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Teatersjef Mira Zuckermann sier i et intervju i bladet 
at hun ønsker et Døves Kulturhus i Oslo. Et hus som 
kan samle alle typer av døves kultur, som teater, dans, 
film, poesi, tegning, maling og alle andre former for 
skapende kunst – med profesjonelle og amatører i 
skjønn forening. Et hus som også samler NDF, Oslo 
Døveforening, Teater Manu, Døves Media og flere 
aktører i døvemiljøet. Et hus der tegnspråket brukes 
og dyrkes. Er det mulig å få til?

Vi skulle tro det var umulig å trekke døve publikum-
mere til en konsert, selv om Sigvart Dagsland er en av 
landets mest kjente artister, men Bergen Døvesenter 
gjorde det mulig. 

Vi skulle tro det var umulig å få oppleve 
en direktør i Språkrådet fremføre sin 
tale på tegnspråk under innsettelse av 
ny døve prost i Den norske kirke, men 
Arnfinn Muruvik Vonen viste at det er 
mulig.

Vi skulle tro det var umulig for en døv å utdanne seg 
til ballettdanser, men Anne-Line Lønnbu Kirste har 
nettopp tatt eksamen etter flere års studier på Bårdars 
danseakademi og vist at det er mulig.

Vi skulle tro det var umulig for Teater Manu å 
komme blant de tre beste av de flere hundre teater-
forestillinger som hvert år vises i Norge, men med 
forestillingen Pinocchio beviste de at det er mulig.
Og sånn kunne vi fortsette å ramse opp. 

I sangen ‹‹De Umulige›› som ble fremført under kon-
serten i Bergen fortelles det om de umulige som går 

Døves Kulturhus i Oslo
hånd i hånd med de utrolige. Den sier at det er nok av 
de som ikke forstår, som snakker seg i hjel mens tiden 
går. 

Et Døves Kulturhus vil skape varige verdier. I dag 
betaler de forskjellige enhetene for døve årlig husleie 
for til sammen flere millioner kroner. I et eget hus vil 
husleien være en investering i egenkapitalen. Et kul-
turhus må ha krav på tilskudd fra Kulturdepartemen-
tet. Argumentet for det er enkelt; det er bare å vise til 
de mange kulturhusene som finnes i byer, bygder og 
bydeler, ja flere byer har internasjonale kulturhus for 
innvandrergrupper også, flott. I Ørsta finner vi Ivar 
Aasen-tunet som er nynorskens kultursenter. Den 

samiske språkgruppen har flere kultur-
hus, bare for å nevne noen det kan være 
naturlig å sammenlikne med.

Døves Kulturhus vil vise mangfoldet i 
den døve kulturen. Døve kunstnere vil 
kunne inspirere og utfordre hverandre 
på tvers av forskjellige uttrykksformer. 

Huset vil åpne muligheter for samspill med andre 
språkgrupper og til utvikling av nye og spennende 
prosjekter. Men mest av alt vil huset bli et senter for 
et levende norsk tegnspråk, - en konkret og praktisk 
markering av at norsk tegnspråk endelig er løftet opp 
som et statusspråk i storsamfunnet.   

For å få til det umulige. må vi gjøre det utrolige, 
er noe av budskapet i sangen som Dagsland gledet 
mange døve i Bergen med. Vi er overbevist om at 
døvemiljøet nå vil gjøre det utrolige for å få til det 
mulige, slik at vi om noen år har samlet alle gode 
krefter i et Døves Kulturhus i Oslo.

For å få til det 
umulige, må vi 
gjøre det utrolige

Helge Herland
redaktør
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viktigste arbeidsoppgavene for generalsekretæren. Da ble det 
nok lettere for mange å vurdere om de kunne passe i stillingen. 
Så jeg fikk en del konkurranse, og er bare glad for at styret 
valgte meg til slutt.
- Når begynner du i stillingen?
- Jeg begynner i stillingen 1. august 2011. Det blir nok litt 
ensomt på kontoret i starten på grunn av ferieavvikling, så 
jeg håper å få tid til å lese viktige papirer og tenke gjennom 
hvordan vi i NDFs administrasjon kan arbeide godt og effektivt 
sammen.

Et ordtak sier at «det blåser på toppene», NDF er neppe noe 
unntak, de siste 10 årene har NDF slitt ut tre generalsekretærer. 
Er Irene forberedt på både godværs- og uværsdager i jobben?

- NDF er en interesseorganisasjon hvor styret og landsmøtet 
bestemmer kursen og de viktigste prioriteringene. Men det er 
klart at generalsekretæren må ta avgjørelser fra dag til dag, og 
har ansvar for å lede kontoret. Noen ganger må det tas be-
slutninger, og ikke alle vil bli like godt mottatt. Noen ganger 
må man si nei til folk som veldig gjerne vil ha et ja, og noen 
ganger er det galt uansett hva man velger. Det viktigste er god 
kommunikasjon, og å skille sak og person, så får folk bare være 
uenig om det de faktisk er uenig om. I alle fall er målet mitt å 
gjøre en god jobb for NDF, ikke å lage reklame for meg selv.
- Hva gjør den påtroppende generalsekretæren når hun skal 
slappe skikkelig av?
- Det kommer litt an på. Jeg leser mye, men jeg liker også å 
holde meg i form. Da blir det padling i kajakk eller turer i 
marka. På vinteren blir det mest treningsstudio. Hele året er 
det god avslapning å lage mat, helst fra bunnen av, og med mye 
grønnsaker.

Da er det bare å ønske vår nye sjef velkommen til godt 
 samarbeid!

Irene Greftegreff har en allsidig bakgrunn før hun tar til i jobben som ge-
neralsekretær i NDF, i fjor var hun på scenen i Teater Manus forestilling 
«Geografi og kjærlighet».

Irene 
Greftegreff 
ny general-
sekretær

NDF har ansatt Irene Greftegreff som ny generalsekretær. Irene er 52 år, døv, og har frem til 
nå vært nestleder av styret i NDF. De fleste kjenner henne som en dyktig fagperson innen norsk 
tegnspråk. Hun har hovedfag i lingvistikk og grunnfag i engelsk og psykologi. Irene beher-
sker norsk tegnspråk, amerikansk tegnspråk, internasjonal kommunikasjon for døve, norsk og 
engelsk. Hun har tidligere arbeidet ved Institutt for tegnspråk, Høgskolen i Sør-Trøndelag og 
Møller kompetansesenter.

Vi treffer Irene på forbundskontoret i Oslo og lurer på hvorfor 
hun vil ha uriasjobben som generalsekretær?

- Jeg har alltid vært aktiv i organisasjonsarbeid, og jeg vil gjerne 
arbeide med dette på heltid. Jeg startet med organisasjonsarbeid 
allerede i barneskolen, jeg gikk i hørselsklasse i Trondheim og 
gikk freidig rett på som leder i elevrådet og redaktør i skolea-
visa. Min far var formann i Trondheim Døveforening, og jeg 
visste mye om organisasjonsarbeid hjemmefra, så de andre 
syntes vel det var best å velge meg. Jeg angret litt etter hvert, for 
det var vanskelig å følge med på møtene i elevrådet – det fantes 
jo ikke noen tolkeordning den gangen. Men senere kom jeg inn 
i døveforeningen i Trondheim. Jeg begynte litt mer forsiktig, 
som vanlig medlem i kulturutvalget.

Mange husker nok Irene fra amatørteaterforestillingene i 
Trondheim Døveforenings glansperiode på 1980-tallet, ikke 
minst forestillingen «Vi betaler ikke». I fjor dukket hun også 
opp som profesjonell skuespiller i Teater Manus forestilling 
«Geografi og kjærlighet». 

Irene har vært aktiv i Norges Døve Ungdomsforbund og styre-
medlem i Trondheim Døveforening. Hun var representant til 
landsmøtet i 2003, og ble valgt inn i styret i NDF. Der har hun 
stort sett vært med siden. 

- Det har vært en fin tid, men jeg har ofte ønsket at jeg hadde 
mer tid og overskudd til å følge opp sakene, for det er jo 
begrenset hva man rekker over på fritiden. Det er nok den 
viktigste grunnen til at jeg søkte stillingen.
- Du søkte ikke ved førstegangs utlysning av stillingen, hvorfor 
ikke?
- Det var få søkere ved første gangs utlysning, det er vel ikke 
noen hemmelighet. Ved andre gangs utlysning tror jeg det var 
litt lettere å søke fordi utlysningen var tydelig på hva som er de 
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SPRÅKRÅDET

- Hva er det som frister med rådgiverstillingen i Språkrådet? 
- Det som frister er sjansen til å ivareta språkpolitiske mål i 
tråd med Stortingsmeldingingene om språk, som har navnet 
«Mål og meining» og «Læring og felleskap». Jeg har jobbet 
med norsk tegnspråk (NTS) som fag i mange år og ønsker en 
annen vinkling til tegnspråket. Å løfte NTS status vil være 
mitt hovedanliggende og ikke minst å gå bort ifra den gjengse 
holdningen at NTS er noe en lærer fordi norsken ikke «funge-
rer», men at NTS har en verdi i seg selv som en del av den rike 
norske kulturarven. 

I sin nåværende jobb som tegnspråkkonsulent på Skådalen 
kompetansesenter jobber Sonja opp mot individer, først og 
fremst foreldre og pedagoger. Den nye stillingen oppfatter hun 
dreier seg mer om å arbeide mot grupper. Disse gruppene kan 
være døve selv eller den offentlige forvaltningen. Hun vektleg-
ger også det tospråklige aspektet, NTS og norsk, og institusjo-
ner som tradisjonelt har tilbud for døve. 
- Jeg ser muligheten til å utvikle noe nytt i rådgiver stillingen. 
Veien blir litt til mens jeg går i møte med nye mennesker og 
tanker. Jeg tror det blir spennende og gleder meg til å ta fatt.
- Hva blir dine arbeidsoppgaver?
- En viktig arbeidsoppgave blir å utvikle samarbeid med ulike 
fag- og interesseorganisasjoner som arbeider med tegnspråk. 
Jeg skal innhente relevant kunnskap om bruken av og statu-
sen til norsk tegnspråk. Det vil også være en sentral oppgave 
å informere om tegnspråk - og på tegnspråk. Jeg skal videre gi 
råd om bruk av tegnspråk til det offentlige og til private, svare 
på spørsmål fra publikum og informere om tegnspråkbruke-
res språklige rettigheter. I første omgang vil jeg nok starte en 
ordentlig gjennomgang av mål nedfelt i de to Stortingsmel-

dingene jeg nevnte og hvorledes jeg skal gå frem for å nå disse. 
Det er naturlig at jeg også, så fort jeg er på plass, tar kontakt 
med det svenske språkrådet og blir kjent med deres arbeid og 
etablere et samarbeid.

Det svenske språkrådet har i flere år hatt egen stilling som råd-
giver i tegnspråk, for et år siden ble de to ansatte som arbeider 
med det svenske tegnspråket status og utvikling.  
- Det blir en stor overgang fra tegnspråkmiljøet på Skådalen til 
det talespråklige miljøet i Språkrådet, hvordan vil du takle det?
- Det vet jeg faktisk ikke. På Skådalen har jeg arbeidsdager som 
er normale. Med det mener jeg at jeg impulsivt kan gå inn på 
et kontor til mine kollegaer og drøfte en akutt problemstilling 
eller finne hjelp til noe på NTS. I Språkrådet vil denne mulig-
heten bli mere begrenset. Ting må planlegges mere og som den 
impulsive personen jeg er så blir dette spennende. Språkdirektør 
Arnfinn Muruvik Vonen har selv NTS i sin fagkrets og vet 
hvilke utfordringer jeg vil stå overfor og ikke minst forstå dem. 
Videre vet jeg at mine kommende kollegaer forbereder seg til 
jeg kommer, med tegnspråkkurs. Jeg vil tro at jeg også vil ha 
mye kontakt med tegnspråklige arbeidsplasser der NTS er en 
av arbeidsspråkene. Tilslutt, men ikke minst; jeg får beholde et 
kontor på Skådalen slik at jeg får fylt mine tegnspråklige behov 
og jeg kan selv regulere når jeg vil arbeide fra kontoret i Språk-
rådet eller på Skådalen.

Med stillingen som rådgiver i Språkrådet tar statusen til norsk 
tegnspråk et nytt, langt skritt fremover. Mange har nok drømt 
om det, men få har våget å tro på det – men fra september er 
det virkelighet, NTS er inne i det gode fellesskapet med blant 
annet bokmål, nynorsk og samisk i Språkrådet  

Døv rådgiver 
i Språkrådet
5. september begynner Sonja Myhre Holten som tegn-
språkrådgiver i Språkrådet. Som de fleste vet er Sonja 
døv, hun er tidligere forbundsleder i NDF og har hatt 
en rekke andre tillitsverv både i døveorganisasjonen og 
i Utdanningsforbundet. Alle som har møtt Sonja vet at 
hun brenner for de sakene hun tar på seg, vi er derfor 
trygg på at hun blir en synlig rådgiver i Språkrådet. 

helge.herland@doveforbundet.no
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- På grunn av sommerferien 
må vi øve inn forestillin-
gen før skuespillerne og alle 
bak forestillingen tar ferie, 
forklarer teatersjef Mira 
Zuckermann. Hun er også 
instruktør for forestillingen 
som har tittelen «Manu – et 
sant eventyr».

Skuespillerne Ipek D. Meh-
lum og Ronny P. Jakobsen er 
midt i treningen på en sekvens 
fra forestillingen «Privat-
timen». Det gnistrer allerede 
av samspillet. 

I et annet rom blir ekteparet 
Julia og Brynjulf Dammen 
forvandlet fra hyggelige 
pensjonister til ikke fullt så 
hyggelige, men naturtro stein-
aldermennesker. 

I et hjørne sitter manusfor-
fatter Kjersti Fjeldstad og 
pusser på tekstene. Manuset 
er utarbeidet av flere, men 
hovedansvarlig er Kjersti og 
Rune Anda. 

Rundt oss i treningsrommet er 
teknikere travelt opptatt med 

å rigge til, stemmeskuespillere 
og tegnspråktolker jobber med 
sitt – og midt oppi dette står 
Mira som instruktør. Ganske 
kaotisk for oss som kommer 
utenfra, men helt vanlig for 
dem som jobber med teater, 
ifølge teatersjefen.

- Vi vil vise en kavalkade av 
de forestillingene vi har hatt 
gjennom de 10 årene, men 
også for de som har sett alt 
vi har spilt vil forestillin-
gen by på nyskapninger. Vi 
har utarbeidet manus selv, 
men fått gode innspill fra 
Knut Nærum, forfatteren og 
komikeren som er kjent fra 
NRKs «Nytt på Nytt». Vi har 
lånt ideer fra andre forestil-
linger og teatre i arbeidet med 
å skape noe som skal være på 
døves premisser, sier Mira.

