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Regjeringens iver etter å overføre ansvar fra statlig til 
kommunalt nivå kjenner ingen grenser. Nå er det tilpas-
ningskursene for døve og foreldre til hørselshemmede 
barn som er i faresonen.  Arbeidsdepartementet arbeider 
med planer om å overføre ytelser som i dag finansieres 
over folketrygden til den enkelte kommune, for eksempel 
tekniske hjelpemidler og tilpasningskursene for døve og 
blinde.

Bakgrunnen er at et utvalg, Holteutvalget, opprettet av 
regjeringen har presentert en offentlig utredning (NOU 
2010:5). Utredningen har den vakre tittelen: «Aktiv 
deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpe-
middeltilbud». Det er en omfattende utredning som tar 
for seg hele hjelpemiddelområde og hvordan forvaltning, 
organisering og finansiering kan gjøres bedre.
Målet for arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for folk 
med funksjonsnedsettelser, sies det. Da 
skulle man tro de ville oppnevne en 
gruppe av døve og pårørende som kom 
med forslag til hva som kan bedres for 
vår gruppe. Men, nei, slik tenker ikke 
regjeringen – de oppnevner et utvalg av 
professorer og andre som tror de vet best.

Vi kan håpe at regjeringen dropper mange 
av forslagene som utredningen kommer 
med. Men med behandlingen av døve-
skolesaken i friskt minne må vi være på 
vakt. Da vedtok regjeringen å nedlegge tre av fire statlige 
døveskoler til tross for unison motstand fra fagfolk og 
brukere. Det betyr at kommunene fra 2014 har ansvaret 
for skoletilbudet til sine døve og tunghørte elever. Kom-
munene skal skaffe de pengene og kompetansen som 
trengs for å gi optimal undervisning.

Nå ønsker noen at tilpasningskursene skal gå samme vei. 
Utvalget begrunner dette med at kommunene og spesia-
listhelsetjenesten har et helhetlig ansvar for opplæring, 
habilitering og rehabilitering av alle typer funksjonshem-
mede. Holteutvalget fastslår for eksempel enkelt at pen-
gene som NAV i dag disponerer til kursene kan overføres 
til kommunene.

Ikke rør tilpasningskursene!
Nei, dette må aldri skje, sier vi, fordi: Døve er så få at den 
enkelte kommune ikke vil klare å bygge opp kunnskap 
om gruppen. Døve, og døves pårørende må slippe å krype 
til det kommunale hjelpeapparatet for å få mulighet til å 
delta på kurs. Kommunene sliter med å finansiere det de 
i dag har ansvar for, som skoler, eldreomsorg, sykehjem 
osv. Heller ikke helseregionene kan overta ansvaret, de 
har hovedfokus på medisinsk behandling. Spisskompe-
tansen på døve, tegnspråk og kurs finnes ved Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve og i noen grad ved de 
statlige spesialpedagogiske sentrene. Folketrygdloven er 
en statlig garantist for et likeverdig tilbud uansett alder, 
bosted og kommuneøkonomi.

Tilpasningskursene var en rettighet Norges Døveforbund 
fikk kjempet fram på begynnelsen av 1970-tallet. Da 
begynte kursene ved Ål folkehøyskole og kurssenter for 

døve, finansiert over folketrygden. 
Senere ble kursene utvidet, blant an-
net fikk vi den fantastiske ordningen 
at foreldre til døve og tunghørte barn 
har rett til 40 ukers opplæring i norsk 
tegnspråk i løpet av barnets første 16 
år.

Et tilbud det har tatt 40 år å bygge 
opp kan gjennom byråkratenes forslag 
og politikernes vedtak rives ned på 
noen minutter. Samtlige organisa-

sjoner for funksjonshemmede har derfor gått imot de 
fleste forslagene til Holteutvalget. Norges Døveforbund, 
Hørselshemmedes Landsforbund, Foreningen Norges 
Døvblinde og Landsforeningen for kombinert syns- og 
hørselshemmede/døvblinde står i en felles uttalelse til 
departementet sammen om å si nei til forslaget. Det gjør 
også 145 av de 150 kommunene som har sendt merkna-
der til departementet om ordningen.

Dette må statsråd Hanne Bjurstrøm i Arbeidsdeparte-
mentet ta på alvor. Departementet må slutte med det 
vi vil kalle typisk skrivebordspolitikk og komme seg ut 
i møte og dialog med organisasjonene. - Lytt til døves 
kunnskap og erfaringer.

Folketrygdloven er 
en statlig garantist 
for et likeverdig til-
bud uansett alder, 
bosted og kommu-
neøkonomi.

Helge Herland
Redaktør
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Kirkemøtet

Kirkemøte vedtok
HANDLINGSPLAN FOR TEGNSPRÅK

helge.herland@doveforbundet.no

Handlingsplan for tegn-
språk, gudstjenestereform 
og ungdommens plass 
i døvekirken var blant 
de viktigste temaene på 
 Døvekirkenes Fellesmøte 
som ble gjennomført i 
 Ålesund 16. – 18. mars. 
60 representanter og 
 deltakere var med på møte 
i den vakre vestlandsbyen.

Handlingsplan for tegnspråk
Hege R. Lønning og Nora E. Mosand 
er kvinnene bak forslaget til døvekir-
kens egen handlingsplan for tegnspråk. 
Hege har besøkt alle menighetsrådene 
og diskutert og fått innspill til planen. 
Den er behandlet av kirkens øverste 
organ: Døvekirkens fellesråd – og nå ble 
det presentert for Fellesmøtet til endelig 
godkjenning. Alle sluttet seg til hoved-
trekkene i planen, diskusjonen dreide 
seg mer om detaljer og finpussing av 
formuleringer. Konklusjonen ble derfor 
at planen ble godkjent, men at fellesrådet 
gjør den endelige godkjenningen etter at 
de merknadene som fremkom på møtet 
er tatt hensyn til. 

Fra handlingsplanen kan vi kort gjengi: 
Norsk tegnspråk er naturlig språk i 
Døvekirken. Tegnspråk legges til grunn 
for all muntlig kommunikasjon i Døve-
kirkens virksomhet og forventes brukt 
av alle som har fått tegnspråkopplæring. 
Bibelen og liturgien skal utvikles til 
norsk tegnspråk. Stemmetolk kan brukes 
ved gudstjenester der ikke alle kan norsk 
tegnspråk. Alle ansatte skal få opplæring 

i tegnspråk, denne opplæringen skal være 
på minst ett års universitets- og høysko-
lenivå for de som har tegnspråk som sitt 
arbeidsspråk. 

Både representantene fra Språkrådet, 
direktør Arnfinn M. Vonen og rådgiver 
Sonja M. Holten – samt NDFs represen-
tant Hedvig Sinnes roste Døvekirken for 
å være fremsynte og tydelige i språkspørs-
målet.  Døvekirken fører videre arven 

etter Norges første døveprest Conrad 
Svendsen, ansatt i 1893, som fra starten 
av brukte tegnspråk i sitt arbeid blant 
døve. 

Gudstjenestereform
Den norske kirke vedtok i 2011 en 
gudstjenestereform. Dette får natur-
ligvis konsekvenser for døvekirken. En 
prosjektgruppe med døveprest Per Walle, 
døveprost Roar Bredvei og førsteama-

Styremedlem Hedvig Sinnes hilste fra NDF og gledet seg over at døvekirken har vedtatt egen 
handlingsplan for tegnspråk og for at kirken i alle år har stått samme med NDF i kampen for døves 
rettigheter.

Hege Lønning har i mange år vært daglig leder i Oslo Døvekirke. Nå er hun ansatt i stilling som 
koordinator for trosopplæringen. Her er hun på talerstolen og de tre møtelederne følger interessert 
med, fra venstre Berit Øyen Støyva, Ingrid Bodin og Arnstein Overøye.
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nuensis Odd-Inge Schrøder presenterte 
planene for det videre arbeidet med guds-
tjenestereformen for døve. Hele arbeidet 
skal være avsluttet i 2015. Fellesmøtet 
sluttet seg til de forslagene prosjektgrup-
pen fremmet, det betyr at en gudstjenes-
tereform på tegnspråk skal ha følgende 
målsettinger: 
Tilretteleggelse av gudstjenesten til norsk 
tegnspråk. Utarbeide egen tekstbok for 
Døvekirken og oversette de nødvendige 
tekster. Bidra til kulturelle og visuelle 
poetiske nye elementer i gudstjenesten. 
Innhente gudstjeneste erfaringer fra 
liturgien av 1995, gjennom en høring til 
menighetene.

Ungdommene og kirken
Allerede i åpningstalen ved Døvekirkenes 
Fellesmøte kom leder Nora E. Mosand 
inn på at ungdomsarbeidet i kirken bør 
bli et satsingsområde. Hun pekte på at 
prosjekter som trosopplæringen, hand-

lingsplanen for tegnspråk og gudstjenes-
tereformen er på rett vei. Det er på tide å 
få ungdomsarbeidet sterkere på dagsor-
den. Dette ble fulgt opp med to timers 
dialog mellom 6 ungdomsrepresentanter 
og deltakerne på Fellesmøtet. De fortalte 
hvordan det oppleves å være ung i kirken 
og hvordan menigheten bedre kan tilret-
telegge forholdene for unge. De møtte 
stor forståelse for sine ønsker, men fikk 
også ord med seg på veien om at ung-
dommene selv må ta initiativ og vilje til å 
gjøre noe.  

‹‹Norges største døvekirke››
Tradisjonen tro ble Fellesmøte avslut-
tet med gudstjeneste i Volsdalen kirke. 
Kirken som døves menighet i Møre og 
Romsdal deler med den hørende menig-
heten og som døve etter hvert har fått en 
sterk tilknytning til. Kirken utmerker seg 
med vakre kunstverk av Frans Wider-
berg. Gudstjenesten ledes av døvepresten 
på Møre Odd Erling Vik Nordbrønd. 
Han blir assistert av tekstleser Lone Ap-
pel Ramstad, mens leder av menighetsrå-
det i Bergen fremfører nattverdspoesien 
på en måte som bergtar alle. Prekenen 
holdes av Lars Hana, døveprest i Bergen. 
- Jesu refererer til en merkelig hendelse i 
Israels historie: folket hadde vært fanger 
i Egypt, de var på flukt, med Moses som 
leder. Gud hadde lovet dem et nytt land. 
Men det tar tid. Årene går, fremdeles 
vandrer de i ørkenen. Målet blir borte for 
dem, de er lei av ørkenlivet. Og Gud blir 
lei av folkets utålmodighet og ulydighet, 
han sender giftslanger inn blant folk, 
redsel og død sprer seg. Det er ingen plass 
å flykte. Da gir Gud en merkelig beskjed 

til Moses, lag en symbolsk slange av kob-
ber. Fest den til en høy stang. Den som 
ser på den blir reddet, forteller Lars blant 
annet i sin preken.
Han taler over Jesu ord til Nikodemus, 
som er skrevet av evangelisten Johannes, 
kapittel 3, vers 11 – 16. I det siste verset 
finner vi noen av de mest kjente ordene 
fra bibelen, som på en god måte illustre-
rer det mest sentrale i bibelens budskap: 
‹‹For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.››

Døveprest i Trondheim Per Walle er sentral i 
arbeidet med døvekirkens gudstjenestereform.

Unges situasjon i kirken var eget post på programmet, her venter hele ungdomsgruppa på å slippe til 
på talerstolen, fra venstre Katja Eidesen, Thomas Johannessen, Linda Veronica Steinsbø, Elizabeth 
Vefling, Kenneth Leiros, Julian Standal og Minh Hung. 

Døveprest Odd Erling Vik Nordbrønd på 
hjemmebane i Volsdalen kirke, ‹‹Norges største 
døvekirke›› som han humoristisk sa.

