble undervist i astro
nomi. Hun fikk prøve seg som elev og skulle trykke med i piltast på den
elektroniske tavlen når hun mente hun hadde rett svar. Om hun hadde
rett svar? Vi gjorde en avtale med henne om at vi ikke skulle skrive så mye
om det, men som vi ser tar hun det som alltid med strålende godt humør.

Filip When Kirkisak fikk en opplevelse han nok vilja høre om hele livet.
Prinsesse Martha Louise og de andre sang bursdagssangen for ham. Han
fjlte 4 år akkurat den dagen hun kom på besøk, ogprinsessen sang med de
tegnene hun kunne og bidro til en varm stund blant de minste.
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Kulturdagene i Bodø 2007
Har du fått purring på deltakeravgiften
for Døves Kulturdager i 2007 så ikke
betal den! Påmeldingen og bookingen
av hotell ved kulturdagene var overlatt
til reisebyrået Via Travel i Bodø. Disse
har ifølge Døves Fylkeslag Nordland
gjort en dårlig jobb, blant annet var del
takerlisten til kulturdagene et komplett
kaos og mange deltakere ble i ettertid
krevd for penger de ikke på forhånd var
informert om at de måtte betale. Fyl
keslaget måtte bruke ca. 20.000 kroner
til advokatbistand for å få den delen av
deltakeravgiften de ifølge avtalen med
Via Travel hadde krav på.
Tidlig på høsten ble mange overrasket
over et inkassokrav fra reisebyrået på del
takeravgift og fakrureringsgebyr i forbin
delse med kulturdagene, altså nesten to

år etterpå. Mange stilte seg uforstående
til dette, noen kastet det rett i søppelet,
noen har kanskje betalt - mens andre
har gått og vært urolig for saken.
Nå har endelig Vianor tatt til vettet og
frafalt alle krav som gjelder kulturdage
ne for to år siden. I et brev til fylkesla
get skriver de at de ikke vil bruke mer
tid på saken og at de som har betalt
moms på deltakeravgiften, det utgjør
kr 100 for noen og kr 50 for andre, vil
få dette tilbake hvis de henvender seg
til Via Travel, Storgt 4 A, 8000 Bodø,
bodo@viatravel.no. Via Travel har tatt
et forbehold, det gjelder 9 deltakere som
skylder mer enn kr. 500 i forbindelse
med reise- og opphold, disse vil ikke få
ettergitt gjelden. Så får vi håpe siste ord
er sagt i denne saken.

Ekstra personalia
Litt ekstra kjærlighet sier bladet aldri nei
til. Så selv om det er fullt på persona
liasiden gir vi så gjerne plass til Reidun
Bjerke og Jan Age Bjørseth som giftet seg
22. september på stranden i Mauritius i
Det indiske hav.

Gamle idrettsvenner
Olaf Garberg og Bo Gøran Henriksson
har hatt trivelige sommerdager sammen
i Danmark, der trønderen Garberg har
slått seg ned. De er begge to imponert
over vår nye slegge- og diskosdronning
Trude Raad. Olaf har fire gull i slegge
fra Deaflympics, mens svensken Bo
Gøran har fire gull i diskos.

Frimerkesamler
Har du brukte frimerker som ligger
hjemme eller på arbeidsplassen som
du ikke bruker, spør May Britt Nyløk
ken.
- Ikke kast de, sØnnen min, Narve, er
meget interessert i frimerker. Han blir
glad om du sender de til ham: Narve
Hoel, Myrabakken 5, 3057 Solberg
elva. Vi betaler gjerne portoen, sier
Nyløkken.

Berglind Stefansdottir er ansatt som ny rektor på Al

folkehøyskole og kurssenter for døve. Betty som hun kalles

i døvemiljøet kommer fra stilling som rektor ved døveskolen

i Reykjavik. Hun vil tiltre stillingen på Al etter nyttår.

Betty er døv og et kjent navn i norsk og internasjonalt døve-

a.('beid, blant annet som mangeårig leder av døvefomundet på

Island Og nå som leder av EUD, European Union of the Deaf.

Ny rektor ansatt på Ål

- Betty har sin styrke i at hun er en god
teamleder og flink med personalledelse.
Hun regnes som arkitekten bak skole
sammenslåingen på Island, det døvesko
len nå er en tvillingskole aven hørende
skole - og som har trukket skolefolk fra
hele Europa til Island for å se på model
len. Jeg er veldig glad for at vi har fått
på plass en ny rektor på Al, sier leder for
styret i stiftelsen Al folkehøyskole og
kurssenter for døve, Hanne B. Kvitvær.

Berglind Stefansdottir blir Al folkehøy
skole og kurssenters første døve rektor, og
også den første kvinnen i rektorstillingen
på Norges Døveforbunds egen skole og
kurssenter.
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Et helt vanlig år i Tromsø Døveforening
og Døves Fylkeslag Troms

51 ryper med
på fjelltur

Lørdag 12. september ble turen Trysil
rypa gjennomført for 7. gang. Det var
med 51 tegnspråkryper, kledd i t-skjorter
med oransje farge. Dermed ble det lett
å se hvor de døve tegnspråkrypene hele
tiden var. De fleste gikk en tur på 13 km
i brukbart vær, noen valgte 6 km og helt
nytt i år: en 10 km bratt fjelløype der
noen fotvandelt seg fra ryper til fjellgei
ter. Alle var veldig imponert over Nanna
Hauklien på 80 år fra Hamar. Hun gikk
den lengste distansen, virkelig en sprek
kvinne! .

På bildet ser vi fra venstre fem av rypene:
Tordis Olsen, Randi Byvold, Nanna
Hauklien, Inger Åse Johansen og Berta
Vangen.

Vi vet lite om hva som skjer i andre
foreninger og fylkeslag i Norge, skriver
Knut Nilsen, som her forteller om et
vanlig år i Troms.

Døveforeningen
Vi har eget døvesenter, en leilighet med
2 hybler, der møtes vi hver lørdag til
lørdagskafeen, og så har vi møter annen
hver onsdag. I januar har vi tradisjon
for å ha møljekveld på, sent{:ret.
Foruten møtene har vi også selvsagt års
møte. Hytta og båtene vi har på hytta
brukes ilittig av medlemmene. Vi tjener
ikke akkurat penger på, hytta, men det
går rundt økonomisk sett.
St. Hans har vi alltid treff på døvehytta,
og det bruker å være ei trivelig helg med
bålkaffe, grilling av pølser og mange
aktiviteter. Tidligere var vi aktive med
kurser, men dette har stoppet nesten
helt opp etter at vi måtte øke egenande
lene betraktelig. Foreninga har en sunn
økonomi, selv om vi har litt lån på dø
vesenteret. I de siste årene har vi hvert
år satt av litt penger som vi skal ha i et

eget fond, målet er i første omgang kr.
200.000 og det har vi nå nesten klart.
Tanken med fondet er at vi kan bruke
rentene til ulike aktiviteter for medlem
mene. Nå er det nedsatt en egen komite
som arbeider med NDFs landsmøtet,
som skal avvikles i juni neste år her i
Tromsø.

Fylkeslaget
Vi har også en meget Sl.\nn økonomi
med godt over 100.000 stående «på
bob. Vi hat hatt og vil fortsette med
juleverksted for tegnspråksskolen i
Tromsø. Dette er populære dager både
for barna og oss i fylkeslaget. Som tra
disjon starter vi opp arbeidet etter som
merferien med ei helg på vapdrehjem
met i Helligskogen nær finskegrensa.
Sammen med døveforeninga arrangerer
vi julebord for alle døve i Troms. Vi
har også et nært og godt samarbeid
med Grållåsa, som er ei egen gruppe
for døvblitte. Så driver vi med interna
sjonalt arbeid, der vi nå holder på med
etableringen av Design+, et reklame

byråfoI døve ung
dommer og andre
funksjonshem
mede ungdommer
i Murmansk Fylke.
Det er omtrent det
vi rekker å gjøre på
et år i forening og
fylkeslag.
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9mQQ.atreff i Sandefjord
Historielauget i Vestfold Døveforening inviterte CODA (barn av døve foreldre) i alderen fra 20
år til over 70, til treff på feriehjemmet Skogstua.
Det var stor spenning da den ene etter den andre ankom. Foreldrene til de fleste CODA har
forlengst gått bort. De to eldste foreldrene som er igjen er Elsa Lysnes og Elin Margrethe Olsen.
Trivelig at Elsa, 92 år, hadde anledning til å delta. Hun er foreningens eldste medlem og med
seg på treffet hadde hun sønnen Bjørn og hans kone Anne Marie. Fire av de fem barna til Laila
og John Ulfsten deltok også. Det var også flere andre søskenflokker som kom.

Tidligere foreningsleder Jørgen Bjerg viser lysbilder ogfortel/er om de populæreforeningsturene for
40 - 50 år siden.

Historielaugets leder Cathrine Stensrud
ønsket velkommen. Hun fortalte om
målet med samlingen og ønske om en
ferdigskrevet jubileumsbok til døve
foreningens 100 års jubileum i 2014.
Cathrine håpet at CODA hadde tatt med
seg kildemateriell som gamle bilder og
filmer, og at de hadde med seg mange
minner de ville dele med oss.

Før presentasjonsrunden ga Tom Z.
Kristiansen et kort historisk tilbakeblikk.
Han fortalte bl.a. at Svein Arne Peterson
er Sandefjordsgutt, men flyttet til hoved
staden i 1957. Han fikk en sykdom og ble
døv som liten, men i Sandefjord var han
CODA med døve foreldre. Tom nevnte
spesielt hans farmor Aggie Peterson, og
hennes venninne Anna Vang, som satte i
gang med basar og fikk samlet nok pen
ger til kjøp av hytte på en mindre tomt.
Takket være disse kvinnene har Vestfold
Døveforening nå landets eldste feriehjem.
Den lille hytta ble utvidet i 1948 og i
1980. I dag er feriehjemmet blitt til døve
senter som brukes hele året. Det er plass
til overnatting, det arrangeres medlems
møter, fester, juletrefest med mer.

Under presentasjonsrunden kom det
fram mange historier som skapte mun
terhet. Stemningen var høy da det ble
servert kaffelte og hjemmebakte kaker
som historielaugets medlemmer hadde
bakt. Pensjonert konditor Jørgen Bjetg
kom også med et par gode kaker.

Tre eDDA som hadde meget aktive foreldre.
Fra venstre Svein Arne Peterson, sønn av Karin
Jensen og Arne Peterson. Ashild Larsen, datter
til Helene Larsen. Thorbjørn Larsen, sønn til
Gul/borg og RudolfLarsen.

Der var flere CODA som ikke hadde sett
hverandre på mange år, gjensynsgleden
var stor. Det var mye å snakke om og
mye mimring om gamle dager. Harald
Larsen fortalte at han fant på mange
rampestreker som lurte alle sammen.
Broren Thorbjørn Latsen understreket
hvor streng moren var. En annen likte
å bokse tilbake hvis han ble mobbet.
Søskenparet Terje Sørensen og Elisabeth
Kirknes fra Larvik husket at de måtte
reise med tog og buss den gangen. Noen
måtte gå eller sykle. Svein Arne Peterson
minnet om hvor langt døve er kommet i
løpet av de siste 60 årene.

Så var der lysbilder og filmer fra gamle
dager. I hele spisesalen var det også utstilt
gamle bilder som var forstørret opp og
som ble ivrig studert av mange. oen ble
intervjuer på video i kjellerstua. Andre
igjen satt og så på gamle bilder i de man
ge albumene. Hisrorielauger hadde med
seg penn og papir og norerte det som
ble nevnt rundt omkring både ute og
inne. De yngste i historielauget, Johanna
Asprusten og Daniel Andre Sæves, bidro
med sitt og tok bilder eller filmet.

Alle CODA hadde forskjelllige opp
levelser å fortelle. Der som gikk igjen

var alle de gode minnene sammen med
sine foreldre og om det gode samholdet
de opplevde på feriehjemmet. Det var
spesielt å komme tilbake til gamle trakter
der de lekte, fisket, badet og stupte. Flere
husket også da de lånte en liten robåt og
rodde over til øya Brattholmen på den
andre siden av Mefjorden. Som barn var
det veldig spennende å ro dit. En nevnte
at noen hadde svømt over. Flere smilte
da dette ble sagt, i dag virker ikke øya så
langt unna!

Så ble det servert buffet, mesteparten av
de forskjellige rettene var hjemmelaget.
Det ble vist flere lysbilder fra foreningens
mange turer fra 1960 og 1970 tallet.
Utover kvelden var det sosialt samvær.
Thorbjørn Larsen takket på flytende
tegnspråk for hvor glad han var for å få
være med. Hans avslutningsord var nok
noe alle delte:

- Det var mange minner som dukket
frem her i dag. Som barn var hele som
meren fylt med lek og bading. Vi ble
kjent med mange andre barn som hadde
døve foreldre. Jeg blir veldig rørt når jeg
tenker tilbake på den gode barndomsti
den vår!
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen
aven ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

~ .
IiillilØ 10 ml

~ Revaxør$
ØREVOKSlØSENOE

ØREDRÅPER

øredråper med
skylleballong

Forslag på kulturpriskandidater

Norges Døveforbund vil dele ut til kulturpriser

ved Døves Kulturdager i Oslo 4. - 6. desember.

Den ene prisen skal gis til en trofast sliter i det lokale døvef.or:e

ningsmiJjøet. En som gjerne stiller opp for å glede andre og ofte

jobber i det stille for eksempel på kjøkkenet, med vedlikehold av

lokalene eller annet. En ildsjel som fortjener en påskjønning.