På scenen er det et kjempe-
stort lerret, som er spesialbyg-
get for forestillingen. Selve 
spillet vil skje foran, på og bak 
lerretet. Det vil bli film og bil-
der på skjermen, og det vil bli 
spenning bak skjermen! I til-
legg vil lyseffekter bli vektlagt. 

Dramaturg Bodil Kvamme 
har hånd om scenografien. 

- De to skuespillerne Ronny 
og Ipek har de bærende rol-
lene, som er krevende, fordi 
de må inn og ut av så mange 
ulike rolletolkninger. 

Så har vi far og sønn, Svein 
Arne og Paal Richard Peter-
son i rollene som kritiske 
teaterkjennere. De mener 
mye om det meste. Alt teater 
verken kan eller skal forstås 
der og da, det er rom for ulike 
tolkninger og det åpner for 
debatt. Det vil nok de to her-
rene få fram på en humoris-
tisk måte, tror teatersjef Mira 
Zuckermann.

Mira har drevet med teater 
i mer enn 40 år! I mange år 
med amatørteater drømte hun 
om et profesjonelt teater for 
døve. Men hadde hun drømt 
om å sitte med egen teatersal 

Teater Manu – et sant eventyr
helge.herland@doveforbundet.no

Teater Manu markerer sine første 10 år med en jubileumsforestilling som har 
premiere i Oslo 19. august. Prøvene på forestillingen er i full gang når vi tar 
turen innom teaterlokalene en dag i juni.

og at hele 42.000 publikum-
mere har sett Teater Manus 
forestillinger gjennom årene?

- Jeg hadde drømmer, men 
ikke at de skulle bli virkelige. 
Årene gikk og lite skjedde før 
vi endelig fikk Kulturdepar-
tementet med på å støtte et 
profesjonelt teater. Nå drøm-
mer jeg videre om noe større, 
et eget kulturhus for døve der 
vi kan samle teater, video / 
film, dans og all annen kreativ 
kunst sammen med tegn-
språkbrukere i alle aldre. 
De fleste andre grupper har 
sine egne kulturhus, derfor 
tror jeg at denne drømmen 
også kan bli virkelig.
- Hva er de kortsiktige utfor-
dringene for Teater Manu?

- Vi ønsker oss hele tiden 
bedre økonomiske rammer og 
så jobber vi kontinuerlig med 
å utvikle et bedre scenespråk, 
avslutter Mira Zuckermann.

Ipek D. Mehlum og Ronny P. Jakobsen har de bærende rollene 
i forestillingen, de byr blant annet på eggende dans.

Brynjulf og Julia Dammen som steinaldermennesker i forestillingen
«Teater Manu – et sant eventyr».
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Marit slutter
Fra samme dag som Michel 
overtar slutter Marit Berg-
strøm Kolstadbråten som kon-
stituert daglig leder. Hun har 
vært ansatt i 17 år, de fleste 
årene som tegnspråktolk, kon-
torfullmektig, produksjonsas-
sistent og alt-mulig-fikser. 
De siste to årene har hun vært 
konstituert i stillingen som 
daglig leder. Hun har stått i 
spissen for en snuoperasjon, 
der en konkurstruet bedrift 
er snudd til et tv-selskap med 
ordnet økonomi og et ryddig 
forhold til sine samarbeids-
partnere. 

Det har vært to utfordrende 
år, med mange tøffe beslut-
ninger, nedbemanninger, salg 
av huset på Ål og flytting av 
hele Døves Media til Oslo.

Nå er Døves Media samlet 
i samme hus som Teater 
Manu, på Grünerløkka. Til 
høsten starter Michel Lau-
bacher arbeidet sammen med 

Con Mehlum (fotograf) og 
Finn-Arild Thordarson (tv-
journalist). Det er historisk 
det også, for alle tre er døve. 
I tillegg til disse brukes det 
mange frilansere og det er et 
nært produksjonssamarbeid 
med tv-selskapet Fabelaktiv 
på Hamar.

Hva Marit skal gjøre? Hun 
orket ikke pendlingen mellom 
bostedet på Ål og Oslo, og 
hun mener hun er for etablert 
i Hallingdal til å flytte. Marit 
er derfor på jakt etter jobb på 
hjemstedet. I tillegg vil hun 
bruke mye tid på hjertebarnet 
sitt Deaf Aid, som hun bruker 
det meste av fritiden på. 

Bistandsarbeidet i Kenya har 
blitt betydelig og er anerkjent 
både i Kenya og i Norge. Ar-
beidet fra Norge er mye basert 
på de mange hjelperne Marit 
har i Hallingdal, mens det 
praktiske arbeidet i Kenya dri-
ves av kenyanerne selv. Norges 
Døveforbund har en fellestur 

til Kenya i sommer med 19 
deltakere, da vil DT komme 
tilbake med fyldig reportasje 
fra Deaf Aids arbeid.

Michel begynner
Hvem er Michel? Noen 
kjenner ham fra årene 1998 
til 2001. Da bodde han i 
Norge. Han gikk ett år på Ål 
folkehøyskole og kurssenter 
for døve, før han flyttet til 
Oslo for studier og jobbing. 
Han har også noen år med 
studier på Gallaudet Univer-
sitet i USA. Utdannelsen hans 
dekker blant annet områdene 
elektroteknikk, journalistikk, 
informasjon og ledelse.

Mest bemerkelsesverdig er det 
at han sammen med en kol-
lega bygget opp tv-bedriften 
Focusfive i Sveits. I 8 år har 
han vært med på å skape et 
tv-selskap fra ingenting til et 
fullt profesjonelt tegnspråklig 
tv-firma som nyter internasjo-
nal anerkjennelse. Som daglig 
leder for fem ansatte og seks 

Historisk skifte på Døves Media
helge.herland@doveforbundet.no

Michel Laubacher 
begynner som ny 
daglig leder på Dø-
ves Media 1. august. 

Michel er 42 år, 
kommer fra Sveits og 
er gift med norske 
Siv Fosshaug. 

De har bodd ti år 
i Sveits, men er nå 
 etablert i Oslo med 
sine to barn. 

Michel er døv, og 
skriver dermed his-
torie på Døves Me-
dia, som den første 
døve daglige lederen 
i bedriftens 26 år. Marit Bergstrøm Kolstadbråten slutter og Michel Laubacher overtar styringen på Døves Media. De har allerede i 

en tid overlappet hverandre og har et godt samarbeid.

frilansere har Michel tilegnet 
seg erfaring som kommer vel 
med i oppbyggingen av Nye 
Døves Media.

Høstens programmer
Døves Media fortsetter å 
sende sine programmer på 
NRK til høsten. Marit har 
lagt planene og inngått avtaler 
for dette. Michel sin oppgave 
blir å følge opp planene og 
samtidig tenke langsiktig 
strategi. Det betyr at vi fra 
september til desember vil få 
13 voksenprogrammer. Først 
to programmer fra Afrika, der 
verdenskongressen avholdes i 
juli. Så 11 programmer bygget 
over et nytt konsept med fri-
lanser Camilla Høiberg som 
programleder og med faste 
studiogjester, der man i hvert 
program tar opp et aktuelt 
tema. I tillegg videreføres 
de samme barneprogram-
mene som tidligere. Følg 
med på teksttv og deafnet for 
annonsering av sendetid for 
programmene.



8 4/2011

De var et syn der de stod, spente og 
kledd i sin fineste stas, mens de ventet og 
ventet på at de kongelig skulle komme 
ut av Nidarosdomen. Og da de endelig 
dukket opp og noen ekstra heldige elever 
hadde fått overrakt blomster, stemte alle 
i. «Værdens bæste, bæste, bæste vænna» 
kunne høres over hele Trondheim sen-
trum denne ettermiddagen.

Og det er nettopp dette som er kjernen 
i prosjektet «Tegnsang i et inkluderende 
fellesskap». Tegnsang er inkluderende, 
fordi det alminneliggjør bruk av tegn, 
etablerer vennskap og bidrar til økt 
forståelse mellom barn med hørselstap 
og hørende barn. Seks skoler deltar i 
prosjektet, og felles for alle skolene er at 
de har elever med hørselsnedsettelse. 

Konsert i 
nasjonalhelligdommen
Da det kongelige oppdraget var vel 
overstått, gikk alle barna inn i Nidar-
osdomen og forberedte seg på dagens 
andre høydepunkt – konsert. Allerede 
tre kvarter før konsertstart var det lange 
køer av publikummere som ventet på å 
slippe inn, og da barna marsjerte opp 
kirkegulvet for å finne sin plass 
var det for en fullsatt Nidarosdomen! 

Det ble en magisk konsert hvor hør-
selshemmede ungdommer, knyttet til 
prosjektet som mestrende forbilder, 
ledet kvelden an som konferansierer og 
tegnsolister. 

Nå skal det øves og øves frem mot den 
store konserten som skal holdes i Olavs-
hallen, Trondheims storstue, 19. novem-
ber. Da deltar «Rasmus og verdens beste 
band» som gjesteartister. De trenger nok 
også å øve – på tegn!

Dette er tegnsang
Tegnsang er bruk av tegn til sang for 
å skape bevegelse i koret, på lik linje 
med annen form for visuell koreografi. 
Tegnene som brukes er hentet fra norsk 
tegnspråk for å støtte hovedbudskapet i 
teksten. Tegnsang er inkluderende, fordi 
det alminneliggjør bruk av tegn, etablerer 
vennskap og bidrar til økt forståelse 
mellom barn med hørselstap og hørende 
barn. Tegnsang gjør at man blir mer 
avslappet til bruk av egen stemme fordi 
fokuset også er på det visuelle. Tegnsang 
gjør det lettere for hørende å ta kontakt 
med mennesker med hørselstap, fordi 
de har et repertoar som utgangspunkt i 
kommunikasjonen. Tegnsang er mor-
somt og visuelt vakkert å se på. Tegnsang 

Tegnsang 
for dronning 
og konge

Av Lene Fjellstad

Kongeparet og storhertugen av Luxembourg ble møtt av 
et barnekor med 300 sangere som sang både ved bruk av 
stemmen og tegn da de besøkte Trondheim juni.

bidrar til kontakt mellom barn og voksne 
med hørselstap over hele verden, blant 
annet gjennom bevegelsen «Hearts in 
Harmony». Tegnsang bidrar til å øve 
kompensatoriske ferdigheter gjennom 
stimulering av visuell, auditiv og rytmisk 
funksjon. For mer informasjon – se 
www.tegnsang.no
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Madagaskar er verdens fjerde største øy 
og ligger utenfor Afrikas østkyst. NDF 
har siden 2004 hatt et prosjekt i landet 
for å bygge opp et gassisk døveforbund, 
få i gang tegnspråkundervisning og 
tolkeutdanning. Jeg reiste til Madagaskar 
i oktober i fjor for å følge utviklingen av 
prosjektet. Dimby, min venn som er leder 
for Madagaskar Døveforbund, ville at jeg 
skulle besøke den lille øya Sainte Marie 
og møte Bartho. Han er leder for døvefo-
reningen og kjørte moped rundt på hele 
øya for å lete etter døve. Han brukte hele 
dagen bare på den 50 km lange og 20 km 
brede øya og fant 13 døve barn fra 3 år til 
21 år. Vi kalte inn til møte og halvparten 
av de døve barna kom sammen med sin 
familie.  Noen gikk 20 kilometer for 
å møte oss. Ingen av foreldrene kunne 
tegnspråk og ingen av de 13 døve barna 
hadde gått på skole. På øya var det ikke 
muligheter for døveskole, og det var for 
dyrt å sende dem over havet til de større 
byene på Madagaskar.
 
Der og da bestemte jeg meg for å få til 
en privat aksjon for barna. Jeg så for meg 
en slags fadderordning. Da vi kom over 
til hovedøya igjen snakket vi med rektor 
på døveskolen i Antananarivo som har et 
godt samarbeid med døveskolen i Toa-
masina. Han fortalte at han hadde fått 

beskjed fra døveskolen i Toamasina om at 
de hadde plass til barna, og at de kunne 
bo på internatet. Hvert barn vil koste ca. 
150 norske kroner hver måned, inkludert 
tre hjemreiser i året. Jeg synes også det 
er svært viktig at alle 13 får plass, slik at 
vi ikke skiller de døve som bor på øya. 
Jeg har opprettet et fond i mitt navn, og 
her har det allerede kommet inn 22.000 
kroner.
 
Mange organisasjoner hjelper fattige 
på Madagaskar, men mange av de døve 
barna er glemt. Derfor er mitt store øn-
ske at vi kan hjelpe barna til å få til et 
godt undervisningstilbud, så de slipper 
isolasjon og ensomhet. Jeg har lagt igjen 
en stor del av hjertet mitt hos barna på 
Sainte Marie. Jeg har selv vært døv hele 
livet og vil gjerne gi de døve barna på øya 
i det indiske hav de samme mulighetene 
som jeg har fått.
 
I påsken i år var jeg igjen på Madaga-
skar. Jeg møtte Dimby og vi reiste til 
døveskolen i Toamasina for å møte 
rektor. Vi diskuterte situasjonen for de 
13 barna som skal begynne på skolen i 
september. Rektor fortalte at alle foreldre 
og barn skal komme til skolen og være 
der 4 dager, slik at barna blir bedre kjent 
med skolen, elevene, lærerne, internatet, 

lekeplass, osv. - mens foreldre skal lære 
litt om tegnspråk og døves situasjon. 

Jeg fikk hilse på alle de hyggelige og 
glade elevene. En lærer kom til meg og 
fortalte at de trengte nye baller, men at 
de ikke hadde råd. Jeg følte det så vondt 
at jeg straks dro til butikken og kjøpte tre 
fotballer, en volleyball og en basketball 
til stor glede for elever og lærere. 
I tillegg fikk jeg sett at de fleste husene til 
døveskolen var så dårligere at de trenger 
vedlikehold snarest. Problemet er mangel 
på penger. Er det noen som kan hjelpe?
 
Ål folkehøyskole har tilbudt to fra Ma-
dagaskar gratis plass kommende skoleår. 
Jeg har møtt en kjekk gutt på 24 år fra 
Antananarivo og en flink jente på 21 år 
fra Toamasina som gjerne vil komme til 
Norge for å gå på skolen. Det betyr mye 
at de kan hente ny kunnskap som de 
tar med seg hjem til Madagaskar. Men 
også her trenger jeg hjelp: Vil noe hjelpe 
med å betale flybilletter til de to? Jeg har 
lovet at jeg skal være ‹‹fosterfar›› for dem 
i Norge. De kan bo hos oss i Verdal i 
høstferie, vinterferie, osv. 
Jeg vil gjerne ha kontakt med dem som 
kan tenke seg å være med og støtte, 
ivarls@online.no. 
Kontonummeret er: 9775 15 92772.