Leder i menighetsrådet i Bergen, Nabai Kaup-
pinen, begeistret forsamlingen med sin nattverd-
poesi under søndagens gudstjeneste.
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Kirke i Vestfold
På kirkemøte er ekteparet Knut og Karin 
Syvertsen representanter fra menighetsrå-
det i Vestfold, Knut er leder av rådet – vi 
spør hvordan går med jakten på kirke-
bygg i fylket?
- Vi ønsker egentlig å bygge en ny kirke, 
men ser at det er urealistisk økonomisk – 
derfor ser vi på gamle kirker eller andre 
bygg som er ledige og som vi kan kjøpe. 
Vi trodde vi hadde funnet det rette loka-
let, men det viste seg at lokalene var mye 
skadet. Det ble for krevende å reparere 
alt, men vi har en komitè på tre som leter 
videre, forteller Knut.
- Det er vel også slik at vi trives godt i de 
lokalene vi leier nå, altså i St. Olavskapel-
let. Kanskje er det derfor saken trekker ut 
i tid, vi trives godt der og kan kanskje bli 
værende der, undres Karin.
- Dere er ikke interessert i å dele kirke 
med Signo-Andebu som vil åpne sin 
splitter nye kirke i desember?
- Nei, vi synes det språklige nivået på 
brukerne av Signo-Andebu og oss vanlige 
døve er for stor. Vi kan ikke ha felles 
gudstjenester med dem.
- Men kanskje dere kan bruke kirken til 
forskjellig tid?
- Det har vi ikke tenkt på, det er jo en 
ide – men problemet er også at det er 
tungvint å komme seg fra andre byer 
i Vestfold og til Andebu. Det tar 30 
minutter å kjøre, men det er veldig dårlig 

bussforbindelse. Og hvis man tar buss 
må man likevel gå et ganske langt stykke 
i Andebu for å komme fram til kirken, 
forteller Knut.
- Jeg husker at vi hadde gudstjenester 
på 1970-tallet på Andebu, den gang 
Lillehaug var bestyrer og prest der og 
da fungerte det jo greit. Nå er det veldig 
mange døve i Vestfold som arbeider i 
Signo-bedriftene i Vestfold og de vil helst 
ha en kirke uavhengig av arbeidsplassen, 
sier Karin.
- Vi ønsker en kirke sentralt i Vestfold 
med lett adkomst fra buss og tog, for ek-
sempel i Tønsberg. En kirke med plass til 
ca 50 personer slik at det er plass nok når 
vi har bryllup, barnedåp, gudstjeneste på 
julaftener osv., avslutter Knut Syvertsen.

Døves menighet på Møre låner Volsdalen kirke av en hørende menighet, en ordning som fungerer 
godt. I tilknytning til kirken er det et stort menighetshus som døve også nyter godt av på sine samlin-
ger. Bare et cornerspark nedenfor ligger Ålesund fotballklubb sin kjente hjemmebane. 

- Karin og Knut Syvertsen, Vestfold, leter etter 
kirke for døve i fylket.

Dyktig vertskap
Menighetsrådet i Møre og Romsdal var 
dyktige arrangører av Døvekirkenes 
Fellesmøte. Gjennomføringen av møtet, 
gudstjenester, lokaler, hotellet, mat og 
det sosiale samværet var helt på topp. Vi 
gratulerer to av de frivillige som jobbet 
for å gjøre møtet til en suksess. Lorents 
Ness er leder av menighetsrådet og Tone 
Rørvik Elvenes har i alle år nedlagt et 
kjempearbeid i styre og stell for menig-
heten.
- Vi trives med å være vertskap. Sist vi 
arrangerte Fellesmøte var i 1999. Nå var 
det på tide å trå til igjen, sier Tone.
- Menighetsrådet ble styrket etter siste 
valg, vi fikk inn nytt blod – blant annet 
flere hørende som jobber godt sammen 
med oss døve, supplerer Lorents.
- Vi trives veldig godt med det samarbei-
det vi har med Volsdalen menighet. Vi 
låner kirken og menighetshus etter avtale 
og vi kan ha fellesarrangementer med 
dem. Vi er for få døve på Møre til å ha 
egen kirke, mener Tone.
- Så samarbeider vi godt med døvefore-
ningen, vi planlegger møter og arrange-
menter slik at det ikke kolliderer. Det 
diakonale arbeidet, altså det sosiale fel-
lesskapet er viktig for oss i menigheten, 
understreker Lorents.
- Få med at vi setter veldig pris på å få 
besøk fra døvekirken sentralt, sist var det 
Hege Lønning som gjestet oss og fortalte 
om de nye planene for trosopplæring. Vi 
ønsker oss flere besøk, informasjon og 
meningsutveksling på tegnspråk er helt 
nødvendig om døvekirken skal ha fortsatt 
vekst. 

Lorent Ness og Tone R. Elvenes er godt fornøyd 
med å låne lokaler i Volsdalen kirke.
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- Vi sparer en halv million 
kroner på dugnadsgjengen, 
forteller styreleder Gunnar 
Hansen i Bergen Døvesenter.
- Det er veldig dyktige 
arbeidsfolk, de jobber fra mor-
gen til kveld og vi trenger bare 
å holde døvesenteret stengt 
en uke før og etter påske. 1. 
etasje var veldig slitt. Der har 
vi storsalen og hallen som 
brukes flittig. I samme etasje 
bygger døvesenteret også om 
et ekstra rom som har vært lite 
brukt. Nå blir det delt i to, til 
et flott klasserom for forskjel-
lige kurs og til et verksteds- og 
lagerrom. 

helge.herland@doveforbundet.no

Bergen Døvesenter investerer ca. kr. 600.000 
i eget hus. Den gamle sveitservillaen fra 1869 
får helt ny 1. etasje. Alt gjøres på dugnad av 12 
medlemmer.

Fredrik Fjellaker her en krevende jobb med å male taket i hallen.

Arbeidsleder Gunnar Hansen avtaler med Mariusz Gajewski hva som 
skal gjøres.

Alireza skjærer tapet like enkelt som han skjærer fiskepudding.
Andreas Bessert har ansvar for at 
vinduslistene blir som nye.

- Hvordan klarer dere å finan-
siere arbeidet?
- Vi hadde egentlig tenkt en 
mer beskjeden oppussing, 
men så arvet vi penger etter 
Gunhild Og Nils Johan Bjørø. 
Det er vi veldig takknem-
lige for. Vi synes det er fint 
å bruke pengene på noe som 
alle får glede av. 
- Hva gjøres?
- Vi maler tak, vegger, vindus-
karmer, dører – og tapetserer 
noen vegger.. Vi legger ned 
nytt gulv. Vi kjøper inn helt 
nye møbler. Vi skal også pusse 
opp litt av styrerommet i 2. 
etasje og også der investere i 
nye møbler.

- Andre foreninger selger 
huset og leier noe mindre og 
rimeligere?
- Våre medlemmer ønsker å 
beholde huset, derfor investe-
rer vi på denne måten. I en tid 
der døveskoler legges ned og 
døve på en måte blir usyn-
lige mener vi det er viktig å 
ha en sterk forening, et godt 
døvesenter der alle som føler 
tilknytning til tegnspråk kan 
komme sammen og føle seg 
hjemme.

- Hvordan klarer du å få 12 
mannfolk til å jobbe dugnad?
- Noen er pensjonister og 
kjeder seg hjemme, andre er 
arbeidssøkere – og så trives de 
i hverandres selskap. Vi lovet 
dem gratis reise og opphold til 
Døves Kulturdager i Kristi-
ansand, det har de virkelig 
fortjent, avslutter styreleder 
Gunnar Hansen.

Bergen satser på eget hus
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Sommeren 2010 bestemte jeg meg for 
at jeg skulle foreta en stor reise når jeg 
omsider hadde avsluttet min mangeårige 
karriere som student. Aller helst hadde 
jeg lyst til å reise til New York, være der 
i tre måneder for å ta et VISA-program 
for internasjonale studenter. Etter som 
tiden gikk og reiselysten gikk fra idé til 
planlegging, ble det selvfølgelig en del 
endringer. Hva har jeg mest lyst til å 
gjøre, hvilke byer vil jeg besøke, skal jeg 
binde meg til en kontrakt med én skole 
og så videre… Planlegging i forkant av 
en stor reise er halve moroa, og det var 
spennende å få detaljene på plass. Det var 
også veldig moro å legge til side penger 
og se hvordan målet for reisebudsjettet 
nærmet seg.

Høsten 2011 fikk reisen min mer faste 
rammer; først Key West sør i Florida, 
deretter vestover gjennom USA med den 
berømte Greyhound-bussen, og til slutt 
fly fra vestkysten til New York City. Hele 
fire måneder og ni dager skulle jeg bruke 
på Den Store Reisen. I så lang tid har jeg 
sett på reiseplanene på papir uten egentlig 
å fatte at denne planen skulle jeg sette ut 
i liv snart. Først et par dager før avreise 
slo reisefeberen til: «Hva pokker er det 
for slags påfunn, Anne-Line? Surre rundt 
i USA helt alene i fire måneder?!»

Den lille skeptikeren inni meg ble 
heldigvis fort kvalt, for det kom ikke på 
tale å avlyse reisen etter alt arbeidet jeg 
hadde lagt ned i planleggingen. Flybillett 
var ordnet, månedskort på Greyhound-
bussen var ordnet, det verdifulle visumet 
fra den amerikanske ambassaden var limt 
inn i passet mitt og jeg hadde brukt mye 
tid på å finne steder å bo i USA. Selvføl-

gelig skulle jeg komme meg av gårde, og 
selvfølgelig ville det ikke bli noe problem 
å reise alene når man ikke hører!

Heldigvis fikk jeg rett.

Hele veien fra jeg landet på ameri-
kansk jord, har jeg stort sett bare opplevd 
imøtekommende og vennlige mennesker 
som mer enn gjerne hjelper meg hvis 
det skulle være noe. Da jeg døgnvill og 
overtrøtt mellomlandet i New York, fikk 
jeg hjelp av en dame til å finne kofferten 
min og komme meg til riktig gate. Vel 
fremme på Key West bodde jeg hos en 
jente som brukte hele den første uken 
på å kjøre meg fra sted til sted og hjelpe 
meg med å ordne forskjellige smådetaljer. 
Hver eneste person jeg går forbi om mor-
genen, hilser alltid med en «Morning!» 

Perfekt for en liten reisende som liker å 
smile til folk!

Da jeg planla reisen min, satte jeg opp 
et budsjett slik at jeg har oversikt over 
hva jeg har råd til. Et av tiltakene jeg 
tok for å holde utgiftene nede var i størst 
mulig grad å unngå å bo på hotell/hostel. 
Selv om dollaren er svak, blir det dyrt i 
lengden å skulle bo på hostel fire måne-
der i strekk. Løsningen ligger i nettsiden 
couchsurfing.org, der du kan opprette en 
profil og bli kjent med andre sofasurfere. 
Der kan du også finne sofaer du kan sove 
på mens du er på reisefot. På den måten 
slipper du å bruke penger på dyre hotel-
ler, og du får både nye venner og inside-
tips om byen du reiser til. Fantastisk!
Nå skal jeg gå vekk fra de kjedelige detal-
jene og heller fortelle litt om opplevelser 
jeg har hatt i USA hittil:

Reisen min begynte med tre uker på Key 
West, en øy som er det sydligste punktet 
av det nordamerikanske kontinentet. Det 
var veldig godt for en frossen nordboer 

Reisebrev 
fra USATeskt og bilder: Anne-Line L. Kirste.

Hei, jeg heter Anne-Line og jeg liker å reise. Nei, jeg elsker å reise. Det er noe med det å kom-
me seg ut fra det trygge og velkjente i gode, gamle Norge, og møte verdenen utenfor, bli kjent 
med folk og kultur. Og jeg snakker ikke om charterreiser til Syden i regi av StarTour og Ving. 
En ordentlig og opplevelsesrik reise skal man planlegge selv fra start til slutt, man skal utforske 
stedene man kommer til og få seg nye venner langs veien. Hvis man i tillegg reiser alene og er 
hørselshemmet, blir det ekstra spennende, for det dukker opp andre utfordringer.

Det skal mye til for å skille seg ut på Key West.
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å kunne forlate den norske vinteren til 
fordel for sol, bølgebrus og palmesus. 
Jeg bodde hos en jente som jeg fant på 
Couchsurfing. Den første uken var hun 
veldig hjelpsom og kjørte meg rundt i 
byen for at jeg skulle få ordnet nødvendi-
ge ærender og bli kjent med området. Jeg 
fikk også besøke skolen hennes og møte 
nesten hele familien hennes, som driver 
Boyd’s Campground, hvor vertinnen min 
og jeg bodde. På grunn av jetlag ble det 
til at jeg våknet i 6-tiden hver morgen, 
og derfor kjøpte jeg et par joggesko slik 
at jeg kunne løpe rundt mens jeg ventet 
på at vertinnen min, som hadde en mer 
normal døgnrytme, skulle våkne. Den 
første uken ble avsluttet med en roadtrip 
til Miami Beach, som ligger drøyt tre 
timer fra Key West.

Den andre uken ville jeg være mer 
selvstendig, og skaffet meg busskort. La 
meg fortelle dere en ting: Når man har 
opplevd kollektivtrafikken på Key West, 
vil man aldri klage på Ruter eller NSB 
igjen. Bussene er ofte forsinket og tar 
alltid en stor rundtur før de kommer dit 
du skal av. Men jeg kom meg iallfall fra 
A til B på egen hånd, og det første jeg 
gjorde som selvstendig turist var å stikke 
innom CoffeeMill Dance Studio for å 
kjøpe klippekort for ti klasser. På denne 
danseskolen ble jeg kjent med flere flotte 
mennesker, og det var vemodig å skulle 
forlate dem etter min siste klasse.

I løpet av mine siste to uker på Key West 
rakk jeg også å møte en hjemsøkt dukke 
som spilte meg noen pek, besøke den 
kjente forfatteren Ernest Hemingways 
hjem, reise på dagstur til Dry Tortugas 

Her er jeg med en av danserne I Key West Contemporary Dance Company.