Den andre prisen skal tildeles et utøvende kulturarbeider innenfor

scenekunst, forming, døvehistorie eller annet.

Alle kan sende forslag før 15. november til: Norges Døveforbund,

Grensen 9, 0159 Oslo, post@doveforbundet.no
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Har du mobiltelefon
og høreapparat?
Vi gir deg god lyd - uten støy.

Bluetooth halsslynge med integrert
samtaleforsterker til mobiltelefoner
og audioutstyr gir god lyd - uten støy.
Passer alle typer høreapparat med
telespole.

[Q)[L~ [LJS OBluetooth·
Godkjent som
hjelpemiddel

www.commidt..COm

COMMldtAS. PS 198. 7601 l.e\Iangel'
Tlf: 74 02 00 00 FillC 74 02 00 01
E-post: po$t@colnmidt.cøm

lO'/ SØR-TRØNDELAG /

Veileder med tegnspråkkompetanse
....... _ .

Vi ønsker å utvikle tilbudet for hørselshemmede brukere i fylket og søker etter prosjektmedarbeider.

Det er viktig at søkere har kjennskap til døvemiljøet og har innsikt i og kunnskap om hva det betyr å leve med sansetap.

Arbeidssted: NAV Lerkendal, Trondheim

Ref.ur. 1605-2009-02

Søknadsfrist: 15. oktober 2009

Fullstendig utlysning: www.nav.no/navstillinger
eller ring: 800 33 166

NAV er Norges orbeids- og velferdsforvaltning med 17 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker.
Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og
engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

GRAFISK DESIGN OG WEB DESIGN - OFFSETTRYKK - FERDIGGJØRING - LIMFRESING - FOLIERING - SPIRALISERING - ADRESSERING OG PLASTPAKKING - PUNKTSKRIFT

DESIGNTRYKKERIET
ET SELSKAP

Designtrykkeriet er en videreføring av Døves Trykkeri som ble etablert i

1951. Etter den gjennomgropende opprustningen vi startet høsten 1998,
er Designtrykkeriet i dag en ve etablert, moderne og anerkjent grafisk
virksomhet. Vår kvalitet og leveringsevne er fullt på høyde med våre
dyktigste konkurrenter og vårt prisnivå er markedstilpasset. Designtrykkeriet
er også en lærebedrift innen grafiske fag og er kvalifisert til ågi fagbrev som

Å S T VED T GRU P PEN

mediegrafiker, offsettrykker og grafisk ferdiggjører. Fra januar 2006 ble
Designtrykkeriet et helei i:latterselskap i ÅstvedtGruppen som er en av
landets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter med 9 forretnings
områder. Du kan lese mer på www.astvedt.no. Hos oss er det også mulig
å bestille diverse tegnspråkmateriell som f.eks. Tegnordbøker, kurshefter,

håndalfabetplakater osv. Send forespørsel til: firma@designtrykkeriet.no
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Barn blir også
diskriminert!

Døve barn og døve voksne - har de
forskjellige utfordringer? I Døves Tids
skrift eller Tid for tegn er ofte diskri
minering i en eller annen form tema
for voksne døve. Voksne døve krever lik
tilgang og like muligheter i samfunnet
som hørende. Noe annet er diskrimi
nering.

Men når det gjelder døve barn, er
diskrimineringsperspektivet ganske
fraværende. Det snakkes lite eller ingen
ting om at diskriminering er et problem
som angår døve barn i like stor grad
som voksne. Det snakkes mye om døve
barns rett til opplæring på tegnspråk,
eller at de Cl-opereres og i noen tilfeller
fratas tegnspråk, hva slags skoler de skal
gå på, at deres foreldre skal få tegnsprå
kopplæring, ar de skal få så og så mye
tilrettelegging, spesialundervisning eller
tekniske hjelpemidler.

Voksne døve har beveget seg bort fra
et perspektiv der de er hjelpetrengende
mennesker med spesielle behov til
et perspektiv hvor de ønsker å være
likeverdige mennesker som har like
muligherer som hørende - så framt
omgivelsene (samfunnet) ikke er formet
slik at de blir hindret i sin livsutfoldelse.
Men gjelder ikke dette perspektiver
også døve barn?

Midtlyngutvalgets utredning, som er
ril høring for tiden, foreslår å legge ned
Stadped-døveskolene. Hos mange døve
vil ryggmargsrefleksen aktiveres: Ikke
legg ned døveskolene våre! Ofte har
vi meninger og holdninger av gammel
vane. Vi er vant til å tenke at døve barn
må ha døveskolene, og tenker ofte på
«døveskolene" som Statped-døvesko
lene.

Men de to største døveskolene i Norge
er kommunale Vetland skole i Oslo og

Auglend skole i Stavanger. Mye tyder
på at disse skolene faktisk fungerer like
godt eller bedre enn Statped-skolene. Er
det overraskende at disse skolene kan
måle seg med det statlige spesialpedago
giske støttesystemet? Nei, det er logisk.

Det ligger en diskriminerende grunn
tanke i et system som baserer seg på at
små døve barn har spesielle og annerledes
behov enn hørende barn, eller at de har
dårligere muligheter til å utvikle seg. Det
har de faktisk ikke. De har ikke behov
for spesialpedagogikk, men for det
samme som hørende barn får: Et språk
miljø de mestrer. Et miljø med barn som
er som dem selv, som de kan identifisere
seg med. Undervisning som følger et godt
faglig nivå.

At døve barn ikke får de samme opp
vekstbetingelsene som de hørende barna
er kjernen i problemet, og det er her vi
trenger et diskrimineringsperspektiv. Det
er diskriminerende å anta at døve barn
ikke er i stand til å utvikle seg gitt at de
har samme oppvekstvilkår som vanlige hø
rende barn. Statped-døveskolene klarer
ikke å gi dem dette. Statped-døveskole
ne har heller ikke klart å gjøre døve
skolene til et naturlig valg for foreldre
til Cl-opererte barn. Selv om jeg vet at
disse foreldrene ofte er ført på villspor
av falske eksperter og tegnspråkmot
standere, kan jeg forstå deres valg.

Det er mange og kompliserte årsaker til
døveskolenes problemer. Men en viktig
faktor her i forhold til diskriminering er
lavflrventning og «spesialskolesyndro
met". Noen lærere er engasjerte og er
flinke til å undervise døve barn, mens
andre lærere som er udugelige befinner
seg inne i er system som beskytter dår
lige lærere.

I Tid for tegn for noen år siden påviste

jeg at døve barn i Statped-døveskolene
opplevde lærere som ikke var i stand
til å kommunisere med dem. Skolen
beskyttet de dårlige lærerne på de døve
barnas bekostning, til tross for brudd
på opplæringsloven. Døve barn var
frustrerte over at enkelte lærere ikke så
dem som kompetente elever. Engasjerte
døvelærere med samvittighet delte bar
nas frustrasjon. Voksne døve vet dette,
men føler det nytteløst å kjempe mot
«store hvite mann".

Jeg vil påstå at vi har en massiv diskri
minering av døve barn nettopp i at det
blir ansett som normalt at døve barn har
dårligere faglig og språklig utvikling
enn hørende barn. Denne diskrimine
ringen kan unnskyldes med kunnskaps
løshet blant folk som aldri har kontakt
med døve, men det er utilgivelig å finne
den inne i Statped-systemet.

Detfor er jeg ikke sikker på om jeg
synes det er så ille å legge ned Statped
døveskolen, forutsatt at det blir erstattet
med vanlige skoler der man ser på døve
barn som vanlige barn som bruker et
annet språk. Dette kan faktisk bli en
gyllen anledning til å kvitte seg med
folk som ikke egner seg til å undervise
døve barn. De kompetente døvelærerne
kunne gått inn i en skole der der gis
samme vilkår og krav til døve barn som
i vanlige skoler. Slike skolet kunne vi
bare kalt tegnspråklige skoler.

Hva med tegnspråklige skoler som er
åpne for alle - også hørende barn? Ingen
døve foreldre jeg kjenner ville ha sendt
sine hørende barn på dagens Statped
døveskoler. Men gode tegnspråklige
skoler, kanskje det hadde vært noe?
Med slike skoler hadde det kanskje
også blitt lettere for dagens foreldre til
Cl-opererte barn å la sine barn få gå på
skoler der de kan være vanlige barn?
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helge.herland@doveforbundet.no

Foto: Jon Age Fiskum, Trønder-Avisa

Døve arbeidstakere

Fremdeles døve i

SNEKKER-
yrket

Morten Byberg Sundseth har etter to års opplæring tatt kom
petansebevis som snekker ved Kroa Produkter AS, Mosvik i
Trøndelag. Morten ble døv som baby. Han har lese- og skrive
vansker, derfor har han fått dokumentere arbeidet sitt gjennom
å ta bilder av framdriften av de ulike arbeidsoperasjonene. Som
eksamensoppgave har han snekret en flott lekestue.

givning». En virkelighetsnær rådgivning,
som involverer helheten omkring den en
keltes livssituasjon. Hovedpersonen, det
lokale Nav - kontor og bedriftene er gitt
semraIe roller i yrkesvalgprosessen, mens
andre instanser trekkes aktivt inn etter
behov og bidrar totalt sett til å kvalitets
sikre arbeidet og resultatet.

- Fra høsten, vil Morten inngå i et
snekkerfaglig serviceteam ved Kroa og
utføre ordinært oppdragsorientert arbeid
for befolkningen i Mosvik og Leksvik
kommuner. Med sertifikat og servicebil,
er han fleksibel og tilgjengelig. Morten
er alene døv i bedriften og i kommunen,
men fornøyd med tilværelsen. Aktiv i
arbeid, inkludert i miljøet, positiv fritid,
mobil og sosialt deltagende der han selv
ønsker. Han vil videre, har interesser og
ønsker om nye utfordringer og har vist
at resultater kan nås, når motivasjon og
trivsel finnes og når et systemsatt samar
beid fungerer som medspillere!

Samarbeid satt i system
- Førs vil jeg gratulerer Morten B. Sund
seth og bedriften, Kroa avdeling Mosvik
med et flott resultat. I rehabilitering,
er det alltid flere instanser inne og som
tradisjonelt sett arbeider parallelt. Noen
aktører har litt komakt med hverandre,
mens andre har utført sine tjenester
helt uavhengig av andre. Lovhjemlete
rettigheter griper gjerne gjensidig inn
i hverandre i en rehabiliteringsprosess,
som for Mortens del, med rettigheter i så
vel opplæringsloven, kommuneloven og
folketrygden.

Knut Dønnessen
forteller at samarbei
det med Morten og
de involverte parrer
i prosessen, er i tråd
med en utprøvnings 
og avklaringsmetode
som er utviklet av ham
på slutten av -80 tallet:

"Praktisk arbeidsråd- Morten sammen med arbeidsleder og to tegnspråktolker.

- En milepæl for bedriften Kroa er nådd,
sier daglig leder Age Bjørvik og sikter til
at Morten er den første i bedriften som
har bestått kompetansefaglig prøve i
snekkerfaget.

Dønnessen peker på at å danne et aktivt
samarbeidsnettverk omkring den enkelte
rettighetshaver, kvalitetssikrer prosessen
og resultatutviklingen.

Bedriften i Mosvik produserer også søp
pelhus og kjøkkeninnredninger og annet.
Morten får den beste attesten fra sine
sjefer når det gjelder arbeidet. Dyktig og
pliktoppfyllende er ord som brukes om
24 åringen. Han har nå fått en kontrakt
på ytterligere to års jobbing ved bedriften
for å utvikle seg faglig som snekker. Da
vil han også satse på å få utvidet førerkor
tet sitt til å kunne kjøre tung tilhenger,
fordi det kan bli mye transport i forbin
delse med jobben.

Daglig leder i Kroa Produkter AS Age
Bjørvik sier at Mortens kompetansebevis
utgjør en viktig milepæl i bedriftens 25
årige historie.

Selv om Morten er alene døv på arbeids
plassen har han god kontakt med sine
kolleger, dette ikke minst takket være
et godt samarbeid med tolketjenesten i
Nord-Trøndelag. Dessuten arrangeres det
tegnspråkkurs i bedriften slik at de an
satte kan få lære seg de vanligste tegnene
og måten man prater med Morten på.

Vi har bedt Knut Loe Dønnessen som i
mange år har vært rådgiver for spesialtje
nesten hørsel Midt - Norge om en kom
mentar til denne solskinnshistorien.

På fritiden har Morten et bredt kontakt
nett av døve venner, også via PC med
webkamera der han kan prate med 5 - 6
forskjellige venner samtidig.
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Døve arbeidstakere

Kan døve bli • ?
sykepleI~~!~b=~,no

Døve elever ved ulike videregående skoler har kontaktet oss fordi de blir nektet av .lærerne å
satse på en utdanning som sykepleier. - Døve kan ikke bli sykepleiere, sier lærerne. Men er det
riktig?

Ferdig utdannet våren 2010
- Jeg mener jeg kan gjøre en god jobb
som sykepleier. Det har også alle praksis
periodene mine under utdanningen vist.
Jeg har aldri opplevd noen problemer
fordi jeg er døv. Leger og andre ansatte
har tatt hensyn til meg ved å stille seg
slik at det er lettest for meg å avlese hva
de sier, de har snakket tydelig og vært
opptatt av å inkludere meg naturlig i
arbeidsmiljøet.
- Men noen barrierer må det vel være for
en døv sykepleier?
- Jeg er bevisst på mine begrensninger.

