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Norge er et flott land med nydelig natur med 
grønne sletter, åkrer, fjorder og fjell. Naturen 
er en stor turistattraksjon.  Landet er lang-
strakt, langt og slank. Det kan likevel by på 
utfordringer.

I Norge har vi rundt 5.000 døve som bruker 
tegnspråk. Mange unge og voksne 
er aktive i døveforeninger.  Det 
arrangeres kurser for barn, voksne 
og eldre på Ål folkehøyskole og i 
lokale foreninger. Vi har arrange-
menter som Døves Kulturdager og 
leirer. Vi har aktive seniorgrupper 
i noen døveforeninger.  De har 
60+ aktiviteter, utflukter, kurs og 
til og med nordiske pensjonstreff. 
Vi kan nesten ramse opp flere tilbud i det 
uendelige.

MEN! Det er en gruppe, som ikke får nyte 
slike tilbud og ikke får en hverdag med kom-
munikasjon på tegnspråk og som tilbringer 
dager med hørende uten tegnspråkferdigheter.  
De klarer seg ikke hjemme, i  trygdeboliger 
eller omsorgboliger.

En verdig alderdom
for døve

Jeg tenker på de eldre døve som har behov 
for daglig pleie og omsorg og som må bo på 
alderssykehjem eller som det i dag heter bo- 
og behandlingsentre. 

I de største byene har man slike sentre med 
tegnspråkkyndige personale. Men i resten 

av landet? Sorry, disse eldre døve 
tilbringer hver dag alene med bare 
hørende beboere som ikke kan 
tegnspråk. Kanskje er det en eller 
to ansatte som kan de nødven-
digste tegn. Får disse døve besøk 
av noen som kan tegnspråk? Er 
de heldige som har besøksvenner?  
Ikke sikkert! 

Får de dele gleder med andre om sine min-
ner og opplevelser fra gamle dager, og får de 
prate med andre om hva som skjer i verden på 
tegnspråk? Tvilsomt. Da kan vi ikke snakke 
om et liv og en hverdag med verdighet.

Hvordan skal vi arbeide for en verdig alder-
dom for døve i vårt langstrakte Norge?  Sa-
ken er er på dagsorden i NDF’s  seniorutvalg. 

Sorry, disse eldre 
døve tilbringer 
hver dag alene 
med bare hørende 
 beboere som ikke 
kan tegnspråk.

Bjørn Stensvoll
Styremedlem i NDF
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Arrangørene Oslo Døveforening kan 
stolt konstatere at årets kulturdager ble 
en suksess. Foreningen satset friskt på en 
fornyelse av kulturdagene. Litt uvant for 
mange kanskje at de måtte velge mellom 
tilbud som gikk samtidig, men smaken er 
forskjellig og så fikk man delta på det som 
fristet mest.

Barneprogrammet var bedre enn vi noen 
gang kan huske. Både fredag og lørdag var 
det opptredener av tryllekunstnere, klov-
ner, eventyrforteller Rødtopp og mer til. 
Mange barn deltok, men enda flere burde 
vært med. 

Cafetreffet i Oslo Døveforenings lokaler 

avsluttet de vellykkede kulturdagene søn-
dag. Det var fullt hus i foreningen hele 
dagen.

Døves Dag ble markert samme søndagen. 
Det er en internasjonal solidaritetsdag for 
alle døve hvert år den fjerde søndagen i 
september.

Engleskolen var et populært tilbud på 
kulturdagene. Noen hadde nok håpet at 
prinsesse Märtha Louise selv ville instru-
ere, men hun var opptatt med å feire 40 
års dagen sin. 

Fagdagen var et helt nytt innslag. 170 del-
takere var samlet for å få med seg foreles-
ninger under temaet ‹‹Fordeler med å være 
døv››. Seminaret snudde utfordringene 
med å være døv fra å se problemer til å se 
muligheter. Seminaret hadde glimrende 
forelesere i språkdirektør Arnfinn Vonen 
(på stadig bedre tegnspråk!), de to dyk-
tige døve Joe Murray og Hilde Haualand 
– og utenfra kom Paul Chaffey og Olaf 
Thommessen. Paal Richard Peterson var 
en eminent møteleder.

Kulturdagene fra A til Å
helge.herland@doveforbundet.no

De dyktige foreleserne under fagdagen samlet til paneldiskusjon, fra venstre Hilde Haualand, Joe 
Murray, Arnfinn Vonen og Paul Chaffey.
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Gudstjenesten søndag ble velsignet med 
strålende høstvær i Mariakirkeruinene i 
Middelalderparken, like ved Operahuset. 
Vakre blomster, lys og annen dekorasjon – 
sammen med tegnspråkpoesi, dans og en 
nær preken av Roar Bredvei gjorde det til 
en ordentlig høytidsstund.

Historisk vandring i Oslo sentrum med 
Odd-Inge Schrøder som gaid samlet som 
alltid en interessert gruppe som er opptatt 
av å få nye kunnskaper om situasjonen for 
døve før i tiden. 

Island hadde flere publikummere på 
kulturdagene. Det var også deltakere fra 
Danmark, Sverige og Tyskland.

Jørgen Rødtopp Nielsen, danskenes fan-
tastiske historieforteller underholdt barna 
med eventyr av H.C. Andersen – og de 
voksne med andre visuelle historier.

Kristiansand Døveforening er vertskap 
for kulturdagene neste år, noter allerede 
nå datoene 14. – 16. september. Det er 
så tidlig på høsten at det fremdeles er lyst 
og et snev av sommer i Sørlandets hoved-
stad.

Lisa Lind gledet barn og voksne med sin 
hundeoppvisning. Hun har dressert sine 
to hunder til et høyt nivå og som døv 
hadde hun selvsagt ypperlig kontakt med 
publikum.

Messen samlet 23 forskjellige utstillere, 
hele døvefamilien var representert og in-
formasjon og diskusjon gikk livlige mel-
lom besøkende og utstillere.

Norges Døveforbunds kulturdager be-
gynte i Oslo i 1967 og har vært arrangert 
hvert år siden. Årets arrangement var det 
44. i rekken og 7. gang det ble arrangert i 
hovedstaden.

Open space var også et nytt tilbud av 
året. Open space betyr en åpen plass der 
man kan diskutere alt mulig. Det var flere 
grupper i gang med diskusjon samtidig, 
selv havnet vi i en gruppe som diskuterte 
døveskolenes fremtid.     

Politisk markering ble det på slutten av 
fagdagen. To lokalpolitikere fra Oslo 
kommenterte krav fra NDF om fritt syke-

hjemsvalg for eldre døve som bor i kom-
muner utenfor Oslo, Bergen og Trond-
heim – de tre eneste kommunene med 
tegnspråklige sykehjem. Det andre kravet 
ble fremmet av Oslo Døveforening som 
argumenterte med at døveforeningene 
har en så viktig funksjon at de må sikres 
økonomisk gjennom faste kommunale til-
skudd.

Quiz er et annet fremmedord som bru-
kes mer og mer. Det betyr altså spørre-
konkurranse og ble avholdt både fredag 
og lørdag.

Revyen lørdag kveld ble en knallsuksess. 
To timer der folk lo og koste seg over det 
som ble presentert fra scenen. Knut-Bjarne 

Kjøde tok kaka i sin parodi av forbundsle-
der Hanne B. Kvitvær. Bergen Døvesenter 
var den eneste lokalforeningen som hadde 
øvd inn et morsomt teaterstykke, også fire 
tolkestudenter fra Bergen våget seg opp på 
scenen med en kort sketsj og det samme 
gjorde en gruppe ungdommer. Ipek D. 
Mehlum, Brynjulf Dammen og Jørgen 
Rødtopp Nielsen bidro også til at publi-
kum fikk trimmet lattermusklene.

Serveringsteltet mellom de to arenaene 
for kulturdagene, Dansens Hus og Fa-
brikken, hadde rekordomsetning av pøl-
ser, vafler, smørbrød og annet. 

Teater Manu viste sin jubileumsforestil-
ling ‹‹Manu – et sant eventyr›› både tors-

Skuespillerne i ‹‹Eldrebølgen››, fra venstre Daniela Roos, Brynjulf Dammen, Unni Arnesen, Julia 
Dammen og Svein Sundkvist.

Lisa Lind deltok med eget hundeshow.
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Rødtopp gledet både små og store med sine fortellinger.Deaf Riders var en snill gjeng!

Lynsjakk utendørs i det fine høstværet.

23 utstillere deltok på kulturdagene.

Workshop i ulike emner bød 
på noe for enhver smak, men 
ikke alle var like godt besøkt. 
Det var god plass både på verk-
stedene for tegnspråkpoesi, 
karate, bridge og foto – mens 
origamiverkstedet som vanlig 
er en sikker vinner.

Xstra kjekt hadde det vært å 
få sett de tre filmene av og med 
døve som ble vist lørdag midt 
på dagen, men da måtte vi delt 
oss i to. Vi håper det byr seg en 
annen anledning. 

Yngste deltaker var bare noen 
måneder gammel, mens eld-
ste var Ågot Johansen på 89 
år. Hallingjenta som er bosatt 
i Sverige, men som stortrives 

sammen med gamle venner. Det 
var imponerende mange spreke 
deltakere i 80 års alderen.

Zumba var et annet workshop-
tilbud. Ja, vi burde gjort det 
– men vi deltok ikke på den 
populære treningsformen der 
man danser og vrikker svetten 
og kiloene av seg.

Æren for at kulturdagene ble 
så vellykket går til de 50 frivil-
lige som jobbet for at vi andre 
skulle trives. Noen hjalp til som 
sherpere og bar utstillinger på 
plass, andre ryddet, noen var 
vakter, andre solgte pølser osv 
– og alt skjedd med et smil og 
vennlighet. Oslo, foreningen 
med det store hjerte!

dag og fredag. Forestillingene 
er tidligere omtalt på deafnet.

Ungdommene var savnet på 
scenen.  Fra starten i 1967 het 
det Unge Døves Kulturdager. 
Nå er det blitt Eldre Døves 
Kulturdager og skal det bli noe 
endring på dette må dagens 

ungdommer selv se gleden og 
verdien av å føre kulturdagene 
videre.

Vinkurset var fulltegnet, der 
traff arrangørene blink med 
tilbudet. Stadig flere vil lære 
mer om det å nyte god vin.

Klovnen Katja Lindeberg får god hjelp av publikummer Dmitry Katsnel-
son.
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Hedvig Sinnes og Bjørn Stensvoll fra NDF takker arrangementkomiteen, 
fra venstre Paal Richard Peterson, Niels Kristensen, Maj Lisbeth Mar-
mann, Hege Lønning, Unn Torill Johannessen, Marcus Richter og Sonja 
Myhre Holten.  Fullt hus i døveforeningen hele søndagen, med markering av Døves Dag.

Gudstjenesten i ruinkirken i Oslo ble en flott opplevelse, her fremfører Karl Fr. Robertsen tegnspråkpoesi.

Knut-Bjarne Kjøde gjorde lykke på 
revyen som forbundsleder Hanne 
B. Kvitvær.

Ølskolen var også fulltegnet. 
De 25 deltakerne fikk lære om 
14 forskjellige ølsorter.

Åpningen var tradisjonell med 
taler av NDFs leder Hanne B. 
Kvitvær og Oslo Døvefore-
nings leder Svein Arne Peter-
son. Fra Oslo kommune hilste 
varaordfører Aud Kvalbein. 
Forestillingen ‹‹Eldrebølgen›› 
fikk æren av å etterfølge talene. 
Stykket er jobbet fram av et te-
aterverksted ved Teater Manu. 
De godt voksne skuespillerne 
fikk på en tydelig måte de-
monstrert at lysten til å ville 
kan overvinne både det ene og 
det andre! Det var en forestil-
ling til terningkast sex.  
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Berit Støyva, 
 Kristiansand
1: Mitt helhetsinntrykk av kul-
turdagene er greit. Noe av pro-
grammet var annerledes på et 
spennende vis, men det kunne 
ha vært enda bedre med bedre 
organisering og informasjon 
om hva som skjedde hvor. 

2: Å treffe kjentfolk og ven-
ner. Revyen var veldig mor-
som, men tok altfor lang tid. 
Det hadde holdt med maks ca 
1 time med god porsjon lat-
ter, så resten til sosialt samvær. 
Det sies at det er bedre å slutte 
mens leken er god. Barne pro-
gram met var veldig bra, popu-
lært og oversiktlig.  

3: Lokalisering av workshope-
ne var veldig dårlig. Det burde 
vært bedre skiltet og opplyst 
om hvor de var allerede inne 
i Dansens Hus og ved teltet, 
ikke 20 meter etter. Det var 
for mye program som skjedde 
samtidig så jeg mistet oversik-
ten. Det var synd, for komiteen 
har sikkert jobbet veldig hardt 
og lenge for at det skulle bli en 
bra og annerledes kulturdager. 
Det klarte de også på et vis.

Publikums mening
Døves kulturdager 2011

1: Hva er ditt helhetsinntrykk av kulturdagene?
2: Hva var din beste opplevelse
3. Hva var du misfornøyd med?

Tore Solem, 
 Trondheim
1: Oslo Døveforening klarte 
å gjennomføre Døves Kultur-
dager på en veldig god måte. 
Årets kulturdager hadde man-
ge tilbud og så kunne enhver 
velge hva de ville delta på. Jeg 
har inntrykk av at folk likte 
dette.