National Park – hvor man kan utforske 
et spennende fort fra borgerkrigen eller 
snorkle i det klare vannet rundt øya – 
rundt 112 kilometer fra Key West, samt 
være med på en tropisk sykkeltur der 
jeg fikk smake på eksotiske frukter som 
vokser på Key West.

Til slutt kom dagen for min videre 
reise vestover, og mitt første møte med 
Greyhound. På forhånd hadde jeg kjøpt 
et slags Greyhound-månedskort som lar 
meg reise ubegrenset over hele USA i 
30 dager. Selve bussturen ble ikke helt 
uproblematisk, for amerikanerne er 
ganske glad i byråkrati, men ting ordnet 

seg. (Det hjalp å si «I am deaf», så løsnet 
problemene seg på magisk vis!) Det ble 
en ganske lang busstur, nærmere 32 
timer tok det meg å komme fra Key West 
til New Orleans! Gjett om det var godt 
å kunne strekke på beina da jeg ankom 
India House Hostel.

India House Hostel var et veldig rime-
lig og svært morsomt sted å besøke. Jeg 
skulle egentlig bare tilbringe én natt der 
før jeg flyttet inn til min andre sofavert, 
men jeg likte India House så godt at jeg 
ble værende en natt til. Deretter flyt-
tet jeg inn på sovesofaen hos Louis, en 
newyorker som har bodd i New Orleans 
i flere år. Jeg var dessverre uheldig med 
været mens jeg var i jazzbyen; De første 
tre dagene tordnet og pøsregnet det, 
så jeg ble sittende inne mesteparten av 
tiden og gjorde korrektur på en roman. 
Heldigvis mildnet værgudene og velsig-
net oss med vakkert solskinnsvær etter 
stormen, og jeg løp rundt i det franske 
kvarteret med kameraet mitt for å få med 
meg mest mulig de to siste dagene før jeg 
dro videre.

I skrivende stund sitter jeg på Grey-
hound-bussen mot Flagstaff i staten 
Arizona, hvor jeg skal på tur til Grand 
Canyon. Hittil har jeg opplevd mye spen-
nende, og vet at jeg har enda mer i vente 
i de neste byene jeg skal til. Hvis du har 
lyst til å følge med på reisen min og se 
flere bilder fra USA, kan du få oppdate-
ringer på bloggen min: ithildancer.com.
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Om CI og tegnspråk
Vi sliter med å få folk til å oppfatte dette. 
I siste nummer av Hørselshemmedes 
Landsforbunds utmerkete blad, Din Hør-
sel, er det en kronikk av landsforbundets 
forbundsleder Knut Magne Ellingsen. 
Han skriver som om det er to grupper 
av døve barn. En gruppe som skal lære 
tegnspråk og en annen gruppe som skal 
lære talespråk. Han synes det er flott at 
døve barn som velger språkopplæring 
gjennom § 2.6 i Opplæringsloven får 
tegnspråk som førstespråk, skriver han. 
Det virker som om han ikke har skjønt at 
disse barna også skal lære seg norsk. Han 
skriver at han vil ha en lovendring som 
sikrer likebehandling mellom barn som 
skal lære tegn og barn som skal lære tale, 
og mener at dages ordning kan karakte-
riseres som språkapartheid. NDF ønsker 
selvsagt at alle døve barn skal bli så dyk-
tige i språk som mulig, både i tegnspråk, 
norsk tale- og skriftspråk – de språkene 
som legger grunnlag for videre læring og 
kognitiv utvikling.

Samtidig vi vil understreke at det faktisk 
finnes døve barn som ikke har nytte av 
CI – eller som har foreldre som velger 
bort CI. Disse barna har selvsagt krav på 
den samme oppmerksomheten og den 
samme innsatsen fra barnehager og skoler 
for å bli tospråklige som barn med CI 
har.   

Fra 1980 til 1988 arbeidet jeg blant annet 
som kursleder for døvblitte og deres pårø-
rende på Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve. To ting lærte jeg fort i den job-
ben. Først: halvparten av kursdeltakerne 
var ikke døvblitte, de var tunghørte fra 
barn av, men hadde aldri fått mulighet 
til å lære seg tegnspråk. Dernest, etter to 
timers undervisning i tegnspråk fikk vi 
alltid den samme replikken fra deltaker-
ne: ‹‹Dette skulle vi lært for 40 år siden››. 
Nå lever vi i 2012. Vi har CI som teknisk 
kan gi folk  hørsel, det varierer selvsagt 

fra person til person hvor stort utbytte en 
får – men de aller fleste sier seg godt for-
nøyd. Samtidig vet vi i dag at tegnspråk 
ikke er farlig. Ingen trenger i dag å få den 
beskjeden jeg fikk, som døvblitt for 40 
år siden: ‹‹Hvis du lærer tegnspråk vil du 
miste talespråket››. Det er bare tøys. Jeg 
snakker fremdeles slik at alle som vil kan 
oppfatte meg. Men tegnspråk er likevel 
mitt viktigste språk, uten tegnspråk ville 
jeg vært ingenting. Det er derfor jeg er 
så stor tilhenger av Ole Brumm. Jeg vil 
at folk skal få det beste av så mye som 
mulig, jeg unner dem både hørsel, tegn-
språk, honning og pannekaker.

Om tospråklighet
En leser fra Sørlandet er irritert på 
Døves Tidsskrift. Vi skriver alt for mye 
om tospråklighet, sier hun. Vi er mange 
som ikke forstår hva som menes med 
uttrykket tospråklighet, påstår hun. 
Nå skal det være fagdag i Kristiansand 
under kulturdagene og da er temaet: 
‹‹Tospråklig undervisning for døve››. 
Men hva betyr det, spør damen. Ja, det 
vil dyktige forelesere svare på under 
fagdagen, men vi tar likevel tak i saken 
her og nå. 
Vi har bedt rådgiver Sonja Myhre Hol-
ten (bildet) i Språkrådet svare kort på 
noen spørsmål om norsk tegnspråk og 
norsk tale- og skriftspråk. Sonja under-
streker at det er vanskelig å svare kort 
og tabloid på språkspørsmål, men stiller 
likevel sporty opp:

 Hva menes med 
 tospråklighet?
- Tospråklighet kan defineres som en 
viss kunnskap i to eller flere språk hos en 
person. Språkkunnskapen kan altså være 
av varierende grad. Det er sjelden at en 
person er like dyktig i begge språkene. 
Tospråklighet i praksis kan være nokså 
ulike ting, der den tospråklige veksler 
mellom språkene når det måtte være 
naturlig og hensiktsmessig.

 Hva menes med at døve  
er tospråklige?
- Fordi tegnspråk er et visuelt språk og 
uavhengig av lyd så er det dette språket 
døve og tunghørte kan utvikle spontant 
og naturlig i samhandling med andre 
som bruker tegnspråk.  For at tegnspråk 
skal kunne utvikles spontant trengs det 
et språkmiljø der det døve og tunghørte 
barnet kan samhandle. Norsk er det 
andre språket døve må lære. Nettopp 
fordi hørselen er nedsatt i varierende grad 
er det vanskelig å lære dette spontant 
og naturlig i samhandling med andre. 
Hørselstapet skal ikke være så stort før 
hørselshemmede kan få problemer med å 
oppfatte for eksempel ironi, som betinger 
en forståelse av situasjonen samtidig med 
et gitt bestemt tonefall. 

- Det norske skriftspråket er også en del 
av døves og tunghørtes tospråklighet. 
Det kan være en utfordring å lære å lese 
nettopp fordi en har redusert tilgang til 
norsk - en skal knekke lesekoden på et 
språk som ikke har vært fullt tilgjengelig. 
Dersom en har CI er det uansett vanske-
lig å forutsi hvor mye talt norsk som er 
tilgjengelig på en naturlig måte. Derfor 
er tegnspråk en viktig del av tospråklige 
døves og tunghørtes liv nettopp fordi 
en får et større språkrepertoar og kan 
samhandle uanstrengt med andre enn å 
måtte streve med munnavlesning støttet 
av CI eller høreapparat. 

 Hva med motforestillin
gene: at å lære to språk 
 parallelt ødelegger for 
 begge språkene?
- Dette er en gammel myte som dessverre 
mange tror på ennå. Fra tidlig på 1900-
tallet og utover i 1970-årene var det en 
vanlig oppfatning i den vestlige verden, 
og dermed også i Norge, at tospråklighet 
hadde en negativ effekt
på den intellektuelle og åndelige ut-
viklingen hos mennesket. Den norske 

Tospråklighet!?!?
Når vi fra tid til annen skriver i bladet: ‹‹Ja takk, begge deler››, i betydningen ja til tegnspråk 
og ja til CI, vet vi at noen av leserne blir sure på oss. De liker ikke at vi skriver om høreappara-
ter eller CI, de vil ikke ha et pasientblad, sier de. Noen av dem må tåle at vi kaller dem muse-
umsvoktere, for de vil at alt skal være som for 50 år siden, da alle døve barn gikk på døvesko-
len og alle løp 60 meter på 8 blank! Slik er det ikke i dag. Foreldrene velger for barna, CI er et 
teknisk hjelpemiddel som er kommet for å bli – og det vil stadig utvikles. Poenget vårt er å få 
fram at barn med CI kan få både tegnspråk og talespråk. Det ene utelukker ikke det andre.

helge.herland@doveforbundet.no
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enspråklige identiteten har holdt seg inn 
i våre dager, til tross for at de fleste har 
hatt undervisning i engelsk under hele 
skolegangen. Den språklige identiteten 
kan ha betydning for hvilke valg foreldre 
til hørselshemmede barn gjør. Det er 
nærliggende å anta at fordi de fleste 
norske anser seg for å være enspråklige, 
virker et tospråklighetsprosjekt i forhold 
til egne hørselshemmede barn farlig – og 
dermed uaktuelt. Det er naturlig at man 
ønsker å overføre kjente og kjære deler 
av sin livsførsel til egne barn. I tillegg 
til at det ofte implisitt fokuseres som et 
språklig valg, enten norsk talespråk eller 
tegnspråk - men det er jo ingenting i 
veien for å velge begge språkene. 

- Dersom du spør en nordmann om han 
er tospråklig, vil du få svar av typen jeg 
er «ett-og-et-halvt-språklig», eller «jeg 
kan litt engelsk». Dersom du spør en 
engelskmann hvorvidt nordmenn er 
tospråklige, vil en høyst sannsynlig få et 
bekreftende svar. Forskning viser  at flere 
språk styrker blant annet tenkeevnen, 
videre kan man få større muligheter til å 
klare seg i samfunnet.

 Noen sier at tospråklig
het for døve er tegn og tale 
samtidig?
- Nei, det er det ikke. Tegn og tale, og 
norsk med tegnstøtte kan sies å være 
blandingsformer mellom tegnspråk og 
norsk. Som en konsekvens av språk-
kontakt har det oppstått forskjellige 
blandingsformer. Gjennom de siste 30 
- 40 årene har disse blandingsformene 
fått forskjellige betegnelser som blant an-
net: tegn og tale, tegn som støtte, norsk 
med tegnstøtte, tegnspråknorsk. Felles 
for dem er at hovedspråket følger norsk 
syntaks. 

-Det kan være på sin plass å minne om at 
Stortingsmelding 35 Mål og Meining sier 
at ‹‹Fordi tegnspråket i utgangspunktet er 
et språk som er utviklet til bruk for men-
neske med en nedsatt funksjonsevne, kan 
det ellers være en fare for at språket blir 
sett på som et erstatningsspråk. Et slikt 
syn kan trolig også forklare at de som har 
brukt tegnspråk, ofte har blitt sett ned 
på av majoritetssamfunnet. Gradvis har 
det likevel vokst fram større innsikt i at 
tegnspråk er et fullverdig språk på linje 
med andre språk. Tegnspråk må ikke sees 

på som en kommunikasjonsmetode for 
menneske med nedsatte funksjonsevner, 
men som ett av flere språk som blir brukt 
i et flerspråklig samfunn.››  

 Når skal man da bruke 
tegnspråk og når skal man 
bruke talespråk?
- Det er opp til den enkelte selv. Å veksle 
mellom språkene er en tospråklig kunn-
skap. Noen bruker ett språk hjemme og 
ett annet språk ute. Enkelte har også et 
annet arbeidsspråk. Det er også slik at 
samtalepartneren er en faktor for hvilket 

språk en bruker.  For eksempel er det 
flere hørende som tror at dersom barnet 
ikke bruker tegnspråk til den hørende, 
ja da ‹‹trenger›› ikke barnet tegnspråk og 
den hørende lar være å bruke tegnspråk 
i kommunikasjon med den hørselshem-
mede. Hørselshemmede kan ofte bruke 
talespråk til den hørende, fordi den 
hørende er for dårlig i tegnspråk – men så 
kan det skje at det den hørende sier ikke 
blir oppfattet av barnet. Mange hørsels-
hemmede kjenner seg nok igjen i dette 
med å nikke med hodet, selv om man 
egentlig ikke har forstått hva som sies.  
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Årsmøte i Vestfold Døveforening 
har vedtatt å selge det som er Norges 
eldste feriehjem for døve, men som de 
siste årene er kalt døvesenter. Årsmøte 
vedtok dette med 19 mot 9 stemmer. 
Ventelig skjer salget på ettersom-
meren, fordi stedet er bundet av 
utleieavtaler fram til somme-
ren. Det blir for kostbart 
å drifte et så stort hus og 
viljen til dugnadsarbeid 
og vedlikehold er ikke den 
samme i dag som den gang 
da er begrunnelsen for 
salget.
Årsmøte i foreningen gjen-

Bergen med ungt styre

Bergen Døvesenter hadde årsmøte med 46 medlemmer til stede. Forenin-
gen har en årsomsetning på ca. to millioner kroner og en god økonomi. 
Foreningen har vedtatt å pusse opp lokalene innvendig i den gamle sveitser-
villaen fra 1869 og går til innkjøp av nye møbler i møterommene.