Jeg vil ikke jobbe på en
akuttavdeling. Der er det
for hektisk og travelt for
meg, og faren for misfor
ståelser er stor.
- Men hva med for ek
sempel å måle blodtryk
ket, da må du jo lytte til
pulsslagene?
- Jeg har målt blodtrykk
på mange pasienter, det
skjer i dag elektronisk.
Det er vel bare private
legekontor som har så
gammelt utstyr at de
fortsatt må lytte under en
slik måling.

Marita Løken er 23 år og
ekte trønderjente. Hun
tar siste året som sykeplei
erstudent ved Høgskolen i
Trøndelag. Hun utstråler
en trygghet og selvtillit
som lover det beste for
fremtidige pasienter.

- Jeg har allerede fått
arbeid som sykepleier

ved Havsteinekra sykehjem, Trond
heims kommunes sykehjem for døve og
døvblinde pasienter. På et slikt sykehus er
døve selvsagt en ressurs. Men jeg mener
det ikke vil være noe problem for meg å
jobbe på andre sykehus, bare jeg velger
avdelinger som passer for meg som døv.
- Hvilke avdelinger kan det være?
- På det motsatte av akuttmedisinske
avdelinger, altså avdelinger for kroniske
sykdommer, for eksempel hudavdelingen
og revmatismeavdelingen. Det finnes
også jobber innenfor hjemmesykepleien,
i barne- og ungdomspsykiatrien og som

nattevakt på de fleste sykehusavdelingene
som passer fint for døve. Det er også
jobbmuligheter innenfor forebyggende
sykepleie - og man kan søke om fors
kningsmidler.
- Hvor ofte bruker du tegnspråktolk i
praksisperiodene?
- Ved fellesmøter og ved vaktskifte. Ved
vaktskifte utveksles det mye informasjon
om pasientenes tilstand, utvikling og
oppfølging - dette er informasjon jeg må
være 110 prosent sikker på at jeg får med
meg, derfor tolk. Men ellers fungerer
arbeidet helt greit uten tolk. Jeg fortel
ler selvsagt at jeg er døv og at folk må
snakke rolig til meg, det fungerer greit.

Marita forteller at som sykepleier har
hun ansvar fot utdeling av medisin til
den enkelte. Det er et ansvarsfullt arbeid.
Hun setter sprøyter, tar blodprøver, setter
intravenøst osv.

- Som døv er jeg nok ekstra bevisst på at
jeg kontrollerer både to og tre ganger det
jeg skal gjøre, ingen skal kunne ta meg i
å gjøre feil. På det området er jeg ærekjær.

- Hvorfor tror du noen skoler fraråder
døve å ta utdanning som sykepleier?
- Skolene mangler både kunnskap om
døve og kunnskap om hvor bredt syke
pleieryrket favner. Men selvsagt døve som
vil bli sykepleiere må vite at det kreves
mye arbeid og mye lesing av faglitteratur.
De må vite at sykepleierutdanningen er
et krevende studium.
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Ledig stilling som daglig leder

Stillingen som daglig leder for Døves Media er ledig, da nåværende leder ønsker å gå over

i en annen stilling i bedriften før han går av med pensjon i slutten av 2010.

Døves Media er en privat stiftelse opprettet av Norges Døveforbund, og mottar tilskudd fra

Kulturdepartementet til produksjon av fjernsynsprogram på tegnspråk. Programmene har

siden 1989 vært sendt på NRK1.

Daglig leder er ansvarlig redaktør, og har økonomi- og personalansvar.

Den som ansettes må også kunne delta i programproduksjon.

Det søkes etter person som har utdannelse og erfaring i fjernsynsproduksjon og

administrasjon. Den som ansettes må enten kunne tegnspråk eller være villig til å lære det.

Det legges stor vekt på personlig egnethet som team leder og evne til å skape samarbeid

mellom ulike grupper i produksjonen.

Døves Media har delt virksomhet i Oslo og på Ål i Hallingdal. Virksomheten skal etter hvert

samles i Oslo, og daglig leder vil få ansvar for å lede flytteprosessen. Inntil videre vil den

som ansettes få fast arbeidsplass i Oslo, men må reise til Ål etter behov.

Søknad sendes Døves Media ved styreleder Hanne Kvitvær, innen 1. november 2009.

E-postadresse: hanne.kvitvar@doveforbundet.no.

Postadresse: Gamleveien 2 E, 4018 Stavanger.

For nærmere informasjon kan også daglig leder Ivar Sletto kontaktes, mobil nr 91120250.

Døves Media, Bakketeigen, 3570 Al
Tlf. 35 08 10 lO, faks. 32 08 1975

www.dovesmedia.no. e-post: post@dovesmedia no
Org.nr: 970 103 082, bant kto.nr. 23200505182
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

50 å:r:s konfirmasjonsjubileum

KNUT ROAR R. RØYSETH
Gratulerer med overstått 4.års dag den
4.oktober. Selv om vi bor langt fra
hverandre, tenker vi ofte på deg. Vi er
kjempeglad i deg! Masse kos fra onkel
Jan Erik, tante Totto, Anny Helen og
Alfred.

MATHIAS JOHANSEN
Tiden flyr! Gratulerer så mye med over
stått 2 årsdag den 2.oktober.
Vi er kjempeglad i deg, Mati!
Bursdagsklemmer fra mamma Runa,
pappa Jarl Magnus og Malin.

ANNY HELEN R. LØYNING
Gratulererer med overstått 3. årsdag 10.
oktober. Man skulle tro du var 5 år så
fort som du utvikler deg. Vi savner deg
og gleder oss til å se deg igjen.
Klem fra familien Røyseth

ANN-KRISTIN MALMQUIST
Al, fylte 50 år 19. seprember. Vi
beklager at det ikke kom med i forrige
blad, men det kom så overraskende
også på NDFs datamaskin som holder
rede på fødselsdager, den ville ganske
enkelt ikke tro at jenta er 50!

MARIT KJUS GARDEN, Ytre Ene
bakk, blir 50 år 8. november.

NINA HURTLEY, Bergen, blir 50 år 9.
november.

50 år
EVA SIMONSEN HUSTAVENES,
Bergen, blir 50 år 26. oktober.

ARNE NESSE, Bergen, blir 60 år 5.
november.

get og omvisning på døvemuseet, mens
festen ble avholdt på Klosterbakken. Fra
venstre på bildet: Karl Otto Heggen, Jens
Larsen, Trygve Bjerck, Stig Arve Smi
seth, Trygve Andersen, Johanne Jensen,
døveprest Bjørn Sørensen, Arnt Naur
stad, Agnes Hølen, Thorbjørn Jacobsen,
Sonja Eikenes, Finn Martin Hansen,
Anny Pedersen, Mary Heggem og Jan
Pedersen De gamle konfirmantene takker
Liv Berge, Anny og Jan Pedersen for at
samlingen ble så vellykket.

MABEL BIRKENES, Oslo, blir 80 år
22. oktober.

85 år
SIGVART HOLMGREN, Drammen,
blir 85 år 28. oktober.

80 år
INGAR S0RHAUG, Bergen, blir 80 år
21. oktober.

MOLLY REITE, Vaksdal, blir 80 år 10.
november.

MARIE GREFTEGREFF, Trondheim,
blir 80 år 8. november.

60 år
SEAD PEKIe, Mo i Rana, blir 60 år 30.
oktober.

15 døve som ble konfirmert i Trondheim
Døvekirke for 50 år siden var i sommer
samlet til jubileum, tenk nå var nesten
alle blitt pensjonister. Ved gudstjenesten
søndag møtte de gamlepresten Bjørn
Sørensen som konfirmerte dem i 1959.
Jan Pedersen holdt en fin minnetale for
de 10 som er gått bort siden skoletiden,
de ble også minnet med lystenning og ett
minutts stillhet. Et konfirmantjubileum
gir tid til å gjenoppfriske mange gamle,
gode minner. Det ble besøk i Rødbyg-
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Jakt er livet!
- Jeg har skutt 3 elger og 18 rein, og så har jeg drevet fram mange elger til poster der de er
blitt felt. Jeg jakter først og fremst på rein og elg, men også litt skogsfugl og rev. Jeg er med i
rovviltnemnda i kommunen og da hender det at vi jakter på ulv, bjørn og gaupe. I vår var jeg
med på ulvejakt, der to ulver i nabokommunen ble skutt.

Det et Oddmund Haugen på 30 åt
som forteller om sin store lidenskap
i livet, jakt! Mannen fra Otta i Gud
brandsdalen har fulgt far sin på jakt
fra han var 5 år gammel. Da han var
18 tok han jegerprøven og har kunnet
jakte på egenhånd.
- Alt jeg kan har jeg lært av far min.
Jeg fikk tidlig være med å slakte

dyrene. Det er ikke noe problem å
være døv under jakten. Ingen har lov
å skyte før de er 100 prosent sikker
på hva de skyter på. Dessuten har jeg
god kommunikasjon med de andre i
jaktlaget gjennom sms-meldinger og
GPS. Jeg vet nøyaktig hvor alle i jakt
laget er postert og de ver hvor jeg er.
Jakt på elg krever er godt samarbeid.

Der er fantasrisk å komme ut i naturen, forteller
Amund. Jeg nyrer å oppleve villmarken med
plante- og dyreliv. Der trenger ikke være en jakt
tur, men like gjerne en tur bare for å sanse skog
og fjell. Det er en utrolig opplevelse å få oppleve
villdyr i sitt rette element. Det å se hvordan dy
rene beveger seg, hvordan de har faste trekk osv.,
det er veldig spennende.

Samspill med Tinka
Amund har et nært samarbeid med sin spesial
trente elghund, Tinka.
- Jakt på rein gjør jeg ofte alene, da er det bare
opp til meg selv om jeg får skutt dyr. Men da
jeg ble med i et jaktlag som jakter elg må jeg ta
oppgaver som postjeger. Da er det et handikapp
at jeg ikke hører og det har jeg trent opp Tinka
til å kompensere for.
Amund forteller at hunden markeret elgen før
det er mulig å se den. Han følger derfor nøye
med på hvordan Tinka oppfører seg. Hvis bik
kja stanser, følger et bestemt spor og den lusker
forsiktig fremover, da forstår Amund at hun har
teften av noe.
- Hvis hunden er veldig bestemt, er det bare å
følge etter. For jeg har lært en ting, å stole på
hundens sanser. Når jeg ser elgen, setter hunden
seg ned, og er helt rolig. Men den kan bli veldig
ivrig dersom vi er veldig nærme, sier han.

Felte okse på 233 kilo
- Jeg hadde min største jaktopplevelse da jeg
skjøt en stor seks tagget okse. Den var veldig
vanskelig å komme inn på. Han holdt seg godt
skjult i løvskogen. Jeg måtte bevege meg svært
stille og kom etter hvert på 60 meters skuddhold.
Da jeg brente jeg av og fikk til en helt vellykket
nakkeskudd. Oksen stupte med en gang. Vekten
på dyret var 233 kilo. Det var en skikkelig opp
levelse, smiler Amund.

Det er vel bare naturlig at Amund har svenne
brev som slakter og jobber hos Nortura (Gilde).
Han slakter hovedsakelig storfe, men han er også
mye rundt hos gårdbrukere og slakter privat for
dem, ofte gris og lam.
Før var Amund ofte en aktiv spiller ved døve
mesterskapene i fotball.
- Nå kolliderer ofte mesterskapene med jakt
tiden, og ingenting får meg bort fra fjellet om
høsten.
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,---.-.jl ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

o

KUNST· OG HANDVERKSUKE
Ål FOLKEHØYSKOLE IS. - 20. NOVEMBER 2009

Vi tilbyr i år følgende kurs:
o

TEGNSPRAKPOESIVERKSTED:
Hva er tegnspråkpoesi l På kurset lærer du å lage egne tegnspråkdikt og
fremføre de. Det vil bli gitt forskjellige øvelser som det skal jobbes med
alene og i grupper. Georg Bjerkli har selv mye erfaring med tegnspråk
poesi og du vil få mye veiledning og hjelp til å lage egne dikt. Kurset er
for både nybegynnere og for de som ønsker å lære mer.

Lærer: Geors Bjerkli fra Trondheim. Han er til lærer på Høgskolen i
Sør-Trøndelag avd. lærer- og tolkeutdanning

SMYKKEFREMSTILLING:
På kurset er det mulig å lære å lage for eksempel armbånd, fotlenker,
ulike typer halskjeder og øredobber. Til smykkefremstillingen brukes
steiner, forskjellige perletyper og i tillegg fisketråd, strikk eller lærtråd.
Det vil bli undervist i forskjellige teknikker. Bente Lisbeth har mange
ideer og forslag til hvordan du kan lage dine egne smykker.

Lærer: Bente Lisbeth Kik. Hun er lærer på Ål folkehøyskole.

SVEIPING/TREARBEID:
Sveiping er en gammel norsk husflidstradisjon. Med sveipeteknikken er
det mulig å lage brødfat, kurver og bokser med lokk. På kurset lærer
man å lage en boks med lokk og hvordan den kan dekoreres. Kurset er
for alle og krever ingen forkunnskaper.

Lærer: Bjarne Rasnhildstweit fra Ål. Han har hatt mange kurs i svei
ping og også undervist skolens elever i teknikken.

SCRAPBOOKING:
Scrapbooking er fremdeles en populær hobby. Du lærer hvordan du
skal dekorere en albumside med bilder, mønsterark, forskjellig småpynt
og tekst, og skape ulike typer layout. Det er i tillegg mulighet for å lage
forskjellige typer kort, bilder, esker m.m.. Lina har som tidligere år
mange ideer. Viktig at du tar med egne bilder til kurset!