2: Jeg deltok på Open Space og 
vårt tema for debatt var hvor-
dan vi ser for oss norsk tegn-
språk om 25 år. Hver deltaker 
noterte på lapper hva de tenkte 
på og der etter ble lappene sor-
tert i temaer og vi kunne gå inn 
i det temaet vi ønsket å disku-
tere. Et opplegg jeg likte da te-
maet ble belyst fra ulike ståsted. 
Det å få møte venner fra fjern 
og nær var er også viktig å få 
med seg på kulturdagene.

3: Det er vanskelig å være mis-
fornøyd med noe, da kultur-
dagene hadde fantastisk mye 
å by på. Skulle jeg si noe så 
vil jeg kanskje trekke frem at 
forestillingene ved revyfesten 
ble for lang slik at den sosiale 
biten ble for kort inne lørdag 
kveld.

Cathrine Stensrud, 
Vestfold
1: Kulturdagene var bra og 
ryddig. Dansens Hus var litt 
langt utenfor sentrum, men 
bare bra med trim.
Det var hyggelige folk som 
jobbet frivillig for foreningen. 
Programmet var bra med vari-
erte aktiviteter hvor vi kunne 
velge og vrake i tilbud.
 
2: Den største opplevelsen var 
å se ‹‹Manu – et sant eventyr››, 
det var en stor fryd å se styk-
ket.
 
3: Måten standene er organi-
sert på var ikke bra, alt burde 
vært samlet i samme rom. Det 
var gøy å se på underholdnin-
gen på revyfesten, men den 
burde vært kortere. Jeg var 
der for å treffe venner og ha 
det moro. Om dagen var del-
takerne spredt på ulike aktivi-
teter, mens revyfesten var en 
sosial arena om kvelden hvor 
vi ønsket mer tid til å prate 
sammen.

Toralf Ringsø, Bergen
1: Det kreves mye forarbeid for 
å arrangere Døves Kulturdager, 
som er mitt hjertebarn, om alt 
skal klaffe. Oslo Døveforening 
våget å satse på å gå nye veier 
og det synes jeg er bra. Det var 
variert program med mange 
aktiviteter, jeg skulle ønske 
jeg hadde klart å delta på alt – 
men det var umulig. Jeg synes 
arrangementet som helhet ble 
godt gjennomført og stor takk 
til alle frivillige som jobbet.
2: Først og fremst å møte ven-
ner - både døve, tunghørte og 
hørende tegnspråkbrukere - 
både norske og nordiske. Jeg 
fikk også lov til å være med i et 
teaterstykke, jeg deltok i debatt 
med ungdommer og så fikk jeg 
for tredje gang se forestillingen 
«Manu – et sant eventyr».
3: Det var vanskelig å få tak i 
mat og drikke som kunne spi-
ses på et rolig og varmt sted. 
Deltakeravgiften på fagdagen 
var så dyr at mannen i gaten 
ikke hadde råd å delta. Det 
bør være en fast deltakeravgift 
uansett når man melder seg på 
kulturdagene, ikke det syste-
met med at det er billigere før 
en bestemt dato.

Vi spurte noen:
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Bildetolk
Nå kan alle døve som ønsker å bruke 
bildetelefon til dagliglivets gjøremål søke 
om å få tilgang til NAVs bildetolktje-
neste. Hvis man har PC med webkamera 
kan man få gratis programvare til bilde-
tolkingen fra NAV. 

Men PC må man altså ha selv, og den 
store gruppen døve over 70 år har ikke 
dette – og er heller ikke særlig flink til å 
betjene en PC med bildetolkprogram. For 
dem burde NAV tilbudt en enklere bilde-
telefon der funksjonstastene var å slå på / 
av telefonen.

De som er under 26 år og de som tren-
ger bildetelefon i jobbsammenheng kan 
fortsatt få PC som teknisk hjelpemiddel. 
Andre kan altså søke om få programvare, 
gå inn på www.nav.no/bildetolk, og velg 
‹‹Skjema ved søknad om bildetolkutstyr››. 
Fyll ut skjemaet og send det til hjelpemid-
delsentralen i ditt fylke.

Under Døves Kulturdager var det ca 100 
døve som ordnet med programvare for 
bildetolking hos standen til NAV (bildet). 
Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om 
NAV Bildetolktjeneste, se www.nav.no/
bildetolk eller send en e-post til nav.bilde-
tolktjenesten@nav.no. 

Fornying av tolketjenesten
En arbeidsgruppe med Peter Hjort som 
prosjektleder og med deltakelse av tol-
ketjenesten har utarbeidet en rapport for 
fornying av tolketjenesten. Det er jo utro-
lig at man kan lage en slik rapport uten at 
brukerorganisasjonene får delta i arbeids-
gruppen. Mye av arbeidet dreier seg om 
tolkenes lønn og arbeidsforhold og det 
kan de greit diskutere uten innblanding av 
døve. Men når de i store bokstaver skriver 
om at bildetolking er fremtidens løsning 
bør de i det minste spørre hva brukerne 
mener om dette!

Arbeidsgruppen foreslår blant annet at 
ordningen tolk på arbeidsplass gjøres per-
manent - at det skal arbeides for flere fast 
ansatte tolker og færre frilanstolker - at det 
skal utarbeides regler for bruk av tolker på 
tvers av fylkesgrensene - at bestillinger 
av tolk på kurs / seminarer og utenland-
stolking samles på ett sted – at et sentralt 
akuttmottak skal være døgnåpen – og at 
det ikke blir endringer i to-tolk systemet. 

Akkurat to-tolk systemet bør nok også 
døve få uttale seg om. Det samme med 
forslaget om å beholde desentralisert tol-
keformidling, angivelig fordi prinsippet 
om nærhet til brukerne gjør at formidler-
ne har personlig kjennskap til brukerne. 

Denne kjennskapen til døve skal være vik-
tig med tildeling av tolk. 

I den tidligere tolkeutredningen anslås 
det et behov for 80 stillinger som formid-
lere og administratorer. I dag jobber 30 
ansatte med å formidle tolketjenestene. 
Døves Tidsskrift har flere ganger hevdet 
at mange av disse stillingene kunne vært 
dekket av døve, da hadde man i tillegg 
oppnådd en gevinst gjennom at tegnspråk 
måtte brukes som arbeidsspråk. For skal 
kvaliteten på tolkenes språkkunnskaper 
bedres må de bruke tegnspråk også i andre 
sammenhenger enn selve tolkesituasjone-
ne. Kvaliteten på tolkingen er et spørsmål 
som arbeidsgruppen ikke har sett på.

Ifølge rapporten var det i februar 2010 
188 ansatte i tolketjenesten, 151 tolker, 30 
formidlere, 7 som arbeider med merkan-
tile eller tekniske oppgaver. 87 prosent av 
disse er under 50 år og rapporten peker 
på at det ikke finnes faste stillinger til ny 
utdannede tolker. I 2007 var det 370 fri-
lanstolker.

Prosjektleder Peter Hjort vil presentere 
rapporten på NDFs landsråd i slutten av 
oktober. 

Bildetelefon til alle

helge.herland@doveforbundet.no
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Hvor ble det av det engasjementet vi så 3. 
november 2007, da 1000 demonstranter 
gikk gjennom Oslos gater med et tydelig 
budskap på trykte plakater: ‹‹Tegnspråk-
lov nå››, ‹‹Uten tegnspråk ingen delta-
kelse›› osv. Et tydelig utadrettet budskap, 
ikke til å misforstå. Demonstrasjonen var 
vel på mange måter kronen på verket på 
en langsiktig strategisk politisk innsats? 
Resultat – tegnspråk vedtatt offisielt, og 
Språkrådet har fått sin første tegnspråk-
rådgiver. Fortsatt gjenstår mye juridisk 
arbeid i forhold til implementering, men 
hvilken seier! 

27. april 2011 gikk det også en demon-
strasjon gjennom Oslos gater, 200 - 250 
motstandere mot nedleggelse av de stat-
lige døveskolene deltok.  Plakatene var 
hjemmelagde og manglet et enhetlig og 
utadrettet budskap: ‹‹Døv- ikke røv››, ‹‹Ja 
til tvillingskolemodellen›› osv. Uklare og 
til dels interne budskap. At hovedbud-
skapet her var nei til nedleggelse av de 
statlige skolene for hørselshemmede, var 
ikke mulig for utenforstående å forstå.  
Demonstrasjonen kom et drøyt år etter at 
Midtlyngutvalgets  NOU 2009:18 ‹‹Rett 
til læring›› ble fremlagt, og i seneste laget 

i forhold til å få omgjort beslutningen. I 
Midtlyngutvalget var det dissens rundt 
spørsmålet om nedleggelse av skolene. 
Denne dissensen kunne forbundet ha be-
nyttet før Kunnskapsdepartementet og re-
gjeringen utformet stortingsmeldingen. 

Da skulle vi ha demonstrert! 

Forslaget fra Midtlyngutvalget var gått 
gjennom i flertallsregjeringen med et par 
justeringer da forbundet omsider gikk inn 
for demonstrasjon. 

Være der det skjer
Jeg skriver dette i etterpåklokskapens lys 
fordi jeg er livredd for at forbundet igjen 
er i ferd med å la toget gå uten selv å være 
med. Nå er det bestemt at kompetanse-
sentrene i Norge skal slås sammen. Dette 
er en beslutning som kan få store konse-
kvenser for hørselsfeltet. Hva gjør og hvor 
er NDF i denne saken? 
Det er besluttet at deltidstilbudet til elever 
med § 2.6 skal utvides. Hvor er og hva 
gjør NDF i denne saken? Jeg har hørt ryk-
ter om at § 2.6 er under revidering. Hvis 
dette medfører riktighet, hvor er og hva 
gjør NDF i denne saken? 

Norge sitter på det i verdenssammenheng 
mest omfattende opplæringsprogram for 
foreldre i tegnspråk: Se mitt språk. Jeg har 
til nå vært på 20 av kursets 40 moduler 
– og har etter hvert møtt mange andre 
foreldre. Disse sokner til ulike kompe-
tansesentra i landet. De fleste foreldrene 
forteller at de har startet opp på Se mitt 
språk ikke pga anbefaling/rådgivning/
informasjon fra kompetansesentrene eller 
Rikshospitalet, men ut i fra eget ønske om 
en tospråklig opplæring for barnet. Dette 
signalet bør tas ytterst alvorlig av NDF. 
Kompetansesentrenes rådgivere gir ikke 
råd om tospråklig satsing. 

Et svekket skoletilbud?
Jeg har selv en døv datter. Hun er elev på 
den kommunale Vetland skole for hør-
selshemmede i Oslo. Vetland skole vil 
fra 2014 være det eneste skoletilbudet for 
døve i østlandsområdet. Dette vil gi store 
utfordringer. Min datter er, i motsetning 
til majoriteten av elevene på Vetland, døv. 
Hun hører ikke tale. Majoriteten av elev-
ene er funksjonelt tunghørte (CI-/høre-
apparatbrukere). Skolen har en nesten 
uoverkommelig oppgave da de skal tilpasse 
undervisningen både til elever som følger 
og ikke følger § 2.6. Skolen har for eksem-
pel, i min datters klasse, valgt å benytte 
det samme opplæringsmateriellet i norsk 
som de hørende barna på tvillingskolen 
Oppsal. De egne timene i tegnspråk som 
følger med § 2.6 velger skolen å legge sist 
på dagen mandag og fredag av hensyn til 
de barna som ikke har § 2.6. 
Hvor er NDF i forhold til å bidra til hvor-
dan skolene kan ivareta døve barns rettig-
heter på de kommunale skolene i landet?

Rekruttere ildsjeler?
Hva skjer nå? Hvilke saker jobbes det for? 
Går jeg inn på deafnet.no surrer den sam-
me filmen som sist jeg var inne på hjem-
mesiden. Jeg finner ingen informasjon om 
hvilke saker det jobbes med, og det man-
gler jo ikke på viktige saker å kjempe for. 

Jeg er sikker på at det finnes folk i landet 
som har mye erfaring med hørselshem-
ming og politikk. Personer som gjerne 
gjør en ekstra innsats når det er en sak de 
brenner for. NDF kan helt sikkert gjøre 
noe for å rekruttere slike. Selv om NDF er 
en organisasjon med begrensede ressurser, 
er det sannsynlig at mange ville gjort en 
frivillig innsats.
Men det er nå det må gjøres – om et halvt 
år kan det være for sent. 

