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Forsiden: Jeg treffer gjennom året mange mennesker, noe av det første de spør meg 
om er hvor mye snø det er på Ål. Men det er 10 år siden jeg flyttet fra Ål til hjem
byen Bergen. Jeg veksler mellom å jobbe fra kontor i Bergen Døvesenter og NDFs 
kontor i Oslo. På Ål er jeg bare når vi er på hytta, som er motivet på forsiden. Bildet 
er tatt i fjor, da var det både sol og snø på Ål – til glede for blant annet barnebarna 
Ida (snart 10!) og Erik (7). Redaktøren.
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Wesolych Swiat  
Bozego Narodzenia

Helge Herland
Redaktør

Overskriften er en spesiell julehilsen til de mange 
døve vi har fått til landet fra Polen. Slik ønsker 
de hverandre god jul der. Noe av det beste i døve
miljøet er at vi har fått så mange nye landsmenn fra 
andre land og kulturer. Bare tenk på hvordan døve 
fra  Polen styrker vårt lille miljø i Norge. På samme 
måte er det med innvandrere fra andre land, derfor 
sier vi like godt:

Cestitamo Bozie (jugoslavisk), Froehliche 
Weihnachten (tysk), Noeliniz Ve Yeni Yilinizis 
 Kutlu Olsun, det siste var tyrkisk og da tenker 
vi blant annet på vår eminente skuespiller Ipek 
D.  Mehlum og familien hennes i Stavanger, 
der  mammaen er en fantastisk ressurs innenfor 
tegnspråk poesi. 

På Conrad Svendsen Senter 
finner vi en humør spreder 
i  fysioterapeuten Seref 
 Yardimci, for å nevne noen.

Miljøet vårt ville vært fattig 
uten folk fra andre land. På Døves Media er det 
daglig leder fra Sveits, Ål folkehøyskole og kurs
senter for døve har rektor fra Island, Gledileg Jol 
og teatersjef Mira Zuckermann kommer fra Israel: 
Mò adim  Lesimkha. Vi var så naive i vår barnetro 
at norske døve behandlet alle døve innvandrere med 
respekt og kjærlighet. At alle døve, uansett hvor de 
kommer fra, er en «familie» som kjenner fellesskap 
til hverandre. At døvemiljøet ble spart for mobbing 
av våre nye landsmenn, men vi er blitt fortalt at slik 
er det ikke. 

I’d Miilad Said Oua Sana Saida, hilser de hverandre 
i mange araberland. Vi har døve fra både Iran, Irak, 
Egypt og andre arabiske land. 

Alle som kjenner Ali i Bergen synes han er kjerne
kar, men mange av de samme folkene har negative 
holdninger til arabere. Er det ikke rart? Når vi blir 
kjent med mennesket og ikke bare araberen ser vi at 
han er en berikelse å ha som venn. Er det så viktig 
om vi er kristne, muslimer, hinduer, jøder eller noe 
annet? Felles for alle vi møter på tvers av tro og 
hjemland er at de ønsker fred og vennskap.

Merry Christmas til alle i døvemiljøet som kommer 
fra engelsktalende land. Noen av dem bor på Ål. En 
av dem holdt en flott forelesning under fagdagen 
ved Døves Kulturdager i Oslo, takk for det Joseph 
Murray. Og den meget dyktige estlandske lafteren 
som vi traff på Flå; Häid jôule! Vi glemmer ikke 

våre italienske venner, en av 
dem svinger tennisrackerten 
bedre enn de fleste andre: 
Buone Festa Natalizie. Så har 
vi den store gruppen russere 
som er kommet, mange for å 
dele sine liv med norske døve: 
Pozdrevlyayu s prazdnikom 

Rozhdestva is. Tro bare ikke vi har glemt vår gode 
venninne Jeanne Mehlum som kom fra Nederland 
og fant kjærligheten i Norge; Vrolijk Kerstfeest.      

Glædelig Jul til danskene, de kan trenge en god 
juleferie som oppladning til VM i fotball der de skal 
prøve å ta poeng fra Tyskland, Portugal og Neder
land.  Nei, vi har ikke glemt våre finske venner: 
Hyvaa joulua, men det er umulig i denne artikkelen 
og nevne hvert eneste land – derfor sier vi det til 
slutt både på norsk og svensk: God Jul til alle!

Døve i Norge kan ikke alene skape fred og rettfer
dighet på jorden, men vi kan skape varme og omsorg 
i et mobbefritt miljø. Vi kan tenke globalt og handle 
lokalt.
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 Det å reise rundt med teaterforestil
lingen «Jeg var Fritz Moen» har vært helt 
fantastisk. Det er vanskelig å beskrive. 
Jeg har aldri opplevd så mye publikum, 
omtale i media og det at vi har brutt en 
barriere ved at døve og hørende spil
ler sammen. At talespråk og tegnspråk 
brukes sammen på scenen. Jeg føler 
vi blir tatt mer seriøst når vi jobber 
sammen med de hørende skuespillerne. 
Publikum ser på helheten i forestillin
gen og hvordan vi klarer å formidle det 
sterke innholdet som ligger i den. De 
henger seg mindre opp i detaljer, som for 
eksempel hvilket tegn vi bruker og om de 
forstår alt som sies i forestillingen. 

Vi er på kafe i Oslo. Ronny tenker seg 
godt om før han svarer på mine spørs
mål. Det er viktig for ham at intervjuet 
kan fortelle noe om det å arbeide som 
skuespiller, hvordan teaterforestillin
ger jobbes fram gjennom felles innsats 
mellom instruktør, skuespillere, språk
konsulenter og tolker. Han vil ikke at 
intervjuet skal dreie seg om ham som 
person. Jeg får stadige spørsmål om jeg 
har forstått hva han egentlig mener. Og, 

ja, vi skjønner både hva han tegner og 
hva han mener – men å intervjue Ronny 
skriftlig yter ham ikke full rettferdighet. 
Skriftspråket er for fattig til det. 

 Samarbeidet mellom Teater Manu og 
Riksteatret om forestillingen gjør at vi 
når ut til så mange flere hørende. Folk 
som ikke kjenner døve eller tegnspråk får 
nå servert utdrag av Fritz Moens forferde
lige skjebne i en språkblanding de aldri 
har opplevd. Vi er fem skuespillere, to 
døve og tre hørende. Alle bruker tegn
språk og talespråk om hverandre. I disse 
rollene er det også helt naturlig at vi døve 
i sekvenser bruker tale og tegn sammen, 
slik Moen ofte gjorde.
 Hvordan er det å samarbeide med 
hørende skuespillere?
 Veldig inspirerende! Vi fungerer godt 
som gruppe. De hørende skuespillerne 
viser stor respekt og positiv interesse for 
tegnspråk. Da vi 6 uker før premieren 
møttes til første leseprøve var vi selvsagt 
forvirret og usikre. Det var en kjempeut
fordring å få til en felles forståelse mel
lom skuespillerne og instruktøren Kjersti 
Horn om hvordan forestillingen skulle 

utformes. Manuset ble stadig endret, de 
hørende måtte sette seg inn i døves kul
tur og lære seg tegnspråk. Vi døve måtte 
gå ut av vår vante forestillingsverden med 
bare å jobbe i et tegnspråkmiljø til å få et 
mye videre perspektiv.

Skuespiller er hardt arbeid
Ronny roser de faste teatertolkene, 
instruktøren, språkkonsulenten, hans 
døve medskuespiller fra Danmark, Bo 
Hårdell  og de tre hørende skuespillerne. 
Han snakker varmt om hele teamet bak 
forestillingen. Fra de første famlende 
ukene med leseprøver, jobbing med hele 
tiden å tilpasse manuset, få tegnspråk og 
talespråk til å utfylle hverandre – og så få 
til selve dramatiseringen, det å gå ut av 
seg selv og inn i rollene og formidle det 
slik at publikum blir grepet. 

 Vi jobbet fra kl. 10 – 16 og så ofte en ny 
økt fra kl. 19 – 22 hver dag. Det er hardt 
og det er et psykisk press. Jeg tenkte mye 
på om døve ville forstå forestillingen, 
eller ville det bli en forestilling som bare 
det hørende publikum hadde utbytte av. 
Det lå i bakhodet mitt i hele trenings

Jeg er Ronny Patrick Jacobsen
helge.herland@doveforbundet.no

 Å få spille på Nationaltheatret er det største jeg har opplevd i jobbsammenheng. Det er en 
drøm som går i oppfyllelse. Det er vel første gang døve får innpass på landets hovedscene, spør 
Ronny Patrick Jacobsen (39) fra Oslo.
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perioden. Å være skuespiller er mye 
jobbing, det er mye slit, så ingen må tro 
at skuespillere er primadonnaer som lever 
et luksusliv på flotte hoteller.
 Det er vel stas å dra rundt i landet på 
turne?
 Vi får sett hvilket flott land vi har, men 
man blir fort lei av å kjøre buss og sove 
på hoteller. Neste morgen er det videre til 
en ny forestilling på et nytt sted.

 Hvordan er kontakten med de hørende 
skuespillerne under turneen?
 Den er god, de tre er flotte personlig
heter. De har lært seg mye tegnspråk og 
vi kan prate sammen om enkle saker, 
altså slik overfladisk prat – men skal vi 
diskutere dypere må vi bruke tolk. Vi 
har sagt til de tre at de må få sine frie 
stunder, når de vil slappe av skal de ikke 
være redd for å prate seg imellom uten å 
tenke på oss døve. Holdningen de tre har 
til oss døve, til tegnspråk og til det at vi 
skal fungere best mulig som gruppe er 
helt enestående. 

Ville ikke bli baker
Ronny Patrick Jacobsen er opptatt av at 
vi skriver hans fulle navn. Pappaen ville 
at han skulle hete Ronny, mens mam
maen ønsket Patrick, så da ble det begge 
deler. Han var elev ved tidligere Ila skole, 
det som nå er Vetland skole i Oslo og har 
videregående skole på Sandaker og Sogn. 
Det siste var bortkastede år forteller han. 
 De ville jeg skulle bli baker, men jeg 
hadde bare en tanke i hodet; jeg ville bli 
skuespiller. Lærerne bare lo av det. Jeg vil 
si til unge som drømmer om å bli skue
spillere: skaff dere en annen utdanning i 
tillegg. Det er vanskelig å leve av å være 
skuespiller. Vi får ikke fast ansettelse. 
Når jeg er ferdig med «Fritz Moen»
forestillingen til jul har jeg ikke arbeid å 
gå til i januar og februar. Økonomisk er 

det derfor en usikker jobb.
I mars er neste sikre engasjement for 
Ronny Patrick. Da skal han spille i mu
sikalen «Fame» for Tyst Teater i Sverige. 
Som den eneste ikke svenske skuespil
leren. Den jobben legger beslag på tiden 
fram til sommeren og betyr pendling 
mellom Oslo og Ørebro, der forestillin
gen skal vises fast, fordi den er for stor til 
å reise på turne med. Det blir mye fravær 
fra familien tenker vi.

 Ja, uten familiens støtte og forståelse 
hadde det aldri gått. Beata stiller opp og 
tar ekstra tak for familien, det er jeg utro
lig takknemlig for. Barna Zara på 9 år og 
Isaac på 6 ønsker nok at pappaen var mer 
hjemme, men de forstår at det må arbeid 
og lønn til for at det skal bli mat på bor
det. Heldigvis kan vi prate sammen på 
bildetelefon når jeg ikke er hjemme. Jeg 
er heldig som har en så snill familie.

Ronny Patrick forteller at han helt fra 
han var barn har likt å opptre og un
derholde andre. Han smiler ved tanken, 
men smilet forsvinner fort når vi minner 
han på rollen i NRKs julekalender «Den 
gylne hale» som ble vist i 1989.
 Uff, må vi snakke om det. Da var jeg 17 
år og veldig naiv. Jeg var bare lykkelig for 
å få spille sammen med kjente skuespil
lere. At jeg brukte et forferdelig tegn 
og tale språk var jeg ikke bevisst på den 
gang. Jeg synes det er pinlig å se på i dag. 
Mine barn har ikke fått se den serien, 
selv om jeg ser at den nå er lagt ut på 
NRK sine nettsider. Jeg ble helt styrt av 
andre den gang og hadde ikke kunnska
per om tegnspråk som språk.

Det var heller ikke å vente. Da var tegn
språknorsk, som det ble kalt, akseptert 
av flertallet. Serien ga uansett døve og 
tegnkommunikasjon et stort løft. 

Spør du prin
sesse Märtha Louise 
hvorfor hun har lært 
seg litt tegnspråk, 
er svaret at hun som 
barn ble fenget av 
«Den gylne hale, 
som bruker tegn og 
tale».

 Det er store 
kontraster fra 

Skuespiller

advents serien for 22 år siden og dagens 
tegnspråklige forestillinger. Teater Manu 
kan feire sine første 10 år, og jeg har 
fått være med i så mange forestillinger. 
Best husker jeg den første oppsetningen, 
«Hjelp, vi får gjester». Av andre forestil
linger minnes jeg best «Privattimen» og 
den vi spiller nå.

Endelig akseptert i Norge
 Jeg føler at det tok noen år før jeg ble 
akseptert som skuespiller i Norge. Jeg 
hadde et gjestespill på Tyst Teater, det 
ga meg større selvtillit for der fikk jeg 
mer ros enn jeg var vant til her hjemme. 
Det ga meg trygghet som jeg vokste på. 
For meg er det viktig å få tilbakemelding 
på at det jeg gjør er bra, at det ikke bare 
er den negative kritikken som kommer 
fram, selv om den er viktig den også. 
Forstår du hva jeg prøver å si?

Ja, vi forstår ham. Han er, som mange 
skuespillere, en følsom person. Det kan 
svinge fort mellom latter og gråt. Presset 
man opplever i prøveperioden når man 
sliter med å komme inn i rollen, jobber 
for å gi den rette tolkningen, få til sam
spillet med de andre og hele tiden vite at 
klokken tikker mot premieren. 
Så står man på scenen og spiller ut i en 
mørk sal der en hverken ser eller hører 
publikums reaksjoner. Skuffelsen over 
å bli slaktet av de sureste kritikerne et
ter forestillingen, eller gleden som når 
et samlet pressekorps enstemmig roser 
innsatsen til skuespillerne i «Jeg var Fritz 
Moen» gjør skuespilleryrket til noe helt 
spesielt. 
Vi som har fulgt Ronny Patrick Jacob
sens skuespillerkarriere gjennom 20 år 
har sett en usikker skuespillerspire utvi
kle seg til en dyktig karakterskuespiller 
og veien er ikke slutt. Vi har mer å glede 
oss til! 
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

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

Tegnnytt på NRK
helge.herland@doveforbundet.no

På Tegnnytt 5. desember var det Terje Lund som fortalte de viktigste 
nyhetene fra det siste døgnet. 

Leder for NRKs tegnspråkprogrammer Siri Antonsen takker fire av de 
mest erfarne tegnspråklige nyhetsoppleserne, fra venstre Knut Bjarne 
Kjøde, Terje Lund, Lise Marie Nyberg og Beata Slowikovska.