Med hjerte for Madagaskar
Av Ivar Larsen Sveberg

På Madagaskar blir mange døve barn fratatt muligheten til å gå på døveskole fordi familien ikke 
har råd til å betale skole- og reisekostnader. Det er fortsatt en skam å få barn som er døv, det blir 
sett på som en straff fra gudene. 

Glade elever med de nye ballene.
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Det var noen av rådene fra Nav-konsulenten til deltakerne på 
NDFs seniorseminar i Trondheim i begynnelsen av mai. Ledere 
av seniorgruppene i Oslo, Romerike, Drammen, Hallingdal, 
Innlandet, Stavanger, Bergen, Møre og Romsdal og Trondheim 
var sammen med NDFs seniorutvalg samlet en helg for å få 
kunnskap om blant annet det nye pensjonssystemet, reglene 
for arv, kunnskap om nye tekniske kommunikasjonsløsninger, 
nytt fra Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, fellesreiser til 
Solgården i Spania og mye annet. Så skal de lokale tillitsvalgte 
bringe informasjonen og kunnskapen fra Trondheim videre i 
sine seniorgrupper. 
- Tar man ut pensjon fra 62 år blir utbetalingene lavere enn om 
man venter med å ta ut pensjonen til man blir 67 år eller eldre. 
For da blir det man har spart opp i pensjon fordelt på flere år, 
sa hun videre.

Hun fortalte at pensjonen var beregnet ut i fra forventet leve-
alder. Brutalt sagt: Regner man med å dø tidlig vil det lønne 

seg å ta ut pensjon fra 62 år, men gjerne ha full jobb ved siden 
av. Forventer man å leve lenge er det lurt å vente med å ta ut 
pensjonspengene til man faktisk slutter å arbeide. Og et viktig 
punkt: Du må søke Nav om alderspensjon fra folketrygden og 
helst søke tre måneder før du ønsker å starte uttak av pensjo-
nen. Alle foreninger med medlemmer mellom 60 og 70 år bør 
sette en forelesning om den nye alderspensjonsordningen på 
programmet. 

Arv og testamente
For mange eldre er det et tydelig behov for mer kunnskap om 
arveregler, det viste forelesningen til advokat Sigve Seime Stok-
ka. Dagens eldre sitter på stadig større formuer. Nesten alle eier 
sin egen leilighet. Noen har hytte, bil, båt og penger i banken – 
men få har tenkt på hvem som arver verdier når man blir borte. 
For det eneste som er helt sikkert her i livet er at vi alle skal dø. 
Advokaten anbefalte at alle setter opp et testamente som fortel-
ler hvem som skal arve verdiene. Hele arven kan ikke fordeles 

Seniorseminar  
i Trondheim

helge.herland@doveforbundet.no

- Hva er det gode liv for meg? Det er viktig å bruke tid på å svare på det spørsmålet når man skal 
vurdere pensjonsalderen. Nå er det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år og droppe alt arbeid – 
eller ta ut pensjon og samtidig arbeide – eller ikke ta ut pensjon før man blir eldre enn 67 år og 
arbeide for fullt. Det nye alderspensjonssystemet er fleksibelt. Og hver enkelt må tenke gjennom 
hva som er best i forhold til livskvaliteten.

...billedtelefon, e-post, facebook, twitter osv. som 
Bjørn Stensvoll holdt.

Interesserte deltakere følger med på forelesningen om...

Seminar
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Hvordan ta vare på lokal 
og nasjonal døvehistorie? 
Norges Døveforbund arrangerer et seminar helgen 
4. – 6. november i Oslo hvor alle som har døvehistorisk 
materiale – og som er interessert i temaet inviteres.

Det finnes mye døvehistorisk materiell hos private, skoler, 
kirke og døveforeningene med flere som ligger bortgjemt 
og samler støv. Felles for mange er at man vet ikke hva man 
skal gjøre med materiellet.

For å synliggjøre vår døvehistorie er det nødvendig å 
diskutere hvilke typer materiell som bør være tilgjengelige 
for allmenheten og hvordan det kan organiseres lokalt og 
nasjonalt.

Det vil være forelesere fra offentlige instanser og fra døve-
miljøet som kan komme med nyttige innspill i veien frem-
over. Det vil også settes av god tid til diskusjoner i hva dere 
som har materiell ønsker å gjøre med materiellet.

Målsetningen med seminaret er å få inn gode innspill som 
gir grunnlag for å starte et større prosjekt som NDF og 
Døvehistorisk Selskap kan arbeide videre med.

Vi starter fredag kl. 17.30 og avslutter med lunsj kl. 13.00 
på søndag.
Seminaravgift: kr. 500,- som dekker reise- og opphold.
Påmeldingsfrist: 27. september. Begrenset plass.

Mer informasjon kommer i Deafnet i august.
Har du spørsmål kontakt: 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 

Seminar

slik man selv vil, loven bruker ordet ‹‹legalarv›› - altså en plikt-
del av arven som må fordeles til livsarvingene som er ektefelle, 
barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og søskenbarn.
- For ektefeller er det hensiktsmessig å sitte i uskiftet bo. Det 
betyr at den lengstlevende ektefellen har en rettighet overfor 
alle arvinger om at han / hun kan beholde alle eiendelene som 
er i boet fram til sin død. Ellers kan man risikere at når den ene 
ektefellen dør kan arvingene kreve sin legalarv utbetalt. Dette 
kan igjen føre til at den gjenlevende ikke har råd til å sitte med 
egen leilighet eller hytte, eller at han / hun må oppta lån for å 
beholde dette, sa advokat Sigve Seime Stokka.

Han nevnte også at det sjelden blir vellykket om flere barn 
sammen arver hytten. Det er bedre å snakke med barna på for-
hånd og bli enige om hvem som skal arve denne og så betale ut 
de andre barna. Advokaten tok opp mange konkrete spørsmål 
og spørrelysten var stor blant deltakerne, altså en sikker vinner 
som foredrag i seniorgruppene.

Sissel Gjøen foreleste om likemannsarbeid og Bjørn Stensvoll 
om nye tekniske hjelpemidler og sosiale medier, som billedtele-
fon, sms, bruk av internett, facebook, twitter osv. Forbausende 
mange av de godt voksne deltakerne var brukere av det meste 
av dette, mange vil bli det – hva om seniorgruppene satset på 
flere kurs i hvordan datateknikken kan utnyttes?

Solgården
Toralf Ringsø og Unni Gran, som begge er medlemmer av 
NDFs seniorutvalg fortalte om prosjektet ‹‹Helsereiser for 
døve›› som de har hjulpet med å gjøre ferdig. Begge to har 
vært i Alicante i Spania for å ta Solgården nærmere i øyesyn. 
Solgårdens motto er ‹‹Trygghet, trivsel og glede›› og de har lang 
erfaring i å drive senteret for seniorer. 

Konklusjonen til Unni og Toralf er samstemt: Solgården er et 
flott anlegg som drives av en privat stiftelse og som passer godt 
for døve, det er også utmerket tilrettelagt for bevegelseshem-
mede. Et ekstra poeng er det at tidligere Signo ansatt Pablo 
Sbertolo, som kan tegnspråk, er leder for senteret. 
Det er svømmebasseng både innen- og utendørs, tilgang til 
norsk talende fysioterapeut, sykepleier og lege. Mange av de 
ansatte er norske. Maten er god og alt er inkludert i prisen som 

ligger på ca kr. 1.000 pr. døgn. Man blir hentet i buss rett ved 
flyet i Alicante og kjørt til Solgården. 

Spørsmålet fra Unni og Toralf var om NDF skulle satse på en 
felles 14 dagers tur til Solgården om vinteren. Svaret fra delta-
kerne var et enstemmig ja! Det betyr at seniorutvalget arbeider 
videre med planene.

Seminaret i Trondheim ble en fin opplevelse med gjestfrie 
trøndere som verter. Det var tid til besøk både på medlems-
møte i Trondheim Døveforening, til sykehjemmet for døve på 
Havsteineikra og til Rødbygget med døvemuseet. Seminaret 
gav deltakerne ny inspirasjon til videre arbeid i lokalgruppene.
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Nora er leder for Fellesrådet i 
døvekirken. Fellesrådet består 
ellers av medlemmer fra alle 
døvemenighetene i Oslo, 
Trondheim, Stavanger, Møre 
og Bergen – og en represen-
tant fra menighetsutvalgene 
i Tromsø, Agder og Vestfold. 
Det er Fellesrådet som vedtar 
budsjett, regnskaper og som 
prioriterer arbeidsoppgaver for 
døvekirken. Fellesrådet har 
vanligvis fire møter for året.

Døvekirkenes Fellesmøte 
avholdes hvert år og kan ta 
opp til debatt aktuelle emner, 
samtidig som møtet orienteres 
om det arbeidet som skjer i 
Fellesrådet. Årets møte samlet 
ca. 50 deltakere fra hele 
landet.  I tilknytning til møtet 
ble Terje J. Johnsen takket 
for sitt arbeid som døveprost, 
og det var høytidelig innset-
telse av Roar Bredvei som ny 
døveprost. Døveprosten er sjef 
for de 16 døveprestene, kate-
keter og trosopplærere vi har i 
døvekirken og kontaktledd til 
biskop Ole Christian Kvarme.

Egne penger til 
trosopplæring
Nora Edwardsen Mosand gir 
i sitt innledningsforedrag en 
orientering om det viktigste 
som har skjedd i det døvekir-
kelige arbeidet i 2010. Hun 
peker på at oppgradering av 
datateknologi og kompetanse 
har vært prioritert. Videre er 
det arbeidet for at Vestfold og 
Telemark skal få egne guds-
tjenestelokaler. Den saken 

fant ikke sin løsning i fjor, 
men det er godt håp om at 
lokalene er på plass i løpet av 
dette året. Hun nevner også 
arbeidet med vedlikehold av 
kirkene, det å gjøre kirkene til 
miljøfyrtårn og at det er mot-
tatt penger til trosopplæring 
for barn – for nå har kirken 
overtatt ansvaret fra skolene 
for kristendomsundervisnin-
gen. Nora understreker at dø-
vekirkene fremdeles sliter med 
dårlig økonomi, det arbeides 
derfor for å øke inntektene 
og for å effektivisere driften. 
Avslutningsvis sier hun at et 
av målene for det fremtidige 
arbeidet er å heve tegnspråk-
kompetansen på alle plan 
innen døvekirken. 

Handlingsplan for 
tegnspråk
Dermed er startskuddet gitt 
til et av temaene på Felles-
møte, arbeidet med å få til en 
tegnspråklig handlingsplan 
for kirkene. Nora og Hege 
Lønning, som er daglig leder 
i Oslo Døvekirke, har laget 

Døvekirkenes 
fellesmøte
helge.herland@doveforbundet.no

- Vi må bli enige om målene og løse felles spørsmål slik at vi sammen kan skape vekst for det 
døvekirkelige arbeidet i hele landet, er Nora E. Mosand sine velkomstord til deltakerne på kir-
kemøte 28. og 29. mai på Rønningen folkehøyskole i Oslo.

Hege Lønning har tegnet og presenterer handlingsplanen for tegnspråk i døvekirken.

et første forslag til planen 
og Hege presenterer den for 
forsamlingen. Målene er 
ambisiøse og vil enda tydeli-
gere enn før løfte døvekirken 
fram som en tegnspråklig 
kirke. Alle ansatte og tillits-
valgte skal beherske tegnspråk 
og bruke det aktivt. Liturgi 
og bibel skal oversettes til 
tegnspråk. Gudstjenestene 
skal være på tegnspråk, men 
det kan tilrettelegges med 
tolking til talespråk – eller det 
kan gjøres mer bruk av power-
pointpresentasjoner.

I den påfølgende debatten er 
det gledelig nok mange som 
tar tegnet. Tegnspråk i kirken 
er noe som engasjerer. Det 
blir påpekt at kunnskapen om 
tegnspråk som språk ikke bare 
gjelder de ansatte i menighe-
tene, men i like stor grad vi 
som er menighetene – altså vi 
døve. Mange døve har dårlige 
kunnskaper og holdninger 
til tegnspråk. Fremdeles blir 
talespråk sett på som et bedre 
og finere språk til bruk i dø-

Leder av Fellesrådet i døvekirken, 
Nora Edwardsen Mosand, var som 
alltid en engasjert debattant.
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vekirken, derfor er bruken av 
tegn og tale sammen ganske 
vanlig. Eller at mange har så 
stor respekt for prestene at de 
bare bruker talespråk. Flere 
forteller om gudstjenester, 
begravelser og andre kirkelige 
handlinger der mye av språket 
har gått over hodet på dem. 
Det er ønskelig at døvepres-
tene blir dyktigere i tegnspråk, 
og det blir sagt noen ganger i 
debatten at for å beherske et 
språk fullt ut må man være i 
det språklige miljøet. 

Handlingsplanen legger opp 
til at ansatte i døvekirken som 
har tegnspråk som arbeids-
språk skal få ett års opplæring 
på høyskolenivå. Noen mener 
at det kanskje er bedre med 
ett år som elev ved Ål folke-
høyskole og kurssenter for 
døve, for der får man prakti-
sere språket hele dagen – mens 
det på høyskolene er mye 
mer teoretisk undervisning. 
Motargumentet mot dette er 
at et folkehøyskole år ikke gir 
formell språklig kompetanse. 
I tillegg skal det bli vanligere 
å kurse ansatte i tegnspråk 
i den enkelte menighet. Et 
utvalg skal arbeide videre med 
spørsmål knyttet til å heve 
den språklige kompetansen i 
døvekirkene. 

Gudstjeneste-
reformen
Den andre store saken på 
Fellesmøtet er gudstjenes-
tereformen i Den norske 
kirke. Døveprest Per Walle 
legger fram saken og da må 
vi få lov til å si: Walle er det 
beste bevis på at det er fullt 
mulig å tilegne seg et rikt og 
visuelt tegnspråk også for de 
som ikke har tegnspråk som 
morsmål. 

- Målet med gudstjenestere-
formen er populært sagt at 
før var gudstjenesten prestens 
gudstjeneste, nå er det hele 
menighetens gudstjeneste, 
begynner Per.
Så gjennomgår han de viktig-
ste punktene i reformen. Det 
er ikke så store forandringer 
som de konservative kanskje 

frykter. For vanlige kirke-
gjengere kan det være verdt å 
notere at barnedåpen nå leg-
ges inn tidlig i gudstjenesten, 
så slipper foreldre å oppleve 
utålmodige og trette barn. 
Gudstjenestene skal i større 
grad enn før favne alle, både 
barn og voksne og en konse-
kvens av dette er ordningen 
med nattverd blir forandret. 
En del kosmetiske endringer 
i språket i trosbekjennelsen, 
bønner og andre tekster blir 
gjort. Den nye gudstjenestere-
formen tas i bruk 1. søndag i 
advent i år.
En komite med Per Walle, 
Odd-Inge Schrøder og Roar 
Bredvei la fram et notat 
om «Gudstjenestereform i 
døvekirken». Det oppstår 
usikkerhet på møtet om 
døvekirken skal ha sin en egen 
reform, eller om man bare 
skal oversette Den norske 
kirkes reform? Svar: Døvekir-
ken følger samme reform som 
kirken ellers, men reformen 
må tilpasses døves språklige- 
og kulturelle situasjon.
- Gudstjenestene skal bidra 
til å framme menighetsfelles-
kapet med Kristus i sentrum, 
er avslutningstegnene til 
døvepresten i Trondheim Per 
Walle.