Lærer: Una Iilsestuen, Ål. Hun har i flere år undervist skolens elever
iscrapping.

PORTRETTEGNING:
Du vil lære en spesiell teknikk som går ut på å overføre et fotoportrett
til malerlerret. Du lærer å skanne et bilde og redigere det på PC (pho
toshop). Etterpå forstørres motivet og blir så overført til et malerIer
ret. Bildet males til slutt med akrylmaling. Ta med egne portrettbilder
på kurset. Har du i tillegg egen PC med programmet Photoshop, kan du
også ta med den.

Lærer: larja lUitta Wroldsen. Hun er utdannet lærer i formgiving.



--tI ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

o

KUNST.. OG HANDVERKSUKE
ÅL FOLKEHØVSKOLE 15. - 10. NOVEMBER 1009

MINI JULEVERKSTED - lappeteknikk og toving:
Her blir det virkelig "lek med lapper i rødt, hvitt og litt grønt". Åse og
Anne har mange spennende ideer til julegaver du enkelt kan lage selv.
Det er mulighet for å sy duk, spisebrikker, brilleetui, pute, reisemappe
eller veggbokser. Du vil bli undervist i enkl.e teknikker som applikasjon,
broderi, håndsøm og maskinquilting, og i tillegg en ny teknikk som heter
"kjør i grøfta". Høres ikke dette spennende ut? Toving blir det også
mulighet for. Du kan bl.a. tove små gaver, som for eksempel julenisser,
julehjerter, varmer til presskanne, sitteunderlag m.m. Ta gjerne med din
egen symaskin på kurset hvis du har en.

Lærere: Åse Auensen og Anne O. Folland. Begge har undervist på
tidligere kurs og er sikkert kjente for de fleste.

INTERNETT FOR NYBEGYNNERE:
Dette kurset er for de som sjelden eller aldri har prøvd internett, men
har sett at det er spennende. Unge som eldre er velkommen. Du kan ta
med deg din egen bærbar-PC (kanskje du kan kjøpe en ny før kurset?)
og øve deg på den sammen med kurslederen. Din bærbar-PC må kunne
koble til internett trådløst, så du kan bruke den både i kurslokalet og på
soverommet ditt.

Lærer: Rune Anda. Han har undervist i data på Ål ved flere anledninger.

Innreise:

Kursstart:

Søndag IS. november på kvelden. Det går buss fra Ål stasjon til skolen kl. 19.30.
Det vil, bli enkel matservering ved ankomst. Info møte kl. 20.30 i spisesalen
Mandag 16. november kl 8.45.

Kurset slutter fredag 20. november kl. 10.30.

Påmeldingsfrist:
Deltakeravgift:
Reiseutgifter:

9. november
1.000 kr. Deltageravgiften må være betalt før kursstart! Skolens bankkonto nr. er: 2320.05.01071
Skolen dekker ikke alle reiseutgifter! Du må selv betale reiseutgifter opp til kr. 800,-.
Utgifter over kr. 800," dekker skolen. Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

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

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE
3.570 Ål

e-post: aaLfolkehogskole@al.fhs.no

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE UKE PÅ ÅL fOLKEHØYSKOLE



Ny svensk forbundsleder
Ragnar Veer (bildet) har overtatt som forbundsleder i Sverige
etter Lars-Ake Wiks.trom. Veer var tidligere ansatt i det svenske
døveforbundet. Han har vært med organisasjonsarbeidet for døve
i Sverige og Norden i mange år. Hans store hobbyer jakt og fiske.
Dette holdt han et glitrende godt foredrag om ved den forrige
nordiske kulturfestivalen.
Kulturfestivn.l? Du har vel notert at 28. juni til 3. juli blir det
nordisk kulturfestival i Sto<;:;kholm Vi kommer tilbake med mer
inforniasjon senere.

Døve på Grønland
Danske Døves Landsforbunds sekretari
atleder, Helle Skjoldan, og døvekonsulent
Grete Jensen har besøkt Grønland. Der
har de diskutert spørsmål med politikere
og embedsmenn knyttet til situasjonen
for de døve som flytter fra Grønland
til Danmark. Det viser seg at de mø-
ter mange vanskeligheter i det danske
samfunnet. Hva kan gjøres for å lette
overgangen for døve grønlendere, som
blir sendt til Danmark for å gå på videre
gående skole.
- En mentorordning (fadderordning) for
nyankomne døve grønlendere, mer infor
masjon om det danske utdanningstilbu
det og muligheter for spesielt tilrettelagte
tilbud vil gjøre overgangen til Danmark
lettere, og sikre at de får mer ut av sitt
opphold, forteller Helle Skjolda til www.
deaf-dk

Egen lærer
utdanning
I Finland har de egen utdanning for
døve lærere, det samme som vi har ved
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Lærerutdanningen ved Jyvaskula
universitet går over 5 år. Studentene
vi ser på bildet deltok på det nordiske
regnspråkseminaret i Trondheim i
septembet, og læreren på andre siden
av bordet er Jaana Keski-Levijoki,
som også er forbundsleder for Finlands
Døvas Forbund.

Møller kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Ledige stillinger fra medio oktober 2009:

1. Lærervikariat
Det kan bli ledig vikariater for lærere i A.C. Møller skole fra 01.11.09 - 31.07.10.
2. Vikariat førskolelærer
Det er ledig vikariat på Møller barnehage fra 01.11.09 - 31.07.10.
3. Vikarer i SFO og elevhjem
Vi har også kontinuerlig behov for vikarer i SFO og elevhjem.

Opplysninger: tlf. 72 59 65 00, teksttlf. 72 596502.
Se fullstendig utlysningsteksr på www.statped.no.

Søknadsfrist 17.10.09.
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Nytt Europaparlament

Signmark fikk bragdpris

Det nye Europaparlamentet med 736
medlemmer har kommet i gang med
sin nye fem års periode. Den høytide
lige åpningen av parlamentet skjedde
14. juli, på den franske nasjonaldagen.
Den første som fikk ordet i debatten
var Adam Kosa. Han er døv! Og valgt
som parlamentariker fra Ungarn. Han
hadde med seg ro tegnspråktolker. Alle
medlemmer av parlamentet skal kunne
snakke sitt eget morsmål, et av de 21

Språklærerforbundet i Pinland
har ,gitt Signmark årets bragd
pris, for sin banebrytende måte å
kommunisere på og for motet til
å bruke sitt eget språk. Signmark
har vokst opp i en tegnspråklig
familie. Han kjemper for at døve
skal få respekt for sitt språk og
sin kultur. Signmarks musikk
er tegnspråklig ryrmemusikk,
og som døv artist kan han føle
basslyden, samtidig som han har
en voldsom rytme i kroppen.

Signmark har formidlet sitt
budskap blant annet gjennom
deltakelse i den finske melodi
grand-prix, der de ble nummer
to, bare er hårstrå fra å kvalifi
sere seg til finalen i Moskva (der
norske Alexander Rybak vant).

offisielle EU språkene inkludert gallisk,
maltesisk og nå også ungarsk tegnspråk.

Døve nordmenn trenger ikke drømme
om å bli valgt som parlamemarikere til
Europaparlamentet. For Norge er ikke
medlem av EU. Skjønt en nordmann
har likevel plass blant de 736 medlem
mene. Det er Eva Joly, som er valgt inn
for det grønne partiet i Frankrike. Hun
har både norsk og fransk pass.

Italia mot WFn
Vi fortalte i DT nr 6 at Italias Dø
veforbund har gått til sak mot WPD
(verdensforbundet for døve), fordi de
mener at vedtektene som ble vedtatt på
den siste kongressen i 2007 er i strid med
stiftelsesstatuttene fra 1951, da WFD ble
opprettet med forretningsadresse i Roma.
r midten av september ble det første
rettsmøte gjennomført i Roma, uten at
de kom så mye lenger. Dommeren mente
at det bare var få punkter i tiltalen som
hørte inn under det italienske rettsvese
net. Han oppfordret partene til å komme
til enighet utenfor rettssystemet. Det har
derfor vært nye forhandlinger mellom
WFD og Italias Døveforbund for å finne
en minnelig løsning på saken. Neste
rettsmøte er berammet til begynnelsen
av 2010, men så håper man altså at saken
har funnet en løsning før det.

Gjennombrudd i Makedonia
Døveforbundet i Makedonia forteller
at landets parlament har vedtatt en lov
som fremmer og beskytter makedonsk
tegnspråk. Presiedenten i døveforbundet
Nikola Ognenow mener det er det største
som har skjedd for døve i landet, en sror
hisrorisk begivenhet. Parlamentsbeslut
ningen kom som en følge av bestemmel
sene i FN-konvensjonen om funksjons
hem medes rettigheter.
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Gulljenta fra Nordfjord
helge.herland@doveforbundet.no

- Deaflympics er det største jeg har opplevd. Det var stort å være med på konkurransene, virkelig
gøy og det gav meg mange positive opplevelser. Trude Raad tegner lekende lett om opplevelsene
i Tapei, der hun tok gull både i diskos og slegge.
Hun har deltatt i mange internasjo-
nale mesterskap og konkurranser blant
hørende, men der er det ikke så lett å få
kontakt med konkurrentene. De snakker
ofte sammen på engelsk og det er ikke
lett for Trude å oppfatte.

Oppveksten
- Jeg klarer greit samtaler på tomanns
hånd på norsk, men når det er grupper
som prater sammen får jeg ofte proble
mer med å følge med. Derfor er jeg så
glad for at foreldrene mine bestemte at
jeg skulle lære tegnspråk som barn. Nå
har jeg valgmulighetene, jeg kan selv
velge hvilket miljø jeg til enhver tid vil
være en del av.
At foreldrene valgte å satse på tospråk
ligheren norsk tegnspråk og norsk var
ingen selvfølge, som alltid var det skepsis
hos ekspertisen når praten kom inn på
tegnspråk. Men Trude sine foreldre er
kunnskapsrike mennesker og visste selv
hva som var best for datteren.
- Jeg har gått inkludert på skolen i alle
år. På barneskolen var det bare 9 elever
i klassen og jeg hadde hjelp aven egen

assistent. Hvert år hadde jeg også 6 ukers
undervisning på Hunstad skole i Bergen.
På Firda videregående skole brukte jeg
tolk. Ved å sitte helt foran kunne jeg nok
oppfattet mye av det læreren sa, men det
var helt umulig å oppfatte hva elevene i
klassen sa.
- Så du hører virkelig dårlig?
- Ja, jeg hører i hvert fall ikke godt, ler
Trude. - Jeg har Cl på begge ørene, og
det er en mye større hjelp for meg enn
bare høreapparat - men tegnspråk og
tolk er en viktig del av livet mitt.

Spørrekonkurranse
Vi kan ikke ha en prat med gulljenta
uten at vi legger inn i en liten konkur
ranse, derfor spør vi: Hva forbinder du
med Odd-Bjørn Hjelmeseth?
- Langrenn, selvsagt og så kommer han
fra hjembygda.
- Hva med Toralv Maurstad?
- Hmmmm, jeg tror ikke han var sleg-
gekaster, kanskje skuespiller? Spiller han
i Hotell Cæsar?
- Riktig! Siste navn er Herbjørn Sørebø?
- Hmmmm, er han på min alder? Nei,

han kjenner jeg ikke.
- Han var politisk kommentator i NRK,
og hva er felles for Hjelmeseth, Maur
stad, Sørebø og deg?
- Huff, dette var ikke lett!
- Alle fire har vært elever ved Firda vide-
regående skole!

Idretten
- Den norske gruppen ved Deaflympics
i Tapei var godt voksne folk, de fleste
kunne vært besteforeldrene dine. Var det
ikke kjedelig å være sammen med slike
gubber?
- Hehehehehe, nei det må du ikke skrive
- men det er klart at det ble mye voksen-
prat og det hadde vært kjekt om det var
flere yngre deltakere. Jeg håper veldig at
fotball-laget kan bli med til Deaflympics
om fire år.
Trude oppfyller ikke det bildet vi har av
kvinnelige kastere. Hun er slank og pen,
en slik jenta som guttene snur seg etter i
byen - kanskje plystrer de også, men det
er i så fall bortkastet.
- Den typen kraftige kvinnelige kastere
er på vei ut og jeg har ingen planer om
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å bli noen kjempe. I kulestøt vil det nok
kanskje hjelpe med flere kilo og mer rå
muskelkraft, men i diskos og slegge er
det like viktig med reknikk, spenst og
hurtighet, som med muskler. Det er
miksen av dette som må stemme.
Fram til 12 års alderen drev Trude med
flere forskjellige idretter, hun deltok i
ulike øvelser på friidrettsbanen, spilte
både fotball og håndball og var riktig
allsidig.
- Da jeg var 12 år begynte jeg å spesiali
sere meg i kastøvelsene. Pappa var trener,
han har kastet selv. Dessuten har jeg
en storebror som også kaster, derfor var
valget naturlig. Jeg fulgte de på trenin
gene og så var jeg heldig med treneren
min, Jørund Årdal. Han har fån meg dit
jeg er nå.