Premierefesten bød på god mat, blant annet en flott marsipankake. Det 
vanket taler og gode ord fra mange, blant annet gratulerte Bjørn Kristian-
sen fra NDF for at NRK stadig tar nye skritt fremover, nå med tegnsprå-
knyheter som også gis på talespråk og med visuell billedlegging. I en annen 
tale lovet NRKs leder for strategi og prosjekt Anniken Bjørnstad at NRK nå 
vil ta norsk tegnspråk på samme alvor som bokmål, nynorsk og samisk.

Mandag 28. november hadde NRK1 premiere på nye nyheter på tegn-
språk, sendingene som er blitt sendt kl. 17.55 i over 20 år heter nå Tegn-
nytt og inneholder både stillbilder og film. Premieren ble markert med en 
mottakelse i NRK, på bildet feirer Knut Bjarne Kjøde med champagne. 
Det var han som var på skjermen premierekvelden. NRK gjør opptak av 
feiringen til et Dagsrevyinnslag senere på kvelden.
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Viktig å være stolt 
av eget språk 
I tre dager var det forelesninger om tegn
språkenes status i verden. Utfordringen 
er felles for de fleste land. Med CI skal 
hørselshemmede barn få så god hørsel at 
tegnspråk er unødvendig. Dette kan føre 
til at bruken av tegnspråk blir mye min

dre og i verste fall kan det føre til at tegn
språk blir utryddet. Direktør i Språkrådet 
Arnfinn Muruvik Vonen understreket at 
holdningen til et språk er viktig for om 
det skal overleve eller ikke. 

 Det å være stolt av språket sitt er viktig 
for at det skal overleve. Vi har alle et 
ansvar som ambassadører for tegnspråk. 
Han fortalte at et av de nordiske tegn

språkene, svensk/finsk tegnspråk er et 
truet språk. Gruppen som bruker dette 
språket i Finland blir stadig færre. Med 
tanke på norsk tegnspråk er det viktig 
at vi kan argumentere godt for fordelene 
ved å bruke språket. Det er viktig med 
bevisste språkbrukere. Han fortalte at 
moderne hebraisk tidligere var et truet 
språk, men det er nå hovedspråket i 
Israel.
 Jeg ser ikke noen umiddelbar fare for 
at norsk tegnspråk skal bli borte. Norge 
tilbyr foreldre til hørselshemmede barn 
40 ukers opplæring i tegnspråk og mange 
bruker dette tilbudet. Det som kan skje 
med tegnspråket i Norge er at det kan bli 
mer påvirket av norsk talespråk, vi ser at 
en stor gruppe barn får undervisning i 
kombinasjonen talespråk og tegn.
Vonen pekte på at de fleste døve barn får 
CI, at de fleste blir inkludert i hjemme
skolen og at rådgivningen til foreldrene i 
valg av språk har stor betydning. Det er 
alvorlig hvis foreldre med barn som har 
CI velger bort tegnspråk.
 Det er stort behov for økt forskning i 

Noe av seminaret ble holdt på folkehøyskolen og noe i kulturhuset, som vi ser her, med seminarleder Joseph Murray helt nede til venstre.

 Mange undret seg over at jeg kunne flytte til Norge og Ål, denne lille fjellbygden langt fra verdens 
sentrum. Men her er vi nesten 100 representanter, fire av dem parlamentsmedlemmer i sine hjem
land, fra 21 land i Europa, Amerika, Afrika, Asia og Australia for å diskutere tegnspråkenes status 
og fremtid, sa rektor Berglind Stefansdottir, som også er president i EUrådet for døve (EUD).

Er tegnspråk utrydningstruet?

helge.herland@doveforbundet.no

Rektor Berglind Stefansdottir åpnet seminaret på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Hun 
bruker internasjonalt tegnspråk, mens Hilde Haualand tolker til norsk tegnspråk, sjeldent med døve 
tolker!
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Bonaventura er nedlagt. Alle barn får CI, 
og pedagoger og leger fraråder foreldrene 
å satse på tegnspråk. 

 Barna skal lære å tale og lytte, tegn
språk er skadelig for denne utviklingen 
mener ekspertisen i Danmark. I dag har 
den enkelte kommune all makt over hvor 
hørselshemmede barn skal få sin under
visning. Døveforbundet føler seg over
kjørt i diskusjonen, ingen vil lytte til vår 
erfaring og våre kunnskaper. I stedet blir 
vi beskyldt for kjempe vår egen kamp og 
ikke barnas kamp. Vi kommer snart til et 
punkt der vi må spørre oss selv hvor mye 
tid forbundet skal bruke på barn med 
CI, i forhold til det arbeidet og tilbudet 
vi skal gi til våre 4.000 tegnspråklige 
medlemmer, sa Niemelä.
Testene som er gjort av barn med CI 
er ikke utført i et naturlig sosialt miljø 
for barna, men i lydisolerte rom – og 
undersøkelsen er utført av personer som 
ensidig tror på CI og talespråk, og som 
er helt imot tegnspråk, sa den danske 
forbundslederen.
Situasjonen i vårt naboland i sør er så 
ille at flere familier med hørselshem
mede barn har flyttet til Sverige, særlig 
til Malmø, bare en halvtimes reise fra 
København. Foreldrene pendler til arbeid 
i Danmark mens barna er sikret en 
 tospråklig undervisning i Sverige.

20 forelesninger
Med 20 forelesningen på programmet er 
det umulig å gjengi alt, vi plukker derfor 
bare noen sitater fra noen av foredragene:

Stuart Blume, Nederland: Salg av CI er 
blitt stor butikk. For 20 år siden var det 
færre enn 2.000 i verden som hadde CI, 
nå er tallet 120.000. Firmaene som selger 
CI er flinke til å fremstille det som en 
fantastisk nyskapning, og de har et stort 
nettverk å spille på lag, ikke minst media 
som elsker å fremstille døve som blir 
hørende. Døveorganisasjonene har ikke 
det samme nettverket og bør kanskje 
samarbeide tettere med andre språklige 
minoritetsgrupper i argumentasjonen for 
eget språk, kultur og sosial tilhørighet 
overfor myndighetene.

Peter Hauser, USA: Det finnes ingen 
forskning som viser at tegnspråk sinker 
den talespråklige utviklingen. I USA 
blir det stadig flere hørende foreldre 
som bruker tegn til sine hørende barn 
for å komme tidligst mulig i gang med 
kommunikasjonen. Hørende foreldre 
med hørselshemmede barn burde tidlig 
få kontakt med voksne døve, det ville 

Leder i Danske Døves Landsforbund Janne 
Boye Niemelä er frustrert over situasjonen for 
hørselshemmede barn i Danmark som ikke får 
tilgang til dansk tegnspråk.

Jan Petter Strömgren er leder i Sveriges Hörselskadades Riksförbund, her sammen med internasjo-
nal tolk og den norske tolken Silje Osdal.

norsk tegnspråk. Det er ikke mange tiår 
siden språket fikk anerkjennelse som selv
stendig språk og det er mye vi ikke vet 
med sikkerhet om språket, sa språkdirek
tøren som nesten var på hjemmebane på 
Ål som tidligere elev ved skolen.

Sverige enige om tegnspråk
Sverige er i den unike situasjonen at både 
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) og 
Hörselsskades Riksförbund (HRF) er 
enige om at hørselshemmede barn skal 
tilbys i tospråklig oppvekst og under
visning. Med tospråklig menes svensk 
tegnspråk og svensk tale og skriftsspråk, 
sa forbundsleder JanPeter Strömgren i 
sin forelesning om ‹‹Tegnspråk i under
visningen av svenske tunghørte››.
 Vi har 32.000 medlemmer, mange 
av dem bruker svensk tegnspråk eller 
talespråk med tegnstøtte. Flere av våre 
styremedlemmer er tegnspråkbrukere, 
derfor er det helt naturlig at vi på våre 
styremøter bruker både tegnspråktolker, 
skrivetolker og teleslynge. Vi er opptatt 
av at alle skal være med i fellesskapet.
Strömgren, som selv er tunghørt, fortalte 
at i forbundsadministrasjonen jobber 
det tre som bruker tegnspråk. Han sa 
også at i ungdomsorganisasjonen deres er 
tegnspråk helt vanlig.
 Det er barnas beste som er det vik
tigste for oss, ikke hva som er best for 
foreldrene. Vi mener barna har rett til å 
få lære begge språkene, at de også lærer 
tegnspråk betyr at de har alle valgmu
ligheter senere i livet – som for eksempel 
det å kunne bruke tegnspråktolk under 
studier, møter og i arbeidslivet. Jeg treffer 
stadig eldre hørselshemmede som er bit
ter fordi de ikke fikk lære seg tegnspråk 
som barn. 
Forsamlingen måpte over hva de har fått 
til i Sverige, og hvorfor dette er så van
skelig i for eksempel Norge – og særdeles 
umulig i Danmark.

 Samarbeidet mellom SDR og HRF, 
pluss organisasjonene for foreldre og 
ungdom har vært tett og god de siste 15 
årene. Jeg har for eksempel hatt stort 
utbytte av å diskutere med tidligere 
president i SDR Lars Åke Wikström, 
derfor klarte vi i 2005 å uforme en felles 
politisk manifestasjon om tospråklig
het for hørselshemmede bare og andre 
tiltak til beste for gruppen, sa JanPetter 
Strömgren og høstet stormende applaus 
for sitt foredrag.

Dansk tegnspråk er truet 
Leder i Danske Døves Landsforbund 
Janne Boye Niemelä malte et mye dys
trere bildet av situasjonen for hørselshem
mede barn. Alle barneskolene for døve 
er nedlagt. Den tradisjonsrike foreldre
foreningen for hørselshemmede barn 
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Økonomi-leder
Ett års engasjement som 100% økonomisk leder med mulighet for fast ansettelse er ledig på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver vil bestå av følgende:
l Utvikle gode og enkle rapporteringsrutiner og maler, og rapportere månedlig til rektor og styre. 
l	Oppfølging og kontroll av inn- og utbetalinger (kunde og leverandørreskontro).
l	Være en viktig pådriver i budsjettarbeidet og den økonomiske planleggingen.  
l	Analyse og oppfølging ved avvik på regnskap, budsjett og kontantstrøm.
l	Delta i arbeidet med utvikling av skolens kommersielle aktiviteter.
l	Videreutvikle skolens økonomifunksjon ( herunder også lønnsarbeidet).
l	Lede og koordinere medarbeidere innen fagområdet.

Viktig egenskaper
        -  Kunne delta både operativt og strategisk innenfor økonomiområdet i organisasjonen
        -  Strukturert og samarbeidsorientert 
        -  Erfaring fra økonomifunksjonen og utdannelse på høyskolenivå  

Spørsmål kan rettes til berglind.stefansdottir@al.fhs.no
Søknad med CV sendes innen 15. januar 2012 til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve v/rektor, 
Bakketeigen, 3570 Ål. Eller elektronisk til berglind.stefansdottir@al.fhs.no

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse opprettet 
av Norges Døveforbund. 
Skolen ligger i Ål kommune som er den største kommunen i Hallingdal, 
med 4700 innbyggere. 
Ål har en storslagen natur og gode forhold for sport og friluftsliv. 
Ål har regionalt helsesenter og et veldrevet kulturhus med mange gode tilbud 
for skolens innbyggere og for regionen. Ål har videregående skole, 
godt utbygd grunnskole, kulturskoletilbud og full barnehagedekning.

Ambrose Murangira fra Uganda ble opptatt 
som utvekslingsstudent i Sveits. Han skrev ikke 
noe i søknaden om at han var døv, men det ord-
net seg både med tolk og det at mange sveitsiske 
og norske(!) medstudenter har lært seg ugandisk 
tegnspråk. 

fjernet mye av den usikkerheten for
eldrene har og før til at de ville senket 
skuldrene og fått et mer optimistisk syn 
på fremtiden.

Ambrose Murianga, Uganda: Familier 
i Uganda kan få 10 – 15 barn. Alle barn 
skal sendes til skolen, foreldrene skal be
tale for skolegangen, barna skal forsørge 
foreldrene når de blir eldre. Utfordringen 
er at døve barn i familien blir glemt og 
gjemt.
Vi var to døve som søkte oss inn som 
utvekslingsstudenter til universitetet i 
Zurich. Vi fortalte ikke at vi var døve. 
Vi hadde gode papirer så vi ble plukket 
ut som to av de seks som fikk ta studier i 
Sveits. Vel ankommet universitetet ble vi 
nødt for å fortelle at vi var døve, vi satt to 
uker uten tolk, de andre studentene tok 
notater for oss – så fikk vi tolker! Og ikke 
bare det, men vi startet kurs i ugandisk 
tegnspråk til en stor gruppe medstuden
ter. Så studenter fra Sveits, og det var 
også norske studenter i gruppen, lærte 
seg ugandisk tegnspråk, og da ler både 
Murianga og seminardeltakerne godt.

Dirksen Bauman, USA: Amerikansk 
tegnspråk (ASL) er det fjerde største 
fremmedspråket i USA, bare slått av 
spansk, fransk og tysk. For å studere på 
Gallaudet må alle være tospråklig, altså 
beherske ASL og engelsk skriftlig. Det 
arrangeres egne seks ukers sommerkurs 
for studenter som ikke behersker ASL, 

for stadig flere døve vokser opp uten 
tegnspråk og får utfordringer når de skal 
studere. I år deltok 49 studenter på de 
forberedende språkkursene.    

Blant de mange som deltok i debatten 
og med foredrag kan vi nevne Colin 
Allen, leder av WDF, Wilma Newhoudt
Druchen som er parlamentsmedlem i 
SørAfrika, vår gamle BBC kjenning 
Terry Riley som nå er leder av det britiske 
døveforbundet og vår egen Sonja Myhre 
Holten som fortalte om sitt arbeid som 
rådgiver i Språkrådet. Det blir en sentral 
oppgave for WFD i fremtiden og kjempe 
for verdens mange tegnspråk, i den 
kampen kan de støtte seg på FNkonven
sjonen om rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne, der flere artikler 
understreker døves rett til tegnspråklig 
undervisning, informasjon og kultur.