Takk 
til en tidligere prost
Ved middagen lørdag blir 
tidligere døvepost Terje J. 
Johnsen takket for sine mange 
år i døvekirkens tjeneste. Han 

har vært plaget med sykdom 
de siste årene, men er på full 
fart tilbake i god, gammel 
form. Terje skal jobbe de 
siste yrkesaktive årene som 
seniorprest for døve i Vestfold 
og Telemark og ser selvsagt 
fram til at menigheten der 
får sine egne lokaler. I en tid 
der døvekirken har fokus på 
tegnspråk husker vi Terje som 
en pioner som programleder 
i barnetv-serien «Kan du se 
hva jeg sier» i NRK på slutten 
av 1970-tallet. Serien var en 
fantastisk markedsføring av 
tegnspråk.

Ungdommene
Årsmelding fra Fellesrådet, 
døveprostens årsrapport og 
Fellesrådets regnskaper blir 
raskt gjennomgått. Vi noterer 
at Fellesrådets regnskaper 
balanserer på nesten 10 

millioner kroner, da er prost 
og prester holdt utenfor – 
de lønnes direkte fra Oslo 
bispedømmeråd. Det ble 
heller ingen diskusjon om 
Misjonskomiteens arbeid og 
fremtidige planer eller om det 
Landsdekkende ungdomsrå-
dets arbeid. Ungdommene 
var representert med to aktive 
deltakere: Minh Hung Lu og 
Katja Eidesen.

- Jeg kom med i ungdoms-
arbeidet da jeg var 15 år. Jeg 
følte meg veldig velkommen. 
Det er et varmt og godt miljø 
i ungdomsklubben i Oslo 
Døvekirke, forteller Katja 
som nå er blitt 25 år og bor i 
Sandefjord.
- Hva arbeider dere med i 
ungdomsrådet?
- Vi arrangerer leirer, har kurs 
for ledere, deltar på ulike 
møter og diskuterer saker som 
vedrører ungdom i døvekir-
ken. 
- Hvordan skal vi få flere 
ungdommer til å bli aktive i 
det kirkelige arbeidet?
- Det er en god begynnelse 
at vi arbeider med språket. 
Gudstjenestespråket blir for 
tungt for mange ungdommer, 
vi må jobbe for mer visuelle 
gudstjenester.
Minh Hung Lu var aktiv 
både på Fellesmøte og på 
døvekirkens stand under ar-
rangementet «Oslo Himmel» 
som ble avviklet den samme 
lørdagen som Fellesmøte ble 
arrangert. Det var derfor lagt 

Døvepresten i Trondheim Per 
Walle viser vei for kirkens ansatte 
når det gjelder tegnspråkkompe-
tanse!

Terje J. Johnsen ble takket for sin 
innsats som døveprost. Nå går han 
over i stilling som seniorprest for 
døve i Vestfold og Telemark.

Minh Hung Lu imponerte med 
vakker tegnspråkpoesi både utenfor 
og inne i Oslo Domkirke.

Katja Eidesen er leder for Lands-
dekkende ungdomsråd i døvekir-
ken.
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inn en tolket gudstjeneste i 
Oslo Domkirke lørdag. Der 
imponerte Minh med vakker 
tegnspråkpoesi, noe han også 
gjorde ved standen utenfor 
kirken.

- Jeg fikk smaken på tegn-
språkpoesi for noen år siden 
da jeg var med Teater Manu. 
Poesi er krevende, jeg må 
frigjøre meg fra det norske 
tegnspråket og tenke mye mer 
visuelt. Jeg ble spurt av døve-
kirken om jeg ville bidra med 
poesi for dem og jeg synes det 
er er en utfordrende hobby.
Mihn er 24 år og har vært ak-
tiv i døvekirken etter han ble 
konfirmert. Vi spør om han 
tror det er flaut for ungdom å 
stå fram som kristen og aktiv 
i kirken?

- Ja, det er mulig det. Mange 
tror at man må være veldig, 
veldig kristen for å delta i dø-
vekirkens aktiviteter, men slik 
er det ikke. Det er ingen som 
måler troen. Selv føler jeg meg 
hjemme i kirken, jeg er døpt 
og medlem av Den norske 
kirke – og synes jeg får mange 
gode opplevelser gjennom 
programmet som kirken har.   

Erlin Fylling en av de voksne 
deltakerne på Fellesmøte.

Gudstjenesten i Døvekirken er ferdig og på vei ut ser vi poesiarbeider Karl F. Robertsen, menighetens Minh Hung Lu og Petrine Olgeirsdottir, døve-
prost Roar Bredvei og biskop Ole Christian Kvarme.

Den eldste
Vi spør ikke om alderen, men 
Erling Fylling fra Ålesund er 
i hvert fall blant de voksne på 
Fellesmøtet. Hva er det som 
gjør at han i så mange år har 
vært aktiv i kirkearbeidet?
- Kontakten med andre er 
viktig for meg. Jeg vet at 
døvekirken betyr mye for 
mange, vi gjør et viktig 
arbeid. I Ålesund har vi åpen 
kirke en gang i måneden, det 
er et populært tiltak med prat 
og sosialt samvær. Gudstjenes-
tene har vi i Volsdalen kirke 
eller i andre kirker rundt om 

i Møre og Romsdal. Husk vår 
menighet bor i et stort fylke 
med lange avstander og mye 
fergeforbindelse.

Innsetting 
av ny døveprost
- Kom la oss vandre i Herrens 
lys, er mine ord til døvepros-
ten, sier biskop Ole Christian 
Kvarme i sin tale.
Oslo Døvekirke er fullsatt ved 
gudstjenesten søndag med 
innsettelse av Roar Bredvei 
som døveprost. Gudstjenesten 
danner avslutning på årets 
kirkemøte. 
- Lys gir glede og håp, - og 
det er tro, håp og kjærlighet 
vi må bygge fremtiden på, sier 
biskopen og understreket at 
han er sikker på at Bredvei vil 
utvikle en enda mer visuell 
gudstjeneste til glede for døve, 
men også til glede for alle 
andre.
Gudstjenesten var en høytide-
lig og visuell vakker stund 
der dans, tegnspråkpoesi, 
salmesang, tekstlesning stadig 
avløste hverandre. Roar Bred-
vei holdt preken og trolig for 
første gang var det en preken 
som også inneholdt et lynkurs 
i tegnspråkgrammatikk! 

Det er interessant å se hvor-
dan man prøver å tilrettelegge 
en gudstjeneste helt på døves 
premisser. Mye har skjedd i 
kirken de siste ti årene, skal vi 
bare pirke på en sak: Vi bør ta 
en diskusjon på hva som pas-
ser å fremføres som tegnspråk-
poesi og hva som bør fremfø-
res på tegnspråk. Nå fløt det 
noen ganger over i hverandre 
slik at det ikke var helt enkelt 
å forstå tekstlesningen.
Etter gudstjenesten var det 
god mat og varme taler med 
mange lykkønskninger til 
Roar Bredveis arbeid i de 
kommende årene. Vi merket 
oss at Språkdirektør Arnfinn 
Muruvik Vonen fremførte sin 
tale på tegnspråk, i sannhet en 
historisk avslutning på årets 
Fellesmøte for døvekirkene. 

I begynnelsen av september 
er det valg på nye menighets-
rådmedlemmer. Alle som er 
døpt i Den norske kirke kan 
stemme og alle bør bruke 
stemmeretten sin i respekt for 
det arbeidet som de mange 
frivillige i døvemenighetene 
gjør. Se mer informasjon 
på www.kirkevalget.no og i 
Døves Blad.
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På nettsiden til Vade Mecum (www.
viskalseire.com) leste jeg en gjesteblogg av 
Vivien Oliveira Batory, en dansk akade-
miker. Artikkel heter «Viva la parola?» og 
da jeg leste innlegget fikk jeg frysninger 
på ryggen. Hun skrev: «I Danmark benyt-
tes begrepet døv for det norske hørsels-
hemmede. Når jeg i artikkelen bruker døv 
menes det altså hørselshemmede.» 

Men vi bruker faktisk ordet «døve» vi 
også. Hun oppfattet det slikt at vi kal-
ler oss selv for «hørselhemmet» og de i 
Danmark kaller seg selv for «døve», det er 
galt. Vi bruker begrepene om hverandre 
i forskjellige sammenhenger, men har 
akkurat den samme betydningen.  

Det er egentlig ikke så rart at Batory 
misforstår oss. Norge er gjennomsyret av 
ordet «hørselhemmet». Vi ser det spesielt 

under debatten om nedleggelsen av 
døveskolene.  Jeg begynte da å tenke, bør 
vi virkelig bruke begrepet?  Kanskje det 
ikke forener oss, men heller splitter oss? 

Patrik Nordell, foredragsholder under 
«DeafHood»-seminar for et år siden 
argumentert med at vi alle er døve. En 
gang i tiden var vi alle «døvstumme». 
Vi snakket ikke, vi hørte ikke, dermed 
begrepet døvstum. I dag reagerer vi mot 
begrepet «stumme». Nordell hevdet at det 
var skolene som fikk begrepet «stumme» 
vekk, døve kunnet jo lære å snakke. 
Senere har det kommet begreper som 
skiller mellom døve og tunghørte, og de 
siste årene har det kommet en ny gruppe, 
«CI-brukere». Nordell mener at alle som 
har nedsatt hørsel heter døve, selv om 
det finnes variasjoner i gruppen. Vi alle 
har Deafhood inni oss og bør derfor ikke 
splitter oss opp i ulike grupper mener 
Nordell. La oss alle med nedsatt hørsel 
akseptere begrepet «døve» og la det for-
ene oss, ikke ordet «hørselhemmet». 
 
Problemet er at ordet «døv» i dagens sam-
funn er negativt ladet. Det er fordommer 
mot begrepet. Mannen i gaten har ofte 
negative assosiasjoner til ordet «døv». 
De vil kanskje tenke på vår hindringer 
snarere enn våre kulturelle og språklige 
fortrinn. «Døveskoler» høres negativt ut 
for mange. De har fordommer mot ordet, 
men hvis vi bruker begrepet «tvillingsko-
ler» så klinger det langt bedre hos folk. 
Derfor bør vi kanskje bevege oss bort fra 
begrepet «døv» og til – til hva da? Jeg 
får et problem, jeg har argumentert både 
mot begrepene «hørselhemmet» og «døv». 

Det er et grunnleggende problem som 
har blitt diskutert blant døve lenge. 
For noen år siden vurderte Norges 
Døveforbundet å bytte navn til Norges 
Tegnspråkforbund. Flere døveforbund i 
verden gjorde det samme. Det har vært 
et aktuelt tema det siste ti-året. Ikke bare 
det, allerede i Frankrike under 1800-tal-
let omtalte døve seg som «folket-som-ser». 
Begrepet falt for tidens tann og ble borte, 
men ideen er fristende. Hva om vi lager 
et helt nytt begrep og lar oss stå samlet 
under det? Det nye begrepet er helt uten 
fordommer og kan omtale vår kulturelle- 
og språklig arv snarere enn hindringer. 
Det vil også inkludere CI-brukere. Vil 
vi virkelig det? Eller bør vi bare bruke 
«hørselhemmet», holde på «døv»? Eller gå 
nye veier og lage et helt nytt begrep? Hva 
mener du? 

Hørselhemmet? Døv? Tunghørt? 
CI-bruker? Folk-som-ser? 

Petter Noddeland

Da aksjoner mot nedleggelse av døveskolene startet dukket det opp en sentral problemstilling, 
hvilke begrep skal vi bruke om oss selv? Vi er døve, tunghørte, CI-brukere, døvblitte osv. Flere 
har valgt å bruke begrepet «hørselhemmet», det begrepet forener oss alle. «Hørselhemmet» in-
viterer alle grupper med hørseltap. Hørende foreldre er langt mer positiv til begrepet «hørsel-
hemmet» enn «døve». Deres barn bruker vanligvis CI og foreldrene anser derfor ikke barna sine 
som «døve». Bruker vi begrepet «hørselhemmet» står vi samlet. I begynnelse var jeg enig i dette. 
Jeg syntes at det er viktig at vi er åpen og inkluderer alle barn. Vi kjemper alle for en felles sak; 
tegnspråkundervisning på skolene.

BARN AV L97
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TRENGER DU SKOLEPLASS 
TIL HØSTEN?  
Vi har ledige plasser!
Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve

PERSONALIA  

Ønsker du å sende noe til disse sidene:  helge.herland@doveforbundet.no

Død
AASE BERG OLSEN, Oslo, født 11. 
september 1926, døde 3. april 2011.

JORUNN KOPPEN, Bergen, født 12. 
februar 1925, døde 22. april 2011.

WILLY  JOHANSEN, Frekhaug, født 7. 
november, døde 7. april 2011.

KARSTEN RAMSVIK, Ålesund, født 
15. februar 1954, døde 31. mai 2011.

Runde år

85 år
ELLEN LANDEHAGEN, Oslo, blir 85 
år 23. juni.
ARNOLDA HEGDAHL, Trondheim, 
blir 85 år 9. juli.
REIDAR EINEMO, Øystese, blir 85 år 
17. juli.

80 år
HJØRDIS ERIKSON, Sandnes, blir 80 
år 21. juni.
HELENE HJULSTAD, Stjørdal, blir 80 
år 29. juni.
GERD BIRKENES, Kristiansand, blir 
80 år 7. juli.
KARI HOLMEN, Stavanger, blir 80 år 
4. september.

75 år
BJØRN THORNÆS, Holter, blir 75 år 
17. juli.

70 år
ASBJØRN VESTRE, Langevåg, blir 70 
år 24. juni.
SOLVEIG SANDNES, Eidså, blir 70 år 
3. juli.
ODDMUND FOSSEN, Hokksund, blir 
70 år 13. juli.
FINN ÅSEBY, Mysen, blir 70 år 14. juli.
LEIV HØGESTØL, Onarheim, blir 70 
år 22. juli.
BIRGIT T. KARLSEN, Bergen, blir 70 
år 24. juli.

JON PETTERSEN, Trondheim, blir 70 
år 28. juli.
SVERRE SKARSBAKK, Trondheim, 
blir 70 år 7. august.
TERJE BRENDELØKKEN, Tromsø, 
blir 70 år 9. august.
LILLIAN AAS, Horten, blir 70 år 18. 
august.
KARI SAND, Drammen, blir 70 år 22. 
august.
ANNE KARIN MADSEN, Skoppum, 
blir 70 år 3. september.
EVELYN HAUGSVÆR, Bergen, blir 70 
år 11. september.
BORGVAR BERNTSEN, Drammen, 
blir 70 år 12. september. 