 Bekymret for 
døve barns fremtid

Åpent brev til NDF

Jørgen Borrebæk

Jeg er bekymret for døve barns fremtid i Norge. Jeg er bekymret for at døve om få år har like 
dårlige kår som i Danmark. Denne bekymringen forsterkes av at jeg opplever at det forbundet 
som skal være døve barn og voksnes beskytter og forkjemper, har gått i dvale.
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Kjære Jørgen Borrebæk,
Vi setter pris på ditt engasjement. Døve 
og tunghørte barn trenger engasjerte for-
eldre, og NDF trenger også dere.  Kan-
skje den viktigste oppgaven vår er å være 
et talerør inn til statsadministrasjonen og 
overfor politikerne, men engasjerte med-
lemmer i ungdomsklubber, døveforenin-
ger, foreldrelag og utvalg er selve grunn-
fjellet i organisasjonen. Både lokalt og 
sentralt trenger vi medlemmer som kjen-
ner hverdagen døve og tunghørte møter, 
og som har en visjon om hvordan ting kan 
bli bedre. Mest av alt trenger vi de som 
ser at langsiktig, og noen ganger kjedelig, 
arbeid er en forutsetning for å nå fram og 
få til varige endringer.
Du begynner brevet ditt med å sammen-
ligne to demonstrasjoner, og vi må med en 
gang få lov til å si at det er en smule urett-
ferdig mot de som arrangerte demonstra-
sjonen 27. april. Det var et initiativ fra en 
aksjonsgruppe som verken hadde god tid 
eller store ressurser å ta av. Det var nok 
også en del flere som deltok, både i toget 
og foran Stortinget, enn du skriver. De-
monstrasjonen foregikk på en vanlig ar-
beidsdag, og da er oppmøtet på opptil 500 
foran Stortinget faktisk ganske respekta-
belt. Den andre demonstrasjonen, som 
du sammenligner dette med var forberedt 
lang tid i forveien av NDFs administra-
sjon, tillitsvalgte og medlemsforeninger, 
og den foregikk på en lørdag, og var en 
del av Tegnspråkdagene i Oslo. Alt dette 
bidro til å gjøre markeringen større og be-
dre organisert.
Men det er selvfølgelig ikke dette du er 
mest opptatt av, men heller at dette kan-
skje er et tegn på at Norges Døveforbund 
‹‹sover››. I parentes sagt: Vi er heller ikke 
fornøyd med deafnet.no slik det framstår, 
og vi arbeider nå med å bygge opp et helt 
nytt nettsted hvor vi har større muligheter 
for å kontrollere både oppsett og innhold. 
Vi kan sikkert diskutere når det gikk galt 
i kampen mot nedleggelse av de statlige 
skolene, og hva som kunne vært gjort be-
dre. Noen mener at kimen til nederlaget 
i skolesaken ble sådd allerede da kampen 
så ut til å være vunnet – så langt tilbake 
som i 1991. De statlige døveskolene ble 
riktignok ikke lagt med, men de ble lagt 
under Statped, som faktisk ble opprettet 
med formål å nedlegge de statlige spesi-

alskolene og erstatte dem med kompetan-
sesentra. 
Det er ingen hemmelighet at de øverste 
byråkratene i Statped, og flere lengre oppe 
i systemet, betrakter de statlige døveskole-
ne som en gjøkunge som forsyner seg grå-
dig av budsjettet. De forskjellige utvalge-
ne foreslår, men det er departementet som 
skriver meldingene, og plasseringen av dø-
veskolene under Statped har ført den ene 
stortingsmeldingen etter den andre hvor 
en eller flere skoler foreslås lagt ned eller 
slått sammen. Vi har vunnet flere av disse 
omkampene, men samtidig er de statlige 
skolene langsomt blitt tømt for heltidse-
lever. ‹‹Noen›› har ikke sett noen verdi i å 
lage ett bedre tilbud enn de kommunale 
skolene, eller på noen måte konkurrere 
med kommunale tilbud. At ‹‹elevtallet 
har sunket›› – med en beleilig mangel på 
presisjon i uttrykksmåten – var da også 
statsråd Kristin Halvorsens mantra i vår-
sesjonen. 
Normalt skulle omorganiseringen av 
Statped som foreslås i Meld. St. 18 vært 
behandlet tidligst i høstsesjonen 2011, 
men i stedet ble kapitlet som omhandlet 
omorganiseringen tatt ut og banket gjen-
nom allerede i vårsesjonen. Legg så til at 
den nevnte statsråden hører til en regje-
ring som har flertall, og vet å bruke det, 
og hvor partiene stemmer lojalt med hver-
andre. Hvis vi skal bruke noen sovemeta-
forer her, så vil kan vi heller si at hensikten 
var å ta motstanderne av omorganiserin-
gen på senga, og kjøre gjennom saken før 
NDF kunne mobilisere ved kulturdagene 
i Oslo nå i september eller stable på beina 
en motmelding. 
Taktikken lyktes ikke helt. Vi er stolt 
over innsatsen til alle som har vært med 
på markeringer, demonstrasjoner, og som 
har skrevet innlegg i aviser og på nettet. 
Vi har gått inn med økonomisk støtte der 
det har vært nødvendig, og vi arrangerte 
også en samling på Gardermoen for å sti-
mulere til kontakt mellom de forskjellige 
gruppene. At vi også har hatt en god dia-
log med mindretallet i stortingskomiteen 
har dessverre ikke hjulpet oss så mye – det 
er makta som rår.
Nå gjelder det å se framover. Vi har allere-
de hatt en debatt innad i organisasjonen, 
i styret og i foreldreutvalget – nå er det en 
god tid for å invitere andre til å komme 

Åpent brev til NDF

Svar fra NDFs generalsekretær Irene Greftegreff

med innspill til hva vi skal gjøre i den nye 
situasjonen. I første omgang vil vi arran-
gere et dagsseminar, antakelig i november, 
og vi arbeider for å avklare situasjonen i 
forhold til andre organisasjoner. 

Opplæringslovens § 2-6.  
Tegnspråkopplæring i grunnskolen
Elever som har tegnspråk som første-
språk eller som etter sakkyndig vurdering 
har behov for slik opplæring, har rett til 
grunnskoleopplæring i og på tegnspråk. 
Omfanget av opplæringen i tid og innhol-
det i opplæringen fastsettes i forskrifter 
etter § 2-2 og § 2-3 i denne loven.
Kommunen kan bestemme at opplærin-
gen i og på tegnspråk skal gis på et annet 
sted enn den skolen eleven sokner til.

Barn under opplæringspliktig alder som 
har særlige behov for tegnspråkopplæ-
ring, har rett til slik opplæring. Departe-
mentet gir nærmere forskrifter.

Før kommunen gjør vedtak etter første 
og tredje ledd, skal det foreligge en sak-
kyndig vurdering.

Kompetansesentrene slås sammen
I Stortingsmelding 18 (2010 – 2011) Læ-
ring og fellesskap foreslås det blant annet 
at de statlige spesialpedagogiske sentrene 
(Statped) skal reduseres fra 12 til 4 sen-
tre. De fire sentrene: Sørøst, Vest, Midt 
og Nord skal ledes av en felles direktør 
som er direkte underlagt Utdanningsdi-
rektoratet.
Det fremgår av meldingene at foreldre-
kursene i tegnspråk fortsatt skal være en 
prioritert del av det tilbudet som de fire 
sentrene skal gi. 
Stortinget har allerede vedtatt at de statli-
ge døveskolene: Skådalen, Nedre Gausen 
og Hunstad nedlegges sommeren 2014. 
Elevene skal overføres til kommunale 
skoler, eller de må søke seg inn på den 
eneste statlige døveskolen som opprett-
holdes: A. C. Møller skole i Trondheim.
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Sammen med Astri Frafjord og Marcus 
Richter var hun 3 av 8 deltakere på en 
ukes fjellsportkurs i Jotunheimen med 
Den Norske Turistforening (DNT).
- Astri og jeg har alltid likt å gå turer i fjel-
let så vi hadde lyst til å ta et isbrekurs. Fa-
ren min, som har tatt isbrekurs for mange 
år siden, foreslo å ta et fjellsportskurs si-

den det er et kurs der man lærer om både 
isbrevandring og klatring. Og slik ble det. 
På et fjellsportkurs lærer du grunnleggen-
de ferdigheter innen bre og fjellklatring, 
samt om turplanlegging, alpine farer med 
mer.
At også Marcus Richter ble med var til-
feldig, men desto hyggeligere. I gruppen 

-Det var lange dager ute i naturen, vi jobbet fra morgen til kveld og så snart vi hadde hodet på 
puten sovnet vi på Krossbu, hvor vi bodde, forteller Agnes Stueflaten.

Til topps
med tegnspråk

Isbrevandring på Smørstabbsbreen. Foto Lone Jessen/DNT.

Undervisning om hvordan bruke kart og kom-
pass. Marcus Richter til høyre og tolken Melina 
Siljan i midten. Foto Lone Jessen/DNT.

helge.herland@doveforbundet.no

deltok også de to tegnspråktolkene Meli-
na Siljan og Fredrik Hiassen. En hørende 
deltaker fikk lov å være med, Sveinung 
Helgheim -  og så var det to instruktører: 
Steinar Laumann og Samuel Gunnestad.
- Det ble en utfordring for tolkene også, 
heldigvis var de i bra form. For klatring og 
isbrevvandring krever både kondisjon og 
styrke. I de mest ekstreme tilfellene hang 
tolkene i klatretau ved siden av kursdelta-
ker og instruktør, midt oppe i fjellveggen.
De to første dagene var deltakerne på 
Smørstabbreen og øvde seg på å bruke 
snøanker og isskrue, og til å venne seg til å 
gå sammen i tauet med stegjern og isøks. 
De drev også med litt isklatring og kame-
ratredning i tilfelle noen skulle falle oppi 
en bresprekk. De to neste dagene var vi på 
et klatrefelt i Lom hvor de lærte om na-
turlig sikring, vanlig sikring, kameratred-
ning og litt klatring. 
- Høydepunktet på kurset var turen vi 
skulle på tur til Storebjørn. Dagen før 
planla vi turen. Vi trodde vi ville komme 
tilbake til middag etter å ha vært på top-
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Alle deltakerne: bak fra venstre, Steinar Laumann, Fredrik Hiaasen, Samuel Gunnestad og Melina 
Siljan. Foran fra venstre Astri Frafjord, Agnes Stueflaten, Marcus Richter og Sveinung Helgheim. 
Foto Astri Frafjord.

Her henter Marcus Richter en «skadd» Svein ung Helgheim ned fra fjel-
let. Foto Astri Frafjord. På en stor snøbro i en diger sprekk. Foto Astri Frafjord.

pen, men da vi hadde gått et stykke fant 
vi ut at vi hadde beregnet tiden feil. Det 
var altfor lite tid til at vi ville rekke top-
pen, så da ble vi enige om å gå ruten til 
Bjørnungen (2110 m.o.h.) i stedet som var 
kortere. Det var likevel en flott og lærerik 
tur hvor vi fikk en lang tur på isbreen. Vi 
lærte også å beregne tiden bedre, smiler 
Agnes.
Kurset var en utfordring med to tolker, 
tre døve og en hørende som ikke kunne 
tegnspråk i det helt tatt. Klatring krever 
mye kommunikasjon når alle er i tauet, 
og i fjellveggen er det ikke alltid lett å få 
øyekontakt. 
- Astri og jeg klatret av og til bak hveran-
dre. Da måtte vi finne en løsning ved å 
klatre til et sted der vi kunne se hverandre 
slik at vi fikk kommunisert.
Deltakerne skryter av kjempeflinke in-
struktører og synes det vært en veldig 
lærerik og flott uke. Også været spilte på 
lag.
- Nå kan vi ferdes enda tryggere på fjell-
turene, vi har lært å takle uventede situa-
sjoner og vet hvordan vi skal takle brattere 
turer enn tidligere. 
De som er interessert i å delta på fjell-
sportkurs kan kontakte Lone Jessen i Den 
Norske Tursitforening.
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Switched At Birth
– genial voksenopplæring for hørende!

Media

Forestill deg at to jentebabyer blir forbyttet på sykehuset. Først når de er tenåringer, oppdages 
det. Deres biologiske familie viser seg å være totalt fremmede mennesker, med en annen livsstil 
og kultur. Og i tillegg er den ene jenta døv som følge av hjernehinnebetennelse som liten!

Av Finn Arild Thordarson

Dette er utgangspunktet i dramaserien 
Switched At Birth, som går på TV Nor-
ges kanal FEM på tirsdager. I seg selv er 
slike historier godt grunnlag for drama. 
Men – hva skjer når en familie, som ikke 
vet noen ting om døve, plutselig har en 
døv tenåring?

Det kan bli pinlig for døve seere når hø-
rende prøver å fremstille døve eller sam-
spillet mellom døve og hørende. Men ikke 
her. Aldri før har vi sett et så godt for-
søk på å gjengi døve på en så korrekt og 
troverdig måte før. Serien produseres av 
ABC Family i USA, som er en av de stør-
ste TV-kanalene, og Switched At Birth slo 
flere seertall-rekorder:  4,9 millioner seere 
så på første sending. Det ble opprinnelig 
laget 10 episoder, men kanalen bestilte 22 
episoder til da se så hvor populær serien 
ble. 

De tegnspråklige hovedrolleinnehaverne 
er Katie Leclerc (Daphne), og Sean Berdy 
(Emmett). 24-årige Katie er tunghørt 
med Menieres sykdom, men lærte tegn-
språk først da hun var 17 år. Flere i hennes 
familie har Menieres, og hennes eldre søs-
ter er tegnspråklærer. Sean er født døv, og 
har døv familie. Produsenten Lizzy Weiss 
sa før de besatte rollene at hun ville ha en 
«døv James Dean» – og det fant de nok 
i Sean, som er Mr. Teen Deaf America 
2010, og kjører motorsykkel i serien...

Verdens mest kjente døve skuespiller, Os-
carpris-innehaveren Marlee Matlin, spiller 
rollen som Emmets mor. Som Daphnes 
ikke-biologiske mor Regina har vi hø-
rende Constance Marie, som ikke kunne 
tegnspråk før hun fikk rollen. Som mor 
til en døv tenåring og bestevenninnen til 
Marlee Matlins rollefigur, måtte hun ha 
intensivopplæring i tegnspråk for å kunne 
tegne flytende i serien. 

Switched At Birth har en egen tegnspråk-
konsulent som sørger for at skuespillerne 
bruker samme dialekt av tegnspråk. I et 
intervju med Ability Magazine (tilsvarende 
det norske Selvsagt!) understreker Katie 

Leclerc at ASL faktisk er det 3. mest ut-
bredte språket i USA. Først er det engelsk, 
så spansk, så tegnspråk. Det får en til å lure: 
Hvor utbredt er egentlig norsk tegnspråk i 
Norge sammenlignet med andre språk?