Joseph Murray ved Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve ledet konferansen, 
som var sponset blant annet av Utenriks
departementet, på en førsteklasses måte 
og beviste at man ikke trenger å arrange
re konferansene verken i Oslo, Roma eller 
New York for å samle verdens fremste 
døve. At Ål er verdens navle i døvemiljøet 
er derfor fortsatt (nesten) sant. 
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Marko Vuoriheimo, som er Signmarks 
egentlige navn, slo igjennom i Finland 
da han ble nummer to i landets Melodi 
Grand Prix i 2009. Låten Speakerbox 
sjarmerte publikum med et slående re
freng og tekster som ‹‹Damn, what̀ s next 
right? Movies for blind›› og ‹‹People fear 
what they caǹ t comprehend.›› 
Mye av det han skriver er basert på 
motsetningen i det at en døv mann lager 
musikken, han har en liten hørselsrest, 
bruker høreapparat, men oppfatter ikke 
mer enn bassrytmen i sangene sine. Han 
ønsker å markere og påvirke urettferdig
heten og uvitenheten han ser i samfun
net. Når vi treffer Signmark på hans 
kontor i sentrum av Helsingfors, sier han 
at låtskrivingen er basert på sinne. Et 
sinne som har røtter i skam som spenner 

over tre generasjoner.
Det startet med besteforeldrene som 
brukte å dra for gardinene slik at ingen 
kunne se at de brukte tegnspråk til 
hverandre. Det fortsatte med foreldrene 
som prøvde å få Signmark og broren til å 
la være å bruke tegnspråk i butikkene, for 
å slippe å vekke oppmerksomhet. Og det 
endte med Signmark selv og den  man
gelen på kunnskap og interesse han ble 
møtt med på skolen.
 Jeg aksepterer ikke et slikt samfunn, 
jeg kan ikke fordra det. Det knyter seg 
i meg når jeg møter en slik holdning, 
sier Signmark så engasjert at tolken må 
stoppe ham. Hun klarer ikke å oversette 
så fort som han tegner.
‹‹So loosen up, you seem a little uptight, 
right? Maybe casue  a deaf man came 

Signmark 
- en døv stjernerapper
Av Anton Assarsson og Mikael Delin - Oversatt fra svensk av Helge Herland

Med kraftig bassrytme og hendene fulle av poesi sprer den døve 
rapperen Signmark sitt budskap. Til tross for fengende musikk
videoer, folkelig utstråling og pop påvirkede låter finns det en 
alvorlig undertone hos den finske musikeren. Signmark er for
banna. 
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and stole your spotlight.›› Tekstremsem 
er hentet fra sangen Smells Like Victory 
og oppsummerer mye av Signmarks 
holdning. Debutet som hiphop artist 
kom allerede i 2006 med den selvtitulerte 
albumet Signmark og en medfølgende 
DVD. Albumet skapte  interesse ikke 
bare i Finland, men også internasjo
nalt. Han var tross alt verdens første døve 
rapper.
Det henger tre kalendere på veggen bak 
Signmarks skrivebord. En er for 2010, en 
for 2011 og en for 2012. Alle tre er fylt 
med postit lapper og markeringer med 
tusj. På en lapp står det Tanzania og på 
en annet USA. En lapp minner om pres
semøte og en annen om turne. Signmarks 
kalender er opptatt for lang tid framover.

 Det betyr at folk lytter til mitt bud
skap. Jeg kjenner forandringens 
vind.  Ellers hadde jeg ikke fått møte 
 Finlands statsminister, eller sittet her 
med en fulltegnet avtalebok.
Signmark synes den svenske hip hop 
 artisten Adam Tensta gjør det best ak
kurat nå, spesielt med låten That̀ s My 
Cool. Signmark har selv blitt et for
bilde for mange. Det har dukket opp en 
håndfull døve rappere i verden inspirert 
av hans suksess, og han har mailkontakt 
med de fleste av dem. Den ene er ame

rikansk, en annen tysk, noen bruker sin 
egen stemme, andre bare tegnspråk når 
de fremfører musikken. Brandon heter 
fyren du hører på Signmarks plater, det 
er han som rapper versene på talespråk. 
Signmark tegner. 
Signmark forteller at det krever mye 
arbeid å få talespråk og tegnspråk til 
å fungere samtidig, men det går. Den 
kraftige bassen som kjennetegner låtene 
til Signmark føler han i hele kroppen og 
hjelper ham til å finne de rette tegn
språklige uttrykkene. Et CIimplantat 
hadde kanskje gjort prosessen enklere for 
Signmark, men en slik operasjon har han 
ingen interesse av. Hele hans familie er 
jo døve.

Han forklarer hvordan musikken har 
utviklet seg siden den første platen. Den 
var etter Signmarks mening tyngre, 
mørkere og mindre tilgjengelig. Men de 
valgte temaene førte til diskusjoner. På 
det andre albumet, Breaking The Rules, 
valgte han å la seg påvirket mer av pop, 
gjøre musikken mer dansevennlig og 
med enda tydeligere bydskap. Resultatet 
var at folk i første omgang likte musik
ken, og for det andre la de bedre merke 
til teksten.
Målet for Signmark er å fortsette å for
midle det han brenner for. I den formen 

Fakta Signmark
Navn:  Marko Vuorinen Heimo
Alias  :  Signmark
Bor:  Helsingfors, hvor han er 

født og oppvokst
Alder:  33
Plater:  Signmark (2006),  

Breaking The Rules (2010)
Historisk: Etter Melodi Grand 

Prix inngikk han plate
kontrakt med Warner Mu
sic Signmark og og ble den 
første døve som underskrev 
med et multinasjonalt plate
selskap.

Aktuell:  Legger ut på USA
turné i begynelsen av 
2012. Han vil opptre 
i Los Angeles, New York, 
Seattle og San Francisco

som trengs for å få folk til lytte. Han 
innrømmer at det er tøft å stå på barri
kadene, men det er en del av hans 
personlighet.
 Jeg gjør det fordi jeg er en dårlig 
 taper. Jeg aksepterer ikke at noen forteller 
meg hvem jeg er, jeg vil selv fortelle hvem 
jeg er. Jeg vil blir kjent gjennom musik
ken min.
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Arbeidslivsseminar i Bodø
helge.herland@doveforbundet

For første gang plasserte NDF sitt årlige arbeidslivsseminar i NordNorge. Siste helgen i novem
ber var 53 deltakere samlet. Noen for å lære mer om det å søke arbeid, andre for å lære mer om 
arbeidslivets skrevne og uskrevne regler og noen for å få kunnskap om likemannsarbeidet for 
tidligere arbeidstakere, de som nå er pensjonister og har mye å bidra med i erfaringsutvekslingen 
som hele tiden skjer på denne typen kurs.

Her er (nesten) alle seminardeltakerne samlet på et brett. Som vi ser er det også deltakere sørfra. For de som bor i Nord-Norge er det greit å slippe å reise 
sørover til hvert kurs og seminar, derfor var samlingen i nord så populær for de gjestfrie nordlendingene. Enda flere deltakere hadde det nok blitt om 
også naboene i Troms tok turen, men de var opptatt med opptak til gudstjenesten på NRK 2. juledag.

Nav-prosjekt i Nordland
På timeplanen sto bl.a. temaer som valg av utdannelse, det 
å være student, formelle og uformelle regler i arbeidslivet, 
informasjon om NDF og arbeidslivet i NordNorge. Det 
siste foreleste Navrådgiver Line Bjørnesrud om. Hun har 
nettopp avsluttet prosjektet «Hørselshemmede i arbeidsli
vet», der hun blant annet fortalte at 6 av 7 døve søkere kom 
ut i arbeid gjennom prosjektet ved at jobber blir tilrettelagt. 
Mange bedrifter kjenner ikke til for eksempel tolkeordnin
gen og andre tiltak som kan lette arbeidshverdagen både for 
arbeidsgiver og arbeidstaker.    

NDFs arbeidslivsutvalg
Arbeidslivsutvalget i NDF sto for de andre forelesningene 
på seminaret. Erfarne Knut Dønnessen øste av sin kunn
skap i alle mulige slags spørsmål knyttet til arbeidslivet. 
Bjørn A. Kristiansen sørget for gode oppsummeringer og 
informerte greit om NDFs arbeid. Britta Wold var for
hindret i å delta på seminaret, men det var ikke utvalgets 
nye leder Thomas Blix. Han har overtatt ledervervet etter 
Knut Bjarne Kjøde, ingen enkel oppgave – men Thomas 
debuterte til 3 x 19 i stil. 

Line Bjørnesrud har samarbeidet med leder i Døvesfylkeslag Nordland 
Daniel Mosti gjennom eget prosjekt om døves arbeidssituasjon i Nordland.
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Thomas Blix, hvem? 
Han er 26 år, bor i Sandefjord og er gift 
med Anne Kari Hammer. De har nett
opp fått baby som du kan se på Perso
naliasiden. Thomas er tredje års student 
ved Høgskolen i Horten der han studerer 
sosiologi med fordypning i administra
sjon og ledelse. Å være leder i arbeidslivs
utvalget er en perfekt måte å kombinere 
det teoretiske med det praktiske. Han er 
tidligere utdannet tømrer og har job
bet i flere år med snekre hus. Så dette er 
en mann som har det både i hodet og 
hendene.

Intervjuet du ikke 
kvinner?
Nei, jeg gjorde ikke det – jeg fant 
ikke noen kvinner fra Bodøområdet 
på  seminaret dessverre, det var bare 
mannfolk – og da er vi inne på et pro
blem. Guttene i nord ønsker seg som 
andre menn skikkelige kvinnfolk. 
Er det ikke jenter sørpå som kan tenke 
seg lyse sommernetter, vinterkvelder 
med nordlys og peiskos og gutter med 
hår på brøstet? Vi gir kvalitetsgaranti 
på de guttene vi snakket med!  

Odd-Arne Wenberg,
32 år, Bodø
De siste fem årene har jeg jobbet som 
snekker. Firmaet har 30 ansatte og vi tar 
forskjellige oppdrag, både store bygnin
ger som skoler, eneboliger, broer og kaier. 
Det betyr at jeg tidvis også arbeider som 
forskalingssnekker. Jeg er den eneste døve 
i bedriften og når vi står fast i kommu
nikasjonen skriver vi på umalte vegger, 
avkappet materiale osv – det går greit. 
I pausene er jeg ofte inne på mobilnettet 
og leser aviser og får med meg nyhetene. 
Jeg bor i NordNorge fordi jeg føler meg 
knyttet til landsdelen og har all familie 
der.

tid fra kl 5 til 14. For å komme meg opp 
tidsnok bruker jeg to vekkerklokker med 
kraftige vibratorer, det går bra. På jobben 
er jeg alene døve – ellers er det to nord
menn, en russer, tre polakker og en fra 
Sri Lanka – så mye av kommunikasjonen 
går med kroppsspråk – eller de skriver 
engelsk til meg.

Terje Storvik, 
39 år, Mo i Rana
Bor egentlig i Korgen, 4 mil fra Mo i 
Rana. Vokst opp med å være inkludert 
i bostedsskolen, 2 år på Bjørkåsen vgs i 
Bergen, 12 – 13 år i Oslo, før han nå har 
funnet roen i NordNorge. Jobber i Rana 
Produkter og blir tre dager i uken leiet 
ut til å undervise en inkludert elev i 9. 
klasse. Han driver nettstudier på si til
knyttet Telemark Distriktshøgskole. Med 
eksamen i matematikk er han ferdig ut
dannet spesialpedagog. Rana Produkter 
er en arbeidsmarkedsbedrift med ulike 
avdelinger og der kan han nyte godt av 
fellesskap med andre døve i spisepausene.  

Ronny Tysseland, 
28 år, Bodø
Nettopp flyttet til Bodø fra Brønnøysund 
for å bo i et miljø med flere døve. Har 
jobbet på renovasjonsbil med arbeidstid 
fra kl. 5.30 om morgenen til de er ferdige 
med søppelhentingen midt på dagen, Jo 
raskere de jobber, jo fortere er dagen slutt 
– så ofte er de ferdige i 13. – 14. tiden. 
Har kontakt med Nav nå og søker nytt 
arbeid, kanskje i første omgang 50 % 
jobb og 50 % trygd?

Deltakere som vi møtte:

Arbeidslivsseminar i Bodø

Jørgen Friberg,
29 år, Bodø
Jeg flyttet fra Alta til Bodø for å få 
kontakt med andre døve. Det er ikke noe 
tegnspråkmiljø i Alta. Også mange av 
mine hørende venner er flyttet fra Alta, 
eller de har stiftet familie og det blir van
skeligere å pleie den sosiale omgangen.  I 
Bodø jobber jeg som baker med arbeids



14 8/2011

PERSONALIA  

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

Død
RUTH ELISABETH LÜPKE, Oslo, 
født 27. mai 1926, døde 3. oktober.
ODLAUG KJØLLEBERG, Mo i Rana, 
født 21. april 1937, døde 12. november.

Runde år

85 år
EDMUND HENRIKSEN, Harstad, 
blir 85 år 18. desember.
ANNA WOLL, Drammen, 
blir 85 år 13. januar.
ARNE KARLSEN, Porsgrunn, 
blir 85 år 21. januar.
RUTH NYSTEN, Røyken, 
blir 85 år 4. februar.

80 år
ANNA EKERHOVD, Bjorøyhamn, 
blir 80 år 20. desember.
ASTRID TONE HONNEMYR, 
Kristiansand, blir 80 år 22. desember.
GERD ALBREKTSEN, Bergen, 
blir 80 år 5. februar.
BJØRN RUSTE, Bergen, 
blir 80 år 12. februar.

75 år
TURID GRØNDAHL, Oslo, 
blir 75 år 18. desember.
ULF VIDAR PEDERSEN, Oslo, 
blir 75 år 24. desember.
BERIT NILSEN, Oslo, 
blir 75 år 7. januar.
ELSA BORGE, Oslo, 
blir 75 år 10. januar.
UNN WALBÆKKEN, Hønefoss, 
blir 75 år 11. januar.

70 år
LAILA ÅMODT, Klavestadhaugen, 
blir 70 år 17. desember.
LEIF GUNNAR EMILSEN, Drammen, 
blir 70 år 18. desember.
SVERRE RUUD, Oslo, 
blir 70 år 29. desember.
ANNE MARIE WEDØ PEDERSEN, 
Trondheim blir 70 år 3. januar.
LIV FINNESTAD, Stavanger, 
blir 70 år 5. januar.
ASTRID SØRLIE WICKSTRØM, 
Sverige, blir 70 år 5. januar.

ARNE STENBERG, Porsgrunn, 
blir 70 år 6. januar.
KNUT HØLEN, Lillehamer, 
blir 70 år 11. januar.
BRITT ASTRID GREINER, Oslo, 
blir 70 år 12. januar.
PER ERIK BORGE, Bærum, 
blir 70 år 23. januar.
MAY FRØYDIS HEGGEM, Rygge, 
blir 70 år 6. februar. 

60 år
CARINA ANITA SJØBLOM, 
Trondheim, blir 60 år 18. desember.
MIRA ZUCKERMANN, Oslo, 
blir 60 år 29. desember.
ALVHILD ØYRI, Stavanger, 
blir 60 år 8. januar.
ANNE EIKENES, Stryn, 
blir 60 år 15. januar.
BJØRG MARIT MOLVIK, 
Stavanger blir 60 år 15. januar.
GUDRUN BOGE KARLSEN, 
Bergen, blir 60 år 31. januar.
LARS SUNDET, Drøbak, 
blir 60 år 4. februar.
ASTRI GARAGUSO, Oslo, 
blir 60 år 7. februar. 

50 år
KARI M. SKOTLAND, Ørsta, 
blir 50 år 29. desember.
KARI MATHILDE ÅMBAKK, Ørsta, 
blir 50 år 29. desember.
HILDE JANNICKE HELLESTVEDT, 
Bergen, blir 50 år 2. januar.
ELIN MYHRE, Trondheim, 
blir 50 år 9. januar.
NINA IRENE BACKMAND, 
Trondheim, blir 50 år 18. januar.
RANDI KRISTIANSEN, Vinstra, 
blir 50 år 14. januar.
JON VIK, Bærum, blir 50 år 24. januar.
ANITA ÅKRE, Sandefjord, 
blir 50 år 24. januar.
NETICE HERLOFSON, Fredrikstad, 
blir 50 år 3. februar.
LILLBERITH NYHEIM, Bodø, 
blir 50 år 4. februar.
GRY LØKSTAD, Ål, 
blir 50 år 16. februar.