60 år
TROND ARNESEN, Drammen, blir 
60 år 12. juli.
KARNA MOLDVÆR, Trondheim, blir 
60 år 1. august.
PATRICIA PRITCHARD, Haugesund, 
blir 60 år 5. august.
EMILIA HAUGAN, Jevnaker, blir 60 år 
19. august.
INGER LISE NILSEN, Bodø, blir 60 år 
1 september.

50 år
METTE HOLT, Horten, blir 50 år 18. 
juni.
TERJE FRISVOLD, Eresfjord, blir 50 år 
26. juni.
ROLF BERGER, Haugesund, blir 50 år 
29. juni.
SYNNØVE AASBØ, Melhus, blir 50 år 
30. juni.
SIGNE SÆTHER BEKKVIK, blir 50 
år 1. juli.
GEIR OSDAL, Ulsteinvik, blir 50 år 25. 
juli.
STIG OSDAL, Ulsteinvik, blir 50 år 25. 
juli.
EVA ØVERLIEN, Finsland, blir 50 år 
26. juli.
LEIF CHARLES NILSEN, Trondheim, 
blir 50 år 27. juli.
MARINA PAVLOVNA NOVIKOVA, 
blir 50 år 28. juli.
AUD MARY BRYNHILDSEN, Bergen, 
blir 50 år 29. juli.

MARKUS ISAKKA, Trondheim, blir 50 
år 2. august.
PETTER PETTERSEN, Stavanger, blir 
50 år 7. august.

AGNES SUNDAL HERLAND
Bestemor og bestefar gratulerer Agnes 
med 1. årsdagen 15. juni, og bestefar 
ønsker seg flere bilder av barnebarn i 
bladet. Det er kjekt å dele gleden med 
andre. Agnes bor i Oslo med pappa Thor 
og mamma Marie.

ELIAS ØYEN STØYVA
Vår gladgutt kom til verden 10. novem-
ber 2010.
Stolte foreldre er Berit og Arvid i Kristi-
ansand.
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Kurs for besteforeldre, tanter, onkler og andre.
Grunnkurs: 21.-26. august 2011

Undervisning i tegnspråk, barns oppvekst med to språk og to kulturer,  
familieliv og kommunikasjon. 
Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, 
med i alt 7 uker fordelt over flere år. 
Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss etter at du har 
meldt deg på kurset. Du finner også skjemaet på www.nav.no; «Tilpasningskurs 
for hørselshemmede». NAV dekker også reiseutgiftene.

Vi har kurs for deg som har et døvt/tunghørt barn 
i familie og annet nettverk 

14.-19. august 2011, Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

l Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet.
l For å nå dette målet er kursene like mye for familie og nære venner som for den hørselshemmede selv.
l Det undervises i tegnspråk. 
l I tillegg gis det forelesninger i relevante emner:
l Om kommunikasjon, om det å leve som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler.
l Forelesningene blir skrivetolket.
l Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.
l Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
l Det kan ved behov søkes om flere uker.
l Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss etter at du har meldt deg på kurset. Du finner 

også skjemaet på www.nav.no; «Tilpasningskurs for hørselshemmede». NAV dekker også reiseutgiftene.
l Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Ankomst Ål søndag 14. august 2011 kl. 19.30. Avreise fredag 19. august 2011 kl. 11.00.

Påmeldingsfrist: 1. august 2011

Påmelding til kurs@al.fhs.no. Spørsmål rettes til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål,  
v/ Sissel Thon, sissel.thon@al.fhs.no,  tlf / sms 414 64 556.

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte 
i tegnspråk og kommunikasjon 

Påmeldingsfrist: 5. august 2011
Påmelding til kurs@al.fhs.no. Spørsmål rettes til Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Ål,  
v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,  tlf / sms 950 19 323

Ankomst Ål søndag 21. august 2011 kl. 19.30. Avreise fredag 26. august 2011 kl. 11.00.

Klorfritt svømmebasseng
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Samlivskurs
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve arrangerer et samlivskurs for 
ektepar/samboere/kjærestepar fredag 14. oktober til søndag 16. oktober 2011.  
Samlivskurs kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir par et verktøy 
til å forbedre kommunikasjonen. Kurset setter søkelyset på det som kan styre forholdet.
På kurset er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, 
moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon.
Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy 
til å forbedre kommunikasjonen og til å løse problemer. Barn kan IKKE tas med fordi det ikke kan kombi-
neres med samlivskurs for par! All undervisning og gruppearbeid foregår kun på tegnspråk.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt: Ankomst til Ål fredag 14. oktober 2011 kl. 19.30. Avreise søndag 16. oktober 
2011 kl. 13.00.

Kursleder/foreleser: Lene Randa Nielsen og Stig Krarup Pedersen.

Kostnad: Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at 
du har meldt deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no “Tilpas-
ningskurs for hørselshemmede”. Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og etter 
vedtaket, vil dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.

Påmeldingsfrist: Fredag 30. september 2011.

Påmelding: Til kurs@al.fhs.no eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 
ÅL.

Spørsmål: Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no,  til kursledere 
leni62@hotmail.com eller stigkrarup@hotmail.com. 

Norsk kurs
 
Bli bedre til å lese og skrive.
 
Kurset krever forkunnskaper i norsk og kan ikke tas som nybegynnerkurs i norsk. 

Innhold: Kartleggingsoppgaver og individuell veiledning i norsk skriftlig. 
Uttrykksmåter i norsk skriftlig. Analysere sammenheng i tekst. 
Ordtak og nyansering av språkbruk.  

Tidspunkt:  11.-16. september og 20.-25. november 2011. 

Kursleder/
forelesere:  Svein-Arne Petersson, Bjarne Ragnhildstveit og Odd-Inge Schröder.

Kostnad:  Kurset dekkes av NAV. Søknadsskjema til NAV får du tilsendt fra oss etter at du har 
meldt deg på kurset. Du finner også skjemaet på www.nav.no: ”Tilpasningskurs for 
 hørselshemmede”. NAV dekker også reiseutgifter.

Påmeldingsfrist: Fredag 19. august 2011. 

Påmelding:  Til kurs@al.fhs.no eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 ÅL

Spørsmål rettes til: nora.edw.mosand@al.fhs.no eller  
til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no / sms 976 77 641
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Til dere som har diabetes/sukkersyke
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve skal gjennomføre kurs for døve som har diabetes 
/ sukkersyke av både type 1 og type 2. All undervisning og gruppearbeid foregår kun på 
tegnspråk.

Innhold: Hva er diabetes? Hva er forskjell på diabetes type 1 og type 2? Hvorfor fikk jeg sukker-
syke? Forelesning - mosjon – samtale og spørsmål – erfaringsutveksling.

Mål:  Få bedre kjennskap til diabetes / sukkersyke, bli tryggere på situasjonen rundt det, åpen-
het.

Kursleder/
forelesere:  Sykepleier Tom Harald Dahl og vernepleier Markus Isakka.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 4. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 6. november 2011 kl. 13.00.

Kostnad:  Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at du 
har meldt deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no “Tilpasnings-
kurs for hørselshemmede”. Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og etter vedta-
ket, vil dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.

Påmeldingsfrist:  Fredag 21. oktober 2011.

Påmelding:  Til kurskoordinator kurs@al.fhs.no eller pr post til:  
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 ÅL

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no  
eller til tom@dovekompetanse.no.  

Rusproblemer i familien
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve skal gjennomføre kurs for familier som sliter med 
rusproblemer. Kurset er for familiemedlemmer der minst en er døv. Forelesningene blir på 
tegnspråk og eventuelt stemmetolket.  

Innhold: l Rusmidler, hva er det? l Hvordan oppdage / kjennetegn?
	 l Grensesetting og lojalitet. l Hvordan takle / hjelpe / leve med det?
	 l Hvilke muligheter har vi i hjelpe- l Dele erfaringer med hverandre / støttegruppe.

 apparatet? Hvem hjelper?
  

Kursleder/forelesere: Sykepleier Tom Harald Dahl, vernepleier Markus Isakka  
og sosionom Berge  Andreas Steinsvåg

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 18. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 20. november 2011 kl. 13.00.

Kostnad:  Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at 
du har meldt deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no “Til-
pasningskurs for hørselshemmede”. Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og 
etter vedtaket, vil dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.

Påmeldingsfrist:  Fredag 4. november 2011.

Påmelding:  Til kurskoordinator kurs@al.fhs.no eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve, 3570 ÅL

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no, markus@dove-
kompetanse eller til tom@dovekompetanse.no.  
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www.al.fhs.nowww.al.fhs.no

Halvårskurs i drama / teater  
høsten 2011
Ål folkehøyskole setter i gang et halvårskurs 
i drama og teater i samarbeid med Teater Manu i Oslo
 
 KURS-START:  21. august KURS-SLUTT: 16. desember        

 Kursavgift: 34.000 kr 

Innhold i undervisningen vil være: Grunnleggende skuespillerkunst, dans, 
bevegelse og kroppsspråk, manus- og filmarbeid, fellesfag og valgfag.

NB! Etter en opptaksprøve i høst vil det være mulighet for å delta på 
et 5 ukers studieforløp på Kunsthøgskolen i Oslo.

Påmeldingsfrist: 1. august 2011  

Spørsmål?  Kontakt:  Karin K. Nielsen   mail: karin.k.nielsen@al.fhs.no  

   eller

   Berglind Stefansdottir mail: berglind.stefansdottir@al.fhs.no

Seksualitet, identitet og legning
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve skal gjennomføre kurs om 
seksualitet, identitet og legning. All undervisning foregår kun på tegnspråk.

Innhold: Hva er seksualitet, seksuell orientering og normalitet? Hvordan forstå egen kropp, egne 
tanker og egne følelser?

Arbeidsform: Forelesning, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Målgruppe: Døv ungdom fra 16 til 25 år.

Forelesere: Gry Kåsa Moriggi, Pernille Forsberg Vogt og Markus Isakka.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt: Ankomst Ål fredag 7. oktober 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 9. oktober 2011 kl. 13.00.

Kostnad: Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at du 
har meldt deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no “Tilpasnings-
kurs for hørselshemmede”. Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og etter vedtaket, 
vil dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.

Påmeldingsfrist:  Fredag 23. september 2011. 

Påmelding: Til kurs@al.fhs.no eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 ÅL.

Spørsmål: Eventuelle spørsmål kan rettes til nora.edw.mosand@al.fhs.no, gry.moriggi@sf-nett.no, 
markus@dovekompetanse.no eller pilletjee@gmail.com.
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Tegnspråkkurs
Kurs for familie og nært nettverk til voksne døve og tunghørte tegnspråkbrukere

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv og 
kommunikasjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere 
år.

For personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/
tunghørte voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø), vil NAV kunne dekke reise og opphold. 
Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at du har meldt deg på kurset. 
 
Kurssted:   Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 
 
Tidspunkt:   Ankomst Ål søndag 14. august 2011 kl. 19.30.  
   Avreise fredag 19. august 2011 kl. 11.00. 
 
Påmeldingsfrist:  Mandag 1. august 2011. 
 
Påmelding:   Til kurs@al.fhs.no eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 ÅL. 
 
Spørsmål:   Eventuelle spørsmål kan rettes til Gry Løkstad,  
   gry.lokstad@al.fhs.no,  tlf / sms 950 19 323.  

Kurskatalogen
Se kurskatalogen for Ål folkehøyskole og kurssenter for døve som ble sendt i plastpakke sammen 
med dette bladet!

Se om du finner noe av interesse for deg, noe som frister deg til å komme til oss og lære noe nytt, samtidig som 
du blir kjent med mange nye venner. Og ta del i aktiviteter i gymsal, svømmebassenget, eller gå på tur ute i na-
turen her oppe. På bildene ser vi at noen prater med hverandre gjennom vinduer, og andre ved hjelp av videote-
lefon. Barn som følger foreldre på kurs, får mye moro på skolen, som man også ser her.
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NRK er landets ledende og 
største mediebedrift med ca. 
3500 ansatte. NRK produ-
serer for radio, TV og inter-
aktive medier. NRK har tre 
programdivisjoner, én i Oslo 
og én for resten av landet 
med administrasjon i Trond-
heim. I tillegg kommer NRK 
Sápmi i Karasjok. Virksomhe-
ten utenfor Oslo omfatter ni 
distriktskontorer og tre regi-
onsentraler.

NRK er opptatt av mangfold 
og oppfordrer kvalifiserte 
kandidater til å søke uansett 
alder, kjønn, funksjonshem-
ning eller kulturell bakgrunn. 

Programpresentasjonen 
har ansvaret for presenta-
sjon, utsendelse og teksting 
av NRKs TV-kanaler samt 
ansvaret for NRK Tegnspråk. 
Området har 57 medarbei-
dere og består, i dag, av fem 
redaksjoner med redaksjons-
ledere for kanalverter, sende-
ledere program, sendeledere 
teknikk, teksteredaksjonen 
og NRK tegnspråk.

Tegnnytt 
Har du medieutdanning eller medieerfaring? 
Kan du tegnspråk? 
Har du lyst til å jobbe for NRK 1 til 2 dager i uken? 

I løpet av høsten 2011 skal Nyheter på tegnspråk legges om. 
I tillegg til nyheter fremført på tegnspråk skal det også bli bilder, tekst 
og tale. 

Det nye formatet skal hete Tegnnytt. 

Vi skal ha en prøveperiode på et år der vi skal ha 
1 døv og 1 hørende som jobber i team hver ukedag. 
Vakten starter klokken 14.00 og avsluttes 18.00. 
Teamet skal samarbeide om å velge ut saker og dele på å skrive 
tekst til sakene.

Søknadsfrist: 15.07.2011        
Kontaktinfo:
siri.antonsen@nrk.no     mobil: (+47) 918 66 077

Arbeidsoppgaver 
n	Døv tegnvakt/programleder: 
n	Samarbeide med tegnvakten/voice om valg av dagens nyhets-

saker. 
n	Skrive norsk tekst til halvparten av sakene. 
n	Oversette alle sakene fra norsk til tegnspråk 
n	Fremføre sakene på tegnspråk under sending 

Hørende tegnvakt/voice: 
n	Samarbeide med tegnvakten/programlederen om valg av da-

gens nyhetssaker. 
n	Skrive norsk tekst til halvparten av sakene. 
n	Levere tekstene til tekstekontoret 
n	Lese sakene opp under sending. Dette krever god stemme og 

diksjon.

Arbeidssted 
n	Oslo         

Kvalifikasjoner 
n	Gode tegnspråkkunnskaper. 
n	Gode norskkunnskaper. 
n	Helst medieutdanning/medieerfaring. 
n	Interesse for nyheter/journalistisk blikk. 
n	Tåle tidspress. 
n	Villig til å lære. 
n	Gode samarbeidsevner. 
n	Godt og lett avlesbart tegnspråk. 
n	Opplæring i nødvendig verktøy vil bli gitt.