I ettertid virker det lett å se hvem som er mor til hvem… Hovedrolleinnehaver Katie Leclerc er den 
yngste rødtoppen
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Media

I de scenene hvor Daphne og 
Emmett snakker sammen, er 
lyden redigert slik at hørende 
«hører» hvordan det er å være 
hørselshemmet. Dialogen er 
ikke dubbet. De som ikke 
forstår ASL er pent nødt til å 
lese teksten, som er brent fast 
i bildet. Du ser originalteksten 
bak den norske teksten, og det 
er høy nivå på originaltekstin-
gen – perfekt timing. 

I USA bruker man stor D for 
å beskrive døve (Deaf) som 
er bevisst kulturelt døve, som 
ofte f.eks. bare ønsker å omgås 
døve, som ikke bruker stemme 
og kanskje også har døv fami-
lie, går på døveskole og har 
tegnspråk som førstespråk. 
Mens de med liten d (deaf), 
ofte er mer som det vi kjenner 
som tegnspråklige tunghørte i 
Norge – de kan være en del av 
døvemiljøet, men er ofte inte-
grerte og ikke like opptatt av å 
identifisere seg som døve.

Dette skillet ser vi også i Swit-
ched at Birth; Daphne er deaf 
mens Emmett er Deaf. I en 
scene sier Emmett at å ha en 
hørende kjæreste er helt uak-
tuelt – samme hvor flott hun 
er. For til bunn og grunn, vil 
det være en kulturforskjell og 
en kommunikasjonsbarriere. 

Daphne er mer åpen, og tidlig 
i serien dater hun en hørende 
gutt. Emmett bruker ikke 
stem me, det gjør Daphne. Det 
er slett ikke hverdagskost at en 
vanlig TV-serie får fram disse 
nyansene og viser et hørende 
publikum at det er forskjell på 
døve. Selv om hørende ikke 
nødvendigvis kjenner begrepe-
ne deaf/Deaf, ser de forskjellen 
mellom Daphne og Emmett. 
Og forstår kanskje også bedre 
hvorfor det ikke alltid er en 
god ide at det er den døve som 
skal tilpasse seg de hørende. 
Problemet med at «hørende 
vet best» kommer godt fram 
i forholdet mellom Daphne, 
hennes ikke-biologiske mor 
Regina og hennes biologiske 
foreldrene. Daphne er en nes-
ten voksen og velfungerende, 
flink på skolen, veloppdratt og 
veldig flink pike. Hennes ikke-
biologiske mor forstår døvheten 
og hva det innebærer. Men de 
biologiske foreldrene starter på 
null. Likevel kommer de med 
«løsninger»: De vil betale for 
CI-operasjon for Daphne. De 
vil at hun skal begynne på en 
hørende skole - den biologiske 
faren sier at det ikke er bra å 
«isolere seg». Daphne er veldig 
flink og medgjørlig og vil gjøre 
sine biologiske foreldre til lags, 
så hun protesterer ikke så mye. 

Det gjør derimot hennes ikke-
biologiske mor, som sier rett 
ut at Daphne vil bli utstøtt 
på en hørende skole. Og Em-
mett kritiserer henne også for 
å streve så mye for å passe inn 
blant hørende. 

Serien viser oss det ubehaget 
den døve gjennomlever ved å 
tilpasse seg for å bli akseptert 
av de hørende. Flere ganger 
kommer Daphne i ubehage-
lige situasjoner fordi hun prø-
ver å «integrere» seg selv i et 
hørende miljø. Dette kan gi 
hørende foreldre til integrerte 
døve barn en aha-opplevelse, 
om de ikke ennå har nådd det 
stadiet som Daphnes mor Re-
gina befinner seg på i serien. 
Mange døve barn er så «flin-
ke» og «velfungerende», uten 
at foreldre forstår at det er på 
barnas bekostning.

Allerede i første episode ser vi 
at selv om man er døv, og kan 
snakke og munnavlese så godt 
som Daphne gjør, kan man li-
kevel ikke fungere fullt ut som 
hørende. Hun trenger tolk i 
noen situasjoner, og ikke minst 
trenger hun tegnspråk og et 
døvemiljø. Det er kanskje det 
aller viktigste budskapet.

At en TV-serie som vi kan lene 
oss tilbake i sofaen og la oss 
underholde av, kan formidle 
så mye informasjon om døve 
er imponerende. Derfor kaller 
jeg det genial voksenopplæ-
ring for hørende. For oss døve 
er det en behagelig affære å se 
fordommer og myter om døve 
bli knust en etter en på TV-
skjermen!

Litt lenger ut i serien oppdager Emmett (Sean Berdy) at hørende jenter 
kanskje ikke er så uaktuelle likevel…

Forvekslet ved fødselen: Daphne (Katie Leclerc) og Bay (Vanessa Marano)
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www.al.fhs.no

Sign languages as Endangered Languages
•	 Changes	in	Deaf	
	education

•	 Changes	in	technology
•	Will	the	next	genera-
tion	of	Deaf	children	
have	sign	language	as	
a	native	language?	

An international conference 
in collaboration 

with the World Federation 
of the Deaf (WFD) 

and the European Union of 
the Deaf (EUD)

November	6-9,	2011

Ål,	Norway

See	www.al.fhs.no			
and	link:	“Sign	Languages	

November2011”	
Registration:		
kurs@al.fhs.no	

by	October	23,	2011

Price:
2.000	NOK	for	registration,	

room,	and	board.
(800	NOK	for	Deaf	com-
munity	members	who	are	
members	of	the	WFD,	EUD,	

or		
NDF	(Norwegian	Associa-

tion	of	the	Deaf))

Funded	with	support	from	
the	Norwegian	Foreign	

Ministry.
Hosted	by	the	Ål	Experien-
tial	College	and	Conference	
Center	for	Deaf	People

Keynote presenters  
include: 

Dr. Peter Hauser, University 
of Rochester, Neuropsycho-
logist and co-author (with 
Marc Marschark) of How Deaf 
Children Learn: 
What Parents and Teachers 
Need to Know 
http://www.ntid.rit.edu/rese-
arch/faculty.php?id=pchgss

Dr. Stuart Blume, Emeritus 
Professor at the University 
of Amsterdam and ’Professor 
2’ at the Centre for Develop-
ment and Environment at the 
University of Oslo.  Dr. Blume 
is the author of The Artificial 
Ear: Cochlear Implants and 
the Culture of Deafness  
http://home.medewerker.uva.
nl/s.s.blume/

Sunday	6	November
18.30-20.00	 Evening	meal
20.30						 Welcome	and	

	opening	lectures.	

Monday	7.	November
08.45	 Bus	to	Ål	Culture	

House
09.00-10.30		Keynote	presenter	1
10.30-10.45		Coffee	break
10.45-12.00	 Lectures
12.00-13.00		Lunch
13.00-14.30		Lectures
14.30-14.45	 Coffee	break																													
14.45-16.30	 Lectures
16.45		 Bus	to	Ål	folkehøy-

skole
17.00		 Dinner
18.00		 Evening	program
20.00		 Evening	meal	

Tuesday,	8	November
07.30-08.30	 Breakfast
08.45	 Bus	to	Ål	Culture	

House
09.00-10.30	 Keynote	presenter	2
10.30-10.45		Coffee	break
10.30-12.30	 Lectures
12.30.-13.30	Lunch
13.30-15.30		Lectures
14.30-14.45	 Coffee	break
14.45-15.30	 Lectures
17.30			 Dinner
19.00		 Evening	program
20.00		 Light	evening	re-

freshments.

Wednesday,	9	November
08.30	-10.45	Closing	lectures	at		

Ål	folkehøyskole
10.45			 Bus	to	Ål	train	sta-

tion.	



176/2011

UKEKURS

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. Undervisning og gruppearbeid foregår på 
tegnspråk.
Innhold: Hva er diabetes? Hva er forskjell på diabetes type 1 og 
type 2? Hvorfor fikk jeg sukkersyke? Forelesning - mosjon – sam-
tale og spørsmål – erfaringsutveksling.
Mål:  Få bedre kjennskap til diabetes / sukkersyke, bli tryggere på 
situasjonen rundt det, åpenhet.
Kursleder/forelesere:  Sykepleier Tom Harald Dahl og vernepleier 
Markus Isakka.
Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 4. november 2011 kl. 19.30. 
Avreise søndag 6. november 2011 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist:  Fredag 21. oktober 2011.
Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til tom@dovekompe-
tanse.no.  

 
ADHD hos barn og unge
kurs for foresatte, del 2
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve skal  
gjennomføre kurs om ADHD hos barn og unge, også for 
voksne som selv har ADHD. Undervisning foregår på 
tegnspråk.
Innhold: Hva er ADHD? Rettigheter - likemannsarbeid - samtale 
og spørsmål - plan for videre arbeid. Målet er å få bedre kjennskap 
til ADHD, bli tryggere på situasjonen rundt det, åpenhet.
Kursleder: Førskolelærer Vibeke Eide Stensvoll.
Tidspunkt: Ankomst Ål fredag 11. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 13. november 2011 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist:  Fredag 28. oktober 2011. 
Spørsmål: Eventuelle spørsmål kan rettes til ann-kristin.malm-
quist@al.fhs.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 / kjenne-
tegn? l Grensesetting og lojalitet.  l Hvordan takle / hjelpe / 
leve med det? l Hvilke muligheter har vi i hjelpe-apparatet? Hvem 
hjelper? l Dele erfaringer med hverandre / støttegruppe  

Kursleder/forelesere: Sykepleier Tom Harald Dahl, vernepleier 
Markus Isakka og sosionom Berge  Andreas Steinsvåg
Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 18. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 20. november 2011 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist: Fredag 4. november 2011.
Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til markus@dovekom-
petanse.no eller til tom@dovekompetanse.no. 

www.al.fhs.no

VI MINNER OM HELGEKURSENE:
4.-6. november: Diabeties / sukkersyke type 1 og 2
11.-13. november: ADHD hos barn og unge, kurs for 

foresatte, del 2
18.-20. november: Rusproblemer i familien
25.-27. november: Revmatisme / leddsykdommer  og 

psoriasis

UKEKURS:
20.-25. november: Norsk kurs, del 2 og 3.
Se kurskatalogen du fikk sammen med dettte 
bladet i juni, se også www.al.fhs.no.  
Sjekk påmeldingsfristene.

FELLES FOR ALLE:

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

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

Påmelding:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve,  
Bakketeigen, 3570 Ål. E-post: kurs@al.fhs.no.

Revmatisme/leddsykdommer  
og psoriasis
Kurs om revmatisme/leddsykdommer og psoriasis.  
Undervisning er på tegnspråk  
Innhold: Hva er revmatisme/leddsykdommer og psoriasis? 
Hvordan leve et godt liv med sykdommen? 
Hvilke rettigheter har jeg? 
Kursleder/forelesere: Sykepleier Tom Harald Dahl, vernepleier 
Markus Issaka og fysioterapeut Sissel Hovland.
Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 25. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 27. november 2011 kl. 13.00.
Påmeldingsfrist: Fredag 11. november 2011.
Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes 
til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no eller 
markus@dovekompetanse.no.

Norsk kurs  
Bli bedre til å lese og skrive. 
Del 2, oppfølging. Del 1: Nye deltakere.
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:  20.-25. november 2011. 
Kursleder/forelesere: Svein-Arne Petersson, Bjarne 
Ragnhildstveit og Odd-Inge Schröder.
Påmeldingsfrist: Fredag 13. november 2011. 
Spørsmål rettes til: sap@start.no eller 
til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no / sms 976 77 641.
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Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken», 
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar 
ikke inn innlegg som er sendt anonymt. 
Redaktøren forbeholder seg også retten 
til å forkorte innlegg.

Skuffet over WFDYS
Anonym

Jeg synes vi unge har fått lite informasjon 
om WFDYS leiren i Durban i som-
mer. Døves Tidsskrift skrev ingenting 
fra leiren, selv om Jannicke Kvitvær ble 
valgt som styremedlem i ungdommens 
verdensforbund. Godt gjort av henne å 
bli valgt, lykke til. Men vi vil vite hvorfor 
hun ville inn i styret, hva skal hun 
arbeide med, hvor mange møter blir det i 

året osv. Hva betyr dette arbeidet for oss 
unge i Norge? Ingenting skrives om dette 
i bladet.

I Tid for tegn i NRK1 torsdag 15. 
september ble det vist intervju med de to 
norske ungdomsrepresentantene Andrè 
Røine og Jannicke Kvitvær, men heller 
ikke det intervjuet gjorde oss klokere. De 

sa mest at det var et tynt program på lei-
ren, selv om det var mange foredrag. De 
mente de ikke lærte noe, bortkastet tid, 
sa de. Det må være dumt å reise jorden 
rundt og betale masse penger for det hvis 
de ikke har noe å fortelle oss ungdommer 
i Norge når de kommer hjem. 
På nettsidene til NDFU står det selvføl-
gelig heller ingenting fra Sør-Afrika.

SYN 

PÅ SAKEN
SYN 

PÅ SAKEN

Døves Tidsskrift et blad også for NDFU?
Onsdag 14. september 2011: Døves Tidsskrift ramler ned i postkassen...
Jannicke B. Kvitvær

…Jeg blir stor-
øyd og kjenner 
et øyeblikks 
skam. Jeg 
hadde faktisk 
nesten glemt 
at dette bladet 
fantes, men 
så fort jeg får 
øye på bladet 

slenger jeg meg ned i sofaen og leser gjen-
nom det.... 