Thomas Blix og Anne Kari Hammer fikk 
verdens skjønneste Lina 30 oktober. Hen
nes vitale mål var 3450 gram og 50 cm. 

FØDT
Jonas (2340g, 48cm) og Karoline (3010g, 
49cm) kom til verden på Haukeland 
sykehus 2. september 2011.
Stolte foreldre er Beate Juliussen og  
Kristian Bratheim

KASPER MILAN
Den skal tidlig krøkes som god fører 
skal bli. Vi gratulerer godgutten  Kasper 
 Milan med overstått 1. årsdag 17. no
vember. Kasper liker godt å leke med 
lekebiler og ekte bilratt.
Klemmer fra mormor Evy Solberg og 
Trygve som er kjempeglad i deg.

ROY ALFRED OG  
ANNY HELEN R. LØYNING
Vi vil gratulere Roy Alfred med overstått 
3 årsdag 21.november og Anny Helen 
Som fylte 5 år 10.oktober. Vi er super
glade i dere, masse klemmer fra mamma 
og pappa. 
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På GN ReSounds årlige Nordic Audio
logy College i fjor snakket Dr Markus 
Meis om hvordan hørselstap påvirker 
livskvaliteten. Gjennom spørreunder
søkelse fant han at blant unge voksne 
hørselshemmede er ensomhet det største 
problemet. Depresjon og angst er det 
største problemet i aldersgruppen 40 
til 50 år, mens eldre lider under sosial 
isolasjon. I Din Hørsel 02/2011 refereres 
det til en amerikansk studie blant 600 
personer i alderen 36  90 år over en 18 
årsperiode. Forskerne fant en sam
menheng mellom hørselsnedsettelse og 
demens. Jo større hørselsnedsettelse, dess 
større er risikoen for demens. 

I forbindelse med «La døveskolen leve» 
fikk vi mange sterke vitnesbyrd om tidli
gere integrerte, ensomme hørselshemme
de, som opplevde å bli sosialt inkludert 
når de kom inn i et tegnspråklig miljø. 
Som barnebarn og oldebarn har jeg sett 
hvordan hørende eldre familiemedlem
mer faller mer og mer ut av samtalen 
med sine omgivelser, fordi hørselen 
svekkes. Jeg har også hatt gleden av å se 
hvordan tegnspråklige eldre kan fortsette 
å holde den gode, flytende samtalen 
levende, fordi deres kommunikasjon er 
uavhengig av en stadig dårligere hørsel. 
Jeg kan ikke la være å spørre meg: Ville 
ensomhet og isolasjon vært et like stort 
problem blant hørselshemmede dersom 
mange i Norge kunne tegnspråk? Ville 
hørselshemmede eldre blitt demente i 
like stor grad som i dag, dersom de selv 
og deres omgivelser behersket tegnspråk, 
og slik kunne vedlikeholde kognitive 
funksjoner gjennom levende kommuni
kasjon? 
Jeg vil ha tegnspråk inn på timeplanen 
i ordinære skoler fra første klasse, og jeg 
tror det er mulig. «Dere drømmer,» har 
vi fått høre når vi har argumentert for 
dette. Men mange endringer startet med 
drømmer. Større ting har skjedd i histo
rien enn å innføre et ekstra fag på time
planen, tegnspråk. Drømmen vår er liten 
i forhold til andre drømmer som har blitt 
til virkelighet. Se på hva Dagfinn Høy
bråten og Gro Harlem Brundtland har 
fått til med røykeloven. Da forslaget om 
å forby røyking på offentlige utesteder 

kom, ble det dømt nord og ned, særlig av 
utelivsbransjen som hevdet at de ville gå 
konkurs om loven trådte i kraft. Det som 
imidlertid virkelig skjedde, var en radikal 
endring i befolkningens holdning til 
passiv røyking. Man skulle kanskje tro at 
forbudet ville gjøre røykere til stuegriser 
som fyller hjemmene sine med mer røyk 
enn før. Er jo det eneste innestedet de 
har lov til å røyke! Men det motsatte har 
skjedd. Det er i dag få mennesker som 
røyker inne sammenlignet med tidligere. 
Lovpålagte tiltak har potensiale i seg 
til å skape endringer i store gruppers 
holdninger. 
Historien har eksempler på større drøm
mer som er blitt til virkelighet. Martin 
Luther King og Nelson Mandela var 
ekstremt gode talerør, viste politisk 
handlekraft og fikk til enorme, dypt 
virkende endringer i samfunnet. Drøm
men om å få tegnspråk inn i skolen 
er verken i størrelse eller kompleksitet 
overhode sammenlignbar med deres 
drøm og kamp. Så hvorfor skulle ikke 
også vår drøm bli virkelighet? Noen vil 
kanskje le av meg, men den sjansen får 
jeg ta. Hvis det skolepolitiske Norge 
går inn for å timeplanfeste tegnspråk 
i grunnskolen er jeg overbevist om at 
store positive endringer kommer til å 
skje, ikke bare for hørselshemmede, men 
også for nordmenns syn på ett av sine 
språk, tegnspråk. De vil lære mer om sin 
norske kultur, og de vil beherske et språk 
som har mange positive fortrinn fremfor 
talespråk i ulike situasjoner. Du trenger 
ikke ha hørselstap for å synes det er van
skelig å høre hva som blir sagt på fest, i 
selskap eller i andre støyende omgivelser. 
Her sliter også hørende. Jeg tror ikke jeg 
løper noen stor risiko om jeg vedder på at 
tegnspråklige hørende, i noen situasjoner 
vil foretrekke tegnspråk fremfor tales
pråk. Slik tegnspråk i noen situasjoner 
kan være upraktisk (som når du kutter 
grønnsaker til middagen og skal kom
munisere samtidig), så er talespråk også 
i noen situasjoner upraktisk. Men du 
verden så praktisk å kunne begge deler.

Å få tegnspråk på timeplanen i grunn
skolen er gjennomførbart, men vil ta tid. 
Vi har i dag for eksempel ikke nok tegn

språklige lærerressurser. Men Rom ble 
ikke bygd på en dag. Med anerkjennel
sen av tegnspråk som ett av Norges fem 
språk, med egen tegnspråkrådgiver som 
snakker varmt om å få tegnspråk inn i 
skolen, med engasjerte tegnspråkbrukere 
som ivrer for saken og gjør den synlig – 
så har jeg tro på at vi en dag vil få vårt 
Rom. Vi må bare jobbe målrettet og med 
ukuelig tro på at dette er mulig. Gjør vi 
det, har jeg også tro på at hørselshem
mede vil oppleve mindre ensomhet, eldre 
vil beholde kognitive funksjoner lengre i 
livet sitt, hørselshemmede og hørende vil 
bli bedre likestilt. Og hørende vil kunne 
nyte godt av alle fordelene tegnspråk gir.
Lørdag 21. januar arrangerer Forening 
for norsk tegnspråk debattkveld på Lit
teraturhuset. Kveldens tema er: «Tegn
språkdrøm eller mareritt? Hva venter oss 
i fremtiden?» Min oppfordring til oss 
alle er: Vær med på å forme fremtiden. 
Ikke la oss vente og se hva som skjer. 
Ikke la oss kaste bort tiden på å diskutere 
marerittet. Våg å tro, jobb med tegn
språkdrømmen. Bevis nok en gang at 
drømmer kan bli virkelighet.

Hørselshemmet,
hva så?

Drømmer kan bli virkelighet

Anne Kristine Grønsund, er 
fast spaltist i DT i år. 
Sivilstatus: 38 år, gift, to gut-
ter. 
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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Datakurs: 
Overføring og lagring/behandling av bilder
Deltakerne må ta med seg sin egen digital fotoapparat/mobiltlf. + bærbar PC. 

Innhold på kurset:
* Overføre bilder fra digital fotoapparat/mobiltelefon, til bærbar-PC
* Lære hvordan opprette og lagre bilder i mapper (og lære å finne dem)
* Åpne bilder og redigere/gjøre noe med dem (lavere oppløsning, snu bildet, lagre i et annet filnavn osv)
* Systematisere lagringen etter begivenheter, tidspunkter osv
* Logge seg på en foto-hjemmeside og lage fotoalbum (putte inn sine egne bilder der)
* Sende bilder via e-post, facebook o.l.

Kursledere: Sindre Carlsen og Rune Anda

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Tidspunkt:  Ankomst Ål søndag 26. februar 2012 kl. 19.30 
Avreise fredag 2. mars 2012 kl. 13.30

Kursavgift: Kr 1.000. Kursavgiften må være betalt før kursstart! Skolens bankkonto nr er: 
2320.05.01071

Reiseutgifter: Skolen dekker ikke alle reiseutgifter. Du må selv betale reiseutgifter opp til kr 900. 
Utover kr 900 dekker skolen. Bruk av egen bil: Skolen dekker 2 kr/km.  
Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

Påmeldingsfrist:  Fredag 10. februar 2012.

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

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til sincarls@yahoo.com eller post@andata.no

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

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

Tidspunkt:  Ankomst Ål søndag 26. februar 2012 kl. 19.30 
Avreise fredag 2. mars 2012 kl. 13.30

Kurslærere:  Svein-Arne Petersson, Bjarne Ragnhildstveit og Ole Kjell Mosand.

Kostnad:  NAV betaler kurset for deg etter søknad. Søknadsskjema til NAV får du tilsendt fra  
oss etter at du har meldt deg på kurset. Du finner også skjemaet på www.nav.no:  
«Tilpasningskurs for  hørselshemmede». NAV dekker også reiseutgifter.

Påmeldingsfrist: Fredag 10. februar 2012 

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

Spørsmål rettes til: sap@start.no eller ann-kristin.malmquist@al.fhs.no / sms 976 77 641
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En riktig god jul og et godt nytt år
ønskes alle Døves Tidsskrifts lesere
av elevene på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Foto Gamlestua: Elinor A. Rønning. Nissebildene: Karin K. Nielsen
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 Det er vanskelig å få kvinnfolk til å slå 
seg ned på gård. Bønder bor i distriktet, 
mens damene vil bo i byene. Derfor 
var det en lykke at jeg traff Nina og at 
kjemien stemte så fort mellom oss, smiler 
Kristian.
 Vi flyttet inn 14. mai og Remi fant seg 
raskt til rette på skolen. Han trivdes fra 
første stund. Vi kom fra Snåsa og der var 
ikke skolemiljøet like godt som her. Vi 
hadde vel vært kjærester en stund før vi 
flyttet inn, sier Nina.
 Dere ble sammen i 2010, bemerker 
Remi som er 13 år og har fri fra skolen 
den dagen vi er på besøk fordi lærerne 
har planleggingsdag.
 Ja, det var i desember 2010 vi for alvor 
fant hverandre, istemmer Nina. – Men 
allerede på en grillfest i døveforeningen 
i 2009 ble jeg gjort oppmerksom på at 
Kristian var bonden som ikke hadde 
dame. Gradvis ble vi bedre kjent med 
hverandre før det sa klikk like før jul i 
fjor.
 Nei, det var i september det ble alvor. 
Da begynte dere plutselig å sove på sam
me rom. Jeg husker det så godt, vi skulle 
besøke en mann som bodde på Frosta sa 
du, da skjønte jeg hele tegningen, jeg er 
ikke dum, sier en smilende Remi.

Stemningen rundt familiebordet er 
humørfylt og varm, kaffe, snitter og 
en svær bløtkake er straks på bordet. 

Remi passer på at detaljene stemmer når 
de nyforelskete forteller sin love story. 
Skjønt det er nå helst Nina som forteller, 
mens Kristian nikker bifallende. Han 
blir straks mer pratelysten når vi kommer 
utenfor og han viser meg den 180 mål 
store gården, som ligger høyt og fritt med 
nydelig utsikt til Trondheimsfjorden.

Odelsgutt
 Gården har vært i familiens eie fra 
begynnelsen av 1800 tallet. Det er en av 
de minste gårdene i kommunen. Opprin
nelig var den større, men den er blitt delt 
opp flere ganger gjennom tidene.

For en bygutt er gården svær. Vi ser 
utover endeløse rekker av pløyde jorder 
der Kristian dyrker poteter og hvete. Før 
hadde han også griser, men det slut
tet odelsgutten med for noen år siden. 
Da det kom en ny kone til gårds flyttet 
foreldrene til Kristian inn i kårhuset som 
ligger 200 meter fra hovedhuset. De slip
per å tråkke i hverandres bed, men Nina 
har bare godt å si om svigerforeldrene og 
måte de har blitt mottatt på.

 Jeg dyrker 200 tonn med poteter og 
driver med hvete. Om vinteren har jeg 
arbeid med å brøyte snø for kommunen 
og andre. 

200 tonn, der er altså 200.000 kilo pote

ter det, regner vi ut og blir himmelfallen, 
mens Kristian trekker oss inn i lageret 
der det fremdeles er poteter til vinterla
gring som går til butikksalg – og andre 
poteter som skal leveres til brennevinpro
duksjon.

 Bøndene på Frosta konkurrerer med 
Jæren om å levere de første nypotetene 
om våren, min rekord er å ha ferske po
teter klar 16. juli. Våren kommer tidlig 
på Frosta, det er solrikt og åkrene mine 
står i en svak helling som sørger for god 
drenering. Derfor ble jeg heller ikke ram
met av den voldsomme nedbøren som var 
i sommer, og som ødela potetavlingene 
for mange bønder.

Bonden er i sitt ess og viser oss en mas
kinpark av traktorer og spesialredskap 
for setting og opptak av poteter, og det 
samme med havre, som vi aldri har sett 
maken til. Det er store verdier som er 
investert i maskiner og vi forstår godt 
at Kristian venter på snøen slik at han 
kan komme i gang med inntektsgivende 
brøyting.

Kristian har fått seg dame
 Da jeg var flyttet inn på gården kom 
det to nabobarn i 7 års alderen og ringte 
på døren, jo de ville se om det virkelig 
var sant at Kristian hadde fått seg dame, 
ler Nina.

Jakten på kjærligheten

helge.herland@doveforbundet.no

En førjulsdag tar jeg turen til Øvre Rygg i Frosta kommune.
Det er 8 mil nord for Trondheim. På en praktfull gård bor Kristian Rygg, 

som han har gjort i alle sine 48 år. I mai fikk han selskap av Nina Hauge og 
hennes sønn Remi på 13 år.

Gården Øvre Rygg har vært i Kristians familie siden 1800-tallet.
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 Vi er som skapt for hverandre, ofte 
forstår vi hva den andre vil si før vi har 
sagt det. Vennene mine ser at jeg er et 
gladere menneske sammen med Kris
tian. Før bare eksisterte jeg, nå lever jeg, 
stråler Nina.

Kristian humrer i det skjegget han ikke 
har og må medgi:
 Jo, Nina er lett å prate med, vi har den 
gode kontakten og så er hun både snill og 
pen, må gubben rødmende innrømme.

Det er også kjekt å se hvor god kjemien 
er også mellom junior på 13 og Kristian. 
De prater og tøyser og ser ut som om 
de har kjent hverandre hele livet. Det er 
greit med en bonuspappa, mener Remi 
om den saken. Når han blir 16 år sitter 
nok han seg på en av traktorene og drar 
til bygdas ungdomsklubb, slik han med 
misunnelse ser de eldre ungdommene i 
dag komme seg til og fra.