Alle valg på årsmøte var enstemmig. Gunnar Hansen fortsetter som leder. 
De to styremedlemmene: Ellen Østrem og Martin Skinnes sto ikke på valg, 
de sitter foran på bildet. De nye som ble valgt inn i styret er særdeles unge. 
De står bak fra venstre: Lena Mei Kalvenes Anda 19 år, Tor Fiksen 22 år og 
Fredrik Fjellaker 22 år, og så har vi Sigrid Hjørungnes bak til høyre.

Foredragsturne
NDF samarbeider 
med de største 
foreningene om en 
foredragsturne for 
svensken Urban 
Mesch i måneds-
skifte april / mai. 
Han har sammen 
med sin kone 
Johanna skrevet 
boken «Døveidrettens historie 200 år – 
dens utvikling og betydning.» 
I boken kan vi blant annet lese at døvei-
dretten den første tiden, på begynnelsen 
av 1800-tallet, var knyttet til døvesko-
lene. På slutten av 1800-tallet ble de 
første nordiske døveidrettslagene stiftet. I 
Stockholm kom idrettsklubben Hephata 
i gang i 1892, en av stifterne var nord-

Rolf Hansen  
holder koken
Drammen Døveforening gjenvalgte 
Ryszard Soursa som foreningsleder. Evig 
unge Rolf Hansen, på bare 80 år, ble 
valgt som nestleder. Han har vært med 
i styre og stell i Drammen i alle år, men 
har også gjort en kjempjobb i styrene for 
Norges Døveforbund og for Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve. Blant annet 
var han forbundsleder fra 1978 til 1986. 
De andre i styret er May-Britt Nyløk-
ken, Bjarne Gunnerud, Oddvei Haugen, 
Bjørg Fjellstad, Anne-Grethe Marcussen 
og Rune Adde.

mannen Alfred Dahlstrøm. Det var van-
lig med nordiske idrettskonkurranser i 
forbindelse med de nordiske kongressene 
for døve, som første gang ble arrangert i 
København i 1907. 

Urban Mesch er 50 år og har i mer enn 
30 år vært aktiv i den svenske døveidret-
ten. Nå arbeider han i et engasjement 
som forskningsassistent ved Institutt for 
lingvistikk ved Stockholm universitet, 
der han arkiverer den svenske tegnspråk-
forskningenes 40-årshistorie.

Urban Mesch åpner Norges-turneen i 
Bergen Døvesenter torsdag 26. april, 
tirsdag 1. mai i Stavanger, onsdag 2. mai 
i Vesfold, torsdag 3. mai i Oslo og lørdag 
5. mai i Trondheim. 

Vestfold selger  døvesenteret
valgte Tom Zeiffert (tidligere Kristian-
sen) som leder. Med seg i styret får han 
Fetsum Netserab, Knut Syvertsen, Jim 
Vold, Jørgen Bjerg, Karin E.  Syvertsen 
og Daniles Sæves.
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Det
skjer
i Norge

NYE Døves Media 
- Startskuddet er gått for en ny epoke 
for Døves Medias, forteller daglig leder 
Michel Laubacher og fortsetter:
- Som en symbolsk markering av dette 
har vi fått ny logo som skal speile vår nye 
identitet, satsingsområder og ambisiøse 
mål.  Logoens farge, magenta, er en sam-
mensatt farge. Den kan ikke gjengis med 
en enkelt bølgelengde av lys – den må 
settes sammen av flere farger. Magenta
representerer kreativitet og det kunstne-
riske. 

Michel opplyser at Døves Media skal 
fortsette sine sendinger på NRK, og i 
tillegg satses det på en ny flott web-side 
med tilhørende web-TV.

Flere har mottatt e-post fra døves menig-
het i Stavanger der man oppfordres til å 
gi 1000 kroner til Stavanger Døvesenter 
som er i akutt økonomisk krise. Noen 
spør Døves Tidsskrift om det står så ille 
til med Stavanger Døvesenter. Vi kan 
ikke svare, men her er hva foreningsleder 
Oddveig Hansen forteller:

- Ja nå tror vel snart hele Norge at vi er 
konkurs eller noe, men så gale er det 
ikke. Det er stiftelsen Stavanger Døve-
senter som eier huset, de sliter økono-
misk. Døveforeningen har god økonomi. 
Lånet i forbindelsen med ombyggingen 
av døvesenteret er selvsagt med på å gjøre 
økonomien trang. Det er også høyere fel-
lesutgifter enn beregnet, da blant annet 
kommunen ser på oss som en bedrift og 
ikke som en organisasjon.

Oddveig presiserer at 
stiftelsen Stavanger 
Døvesenter og foren-
ingen er to forskjellige. 
Stiftelsen eier huset 
og drifter dette, mens 
foreningen leier lokaler 

Døvekirken hjelper  døvesenteret
av stiftelsen. Hun opplyser at foreningen 
velger stiftelsens styre på sine årsmøter. 
Stiftelsen eier dermed seg selv. Men det er 
klart at hvis stiftelsen ikke klare å betjene 
sine utgifter så kan foreningen risikere 
å stå uten lokaler i Saudagaten. Da må 
foreningen finne ett annet sted å være. 

Forbundsleder i NDF, Hanne Kvitvær, er 
organisasjonsveteranen i Stavanger. Hun 
kjenner godt til historien til Stavanger 
Døvesenter og sier i en kommentar:

- Huset har alltid vært eid av en selvsten-
dig stiftelse og ikke av døveforeningen. 
Huset var i sin tid en gave fra kommunen 
til døve i Stavanger. Men døveforeningen 
har alltid hatt sine møter i huset og slik 
er det fortsatt.
- Men er økonomien til stiftelsen kritisk?
- Det er ikke snakk om konkurs, men 
styret frykter fremtiden. Den eksterne 
gjelden er på ca. 2,5 millioner kroner. 
Fram til nå har de bare betalt renter på 
gjelden, fra 2013 skal de også betjene 
låneavdrag. Styret hadde kalkulert med 
større inntekter i momskompensasjon 
enn det de fikk.
 
Hanne mener at etter hvert som døvesen-
terets fine lokalet blir mer kjent ute blant 
folk vil etterspørselen etter å leie lokalene 
til kurs, bryllup, jubileum, fest osv. øke. 
Hun understreker det gode samarbeidet 
mellom døves menighet og døvesenteret 
og har et håp om at også idrettsforenin-
gen vil føle et større ansvar for driften av 
huset.

Prest fra Stavanger  
til Oslo
Jarl Åge Tjørn, døveprest i Stavanger 
blir ny døveprest i Oslo. Han tiltrer over 
sommeren. Det betyr at menigheten i 
Stavanger må lete etter ny prest.
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Nå er det en stund siden vi sa 
farvel med Lars Monsen og hans 
turvenner i ‹‹Ingen grenser››, pro-
grammet som satte mange tanker 
i sving hos noen og en hver. Mens 
noen, og kanskje de aller fleste, 
satt med tårer i øynene og syntes 
at dette jammen var en gjeng med 
tøffe mennesker som tross allslags 
skavanker og kropper som ikke 
alltid henger med, greide å slepe 
seg opp på Snøhetta, et sted de 
færreste av oss orker å dra. Ganske 
mange andre syntes det var gan-
ske smakløst, og bare bidro til å 
bekrefte funksjonshemmedes rolle 
som personer man godt kan lage 
underholdning av, men da helst 
i en slik situasjon der det eksklu-
derende, men akk så kjedelige og 
velkjente hverdagslivet ikke blir 
berørt. Denne diskusjonen skal 
jeg la ligge her, og i stedet skal jeg 
uttrykke min smule undring over 
hva vi så, og hva vi ikke så på TV 
da ‹‹Ingen grenser›› herjet landet i 
vinter.

 

Vi så en gjeng tøffinger, nærmest 
uten grenser, sammen med en enda 
tøffere tøffing; Lars Monsen. Ikke 
nok med at han drar over Canada 
og andre villmarker på egen hånd. 
Her viste han oss at han til og med 
klarer å få en gjeng folk som knapt 
kan gå over store avstander i øde-
marken. For all del, han stod for 
det meste med hendene i lommen 
og lot deltakerne gjøre det arbeidet 
de måtte gjøre selv, men hadde 
for sikkerhets skyld ordnet med 
en lege som kunne bidra om det 
virkelig skulle (mage)knipe, som vi 
så; det gjorde det. Vi var vitne til 
slit, snørr, blod og tårer, og legen 
så vi innimellom. Vi så kos rundt 
leirbålet (men hvor var de døve?) 
og bursdagssang med kake, vakker 
natur og selvsagt han Lars selv som 
trøstet og oppmuntret, dirigerte og 
kjeftet litt underveis. 

De vi ikke så, det var tegn-
språktolkene, noe som allerede har 
vært observert og diskutert blant 
mange av dette bladets lesere. På 
en helt annen måte enn alle de 
andre tekniske hjelpemidlene vi 
så (proteser og annet), ville syn-
lige tolker vise hva Lars Monsen 
ikke klarer – nemlig å kommu-
nisere. De spede forsøkene på å 
mumle bak barten med hendene 
godt plantet i lommen vi så tidlig 
i serien tydet ikke på spesielt gode 
evner til å gjøre seg forstått for 
personer uten hørsel. Det var han, 
like mye som de døve deltakerne, 
som trengte tolkene. Dermed ville 
synlige tolker på skjermen gjort 
dette så veldig tydelig; å være 
funksjonshemmet handler ikke om 
å trosse seg selv eller bryte andres 
fordommer, selv om ‹‹Ingen gren-
ser›› ville ha oss til å tro akkurat 
dét. Funksjonshemming oppstår i 
møtet mellom mennesker og deres 
omgivelser, men dette var ikke noe 
‹‹Ingen grenser›› klarte – eller ville 
– formidle. Tolkene ville synlig-
gjort denne relasjonen, og hvor 
funksjonshemmende til og med 
Lars Monsen er. Derfor måtte de 
klippes bort. 

Ingen tolker
Av Hilde Haualand

Spaltist
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PROGRAM
Fredag 14. september:

Kl 09.00 – 16.00  Fagdag, kafètreff, messe/utstilling i 
Kilden teater- og konserthus

Kl 17.30 - 20.00 Offisielle åpningsseremoni med 
kortfilm/fotokonkurranse i Fønix 
kino

Kl 20.00 – 01.00 Sosialt møtetreff i Christiansholm 
Festning, møt gamle venner og treff 
nye!

Lørdag 15. september: 

(Hele dagen i Kilden teater og konserthus)  

Kl 09.00 - 17.00  Workshop, barnas dag, foredrag, 
kafetreff, messe/utstilling, 

Kl 11.00 – 12.45 Talentkonkurranse for barn og 
ungdom 

Kl 13.00 – 14.00 «Thorbjørn Egners verden» med 
Mira Zuckermann og Kjersti Fjeld-
stad, Teater Manu

Kl 14.30 – 17.00 Teaterprogram ved døveforeningene 
i Oslo, Bergen og Trondheim.

Kl 08.30 – 15.00 Rafting, Klatreskog, Paintball i 
Mineralparken på Evje

Kl 19.00 – 24.00 Ungdomsfest på Hotell Norge
Kl 19.00 – 02.00  Festmiddag på Radison Blu Cale-

donien Hotell (underholdning og 
sosialt samvær etter festmiddagen)

Kl 20.00 – 02.30 Nattklubb på Radison Blu Caledo-
nien Hotell 

Søndag 16. september: 

Kl 09.45 – 10.45  Byhistorisk vandring
Kl 11.00 – 12.00 Gudstjeneste i Domkirken
Kl 11.00 – 17.00 Åpent hus på Døvesenteret, Dverg-

nestangen. Salg av middag.

(De som ønsker å dra til Dyreparken, drar dit på egen 
hånd. Det går rutebuss til Dyreparken fra sentrum)

FREDAG
Fagdag
Døves Kulturdager i Kristiansand følger opp 
suksessen med fagdagen i Oslo i fjor. Arran-
gøren har knyttet til seg førsteklasses fore-
dragsholdere til spennende tema. Se program 
på www.kulturdagene.net Deltar du på kul-
turdagene får du rimeligere pris! Meld deg på 
allerede nå.
 