Mest for å gjøre opp for den dårlige sam-
vittigheten min over å ha glemt et blad, 
som dog for meg begynner å bli ubetyde-
lig, men som egentlig har betydd noe for 
meg siden mine første leveår. Tidligere 
kunne jeg ikke vente med å få bladet i 
hende, i dag er det helt annerledes. Den 
ene dagen leser jeg bladet, den andre 
dagen ofrer jeg ikke det en tanke. Jeg 

leser gjennom det kun for å holde meg 
oppdatert, og for å kunne delta i disku-
sjoner hvis det skulle dukke opp noe. Jeg 
har nemlig gått lei av Døves Tidsskrift, 
det gleder meg ikke lenger å lese gjen-
nom det bladet. Tvert imot, det gjør meg 
heller irritert. Jo, kanskje bladets omfang 
duger, de som styrer tidsskriftene i våre 
naboland misunner jo oss for innholdet 
Døves Tidsskrift kommer med, så noe 
bra med bladet må det fremdeles være. 
Selv om bladet visstnok fungerer så er det 
likevel noe her som gang på gang får meg 
til å heve det ene øyebrynet. 

Det som ergrer meg i det siste nummeret 
av DT er følgende; Først, så håper jeg 
at vi alle er enige i at DT er et blad for 
døve, og bør derfor først og fremst ha 
døve som førsteprioritet. Hvorfor får 
jeg da en følelse av at hørende i det siste 
nummeret har større rolle enn døve? (Les 

de to ulike artiklene om de to ulike som-
merleirene.) Og vi alle er klar over at DT 
er et blad som tilhører NDF, ja ok, men 
NDFU tilhører også NDF. Hvorfor ble 
det knapt nevnt noe om NDFU og andre 
norske ungdommer under artikkelen om 
WFD? Ei heller ble det nevnt noe om 
WFDYS ungdomsleir. Huh? Den tredje 
gangen hjertet mitt hoppet over et slag 
i dag var da jeg leste sporten; Bergen, 
Bergen og atter Bergen! For å sitere en 
kompis; Bladet er og vil alltid være et blad 
for bergensere... I tillegg til det jeg ergrer 
meg over i det siste nummeret, er det 
som vanlig mye feil informasjon i bladet.

På tide med et eget blad for ungdom?! 
Kanskje skal vi tilbake til nittitallet og 
gjennopplive bladet NDU hadde den 
gang (lefsa). Da kan jo alle ungdommer 
slutte med å ergre seg over å bli glemt...?

1. Denne kritikken ble sendt meg av en 
venn, den var skrevet på en blogg på 
nettet. Jeg mener tillitsvalgte i NDF 
og NDFU bør fremme sin kritikk mot 
Døves Tidsskrift i Døves Tidsskrift.

2. Døves Tidsskrift begynte for noen år 
siden med faste ungdomssider etter øn-
ske fra NDFU, de skulle komme med 
stoff. Det gjorde de i de to første bla-
dene og senere litt sporadisk.

Redaktøren svarer
3. Redaktøren har spurt lederen i NDFU 

Jannicke B. Kvitvær om å skrive fra 
WFDYS leir i Sør-Afrika, der hun del-
tok på NDFUs regning.

4. I siste blad er det ikke stoff fra Bergen.
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Teaterutdanningen er for tilfeldig
Thomas Johannessen

Først vil jeg 
gratulere Teater 
Manu med 10 
års jubileet. 
Døvemiljøet er 
heldig som har 
et profesjonelt 
teater. Manu 
har mange ulike 
tilbud og gode 

forestillinger til glede for oss døve. Men 
jeg ble skuffet da jeg leste at skuespil-
lerutdanningen skjer i Sverige og ikke i 
Norge. Når det først ble plassert i Sverige 
burde det vært mye mer informasjon om 
hvordan nordmenn kan få tilskudd til 

reise- og boutgiftene ved å ta utdannin-
gen i nabolandet.

Jeg deltok på 5 ukers teaterutdanning 
ved Kunsthøyskolen i Oslo i oktober og 
november i fjor. Etter bestått eksamen 
fikk jeg vite at det var muligheter for meg 
og to andre studenter for å få en oppføl-
ging, en fase 2 utdanning. Men siden 
fikk jeg ikke vite noe mer om dette før 
jeg så at Ål folkehøyskole skal gi teateru-
tdanningen. Stemmer det? Hvorfor er 
ikke vi som deltok på fase 1 utdanningen 
blitt informert?

Jeg synes for mye rundt Manu skjer i 

Oslo. Teatret skal være for hele landet 
slik at også vi fra Bergen og Trondheim 
får muligheten. Jeg føler meg litt lurt av 
teatret når jeg aldri er aktuell for roller 
der. Det ble nevnt både mulighet for 
opptreden ved kulturkafeen på teateret 
og ved Døves Kulturdager i Oslo, men 
der har de satset på gruppen som spiller 
Eldrebølgen og skuespillere som bor i 
Oslo. Var ikke utdanningen i Oslo en 
test for oss døve skuespillere?

Alt dreier seg om å ha et nettverk i Oslo, 
det er ikke demokratisk med tanke på oss 
som bor andre steder i landet. Jeg mister 
motivasjonen for videre teaterarbeid.

To klager på tolketjenesten:

Jeg er sint på tolketjenesten i Hordaland. 
Jeg har bestilt tolk til dagene 12. – 13. 
november og 6. desember. Da vil jeg ha 
min faste tolk, hun kjenner meg og det 
området det skal tolkes på. Jeg er trygg 

på henne. Hun har sagt seg villig til å 
tolke. Men hva gjør tolkesentralen? Jo, 
de finner en annen tolk som jeg ikke vil 
bruke. Når jeg klager sier de at jeg bare 
må finne meg i det. Men er det ikke vi 

døve som bestemmer hvem som skal 
tolke for oss? Har tolkesentralen lov til å 
diktere dette?
Bente Larsen

Jeg vil velge tolken!

Vi har tre barn og har i den forbindelse 
regelmessige foreldremøter både i barne-
hagen og skolen. Men mange ganger må 
vi droppe møtene fordi vi ikke får tolk, 
det er forferdig. De ansatte i kommunen 

påpeker at foreldremøtene og samtalene 
er viktige og at tolketjenesten har plikt 
til å stille opp. Vi er veldig misfornøyd 
med tolkesentralen i Ålesund. Han sier at 
andre oppdrag er viktigere enn tolkingen 

i barnehager og skoler. Hvilke oppgaver 
er det som er viktigst, hvordan prioriterer 
tolketjenesten?
Vidar Farstad

Vi må ha tolk på foreldremøte

100 % stilling som pedagogisk leder 
med vekt på tegnspråk og arbeid med barn med spesielle behov. Sak 11/864. 

Pt Solhaug barnehage, Snarlig tiltredelse.

For fullstendig stillingsannonse: se vår internettside www.notodden.kom-
mune.no . 

For nærmere opplysninger: Virksomhetsleder Margrete H. Lindeland tlf. 350 
15 140/ 970 50 326 

Søknadsfrist – 28.10.2011 

ANNONSE

Godkjent healer. 
Seriøs, med eget lokale i Bergen. 
Gode tilbakemeldinger! 

Behersker tegnspråk.

For kontakt, 

ring eller sms; 
99 52 33 49 

E-post; s.voldsund@live.no
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PERSONALIA  

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

Død
ROY ARNE ANDREASSEN, Myre i 
Nordland, født 21. januar 1956, døde 23. 
september 2011.

Runde år

85 år
MARGIT FJELLHEIM, Lillestrøm, 
blir 85 år 17. oktober.

SIGRID ELSY LANGEMYHR, 
Nøtterøy, blir 85 år 4. november.

ELSE.MARIA KVALNESS, Oslo, 
blir 85 år 12. november.

80 år
INGER Ø. ULFSTEN, Bergen, 
blir 80 år 30. oktober.

MARY LILLESTØL, Ålesund, 
blir 80 år 10. november.

JAN JOHANSEN, Oslo, 
blir 80 år 12. november.

INGER LISE HOLMGREN, 
Drammen, blir 80 år 15. november.

75 år
EVA GAUSTAD, Drammen, 
blir 75 år 3. november.

70 år
TORUNN TORP, Østre Gausdal, 
blir 70 år 21. oktober.

HALVOR BOGEVOLD, Mo i Rana, 
blir 70 år 23. oktober.

JOHNNY THEODORSEN, 
Straumsbokta, blir 70 år 26. oktober.

TORBJØRN JAKOBSEN, Oslo, 
blir 70 år 30. oktober.

BJØRG EDLUND SEDER, 
Blystadlia, blir 70 år 30. oktober.

KJELL DANIELSEN, Drammen, fylte 
70 år 27. september. Vi beklager at mel-
dingen ikke var med i forrige blad.

60 år
ERNA HAUGAN NILSEN, Oslo,
blir 60 år 19. oktober.

JANNE BJUNE, Ålesund, 
blir 60 år 21. oktober.

TONE HØYLANDSKJÆR, Bergen, 
blir 60 år 24. oktober.

TORILL LORENTZEN, Oslo, 
blir 60 år 24. oktober.

JØRGEN HOLDEN, Røn i Valdres, 
blir 60 år 1. november.

Betalt kontingent?
De som ikke har betalt kontingent for 
2011 får ikke Døves Tidsskrift i postkas-
sen.

Flytter du?
Husk å sende melding om flytting til e-
post: medlem@doveforbundet.no, eller til 
NDF, postboks 1544. 7658 Verdal.

Tidsfrister
Døves Tidsskrift utkommer 15. november 
og 15. desember. Frist for å sende stoff er 
den 25. i måneden før. Adressen er: helge.
herland@doveforbundet.no, eller NDF, 
Grensen 9, 0159 Oslo.

Ja, jeg vil bli Deaf Aid venn for kr. 220 pr. mnd. 

Navn:   ............................................................

Adresse:   .......................................................

Postnr.:   ..........................

Sted:   .............................................................

E-post:   ...........................  Mob.nr.:   .............
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ØYVIND YSTHEIM, Trondheim,
blir 60 år 8. november.
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Likemannskurs
 
Haptisk kommunikasjon for  
Syns - hørselshemmede/døvblinde og døve Trinn 2.

2 – 4. desember 2011 i Oslo 

Norges Døveforbund har gjennomført ledsagerkurs i 
2007, 2009 og 2010.

Responsen fra disse kursene har vært veldig gode og for-
bundet ønsker derfor å gå et skritt videre ved å gjen-
nomføre et kurs i haptisk kommunikasjon. 

Målgruppen: 
Kurset er en videreføring av ledsagerkurs. Tilbud om 
kursplass gis kun til de som har deltatt på ledsagerkurs i 
2007, 2009 og 2010.

Det gjelder Syns - hørselshemmede/døvblinde som øn-
sker å lære om haptisk kommunikasjon og døve som kan 
tenke seg å være ledsager for døvblinde og som derfor 
har behov for å lære om haptisk kommunikasjon.

Kurset har plass til ca 20 deltakere. Det er ønskelig 
med ca fordeling 1 døvblinde/døvblinde med Usher og 
2 døve.

Formål med kurset: 
Gi deltakerne en innføring i haptisk kommunikasjon.
Dette er en videreføring av grunnkurs i ledsagerteknikk

Tema
Teori om haptisk kommunikasjon, lære en del haptiske 
tegn og situasjonsbeskrivelser.

Kursleder: Birgit Hagerupsen  

Kurset starter fredag den 2. desember kl. 18.00 og av-
sluttes søndag den 4. desember med lunsj kl. 12.00.

Siden det er en utprøving er det ingen deltakeravgift. 
Norges Døveforbund dekker reise og hotellopphold.

Frist for påmelding: snarest 

Hjertelig velkommen!
For nærmere informasjon og påmelding:

Norges Døveforbund
v/Bjørn A. Kristiansen
Grensen 9, 0159 Oslo

E post: bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no, 

Arbeidslivsseminar
25 – 27. november 2011 

Norges Døveforbund ved arbeidslivsutvalget arrangerer 
likemannsseminar – arbeidsliv den 25. – 27. november i 
Bodø.

Det årlige arbeidslivsseminaret er et tilbud til døve som 
ønsker å styrke sine kunnskaper og posisjon innen ar-
beidslivet. I år har Norges Døveforbund valgt å fokusere 
på arbeidsliv for døve i Nord Norge.

Temaer vi ønsker å ta opp: 
- Arbeidslivets formelle- og uformelle regler
- Valg av utdannelse i forhold til yrkeslivet 
- Psykisk helse og yrkesliv 
- Arbeidsliv i Nord – Norge
- Informasjon fra Norges Døveforbund
- Åpent tema

Målgruppen
Seminaret passer for døve og tunghørte som:
- har jobb men ønsker å skifte jobb
- går på skole og skal snart begynne å søke etter jobb
- søker etter arbeid
- ønsker å vite med om arbeidslivet generelt

Tema er om arbeidsliv generelt, men deler av seminaret 
vil ha noe fokus på arbeidsliv i Nord Norge. Seminaret 
passer derfor også for deltakere fra andre landsdeler.

Sted
Rica Hotel Bodø

For nærmere informasjon:
http://www.rica.no/Hoteller/Rica-Hotel-Bodo/ 
www.deafnet.no 

Hvis spørsmål kontakt: 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 

Seminaravgift
Kr. 700,- per deltaker. 
NDF dekker reise- og hotellutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. november 2011.

Norges Døveforbund
v/Bjørn A. Kristiansen
Grensen 9, 0159 Oslo
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NYTT FRA NDF

WFD-styret til Norge
Et tilskudd fra Utenriksdepartementet 
gjør det mulig for NDF å være vertskap 
for et nytt WFD-styremøte på Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve mandag 
7. til onsdag 9. november. Torsdag 10. 
november er det planer om åpent hus for 
styrene i WFD og WFDYS i Oslo Døve-
forening. 