Nina er født i Oslo for 46 år siden. Hun 
har vært elev ved Ila og Sandaker skoler, 
og vært ansatt i Postgiro i 10 år. Så har 
hun flyttet litt rundt omkring, blant 
annet har hun bodd i Trondheim og på 
Snåsa. Hvordan kan hun trives i den lille 
bygda Frosta med bare 2.500 innbyggere, 
der Kristian og hun er de eneste døve?

 Jeg kan bor hvor som helst, gjerne på 
Nordpolen, bare jeg har det godt med 
meg selv og familien. Her har jeg tid til 
å tenke og gi omsorg til Kristian, Remi 
og selvsagt resten av familien når de 
kommer på besøk. I jula blir vi mange 
rundt bordet med hans og mine foreldre 
og mine to voksne døtre med svigersønn. 
Da blir det liv i stuene.

 Vi vet at du er glad i å lese og at du 
liker å skrive dikt, men har Kristian noen 
hobbyer.
 Nei, jeg har ikke tid til det, svarer han.
 Jo, din hobby er å se på hver eneste 
værmelding på TV og innimellom er du 
inne og ser på yr.no.
 Jaja, jeg er bonde og vi er opptatt av 
været, ler Kristian.
 Vi liker å danse, sprudler fruen, mens 
bonden nikker bekreftende, kanskje litt 
brydd over den voldsomme livsgleden til 
kjæresten.
 Mine hobbyer er rap, film, bilder og 
PCen, tillegger Remi. Han er aldri langt 
unna praten og har et smittende godt hu
mør med slagferdige replikker – og så har 
han et levende tegnspråk og er den beste 
reklame for at hørende barn av døve 
foreldre blir til flotte ungdommer.

Ensomhet er ikke bra
Kristian er som trøndere flest, jordnær, 
tålmodig, stødig og snill. En mann du 
lett får tillit til. Han hadde skolegangen 
sin på Vikhov og tok senere videregående 
skole og agronomutdanning i hjemfyl
ket. Han har eget verksted på gården og 
fikser det meste selv.

Frosta blir kalt Trondheims kjøkken
hage, alle mulige slags grønnsaker blir 
dyrket. Våren kommer tidlig til bygda. 
Landskapet er åpent og frodig. En vakker 
bygd. Her endte Nina Hauge sin jakt på 
kjærligheten. Lykken smiler til den lille 
familien og snart er det jul og tiden går 

raskt mot vår og lyse dager, da det igjen 
skal spire fra åkrene på Øvre Rygg. Nina 
og Kristian unner så gjerne andre den 
samme lykken som de har funnet.
 Det er trist at flere døve bønder og 
andre blir gående uten å finne kjærlighe
ten. Det er ikke bra for døve å være alene. 
Derfor er jeg glad for at døvemiljøet nå 
mer enn tidligere aksepterer at man fin
ner seg livsledsagerske fra utlandet. Det 
er bra, understreker Nina.

Kristian vet nok om hvordan det er å 
leve alene, men er selv det beste bevis på 
ordtaket at den som venter på noe godt, 
ikke venter forgjeves.

Jakten på kjærligheten endte med et blinkskudd for Kristian Rygg og Nina Hauge.

Kristian og Remi har på kort tid fått utmerket kontakt.
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Tekst og foto Vidar Sæle
13 deltakere fra hele landet, 
deltok på seminar for slekts
granskere en helg i oktober 
på Sørmarka kurssenter ved 
Siggerud, sør for Oslo. Kurs
leder var Beryl K. Ramvik 
som foreleste i ulike emner. 
I tillegg foreleste Arnstein 
Overøye. Deltakerne gikk 
gjennom personvern, navn 
(modernisering), gotisk skrift, 
tilgjengelige kilder, teknik
ker, hjelpemidler, nasjonal
bibliotek, tegn for forskjellige 
slektsord, mål og penger, 
nøttetimer og slektsarbeid.
Kursdeltakerne var en tur 
innom Riksarkivet i Oslo, der 

Kulturdagene i Kristiansand

Du har allerede krysset av i almanakken for Døves Kulturdager 
14. – 16. september i Sørlandets hovedstad. Det kommer til å bli en opp
levelse for livet! Det nye kulturhuset i byen heter Kilden, og det er en enda 
flottere bygning enn Operahuset i Oslo. Du har ikke sett maken. Der får 
Døves  Kulturdager topp lokaler, med mange scener, lyse og flotte arealer til 
utstillingene og kafeteria der du kan slappe av og nyte utsikten over fjorden. 
Og Kilden ligger bare i 5 minutters gå avstand fra hotellene. På bildet ser du 
arrangementskomiteen på plass i en av de fire salene som alle har amfi, fra 
venstre: Berit Støyva, Gunnar Grimstad (fra Kilden), Sara Therese X. Åsan, 
Marie X. Åsan og Roy Eriksen.

mer kurs og samling 2 ganger 
i året. Lokallaget vil ha ansvar 
for å lage medlemsblad, 
webside, epostutsendelse. 
Interimsstyre vil legge fram 
forslag til vedtekter, forslag til 
medlemskontingent og annet 
til neste kurssamling som blir 
i mars 2012. Ønsker du mer 
informasjon om DIS Deaf, 
så kan du kontakte Beryl K. 
Ramvik på epost, sotra
kvinne@gmail.com – så vil 
du få tilsendt medlemsbladet i 
januar/februar neste år.

Foran fra venstre: Trine S. Austbø, Beryl K. Ramvik, Mette Kristiansen 
og Heidi Ovesen. Midten fra venstre: Arnstein Overøye, Niels Kristen-
sen, Randi Ulvatn Slettebakk og Lise Marie Nyberg. Bakerst fra venstre: 
Vidar R. Sæle, Bjørn Egil Hammerlund, Tom Kristiansen og Karl Fr. 
Robertsen. Møyfrid Søreide var ikke til stede da bildet ble tatt.

Kongsteintreff  
1.3. juni neste år er det treff 
for tidligere elever og ansatte 
ved Kongstein videregående 
skole i Stavanger. Fredag 
møtes man på Stavanger 
Døvesenter fra kl. 12 til kl. 24 
med blant annet kafesalg og 
bilder / videor fra skoletiden. 
Lørdag om dagen er døve
senteret fortsatt treffstedet. 
Om kvelden er det festmid
dag på Rica Forum Hotell. 
Søndag blir det utflukt. Frist 
for påmelding for overnatting 
og middag er 29. februar til 
Beate Johannessen, Husjord, 
8438 Stø, sms 468 65 534. 
Epost: kongsteintreff@gmail.
com. Der får man nærmere 
opplysninger om priser osv. I 
arrangementkomiteen for tref
fet er Annette Paulsen, Beate 
Johannessen og Jorid Fagerli.

Tegnspråkdebatt 
21. januar
Tegnspråkdrøm  eller 
mareritt? Hva venter oss i 
fremtiden? FONTS gjør det 
igjen og arrangerer debat
taften på Litteraturhuset i 
Oslo lørdag 21. januar 2012 
kl 1930. Mat kan kjøpes 
i kafeen, salg av drikke i 
lokalet. 

Problemer med  
å nå 149 via  
mobiltelefonen?
Har du tenkt å skifte teleope
ratør og er bruker av form
lingssentralen for teksttelefo
ner, nr. 149? 
Da bør du vite at fra andre 
selskaper enn Telenor kan 
det bli problemer med å ringe 
149. 
Det er Telenor som eier pro
duktet teksttelefon. 
Som Telenorkunde når du 
149 uten problemer, fra andre 
operatører kan det være van
skeligere. 
Dette gjelder spesielt de som 
sendes sms gjennom 149. 
Andre teleoperatørselskaper 
har kanskje ikke åpnet for 
3sifret nummer. 
Da må man sende meldin
gene via nr. 2080 og hver slik 
melding koster kr. 10, mens 
149 er gratis.

DIS DEAF er opprettet

de satt i lesesalen og studerte 
bygdebøker for å finne ut 
mer om hver enkelt slekt. 
De hadde også en tursti med 
oppgaver ute i Sørmarkas 
aktivitetsløype, med flere 
oppgaver. Det var mange lure 
spørsmål som var vanskelige å 
løse, mens andre oppgaver ble 
løst med glans.
Søndag ble deltakerne enige 
om å opprette et lokallag 
under DIS Norge. Lokallaget 
vil hete DIS Deaf, og det ble 
valgt et interimsstyre som 
består av Beryl K. Ramvik 
(leder), Niels Kristensen og 
Vidar R. Sæle. Målet for 
lokallaget er å tilby medlem
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Det
skjer
i Norge

Ledige stillinger i Norges Døveforbund
Oppvekstkonsulent 50 %. Vikariat, 1. januar 2012 – 
31. mars 2013. Saksbehandling innenfor området skole og 
oppvekst.

Ungdomskonsulent 50 %. Vikariat, 1. mars 2012 – 
31.mars 2013. Saksbehandling i forhold til Norges døvefor
bunds ungdomsutvalg (NDFU).
Koordinator for teatertolking, 20 % fast stilling. 
Ansettelse snarest.
Saksbehandler 50 %. Fast stilling fra 1. januar 2012. 
Stillingens innhold er under utredning. 
Med forbehold om styregodkjenning.
For fullstendig utlysning, se deafnet.no

Fra venstre: Sykehjemsleder Conny Møller, Danmark; eldreveileder Anne 
Margrethe Philipsen, Danmark; eldreveileder Olga Svensson Richter, 
Sverige; Centerleder Anna Marie Skovgård, Danmark; Konsulentsjef 
Helle Brøgger, Danmark og Toralf Ringsø som er leder av NDFs eldreut-
valg. Tekst og foto: Lars Hana.

I dagene 24. – 25. november 
arrangerte Center for Døve 
eldrekonferanse i København. 
84 personer fra de nordiske 
land deltok, blant dem en 
stor del helsepersonell. Fra 
Norge deltok bl.a. Toralf 
Ringsø og Unni gran fra 
NDFs seniorutvalg. Ringsø 
deltok i panelet som avsluttet 
konferansen. I sitt innlegg 
tok han opp utfordringen i 
at døve bor spredt. Jeg føler 
meg trygg for alderdommen i 
Bergen, sa han, men hva med 
dem som bor andre steder? 
Vi trenger en lov som sikrer 

Bergen Døvesenter har hatt 
lederseminar over en helg der 
strategien for fremtiden ble 
diskutert. Maren Oriola var 
en av deltakerne og forteller:
 Ryktet på forhånd gikk om 
Bergen Døvesenter ville leie 

Bergen Døvesenter med lederseminar

bort eller selge huset sitt, eller 
fortsatt beholde det. Det var 
derfor et av temaene som 
ble tatt opp på seminaret. 
Konklusjonen var enstem
mig, huset i Kalfarveien skal 
beholdes.

Begrunnelsen for å  beholde 
huset er at det gir gode 
leieinntekter og at det er 
viktig å ha et samlingssted når 
Bjørkåsen videregående skole 
er nedlagt og Hunstad skole 
blir flyttet til en hørende tvil
lingskole, sier Maren.
Flere temaer ble diskutert, 
blant annet døvesenterets pro

fil, tilbudet til medlemmene, 
kultur og liknende. 
I debattene var det mange 
delte meninger. 
Det er interessant å se hvor 
forskjellig folk tenker. Likevel 
var alle enige om at basisen 
for døvesenteret i fremtiden 
skal forankres i kultur, kunn
skap og politikk, sier Maren.

Det skjer litt i Danmark også!
døve som ønsker det rett til 
sykehjemsplass et sted hvor 
det brukes tegnspråk, la han 
til. Og denne retten må gjelde 
uansett hvilken kommune 
vedkommende er bosatt i. 
Han tok også opp viktigheten 
av at døve er engasjert i styre 
og stell: Det trengs døve i 
styret for alders og sykehjem 
der det brukes tegnspråk, 
hørende vet jo ikke hvordan vi 
har det, understreket han. Og 
la til at NDF ønsker å arbeide 
politisk for at døve skal få god 
livskvalitet, også om de bor 
spredt.
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Små miljøer
på de videregående skolene

helge.herland@doveforbundet.no

1.februar 2012 er fristen for hørselshemmede elever som vil søke seg inn på 
de såkalte  knutepunktskolene, de videregående skolene som finnes i Oslo, 
 Sandefjord, Stavanger,  Bergen og Trondheim. Tidligere hadde staten ansvar for 
de videregående skolene for døve, vi hadde Bjørkåsen i Bergen og Kongstein i 
Stavanger. 

Nå er elevene fordelt på fem knutepunktskoler, i tillegg 
til at mange hørselshemmede elever lar seg integrere i en 
videregående skole i hjembyen. Det betyr at antall elever 
på hver knutepunktskole blir svært få. Så få at mange 
undres over om det er mulig å utvikle et stimulerende læ
ringsmiljø på den enkelte skole og om det fremdeles finnes 
tegnspråklig kompetanse på skolene. 

I Opplæringslovens § 3.9 står det at ungdom som har 
tegnspråk som førstespråk har rett til å velge undervis
ning i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø. Det er få 
eller ingen skoler som oppfyller dette kravet, kanskje med 

unntak av Nydalen vgs. Noen skoler mener de oppfyller 
kravet om tegnspråklig undervisning når de setter inn 
tegnspråktolk i klassene.  

Opplæringsloven slår også fast at hørselshemmede elever 
har rett på videregående undervisning i et annet fylke enn 
bostedsfylke for å få et tegnspråklig undervisningstilbud. 

Det finnes derfor gode botilbud til elevene både i Oslo, 
Sandefjord, Bergen og Trondheim. Vi har besøkt knute
punktskolene for hørselshemmede for å få et innblikk i 
dagens situasjon.

STAVANGER
Av Petter Sørensen

Hetland videregående skole er navnet på 
knutepunktskolen i Stavanger. Vi har inter
vjuet avdelingsleder for hørselsfaglig avde
ling Ellen Gjennestad. Hun begynner med 
å fortelle at:

Hetland vgs har to utdan
ningsprogram, studiespe
sialisering og medier/kom
munikasjon. Dersom elevene 
ønsker yrkesfaglige utdan
ningsprogram, ligger Godalen 
vgs og Jåttå vgs i nærheten av 
Hetland. På studiespesiali
sering velger elevene pro
gramområde etter det første 
året: samfunnsfag, språk og 
økonomi – eller realfag.

Medier og kommunikasjon er 
en yrkesfaglig studieretning 

som kan gi generell studie
kompetanse. Etter andre året 
kan eleven velge enten å gå ut 
i lære eller ta tredjeåret som 
gir generell studiekompetanse. 
På Hetland tilbys medier og 
kommunikasjon på det tredje 
året.

Undervisning  
på tegnspråk
Elever som har tegnspråk som 
førstespråk, har undervis
ning etter egne læreplaner i 
norsk, engelsk og tegnspråk. 