Trude utmerket seg tidlig med talent for
kastøvelsene. Hun har de norske alders
rekordene på de fleste klassetrinn. Nå
er hun orges nest beste kaster i slegge
og diskos. I slegge, som er hennes beste
øvelse, er bare Mona Holm bedre. Holm
var nær ved å kvalifisere seg til VM i
friidrett i år. Det er bare fem merer fram
ril hennes nivå og Trude nærmer seg år
for år.
- Jeg tror jeg kan kaste sleggen 77 merer.
Måler er å komme med i olympiaden.
Der gjelder å rrene mye og rikrig, og å
holde seg skadefri. Jeg har rro på ar jeg
kan bli bedre år for år.

Treningsdisiplin
Denne høsten er Trude student ved
lærerhøgskolens idrettslinje i Bergen,

Portrettet
~

men etter nynår flytter hun ril Oslo og
Norges Idrettshøgskole.
- Det er mye bedre treningsmiljø i Oslo.
Der får jeg trene sammen med Mona
Holm. Jeg får nyte godt av ressursene på
toppidrettssenteret. I Oslo er der også er
enda større miljø av døve og tunghørte
ungdommer som jeg gjerne vil få kontakr
med.
- Hvordan går det med riktig kosthold
når du er flytter ur av mammas kjøkken?
- Jeg prøver å lage sunn mat. Jeg spiser
mye frukt, proteiner, egg, kjørr, kylling
- og så må jeg skjerpe meg slik ar jeg blir
flinkere til å spise fisk.
- Hvordan er der å bruke Cl når du kas
ter diskos og slegge?
- Hahahaha, det fungerer ikke i der hele
ratt. Jeg roterer så mye og fort før kastet
ar apparatene spretter av meg, så de er
ubrukelige i rrening og konkurranser.
Derfor har treneren min blirr veldig flink
ril å bruke regnene for antall merer jeg
kaster.
- Men er det et ekstra stressmoment å
være eneste døve deltaker i konkurranser?

- Egentlig ikke, konkurrentene mine er
flinke til å ta hensyn ril meg. Jeg hører jo
ikke opproper i høyttaleren, men jeg ver
allrid hvem som kaster foran meg og vet
ar etter henne er det min tur. En klubb
venninne fra Gloppen er også blitt veldig
dykrig i regnspråk og vi har selvsagt
ekstra god kontakt i konkurransene.

Trude er en behagelig jente å prate med.
Vi forstår hverandre så lert. Laneren sir
ter løst og humøret er på topp hele tiden.
Vi lurer på hvordan hun rakler nederlag?
- Jeg kan bli sur hvis jeg taper i konkur
ranser fordi jeg selv har kaster dårlig.
Hvis jeg selv klarer å kaste opp mot mitt
besre og andre kaster lenger, så må jeg
bare akseptere det. Uansen, jeg mener
jeg er velsigner med et jevnt godr humør
og lar ikke dårlige resultater ødelegge
humøret så lenge av gangen.
- Du trener 6 ganger i uken og nå har der
regner sammenhengende i Bergen siden
20. juli kl 16.20. Blir du ikke frister til
å gi blaffen i treningen og kose deg på
sofaen i steder?
- Jo, det hender selvsagr at jeg blir lei
treningene, men så har jeg denne indre
drivkraften ar jeg må rrene. Og etter en
treningsøkr får jeg en sånn deilig følelse.
Det bare gjelder å være selvdisiplinert
og komme seg ut, uansett vær, avslutter
Trude Raad.

Fakta
Navn: Trude Raad, 19 år, Gloppen.
Sivilstatus: Kjæresre.
Aktuell: 2 gull i Deaflympics i Tapei.
Personlig rekord diskos 49,34 og slegge
62,52.

Hvor går drømmeferien?
Tailancl.

Hva er Livretten din?

Kompar (raspeballer) som min besre
mor lager.

Hva ser du helstpå TV?

Serier som Greys Anatomy og
Frustrerte fruer.

Hva gjør deg irritert?

Når jeg er sulten og ikke får mat blir
jeg irrirert. Det blir jeg også hvis jeg
ikke får trene.
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SYN
PÅSAI{EN

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

Vellykket inkludering i Levanger
Av Kristin Voldseth

Som foreldre er vi veldig takknemlig for
den gode og vikrige jobben kommunen

Bli medlem av

Norges Døveforbund

for bare kr 100

ved PPT, Møller kompetansesenteret og
ikke minst alle på skolen gjør hver dag.
Vi er heldige som bor i en kommune
som har valgt å prioritere grendeskoler.
Okkenhaug er en skole med ca.60 elever.
Når kommunen velger å prioritere små
skoler gir dette rom for tilpasninger og
nærhet til elever, noe som er en forutset
ning for den trygge og nære læringsa
renaen - for alle elevene! Jeg mener det
er viktig å sette fokus på historier med
positivt fortegn og at vilje til løsning kan
gjøre det tilsynelatende umulige, mulig.

Torstein og hans tegnspråkLærer, ELin Brisendal, på Okkenhaug skole
i Levanger.

resten av året,

og få

Døves Tidsskrift

i postkassen

hver måned.

I klasserommet bru-
kes mikrofoner og det
har hele veien vært en
forståelse for at gruppa
i klasserommet ikke må
være for stor. Lærerne
har deltatt på alle kurs
i regi av Møller både i
Trondheim og i hjem
met, når dette har vært
aktuelt.

tolk i noen sammen
henger.

Da skolen dro på
Trondheimstur la de
inn et besøk på Møller

skole, der Torstein fikk vise medelever og
lærere sin andre skole. Dette er bare noen
eksempler på det fokus som er utarbeidet
på skolen. Det handler om en helhets
tanke som ikke bare dreier seg om å se
Torsteins behov, men en måte å tenke på,
og strategier som gjør at han er naturlig
inkludert. Det viser seg også at denne
måten å jobbe på er noe som kommer
alle elever til gode. Det er med å bidra til
et godt miljø blant elevene i klassen og
på skolen.

Jeg leser i forrige utgave av Døves Tids
skrift om tospråklig undervisning. Der
fokuseres på styrken av å være flerspråk
lig og i er miljø som ikke bare skjer på
de hørendes premisser. Da renker jeg:
Det er kanskje naturlig å tenke at dette
fortrinnsvis kan la seg gjøre på en skole
med flere døve, i en skole for døve.

Men helt fra starten var skolen positiv og
lyttende både til oss foreldre, PPT, Møl
ler og ikke minst gutten selv.

I dag er en tegnspråklærer i klassen i de
fleste timene, i tillegg til at det brukes

Ingen på hjemmeskolen hadde noen som
helst erfaring eller annen kompetanse
på hørselshemmede elever da Torstein
begynte i 2004.

Som forelder har jeg fra dag en vært rørt
og takknemlig over det tilbudet som gis
til gutten og familien. Vi har selvsagt
vært nødt til å gå opp en <<ny vei» fordi vi
bor i utkanten og kompetansen er spredt,
men vi har hele tiden hatt veldig god
hjelp og veiledning både fra Møller kom
petansesenteret og PPT i kommunen.

Det er da jeg tenker at vår historie er en
solskinnshistorie, kanskje av de sjeldne?
Min sønn, Torstein, er 11 år og går på
Okkenhaug skole i Levanger Kommune.
Han har hatt høreapparater siden han
var 5 Yl år, og har også siden da vært
deltidselev ved Møller kompetansesenter
i Trondheim der han trives godt.

Den kompetansen og det tilbudet som
gis på døveskolen har selvfølgelig vært,
og er uunnværlig. Han har det siste året
vært ca. 6 uker på Møller, fordelt gjen
nom hele året, i tillegg har han vært på
Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
samtidig som vi har vært på foreldrekurs.
Han knytter derfor kontakter til døve
miljøet i tillegg til at han kan være på
hjemmeskolen, i det hørende miljøet.
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Hunstad skole og tillit
Av døveprest Lars Hana

Det er interessant å lese
hva Øystein Stette i
Utdanningsdirektoratet
skriver i Døves Tids
skrift nr 7 om «tillit
til Sandstad». Steinar
Sandstad er direktør for
Statped Vest, og utdan

ningsdirektoratet er styrer av Statpeds
avdelinger. Hvorfor må det uttrykkes at
Sandstad har tillit, til og med full tillitt?
Den første tanken som slår en når en
person rykker ut med tillit til en person
lavere i systemet, er at her er det noe som
skurrer. Den neste er hvorfor det tar så
lang tid før det kommer svar, og hvorfor
Sandstad ikke svarer selv. Det som er
interessant er altså ikke hva som står i det
korte innlegget, men hva som ikke står.
Bakgrunnen er nedskjæringer ved Hun
stad skole. Stette skriver at Sandstad dri
ver etter de politiske føringer som gjelder
for driften. Som leser ville jeg satt pris
på en orientering om hva disse føringene
er. Det viktige er vel en diskusjon om
innholdet i disse føringene? At Statped
Vests leder følger dem, er vel en selvfølge?

vorfor må det ut
trykkes at Sandstad

ar tillit, til og med
full tillit?

Men jeg er ikke beroliget av Stettes inn
spill, for fremdeles sitter inntrykket fra i
vår igjen: Foreldreutvalget ved Hunstad
skole, Hordaland Foreldrelag for hørsels
hemmede og Bergen Døvesenter reagerer
sterkt på nedskjæringene ved skolen (Dø
ves Tidskrift 3 - april- 2009). Den vet
best hvor skoen trykker som har den på,
heter et gammelt ord. Og når represen
tantene for brukerne er så kritiske må vel
en sak tas alvorlig?

Døve barns fremtid er for viktig til å bli
skjult bak en sak om tillit til en person.
For alle barn trenger et naturlig språk
miljø, og for døve barn er en viktig del av
dette knyttet til døveskolen, enten de er
faste elever eller besøkselever.

Mitt møte med barn med Cl forteller
tydelig at dette også gjelder for dem. For

dem kan tegnspråk tilegnes naturlig,
talespråk krever tilpasning og tilretteleg
ging. Så uansett hvor få barn det er ved
skolen er det viktig å beholde tegnspråk
miljøet. Hvordan tenker Statped Vest å
ivareta dette?

Tidspunktet for nedskjæring virker
noe merkelig på bakgrunn av at NOU
2009: 18 Rett til læring (Middyngutval
get) ble lagt fram 2. juli 2009. Vil det
ikke være riktigere å beholde skolen som
den er, frem til veien videre er avklart?
Nå mister skolen verdifull kompetanse
som det ikke er lett å hente tilbake.

Hunstad skole har flere elever dette sko-

RYCON AS
Ryensvingen 11 B, 0680 Oslo

TLf.: 23 24 45 20

leåret enn i fjor. Men færre lærere. Betyr
det at en reduserer når elevtallet synker
uten å kompensere når det stiger? Jeg
bare spør, for her er det mye jeg ikke vet,
men Stettes innlegg gjorde meg nysgjer
rig, og jeg ønsker å vite mer. Så jeg sitter
igjen med noen spørsmål som jeg forven
ter svar på, gjerne fra Statpeds direktør:
Hvorfor er det reduksjon i antall stillin
ger på Hunstad skole nå?

Er det tilsvarende reduksjoner for andre
avdelinger i Statped Vest?
Og redegjør gjerne for de politiske førin
gene som følges, da kan vi få en god og
åpen debatt om en sak som er viktig for
dem det angår.

Bnl1J6ESTORE

fiFIRSTSTOP
www.firststop.no
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Det blir ingen tradisjonell
lørdagsfest, i stedet kaster

obs! Vi har bare 400 billetter
og de som melder seg først får
billettene til denne enestående
opplevelsen. Forestillingen
har fått terningkast 6 i alle de
største avisene, så her får du
garantert trimmet lattermus
klene.

reateroppvisninger. Og tar du
trikken til Teater Manu kan
du kose deg med klassikeren
<,Pinocchio» til kulturdags
pnser.

Lørdag ettermiddag er det
planer om fakkeltog. Vi må ut
og si ifra om urettferdigheter
i samfunnet. Kanskje mot
manglende teksting av norske
filmer - eller dårlig teksting
av tv-programmer. Vi kom
mer tilbake med informasjon
om dette.

Om kvelden, kl 21, blir det
liv i leiren. Vi har kjøpt en
hel forestilling av Dagfinn
Lyngbø i teaterlokalene Latter
ved Aker Brygge. Topp tegn
språktolker vil samarbeide
med Lyngbø på scenen, men

vil vedkjenne seg. Hun får
selv en fri og uavhengig mo
derne kvinne til å føle skam.
Publikum sitter gjerne med en
følelse av å ha lyst til å gråte
og le - samtidig.

Lørdag 5. desember
kl 10 åpner dørene til Høg
skolen. Hele formiddagen blir
det utstillinger, foredrag og
verksteder. Foredrag? Ja, du
kan velge mellom foredrag
som tar opp spørsmål rundt
døves humor, deafhood, dø
veidretten, tolketjenesten og
mer til. Det blir også teater
verksted for barn. Kanskje blir
det mer gateteater og korte

På scenen treffer vi noen av
våre beste skuespillere; Mira
Zuckermann, Ipek D. Me
hlum og Ditte S. Behrns. Gå
ikke glipp av denne godbiten.

Døves I{ulturdager:
les om hva som skjer

Mingel, mat og sosialt treff
Høyskolen i Oslo

Pilestredet 35 (Holbergs plass)

•

Fredag 4. desember
kl 18 er det åpent hus i Høg
skolen ved Holbergs plass,
adresse Pilestrædet 35. Der
blir det utstillinger, kanskje
gateteater og andre overraskel
ser. Det blir god tid til å prate
og treffe gamle og nye venner.
Ønsker du å se teaterforestil
ling tar du trikken som stop
per utenfor til Teater Manus
lokaler, som viser to forestil
linger av «Sjalusi».