Ekstra tilskudd til WFD
Forbundsstyret i NDF har vedtatt at det 
gis et ekstra tilskudd til WFD på 4000 
euro.

Bistandsutvalget 
tar tenkepause 
Bistandsutvalget er i en fase uten nye pro-
sjekter. Derfor har forbundsstyret bestemt 
at utvalget legges ned når regnskapet 
er avsluttet og godkjent. Styret ønsker å 
fortsette med bistandsarbeid og vil senere 
opprette et utvalg med nytt mandat. 

Døveskolene
Forbundsstyret har evaluert innsat-
sen før og etter Stortingsmelding nr. 18 
(2010/2011) Læring og fellesskap.Som 
første ledd i et langsiktig arbeid tar admi-
nistrasjonen ansvar for å arrangere et dags-
møte hvor styret, NDFU og foreldreutval-
get deltar sammen med spesielt inviterte. 
Agendaen er å identifisere problemer som 
må løftes fram for politisk behandling, 
samt å komme med forslag til personer 
som kan arbeide videre med saken.

President i WFD Colin Allen trives på Ål, nå 
kommer australieren på et nytt besøk til den 
norske tegnspråkoasen sammen med styremed-
lemmer fra alle verdensdeler.

Arv
NDF har mottatt forskudd på arv etter 
Kari Jensen. Etter avtale skal arven deles 
likt med Oslo Døveforening. I påvente av 
endelig oppgjør overføres halvparten av 
forskuddet, kr. 426.250 til Oslo Døvefo-
rening.

NDFs landsråd
NDF har landsmøter hvert tredje år, nes-
te gang i 2013 i Stavanger. De årene det 
ikke er landsmøte avholdes det landsråd. 
Årets landsråd skjer 21. – 23. oktober på 
Gardermoen. Det deltar to representanter 
fra hver forening, sammen med forbunds-
styret og administrasjonen – ca. 60 del-
takere. De to første dagene er det faglig 
program. Kulturdepartementet skal fore-
lese om AMT direktivet og ny allmenn 
språklov. AMT direktivet er regler som 
departementet arbeider med overfor blant 
annet norske tv-kanaler og krav om tek-
sting for hørselshemmede.
Av andre temaer skal Hilde Haualand 
forelese om «Funksjonshemmede i feng-
sel». Da blir det også tid til å se forestil-
lingen «Jeg var Fritz Moen». Peter Hjort 
fra Nav skal fortelle om tolkeutredningen 
2008 ut fra dagens status og oppfølging. 
I tillegg blir det orienteringer om norsk 
tegnspråks status, FN konvensjonen om 
rettigheter for personer med nedsatt funk-
sjonsevne og spørsmål som døveforenin-
gene er opptatt av. Fast post på landsrådet 
er at man behandler årsmelding og regn-
skaper for 2010 – og handlingsplanen fra 
til 2013.

NDFs kurssenter inviterer til spennede 
seminar dagene 6. til 9. november. Tema 
for seminaret er «Tegnspråk som et truet 
språk», med emner som: døveundervis-
ningen i forandring og teknologiske for-
andringer. Vil neste generasjon døve ha 
tegnspråk som et naturlig språk? Det er 

Bli NDF-medlem!
Nå kan du bli medlem av NDF for bare 
150 kr ut året. Da får du tilsendt Døves 
Tidsskrift for oktober, november og de-
sember. Send innmeldingen til Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo
eller e-post: medlem@doveforbundet.no
Husk å skrive: Navn, fødselsdato og 
adresse.

Seminar på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

bl.a. forelesere fra USA og Nederland. 
Seminaret foregår i det fine kulturhuset 
i Ål-sentrum, mens overnatting og sosialt 
samvær skjer på Ål folkehøyskole og kurs-
senter.  Både WFD og EUD er medarran-
gører. Se mer informasjon på www.al.fhs.
no 
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Nytt fra Norges Døveforbund

Nordisk pensjonistleir langt mot øst

15 nordmenn i alderen 65 til 87 år deltok 
på den nordiske pensjonistleiren i Ruoka-
lathi, som ligger langt øst i Finland, nær 
grensen til Russland. Til sammen var det 
82 deltakere fra de fem nordiske landene 
og bostedet var en kristen folkehøyskole 
i landlige omgivelser. Der fikk deltakerne 
god mat og service, blant annet av flere 
unge som gjorde sitt beste for at alle skulle 
trives. Til og med to sykepleiere var med i 
staben og til god hjelp.

Programmet for dagene var tett og blan-
det. De fleste synes nok det ble mye bus-
skjøring fra sted til sted. Selv om vi fikk se 
mye og oppleve mye om hva stedene had-
de å by på, så savnet flere mer tid til prat. 

På samme måte kunne det vært avsatt mer 
tid til diskusjoner over hvordan det er med 
pensjonisttilværelsen og livskvaliteten for 
døve i de nordiske landene.

I programmet stod det blant annet at det 
skulle være forelesning om rettigheter og 
behov som eldre har. Der ble lederne for 
de nordiske landene overrasket, for det var 
de som skulle i ilden og fortelle hvordan 
det enkelte land organiserer arbeidet for 
pensjonistene. Ingen avtale om dette var 
gjort på forhånd, men som den svenske 
lederen Karl-Erik Karlson sa: «Vi får ta 
det på sparket». Toralf Ringsø fortalte om 
situasjonen i Norge. Mange ble skuffet 
over at forelesningen til Liisa Kaupinen og 

Markku Jokinen ble avlyst fordi de begge 
meldte forfall like før.
Ellers var de ulike uteaktivitetene med 
innlagte konkurranser i grupper mor-
somme. En tur til Vyborg i Russland 
med slusekanalbåt var en interessant opp-
levelse. Deltakerne fikk med seg en god 
dose historie og utstilling med guidet 
tolk. Hvert land hadde ansvar for sin un-
derholdningskveld. Norge hadde et «fleip 
eller fakta» program, der Halvor Grefte-
greff, Aud Karlsen og Toralf Ringsø veks-
let på å fleipe eller snakke sant! Alle del-
tok, spenningen var stor og temperaturen 
høy. Norge fikk positive tilbakemeldinger 
etterpå. Neste nordiske leir blir på Island 
om to år.

ekst pŒ bakside av boka:NŒr barna er veldig smŒ kan det v¾re lettere Œ uttrykke seg ved hjelp av tegn. Denne boka har samlet 99 tegn fra norsk tegnsprŒk Ð til inspirasjon og glede for barn og voksne!

 Utgitt  av Norges Døveforbund og i l lustrert  av Gudrun Haave

Når barna er veldig små kan det være lettere å uttrykke seg 

ved hjelp av tegn. Denne boka har samlet 99 tegn fra norsk 

tegnspråk – til inspirasjon og glede for barn og voksne!

ISBN 978-82-7052-201-9
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Dette prosjektet er finansiert med 

Extra-midler fra Helse og Rehabilitering

99 tegn fra norsk tegnspråk

Babyboka – årets julegave!
Du kan bruke tegn til alle babyer, enten de er hørende, har CI 
eller er døve. Barn kommuniserer enkelt med tegn før de utvi-
kler talespråk. Mange mener at babyer som har fått tegn tidlig 
også utvikler talespråk tidlig. 

Derfor sier vi: ‹‹Tegn en god start på livet››. 

Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer / barn og 
er tydelig og godt illustrert med tegninger av Gudrun Haave. 
Kjøp boka til deg selv eller som julegave til en annen.

Klipp -----------------------------------------------------------------

Til: Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo – eller e-post: 
post@doveforbundet.no

Ja, jeg bestiller _____ (antall) babybok a kr 200.

Send boka til:

Navn: ____________________________________________

Adresse: __________________________________________

Postnr: _______  Poststed: __________________________
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Tare Teksum med bok
Døvblinde Tare Teksum fra NRK-serien ‹‹Uten grenser›› har skrevet 
bok sammen med Terje Grøsseth.  Grøsseth har samlet, redigert og 
bearbeidet Teksums tekster på vegne av Tun forlag. I boka forteller 
Tare om sin oppvekst med store syns- og hørselsproblemer som grad-
vis blir verre. Til tross for de store utfordringene Tare har møtt i livet 
er boka skrevet med mye humor. Fortellingen gir en god innsikt i 
hvordan det oppleves å høre dårlig og hvilket press det er for å opp-
fatte riktig. Det beskriver også en ensomhetsfølelse som nok mange 
døvblinde og døve kan oppleve i hverdagen. 

Vi gjengir et avsnitt fra boka som en smakebit. 

Madagaskar 
 elever til Ål 

Ny styreleder 
på Signo

-Jeg var Fritz Moen
Mørket senker seg
Det fjortende året av et mennes-
kes liv er dets forår og vår. Det 
skrytes og skrives så vakkert om 
overgangen fra barn til voksen. 
Puberteten. Fjortisjenter blir 
bråvoksne å se til. Så rusler de 
rundt mens de fniser og lukter 
damegodt. Og lyse guttestem-
mer blir forvandlet til gamle 
bukkers i løpet av året, det 
fjortende. Guttenes væremåte 
blir mer lik menns. Jeg fikk 
ikke bredere hofter. Og stem-
men min ble ikke mye grovere 
mens jeg var fjorten. Men ellers 
skjedde det mye med meg dette 
året. Og mye skjedde rundt 
meg. Mamma var fortvilet. 
Hørselen min ble brått dårlige-
re den sommeren. Hun merket 
det. At jeg ble mindre pratsom 
og svarte oftere feil på ting jeg 
ble spurt om. Jeg fulgte ikke 
lenger like ivrig med på radio 
og TV. I stedet satt jeg på rom-
met mitt. Alene. Det var åpen-
bart at jeg ikke hørte bedre med 
høreapparat enn uten. Mamma 
ringte tåfislegen. Skurken med 
den ekle pusten. Han lyttet til 
henne. Svarte behersket at han 
ikke kunne forstå annet enn 
at høreapparat skulle hjelpe 
meg. Hun avbrøt ham: «Det 
skjer noe med hørselen hans.» 
Den var i forandring. «Er det 
ikke noe som kan hjelpe?» Han 
trakk pusten: «Nei, ikke noe 
annet. Høreapparat er det enes-
te som kan hjelpe.» Hun trodde 
ikke på ham. Hun var sikker på 
at noe annet skulle hjelpe meg. 
Det hjalp jo ikke med høreap-
parat.

Teaterforestillingen ‹‹Jeg var 
Fritz Moen›› spilles både på 
tegnspråk og talespråk. Døve 
skal altså kunne oppfatte alt 
som sies i forestillingen. Det 
er stor interesse for å se oppset-
ningen, billettene begynner å 
bli utsolgt flere steder i Norge, 
derfor bør man skynde seg å 
kjøpe billett om man tenker å 
se forestillingen på et sted nær 
hjemplassen. Det er fem skue-
spillere med, de to døve Ronny 
P. Jacobsen og Bo Hårdell og 
de tre hørende Emil Johnsen, 
Mads S. Pettersen og Are J. 
Rødsand. Forestillingen spilles 
27.-28.-29. oktober i Trond-
heim og 31. oktober i Bergen. I 
november spilles den: 1. Hau-
gesund, 3. Sandnes, 5. Grim-
stad, 6. Skien, 7. Arendal, 8. 
Nøtterøy, 10. Sandefjord, 11. 
Horten, 13. Ål, 14. Dram-
men, 16. Ålesund, 17. Molde, 
19. Steinkjer, 22. Tromsø, 24. 
Bodø, 27. Raufoss, 28. Elve-
rum og 29. Jessheim. I desem-
ber spilles den i Oslo 5.-6.-7.-8. 
desember.

Jens Barland har overtatt som 
ny leder av hovedstyret i Stif-
telsen Signo. Han har sittet 
som styremedlem i to år og 
kjenner derfor virksomhetens 
arbeid godt. Barland er også 
nestleder i styret for Døves 
Media og vi kjenner han som 
en kunnskapsrik, samvittig-
hetsfull og omgjengelig person 
med kjempegodt humør!
Jens Barland er 45 år og 
medieforsker ved Institutt for 
medier og kommunikasjon, 
Universitetet i Oslo, hvor han 
arbeider med en doktorav-
handling. Han har bakgrunn 
blant annet fra redaktørstilling 
i Aftenposten, sjefredaktør og 
administrerende direktør i 
Stavanger Aftenblad og ulike 
stillinger i Dagbladet. Han 
har ingen døve i familien og 
behersker ikke tegnspråk, men 
er det beste bevis på at det også 
er lurt å trekke inn ressursper-
soner utenfra i styringen av be-
drifter for døve.

Hermann Ndremaholison og 
Leocadie Bien A. Razafin-
dramaroline har kommet til 
Norge for å være elever ved Ål 
folkehøyskole og kurssenter 
i ett år. På bildet ser vi de 
komme ut fra ankomsthal-
len på Gardermoen og ta sine 
første skritt på norsk jord. Ivar 
rapporterer at første midda-
gen: kjøttkaker, poter, stuet 
kål og brunsaus falt i smak. 
Vi ønsker de velkommen til 
Norge og lykke til på Ål!

Foto: Ivar Larsen Sveberg.

Gavekonto
Har dy lyst å gi en gave til 
NDF og støtte forbundet 
sitt viktige arbeid til beste 
for alle døve og tunghørte, 
så er gavekontoen

8200.06.08072.
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Det
skjer
i Norge

Telemark Døveforening med 
Bjørn Egil Hammerlund i spis-
sen har gjennomført en vellyk-
ket busstur gjennom Sverige, 
Danmark, Tyskland, Tsjekkia 
og Ungarn, der Budapest var 
det endelige målet. 42 delta-
kere fra mange døveforeninger 
fylte luksusbussen som hadde 
egen tv-skjerm som formidlet 
informasjon via tegnspråktol-
kene.