I disse fagene undervises det 
på tegnspråk. Elever som 
går på andre skoler, får også 
undervisning i disse fagene 
på Hetland. En dag i uken 
samles elever fra andre skoler 
for å få felles undervisning på 
Hetland. I de øvrige fagene, 
for eksempel naturfag, histo

rie og samfunnsfag, brukes 
tolk i undervisningen, fortel
ler Gjennestad.
Hørselshemmede elever med 
norsk som førstespråk får 
tilbud om tegnspråk som 
fremmedspråk, og hørsels
hemmede elever som ikke kan 
tegnspråk, får da tilbud om 
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på forhånd enten skriftlig eller 
på film via web kamera, sier 
avdelingslederen. 

Knutepunktskolen har 12 
hørselshemmede elever, 
der fire har tegnspråk som 
førstespråk og åtte har norsk 
som førstespråk. Tre av de 
norskspråklige elever har valgt 
tegnspråk som fremmedspråk. 
Totalt er det 600 elever ved 
Hetland vgs. Vi fikk en prat 
med to av de hørselshemmede 
elevene. 

bestemme seg, men fysisk ar
beid var ikke aktuelt for han, 
derfor var det avgjørende å få 
et bredt grunnlag for videre 
utdanning.

 Hvordan fungerer det med 
tegnspråktolk?
 Jeg bruker ikke tolk så mye. 
Teleslyngen fungerer bra for 
meg, men i noen situasjoner 
er det godt å ha tolk, for 
eksempel når læreren snakker 
fort eller beveger seg fram og 
tilbake. Ingen av lærerne i de 
fagene jeg har valgt bruker 
tegnspråk.

var det ikke lett for Marie å 
bestemme seg for hvilken linje 
hun skulle velge.  
 Jeg er ikke så interessert i 
yrkesfag, så valget falt naturlig 
nok på studiespesialiserende 
som inneholder kun teoretiske 
fag. Samfunnsfag har jeg 
valgt til programområde for 
det 3.året, og passet til min 
interesse.
 Er lærerne flinke i tegn
språk?
 Det er bare to lærere som 
kan tegnspråk, og de er flinke.  
Vi har undervisning på tegn
språk i fagene engelsk, norsk 
og tegnspråk.
Marie forteller at selv om sko
len har fått nye, flotte lokaler 
etter ombygging av skolebyg
get for snart to år siden, er 
det mange ting som ikke er 
på plass ennå. Brannvarsel for 
døve mangler, tegnspråklig 
klasserom mangler praktiske 
løsninger tilpasset tegnspråk
brukere. Vi har tatt opp dette 
med ledelsen, men ting tar 
ganske lang tid før det blir 
gjort. Kompetansen til en 
del lærere om CI/tunghørtes 
situasjon er ikke godt nok. 
At døve elever har behov for 
tegnspråktolk, har de ikke noe 
problem med å forstå, men 
når det gjelder CI/tunghørte 
elever tror noen lærere at de 
fungerer som hørende. Men 
det blir stadig bedre når elev
ene ikke aksepterer dette, men 
i stedet forklarer og viser hvor
dan situasjonen kan bedres.
Mer informasjon www.het
land.vgs.no

tegnspråkkurs opplyser Gjen
nestad og legger til: 

 Vi tilrettelegger undervis
ningen med tegnspråklige 
lærere, tegnspråktolking, 
teleslynge og FMutstyr.
 Snakker vi om undervis
ning på tegnspråk eller tegn 
og tale?
 Vi har to lærere som under
viser på tegnspråk.
  Er det døve lærere?
  Nei, vi har dessverre ingen 
døve lærere ansatt. 
 Hva med botilbud til elev
ene?
 Nei, det har så langt ikke 
vært behov med botilbud. 
De fleste elevene kommer fra 
Stavanger og Sandnes.
 Hvordan fungerer bruk av 
tolk?
 Det fungerer veldig bra. 
Vi har syv tolker som i år 
arbeider både på Hetland og 
Godalen.  For å få til optimal 
undervisningstolking, er tol
kene avhengige av godt sam
arbeid med lærere og elever. I 
begynnelsen av skoleåret sam
les elevene og tolkene til fel
lesmøte og et tilsvarende møte 
er det også i løpet av våren. På 
disse møtene legges rammene 
for samarbeidet. Elevene får 
også tilbud om samtale med 
den tolken som tolker mest 
for vedkommende. På dette 
møtet er det faste temaer som 
tas opp. Elevene og tolkene 
samarbeider om faguttrykk og 
dokumenterer tegnene på dvd. 
Når elevene skal ha framlegg 
samarbeider de tett med tol
kene som har fått forberedelse 

Christoffer R. Sen-
nels, elev på Hetland 
Jeg trives veldig bra. Under
visningen er godt tilrettelagt 
med tegnspråktolk og tele
slynge. Lærerne er veldig sam
arbeidsvillige.  De hørende 
elevene har gode holdninger 
overfor hørselshemmede 
elever, og behandler oss som 
en av dem.
Christoffer forteller at han 
har valgt studiespesialiserende 
linje, fordi linjen gir et godt 
grunnlag for videre studier 
på høyskoler og universitet. 
Han syntes det var vanskelig å 

Marie Holst,  
elev ved Hetland
Jeg trives godt på skolen. Fag
lig fungerer det veldig bra. Vi 
har flinke lærere, og tolkene er 
topp! De er samarbeidsvillige 
og er veldig opptatt av å gjøre 
ting bedre for oss elever. Tolk 
og elev gjennomfører en sam
tale hvert halvår for å prate 
om hvordan ting fungerer og 
hvordan de kan bli bedre. Vi 
har et lite og godt tegnspråk
miljø her på skolen.
Akkurat som for Christoffer, 

Norges Døveforbunds styre
og ansatte ønsker alle

en riktig god jul
og et godt nytt år!
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SANDEFJORD
Av Anne-Line L. Kirste

Når jeg kommer inn i det som må være hjer
tet i Sandefjord videregående skole, blir jeg 
møtt av et hav av ungdommer før jeg oppda
ger læreren Anne Kristine Løsnes og to tegn
språktolker like ved inngangen. Litt senere 
slutter Marius Hansen, en av skolens døve 
elever, seg til oss og vi går til biblioteket for 
å gjøre intervjuet. Biblioteket er en del av det 
nye læringssenteret som ble bygget for å gi 
elevene flere muligheter til å jobbe på egen 
hånd, både i grupper og alene. Den nye de
len av skolen ble ferdigstilt januar 2011, og i 
de to etasjene finner vi bibliotek, itavdeling, 
grupperom som lærere kan reservere for elev
er, stillerom og arbeidsrom for lærere.

Stort studieutvalg
På vei til biblioteket får jeg 
vite at Sandefjord vgs har 
rundt 2000 elever dette 
skoleåret, hvorav 14 er hørsels
hemmede. Skolen har mange 
av de programfagene som 
tilbys på videregående skoler, 
noe som forklarer det store 
antallet elever. På Sandefjord 
vgs kan man velge mellom 
påbygging til generell studie
kompetanse, studiespesiali
sering, for eksempel musikk, 
toppidrett, forming, eller man 
kan velge yrkesfag som elek
trofag, restaurant og matfag, 
for å nevne noen av de mange 
valgene som tilbys elevene.

Undervisning med 
tegnspråktolk
De hørselshemmede elevene er 
integrert i mindre klasser med 
hørende elever. I norsk og en
gelsk er det egne fagplaner for 
døve. All undervisning foregår 
med tegnspråktolker, som 
det i alt er 9 av på Sandefjord 
vgs. I tegnspråkfaget har de 
egne grupper og en døv lærer 
som underviser, og som også 
veileder elevene i fordypnings
fag. Det blir tilrettelagt for at 
elever skal få like stort utbytte 
av undervisningen som sine 
hørende medelever, og det er 
overhodet ingenting i veien 

for å legge til rette for døve 
elever som kanskje ønsker å 
velge en utradisjonell stu
dieretning. Tidligere hadde 
skolen en døv elev som valgte 
å søke programområdet mu
sikk, og det gikk helt fint.

Jeg blir litt nysgjerrig og spør 
hvordan det fungerer å ha 
mesteparten av undervisning 
sammen med de hørende elev
ene, og får vite at ved skole
start ble det gitt informasjon 
til elevene om tegnspråktolke
ne og hørselshemmede elever, 
så det er stort sett veldig rolig 
og ordnede forhold under 
undervisning. De hørende 
elevene er flinke til å ta 
hensyn, bråker ikke og rekker 
opp hånda hvis de skal si noe. 
De er også svært interessert i 
tegnspråk, spesielt ‹‹stygge›› 
tegn. For tiden går det mest 
i lek med tegnspråk i enkelte 
undervisningstimer, men 
skolen vurderer å gjeninnføre 
tilbudet om tegnspråk som 
valgfag for hørende elever, 
noe som vil føre til enda bedre 
kommunikasjon elevene imel
lom.

Egne klasserom
Jeg får en omvisning rundt i 
skolebygget. I tredje etasje går 
vi inn i en gang der allmenn 

påbygging holder til. Der 
finner vi også rådgiverkon
toret, tegnspråklab og noen 
mindre klasserom utstyrt med 
datamaskiner. Disse klas
serommene brukes bare av de 
døve elevene. Tegnspråklaben 
brukes i tegnspråkfaget, og 
der er det datamaskiner med 
kamera, og skillevegger som 
kan plasseres mellom elevene 
når de skal besvare oppgaver.

Sosialt i Sandefjord
Marius Hansen tar allmenn 
påbygging dette skoleåret. 
Tidligere har han gått på 
restaurant og matfag. Han 
forteller at grunnen til at han 
valgte å søke seg til Sande
fjord vgs er at skolen har et 
godt tilbud for hørselshemme
de, og i tillegg bor det mange 
døve i området, noe som gir 
gode muligheter for å være 
sosial med andre tegnspråk
brukere utenom skoletiden. 
Det arrangeres ofte kafétreff 
i Sandefjord sentrum, der 
man kan møte døve i alle 
aldre. Marius er også aktiv på 
fotballaget for døve.

Når jeg møter en annen døv 
elev, Daniel Sæves, i gym

timen litt senere, kan han 
også fortelle at han er veldig 
fornøyd med Sandefjord 
vgs, tolkene som jobber der, 
timeplanen og det sosiale 
med andre døve og hørende 
elever. Mens jeg følger med 
på gymundervisningen, der 
elevene i dag har volleyball på 
planen, ser jeg at både Marius 
og Daniel er godt integrert i 
klassen, og at de hørende elev
ene er flinke til å bruke enkle 
tegn og gester for å formidle 
korte beskjeder når tolken står 
utenfor rekkevidden.

Botilbud for døve
Hørselshemmede elever som 
går på Sandefjord kan benytte 
seg av botilbudet ved Signo 
Grantoppen. ‹‹Bruhuset›› lig
ger veldig nær skolen, og hvis 
man ønsker å skaffe seg fører
kort mens man bor i Sande
fjord, kan boleder hos Signo 
gi kjøreopplæring i samarbeid 
med den lokale kjøreskolen. I 
år er det tre døve elever som 
har benyttet seg av botilbudet, 
de andre bor enten hjemme 
eller leier hybel privat.

Mer informasjon på 
www.svgs.vfk.no

All undervisning blir tegnspråktolket. Pensum for dagens naturfagklasse 
er strålinger.

Marius Hansen og Daniel Sæves i gymsalen, der dagens opplegg er vol-
leyball.
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BERGEN
Av Helge Herland

Det er torsdag morgen og engelsktime for 
elevene i førsteklasse på Nordahl Grieg vi
deregående skole i Bergen. Syv elever sitter 
foran hver sin PC og jobber med stoffet. Læ
rer Sverre Urheim Lie går fra elev til elev og 
gir veiledning. Dagens undervisning er ikke 
som vi kjenner den fra 1960tallet med en 
streng lærer som prater og snille elever som 
skriver ned det læreren sier.

 Vi har ikke lærebøker i 
engelskfaget, alt ligger på den 
bærbare PCen som elevene 
har med seg til og fra skolen. 
Der leser de bøker, mottar og 
svarer på lekser og oppgaver. 
Slik er det også i de fleste an
dre fagene. Fylkeskommunen 
dekker utgiftene til kjøp av 
PC mot at elevene betaler en 
mindre egenandel, informerer 
læreren.
Fire av elevene i klassen er 
døve og har tegnspråk som 
førstespråk, en elev er tung
hørt og har tegnspråk som an
drespråk – mens to tunghørte 
elever bare kommuniserer 
på norsk. To av elevene har 
innvandrerbakgrunn, noen 
har gått på døveskole og andre 
inkludert i bostedsskolen. Læ
rer Urheim Lie kommuniserer 
med elevene ved å bruke tegn 
og tale med forsterkerutstyr, 
slik det vanlige er på skolen.
 Elevene jeg har nå går på 
ulike linjer, men er sammen 
i fagene engelsk, norsk og 
matte. I de andre fagene er de 
inkludert i talespråklige klas
ser med tegnspråktolk. To av 
dem går på helse og sosial, en 
på media og kommunikasjon, 
en på sørvisfag, en på idrett 
og to på elektrofag, forteller 
den erfarne læreren.
Det at de går på ulike linjer 
betyr også at de har ulikt 
pensum i engelsk. Elevene på 
helse og sosial lærer engelsk 
med vekt på språk og uttrykk 
innenfor sitt fagområde, 
og på samme måte med de 
andre elevene. De har derfor 

forskjellig pensum og krav til 
kunnskaper engelsk, sier læ
reren. Han har 22 års fartstid 
som lærer for hørselshemmede 
og begynte den gang skolen 
het Bjørkåsen og hadde en 
homogen gruppe på 50 – 60 
døve elever. 

Elevene trives
Togba Ilgun, Roda Thonan 
og Aleksander Håvik bedyrer 
at de trives på skolen og skry
ter av lærer Sverre Urheim Lie. 
Alle tre har tegnspråk som 
førstespråk.
 Sverre er tålmodig og forkla
rer stoffet slik at vi forstår det, 
sier de i kor. 
 Vi trives godt på skolen og er 
fornøyd med undervisningen, 
men vi har lærere som kunne 
vært flinkere i tegnspråk og 
noen ganger får vi tolker som 
ikke er så dyktige som ønskelig. 
Jentene er elever ved helse og 
sosial og kan tenke seg arbeid 
enten med barn og ungdom 
eller med eldre på sykehjem. 
Utdanningen går over to år 
på skolen og to år ute i praksis 
som lærlinger før avsluttende 
eksamen. Aleksander går på 
media og kommunikasjon 
uten at han helt vet hva han 
skal bli når han blir stor, det 
har han noen år til å tenke på. 
Elevene skryter av at mange 
hørende elever lærer tegnspråk 
og tar kontakt med dem.

Mange hørende elev-
er lærer tegnspråk
Dette bekrefter avdelingsleder 
Kari Danielsen.