Andre opplysninger 
n	Tilknytningsform; oppdragstakere
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Døveskolene nedlegges
helge.herland@doveforbundet.no

Like før bladet trykkes (7. juni) kommer innstillingen fra Kirke-, utdannings- og forsknings-
komiteen om fremtiden for de statlige døveskolene. Som ventet støtter A, SV og SP sin stats-
råd Kristin Halvorsen som vil nedlegge de statlige døveskolene. Mindretallet fra FRP, H, 
KRF og V foreslår at: ‹‹Stortinget ber regjeringen inntil videre unngå nedleggelse av statlige 
grunnskoler på hørselsfeltet for å kunne sikre og opprettholde et kvalitativt godt opplærings-
tilbud til barn og unge, uavhengig av bosted.››

Dette forslaget blir sendt over til 
Stortinget der endelig vedtak fattes, 

men så lenge A, SV og SP har flertall 
på Stortinget er svaret gitt. For oss er 
det viktig å få fram at det faktisk er 4 
politiske partier i Norge som har forstått 
hørselshemmedes opplæringssituasjon og 
som vektlegger at alle hørselshemmede 
barn skal være sikret et godt skoletilbud 
uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Kunnskapsdepartementet fikk i 
 slutten av mai på plass en avtale med 

Bergen Kommune om at kommunen skal 
overta ansvaret for de hørselshemmede 
elevene i Bergen og omegnskommu-
nene. Skolen skal etableres på Nattland 
som en såkalt tvillingskole til en større 
nærmiljøskole. I denne avtalen fortjener 
departementet ros for at de har bestemt 
at deltids elevene, heltidselevene og kur-
selevene skal holdes samlet på Nattland. 
Departementet sitt opprinnelige for-
slag var at deltidselevene skulle få sine 
opphold på Statped Vest langt borte fra 
tegnspråkmiljøet. 

Men hva skal elever som bor i kom-
muner i Hordaland og Sogn og 

Fjordane som ligger så langt fra Bergen 
at de umulig kan pendle til Bergen gjøre? 
Svært mange kommuner ligger slik til 
at elever må reise i 4 timer hver dag om 
de skal pendle.. En fortsatt statlig skole 
ville presset fram et botilbud til disse 
elevene. Vi har vanskelig for å tro at den 
enkelte kommune kan klare å betale både 
skolegang og ordne med eget botilbud 
for disse elevene i Bergen. For nå må 
Vestlandskommunene forhandle med 
Bergen kommune om å kjøpe plasser 
på Nattland skole. Det er naivt å tro at 
dette ikke vil skape problemer. Vi kan 
oppleve det paradoksale at foreldre i de to 
fylkene blir tvunget til å sende barna til 
Trondheim, og den veien går via Flesland 
flyplass i Bergen. 
Og hva skjer med elevene på Nedre 
Gausen og Skådalen? Ingen utspill er 
foreløpig kommet for elevene på Øst-

27. april demonstrerte ca 500 ved Stortinget for fortsatt statlige døveskoler. Demonstrasjonen var en 
av de største markeringene i en hel rekke av aksjoner for å beholde et likt skoletilbud for hørselshem-
mede uansett hvor de bor i landet.

Bak aksjonen i Oslo sto disse fantastiske ungdommene, fra venstre. Katrine Gjermundsrød,, Morten 
Sletten, Jannicke B. Kvitvær, Jostein Dale, Maren Oiriola, Andre Røine, Megan Matovich og Petter 
Noddeland. Alle er døve og har den kunnskapen som mangler i departementet.

landet. Derimot er det kommet mange 
utspill via avisene om døve elever som har 
gått integrert i hjemmeskolen og vi ser 
en helt tydelig trend; når barna kommer 
opp i ungdomsskolealderen er det slutt på 
leken og det sosiale samværet krever mye 
mer kommunikasjon. Da faller de døve 
barna utenfor og søker seg til de statlige 
døveskolene. De statlige skolene har vært 

sikkerhetsnett for disse elevene, men 
hvem skal ta ansvaret nå? Leser de ikke 
barnas historier i departementet? Tror de 
ikke på de historiene som barna forteller 
om vonde skoledager? Det er en utrolig 
skuffelse blant mange at det er nettopp 
SV som presser igjennom dette vedtaket 
godt støttet av en håndfull byråkrater 
som tenker mest på sin egen karriere.
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Det umulige 
er mulig!

Tekst. Erling Jacobsen Bilder: Sunniva Lyngtun.

Å organisere en tilrettelagt musikkonsert for mennesker med mer eller mindre hørselstap virker 
som en umulighet. Men hos folkeslaget her vest der alle er nokke for seg sjøl, skal ingenting være 
uprøvd. Men å arrangere en konsert, med landskjente musikere virker likevel å gape for høyt. 
Bergen Døvesenter tok initiativ og fikk med seg Døves Menighet i Bergen til å engasjere Sigvart 
Dagslands Bryllups- og begravelsesorkester for å holde konsert i Døvekirken i Bergen, en konsert 
som skulle formidles til publikum med lyd, tekst og tegn.

Sigvart Dagsland i samspill med tolken Inghild Lien i sangen ‹‹Hjemmefra›› og teksten ‹‹.. eg har kavt (jeg har slitt)››.

Omtrent 150 personer hadde funnet 
veien til Døvekirken lørdag 4. juni. For-
ventningene var store. Kirken var oppdelt 
i 3 soner: for tegnspråkbrukere, for 
hørselshemmede som foretrakk teksting, 
og for hørende, som ikke nødvendigvis 
hadde så stort behov for å se alt. Men slik 
det ble, hadde nok alle full oversikt til alt 
som foregikk i kirkerommet.

Sigvart Dagslands musikk handler om 
livet selv, og litt om holdninger, men for 
mange døve er han kanskje mest kjent i 
navnet. Likevel kom det over 60 tegn-
språkbrukere for å oppleve konserten 
sammen med andre hørselshemmede og 
hørende. Ryktene om en vellykket prøve 
i Logen i Bergen høsten 2010 hadde 
spredd seg. 

Konserten i døvekirken ble formidlet 
etter multimediaprinsippet. Med lyd, 
visuelt ved å se musikerne, med tekst i 
programheftet, med tekst på veggen over 
musikerne, og ikke minst visuelt med 
tegn og tegnpoesi. Hovedmålgruppen 
skulle være døve tegnspråkbrukere, men 
også hørselshemmede som ikke behersker 
tegn og hørende hadde en selvsagt plass 
blant publikum.

Konserten ble gjennomført i en lun og 
koselig atmosfære. Veronica Voldsund 
ønsket velkommen på vegne av kirken, 
og ga med en morsom overgang ordet 
til kveldens innledning, som var et 
lydopptak av skuespilleren Helge Jordal, 
tolket av Christina Kryvi.  Deretter ledet 
Sigvart Dagsland orkesteret gjennom 

de ulike sangene med varme og godt 
humør, og spøkte med tolker, musikere 
og salen. Mange bemerket i ettertid at 
de syntes det var stort og modig gjort av 
orkesteret å tørre å prøve seg på noe nytt. 
Applausen braket for hvert nummer, så 
man skulle tro at alle i salen var trofaste 
konsertgjengere. Christina Kryvi tolket 
Dagslands kommentarer underveis, 
skrive tolk sørget for løpende teksting, 
mens Inghild Lien formidlet tekst og 
musikk med tegn. 

Undertegnede har gjennom et langt liv 
fått oppleve mange varianter av tegn og 
tolking av sanger i ulike sammenhenger, 
ikke minst i Den norske kirke. Det har 
mange ganger vært ganske vanskelig å 
kunne identifisere seg med hva som ble 
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framført, i forhold til tekst og tekstens 
innhold og tanken bak teksten, samt 
musikkens betydning for helheten. 
Inghild Liens måte å løse formidlingen 
av tekst og musikk er å gjøre seg til en 
del av hele orkesteret. Jeg oppfatter ikke 
hennes bidrag som tolking, men som 
deltakelse i orkesteret på lik linje med 
de andre musikerne. Hun sang med i 
sangene, fullstendig synkront med san-
gerne, og faktisk var hun sikrere i teksten 
enn sangerne et par ganger. Ikke bare 
formidlet hun teksten med tegn, men 
klarte også å formidle stemninger, styrke, 
og dramaturgi i teksten med sin form for 
tegnpoesi. Sitat fra hennes egen velkomst 
i programheftet: «Tegnspråk er uttrykks-
fullt, rikt og godt egnet til kunstnerisk 
uttrykk. Musikk er uttrykksfullt, rikt og 
godt egnet til kunstnerisk uttrykk. Dette 
burde da kunne passe sammen? Til felles 
glede for følelse, syn og hørsel om man 
har?» 
Svar: Ja! Men det må være gjennom-
arbeidet og gjennomtenkt, og selvsagt 

i samarbeid med orkesteret. Men poenget 
er helt klart: Denne måten er en glimren-
de måte å formidle tekster og musikk på! 
Men det må ha kostet utrolig mye arbeid. 
Når så dette er sagt, betyr det ikke at 
dette er noe som passer for alle. Man må 
ha interesse for sang og musikk, og ha 
kjennskap til tekstene på forhånd. Ideen 
med å bruke programhefte som billett og 
til sangtekster man kan gjøre seg kjent 
med på forhånd er veldig god. Tekstene 
var av Erik Hillestad, Gunnar Roalkvam, 
Mike McGurk og Dagsland selv. 

Personlig falt jeg for sangen Bloksberg. 
Dens kjerne er at man må tørre å prøve, 
gjerne noe nytt, kvitte seg med gamle 
dogmer og ikke la seg kneble av  andre, 
noe Døvesenteret, Kirken og også 
orkesteret har gjort med denne konser-
ten. Sang og musikk er ikke forbeholdt 
hørende, og døvekirken skal heller ikke 
være forbeholdt døve. Her ble skapt et 
rom på tvers av hørselsrester og hold-
ninger. Det er ikke ukjent at enkelte 

Mona de Lange, hørende, gift med døv 
- Jeg gledet meg veldig, jeg kjenner til 
Dagslands musikk fra før, men hadde 
egentlig ingen spesielle forventninger, 
jeg kom med åpent sinn, og var spent 
på hvordan denne tolkingen skulle 
foregå. En utrolig helhetsopplevelse 
med musikk, sang og tegn. Jeg er fort-
satt målløs, det var overveldende alt 
sammen. Dette må da være noe som 
samler folk, ingen kan føle seg utenfor i 
slik sammenheng. 
- Er dette noe som passer for døve?
- Helt klart, her fikk vi jo presentert 
3 ulike formidlinger, lyd, skrift og tegn. 
Dette mener jeg gjør en konsert til 
en felles opplevelse både for de hørende 
og de som ikke hører. Jeg synes de 
bør prøve dette andre steder i landet 
også. 

oppfattet arrangementet som upassende 
for døve. La dem komme med åpent sinn 
og oppleve noe lignende en annen gang. 
Den som ikke da blir rørt i sitt hjerte må 
mistenkes for å mangle det. Flere, også 
eldre døve i salen satt med blanke øyne 
og åpen munn. 
Jo! Dette går an! Dette er en mulig vei 
å gå for å gi døve og andre hørselshem-
mede et glimt av hva sang og musikk kan 
bidra til av livskvalitet. Selvsagt får man 
ikke det samme utbyttet som hørende, 
men med en slik form for formidling 
av tekst og musikk som Inghild Lien 
presenterte, skulle det ikke forundre meg 
om det ble minst like godt – men på en 
annen måte. 

Konserten sluttet med brakende applaus 
og ekstranumre. Til slutt ble orkester, 
lydmann og tolker takket med blomster 
og tegnspråkkurs på cd. Primus motor 
Sunniva Lyngtun i egenskap av daglig 
leder på døvesenteret fikk også velfortjent 
takk og applaus fra publikum. 

3 publikummeres mening

Christer Orningård, døv student
- Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, 
men jeg var meget spent på om tol-
kingen fungerte. Har jo sett mye rart.  
Konserten var veldig bra på alle måter. 
Et flott samspill mellom orkesteret og 
Inghild som formidlet sang og musikk. 
Det levde opp til – og til dels overgikk 
det mine forventninger. Innlevelsen 
hennes i tekst og musikk var enormt 
god, det var følsomt og fint. 
- Er det noe poeng i å arrangere noe 
slikt for døve?
- Ja absolutt. Det kan sikkert gjøres på 
ulike måter. Lokalet må være bra, jeg 
savnet bass i dag, kanskje man ikke var 
nok oppmerksom på dette. Døve bør 
bryte noen grenser av og til. Dette er jo 
et godt tilbud til alle, ingen ble eksklu-
dert, barn var med også. 

Birgit Karlsen, døv pensjonist
- Jeg har aldri vært på konsert før, så 
visste ikke helt hva jeg gikk til. Det var 
lav musikk, men det var kanskje slik 
det skal være. Det var uansett en utrolig 
fin opplevelse, jeg angrer ikke på at jeg 
var med. Jeg var veldig konsentrert hele 
tiden. For meg var det en ekstra fin 
opplevelse med de flotte tekstene. Jeg 
kjenner Erik Hillestad fra før, de har 
hytte på fjellet og han kom ofte til min 
mor på setra. 
- Synes du det kan arrangeres flere slike 
konserter? 
- Ja, slik måte å tolke tekstene på må 
være framtidens måte. Jeg følte meg 
ikke utenfor, jeg følte meg nesten lik 
som de hørende. Jeg sitter her med 
en glad og lykkelig følelse, det var en 
fantastisk opplevelse.
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Norges Døveforbund Ungdom har fem lokale klubber, 
Oslo, Vestfold, Stavanger, Trondheim og Bergen. Vi har 
besøkt de to siste klubbene.
Trondheim, 
onsdag 4. mai klokka seks 
om ettermiddagen
I kjelleren i Signohuset i Klosterbak-
ken er lokalene til ungdomsklubben. Vi 
stikker innom uten å ha gjort noen avtale 
på forhånd, men blir tatt godt imot. 15 
ungdommer koser seg sammen, selvsagt 
er noen hele tiden opptatt av tv-spillet 
Wii – men mens går praten om løst og 
fast. Tine Victoria Granmo er leder for 
klubben, hun forteller:

- Ungdomsklubben er åpen hver onsdag 
for aldersgruppen 15 til 25 år.
- Det var et stort aldersspenn, som pappa 
ville jeg ikke likt at min datter på 15 år 
var sammen med gutter på 25 år, sier jeg 

Salg av brus og litt godter hører med i ungdomsklubben. Fra venstre,Thomas Johannessen, som 
passer pengene mens praten går mellom Magnus Hagen, Inge Niklas Krogstad (delvis skjult) og June 
June Knag. 

Ungdomsklubbens leder Tine Victoria Granmo i midten sammen med rødruss Tom Stian Halvor-
sen til høyre og blåruss Henrik Andersen.