«Sjalusi»
Sjalusi hadde premiere i Paris
i 2001. Siden denne gang har
stykket blitt satt opp over
hele Europa. Forfatteren Vilar
betegnes ofte som en pro
voserende forfatter. Hennes
bakgrunn er tysk-argentinsk.
I sine tekster fremprovoserer
hun følelser hos publikum
som man egentlig helst ikke

Siste frist for påmelding er fredag 6. november - men meld deg på straks så er du sikret plass!
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Sum

-

Dobbeltrom pr. natt pr person 547,50 (2 netter kr 1.095)

Enkeltrom pr natt pr person kr 870 (2 netter kr 1740)

Deltakeravgift (opptil 12 år gratis) - alle må betale

Teater Manu: «Sjalusi» fredag 4. desember kl 18.30

Teater Manu: «Sjalusi» fredag 4. desember kl 21.00

Teater Manu: «Pinocchio» lørdag 5. desember kl 14.00

Teater Latter: «Evolusjon» v/Dagfinn Lyngbø
lørdag 5. desember kl 21

- -

-

Hotellrom betales direkte til hotellet, senest ved utsjekk.

Ankomst dato:....................................... Avreise dato: .

Hotellbestilling, sendes sammen med påmeldingen!

Spesielle ønsker: ..

Rica Holberg Hotell som ligger like ved Høgskolen på Bislett.

Døves Kulturdager i Oslo 4. - 6. desember

Påmeldingsskjema

Fornavn Etternavn .

Jeg skal dele rom med: .

Innbetaling av deltakeravgift og billetter til forestillingene gjøres til konto
8200 OI 77004, senest 6.november. Men til teaterforestillingene er det
begrenset antall billetter og prinsippet «først til møllen gjelder».
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Adresse: .
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Telefon I teksttlf I mobiltlf le-post .

Skjemaet sendes til før 6. november til:
KP - KonferansePartneren,
vlKari Petersen,
Postboks 6 Oppsal,
0619 Oslo.
e-post: karLpetersen@kp.no -
sms 995 20 722 faks 22 26 38 82 telefon 22 26 31 24.
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Søndag 6. desember I
kIlOer det gudstjeneste i Oslo Dø
vekirke. Det er 2. søndag i advent I
og en enestående mulighet for døve
til å få delta på adventsgudstje- I
neste. Kl 11 åpner den tradisjonelle
julebasaren i Oslo Døveforening. I
Der kan du handle julegaver av
ekte håndverkskvalitet, eller bare I
prate med venner over kaffekop-
pen i en forening som har holdt det I
gående i 131 år, imponerende! Treff
julebasardamene i døveforeningen I
og kjenne den gode julestemningen

sige inn! I

I

I

I

I

I

I

I

I

For å komme inn på Høgskolen og
ta del i fellesskapet der må man be
tale deltakeravgift, men barn under
13 år går gratis, men de må betale
billett hvis de skal se «Pinocchio».
Vi anbefaler ikke «Sjalusi» og Lyng
bøs «Evolusjon» til barn.

man seg ut i Oslos natteliv der mat
og drikke bestemmes av egen lom
mebok.
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Hvem kommer først - høna eller
egget? Litt mer om ordstilling
I årets nummer 4 av Døves Tidskrift tok jeg opp spørsmålet om ordstillingen og konklu
derte med at norsk tegnspråk (NTS) ikke bare har en, men flere grunnleggende ordstil
!inger. I dette nummeret skal jeg forklare litt mer om de forskjellige orclstillingene. Jeg
vil fokusere på hvilken rekkefølge man presenterer forskjellige deltakere i en hanGling. På
norsk er dette ganske så fast: i en aktiv setning kommer først den aktive deltakeren, så
verbet og så den passive deltakeren - for eksempel slik: «Høner legger egg.»

Som nevnt tidligere har NTS
flere setningstyper som setter
deltakerne i forhold til hveran
dre slik at man vet «hvem som
gjør hva mot hvem», og disse
setningstypene har hver sin
tegnstilling. Setningstypene
gjør igjen bruk av forskjellige
verbklasser som selv er basert
på de forskjellige over1appings
typene jeg også har skrevet om
tidligere.
Det er enklest å beskrive
setningstypene ved hjelp av
eksempler. Hvis vi tar følgende
norske setninger:

1. Høna snur på egget.
2. Høna holder egget under

vingen sin.
3. Høna løper etter egget.
4. Høna ser ut som egget.

Alle disse norske setninger har
i prinsipper samme ordrekke
følge av ordene som referer til
deltakerne. På norsk tegnspråk
derimot bruker vi forskjellige
setningstyper med forskjellige
tegnrekkefølger:

l. Denne setningen beskriver
at en deltaker gjør noe med en
annen. På NTS ville vi bruke
en kombinasjon aven mani
pularor og en rolle, det vil si vi
hadde brukt kroppen vår for
rollen som høna, og en hånd
ville forestilt kloa hennes som
snur et forestilt egg. Rekkeføl
gen ville da vært: HØNA-rolle
EGG manipularor:snu
2. Denne setningen beskriver
hvordan den ene deltaker for
holder seg til den andre uten
at den gjør så mye. Her ville
vi brukt rolleovertakelse, det
vil si man tar over rollen som
høna. Armen blir vingen som
holder egget under seg. Rek
kefølgen kunne vært: EGG
plassering HØNA rolle:høna.
holder.vingen.over.egget.
3. Denne setningen beskriver
hvordan begge deltakerne
beveger seg gjennom rom. Her
ville vi brukt substiturorer,
det vil si at hendene/fingrene
står får henholdsvis egget og
høna som løper etter egget. Da
viser vi handlingen simultant

i tegnrommet, men vi hadde
først i teksten presentert høna
og egget med faste tegn og
deretter vist handlingen i
tegnrommet. Her ser vi at ord
stilling ikke alltid er så viktig i
norsk tegnspråk. På NTS kan
mye av informasjonen uttryk
kes samtidig og man trenger
dermed ikke alltid å tenke på
noe rekkefølge.
4. Denne setningen beskriver
ingen handling, men en rela
sjon mellom deltakerne (nem
lig at de ser like ut). Derfor er
rekkefølgen ikke så avgjørende
for å forstå relasjonen, men vi
hadde nok brukt deskriptorer,
altså en beskrivelse av utse
ende.
Rekkefølgen i den siste setnin
gen er derimot avgjørende for
om vi sier «Høna ser ut som
egget» eller «Egget ser ut som
høna», altså hvilken av de ro
deltakerne vi vil fokusere på.
Men dette er et annet tema
som vi skal komme tilbake til
en annen gang.

30 døves TIDSSKRIFT UWedJemsblad for 1'{s>rges 'I>øveforbund 8/2009



NYTTFRANDF

o

Arets bedrift for døve 2009

Fra styreprotokollen

Besøk fra
Madagaskar Døveforbund
Norges Døveforbund hadde besøk av 4
representanter fra det gassiske døvefor
bundet 10. - 16. september. De besøkte
både Oslo og Bergen.
Målet med besøket var å jobbe fram en
ny prosjektsøknad til Atlas (bistandsor
ganisasjonen i Norge for funksjonshem
mede) for perioden 2010 til 2012. De
fire fra Madagaskars Døveforbund var:
Rivo som er prosjektleder for tolkeut
danningen, Rinja som er prosjektleder
for tegnordboka på DVD, Lala som er
kasserer i Madagaskars Døveforbund og
Dimby som er leder i det gassiske døve
forbunder. Verter fra NDF var forbunds
leder Hanne B Kvitvær og rådgiver Maria
Andersen.
Egentlig skulle en norsk gruppe reise til
Madagaskar for å evaluere det arbeidet
som drives der, men på grunn av urolig
hetene i landet viste det seg helt umulig å
dra nedover. Derfor ble løsningen at våre
samarbeidspartnere på Madagaskar kom
til oss i stedet. Heldigvis fikk de visum
til å forlate landet, det gikk i orden bare
en dag før avreisen.
Under besøket ble det til visitter både i
Oslo Døveforening, Universitetet i Oslo
ved tolkeutdanningen, Oslo Døvekirke,
Bergen Døvesenter, Hunstad skole, De
signtrykkeriet, Høgskolen i Bergen ved
tolkeutdanningen og Bergen Døvekirke.
Ellers ble dagene effektivt brukt til å
utarbeide en fyldig rapport til Atlas om
det arbeidet som er gjort for å bygge opp
et sterkt døveforbund på Madagaskar.

Økonomien
Ivar Larsen Sveberg er ansatt som ny
regnskapsfører i NDF i 50 prosent stil
ling. Han arbeider fra hjemmekontor i
Nord-Trøndelag. Ivar er døv og tidligere
leder av Nord-Trøndelag Døveforening.
Det er mye ekstra arbeid som må til
når man bytter regnskapsfører midt i
året, men vi håper at en oversikt over
økonomien i NDF er klar innen kort
tid. NDF har sendt flere søknader om
støtte, og vi avventer nå saksbehand
ling. Når vi har alle tall på bordet vet
vi mer om hva som må gjøres av tiltak.
Dette vil skje innen kort tid.

Ekstra tilskudd etter klage
Etter at NDF sendte klage påstatstif
skuddet, ble forbundet det innvilget
112.850 kroner ekstra.

FFOs kongress utsatt
På grunn av fare for svineinfluensa er
FFOs kongress, som skulle vært avholdt
21. - 22. november, utsatt til 16. - 17.
januar 2010.

Døves dag
Det blir ikke sentralr Døves dag
arrangement i år, men det tas sikte på

Norges Døveforbund vil under kultur
dagene 4. ~ 6. desember i Oslo gi en
arbeidslivspris til en bedrift/arbeids
plass som har døve ansatte og som har
utmerket seg med universell utforming.

Kriterier som Norges Døveforbund leg
ger til grunn er:
- God holdning til døve ansatte
- Bedriften viser vilje og~vne til god

tilrettelegging av arbeidsplassen for
den døve

- Bedriften kan vise til tiltak som in
kluderer døve i det sosiale fellesskapet

- Andre tiltak som døve ansatte har
glede av (forklares i innsendingen av
forslaget)

Formålet med prisen er å stimulere

politisk markering under Døves Kultur
dager i desember.

Kampanje
På grunn av NDFs anstrengte økonomi
ønsker administrasjonen å iverksene en
gavekampanje til i år, med forbehold
om styrets godkjennelse.

Søknad om støtte til dek
ning av underskudd
Stavanger Døveforening ber NDF om
midler til å dekke underskuddet på
37.000 kroner etter Døves Kulturdager
i fjor. Da dette .er et arrangement der
foreningene beholder alt ved overskudd,
og det allerede er bevilget 100.ODO kro
ner til arrangementet, kan NDF ikke
bidra med midler.

Døves møte med UDI
NDF har fått henvendelse fra Oslo
Døveforening vedrørende tidligere sak
om døves møte med UDI, og ønske om
å samle døve asylsøkere på ett sted, nær
en storby. Oslo Døveforening orienterer
om at de er med i et EU-prosjekt som
skal resultere i håndbok med dvd infor
masjon til de som kommer ved grensen,
og krav om døve som mellotntolker

næringslivet til å legge forholdene til
rette for døve på arbeidsplassen. Norges
Døveforbund ønsker med dette å rette
søkelyset på at det et en god investe
ring for bedrifter å ha godt tilrettelagte
arbeidsplasser for blant annet<løve.

Synes du din bedrift fortjener prisen,
eller du kjenner noen døve som trives
godt på jobben sin? La oss høre fra deg!

Alle kan sende inn forslag på bedrifter
Som fortjener æresprisen.
Fortell hva bedriften har gjort og send
forslaget til:
Norges Døveforbund
Grensen 9, 0159 Oslo
E ~ post: arbeidsliv@doveforbundet.no
Frist: 15. november 2009
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Psykisk helse
Dette er den første av tre artikler

som tar opp tema rundt psykisk helse.

Hva er god psykisk helse?

MajVolden,

psykolog ved

Nasjonalt senter

for hørsel og

psykisk helse

Psykiske vansker
Hvis du søker på nettet etter «psykisk
helse» vil du få svært mange treff! Mange
av treffene vil gi deg artikler om «psy
kiske vansken> som sier noe om hva som
skjer når den psykiske helsen svikter.
Når den psykiske helsen er god, er det
lett å ta dette som en selvfølge. Livet går
og du mestrer livets utfordringer sånn
noenlunde. Da er det greit å forholde seg
til andre og du klarer å jobbe eller være i
annen aktivitet.
En depresjon eller en angsttilstand kan
gjøre det mer slitsomt å være i jobb og
det kan bli vanskeligere å ha kontakt
med andre. Du blir mer sliten og mer
usikker på deg selv. Det er ikke sikkert
at andre merker at noe er forandret, at
du føler en indre smerte. Det er også
mulig at du ikke har lyst til å vise andre
hvordan du har det. Det kan føles flaut
eller du kan ha dårlig samvittighet. Om
du har det slik, tenker du kanskje tilbake
på tiden da «alt fungerte». Du ønsker å
ha det godt, slik som før. Det kan være
vanskelig å si hvordan du hadde det da;
fordi det var en selvfølge for deg å ha det
bra.

God psykisk helse; en ideal
tilstand?
Denne artikkelen skal forsøke å peke på
hva det kan innebære å ha god psykisk
helse. Er det mulig å si noe met om dette
enn at psykisk helse er fravær av psykiske

vansker? Er det et poeng å vite noe om
hva det vil si å ha det godt? Kan det
hjelpe oss til å ta vare på helsen vår?