 40 elever i førsteklasse har 
fire timer undervisning i tegn
språk hver uke. Disse elevene 
har valgt tegnspråk i stedet for 
andre språkfag som spansk, 
tysk eller fransk. I tillegg har 
vi 20 hørende elever som hver 
mandag bruker fritimene sine 
fra kl 8 til 9.30 på å lære seg 
tegnspråk. 
Hun forteller at skolen har ca. 
600 elever og at det i år er 29 
hørselshemmede. 26 av disse 
kommer fra Hordaland, mens 
tre kommer fra andre fylker.
 Hvilke linjer kan dere tilby?
 Vi har et bredt spekter av 
linjer og de linjene vi ikke selv 
har på skolen samarbeider 
vi med andre skoler om. I 
engelsktimen møtte du en elev 
på idrettslinjen. Hun drar til 
naboskolen Stend vgs sammen 
med tolk for å følge idrettsun
dervisningen der. 
Avdelingslederen forteller at 
de i staben har 20 hørende 
lærere som alle kan tegnspråk 
(tegn og tale), fire døve lærere, 
to døve miljøarbeidere og en 
døv som er ansatt på biblio
teket.
 Har skolen botilbud?
 Ja, i år er det seks elever som 

bruker botilbudet som drives 
av SignoDokken. 
 Vi leser i avisene at mange 
elever dropper ut vav de 
videregående skolene, er det et 
problem hos dere også?
 På landsbasis er det fem 
prosent av elevene som slutter 
på videregående, og vi har nok 
det samme tallet hos oss. Det 
er viktig at elevene er opp
merksom på at karakterene i 
orden og oppførsel – og antall 
fraværsdager kommer på 
vitnemålet. Det er informa
sjon som mange arbeidsgivere 
noterer seg når man søker 
jobb.
Kari Danielsen mener de er 
på god vei til å utvikle en 
enda bedre skole for hørsels
hemmede på Nordahl Grieg. 
Skolen åpnet for bare ett år 
siden og er et praktfullt bygg 
med store, åpne og lyse klas
serom og fellesarealer. Det er 
amfier, bibliotek, spesialrom 
og en gymnastikksal som 
ikke mangler så mange meter 
på å oppfylle kravene til en 
håndballbane. 

Mer informasjon 
www.ngv.hfk.no
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Som knutepunktskole er vi 
opptatt av at det skal være et 
levende miljø for hørselshem
mede, derfor håper vi at det er 
flere elever som velger Tiller, 
så fremt vi kan tilby de linjene 
elevene ønsker, sier Bjørn
Arve Raanes, rådgiver for de 
hørselshemmede elevene.
Elever som går på andre 
skoler enn Tiller får også tolk. 
Tolkene er ansatt ved Tiller og 
blir fordelt på de andre sko
lene som har hørselshemmede 
elever med behov for tolk.
Elever som skal ha tegnspråk
undervisning, uavhengig av 
skole må komme til Til
ler hver onsdag og torsdag. 
Denne undervisningen gis 
i samarbeid med Møller 
kompetansesenter, forteller 
Raanes.
Som knutepunktskole ar
rangerer Tiller i samarbeid 
med Møller kompetansesenter 
kurs for lærere som har elever 
med hørselshemning eller som 
ønsker å få mer kunnskaper 
om det. De skolene som har 
hørselshemmede elever blir 
spesielt invitert. På kursene 
oppstår det naturlig erfarings
utveksling.
Vi jobber for å få til et enda 
bedre samarbeid og kursing, 
ved hjelp av Møller, informe
rer rådgiveren. 
Skolen gir tilbud om utdan
ningsprogram blant annet 
innenfor sørvis og samferdsel, 
studiespesialisering, bygg 
og anleggsteknikk, klima – 
energi og miljøteknikk, helse 
og sosialfag, barne og ung
domsarbeiderfag og medier 
og kommunikasjon. Vi spør 

rådgiveren litt mer om det til
budet skolen gir, blant annet 
om elever utenfra Trondheim 
får botilbud? 

Ingen undervisning 
på tegnspråk
  Elever som trenger botil
bud kan søke plass på Signo 
MidtNorge sitt botilbud i 
Klosterbakken, der det er et 
rikt tegnspråkmiljø, blant 
annet har døveforeningen sine 
lokaler der. 
 Bruker lærerne tegnspråk i 
undervisningen? 
 Vi har lærere som kommer 
fra Møller kompetansesenter 
og underviser i engelsk og 
norsk for døve, de bruker 
tegnspråk. Ellers brukes det 
tegnspråktolker.
 Er det døve lærere ansatt på 
skolen?
 Nei. 
 Hvordan fungerer det å 
bruke tolker på skolen?
 Tolkene setter seg inn i faget 
og det som skal undervises i 
slik at de stiller forberedt til 
timene. Dette også for å av
klare bruk av tegn som brukes 
i det enkelte fag. Vi opplever 
at vi har engasjerte tolker som 
jobber med å utvide språket 
slik at det dekker behovet for 
faguttrykk. Tolkene følger 
faste elever og eleven har de 
samme tolkene gjennom året, 
det er ofte to tolker som deler 
på en elev.
 Er undervisning gjennom 
tolk virkelig tegnspråklig 
undervisning?
 Alt som blir sagt og forklart 
blir tolket av tolken, slik 
at eleven skal kunne følge 

TRONDHEIM
Av Marita Løkken

Tiller videregående skole er knutepunktskole 
for de hørselshemmede elevene i Trondheim. 
Elevene går ikke bare på Tiller, men også på 
flere andre videregående skoler i Trondheim, 
disse er Byåsen, Heimdal, Skjetlein og Kristen 
Videregående skole. Når elevene velger disse 
skolene er det i de fleste tilfellene fordi de øn
sker andre linjer enn det Tiller kan tilby. 

med i undervisningen på lik 
linje som de andre elevene, 
avslutter rådgiver BjørnArve 
Raanes.

5 hørselshemmede 
elever
Dette skoleåret er det 5 
hørselshemmede elever ved 
knutepunktskolen. Vi slo av 
en prat med to av elevene:

Tone Merete Utsi,  
17 år, elev ved Tiller

 Jeg trives 
veldig godt på 
skolen, mange 
hørende elever 
er interessert i å 
lære tegnspråk. 
De prater tyde

lig og er flink til å ta kontakt 
og invitere til aktiviteter. 
Medelever har fått felles infor
masjon om hvordan det er å 
være døv og om tegnspråk, og 
om forskjellige ting, som for 
eksempel døvemuseet og TTK 
i Trondheim. 
 Hvilken linje har du valgt og 
hvorfor?
 Helse og sosialfag, fordi jeg 
visste at jeg ville bli hudog 
fotpleier. Jeg har fått bekref
tet at dette er riktig for meg, 
gjennom praksis på hudkli
nikk hvor jeg trives veldig 
godt! Jeg har tolk i praksis, 
tolken er til stede i miljøet og 
tolker ved behov. 
 Fungerer det bra med tegn
språktolk?
 Ja. Er bevisst på å si ifra om 
tolkeønske, hvilken tolk jeg 
ønsker eller ikke ønsker. Det 
tar tolkekoordinator hensyn til 
og bytter tolk. Jeg har også tått 
tilbud om teleslynge i klas
serommet, i tillegg til å bruke 
tolk. Det kan være greit og let
tere å høre hva læreren sier og 

samtidig støtte seg til tolk.  
 Er lærerne flinke i tegn
språk? 
 Nei. De kan bare enkle tegn 
som hilsetegn, for eksempel 
‹‹god dag, god helg›› etc. Min 
lærer har hatt to døve elever 
før og er vant til å forholde seg 
til døve. Det merker jeg ved 
at hun skriver på tavla eller 
på papir hvis bare jeg snak
ker med henne og plutselig 
ikke forstår hva hun sier og 
tolk ikke er til stede. Læreren 
tilpasser seg og tar hensyn til 
oss i kommunikasjon og ved 
bruk av tolk. 

Mikael Fossen, 
16 år, elev ved Byåsen

 Hvordan 
trives du på 
skolen?
 Greit nok. 
Det er en 
spesiell klasse, 
morsomme og 

kule folk. Har god kontakt 
med klassekamerater. 
 Hvilken linje har du valgt og 
hvorfor?
 Teknisk og Industriell 
Produksjon(TIP), fordi mitt 
mål er å kjøre lastebil. Det 
er mye teoriprøver og arbeid 
i verksted med blant annet 
mekanikk og sveising. 
 Fungerer det bra med tegn
språktolk?
 Noen tolker er bra, noen er 
dårlig. Noen tolker er mor
somme å prate med. 
 Er lærerne flinke i tegn
språk?
 Nei. Men kontaktlærer er rå 
og kul. Han var litt usikker i 
forhold til kommunikasjon i 
starten men etterhvert bedre. 

Mer informasjon på 
www.tiller.vgs.no
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OSLO
Av: AnneLine L. Kirste

Ny og moderne skole
Jeg finner frem til Nydalen videregående sko
le etter en liten uenighet med GPS’en: ifølge 
den er jeg allerede ved skolen, men skolebyg
get er så nytt at informasjonen i karttjenes
ten ennå ikke er blitt oppdatert om den store 
og moderne bygningen som ligger rett bak 
restauranten Bølgen & Moi i Nydalen. Byg
gearbeidet ble avsluttet våren 2011, så årets 
kull er det første som har tatt i bruk de flotte 
lokalene med alt en skoleelev og lærere tren
ger av teknisk utstyr.

God tilrettelagt for 
hørselshemmede
I administrasjonen blir jeg 
tatt imot av Bente Cornelius
sen, som er avdelingsleder for 
hørselshemmede. Hun kan 
fortelle at ved Nydalen vgs 
blir mange av de hørselshem
mede som har all undervis
ning på Nydalen, undervist på 
tegnspråk i egne grupper i alle 
fag, både fellesfag som norsk, 
matematikk og engelsk, og i 
programfag som f.eks. sosio
logi og sosialantropologi eller 
psykologi. På dette området 
skiller Nydalen seg ut fra de 
andre knutepunktskolene. 
Noen ganger er det kanskje 
en døv elev som ønsker et 
programfag og må derfor få 
undervisning i klasse med 
hørende elever, men da får 
eleven med seg tegnspråktolk. 
Skolen har ti tegnspråktolker, 
og fire av de 13 lærerne som 
underviser på avdelingen for 
hørselshemmede, er døve.

Nydalen samarbeider også 
med Sogn vgs og Elvebakken 
vgs slik at hvis det er en døv 
elev som ønsker å studere for 
eksempel byggfag, får eleven 
med seg tolker til programfa
gene på Sogn og deltar i felles
fagene med de andre hørsels
hemmede elevene på Nydalen. 
Uansett hvilke ønsker eleven 
har for sin videregående 
utdannelse, skal eleven få det 

samme utbyttet av skoletiden 
som alle andre.

Botilbud hos CSS
Mens avdelingsleder viser meg 
rundt på skolen, får jeg vite 
at i år er det rundt 820 elever 
som går på Nydalen vgs. 38 
av disse er hørselshemmede. 
Det er mange som søker seg 
til skolen, så det er veldig høyt 
nivå blant elevene. Jeg får 
også informasjon om skolens 
botilbud til elevene ved Signo 
Conrad Svendsen Senter 
(CSS) på Nordstrand. I år 
har 13 av de hørselshemmede 
elevene benyttet seg av skolens 
botilbud, som finansieres av 
fylkeskommuner der elevene 
er fra.

Fornøyde elever
Bente Corneliussen og jeg fin
ner veien til et par klasserom 
og «snubler» over Leonard 
Roos som sitter i gangen og 
jobber med oppgaver. Han 
har valgt studiespesialisering 
med fordypning i entrepre
nørskap og bedriftsutvikling. 
Målet hans er å bli regnskaps
fører og økonomiansvarlig i 
firma. Jeg spør ham hva han 
synes om skolen, og han sva
rer: «Jeg er svært fornøyd med 
tilbudet på skolen.»

Det samme svaret får jeg av 
de fem jentene som sitter inne 
i klasserommet. De har bare 

positivt å si om skolen når 
jeg spør dem hva de synes om 
skolens tilbud til hørselshem
mede elever. Det sosiale er 
også veldig bra, både med 
døve og hørende medelever. 
De hørende elevene viser stor 
interesse for å lære tegnspråk, 
så kommunikasjon elever 
imellom er god. En av jentene 
nevner at hun er med i elev
rådet, så de hørselshemmede 
blir absolutt sett og hørt av 
resten av skolen.

Tegnspråklab
Omvisningen fortsetter 
til tegnspråklaben. Flere 

datamaskiner med påmontert 
kamera, samt skillevegger, 
er tilgjengelig for elevene i 
tegnspråkfaget. Her kan de se 
oppgaver på opptak, spille inn 
oppgavebesvarelser eller ha 
eksamen, for å nevne noe. 

I et skap står det et stort ut
valg av filmopptak. En del er 
fremdeles på VHSkassetter, 
men det jobbes med å overføre 
disse opptakene til DVDer 
slik at de kan brukes på data
maskinene.

Mer informasjon 
www.nydalen.vgs.no

Fornøyde elever i klasserom. Fra venstre Hanne Marte Bråten, Anna 
Sponberg, Petrine Olgeirsdottir, Cecilie Korshavn og Beate Solem.

Allerede i inngangen legger man merke til hvor imponerende skolebygget 
er.
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Er det egentlig håp for 
norsk døvefotball? Hva 
gjøres feil og hva må 
gjøres for at resultatene 
skal bli bedre. Vi har 
fått kommentarer fra en 
del fotballkjennere.

Unni Helland, Trondheim
Begge landslagene var rett og 
slett ikke gode nok. Noen av 
spillerne mistet kanskje fokus 
på sine arbeidsoppgaver i VM. 
Mange var ikke bra på det som 
skal være enkelt; pasninger, 
mottak, overblikk, returløp osv. 
Når tapene etter hvert kom så 
var vi ikke flinke til å nullstille 
oss. Enkelte ble bare mer og 
mer frustrert og skapte dårlig 
stemning i laget. Vil under
streke at damene hadde to gode 
kamper mot Russland og Polen, 
men her møtte vi overmakten 
mot Russland  og var meget 
uheldig mot Polen. Hadde vi 
spilt på samme måte mot de 
andre lagene så hadde kanskje 
resultatene vært annerledes. 
Men dette er bare hvis.

Idrettslagene må jobbe bedre 
med å legge til rette for trening. 
Det er veldig få lag som har 
gode trenere. Mange satser på 
tilfeldige trenere som ofte også 
er spiller selv. Lagene bør hente 
trener utenfra som kan komme 
med nye impulser og få større 
respekt blant spillerne. Spillerne 
må gå i seg selv og spørre om 
de faktisk trener nok og ikke 
minst om de trener riktig. Øver 
de virkelig på å bli bedre når de 
er på trening? 

Johnny Olsen,  
Hamar
Fotballnivået i Norge har stag
nert eller gått tilbake, mest hos 
kvinnene, samtidig som nivået i 
de andre landene er blitt bedre. 
Jeg tror det har med holdnin
ger, motivasjon og ærgjerrighet 
å gjøre, spesielt blant spillerne 
selv og kanskje apparatet rundt. 
Dessuten har Norges Fotball
forbund sviktet døvefotballen. 

Vi må ta en debatt på kam
merset. Idrettsforeninger og 
døvemiljøet må gå i seg selv og 
stille spørsmålet: Ønsker vi å ha 
døveidrett i Norge i framtiden? 
Hvis vi ønsker det, må vi ta 
samling i bunn. Alle idrettslag 
må samarbeide, døveidretten 
må gå i dialog med Norges 
Døveforbund og idrettsmyn
dighetene. Apparatene rundt 
landslagene må styrkes, de må 
ha flere felles samlinger. 
Dessuten må lagene konkur
rere mer, gjerne ved å delta i 
internasjonale turneringer. 
 