Oppholdet i Budapest var på 
fire dager. Byen er sammen-
satt av Buda som ligger oppe 

i høyden og Pest som er nede i 
byen – og de ligger på hver sin 
side av elven Donau. Tegnet 
for byen er derfor satt samme 
av ‹‹haug / slette››. 

En kveld var det ungarsk aften 
med nasjonalmat og folklore. 
Det ble også tid til en tur til 
steppene Vargelanya. Der var 
det omvisning på gård med 
husdyrhold, tur med hestevogn 
til en annen gård hvor det var 
salg av mat fra egen produksjon 
og vin. Så selve høydepunktet 
som var hesteoppvisning i et 

forrykende tempo. Ryttere til 
hest med 2, 4 og 6 spann. En 
artig opplevelse. En annen dag 
dro deltakerne med buss til 
Caprice edelstenfabrikk. Der 
fikk de omvisning og historie 
om fabrikken og hvordan de 
lager edelstener. Her var også 
en butikk hvor folk kunne se 
hva de solgte. Mon tro hvorfor 
så mange av de ansatt sto glade 
og vinket da de dro derfra? 
Selvsagt var gruppen på båttur 
på berømte Donau.

Telemark Døveforening ar-

rangerer busstur til et sted i 
Europa annet hvert år. Turen 
i år var like flott som de tid-
ligere reisene. Reiselederen 
og bussjåføren var på forhånd 
usikker på hvordan det ville gå 
med døve deltakere og kom-
munikasjonen. Begge ble gle-
delig overrasket at turen gikk 
så fint og at humøret var på 
topp hele tiden. De stiller mer 
enn gjerne opp på neste stor-
tur. Tolkene skal ha æren for 
at kommunikasjonen mellom 
deltakerne og reiselederen var 
helt topp.

Busstur til Budapest
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helge.herland@doveforbundet.no

Kristen døveforening i Nairobi
18 tegnspråklige nordmenn var på besøk i Kenya i sommer. Et 
besøk i en lokal døveforeninger var selvsagt på programmet.

Den kombinerte kirken og døveforenin-
gen i Nairobi holder til i 7. etasje i et slitt 
sentrumshus. Vårt besøk er en søndag. På 
scenen står fem ungdommer som synger 
og danser med smittende rytme. En trom-
meslager gir dem takten. Vi lar oss impo-
nere over tempoet, kroppsbeherskelsen og 
hvordan de uanstrengt klarer å synge i kor 
uten å se på hverandre. Den ene sangen et-
terfølger den andre, salen er helt full, folk 
klapper og tramper takten. De som ikke 
får plass i salen kan følge gudstjenesten 
på tv-skjerm i naborommet. TV-utstyret 
er en gave de tidligere har fått fra Signo 
og vi kan rapportere hjem at det er til god 
nytte. Lokalene er ellers svært enkle, men 
etter kenyanske forhold forholdsvis bra. 
At det er besøk fra Norge setter en ekstra 
spiss på stemningen, vi må alle presentere 
oss fra scenen.
Presten er en høyreist kar. Han er selv døv 
og språket hans er kraftfullt og visuelt. 
Han blir tolket til engelsk talespråk. Ingen 
tør å sovne under hans preken, det er helt 
sikkert. Dagens bibeltekster kommer opp 
på storskjerm, både på engelsk og som en 

sørvis til oss også på norsk. Prekenen blir 
etterfulgt av en rekke nye sanger som blir 
fremført med humør og glade ansikter. Vi 
ser tydelig at gudstroen betyr mye for de 
mange døve som er samlet til møtet. De 
fremviser en begeistring gjennom gudstje-
nesten som gjør oss som er på besøk ekstra 
ydmyke.
Så snart gudstjenesten er over er det med-
lemsmøte i døveforeningene. Ulike saker 
blir diskutert og løst. Vi føler oss som del-
takere på et møte i Stavanger Døvefore-
ning på 1970-tallet. De prater om hvordan 
Døves Dag best kan gjennomføres den 
fjerde uken i september. De skal ikke bare 
markere den en dag, men en hel uke. Når 
de også diskuterer hvordan en sykehusreg-
ning kan dekkes for en av medlemmene 
husker vi fra den norske døvehistorien at 
slik var det også hos oss, døveforeningene 
hadde i sine første år egne sykekasser.
Forholdene i Kenya er på mange områ-
der som i Norge for 100 år siden, i hvert 
fall for den fattige delen av befolkningen. 
Døve er en av gruppene som står svakest 
i samfunnet. Det er stor mangel på hus-

rom, mat, klær og medisiner. Døves situa-
sjon i landet gjør sterkt inntrykk på den 
norske gruppen. 
Foreningen i Nairobi ledes av et styre på 
11, der alle er døve. De har også egen ung-
domsklubb, Immanuel Deaf Youth. Vi 
oppfatter at det er flere døveorganisasjoner 
i Kenya og at den foreningen vi besøker er 
en kristen døveforening. Heller ikke det er 
så ulikt tradisjonene i Norge, der mange 
foreninger tidligere hadde med ‹‹kristelig›› 
i navnet, for eksempel Tromsø og omegn 
kristelige forening for døve og Stavanger 
by og amts kristelige forening for døve. 
Kirkekaffen spanderer vi, det blir både 
brus og kjeks til alle, slett ikke hverdag-
skost i Kenya og stemningen stiger og 
praten går lett mellom afrikanere og nord-
menn.      
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Videregående skole for de heldigste
helge.herland@doveforbundet.no

Under sommerens besøk i Kenya besøkte vi en videregående internatskole med 100 elever, både 
gutter og jenter. Elevene som går på skolen er heldige som har råd til å betale skolepenger for å 
få utdanning. Noen får støtte av Deaf Aid.

Britt Jøssang og Unni Gran diskuterer søm med en av elevene. I Kenya 
driver mange med små verksteder selv, som å sy og reparere klær, snekre 
møbler, lage håndarbeid osv. Det gjelder å skaffe seg jobb og inntekter for 
i Kenya er det ingenting som heter arbeidsledighetstrygd, attføring eller 
sykepenger. Folk må klare seg selv.

Blivende møbelsnekkere tar en pause i undervisningen til ære for fotogra-
fen. Rektor på skolen fortalte at det ble brukt tegnspråk i undervisningen, 
men vi møtte ikke noen lærere som brukte tegnspråk…

Skolen var gammel og slitt innvendig, men hadde fine grøntområder som 
ble stelt av elevene.

Biblioteket er velfylt, men bibliotekaren beklaget seg over at døve ikke 
likte å lese bøker.

Dataundervisning med PC-er gitt i gave fra Deaf Aid.

Vi traff ikke så mange elever på skolen, angivelig fordi elevene var misfor-
nøyd med kvaliteten på undervisningen og at rektor derfor var redd for at 
dette kunne bli fortalt til de norske gjestene. Så på bildet har vår maskot 
på turen Cato Jøssang Vågen tatt plass på skolebenken. Cato er den beste 
reklamen for Auglend skole i Stavanger, en kjempegrei gutt! 
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Seks dager i uka dumper Tønsberg Blad 
ned i postkassa vår. Vanligvis er vår yng-
ste sønn rask med å hente den. Gjerne 
allerede før vi andre i huset har gnidd 
søvnen ut av øynene. Det er jo viktig 
å finne ut når favorittprogrammet på 
tv sendes, og vi lar han mer enn gjerne 
lete seg gjennom side for side, frem til 
programoversikten. Øynene søker spent 
i program-kolonnene til han finner 
programmet han leter etter. Lesing er 
lesing, og dette er fin lesetrening. I tillegg 
får han styrket klokke-ferdighetene sine. 
Kunne ikke vært bedre.

De siste ukene har jeg vært litt mer utål-
modig enn normalt med å få overta avisa 
etter han. Det har vært lokal valghøst, og 
for oss et svært viktig valgår. I desember 
skal det nemlig avgjøres om vår sønns 
skole skal legges ned eller ikke. Aldri før 
har det vært enklere å vite hvordan jeg 
skulle bruke min stemme. I år skulle 
min stemme gå til det partiet som klarest 
ga uttrykk for at de ville arbeide for å 
beholde skolen. Vår sønn er blant barna 
som trenger store tilretteleggelser i sko-
lehverdagen. Dersom skolen legges ned, 
må vi etter all sannsynlighet flytte for å 
gi han et godt nok skoletilbud. Det er 
ingen overdrivelse at dette skremmer oss. 
Mye står på spill, både for vår sønn, hans 
bror og oss foreldre.

Men hva mente de ulike partiene om 
denne skolens fremtid? Jeg har ikke 
samme muligheter som hørende til å 
følge med i debatten, og er helt avhengig 
av medienes dekning av saken. Jeg er 
også avhengig av at informasjonen blir 
gjort tilgjengelig for meg, og det betyr 
tegnspråktolking eller teksting. Lokal-
tv blir aldri tekstet eller tolket, radio-
nyheter lytter jeg ikke til av åpenbare 
årsaker. Jeg er prisgitt avisenes omtale av 
debattene og politikernes ulike tekstlige 
innlegg. Det er ikke fritt for at jeg synes 
grunnlaget for å stemme blir i tynneste 
laget. Hver dag har jeg ventet tålmodig 
på at sønnen min skal bli ferdig med å 
lese programoversikten i avisa. Atskillig 
mindre tålmodig har jeg saumfart spalte 
etter spalte for å finne informasjon om 
politikernes standpunkt i skolesaken. 

Dag for dag har gått, og valgdatoen 
har nærmet seg uten at jeg har blitt mer 
opplyst eller klokere. Har de kanskje 
sagt noe om det på TV Vestfold? Eller 
kanskje det er nevnt på lokalradioen?  
Bare et par dager før valget kan jeg ende-
lig lese noen få linjer i avisa hva de ulike 
partiene i kommunen mener om skolens 
fremtid. 

Om to år er det stortingsvalg. Etter som-
merens grufulle hendelse har vi mange 
ganger hørt «mer demokrati». Andre 
sitater jeg har merket meg er «Det spiller 
ingen rolle hvilket parti du stemmer på, 
bare du stemmer» og «Den som stem-
mer, bestemmer». Med mitt hørselstap er 
det en evig kamp å få tilstrekkelig med 
informasjon om hva politikerne står for 
og arbeider for. Å stole på programerklæ-
ringa deres blir som å stole på reklame. 
Uten å få med seg direkte uttalelser fra 
sentrale politikere, føler jeg meg ute på 
tynn is hver gang jeg stemmer. At jeg 
ikke er bedre orientert enn jeg er, er 
ikke flaut for meg. For jeg gjør en reell 
innsats for å skaffe meg så god informa-
sjon og oversikt som mulig. Men det 
er flaut for politikerne og mediene som 
ikke viser vilje og handlekraft nok til å 
gjøre informasjonen tilgjengelig for meg. 
NRK tegnspråktolker og tekster mange 
programmer. Jeg er takknemlig for viljen 
til direkteteksting, men den er dessverre 
ofte pinlig dårlig. Til tider så dårlig at 
det skaper mer forvirring enn opply-
sing. En mulighet kunne vært å tekste 
ordentlig etter sendingen og sende det i 
reprise dagen etter, med skikkelig tekst? 
I tillegg til den direktesendte versjonen 
med direktetekst. TV2 er en stor synder 
i klassen. Når har de tekstet et politisk 
debatt-program? Denne høsten har de 
hatt et valgprogram som heter «Du be-
stemmer». Uteksta, selvsagt. Programtit-
telen har lyst mot meg nærmest som en 
hån. Tross riktige og flotte ord om «mer 
demokrati», var høstens valgdeltakelse, 
som før, skuffende lav. Nå skal ikke 
jeg påstå at valgdeltakelsen blir bedre 
dersom tv-sendte politiske programmer 
blir tekstet, men vi er ifølge HLF ca 700 
000 hørselshemmede i Norge. Det er 
dermed fare for at en stor del av befolk-

ningen ikke får tilstrekkelig politisk 
informasjon. Når du mister informasjon 
fra politiske programmer og debatter, 
så mister du også muligheten for å delta 
i politiske diskusjoner på jobben, med 
venner, naboer og i andre sosiale sam-
menhenger. Du blir ufrivillig politisk 
passivisert. Dette er ikke en bagatell. Det 
er ikke sant at det ikke spiller en rolle 
hvem vi stemmer på, bare vi stemmer. 
Da hadde demokratiet vært en vits. Vi 
som stemmer, bestemmer heller ikke hvis 
vi ikke vet hva vi stemmer på. At tv har 
lov til å sende politikk og samfunnsrela-
terte programmer uteksta er et gedigent, 
demokratisk problem.

I 2013 er det stortingsvalg. Politikerne 
ønsker høyere valgdeltakelse, og de har 
makt til å tvinge tv til å tekste. I 2013 vil 
jeg ikke føle meg ute på tynn is. Da vil 
jeg kunne si: «Jeg stemmer, og jeg vet hva 
jeg stemmer på.» I mellomtida holder jeg 
nærmest pusten i påvente av hva politi-
kerne i Tønsberg kommune bestemmer 
seg for, når det gjelder vår sønns skoles 
fremtid.

Hørselshemmet,
hva så?

Den som stemmer,  bestemmer?