Jeg har mange års erfaring med te-
rapi med mennesker som har psykiske
vansker av ulike slag, døve og hørende.
Min erfaring er at det som hjelper mot
psykiske vansker faktisk er det samme
som det som bidrar til å opprettholde
en god psykisk helse. Det krever bare
ekstra innsats fra en person med psykiske
vansker å komme tilbake på sporet igjen.
For en person med psykiske vansker kan
det være nyttig å få profesjonell hjelp
for på finne tilbake til den gode helsen
eller til en helse som er bedre og til å leve
med. Personer med psykiske vansker kan
i noen tilfeller ha symptomer som varer
lenge. De kan likevel lære å leve bedre
med problemene. Det å forstå seg selv
bedre og det å utvikle nye måter å mestre
vanskene på, kan gi en bedre livskvalitet
og en bedre psykisk helse. Da kan det bli
lettere å være sammen med andre igjen
og lettere å bruke ressursene sine.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom
i 1948 med en definisjon av helse som var
en reaksjon på at helse ofte ble definert
som fravær av sykdom. Definisjonen ble
som følger:

«En tilstand av full
kommen legemlig,
sjelelig, og sosialt
velvære og ikke bare
fravær av sykdom og
lyter».

Denne definisjonen har blitt kritisert,
fordi den peker på en uoppnåelig ideal
tilstand som få av oss kjenner oss igjen i.
Hvem går gjennom livet med en følelse
av fullkomment velvære? Jeg har ikke

møtt noen. En kan også spørre seg hva
slags liv det ville være å gå rundt med
en slik følelse hele tiden. Hvem ønsker
å sitte i en slags boble uten tilgang til
livets variasjoner, som gir ulike følelser
og ulike farger til dagene? Om det ikke
finnes noen kontraster til gleden og om
vi aldri må kjempe for å gjennomføre det
vi ønsker, står vi i fare for å oppleve en
vond tomhet.

Livet kjennetegnes nettopp ved at det
skifter, ved at vi utfordres og må omstille
oss overfor nye krav i nye situasjoner
eller i nye aldre. Tenk for eksempel på
smerten ved en fødsel som leder fram til
noe fantastisk. Tenk på det å grue seg til
å gå i et selskap med ukjente mennesker
og så treffe en person som blir en god,
betydningsfull venn.

Det er mye smerte vi helst vil slippe
å oppleve. Livet kan være brutalt og
smertefullt. Når noen dør brått, kan vi
oppleve det som om livet stanser opp.
Hvis vi har blitt utsatt for vold eller
andre alvorlige hendelser, kan det skape
vonde minner og psykiske vansker. De
fleste klarer likevel å finne tilbake til et
liv som de ønsker å leve, etter at det har
gått kortere eller lengre tid.

Det er ikke alt vi har kontroll over i livet.
Vi er også avhengige av at samfunnet
gjør goder tilgjengelige for oss etter de
behov vi har, enten det dreier seg om
tolkehjelp, økonomiske støtteordninger,
en trygg bolig eller sikre skoleveier. Un
dersøkelser har vist at blant annet trygg
økonomi beskytter mot psykiske vansker
(Rådet for psykisk helse, 2006). Alt som
skjer kan forandre oss på en positiv eller
negativ måte. Målet er å mestre, komme
gjennom ved å bruke egne ressurser,
med eller uten støtte fra andre eller fra
storsamfunnet. Ingen forventer at vi skal
være glade hele tiden. Hvis vi forventer
det av oss selv, vil vi aldri bli fornøyde.
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ILLustrasjonsbilde. Både gamLe og nye aktiviteter kan gi oss gLede ogføLeLse av å Leve i nuet.

Aktivitet
Det er naturlig for et menneske å være
aktivr. Fra fødselen av er vi vendt mot
verden og mot andre mennesker. Barnet
utvikler seg og utfolder ressursene sine
ved å være i aktivitet og ved å være i sam
spill med omgivelsene sine. Barnet prøver
og øver og tar bokstavlig og billedlig talt
små skritt fram til mestringen aven ny
ferdighet. I et trygt miljø med den rette
stimulans og med gode relasjoner, vil
barnet utvikle ferdigheter som passer til
alderen.

Det å være i normal aktivitet kan være
et tegn på god psykisk helse. Voksenli
vet er både fylt av krav til aktivitet og

Følelser gir en opplevelse av å være
levende. Følelsene sitter også i kroppen.
Fravær av følelser kan gi en følelse av
tomhet. Vi kan skape følelser hos oss selv,
ved å oppsøke situasjoner som gir den
følelsen vi ønsker. Om du føler deg trist,
kan du ringe en venn. Kanskje blir du
glad bare av å se henne på bildetelefonen
eller av å få skrive litt med henne. Eller
kanskje blir du glad fordi hun hjelper deg
til å se mer positivt på situasjonen og på
deg selv. Det er godt å vite litt om hva
som er mulig å gjøre når noe er vanskelig.
Glede er en følelse som gjør det lettere å
nyte situasjonen her og nå. Glede gjør at
bekymringer for framtida blir svakere.
Bitterheten over noe som har skjedd før,
kan blir svakere. Glede er et mål i seg
selv for de fleste av oss. Glede smitter.

Psykisk helse

Selv om vi mennesker er utstyrt med de
samme følelsene har vi ulike tempera
ment. Noen reagerer raskt med sterke
følelser, mens andre er roligere. For de
fleste av oss er det godt å kjenne at vi kan
velge hvordan vi uttrykker følelsen. Det
kan også være lurt å tenke gjennom hva
vi kan oppnå ved å reagere på den ene
aller den andre måten. Det å vite hva du
kan gjøre når en følelse er sterk, gir en
god følelse av kontroll. Noen måter å rea
gere på kan skape vansker både for deg
selv og andre. Noen mennesker opplever
uutholdelige følelser og klarer ikke å se
andre måter å få bort følelsen på, enn
for eksempel å skade seg selv eller drikke
alkohol for å bli rolig. I år en person
har det slik trenger han eller hun å finne
andre eller flere måter å takle følelsene
på. Det er viktig å kunne velge uttrykks
måte etter hvem vi er sammen med. Det
kan være greit å utrykke sinne overfor
kjæresten sin. Om du blir sint på et barn
må du uttrykke deg på en annen og mye
mildere måte, som er tilpasset det barnet
kan forstå. Om du klarer det, viser du
empati eller medfølelse. Evne til empati
er også et tegn på god psykisk helse.

deg oversett eller ikke lyttet til. Når du
forstår dette kan du neste gang du opp
lever det samme, si fra at du ønsker å få
snakke ferdig når du tar ordet. Kanskje
du også klarer å si litt mer, fordi du har
forstått at det er viktig for deg. Kanskje
du blir mer fornøyd med deg selv når du
klarer å ta litt mer plass?Noen ganger får du kanskje en følelse

uten å forstå hvorfor. Det kan være
ubehagelig. Hvis du kjenner følelsen og
tenker etter, kan det være at du likevel
kommer fram til at det skjedde noe som
skapte følelsen. Følelsen kan da gi deg
lyst til å gjøre noe med en situasjon. Et
eksempel på dette kan være at du blir
irritert etter en diskusjon. Etter å ha
kjent på følelsen en stund og tenkt deg
om, kan det være at du forstår at du følte

ILLustrasjonsbiLde. Kanskje bLir du gLad bare av
å se henne på bildeteLefonen.

Psykologer har tenkt at vi er utstyrt med
ulike grunnfølelser; interesse/iver, velbe
hag/glede, angst, sinne, skam, tristhet,
misunnelse/sjalusi, skyldfølelse, ømhet/
hengivenhet (Monsen, 2000). Dette blir
sett på som følelser vi har en medfødt
evne til å reagere med. Det finnes ikke
noe bevis for at dette er avgrensede følel
ser, men de fleste mennesker kan kjenne
igjen disse følelsene. Psykisk helse henger
sammen med å kunne oppleve disse fø
lelsene i relevante situasjoner og å kunne
uttrykke dem. Følelser gjør at vi kjenner
oss levende og de virker som en drivkraft
til å handle. Følelser kommuniserer noe
fra meg selv til meg selv. Hvordan har jeg
det nå? Hva sier jeg til meg selv nå? Vi
har også et forhold til oss selv, ikke bare
til andre. Det er viktig både at vi forstår
oss selv og blir forstått av andre.

Følelser
Mennesker er utstyrt med en evne til å
kjenne ulike følelser og å uttrykke følel
ser. Hvordan vi lever med følelsene våre,
kan si noe om den psykiske helsen vår.
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ønsker om aktivitet. Det er ikke alt som
er like moro å gjøre. Men om du har et
normalt nivå av energi, klarer du å gjøre
mye av det som forventes aven person
på din alder og med dine ressurser. Vi
trenger både noen «plikt-aktiviteten) (for
eksempel ta klesvasken) og noen <<lyst
akviteter» (for eksempel se på TV eller gå
tur). Om du ikke har tid til noen <<lyst
aktiviteten) er det lett å bli misfornøyd.
Det er lettere å bli fornøyd med seg selv
når du mestrer noe og klarer å gjennom
føre det du ønsker. Vi lærer gjennom
aktivitet. For de fleste gir det å lære noe
nytt en god opplevelse. For de fleste er
det godt både å gjøre noe vi kan og å
gjøre noe nytt. Det å gjøre noe vi kan, gir
trygghet. Det å gjøre noe nytt kan pirre
nysgjerrigheten og gjøre oss ivrige. Både
gamle og nye aktiviteter kan gi oss glede
og følelse av å leve i nuet.

Vi trenger også å hvile og ta pauser. Det
er viktig å finne en god balanse mellom
aktivitet og hvile. Hvor mye hver enkelt
trenger av hvile og aktivitet, kan være litt
forskjellig. Det å være aktiv kan også gi
en følelse av å høre til. Du kan oppleve
et fellesskap med personer som gjør det
samme som deg. Du kan få en god opp
levelse av å være deltaker i samfunnet.

For de fleste av oss er det helt naturlig å
være mye i aktivitet i løpet av dagen. Det
er kanskje først når det er vanskelig å
være aktiv, at du tenker på hvor viktig og
godt det er for helsen din.

Psykisk helse

Forhold til andre mennesker
Spedbarnet er helt avhengig av å få
omsorg fra sine foreldre eller andre nære
personer. Vi er skapt for å søke kontakt
med andre og til å ta vare på hverandre
(Keltner, 2009). Etter hvert som vi blir
eldre utvikler vi større selvstendighet,
men vi vil fortsatt trenge andre men
nesker. For de fleste mennesker er det å
være sammen med andre det som er mest
meningsfullt av alt vi gjør.

Vi lærer av andre og vi utvikler følelsene
våre i kontakt med andre mennesker.
Når vi er sammen med andre får vi re
spons på oss selv og lærer oss selv å kjen
ne. Jo tryggere en relasjon eller et forhold
til en annen person er, jo mer kan vi vise
av oss selv. Det er godt å kjenne nærhet
til et annet menneske, enten det er en
god venn, en kjæreste eller en slektning.
Aha en eller flere nære relasjoner bidrar
til god psykisk helse. Vi er forskjellige og
har ulike behov når det gjelder hvor mye
kontakt vi ønsker og trenger for å ha det
godt. Noen er utadvendte og knytter lett
kontakt med nye mennesker. Noen tren
ger lengre tid for å bli kjent med andre,
men kan ha viktige vennskap som varer
over lang tid. En eller to venner kan være
nok for å ha det godt. Vi er sammen med
andre både i nære forhold, på jobben,
i nærmiljøet, i foreninger og i en rekke
andre situasjoner. Et smil på trikken
eller i butikken kan bidra til en god dag.
Vi har ulike roller og bruker ulike sider
av oss selv i ulike situasjoner og i ulike

relasjoner til andre. Afå brukt ulike sider
av seg selv, bidrar sannsynligvis også til
en god psykisk helse.

Ensomher er vondt å kjenne på. Om
samvær kan kjennes vanskelig eller litt
meningsløst i perioder, er der viktig å
ikke isolere seg. Om du er svært mye
alene er det lett å gruble mye og få vonde
tanker. Vi trenger alle å engasjere oss i
andre. Avære sammen med noen som vi
har felles interesser med gir overskudd.
Samvær med andre gir oss noe å renke på
og det gir oss følelser. Når vi er sammen
med andre, lager vi indre bilder av andre,
som vi kan ta fram når vi er alene. Tenk
for eksempel på minnene etter en fin tur.
På denne måren fyller vi oss med relasjo
ner. Vi kan si at relasjonene bidrar til et
rikt indre liv.

Samvær med andre kan ha utfordringer
på godt og vondt. Vi kan ordne opp i
mye når vi snakker sammen. Vi kan alle
bidra til både å skape vansker i forhold til
andre og til å gjøre forhold til andre be
dre. Av og til kan det være lurest å prøve
å overse det som er vanskelig. Vi klarer
ikke ha like gode relasjoner til alle. Om
alle skulle bety like mye for deg, ville du
få det litt for travelt! Om du ikke får så
god kontakt med en person, kan det fin
nes en annen som passer for deg.

En klok psykiater har sagt at alle psy
kiske vansker har å gjøre med for stor
utrygghet både i forhold til seg selv og
i forhold til omgivelsene (Thorgaard,
2008). Ved å arbeide med følelser, aktivi
teter og forhold ril andre kan tryggheten
øke slik at livet blir bedre.