Tospråklig undervisning for døve fikk sitt store gjennombrudd 
med paragrafene 2-6 og 3-9 i Opplæringsloven, samt Lærepla-
nen av 1997. Ny teknologi har utfordret den tospråklige tan-
kegangen, slik at det er stilt spørsmål ved om barn med CI bør 
lære tegnspråk eller ikke. Må man velge språk, eller kan man få 
begge deler? Hva kjennetegner den såkalte pendelsituasjonen i 
tospråklig undervisningshistorie? Er CI så revolusjonerende nytt 
at all erfaring med undervisning av hørselshemmede barn fram 
til nå er utdatert? 
Foredragsholdere er førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder fra 
Høgskolen i Oslo og Akershus, lektor Tone-Britt Handberg fra 
Nydalen videregående skole, professor Kristina Svartholm og 
psykolog Maria Midbøe fra Stockholm Universitet. Programle-
der Paal Richard Peterson. 

Kafetreff
Kilden Teater og Konserthus har kafé på fredag under fagdagen 
og hele dagen på lørdag. Treff gamle og nye venner og slapp av 
med en god prat i det flotte huset med utsikt til sjøen. Er været 
fint, kan vi sitte ute og nyte god drikke og noe å bite i. 

Åpningen
Den offisielle åpningsseremonien blir kombinert med foto- og 
kortfilmkonkurranse. Det skjer i Fønix kino, midt i sentrum, 
like ved hotell Radison Blu Caledonien Hotell. De beste 
fotografiene innsendt av døve i Norge blir kåret med premier. 
Kortfilmer vises på fylkets største kinolerret. Publikum og for-
håndsjury bestemmer hvilke film som er den beste kortfilmen 
og som stikker av med den gjeveste pengepremien. 

Christiansholm festning
Etter åpningen fredag blir møtestedet Christiansholm festning. 
Også det ligger bare et spydkast fra Radison Blu Caledonien 
Hotell. Festningen er gammel og idyllisk med god plass inne 
og fine muligheter ute hvis det gode været vi har bestilt slår til. 
Da kan du også nyte den praktfulle sjøutsikten. Du kan prate 
med gamle venner og blir kjent med nye. Det blir salg av mat og 
drikke. Det er åpent for alle aldersgrupper, både barn, ungdom, 
voksne og seniorer
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OBS!
Prisene i påmeldingsskjema på side 18 gjelder ved 

bestilling og betaling innen 30. juni 2012.
Fra og med 1. juli 2012 går prisen opp.

Se www.kulturdagene.net

SØNDAG
Friske og opplagte legger vi ut på byhistorisk vandring med 
gaider i sentrum. Etterpå er det tid for åndelig påfyll i Domkir-
ken. Noen må kanskje dra hjem etterpå, men alle vi andre tar 
turen med buss til Døvesenteret på Dvergnestangen. Norges 
fineste døvesenter? Se selv! Der selges rimelig middag og drikke, 
og det blir tid til sosialt samvær før bussene kjører til flyplas-
sen kl 14.45, mens de som skal til togstasjon/rutebilstasjon får 
busstransport kl 15.30. 

Spar penger og meld deg på til kulturdagene før 1. juli!

Du kan melde deg på via internett, hvis det er lettere for deg. 
Adressen er:

www.kulturdagene.net
Festmiddag for voksne og nattklubben er i Radisson 
Blu Caledonien Hotel. Hotellet ligger nærmest Kilden 
 Teater- og Konserthuset. Ungdomsfesten skal være i 
Hotel Norge. Prisoversikten her er pr. natt pr. rom.  
Du må gange med to for to netter.

RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL
Enkeltrom kr. 995,- pr. natt inkl. frokost.
Dobbeltrom kr. 1095,- pr. natt inkl. frokost.
CLARION HOTEL ERNST
Enkeltrom kr. 880,- pr. natt inkl. frokost.
Dobbeltrom kr. 1 080,- pr. natt inkl. frokost.
Trippelrom kr. 1 330,- pr. natt inkl. frokost.
COMFORT HOTEL KRISTIANSAND
Enkeltrom kr. 750,- pr. natt inkl. frokost.
Dobbeltrom kr. 950,- pr. natt inkl. frokost.
Trippelrom kr. 1 150,- pr. natt inkl. frokost.
HOTEL NORGE
Enkeltrom kr. 760,- pr. natt inkl. frokost.
Dobbeltrom kr. 960,- pr. natt inkl. frokost.
THON HOTEL WERGELAND
Enkeltrom kr. 760,- pr. natt inkl. frokost.
Dobbeltrom kr. 960,- pr. natt inkl. frokost.
Trippelrom kr. 1160,- pr. natt inkl. frokost.
Quatrorom kr. 1360,- pr. natt inkl. frokost.

Du finner e-post adressene og referansenummer  
på www.kulturdagene.net.

LØRDAG
Kilden teater og konserthus
Nesten like dyrt som Operahuset i Oslo. Nesten like stort 
som Operahuset i Oslo. Men, mye finere enn Operahuset i 
Oslo, det mener i hvert fall sørlendingene om Kilden teater og 
konserthus. Det er utrolig at en landsdel kan klare å bygge et så 
vakkert og funksjonelt hus.  
Lørdag skjer det i Kilden. På formiddagen gratis verksteder i 
fluebinding, trim for seniorer, linedance, selvforsvarskurs for 
kvinner og speilreflekskurs. Meld deg på kursene fredag ved 
ankomst.

Barna
Hele lørdagen vil vi også presentere tilbud for barna. Vi byr 
både på klovn, tryllekunstner og sjonglør - og verksteder barna 
kan delta på. Vi har «Egner-program» og mye mer. Vi har også 
organisert barnepass fra 4 år og oppover når voksne er med på 
aktiviteter i Kilden. Barn under 4 år må ha med ledsager for å 
delta på tilbudene.

Teater
Midt på dagen, kl. 13 markerer vi Thorbjørn Egners 100 
årsdag. Da samler vi barn fra 0 – 100 år i teatersalen der Mira 
Zuckermann og Kjersti Fjeldstad tar oss med inn i Egners 
eventyrverden. Forestillingen er like god på tegnspråk som på 
talespråk og vi håper mange av Kristiansands egne innbyggere 
vil dele denne timen med kulturdagsdeltakerne.
Teatergruppene fra døveforeningene i Oslo, Bergen og Trond-
heim vil glede publikum. Tema i år er humor. En god latter 
forlenger livet. Le med oss!

Norges Døveforbunds Ungdom vil arrangere talentkonkurranse 
lørdag formiddag for de mellom 7 til 30 år. De fem beste blir 
plukket ut til en nordisk finale i Stockholm i desember. 

EVJE
Hvis du ikke vil være på Kilden kan du være med på spennende 
og utfordrende aktiviteter som rafting, klatreskog, paintball - 
eller en rolig tur i den flotte Mineralparken på Evje, en times 
busstur fra Kristiansand. Mer informasjon om aktivitetene 
finner du i www.kulturdagene.net.  

Om kvelden
Alkoholfri fest for ungdom på hotell. Det blir en kjempekul fest 
med underholdning, DJ musikk og dans. 
For de voksne er det tradisjonell festmiddag på Radison Blu 
Caledonien Hotell. Etter middag blir det underholdning og 
man kan velge om man vil slappe av i salongen med noe godt i 
glasset, eller om en vil prøve dansefoten i nattklubben på hotel-
let. Kulturdagene har leid hele den store nattklubben, med plass 
til 500 personer og med to døve DJ fra England lover vi en 
opplevelse du aldri har sett maken til på noen nattklubb.
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P Å M E L D I N G S S K J E M A

Navn:  ................................................................................... Fødselsår: ............................................

Adresse: ............................................................................... E-post adresse:  ...................................

Postnummer + poststed:  ...................................................... Mobiltelefon:  ........................................

Deltakeravgift (fredag til søndag):
q Kr 475: Voksen (fra 16 år)    q Kr 350: Student (høyskole/universitet)  .........................= kr ...............
q Kr 350: Elev (videregående)  q Kr 220: Barn (7-15 år)  .........................= kr ...............
q Gratis: Barn (0-6 år) q Kr 1.170: Familie (2 voksne og 2 barn 7-15 år) .................= kr ...............
     Navn:  .............................................  Fødselsår:  .....................
Hvis "Familie", navn og alder på ekstra voksen og 2 barn:
Navn voksen:  ................................................................................  Fødselsår:  ...........................
Navn barn 1:  .................................................................................  Fødselsår:  ...........................
Navn barn 2:  .................................................................................  Fødselsår:  ...........................

18 år: Festmiddag uten nattklubb  .........................................q kr 590 ........................................... = kr ...............
18 år: Festmiddag med nattklub  ...........................................q kr 650 ........................................... = kr ...............
18 år: Nattklubb uten festmiddag ..........................................q kr 120 ........................................... = kr ...............

13-17 år: Ungdomsfest; Tacobuffet med mineralvann ...........q kr 250,- deltaker i kulturdagene .... = kr ...............
13-17 år: Ungdomsfest; Tacobuffet med mineralvann ...........q kr 350,- ikke delt. i kulturdager ..... = kr ...............

FAGDAG (fredag kl. 09.00-16.00) - Prisen inkluderer lunsjbuffet, kaffe/te/vann, frukt:
  q Kr 1200,- pr person som ikke deltar døves kulturdager ..................................... = kr ..............
  q Kr 850,- pr person som deltar døves kulturdager .............................................. = kr ..............
q Jeg ønsker faktura for fagdag som arbeidsgiver skal betale.

Denne summen betales til konto nr 3000.19.73378 innen 30. juni 2012  ................................ = kr ..............

VERKSTEDER:
Mat &Vin Kurs i Bølgen & Moi restaurant (18 år)  q Voksen kr 520 .............................. = kr ...............

Rafting (aldersgrense 12 år, begrenset antall plasser) q Voksen kr 120,- ........................... = kr ..............
 q Student/elev/barn kr 60,- ............. = kr ..............

Paintball (aldersgrense 12 år, begrenset antall plasser) q Voksen kr 120,- ........................... = kr ..............
 q Student/elev/barn kr 60,- ............. = kr ..............

Klatreskog (aldersgrense 4 år, begrenset antall plasser) q Voksen kr 120,- ........................... = kr ..............
 q Student/elev/barn kr 60,- ............. = kr ..............

Mineralparken (ingen aldersgrense, begrenset ant. pl.)  q Voksen kr 60,- ............................. = kr ..............
 q Student/elev/barn kr 30,- ............. = kr ..............
 q Barn 0-2 år gratis ........................ = 

Denne summen betales til konto nr 3000.19.73378 innen 15. august 2012  ........................... = kr ..............

Påmeldingsskjemaet sendes til Kristiansand Døveforening, Dvergnesveien 501, 4639 Kristiansand
-eller du kan scanne og sende over e-post til pamelding@kdf.no



193/2012

PERSONALIA  

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

Død
INGEBJØRG DORTHA VIK, Oslo, 
født 11. mars 1937, døde 18. februar.

Runde år

95 år
ELSA LYSNES,  Larvik, blir 95 år 1. 
juni.

90 år
PER OLSEN, Halden, blir 90 år 9. juni.

85 år
HANS SVINØ, Ålesund, blir 85 år 3. 
mai.
BJØRG HAUGEN, Trondheim, blir 85 
år 6. mai.
JAKOB JØSSANG, Bokn, blir 85 år 18. 
mai.

80 år
KJELL LARSEN, Oslo, blir 80 år 27. 
april.
ERNA STENE, Bergen, blir 80 år 27. 
mai.

75 år
HALVOR LANGELAND, Sande, blir 
75 år 14. mai.
HENRY LILLEJORD, Kristiansand, 
blir 75 år 18. mai.

70 år
MALVIN KVINGEDAL, Bergen, blir 
70 år 20. april.
EGIL HAUGEN, Oslo, blir 70 år 16. 
mai.
BØRRE ROÅS, Oslo, blir 70 år 29. mai.
BJØRN KIHLE JALVORSEN, Pors-
grunn, blir 70 år 16. juni.

60 år
ANN M. LIENG, Oslo, blir 60 år 26. 
april.
JAN MIREK, Hamar, blir 60 år 27. 
april.

GUNNAR HANSEN, Bergen, blir 60 år 
29. april.
BERIT MANGNES, Ilseng, blir 60 år 
11. mai.
KÅRE EGELAND, Stavanger, blir 60 år 
13. mai
PAUL HELLAND, Våle, blir 60 år 14. 
mai.
JAN ATLE FJELLDALSELV, Trond-
heim, blir 60 år 17. mai.
SEPPO DYRSETH, Nordre Frogn, blir 
60 år 20. mai.
GRETHE HÅHEIM, Sandane, blir 60 
år 27. mai.
ASLAUG KRISTIANSEN, Stjørdal, blir 
60 år 10. juni.
FINN GUNNARSEN, Kristiansand, 
blir 60 år 11. juni.
BRITT OLSEN, Trondheim, blir 60 år 
16. juni.
THOR EGIL RUUD, Moss, blir 60 år 
17. juni.