Anne Kristine Grønsund, er 
fast spaltist i DT i år. 
Sivilstatus: 38 år, gift, to gutter. 
Fødested: Grimstad.
Utdannet: Lærerhøyskolen på 
Notodden, og audiopedagog-
utdannelse fra ISP, Universite-
tet i Oslo.
Jobb: Har jobbet som lærer 
både på Skådalen og Nedre 
Gausen. De siste årene har 
jeg jobbet som rådgiver/
tegnspråkkonsulent på Nedre 
Gausen og har mest kontakt 
med foreldre til hørselshem-
mede, men også med lærere 
og elever.
Hørselsstatus: Født tunghørt, 
men som godt voksen ble 
hørselstapet større og de siste 
årene har jeg vært døv. 
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Oslo og Trondheim til topps igjen
Det var en ordentlig god fotballkamp i herreklassen under årets døvemesterskap på Hamar 
1. og 2. oktober. Det var den avgjørende kampen mellom Oslo A og det fusjonerte laget fra 
Stavanger/Bergen. Det var også mesterskapets siste kamp. Begge lag hadde vunnet sine tre fore-
gående kamper.

Osloguttene jubler for sitt 27 mesterskap av 36 mulige etter 1970.

Oslo A med en målskår på 29 – 1 og 
Bergen med 19 – 0. Nå var spørsmålet, 
kunne det sammenslåtte laget fra Vest-
landet tukte Oslo? Det begynte ikke så 
verst for vestlendingene. Første omgang 
var omtrent jevnspilt. Vi noterer første 
sjanse for Oslo etter 3 minutter da Karimi 
spiller en fin ball fra kanten til spissen 
Ahmed, men målvakten avverger skud-
det. Samme mann er i aksjon 5 minut-
ter senere da raske Andrè Røine løper fra 
med- og motspillere, men uten å få ballen 
i mål. Vestlendingene har sine farligste 
sjanser på venstrekanten der Casper Vå-
gen tar ansvar både fremover og bakover 
på banen med stor løpskapasitet. Så etter 
26 minutter lykkes Andrè Røine med ett 
av sine mange flotte raid, innlegget setter 
Alexander Wroldsen i mål, 1 – 0 til Oslo. 
Stavanger/Bergen kommer sterkere utover 
i omgangen og utligningen med mester-
skapets toppskårer Guttorm E. Jørgensen 
skaper ny nerve i kampen. En forholdsvis 
jevnspilt første omgang med et lite over-
tak til Oslo.

I annen omgang kjører Oslo totalt over 
motstanderne. De spiller fin, ballbesitten-
de fotball, og vestlendingene blir løpende 
i mellom og har mer enn nok med å for-
svare seg. Det er derfor helt fortjent når 
mesterskapets konge, Shahzad Ahmed 
gjør 2 – 1 på en fantastisk skåring fra kan-
ten av 16 meteren via stangen. 2 – 1.
Først 10 minutter ut i omgangen kommer 
strategen Joakim Røine på banen. Det 
forteller mye om Oslolagets styrke at han 
har sittet så lenge ubrukt. Han bygger seg 
forsiktig opp etter tidligere skade. Med 
Joakim på banen blir Oslodominansen 
enda tydeligere. I det 53 minutt punkteres 
kampen. Hovedstadsguttene får straffe og 
Shahzad skårer sikkert, 3 – 1. Oslo ruller 
opp det ene angrepet etter det andre, men 
flere mål blir det ikke.

Oslo har et teknisk skolert lag som er jevnt 
besatt på alle plasser. Kanskje finner vi en 
liten svakhet i forsvaret og målvakten? 
Laget spiller publikumsvennlig fotball og 
har god struktur på spillet. 
Stavanger/Bergen er slett ikke dårlige, 
men i finalen møtte de sine overmenn. 
Hvis laget skal bli bedre må de nok spille 
flere kamper, de bør delta i kretsserien en-
ten i Stavanger eller Bergen. Det finnes 
ingen annen mulighet om de skal ha håp 
om å ta igjen Osloguttenes ferdigheter. 

Bronsefinale kvinner
I kvinneklassen deltok fire lag som spilte 
serie. De to beste lagene møttes i finalen, 
mens de to svakeste spilte bronsefina-
len. I kampen om tredjeplassen kjempet 
Trondheim B mot Bergen. I innledende 
kamp vant bergenserne 3 – 2, nå ville 
trønderne har revansje. Etter 5 minutter 
skåret Trondheims beste spiller Liv June 

Krag det første målet på et glimrende 
langskudd. Men bare to minutter senere 
utlignet Hege M. Ulstein på en gjennom-
løping og et lurt skudd mellom beina på 
målvakten. 10 minutter ut i kampen brin-
ger Nina Solem trønderne foran igjen. 2 
-1 på et fint langskudd nede. Trondheim 
har det meste av spillet. Liv June har et 
skudd i stangen. Like før pause handser 
en Trondheimspiller i eget felt og dom-
meren peker på straffemerket. Den setter 
Elisabeth Kindt kontant i mål, dermed
2 – 2 til pause.

I andre omgang er Trondheim mer sliten 
enn Bergen. Elisabeth har skudd i stangen 
for bergenserne. Spillet bølger fram og til-
bake og det synes klart at det laget som 
får mål vinner kampen. Det gjør Bergen 
etter et kjempeskudd av kampens beste 
spiller Roda Thonan. Det er sjelden vi 
ser så vakre skåringer. Vel fortjent bronse 
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til Bergen med et lag som har 
gjennomsnittsalder 16 år.

Kvinnefinalen
Finalen ble spilt mellom 
Trondheim A og Oslo. I inn-
ledende kamp vant de sei-
ersvante jentene fra Nidelven 
hele 7 – 0. Vi håpet på en jev-
nere finale og det ble det. Oslo 
sjokkåpnet ved å ta ledelsen 
med målsniken Anja Hofsøy 
Tolsrød. Bare to minutter se-
nere har laget også en livsfarlig 
corner som kunne gitt 2 – 0. 
I stedet kontrer lynraske Tone 
Rørstad og stillingen er 1 – 1. 
Noen minutter senere nikker 
Sissel Lysø trønderne i ledel-
sen. Første omgang er jevnspilt 
og Oslo fortjener ros for at de 
klarer å utfordre de alltid vin-
nende jentene fra Trondheim.

I andre omgang blir det nesten 
bare Trondheim. De spiller 
ballen elegant langs bakken i 
fine kombinasjoner og produ-
serer den ene sjansen etter den 
andre, men Oslo sin målvakt 
Petrine Olgeirsdottir er både 
god og heldig. Unni Helland 
er tilbake med silkefoten et-
ter mammapermisjon, men 
Oslo har Katrine Grindheim 
Søyland og hun binder et de-
fensivt dyktig Oslolag godt 
sammen. Først 15 minutter 
ut i omgangen får Trondheim 
belønning, Nina Solem beiner 
ballen i mål etter et frispark 

innlegg. 5 minutter før ful tid 
fastsetter Tone Rørstad slutt-
resultatet til 4 – 1.

Det er den beste kvinnekam-
pen vi har sett for døve i Norge. 
Trondheim vant fortjent, men 
Oslo nærmer seg – ballteknik-
ken er blitt bedre, men det er 
mye å hente på kondisjon og 
fysikk. Neste år arrangeres dø-
vemesterskapet i Oslo, vi sier 
ikke mer!  

døvefotball, bare futsal og is-
hockey.
Da må vi nevne at Eetu ble 
kåret til verdens beste døve is-
hockeyspiller under VM i Ca-
nada for to år siden, han sier 
det ikke selv, beskjeden som 
han er.
- I Finland spiller jeg på et 4. 
divisjonslag i fotball, men det 
er kjempegøy å spille sammen 
med Oslo Døves Sportsklubb, 
forteller den atletiske finnen.

- Jeg holder meg i form ved å 
trene fotball to ganger i uken. 
Dessuten går jeg mye turer i 
fjellet, det er jo en fin form for 
høydetrening, ler Tore Solem 
(bildet over).
- Jeg har ikke vært plaget av 
skader. Når det gjelder nivået 
på mesterskapet ser jeg at Oslo 
A er gode, men ellers synes jeg 
kvaliteten var bedre før. Det er 
noen virkelig gode individu-
elle spillere på alle lag, men det 
hjelper ikke i en lagidrett, der 
må alle være gode, sier vetera-
nen som var med på å spille 
Trondheim fram til bronseme-
daljer.
- Hvordan klarer Trondheim å 
stille eget lag, mens Bergen og 
Stavanger ikke gjør det?
- Vi er flink til å skape kontakt 
med deltidselevene som kom-
mer til døveskolen i Trond-
heim. Det er mange døve og 
tunghørte spillere som er med 
i hørende klubber, det gjelder 

Roda Thonan, Bergen, kampens 
beste spiller i bronsefinalen.

blir derfor mye tydeligere enn 
tidligere.
- For Oslo er det viktig å delta 
i Champion ligamesterskapet 
for døvefotballag i Europa. I 
år ble mesterskapet arrangert 
midt i sommerferien og da 
klarte vi ikke å stille lag, men 
neste år håper vi det blir en 
helg i mai. Vi er sulten på eu-
ropacupspill.
- Det er flott med to dommere 
på kampene her, og begge med 
flagg. To dommere ser mye 
mer enn en, spesielt ser de off-
side mye lettere, avslutter elds-
tebror Røine.

Heidi Sem Aasbø, Trondheim, ble 
toppskårer med 13 mål.

Noen profiler

Joakim Røine, Oslo A

- Jeg og Hassan spiller for 
det hørende laget Teisen i 
Oslo. Resten av Oslo A trener 
sammen to ganger i uken og 
spiller seriefotball der de har 
gjort det særlig bra i høst, for-
teller Joakim Røine.
- Jeg ser at de beste spillerne i 
døvemesterskapet blir bedre, 
mens de svakeste blir dårli-
gere. Forskjellen på spillerne 

Tore Solem, Trondheim, 53 år er så sprek at han kan spille i mage år 
fremover. Her flankert av lagets yngste spillere Emil Hareide og Mikal A 
Fossen, begge 16 år.

Eetu Keski-Levijoki, Oslo A og 
Finland

- Jeg bor i Helsingfors og er 
kommet til Norge bare for å 
delta i døvmesterskapet. Jeg 
bodde i Oslo et halvt år i 2007, 
derfor har jeg fotballbånd til 
Norge. I Finland har vi ikke 
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bare å få etablert kontakt med 
dem. 

Bak fra venstre: Bujar Shehu, Henrik T. Johannessen, Hashmatullah Karimi, Geir Johannessen, Shaafia Ali, 
Eetu Keski-Levijoki, Usman Muneer, Alexander Wroldsen, Morten Sletten og Joakim Røine.
Foran fra venstre: Rashad Aslam, Kim Roar Strøm Røine, Andrè Røine, Leon Olaussen, Babar Ali, Shahzad 
Ahmed og Ola Færder. Foran ligger Hassan Yussuf.

Arrangementet på Hamar var på alle måter helt førsteklasses med utret-
telige Johnny Olsen i spissen. Her en del av kjøkkengjengen som sørget for 
at alle fikk mat og drikke, fra venstre Nanna Hauklien, Tordis Olsen, 
Gertrud Olsen, Randi Byvold og Inger Åse Johansen. De to som hadde 
hovedansvaret for salget Silje Pedersen og Henriette Thorsteinsen gjemte 
seg for fotografen,

Guttorm E. Jørgensen, Stavanger/
Bergen, skåret mest hos herrene, 10 
mål puttet han.

Katrine Grindhaug Søyland, Oslo 
og Shahzad Ahmed, Oslo ble kåret 
til mesterskapets beste spillere. Ka-
trine er blitt 21 år. Hun har alltid 
vært et stort talent, men har ikke 
alltid vært like motivert til trening 
– men nå er hun seriøs nok.

Knut Haave, Stavanger/Bergen, 
trener

- Verken Bergen eller Stavan-
ger klarer å stille egne 11-er lag 
i fotball. Begge byene har 7 – 8 
spillere som trener. Problemet 
er at de eldre spillerne har gitt 
seg, de er ikke motiverte nok 
til trening og reising, sier Knut 
Haave.
- Vi  når ikke ut med informa-
sjon om døvefotballen til spil-
lere som er integrert, der har vi 
en utfordring fremover.
- Felleslaget Stavanger/Bergen 
har hatt tre felles treningssam-
linger og ellers trener guttene 
hver for seg i de to byene. I 

futsal vil lagene spille hver for 
seg, men skal vi klare å stille 
fotballag må vi nok fortsette 
samarbeidet.

- Jeg trener 3 – 4 ganger i uken 
med Vålerenga, sier Kathrine 
G. Søyland. Det var ikke så 
lett på treningene den første 
tiden, men jeg mener vi døve 
må tåle litt. Jeg var tålmodig 

på treningene og begynte fra 
bunnen. Etter hvert fikk jeg 
tillit. Treneren tar hensyn til 
meg, medspillerne er greie – og 
jeg føler vi har god kontakt.

- Hvordan er det å være med i 
døvemesterskapet med spillere 
som er så mye dårligere enn 
deg?
- Jeg trives veldig godt på 

 Oslolaget. Jeg tar kampene 
som en utfordring. På døvela-
get får jeg andre oppgaver enn 
i Vålerenga, jeg får prøve an-
dre sider av meg selv. Jeg må 
få skryte av treneren vår Bjørn 
Røine, han er den flinkeste 
treneren jeg har hatt i døve-
miljøet. Han gjør en flott jobb 
for kvinnelaget i Oslo, roser 
Katrine.



    Urpremiere 21. oktober i Oslo
    Turnépremiere 27. oktober i Trondheim
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