Referanser:
Keltner, D. (2009). Bom to be good.
The science of a meaningfullife.
Monsen, J. (2000). Vitaliter, psykiske
forstyrrelser og psykoterapi.
Thorgaard, L. (2008). Foredrag på Schi
zofrenidagene, Stavanger.
Rådet for psykisk helse, (2006). Miniori
reter og psykisk helse. Temahefte.

IlLustrasjonsbilde. A være sammen med noen som vi harfilles interesser medgir overskudd.

34 døves TIDSSKRIFT 0l1edlemsblad for 1I(s>rges 'Døveforbund 8/2009



SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Favorittene til topps
Trondheim gikk til topps i kvinneklassen og Oslo vant herreklassen oppskriftsmessig under dø
vemesterskapet i fotball 3. - 4. oktober i Bergen. Et mesterskap som ble arrangert i øs, pøs, pis
sende regnvær med kuling fra nord og byger av valleslett - som er det bergenske ordet for været
som ligger mellom regn og sludd. Derfor var det imponerende at fotballspillerne løp og kjempet
om hver eneste ball og at arrangørene gjennomførte et prikkfritt mesterskap med kamper, en
varmende kafe og en koselig lørdagsfest. Flere enn oss drømmer nok om at mesterskapene kan
flyttes fra høsten og til juni/juli.

Nr. 2: Oslo
- Vi har hatt fremgang de to siste årene.
Vi spiller i serie i Oslo. Første året fikk
vi bare ett poeng, men i år har vi tatt 13
poeng, forteller trener Bjørn Røine.
- Det at vi deltar i kretsserien har også
ført til at vi er blitt flere på treningskvel
dene, så jeg anbefaler andre lag å melde
seg på i kretsserien.

Laget har helt klart fått mer struktur
i spillet sitt. De har mange jevngode
spillere, så det virker urettferdig å trekke
fram enkeltspillere, men Katrine Grind-

grensen for å delta, men hun imponerte.
Voldajenten fikk premie som beste unge
spiller. Vi fikk en prat med henne.
- Pappa tok meg med til futsalmesterska
pet for døve i Ålesund for noen år siden.
Etter det har jeg alltid hatt lyst til å spille
døvefotball og jeg er kjempeglad for å
delta her.
- rVolda spiller jeg både fotball og hånd
ball, så jeg trener mye.
- Jeg går på skole i Volda og er besøkselev
på Hunstad skole.
rAnne Serine har kvinnelandslaget en
kommende spiller, sier vi.

-ø
Trondheims mesterlag, fra venstre fOran: Bak fra venstre: Arne Lystad (trener), Andrea Hovstein
Hjellegjerde, Ida Kristin Lystad, Ingvild Skjong, Therese Olsen, Heidi Seem Aasbø, Unni Helland,
Lene Rørstad Røyseth ogJan Inge Skårvold (trener).
Midten fra venstre: Silje Skårvold, Lisa Johannesen, Sivan Hamalaw, Tone Rørstad, Beate Heg
dahl Solem og Lise Lundbakk. Liggende fOran: Tine Victoria Granmo.

Ane Serine Dimmen, Bergen Døves Idretts
klubb fikk prisen som mesterskapets beste unge
spiller.

Nr. 3: Bergen
Bare tre kvinnelag deltok. De spilte
dobbelserie. Bergen var gjestfrie nok til
å ta sisteplassen, men kvinnefotballen er
blitt jevnere enn tidligere. Det er slutt
på at Trondheim kan bade seg til seire.
Bergensjentene presset både et B-preget
Trondheim, 3 - 5, og de førte kampen
mot Oslo med 2 - O, før Oslojentene
snudde det til 2 - 3. Bergen hadde sine
beste spillere i Hege Håheim Eide og
Ane Serine Dimmen. Ane Serine er bare
15 år og måtte ha dispensasjon fra alders-

Kvinneklassen
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heim Søyland er en spiller vi har skrever
om tidligere. Hun har basisferdigheter
som mange andre kan misunne henne og
kan bli så god som hun vil om hun bare
hadde prioritert fotballen høyere. I den
siste kampen tapte laget bare O- l for
et toppet Trondheimslag, det viser at de
kan bli seriøse utfordrere til de mangeå
rige mesterne fra Trondheim.

Nr. l: Trondheim
Trondheim er fremdeles det beste laget
blant kvinnene. De har vunnet alle dø
vemesterskapene i fotball, men nå vinner
de ikke like suverent som tidligere. Hvis
laget tar litt lett på det kan det fort skje
at laget får seg en smell. Som vanlig er
Unni Helland den store strategen, godt
fulgt av søstrene Lene og Tone Rørstad.
Men så har det grodd opp en ungskog av
ungjenter, med Silje Skårvold i spissen.
Hun fikk premien som beste spiller,
mens Tone Rørstad som nesten alltid før
fikk toppskårertittelen. Også trønderne
deltar i seriespill, pluss at de har flere
spillere som spiller for andre klubber i
Trøndelag.

Herreklassen
Nr. 5: Trondheim
Trondheim kom på sisteplass i herre
klassen. Laget stilte uten 2 - 3 av sine
beste spillere, fordi de var opptatt med
seriekamper for lagene sine i Trondheim.
Nå var det Tarjei Roald Bern og Tore
Solen som styrte en flokk unggutter som
lover bra for fremtiden. Allerede neste år
kan trønderne være sterkt tilbake, da er
de verter for døvemesterskapet.

Nr. 4: Oslo B
Denne gangen stilte Oslo med et typisk
B-lag, mens de i tidligere mesterskap
nærmest har deltatt med to A-lag. I år
spilte ikke sterke spillere som Andreas
Fjelde, Robert Macha, Rune Tangen og
flere andre. Laget hadde få innbyttere og
når de også ble rammet av skader og spil
lere som måtte stå over etter gule kort ble
det tynt i rekkene. Vi noterer at Andreas
Hildrum kom helt fra Danmark for å
spille sammen med gamle lagkompiser.

Nr. 3: Stavanger
Stavanger imponerte i sine første
kamper. De spilte typisk nederlandsk

Sport

To gode Stavanger-spillere Magnus Torgersen
til venstre og Guttrom Edman Jørgensen, som
kom helt fra Tromsø ftr å delta i mesterskapet.

totalfotball, med flotte pasninger og
stor bevegelse kanskje inspirert av sin
trener Gerrit de Haas. De har et ungt
lag med Magnus Torgersen som lagets
beste. Fra sin dype midtbaneposisjon
viser han en teknikk og spilleforståelse
som er sjelden vare. En spennende spiller
er også Guttrom Edman Jørgensen som
bor i Tromsø, og som deltok i sitt første
mesterskap. Vi lot oss også imponere av
hurtige Alexander Jensen. Laget tapte
de to avgjørende medaljekampene mot
Oslo-A og Bergen.

Nr. 2: Bergen
Hjemmelaget overrasket med å ta
sølvmedaljene. Innledningsvis slo de
Oslo-B og Trondheim. Så nedkjempet de
Stavanger i en innsatsfylt og god kamp.
Bergenslaget har ikke samme teknikk
som Oslo-A og Stavanger, men spil-
lerne er fysisk sterke og så har de et rent
betongforsvar i Tommy Aarøe, Marius
Anda, Tony Machin og Dag Bøe, med
sisteskansen Tore Granum bakerst. På
kanten var løpsfenomenet Øyvind Rød,
ingen løp mer enn ham i mesterskapet.
På topp imponerte unge Julian Standal,
som ble kåret til beste unge spiller i
turneringen. Etter kampen mot Stavan
ger fikk Bergen bare 45 minutters pause
før den avgjørende kampen mot Oslo-A.
Det var nok grunnen til at forsvaret ble
fullstendig løsbetong, men uansett hvil
ken betong de hadde brukt, de tapte for
et mye bedre fotballag og må si seg godt
fornøyd med sølv.

Nr. l: Oslo-A
Det beste laget vant, ingen tvil. I den sis
te og avgjørende kampen møtte Oslo-A
vertene fra Bergen. Det var klassefor
skjell på lagene og hovedstadsguttene
vant tilslutt hele 6 - O. Oslolaget har alt.

Babar Ali, Morten Kyvik og Alexander Wrold
sen tok imot førstepremien til Oslo-A. De andre
guttene stod i dusjen ftr å nå flyet til Oslo og
ville ikke delta på bildet.

De har spillere med tekniske basisferdig
heter. Det er pasningsspill som fryder,
tempo og individuelle dribleraid. Det er
litt urettferdig å trekke fram enkeltspille
re, for Oslo-A er et lag med stor L. Men
Joakim Røine som anker på midtbanen
er en fantastisk fotballspiller. Han tar et
stort ansvar defensivt, slår flotte pasnin
ger til angrepsspillerne og går selv på løp
fremover som gir både mål og straffe
spark. Lagets to kantspillere er stadig en
trussel, det er Alexander Wroldsen (som
ble mesterskapets toppskårer med fem
mål) og Hassan Yussuf. Vi kunne egent
lig nevnt hver eneste spiller på laget,
det fortjener de. Men - ja, det er alltid
et men! Vi mener fremdeles at laget
bør trene mer og bedre. Det er spillere

Beste spiller i DM, Joakim Røine, Oslo.
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12 poeng
6 poeng
Opoeng

John Erik Johannessen avslutter døvemester
skapet, og da sluttet det også å regne. Han roste
Bergen for en flott, men vått mesterskap!

Sport

med som har mye å gå på. Med et bedre
fysisk grunnlag kan de slå et hvilket som
helst europeisk døvelag. Kanskje bør de
også få en større bredde i troppen, en
sterkere innbytterbenk. Vi er redd for at
de om 40 år vil sitte i sofaen og angre på
at de ikke virkelig satset på fotballen da
de var unge.
Så må vi nevne at mesterskapets mål ble
gjort av Morten Kyvik, på et langskudd
fra 40 meter i kampen mot Stavanger, et
skudd ingen målvakt i hele verden ville
tatt. Og at Joakin Røine helt fortjent
fikk prmien som mesterskapets beste
spiller. Heia Oslo, tren enda mer og vinn
mestercupen i Europa, som i 2011 ar
rangeres i Paris.

Resultater:
Herrer
Stavanger - Oslo A l - 2
Bergen - Trondheim l - O
Oslo A - Oslo B 4 - l
Stavanger - Trondheim 4 - 2
Oslo B - Bergen O- 2

Stavanger - Oslo B
Trondheim - Oslo A
Stavanger - Bergen
Oslo B - Trondheim
Oslo A - Bergen

l. Oslo A
2. Bergen
3. Stavanger
4. Oslo B
5. Trondheim

Kvinner
Oslo - Bergen
Oslo - Trondheim
Bergen - Trondheim
Trondheim - Bergen
Bergen - Oslo
Trondheim - Oslo

l. Trondheim
2. Oslo
3. Bergen

7-0
0-8
l - 3
l - O
6-0

12 poeng
9 poeng
6 poeng
3 poeng
Opoeng

l - O
0-4
l - 7
5 - 3
2-3
l - O
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(]Jet var en gang en uten nisse som tiet CJlutti P{utti Pott - CJlutti etter
oldefaren sin og P{utti etter tippoldefaren sin - og Pott tieetternavn.
:M.en det som var så e~tra gøyaCt medu{["e CJlutti P{utti Pott er
6estefaren lians, for det er se{1JestejuCenissen. ..

KULTURHUSET - TROMSØ
Forestillingen vil bli tegnspråktolket tirsdag 10. november kl 19.00

Billetter bestilles på tlf: 7766 38 17 eller 47 02 93 24. Kan også bestille billetter på
mail: judith@kulturhuset.tr.no

Oppgi som referanse: DøvETOLK-47029324 ved bestilling av billetter.
Bestillingsfrist: 6. november

Billettpris:
kr 230,- pr pers. eller kr 210 hvis grupRe på 10 el. flere.

KULTURHUSET

38 døves TIDSSKRIFT t..Medlemsblad for 1'0rges 'Døveforbund 8/2009



STAVANGER KONSERTHUS
Forestillingen vil bli tegnspråktolket lørdag 21. november kl 15.30

Billetter får dere bestilt på tlf: 51 53 70 10 eller 51 53 7007
Oppgi DØVETOLK som referanse ved bestilling av billetter.

Bestillingsfrist: 16. november
Billettpris: Kr 245,-

~

GRIEGHALLEN - BERGEN
Forestillingen vil bli tegnspråkto'lket fredag 27. november kl 19.00
Billetter bestilles og hentes i Grieghallen billettkontor: 55 21 61 50

Oppgi DøvETOLK som referanse ved bestilling av billetter.
Bestillingsfrist: 13. november
Billettpris: kr 235,- + avgift.

~~ t
GRIEGHAlLEN

OSEBERG KULTURHUS - TØNSBERG
Forestillingen vil bli tegnspråktolket tirsdag 8. desember kl 16.30

Billetter bestilles på tlf: 33 004108 elter på mail: tone.daffinrud@choice.no
Oppgi DøvETOLK som referanse ved bestilling av billetter.

Bestillingsfrist: 1. desember
Pris: voksen: kr 250,- oq barn: kr 230,-

TØNSBERG
BY CHOICE HOTELS

MAIHAUGSALEN - LILLEHAMMER
Forestillingen vil bli tegnspråktolket lørdag 12. desember kl 18.00

Billetter bestilles på tlf: 61 28 8900 eller på mai!: post@maihaugen.no
Oppgi DøvETOLK ved bestilling av billetter.

Bestillingsfrist: 1. desember
Pris: kr 250,- inkl. avgift

MAIHAUGEN
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