50 år
LEAH HOVLAND, Drammen, blir 50 
år 27. april.
INGUN HAGEN, Oslo, blir 50 år 27. 
april.
JON UNDERDAL BORLAUG, Ber-
gen, blir 50 år 28. april.

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

 Utgitt  av Norges Døveforbund og i l lustrert  av Gudrun Haave

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

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

tegnspråk – til inspirasjon og glede for barn og voksne!

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

Extra-midler fra Helse og Rehabilitering

99 tegn fra norsk tegnspråk

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

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

Send boka til:

Navn: ____________________________________

Adresse: __________________________________

Postnr: _______  Poststed: __________________

EWA SASIM LØVIK, Stavanger, blir 50 
år 7. mai
JOLANTA ENGEBRETSEN, Sørum, 
blir 50 år 8. juni

Neste Døves Tidsskrift
kommer 15. juni. Frist for stoff er 29. 
mai. 

KNUT SYVERTSEN
Skoppum, blir 60 år 22. mai.
Vi ønsker og gratulerer vår alles kjære 
Knut Syvertsen med 60 årsdagen den 22. 
mai. Du er en veldig snill person som all-
tid stiller opp for oss! Vi er veldige glade 
i deg! Mange gode klemmer fra Beate, 
Jan og Anders, Terje, Ailin, Ylva og Vilje, 
Yngve, Karin Elise, mor, svigermor, 
Buster og resten av familien din.

Babyboka!
Du kan bruke tegn til alle babyer, enten de er hørende, har CI eller er døve. Barn 
kommuniserer enkelt med tegn før de utvikler talespråk. Mange mener at babyer som 
har fått tegn tidlig også utvikler talespråk tidlig. Derfor sier vi: ‹‹Tegn en god start på 
livet››. Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer / barn og er tydelig og godt 
illustrert med tegninger av Gudrun Haave. Kjøp boka til deg selv eller som gave til en 
annen.
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NordKorea har åpnet døren
WFD har underskrevet en samarbeidsavtale med Nord-Korea. Møtet mellom partene fant 
sted i Helsingfors. WFD var blant annet representert med president Colin Allen (bildet), 
mens Ri Kwang Son ledet delegasjonen fra Nord-Korea.

Målet med samarbeidet er å bedre levekårene for døve i landet. Det er ønskelig å løfte 
døves situasjon både sosialt og kulturelt gjennom blant annet bedre utdanning, kunstfor-
midling og idrett. Avtalen er et historisk skritt for å få døve nordkoreanere til å bli en del 
av det internasjonale fellesskapet for døve. I fire år har det vært arbeidet for å få til avtalen, 
som samtidig er en sterk støtteerklæring til FNs konvensjon om rettigheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. I avtalen fremgår det at WFD og døveforbundet i Nord-Korea 
skal fortsette med regelmessig kontakt, neste møte blir i 2012 i Korea. Konkret vil opplæ-
ringsinstitusjoner for døve og døvblinde i Tyskland hjelpe landet videre i arbeidet for disse 
gruppene i et land som lenge har vært lukket for resten av verden.

Rune Anda har i flere år samlet inn 
penger til et eget Døves Hus på Mada-
gaskar. Nå forteller ildsjelen at huset som 
er kjøpt, er under ombygging i hovedsta-
den Antananarivo - og at det trolig skal 
innvies 29. juli, noen dager før landsmøte 
i det gassiske døveforbundet. De har 
kjøpt to etasjer i et eldre hus og driver 
nå på med oppussing. Rune har samlet 
inn over kr. 210.000 og nå kan de 130 
giverne glede seg over at døve får sine 
egne lokaler der de kan treffes til sosialt 
samvær og fellesskap. Det blir en stor dag 
for døve på Madagaskar og Rune håper 
han får mulighet til å være til stede ved 
åpningen, og blant annet overrekke et 
album med navn på alle givere; person-
lige og organisasjoner.

Et nytt hus trenger ofte litt mer enn vi 
tror. Vi har vel alle flyttet inn i et hus der 
vi ønsket oss både det ene og det andre, 
men så har vi ikke hatt penger. Derfor er 
det mulig for nordmenn med hjerte for 
døve på Madagaskar å være med på en 
sluttspurt, en ekstra innsamling til ekstra 
utstyr. Dette har barna Oskar Frantzen 

Holte og Brage Skinstad Fossum forstått. 
På bildet har de besøk av Annika. De 
fant fram leker og tingel og tang som de 
solgte til inntekt til det de ønsker skal 
bli leker for døve barn som kommer til 
Døves Hus på Madagaskar. Kr. 641 fikk 
de inn. Det er jo fantastisk at barn i Oslo 
hjelper barn i Antananarivo. Hvis flere 
vil delta i sluttspurten så er kontonum-
meret til Døves Hus på Madagaskar 
9710 43 55572.

De to engelske, døve kvinnene, Linda 
Day og Tessa Padden har opprettet et 
eget firma. Det er nettbasert firma som 
selger tjenester i tegnspråkopplæring. 
Både Linda og Tessa er to av de mest 
kjente tegnspråklærerne i Storbritannia. 

De har arbeidet på en rekke skoler og 
universitet, men som de fleste tegn-
språklærere har de vært frustrert over 
mangelen på gode læremidler. Nå har de 
bestemt seg for å gjøre noe med det. De 
lager egne læremidler og selger det via 
internett. Ikke helt tilfeldig ble nettsiden 
åpnet torsdag 8. mars, på den interna-
sjonale kvinnedagen, og med navnet 
Signworld.

Linda, som er tidligere direktør for 
Senter for døve studier ved universitet i 
Bristol sier i en kommentar:
 - Vi har ventet alt for lenge med å starte 
opp. Vi har i flere år prøvd å undervise i 
britisk tegnspråk (BSL) uten de rette res-
sursene. Signworld gir folk mulighet til å 
lære seg språket på en moderne måte. På 
nettet kan du studere når som helst, hvor 
som helst og i ditt eget tempo.

Også i BSL er det dialekttegn. I under-
visningsopplegget er det derfor laget slik 
at man kan få opp tegnet for den dia-
lekten man ønsker. Tessa forteller om en 
annen fordel med undervisningsoppleg-
get: - Stadig flere døve barn blir integrert 
i bostedsskolene. Det er viktig at de som 
jobber med dem har tilgang til de best 
tilgjengelige læremidler på BSL.

Britiske pionererDøves Hus på Madagaskar

Salg i Oslo med inntekt til leker for døve barn i 
Døves Hus på Madagaskar. 
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Det
skjer
i verden

Norges forskningsråd oppnevnte 2011 
førsteamanuensis Odd-Inge Schröder 
som medlem av en forskergruppe som er 
støttet av EU og heter COST (Commit-
tee on Science and Technology) Action 
1006: «Unravelling the grammars of 
European sign language: pathways to 
full citizenship of deaf signers and to the 
protection of their linguistic heritage» 
(Åpenbare grammatikkene til europeiske 
tegnspråk: veier for å oppnå fullt med-
borgerskap for døve tegnbrukere og til 
beskyttelse av deres språklige arv). Hittil 
er representanter for 12 land hatt møter i 
Brussel (Belgia), i Göttingen (Tyskland) 
og nå til våren i Warszawa (Polen). De 
samler kunnskaper og forskningsresulta-
ter av de funn de har om de forskjellige 
tegnspråk i Europa. Det er fire arbeids-
grupper, og Odd-Inge er havnet i syn-

taksgruppen med vekt på ordrekkefølge 
(tegnrekkefølge). Målet er å utarbeide en 
mal for en grammatikk slik at beskrivel-
sene for de ulike tegnspråk kan bli lettere 
å sammenligne med for å finne ut hva 
som er likt og ulikt i europeiske tegn-
språk. Leder for prosjektet er professor 
Josep Quer fra Universitetet i Barcelona. 
Det er mange personer etter hvert som er 
medlemmer eller observatører. Forhand-
lingsspråket er engelsk, men siden det er 
to døve med i prosjektet, nemlig profes-
sor Christian Rathmann fra Universitetet 
i Hamburg og Odd-Inge fra Høyskolen 
i Oslo og Akershus, brukes fremragende 
tolker i International Sign. Prosjektet 
skal vare i 4 år: www.cost.eu/domains_
actions/isch/Actions/IS1006
Professor Arnfinn M. Vonen skulle ha 
vært med i begge omtalte prosjekter, men 
han ble direktør i Språkrådet. Det andre 
prosjektet, somOdd-Inge Schrôder  er 
med i, er et internasjonalt prosjekt knyt-
tet til Universitetet i Preston (England). 
Leder er professor Ulrikke Zeshan. Målet 
er å forske i typologi, i denne omgang 
tegn for ulike farver, tall og familierela-
sjoner. Dette er en komparativ forskning 
for å se hvilke likheter eller forskjeller 
som finnes. Det er om lag 15 land som er 
med i dette prosjektet som snart er fer-
dig. Som et eksempel spurte spørreskje-
maet om en rekke familierelasjoner, men 
ikke for «tremenning og firmenning» 
som vi derimot har i norsk tegnspråk. 
Forekommer ikke disse begrepene i andre 
lands tegnspråk? Prosjektet skal resultere 
i en bok i 2013.

Nytt fra forskningsfrontenMer informasjon på 
www.signworldlearn.com

Fakta om BSL
En regner med at 70.000 døve og 
tunghørte i Storbritannia bruker BSL. 
I tillegg kommer flere hundretusen 
hørende familie, venner og arbeidskolle-
ger. BSL er det mest populære valgfag-
kurset i videregående skole. I 2003 ble 
BSL anerkjent som språk av den britiske 
regjeringen.

Bedre tolketjeneste  
i Sverige
I Sverige har Sosialdepartementet 
gjennomført en utredning som har 
kartlagt og analysert tolketjenesten 
for døve, døvblitte, tunghørte og 
døvblinde. 
Utredningen beskriver et system der 
ansvaret for finansiering reguleres 
av så mange ulike regelverk at det er 
vanskelig å få oversikt, det er også 
forskjellige regler for hvor du bor i 
landet. 
Utredningen kommer derfor med 
mange forslag til å effektivisere 
tolketjenesten og å gjøre den mer 
brukervennlig. Blant forslagene 
nevnes: 
All bestilling av tolker samles på ett 
sted, større mulighet for den enkelte 
til selv å velg hvilke tolk en vil bruke 
og at det  opprettee et nasjonalt 
forum for tolkebrukere som gis inn-
flytelse over hvordan tolketjenesten 
drives.
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NYTT FRA NDF
Norsk tegnspråk 
som valgfag
NDF har foreslått for Utdanningsdirek-
toratet at norsk tegnspråk kan tilbys som 
valgfag i grunnskolen og den videregå-
ende skole, slik Kunnskapsløftet legger 
opp til. I forslaget opplyser NDF om 
at tegnspråk i dag er Norges andre eller 
tredje største språk med sine 16.500 bru-
kere, bare slått av norsk og nordsamisk 
som har mellom 10. og 20.000 brukere. 
NDF peker på at Stortingsmelding 18 
‹‹Læring og Fellesskap›› (2010-2011) slår 
fast at det offentlige har et ansvar for å 
styrke og utvikle norsk tegnspråk. For-
bundet minner også om at fra skoleåret 
2013 vil mange hørselshemmede elever få 
sin opplæring i hjemkommunen. Tegn-
språk som valgfag er et viktig verktøy for 
å tilrettelegge for de integrerte elevenes 
samspill med de andre elevene og lærerne 
på skolene.
I henvendelsen til Utdanningsdirektora-
tet skriver også NDF at skoler med hør-
selshemmede elever har undervisnings-
kompetanse i tegnspråk, eller en gyllen 
anledning til å hente inn slik kompetanse 
og være forberedt. Tegnspråk som valgfag 
er også svært aktuelt for elever som har 
døve i familien. Det understrekes også at 
det vil være positivt holdnings skapende 
om tegnspråk får plass på timeplanen. 
NDF ber derfor om at norsk tegnspråk 
innføres som valgfag og at det utarbeides 
læreplan og bevilges penger til utarbei-
ding og innkjøp av materiell til opplæ-
ring i tegnspråk.

Tolk i utlandet
NDF har igjen purret på NAV i forbin-
delse med Tolkeutredningen fra 2008. 
Utredningen inneholder flere forslag for å 
bedre tjenesten, blant annet at reglene for 
bruk av tolk i utlandet ville bli gjennom-
gått. NDF og de andre organisasjonene 
for hørselshemmede mener det er viktig 
at døves rett til tolk ved utenlandsreiser 
sikres. I dag er denne retten begrenset 
til å gjelde reiser i tilknytning til arbeid 
og utdanning. NDF peker i sin siste 
henvendelse på at de flere ganger har 
måttet betale for tolk når tillitsvalgte har 
deltatt på møter utenlands. Det betyr at 
forbundets dårlige økonomi kan bli en 
barriere for å delta i demokratiske proses-
ser internasjonalt.