Dataspill på storskjerm er populært blant dagens ungdom, her ser vi fra venstre Johan Haakon 
Holm Fillingsnes, Nina Solem, Beate Solem og Ingrid Grønning By.
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og må innrømme at jeg var en ganske så 
streng pappa.

- Det er få døve og for å få et tilstrekkelig 
antall medlemmer må vi ha aldersgrensen 
helt opp til 25 år, men vi er strenge på at 
alle tiltak i klubben skal være alkoholfrie. 

Film på storskjerm er et populært avbrekk fra jobbingen med PC-ene.

Det ble ikke mye søvn under datapartyet, men er man ung og først sovner, så sover en godt hvor som 
helst.

Opplagte ungdommer til frokost etter minimalt med nattesøvn.

Bergen, 
lørdag 21. mai klokka seks 
om morgenen
Det er dataparty fra fredag til søndag i 
ungdomsklubben i Bergen. 21 deltakere 
er med og når vi ankommer har 8 holdt 
seg våken hele natten, 6 ligger og døser, 
mens 7 faktisk sover!
Tonje Merete Utsi er kommet helt fra 
Trondheim. Hun trenger tydeligvis ikke 
søvn for hun er i full gang med å rydde 
etter nattens data-aktiviteter, en hel sekk 
med søppel klarer hun å samle sammen. 
Så vasker hun bord, rydder og gjør klart 
til en ny dag.

Sondre Uteng Olsen er en av fire del-
takere fra Oslo. Han har ikke sovet et 
sekund, men er full av energi. ---Jeg har 
sett film og pratet hele natten, smiler han 
som blir 16 år i juli.

Aleksander Håvik fra Bergen har også 
holdt seg våken gjennom natten, men 
han ser i det minste trøtt ut. Så klokken 
06.55 sovner han på en tilfeldig sofa, 
men det blir bare 25 minutters blund så 
er han klar for ny innsats med tv-spill. 
Han utfordrer lederen i ungdomsklubben 
i Bergen, Mathias Hausberg til fotball-
kamp på storskjerm. Det går som det må 
gå. Mathias som har sovet i hele to timer 
er uthvilt (!?) og leder straks 2 – 0 mot en 
sliten Aleksander. Har ikke guttene lært 
at man før fotballkamper skal ha 8 timers 
søvn?
Så våkner nordfjordingen Alexander 
Kvalheim. Han er en av de yngste, bare 
14 år. Snille foreldre har kjørt ham til 
Bergen og er innlosjert på hotell. Alexan-
der har fått seg noen timer i soveposen, 
men er utrolig opplagt tidlig på morge-
nen. Men så er han da også håndballspil-
ler i hjembygda!
- Hvorfor arrangerer dere dataparty, spør 
vi lederen av ungdomsgruppen?
- For å ha det gøy, svarer Mathias og 
synes det er et dumt spørsmål.
- I natt har vi sett filmer, danset, vært på 
internett, chattet, tatt bilder og pratet, 
forteller han.

Så blir det frokost kl. 8 og nesten alle er 
våken og nesten alle spiser. Det blir også 

En rundspørring blant medlemmene og 
hvilke hobbyer de har viser at ungdom-
mene har like forskjellige interesser som 
annen ungdom: Fotball, teater, svøm-
ming, håndball, film, musikk, data, 
kunst, matlagning og bilkjøring. Mange 
av medlemmene har gått sammen på 

A.C. Møller skole og kjenner hverandre 
nesten som søsken. 
Ungdomsklubben sto for serveringen i 
døveforeningen både 1. og 17. mai og 40 
prosent av overskuddet fra salget går til 
klubbkassen. 17. juni inviterer klubben til 
sommerball der guttene må stille i dress 
og jentene i ballkjole. 

en pause fra nettet fordi det et teknisk 
problem og døvesenterets IT-ekspert 
trenger en time før han dukker opp blant 
ungdommene.
Datatreffet er for ungdom fra 13 til 20 

år. Når deltakerne sover i lokalene kreves 
det våkne nattevakter. Bergen Døvesen-
ter har ordnet med voksne vakter som går 
turnus hele døgnet, det gir en trygghet 
for både deltakere og foreldre.
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Spreke jenter
En stolt forbundsleder, i alderen 50pluss, forteller at hun gjennomførte Sentrums-
løpet i Oslo i mai. 

- Jeg bestemte meg i fjor høst for å begynne å trene og målet var å løpe 10 km i 
Sentrumsløpet, jeg har derfor trent jevnt og trutt og føler meg i god form. Likevel 
gruet jeg med litt på forhånd for om jeg ville klare den tiden jeg hadde satt som 
mål. Da jeg kom i mål på Karl Johannsgate var jeg derfor veldig fornøyd, smiler 
Hanne B. Kvitvær.

I målområdet traff hun tre unge, døve jenter som også var godt fornøyd med sin 
innsats. På bildet ser vi fra venstre: Linda Kvakksrud Hansen, Trude Lillegjære, 
Hanne B. Kvitvær og Claudia Lund

Hun har foreløpige sikret seg kjente 
dansere og musikere som har det felles 
at de arbeider visuelt med musikken på 
en utradisjonell måte. I tillegg deltar de 
døve kunstnerne
Ipek Mehlum, Anne–Line Lønnby Kir-
ste, Pernille Vogh, Petter Noddeland og 
Megan Matovich.
- Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen. 
Det er et samarbeid mellom døve og 
hørende som på sikt kanskje kan bli en 
døveopera, avslutter Lindanger som ber 
interesserte ta kontakt på e-post: rilin@
online.no eller mobil 93439158

om hvem vi er og ønsker å være, altså 
vår identitet…›. 
‹‹…Norge og mange andre europeiske 
land fikk sin politiske selvstendighet på 
1800- og begynnelsen av 1900-tallet. 
Hos oss, som i mange andre land, var 
ideen om et nasjonalspråk et viktig 
argument i kampen for selvstendig-
het. Når nasjonalspråket hadde en slik 
betydning for selve nasjonsbyggingen, 
var det nærliggende å bagatellisere 
eller endog motarbeide det språklige 
mangfoldet som hele tiden var til stede. 
Sannheten er at de aller fleste land hu-
ser brukere av en rekke ulike språk. Og 
i verden som helhet er flerspråklig opp-
vekst minst like vanlig som enspråklig, 
til berikelse for språkbrukerne…››

‹‹…I dag er det dessuten større forstå-
else enn tidligere for at den norske 
kulturarven også omfatter andre språk 
enn norsk. Både våre urfolksspråk 
(nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) 
og språkene til våre nasjonale mino-
riteter (kvensk, romani og romanes) 
har fått hevet status. Og som en følge 
av økt kunnskap om tegnspråkenes 
oppbygning og funksjon er også norsk 
tegnspråk i dag kommet med på listen 
over språk som har en spesiell status...››

Språkdirektøren

Direktør i Språkrådet Arnfinn Muruvik 
Vonen har en velskrevet artikkel i Af-
tenposten 20. mai  om norsk språkrik-
dom. Vi siterer noen av poengene til 
Vonen:
‹‹… språk er så mye mer enn bare et 
verktøy for tanke og kommunikasjon. 
Tenk på vitser og moro, og tenk på po-
esi og skjønnhet. Og ikke minst er våre 
språkvalg blant de viktigste signalene 

Musikk for døve ører
Har du lyst til å bli med i en musikk 
og teatergruppe for hørselshemmede i 
Oslo til høsten? 5. og 8. september er 
det workshop i Grusomhetens Teater, 
Hausmannsgate 34. Datoer i oktober blir 
bestemt senere.

- Vi arbeider med å finne uttrykksfor-
mer der døve, hørende og tunghørte kan 
arbeide sammen på scenen. Vi prøver 
også å finne musikkutrykk, i et scenisk 
materiale, der tegnspråket er en inspi-
rasjonskilde, forteller prosjektleder Rita 
Lindanger (bildet)..
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Tegnspråklig 
golfinstruktør

Kongens gull til 
Eva-Signe Falkenberg

Feriehjemmet til Innlandet Døvefore-
ning i Brumunddal er klar for sommer-
sesongen og ønsker nye og gamle gjester 
velkommen til et nyoppusset feriehjem.

- I vinter fikk Innlandet Døveforening 
en gave fra Gjensidigestiftelsen på kr. 
50.000 til brannsikkerhet på Mjøsgløtt, 
forteller foreningens Johnny Olsen.
- Denne gaven bidro til at vi har fått på 
plass et brannalarmsystem med vibrato-
rer i soverom, blinklysanlegg etc. Det er 
Vestfold Audio AS som har montert det 
og responsen har vært god fra de som 
bruker Mjøsgløtt.

Døvesenteret, som feriehjemmet ofte 
kalles, har også gjennomgått en oppgra-
dering med oppussing, både utvendig og 
innvendig. 
Andre feriehjem som er åpen i sommer 
finner man i Kristiansand, Sandefjord, 
Drammen og Tromsø. Se mer informa-
sjon på www.deafnet.no

Foto: Marte Holhjem/UiO

Mjøsgøtt tar imot gjester

Mjøsgløtt i Brumunndal, midt mellom Lille-
hammer og Hamar er klar for sommersesongen.

Dr.philos Eva-Signe Falkenberg har fått 
H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull. 
I NDF-historien er hun kjent for å være 
en av de som stod i spissen for oppret-
telsen av tolkeutdanningen på slutten av 
1970 og begynnelsen av 1980-tallet. Hun 
var også en av arkitektene bak NDFs 
tegnspråknorskkurs som samlet tusenvis 
av hørende på kveldskurs i døveforenin-
gene for å lære ‹‹riktig norsk tegnspråk› 
på 80-tallet.
Falkenberg har arbeidet som linjeleder 
for utdanningen av døvelærere ved ISP, 
Institutt for spesialpedagogikk ved Uni-
versitetet i Oslo.

Rolf Lossius er golfinstruktør i Østfold. 
Han var i 10 år samboer med en døv 
jente og lærte seg på den måten tegn-
språk. 
- Jeg har døve venner som jeg har 
instruert i golf, og nå jobber jeg fast hos 
Golf-Pro og underviser mer enn gjerne 
på tegnspråk. Både nybegynnere og 
etablerte golfere kan ha nytte av mine 
kunnskaper, alle har bruk for en pro som 
kan hjelpe dem videre innen golf.
- Hva kreves for å bli god i golf?
- Du må ha interesse og lyst til å trene 
golf. Ta protimer som hjelp og støtte 
for så å utvikle seg videre. Leke seg med 
golfen er en veldig viktig faktor, være 
sosiale og ha det moro. I dag er det slik 
at golfens historie sitter fortsatt godt i 
minnet at alle skal være snobbete og rike, 
men det er ikke riktig. Golf er for alle! 
Golf er i dag en sport som passer alle og 
det er rimelig. De som er interesserte kan 
kontakte meg på telefon / sms 95105443, 
eller til e-post rolf.lossius@live.no.

Norges Døveforbund 

ønsker alle 

en god sommer!
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Middag lørdag kveld
Det blir ingen middag under revyen lør-
dag kveld. I pausen før revyen kan man 
spise på en av de mange restaurantene og 
kafeene som er like ved Dansens Hus. 
Under revyen som starter kl 20 blir det 
bare salg av drikke.

Talent Tegnspråk
De fem ungdomsklubbene i Oslo, Ber-
gen, Trondheim, Stavanger og Vestfold 
oppfordres til å melde på deltakere til 
Talent Tegnspråk. Her kan ungdommer 
fra 15 til 25 år få vise hva de kan, det kan 
være alt mulig, for eksempel teaterfores-
tillinger, solo-opptreden, dans, mini-
foredrag, vitser, trylling, tegnspråkpoesi, 

Har du meldt deg på?

Fristen for å få de rimeligste prisene på Døves Kulturdager er 
utsatt til 15. juli. Melder du deg på før den dagen får du rime-
ligere deltakeravgift og priser på de verkstedene du vil delta på. 
Les forrige DT som hadde brev omtale av arrangementet. Det 
er også sendt ut et enklere påmeldingsskjema til døveforenin-
gene, ta kontakt med din lokale døveforening – eller gå inn på 
www.deafnet.no

karate, sjonglering osv. Det blir premier 
til de beste talentene!
Ungdomsklubbene kan få støtte fra NDF 
til deltakelsen, ta kontakt med helge.
herland@doveforbundet.no for flere 
opplysninger.   

Fagdag
Kulturdagene åpnes som vanlig fredag 
kveld, men for de som vil delta på fag-
dagen begynner det allerede fredag 23. 
september kl. 09.30. Tema for fagdagen 
er «Fordeler ved å være døv». Blant fore-
leserne er både Arnfinn Muruvik Vonen, 
Joe Murray, Hilde Haualand, Paul Chaf-
fey og Olaf Thommessen. Se mer info på 
deafnet.no

Arrangementkomiteen: Her ser vil arrangementkomiteen for kulturdagene, de ønsker seg mange deltakere til Oslo helgen 23. – 25. september.
Fra venstre: Vidar R. Sæle, Paal Richard Peterson, Maj-Lisbeth Marman, Sonja Myhre Holten, Niels Kristensen og Marcus Richter.

(Ronny P. Jakobsen var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Døves kulturdager
www.kulturdagene.net
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Oslo bispedømme

Ledig stillinger
DØVEPROSTIET 

– DØVES MENIGHET I STAVANGER
Kateket

DØVEPROSTIET 
– ØSTENFJELSKE DØVEDISTRIKT
Trosopplæringsmedarbeider i 50% stilling. 

Stillingen er stasjonert i Sandefjord.

Søknadsfrist for stillingene er 5.juli.

For fullstendig utlysningstekst, gå til

www.nav.no eller www.kirken.no/oslo/

SEMINAR FOR 
DØVE SLEKTSGRANSKERE
TID:  Fredag 28.oktober - søndag 30.oktober 

HVOR: Sørmarka kurssenter på Siggerud (20 km 
sør for Oslo)

PROGRAM: Vi besøker et arkiv i Oslo
 Slektsarbeid med oppgaver
 Opprette forening for slektgranskere?

Bindende påmeldingsfrist: 1.oktober (kan bli fullt før det)

Deltakeravgift: kr 1.500 (betales til Oslo Døveforening, 
konto 1600 40 08301 innen 1.oktober)

Reiseutgifter: Du må selv betale reiseutgifter opp til kr 
500. Utgifter over kr 500 dekker vi etter 
billigste reisemåte. 

For nærmere informasjon og påmelding til:
Kursleder Beryl K. Ramvik, epost: lyreb@online.no 
Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår, epost adresse, sms og 
om du ønsker enkeltrom eller dobbeltrom (dele med hvem?).