John Erik Johannessen, 
Oslo
Resultatmessig gikk det dårli
gere i Ørebro enn i EM i Sveits 
2010, men nivået er høyere i 
VM. Bare 16 lag kvalifiserte 
seg til mesterskapet. Flere av 
lagene spiller på et virkelig høyt 
nivå. Norges herrelag ledet i 
4 av sine 6 kamper, men tapte 
likevel til slutt. Det positive er 
at Norges herrelag startet bra, 
men sviktet etterhvert når laget 
kunne benytte muligheten til 
å kontrollere kampen. Den 
defensive delen er svakheten, 
mens vi har mange gode tek
niske og offensive spillere. Vi 
ledet mot Bulgaria, men tapte 
1 – 4, og Bulgaria tok 4. plass. 
Til tross for alle tapene synes 
jeg likevel det er fremgang for 
herrelandslaget på flere områder 
i forhold til EM. Vi nærmer oss 
de beste lagene. 

Jeg har ikke sett noen av kvin
nelagets kamper, men fikk sett 
noen korte videoklipp. Det er 
derfor vanskelig for meg å vur
dere lagets innsats i VM. Laget 
ble selvsagt svekket etter at fire 
sentrale spillere ikke var med 
i den norske troppen. Kvinne
landslaget består av flere nye og 
unge spillere som sikkert hadde 
stor nytte av kamperfaringen. 

VM i futsal ble arrangert i Ørebro i slutten av november. Norge skuffet. Både herre og kvinne
laget endte på sisteplass, med bare tapte kamper. Vi har prøvd å se bak resultatene. Døvefotbal
len er den siste lagidretten der Norge fortsatt konkurrerer internasjonalt. Mister vi fotballen er i 
praksis døveidretten i Norge død. Da vil det bare tidvis dukke opp døve og tunghørte enkeltutø
vere som kan hevde seg internasjonalt, slik Trude Raad gjør. Men det kan gå tiår mellom hver 
gang slike talent drives fram.

Dmitry Katsnelson, Oslo
Min konklusjon etter å ha sett 
en del kamper i Ørebro er at 
de norske lagene er sjanseløse. 
I forsvar virker det som om 
de har uklar ansvarsfordeling. 
Norge åpner seg for enkelt 
i forsvar, det virker som om 
spillerne ikke har tillit til 
hverandre. De maser stadig om 
at du må passe han, så passer 
jeg på han osv. Slikt skulle være 
unødvendig og gjør at de mister 
konsentrasjonen. I angrep man
gler de helt kreativitet. Spillerne 
holder for lenge på ballen selv, 
de har for liten bevegelse og vir
ker usikre på hva de skal gjøre. 
De er ikke modige nok og 
mangler den nødvendige vinn
erviljen. Men de fleste spillerne 
er unge og med mer erfaring 
kan de sikkert bli bedre. De må 
våge å stole på eget spill, få til 
sitt eget spillemønster og ikke la 
seg styre av motstanderne.
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Andreas Aune Hildrum, 
Danmark
Generelt har Norge ikke tradi
sjon for å ha topplag i fotball. 
Det er noen få gode spillere på 
dame og herrelaget, men som 
lag er det ikke godt nok mot 
andre nasjoner som viser større 
bredde og effektivitet. Norge 
mangler flere profilerte spillere, 
mens de mindre profilerte 
spillere burde jobbet mer på 
banen enn de gjorde under VM 
i Ørebro.
Jeg mener spillerne tren
ger bedre basisferdigheter i 
ballteknikk og ikke minst må 
kondisjonen bli mye bedre. Skal 
Norge hevde seg må spillerne 
trene mer og få flere kamper 
sammen. Kulturelt har Norge 
for lite fokus på treningen for 
lagidrett, man får fra tid til 
annen fram gode individuelle 
idrettsutøvere som har blitt 
skolert i integrerte idrettslag. 
Det handler om å få mentalitet, 
fokus og vilje på de ting man 
vil bli god til.

Bjørn Røine, Oslo
Det er forskjellig på kvaliteten 
mellom kvinne og herrela
gene i døvefotball. De beste 
herre lagene holder et meget 
høyt nivå. Norges herrelag 
var preget av dårlig press på 
ballfører, upresise pasninger og 
dårlig  disiplin og holdninger – 
noe som blir demonstrert når 
spillerne løper for seint tilbake 
i forsvar. Noen spillere ble 
for lenge på banen med halv 
innsats. Herrelaget spilte bra 
offensivt, men dårlig defensivt. 
Norge skåret tre mål mot ver
densmester Iran, ingen andre 
land klarte det. Norge var i 
gruppe sammen med sterke 
Iran som ble VMmester og 
Bulgaria som endte på 4. plass 
Norge viste stor framgang fra 
EM i fjor. Jeg synes de norske 
herrene fortjente seier mot 
Sveits og Danmark.

Norges kvinner hadde kan
skje sitt svakes mesterskap på 
mange år. Det var dårlig og feil 
bevegelser, dårlige pasninger og 
mottak. Tone Rørstad, topp
skårer i EM i fjor var tydelig 
savnet. Det ble som å hoppe et
ter Wirkola for de ferske norske 
angriperne. Det virket som om 
spillerne var dårlig trent og helt 
manglet selvtillit.

Begge de norske landslagene 
må trene mer i klubbene sine 
og delta i futsalserier lokalt, 
det holder ikke bare å trene til 
døvemesterskap. Norge stilte 
med unge lag som har gode 
utviklingsmuligheter, derfor må 
klubbene ta vare på spillerne. 
Jeg oppfordrer spillere om å 
melde seg inn i hørende klub
ber for å få maksimal utvikling 
som spillere.  

Norges herrer har deltatt i to 
cuper med hørende lag like før 
VM og fikk nyttig kamptre
ning med flere jevne kamper. 

Bak fra venstre Heidi Seem Aasbø, Berit Johnstad, Ane S. Dimmen, 
Unni Helland og Katrine G. Søyland. Foran fra venstre Beate Solem, 
Hanne M. Bråten, Sissel Lysø, Petrine Olgeirsdottir, Hege H. Eide og 
foran Tine Granmo. Foto: Johan Roppen.

Fra venstre foran Leon Olaussen, Alexander Wroldsen, Andrè Røine, 
Julian Standal, Marius Anda, Øyvind Rød og Leif Foss. Bak fra venstre: 
Morten Sletten, oppmann, Joakim Røine, Yusuf Hassan, Tore Granum, 
Tor Gjermstad, Einar Øverås, Håkon Bollestad og Maarten Vreugdenhil 
(trener). Foto: Johan Roppen.

Laget har hatt tre treningssam
linger de siste fem ukene før 
VM startet. Et godt opplegg
Dette i motsetning til kvin
nelaget som har hatt trenings
samlinger tidlig i fjor vinter, 
en samling i vår, en samling i 
august og siste samling midt i 
oktober, en hel måned før VM.  
Et dårlig opplegg. Omtrent 
halvparten av spillerne trener 
ikke fotball hele sesongen og 
deltar bare i døvemesterska
pene.

Det er lurt at Norge som et 
lite land, med få spillere, satser 
på futsal der det bare er fem 
spillere på banen samtidig  og 
ikke på internasjonal fotball 
utendørs der det kreves 11 spil
lere på banen, pluss en fyldig 
innbytterbenk. Norge har ikke 
stor nok bredde i fotballen til 
å hevde seg i VM og Deaflym
pics, det blir useriøst å sende 
dårlig trente spillere dit. Så for 
Norges del ligger fremtiden i en 
enda bedre satsing på futsal.

Norges resultater i VM

Herrer:
Norge – Sveits 4 – 6
Norge – Bulgaria  1 – 4
Norge – Iran 3 – 10
Norge – Thailand 5 – 11
Norge  Sverige 3 – 7
Norge – Danmark 2 – 4
Iran ble verdensmester.

Kvinner:
Norge – England 4 – 7
Norge – Nederland 1 – 7
Norge – Russland  1 – 12
Norge – Polen 1 – 2
Norge – England 5 – 12

Russland ble verdensmester. 
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ØSTENFJELSKE DISTRIKT

Oslo
Søndag 11. desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke.
Onsdag 14. desember Kl. 17.00:  Thomas messe
Julaften Kl. 11.30:  Gudstjeneste på St. Hanshjemmet
Julaften Kl. 13.00:  Gudstjeneste på Conrad Svendsens Senter
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke.  
  Velkommen til julemiddag etter gudstjenesten.
Søndag 25. desember Kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste i Oslo døvekirke
Onsdag 28. desember Kl. 17.00:  Julefest på Conrad Svendsens Senter
Torsdag 29. desember Kl. 16.00:  Barnejulefest i Oslo døvekirke
Fredag     6. januar Kl. 18.00:  Julefest for voksne i Oslo døvekirke

Vestfold
Søndag 18. desember Kl.  Adventsgudstjeneste i Sandefjord. 
  Klokkeslett vil bli kunngjort på www.dovekirken.no/oslo
Onsdag 28. desember Kl. 16.00:  Julefest for barn og voksne i Sandar menighetshus, Sandefjord.

Hedmark
Torsdag 15. desember Kl. 16.00:  Adventsgudstjeneste i Storhamar kirke, Hamar

Det kan bli endringer i programmet. Følg derfor med på www.dovekirken.no/oslo/

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Stavanger
Tirsdag 20.desember Kl. 11.00:  Åpen kirke med julegrøt i Stavanger døvekirke
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Stavanger døvekirke
Lørdag    7.januar Kl. 17.00:  Julefest i Stavanger døvesenter

Kristiansand
Søndag 18. desember    Kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste i Lund kirke, Kristiansand

VESTENFJELSKE DISTIRKT

Bergen
Søndag   4. desember Kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med i Bergen døvekirke. Utdeling av 4årsbok.
Søndag 11. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Bergen døvekirke
Tirsdag 13. desember Kl. 11.00:  Tirsdagskafe med Luciafeiring i Bergen døvekirke
Torsdag 15. desember Kl. 12.00:  Nattverdsgudstjeneste på Konows senter
Tirsdag 20. desember Kl. 14.00:  Skolegudstjeneste for Hunstad skole i Bergen døvekirke.

OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2011

Bergen (forts.)
Onsdag 21. desember Kl. 10.00:  Julesamling for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Julaften  Kl. 12.00:  Andakt på Konows senter
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke
Lørdag 25. desember  Kl. 13.00:   Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke
Lørdag   7. januar  Julefest i Bergen døvesenter. 
  For klokkeslett, følg med på www.bgds.no/terminliste

MØRE
Ålesund
Juleaften Kl. 14.00: Gudstjeneste i Volsdalen kirke.
Lørdag  7. januar  Kl. 15.0019.00: Julefest i Volsdalen menighetshus. Påmeldingsfrist 4.januar.

Molde
Tirsdag 6. desember Kl. 17.00: Andakt med lystenning i kapellet i Molde domkirke

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Trondheim
Søndag   4. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Torsdag  8. desember  Kl. 12.00: Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag 18. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste på Havsteinekra helse og velferdssenter 
Julaften  Kl. 15.00: Familiegudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag    1. januar Kl. 11.00: Gudstjeneste på Havsteinekra helse og velferdssenter
Torsdag   5. januar Kl.           Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening

Levanger
Søndag   8.januar Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bamberg kirke

Tromsø 
Julaften  Kl. 13.00: Gudstjeneste i Tromsø døvekirke

Alta
Søndag   4. desember Kl. 17.00: Gudstjeneste i Elvebakken kirke

Harstad
Søndag 11.desember Kl.11.00 Gudstjeneste i Kaneborgen kirke

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2. juledag, 26. desember kl. 11.00. 
I år kommer den fra Tromsø døvekirke.
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ØSTENFJELSKE DISTRIKT
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Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke.  
  Velkommen til julemiddag etter gudstjenesten.
Søndag 25. desember Kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste i Oslo døvekirke
Onsdag 28. desember Kl. 17.00:  Julefest på Conrad Svendsens Senter
Torsdag 29. desember Kl. 16.00:  Barnejulefest i Oslo døvekirke
Fredag     6. januar Kl. 18.00:  Julefest for voksne i Oslo døvekirke

Vestfold
Søndag 18. desember Kl.  Adventsgudstjeneste i Sandefjord. 
  Klokkeslett vil bli kunngjort på www.dovekirken.no/oslo
Onsdag 28. desember Kl. 16.00:  Julefest for barn og voksne i Sandar menighetshus, Sandefjord.

Hedmark
Torsdag 15. desember Kl. 16.00:  Adventsgudstjeneste i Storhamar kirke, Hamar

Det kan bli endringer i programmet. Følg derfor med på www.dovekirken.no/oslo/

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Stavanger
Tirsdag 20.desember Kl. 11.00:  Åpen kirke med julegrøt i Stavanger døvekirke
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Stavanger døvekirke
Lørdag    7.januar Kl. 17.00:  Julefest i Stavanger døvesenter

Kristiansand
Søndag 18. desember    Kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste i Lund kirke, Kristiansand

VESTENFJELSKE DISTIRKT

Bergen
Søndag   4. desember Kl. 11.00:  Familiegudstjeneste med i Bergen døvekirke. Utdeling av 4årsbok.
Søndag 11. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Bergen døvekirke
Tirsdag 13. desember Kl. 11.00:  Tirsdagskafe med Luciafeiring i Bergen døvekirke
Torsdag 15. desember Kl. 12.00:  Nattverdsgudstjeneste på Konows senter
Tirsdag 20. desember Kl. 14.00:  Skolegudstjeneste for Hunstad skole i Bergen døvekirke.
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Bergen (forts.)
Onsdag 21. desember Kl. 10.00:  Julesamling for Pinnelien barnehage i Bergen døvekirke.
Julaften  Kl. 12.00:  Andakt på Konows senter
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke
Lørdag 25. desember  Kl. 13.00:   Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke
Lørdag   7. januar  Julefest i Bergen døvesenter. 
  For klokkeslett, følg med på www.bgds.no/terminliste

MØRE
Ålesund
Juleaften Kl. 14.00: Gudstjeneste i Volsdalen kirke.
Lørdag  7. januar  Kl. 15.0019.00: Julefest i Volsdalen menighetshus. Påmeldingsfrist 4.januar.

Molde
Tirsdag 6. desember Kl. 17.00: Andakt med lystenning i kapellet i Molde domkirke

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Trondheim
Søndag   4. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Torsdag  8. desember  Kl. 12.00: Gudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag 18. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste på Havsteinekra helse og velferdssenter 
Julaften  Kl. 15.00: Familiegudstjeneste i Trondheim døvekirke
Søndag    1. januar Kl. 11.00: Gudstjeneste på Havsteinekra helse og velferdssenter
Torsdag   5. januar Kl.           Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening

Levanger
Søndag   8.januar Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bamberg kirke

Tromsø 
Julaften  Kl. 13.00: Gudstjeneste i Tromsø døvekirke

Alta
Søndag   4. desember Kl. 17.00: Gudstjeneste i Elvebakken kirke

Harstad
Søndag 11.desember Kl.11.00 Gudstjeneste i Kaneborgen kirke

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2. juledag, 26. desember kl. 11.00. 
I år kommer den fra Tromsø døvekirke.
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