Svar fra arbeidsministeren
Statsråd Hanne Bjurstrøm i Arbeids-
departementet har svart på NDFs 
henvendelse om forslag til endringer for 
finansiering av tilpasningskursene for 
hørselshemmede. I svaret fremgår det at 
saken fortsatt er til vurdering i regjerin-
gen. Statsråden skriver også at hun forstår 
NDFs bekymring og at interesseorgani-
sasjonene vil bli tatt med på råd hvis det 
blir aktuelt å foreslå endringer.

Arv og gaver
NDF har mottatt kr. 777.000 fra Liv 
Karlsens dødsbo. Pengene settes inn på 
forbundets driftsfond.

Teatertolking
NDF har inngått avtale med Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve om at de 
overtar administreringen av tegnspråktol-
kete teaterforestillinger. Det er bevilget 
kr. 385.000 fra Norsk Kulturråd til 
tiltaket i år, med maks kr. 15.000 til hver 
forestilling.

Representasjoner
Hanne B. Kvitvær og Helge Hreland del-
tar på hørselshemmedes verdenskongress 
i Bergen 25. – 28. juni.
Hanne B. Kvitvær, Sissel Gjøen og Bjørn 
A. Kristiansen deltar på Sveriges Dövas 
Riksförbunds 90 års jubileum 31. mai.
Bjørn Stensvoll representerer NDF i 

referansegruppen til prosjekt ‹‹CI-doku-
mentar›› i regi av Nedre Gausen kompe-
tansesenter.
Hanne B. Kvitvær og Bjørn A. Kristian-
sen deltar på Døves Nordiske Råds møte 
på Færøyene 13. – 15. april. De samme 
to deltar på EUDs generalforsamling i 
København 19. – 20. mai.
Toralf Ringsø, Unni Gran og Sissel 
Gjøen deltar på seniorkonferanse i Kø-
benhavn 18. mai.

Døves Kulturdager 
Bergen Døvesenter er tildelt arrangemen-
tet av Døves Kulturdager i 2017. Da er 
det 50 års jubileum for kulturdagene. I år 
vet alle at kulturdagene er i Kristiansand. 
I 2013 er det Trondheim og i 2014 er det 
Haugesund som er vertskap. Mens det 
foreløpig ikke har meldt seg søkere til å 
arrangere de populære kulturdagene i 
2015. 
I 2018, feirer NDF 100 år. Landets eldste 
døveforening, Oslo Døveforening feirer 
140 år og kanskje vil foreningen markere 
disse store jubileene blant annet gjennom 
Døves Kulturdager? 

Medlemssørvis
Landsrådet i 2011 vedtok at det skulle 
opprettes en hurtigarbeidende komite for 
å legge fram forslag til hvordan medlems-
sørvisen kan bli bedre. Komiteen har 
nå fått denne sammensetningen: Trude 
Nilsen, Trondheim, Vidar Sæle, Oslo, 
Rune Anda, Bergen og Birgit Hagerup-
sen fra NDF.

Hanner Bjurstrøm. Foto: Ilja C. Hendel.

Fra årsberetningen 2011 
Årsberetningen for 2011 er ferdig trykket 
og de medlemmene som ønsker en til-
sendt kan henvende seg direkte til NDF 
– eller kontakte døveforeningen. Vi har 
plukket noen punkter fra beretningen.
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NYTT FRA NDF NDF hadde pr. 31. desember 2220 
medlemmer. Dette er en økning på 15 
medlemmer i løpet av året. Forbundet 
har 23 døveforeninger. De fire største er 
Oslo med 481 medlemmer, Bergen 356, 
Trondheim 190 og Stavanger med 130 
medlemmer.

I forbindelse med alarmtjenester har 
Nasjonalt kompetansesenter for hel-
setjenestens kommunikasjonsbered-
skap (KOKOM) levert sin rapport til 
Helse¬direktoratet vedrørende nød-
meldingstjenester via SMS. Fremdeles 
gjenstår det noe utredningsarbeid for å 
få til det teletekniske. NDF håper, etter å 
ha jobbet med saken i mange år, at i 2012 
kommer gjennombruddet og løsning slik 
at også døve kan få direkte kontakt med 
nødsentralene via SMS.

Kampen for bedre tilgjengelighet gir, på 
sikt, resultater. Fra 1. januar 2012 gjelder 
det at teksting for hørselshem¬mede 
blir et vilkår for å motta statstilskudd til 
kinofilm. Mens NRK tekster og tolker 
flere og flere programmer er det ikke 

samme tilgjengelighet på de andre TV 
kanalene. 
NDF har vært høringsinstans for Kul-
turdepartementets arbeid med AMT-
direktivet, et direktiv som vil gi strenge 
regler for teksting av norskproduserte 
tv-programmer. 
Kanaler med større seeroppslutning enn 
5 prosent av befolkningen vil få plikt til 
å tekste alle ikke-direktesendte program-
mer mellom kl 18 og kl 23. NRKs Ny-
heter på tegnspråk feiret 20 år og endret 
navn til Tegnnytt. Premieren ble markert 
med en mottakelse i NRK og et innslag 
i Dagsrevyen samme kveld. Tegnnytt 
innehol¬der nå både stillbilder og film.

Innenfor kurs og kultur forteller årsbe-
retningen at NDF i fjor gjennomførte 51 
kurs med en totalkostnad på en mil-
lion kroner. 14 teaterforestillinger ble 
tegnspråktolket og dette ble administrert 
av NDF. De lokale døveforeningene fikk 
tilskudd til 47 foredrag, mens Norsk 
Døvehistorisk Selskap fikk et driftstil-
skudd på kr. 35.000. NDF ga også et 
finansieringstilskudd på kr. 50.000 til 

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

Frelsesarmeens leir på Golsfjellet en uke 
i juli.

I årsberetningens konklusjon skriver 
forbundsstyret at de sammen med an-
satte har hatt fokus på bedring av NDFs 
økonomi. Ad¬ministrasjonen er kraftig 
redusert og det har vært nødvendig med 
harde prioriteringer. Det ble ansatt ny 
generalsekretær – men arbeidsforholdet 
opphørte etter seks måneder. 
NDF har bidratt til utvikling av prosjek-
tvirksomhet og har tross redusert kapasi-
tet kunnet drive interessepolitisk arbeid. 
Døves Tidsskrift utkom med 8 nummer 
– en økning på to nummer fra 2010. 

Veldig positivt var det at Språkrådet 
ansatte egen rådgiver for tegnspråk – en 
oppfølging av Stortingsmelding ‹‹Mål og 
mening››. Barn- ungdoms- og foreldrear-
beidet er prioritert og forbundsstyret ut-
trykker glede for det engasjementet både 
foreldreutvalget og NDFU viser. Det er 
en stor utfordring i å rekruttere nye og 
unge medlemmer.
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Snittvekten på fisken er helt hinsides og 
sjansen til å få virkelig monsterfisk er 
stor. Opplevelsen er vel verdt pengene. 
Vi prøvde først fiske i den billigste av 
de to innsjøene. Gjennom resepsjonen 
fikk vi leie stang og snelle, fòr til fisken 
og en lokal kjent gaid for en hel dag. Til 
agn brukte vi rismel blandet med vann 
og søtningsmiddel. Allerede på første-
kast fikk barnebarnet Tonje og jeg en 
mekongmalle med fin vekt. For en start! 
En mekongmalle på 30 – 50 kilo kan det 
ta en halvtime å få på land. 
Med temperatur på 35 grader og en sol 
som steikte var det flere som foretrakk 
badeliv den neste dagen, men ikke min 
sønn og jeg. Vi ville prøve det andre van-
net. Vi ordnet oss med en ny gaid som vi 
raskt ble god venn med. Ved vannet var 
det reservert plass til oss med egen pa-
viljong med bord, stoler og stangholder. 
Det hele kostet oss kr. 1.000. Da kunne 
vi fiske fram til kl. 16. Nå var det fisken 
som heter arapaimaer vi var ute etter. Jeg 
trodde nesten ikke mine egne øyne da 
jeg så fisker fra 10 til 120 kilo velte seg 
i overflaten. Arapaimaene er avhengig 
av å komme opp sånn omtrent hvert 
20 minutt for å snappe luft. Vi brukte 
småfisker som agn. Som alle fiskere vet, 

tålmodighet er viktig. Til tross for den 
steikene varmen koste vi oss, spenningen 
steg og forventningene var store. Dette 
hadde vi sett fram til i lang tid. Etter en 
stund fikk jeg flere krokodillefisker. Den 
må behandles varsomt, for den kan bite 
både på beina og hender, en farlig fisk. Så 
fikk jeg flere aropaimaer på 10 – 20 kilo. 
Midt på dagen bet flere papegøyemalter 
på kroken. De var artige. En av de veide 
hele 25 kilo. Det er nydelige fisker med 
fine farger. 
En times tid senere skjedde det. Jeg fikk 
en kjempearapaima på kroken. Den var 
over 100 kilo. Den gjorde utras med en 
gang. Jeg fikk panikk. Jeg slet veldig med 
snelle den inn samtidig som jeg passet på 
å ha et godt grep på fiskestanga. Mon-
sterfisken gjorde en rekke utfall. Jeg fort-
satte snelle inn, fisken raste ut, jeg snellet 
igjen, fisken gjorde utras - og slik holdt vi 
det gående. Svetten rant av meg, ryggen 
verket og jeg ble sliten i hendene. Jeg var 
på nippet til å gi opp. I lang tid fikk jeg 
ikke arapaimaen en centimeter nærmere. 
Det var et blodslit. Etter en halvtimes 
kamp klarte beistet å frigjøre seg fra kro-
ken. Jeg ble så skuffet at jeg mistet helt 
fiskelysten, jeg var utslått av skuffelse. 
Humøret var på bunn. Det er den råeste 

fisken jeg noen gang har hatt på stangen 
i hele mitt liv. Vi bestilte middag og mas-
sevis av øl. Og med mat og drikke duger 
heltene igjen, jeg var fast bestemt på å få 
monsterfisken på kroken.
Klokken gikk fort mot 16 med magert 
utbytte og vi var forberedt på å gi opp, 
men gaiden ga oss en time ekstra gratis. 
Så kl 16.25 skjedde det! Monsterfisken 
nærmet seg land og jeg kastet forsiktig 
etter den. Den bet med en gang og gjorde 
et kjempeutras langt utover. Jeg var full 
av spenning, kroppen skalv og det ble en 
dragkamp mellom fisken og meg. Vi var 
begge like stae. Da jeg snellet forsiktig 
inn, gjorde den mange utras på 30 – 40 
meter. Jeg var livredd for å miste den på 
ny. Kampen fortsatte. Etter flere omgan-
ger med snelle inn og utras merket jeg 
at monsterfisken begynte å bli sliten. Jeg 
bestemte meg for å sette maks press på 
fisken for å få den opp til overflaten. Det 
gikk enda et kvarter før monsterfisken ga 
opp og jeg fikk den opp til avkrokings-
matten ved land.
Jeg hylte av glede og var lykkelig, Det ble 
en seiersdans med gaiden. Gaiden mente 
at arapaimaen var mellom 70 – 80 kilo 
og nesten to meter lang. Min livs fiske-
drøm hadde gått i oppfyllelse.   

Fikk oppfylt 
fiskedrømmen

Jann men en papegøye malle (redtail catfish).

Av Jann Tomassen

Drømmen om fiske i Thailand var virkelighet. Med kone, barn og barnebarn på lasset var jeg på 
vei sørover fra Bangkok til det kjente turiststedet Cha-Am. Stedet byr på parker med innsjøer så 
fulle av diger fisk at det nesten ikke er til å tro. 

En stolt fisker med arapaimaen 
på 70 – 80 kilo, til venstre 
gaiden.
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lige tjenester og tilbud til barn og unge, døve foreldres 
rettigheter m.m.
All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegn-
språk.

Siste frist: 20.juni.

Påmelding til: E-post: kurs@al.fhs.no
eller pr post til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, 
3570 Ål. 
For mer informasjon om kurset: Ann Kristin Malmquist; 
ann-kristin.malmquist@al.fhs.no, sms 97677641 

Kurs: Samkurs for voksne 
tunghørte/døvblitte 
og deres pårørende
Grunnkurs 3.-8. juni 2012

Målet med kurset er å lette kommunikasjonen i hjem-
met. For å nå dette målet er kursene like mye for 
familie og nære venner som for den hørselshemmede 
selv. Undervisning i tegnspråk og tema relatert til det å 
miste hørselen som voksen. Alle deltakere på grunnkurs 
får tilbud om oppfølgingskurs og suppleringskurs.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfor-
tjeneste. 