Arrangør: Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 
0158 Oslo, post@odf.no 

Seminaret finansieres av Norges Døveforbund
Hvis du flytter så husk å melde adresse-

forandring til 
medlem@doveforbundet.no

eller til

Døves Tidsskrift
Postboks 1544
7658 VERDAL

Ny adresse
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NYTT FRA NDF

NDFs sentralbord 
er betjent igjen
På grunn av dårlig økonomi har NDF de 
siste årene nedbemannet kraftig. Som en 
følge av det har det ofte vært vanskelig å 
komme fram til forbundet på telefon. Nå 
er NDF blitt «lettere på tråden». Elisabeth 
Frantzen Holte (bildet) er ansatt som ny i 
resepsjonen. Hun er 38 år, serviceminded, 
blid og imøtekommende - det ser vi på 
bildet! Som mamma til en døv gutt be-
hersker hun også tegnspråk. Elisabeth er 
ansatt i 50 prosent stilling, med arbeidstid 
mandag til torsdag fra kl. 9 til 14.

Ansettelse av 
generalsekretær i NDF
Innstillingsutvalget; Hanne B. Kvitvær, 
Berglind Stefansdottir, Odd Morten 
Mjøen og Camilla Høiberg har behand-
let de 9 søknadene til generalsekretær-
stillingen. 5 søkere ble betraktet som 
aktuelle og ble kalt inn til intervju. 
Styret ble forelagt utvalgets innstilling 
til ny generalsekretær. Det var listet opp 
krav, kvalifikasjoner og utvalgets vurde-
ring. 3 søkere var innstilt, i prioritert rek-
kefølge. Ut i fra dette gjorde forbunds-
styret følgende vedtak: 
Forbundsstyret ansetter Irene Greftegreff 
som ny generalsekretær fra 1. august 
2011 med 6 måneders prøvetid. 
Det er en åremålsstilling på 6 år. For-
bundsleder inngår arbeidsavtale med 
Greftegreff. Stillingen lønnes i lønns-
trinn 72. Hun gis mulighet til å ta kurs 
innenfor administrasjon og ledelse i 
arbeidstiden.

Ny nestleder i NDF 
Som følge av at Irene Greftegreff går over 
i ny stilling i NDF velges ny nestleder. 
Det var to kandidater: Bjørn Stensvoll og 
Finn Arild Thordarson. Bjørn Stensvoll 
ble valgt som ny nestleder i NDF fra og 
med 20. mai 2011. 
Som varamedlem til AU ble Finn Arild 
Thordarson valgt. Sonja Myhre Holten 
rykker opp fra vara til fast medlem i 
forbundsstyret. 
Kenneth Ommundsen rykker opp til 
1. vara og Martin Skinnes til 2. vara. 
Hedvig Sinnes erstatter Irene Greftegreff 
som representant på WFDs generalfor-
samling og kongress i Durban.

Arbeidslivsutvalg
Forbundsstyret oppnevner disse som 
nytt arbeidslivsutvalg for perioden 2011 
– 2013: 
Britta B. Wold, Knut Dønnesen (begge 
var med i det forrige utvalget), Thomas 
Blix og Linda Kvaksrud Hansen til ar-
beidslivsutvalg for perioden 2010 - 2013.

Foreldreutvalget 
Foreldreutvalget ser behovet for bedre 
geografisk spredning i representasjonen 
og dekning fra de områder det finnes 
døveskole. 

Utvalget foreslår at Per Gunnar Johnsen 
fra Trondheim tiltrer foreldreutvalget. 
Han har sittet som brukerrådsleder i 10 
år. 
Forbundsstyret oppnevner Per Gunnar 
Johnsen til NDFs foreldreutvalg.

NDFs kandidat til WFDYS
NDFU foreslår Jannicke Kvitvær som 
kandidat til styret for WFDYS. (verdens-
forbundet for døves ungdomsutvalg). Det 
er forbundsstyret som må godkjenne dette 
før forslaget sendes WFDYS. Budsjett fra 
NDFU ble forelagt på møtet. 
Forbundsstyret godkjenner Jannicke Kvit-
vær som kandidat til styret for WFDYS.

Langsiktig planlegging
Kulturdagene 14.-16. september 2012, 
Kristiansand.
Landsmøte 31. mai – 2. juni 2013, 
Stavanger.
Kulturdagene 18.-20. oktober 2013, 
Trondheim.

Kortsiktig planlegging
NDFs Landsråd blir 21. – 23. oktober i 
Oslo. Det blir sendt ut informasjon til 
foreningene i sommer.

Hvordan ta vare på lokal 
og nasjonal døvehistorie? 
Norges Døveforbund arrangerer et semi-
nar helgen 4. – 6. november i Oslo hvor 
alle som har døvehistorisk materiale – og 
som er interessert i temaet inviteres.
Det finnes mye døvehistorisk materiell 
hos private, skoler, kirke og døveforenin-
gene med flere som ligger bortgjemt og 
samler støv. Felles for mange er at man 
vet ikke hva man skal gjøre med materi-
ellet. For å synliggjøre vår døvehistorie 
er det nødvendig å diskutere hvilke typer 
materiell som bør være tilgjengelige for 
allmenheten og hvordan det kan organi-
seres lokalt og nasjonalt.
Det vil være forelesere fra offentlige 
instanser og fra døvemiljøet som kan 
komme med nyttige innspill i veien 
fremover. Det vil også settes av god tid til 
diskusjoner i hva dere som har materiell 
ønsker å gjøre med materiellet. Målset-
ningen med seminaret er å få inn gode 
innspill som gir grunnlag for å starte et 
større prosjekt som NDF og Døvehisto-
risk Selskap kan arbeide videre med.
Vi starter fredag kl. 17.30 og avslutter med 
lunsj kl. 13.00 på søndag. Seminaravgift: 
kr. 500 som dekker reise- og opphold. 
Påmeldingsfrist: 27. september. Begrenset 
plass. Mer informasjon kommer i Deafnet 
i august. Har du spørsmål kontakt: 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 
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Nytt fra Norges Døveforbund

som tar hensyn til både minoritetsspråk-
lig og spesialpedagogisk perspektiv. Døve 
og tunghørte tegnspråkbrukere lar seg 
ikke redusere til bare funksjonshemmede 
eller bare minoritetsspråklige. Situasjo-
nen er unik, og lar seg ikke innordne 
i generelle meldinger til Stortinget om 
spesialundervisning.

-Vårt budskap til Stortinget er at depar-
tementet må få nedleggingssaken tilbake 
for en grundigere utredning.  NDF kre-
ver at opplæringssituasjonen til hørsels-
hemmede barn i Norge kartlegges, og at 
kunnskap og dokumentasjon innhentes 
før det gjøres irreversible tiltak. Kunn-
skapsdepartementet må ta seg tid til å 
vente på kommende norske forsknings-
resultat som har betydning for beslut-
ningene som skal tas. Inntaksstoppen til 
de statlige skolene for hørselshemmede 
må heves, og undervisningsmiljøene må 
ikke bygges ned før et likeverdig tilbud 
er etablert. 

-NDF ønsker å komme i dialog med 
Kunnskapsdepartementet om hvordan 
undervisningen av døve og tunghørte 
barn skal organiseres i framtida. Vi 
trenger kartlegging, kunnskapsinnhen-
ting og utredning av konsekvensene. 
Brukerorganisasjonene må bli tatt aktivt 
med, og brukerkompetanse må anerkjen-
nes som reell kompetanse. Kunnskaps-
departementet må også lytte til døve og 
tunghørte barn før de tar avgjørelser som 
får store konsekvenser for deres fremtid. 
Barna selv må bli hørt, og det må bli 
slutt på bruddene på FNs barnekonven-
sjon. Vi oppfordrer også departementet 
til å opptre proaktivt i forhold til FNs 
handikapkonvensjon og den kommende 
Språkloven.

Skoletilbud på norsk 
tegnspråk

-NDF etterlyser en strategi for hvordan 
departementet mener undervisnings-
tilbudet på norsk tegnspråk skal holdes 
oppe for hørselshemmede barn. Vi er 
bekymret for de som nå er elever på de 
statlige skolene, elevene som skulle søkes 
inn der etter hvert som de blir eldre, og 
for den store gruppen av deltidselever 
som er tilknyttet skolene.

-NDF mener at inntaksstoppen til de 
statlige skolene for hørselshemmede må 
oppheves, at ingen nedleggelser skal skje 
før en grundig utredning foreligger, og at 
undervisningsmiljøene ikke skal bygges 
ned før et likeverdig tilbud er etablert.

-NDF er opptatt av at tilbudet til alle 
grupper av hørselshemmede barn fortsatt 
skal være like godt, og helst forbedres. Vi 
har en visjon om at tospråklig undervis-
ning med norsk tegnspråk og norsk skal 
bli et reelt valg for alle foreldre og barn, 
uavhengig av hørselsstatus og bosted, og 
at tilbudene skal lokaliseres nærmest mu-
lig hjemstedet. Det siste innebærer som 
antydet en avveining mellom to hensyn, 
et godt språkmiljø på norsk tegnspråk, 
veid opp mot tilhørighet til hjemsted og 
familie. 

-Kunnskapsdepartementet vil nedlegge 
alle statlige skoler så nær som skolen i 
Trondheim. Det er sannsynlig at færre 
foreldre velger å prøve tilbudet om hel-
tidsopphold hvis barna ikke lenger kan 
gå på en regional skole innen rimelig 
avstand. 

-Meldingen varsler at ansvaret for å drive 
skoletilbudet skal overføres til kommune-
ne. Vi kan ikke se hvordan kommunene 
skal bygge opp og opprettholde nød-
vendig lokal kompetanse når det gjelder 

tegnspråk og opplæring av hørselshem-
mede når det kan gå år mellom hvert 
tegnspråklige barn. 

-De aller fleste av Norges 430 kommu-
ner mangler nødvendig kompetanse og 
økonomi, og Riksrevisjonens rapport 
avdekket nylig at kommunene ikke følger 
målsettingen om at hver norske elev skal 
få opplæring ut fra sitt behov. I stedet 
går økonomi foran barnas rettigheter. I 
følge rapporten om spesialundervisning i 
grunnskolen er forholdene så alvorlige at 
elevenes rettsikkerhet er svekket.  

-Vi ønsker ikke å fortsette i dagens situa-
sjon, hvor statlige og kommunale skole-
tilbud mangler samkjøring. NDF ønsker 
ett forvaltningsnivå og ett system som 
gjelder i hele landet. Skoletilbudet på 
norsk tegnspråk må ikke splittes på stat-
lig og kommunalt nivå (heller ikke statlig 
i Midt- og Nord Norge, og kommunalt 
i resten av landet, slik departementet nå 
foreslår). Vi er positive til reorganisering 
av skoletilbudet, med en skole i hver 
region som har botilbud til elever og 
foreldre i kortere eller lengre tid, supplert 
med mindre, lokale tilbud. 

-NDF ønsker at fokus i tilbudet skal 
være undervisning på norsk tegnspråk. 
Undervisning på norsk tegnspråk er ikke 
et spesialpedagogisk anliggende, men en 
språklig rettighet. I tråd med dette øn-
sker vi at Statpeds rolle i det tegnspråk-
lige skoletilbudet blir utredet. Statped 
bør få en klar rolle og tydelig profil, og 
kun ha ansvar for ordinær rådgivning 
i forbindelse med tegnspråklige barne-
hage- og skoletilbud. 

-NDF ønsker derfor en utredning av 
undervisningstilbudet på norsk tegnspråk 

NDF har arbeidet mye med Kunnskapsdepartementet og Stortingets kirke, - utdannings og 
forskningskomite når det gjelder departementets beslutning om inntaksstopp og nedlegging av 
tre statlige døveskoler. NDF er sterkt uenig i begge deler. Vi gjengir noe få sitater fra et notat 
som NDF har sendt stortingskomiteen:
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SPORT
Støtte til døvefotballen
Som kjent vil verken Norges Idretts-
forbund eller Norges Fotballforbund 
gi støtte til døvelandslagene i fot-
ball. Men døveidretten har en lang 
tradisjon med å delta i internasjonale 
mesterskap for døve og nå er neste 
mål VM i futsal (innendørs fotball) i 
Malmø til høsten. For å gjøre egen-
andelen så lav som mulig for spillerne 
jobber lederne med å finne private 
sponsorer. Døves Tidsskrift og deafnet 
gir med glede gratis spalteplass til 
sponsorene! Flott om listen med firma 
blir lengre i neste blad, interesserte 
kan kontakte Unni Helland, e-post: 
unhel@online.no
Vi støtter døvelandslaget i fotball!

Fotballkretsen har fulgt opp Hamar Dø-
ves Idrettslags ønske om å utdanne døve 
trenere. Det har vært forsøkt tidligere, 
men mangel på tolker har gjor det umu-
lig. Derfor var gleden stor når det denne 
gang lyktes både med kurs og tolker! og 
har derfor 

Sammen med fem hørende deltakere, 
ble det givende dager for alle, ikke bare 
faglig - men også sosialt, hvor man håper 
de hørende fikk en positiv aha-opplevelse 
av døve trenerspirer. På bildet ser vi de 
døve deltakerne, fra venstre Leif An-

Fotballtrenerkurs
Av Johnny Olsen

Over to helger i mai ble det arrangert trenerkurs i fotball, nivå 
1, med fire døve deltakere på Gjøvik, i regi av Indre Østland 
Fotballkrets. Kurset ble holdt hos Tore Granums hjemmelag, 
Vind IL.

drè Strandbakke, Are Dyrhaug, Tore 
Granum, alle fra Hamar Døves Idrettslag 
og Knut Einar Haave fra Bergen Døves 
Idrettsklubb).

Stor takk til Indre Østland Fotballkrets 
og ikke minst til Bergen Døves Idretts-
klubb som ville sende Knut Einar Haave 
til dette kurset med full økonomisk 
dekning. Flott gjort!  Det er det viktig at 
alle døveidrettslagene samarbeider med 
å heve kompetansen på alle områder til 
beste for døveidretten i en vanskelig tid. 
Takk til guttene for at de stilte opp.
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“Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet” er en helt ny forestilling  
som aldri tidligere er blitt vist. 

Denne forestillingen avslutter triologien etter “Kaptein Sabeltann  
og Grusomme Gabriels skatt” og “Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya”. 

 

Forestillingen spilles på Kjuttaviga i Dyreparken og vil bli tegnspråktolket 
Fredag 15. juli – Søndag 17. juli – Tirsdag 19. juli – Torsdag 21. juli 

 

Forestillingen starter kl. 23.00 og varer en halvannen time.  
Portene åpnes kl. 19.00 

 

PRIS: kr 320,- ( inkl. gebyr) Samme pris for voksne og barn. 
*Barn under 3 år går gratis dersom de sitter på fanget til den ene av de voksne. 

 

Bestill billetter hos Dyreparken booking: booking@dyreparken.no  
eller 815 33 900 

 
Oppgi DØVETOLK som referanse ved bestilling. 

 
 

KAPTEIN SABELTANN 
OG HAVETS  
HEMMELIGHET 
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