Siste frist: 8.mai 2012

Påmelding sendes pr e-post til: kurs@al.fhs.no 
eller pr post tilÅl folkehøyskole og kurssenter for døve, 
3570 Ål.

Spørsmål om kurset rettes til: Sissel Thon,  
sissel.thon@al.fhs.no , tlf / sms 41 46 45 56 

Tegnspråkkurs for familie  
og nettverk til voksne døve
Grunnkurs: 10.-15. juni 2012
Undervisning i tegnspråk, familieliv og kommunika-
sjon, døves hverdag med to språk og to kulturer. Alle 
deltakere på grunnkurs får tilbud om oppfølgingskurs og 
suppleringskurs. 

Siste frist: 10.mai 2012

Påmelding sendes pr e-post til: kurs@al.fhs.no 

eller pr post til Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve, 3570 Ål.
Spørsmål om kurset rettes til: Gry Løkstad,  
gry.lokstad@al.fhs.no, tlf / sms 950 19 323 
eller til sentralbordet 32 08 26 00.

www.al.fhs.no

KODALEIR 2012
1.-6. juli arrangeres den tredje KODAleiren 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Felles for alle kursene:
Kostnad: NAV betaler kurset etter søknad. Søknads-
skjema til NAV får du tilsendt fra oss, etter at du har meldt 
deg på kurset. NAV dekker reiseutgifter etter kurset. 
Påmelding: På grunn av behandlingstid hos NAV bør du 
melde deg på snarest mulig. 

Døve foreldre med hørende 
og/eller døve barn
Trinn 1: 19.-24. august 2012
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt 
kurs for døve foreldre med hørende og/eller døve barn. 
Alle som deltar på trinn 1, får tilbud om oppfølgingskurs 
(til sammen 18 uker over flere år).
Emner på kursene er blant annet: 
Barns personlighetsutvikling, barns språkutvikling, to-
språklighet og tokulturell oppvekst, stimuleringsaktivite-
ter ute og inne, samarbeid mellom hjem og barnehage/
skole, leksearbeid, samspill og kommunikasjon, offent-

Leiren er for hørende barn fra 8-15 år, som har en eller 
flere døve foreldre.
På programmet står samtalegrupper, natursti, aktivitets-
dag, volleyball med mer. Vi vil også i år dra på en eller flere 
utflukter, hva det blir er ikke helt klart, men at det blir 
spennende og morsomt er sikkert! 
Vi vet at mange barn og unge rundt i landet gleder seg, 
leiren er blitt populær. I år er vi så heldige at vi får med oss 
en gruppe med ungdomsledere – de har allerede begynt 
planleggingen og vil være flotte rollemodeller for barna. 
Påmeldingen åpner på www.coda-norge.no den 15. april. 
Der finner dere også oppdatert informasjon om program 
og annen praktisk informasjon etter hvert som alt blir 
klart. 
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SPORT
Av Rune Anda

Døvemesterskapet i bowling i Bergen 17.18. mars 2012:

De keivhendte var best
i et mesterskap der antall deltakere var det laveste

siden DM i bowling begynte i 1985

De beste herrene, fra venstre: Stein Erik Wroldsen, Oslo (nr 2), Einar 
Hartveit , Porsgrunn (nr 1) og Rolf Johan Boysen, Hamar (nr 3). 

De beste damene, fra venstre Trude Nilsen, Trondheim (nr 2), Ine Lo-
rentzen, Stavanger (nr 1) og Kristin Martinsen, Stavanger (nr 3).

Lørdag 17. mars: 

6 serier Am. Medalevinnere:

Singel Damer
Gull - Trude Nilsen 1043 poeng og snitt 173,83
Sølv - Ine Lorentzen 1039 poeng og snitt 173,17
Bronse - Kristin Martinsen 976 poeng og snitt 162,67

Double Damer
Gull - Ine Lorentzen og Kristin Martinsen
Sølv - Trude Nilsen og Anita Naevelsaker Jonsson
Bronse - Ann-Cathrin Larssen og Torunn Felde
 
Singel Menn
Gull - Einar Hartveit 1256 poeng og snitt 209,33
Sølv - Rolf Johan Boysen 1190 poeng og snitt 198,33
Bronse - Dag Hafstad 1190 poeng og snitt 108,33 

Double Menn
Gull - Einar Hartveit og Kjell Ivar Mesics
Sølv -Stein Erik Wroldsen og Werner Wennerstrøm
Bronse - Geir Åge Sinnes og Fikret Taskoparan.

Søndag 18. mars:

6 serier Am

PP-Finale Damer
Gull - Ine Lorentzen 1092. Total 2256
Sølv - Trude Nilsen 951. Total 2054
Bronse - Kristin Martinsen 1017. Total 2033

Damer Beste Serie 212 - Ine Lorentzen

7 Serier

PP-Finale Menn
Gull - Einar Harvtveit 1457. Total 2838
Sølv - Stein Erik Wroldsen 1335. Total 2610
Bronse - Rolf Johan Boysen 1335. Total 2610

Menn Beste Serie 269 - Werner Wennerstrøm
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Sport

Trond Syvertsen (hørende) er tilbake som 
landslagstrener for døve bowlere. Det har 
han også vært i 2006-10. 
14.-15. april blir det treningssamling, og 
Trond har den ansvarsfulle jobben med å 
plukke ut de som skal delta på landslaget. 
I august blir det nordisk mesteskap for 
døve i bowling, i København. For å delta 
i landslaget, må man ha deltatt i DM i 
bowling.
Trond er bekymret over at det er blitt 
færre døve bowlere under døvemester-
skapet, men han vil jobbe for å rekrut-
tere flere døve. Han mener at det finnes 
mange som hører dårlig, og som er gode 
bowlere. Disse vil han prøve å finne, slik 
som funnet av den døvblitte Rolf Johan 
Boysen fra Hamar Døves IL, som ble 
nummer 3 i Bergen.
Trener Trond er en god bowler. Han har 
flere ganger oppnådd serier med 300 po-
eng. Det vil si at han flere ganger klarte å 
slå ned alle de 10 kjegler ti ganger på rad!
Så.. han vet hvordan han skal råde våre 
bowlere til å bli best!

Dag Hafstad er leder i Norwaydeafbow-
ling, og det har han vært i 6-8 år, sier 
han.
- I mars 2013 skal vi ha bowlingting 
(landsmøte) i Oslo. Bowlingting holdes 
annethvert år.
Under DM i Bergen var han den eneste 
deltakeren fra Bergen Døves Idretts-
klubb. 
Siden han selv var aktiv, fikk man hjelp 
av en bowlingklubb på Askøy utenfor 
Bergen til å ta seg av det tekniske. Dag 
takket dem på slutten av mesterskapet og 
overrakte blomster. Han var også veldig 
fornøyd med samarbeidet med Bergen 
Bowlingsenter på Sandsli. 
Dag har vært aktiv bowler i ca 30 år.

Ine Lorentzen er stadig på toppen. Også 
denne gangen ble hun døvemester for 
kvinner. Det morsomme er at både hun 
og herrrenes vinner, Einar Hartveit er 
keivhendte. 

Oskar Nilsen er trolig den eneste som har 
deltatt aktivt i samtlige døvemesterskap 
i bowling siden starten i 1985. Hele 28 
ganger har han vært med!
Han er bekymret over den lave deltakel-
sen, og mener at det skyldes at man må 
ha lisens for å kunne delta.
- Tidligere hadde vi «Åpen klasse» uten 
lisenskrav. Mange har uttrykt ønske om å 
få det tilbake igjen, sier Oskar.

Stein Erik Wroldsen var med da bowling-
gruppen ble opprettet under Oslo Døves 
Sportsklubb i 1981, og det året var de 
allerede med i bowlingserien. 
- Redaktør Helge Herland sa at du var 
sur på ham på grunn av det som sto i for-
rige nummer av Døves Tidsskrift?
- Ja. Han kan ikke skylde på oss når 
døveidretten i Norge sliter med å få flere 
voksne ledere. Han oppfordret nedleggel-
se av den organiserte bowlingen i Norge, 
visselig fordi han tror vi har nøkkelper-
sonene! Men vi bowlere har snakket om 
det i går, og jeg kommer til å sende et 
innlegg til «Syn på saken».
Stein Erik Wroldsen er nå blitt den nye 
bowlinglederen for landslaget. 
- Jeg har ikke lenger den motivasjonen 
som trengs for å fortsette som aktiv bow-
ler, men jeg vil både oppmuntre spillerne, 
og jobbe med rekruttering sammen med 
trener Trond.
Om krav til å ha lisens for å delta i DM 
i bowling, sier han at Norge har vært det 
eneste landet som tillot deltakelse uten 
lisens. Vi ble sett på som annerledeslan-
det. Norges Bowlingforbund, som vi er 
tilsluttet, har klare retningslinjer på dette 
punktet, og som vi for få år siden gjorde 
alvor av å følge, slutter han.

Han mener at det bør være greit å få til-
bake «Åpen klasse» der amatører kommer 
sammen til DM og prøver å oppnå gode 
poengscore, og ikke minst være med i 
sosialt samvær med proffe bowlere.
Det var bare 21 deltakere under DM i 
Bergen. Rekorden er på 71 deltakere under 
DM i Oslo i 1992.
Oskar er forresten med i Foreningen 
Norges Døvblinde (FNDB) sin sportsav-
deling. Det skal lages ny lov for døvblin-
desporten, for man ønsker å arrangere 
internasjonal sportskonkurranse for 
døvblinde her i Norge, forteller han.
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Ja til futsal og bowling

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

SYN 

PÅ SAKEN

Jeg leste med stor 
overraskelse hva 
redaktøren av DT 
skrev i siste nummer i 
forbindelse med DM 
i futsal på Hamar i 
februar. Han foreslo 
å legge ned den orga-
niserte bowlingen for 

døve og heller hjelpe til i de andre idret-
ter som står i fare for å dø ut eller allerede 
er lagt ned.

Det provoserte meg kraftig, selv om jeg 
skjønte ironien hans i dette. Det er svært 
mange av tidligere fotball-, håndball og 
volleyballspillere og andre individuelle 
idretter som ikke gjør en innsats for sitt 
døveidrettslag etter at de har lagt opp, 
bare sittet på gjerdet og ser på at idretten 
de er glad i dør ut blant døve her i landet. 
De drar heller ut med sine båter, motor-
sykkeltreff og annen moro. Redaktøren 
burde heller skrevet om disse folkene som 
bare prater om at gamle dager var best og 

Av Stein Erik Wroldsen

ikke gjør noe med å videreføre dette. 
Måten han skrev dette på, kan misforstås 
om hvem som sa dette. Fotballgutta på 
møtet eller redaktøren.

Bowlingen har ikke tatt folk fra de andre 
idretter etter at de har lagt opp, tvert 
imot. Meg bekjent så er de fleste bow-
lingspillere med i styre og stell i de fleste 
døveidrettslagene som leder, kasserer og 
andre verv. 

Ja til bare futsal
Jeg beklager at det ikke fremgår tyde-
lig nok at det jeg skrev i forrige blad om 
futsal og bowling var skrevet av meg som 
redaktør. Jeg satt på siste benk under 
lagledermøte i fotball / futsal på Hamar, 
der det blant annet skulle velges nytt 
døvefotballutvalg med ny leder. Dette 
klarte ikke idrettslagene. De hadde ikke 
jobbet med saken hjemme, de kom på 
møte helt uforberedt - og erfarne og 
dyktige idrettsledere var et stort savn på 
møte. Jeg mener fortsatt at døveidretten 
bør slutte å bruke tid på bowlingidretten. 
På samme måte mener jeg døveidret-
ten kan slutte å bruke tid på langrenn, 
alpint, friidrett, skyting osv. Dyktige 

Av redaktør Helge Herland

døve idrettsutøvere vil fra tid til annen 
dukke opp i de forskjellige idretter, dette 
er utøvere som er dyrket fram av hørende 
idrettslag lokalt og som bare vil trenge 
bistand i internasjonale døvemesterskap 
hvis de vil representere Norge.

Mitt poeng er at futsal er den siste lag-
idretten, den siste breddeidretten og den 
siste toppidretten for døve i Norge. Hvis 
den blir borte er døveidretten i Norge 
borte. Så enkelt og brutalt er det. Da må 
vi kunne forvente at døveidrettslagene 
lokalt tar futsal på alvor. Økonomien 
rundt lagene må styrkes. De må gis in-
ternasjonal matching. Til dette trengs et 

støtteapparat med trenere, lagledere, ma-
terialforvaltere osv. Denne oppgaven må 
i døveidretten som i hørende idrett gjøres 
av foreldre og tidligere idrettsutøvere. Jeg 
synes det er pinlig, men veldig typisk for 
mange, når Stein Erik Wroldsen skyver 
ansvaret over på de som driver med ‹‹bå-
ter, motorsykkel og annen moro.›› Det 
er alltid andre som har ansvaret. Jeg lar 
meg heller ikke imponere av at noen av 
bowlingspillerne kanskje sitter på ett sty-
remøte noen ganger for året. Spørsmålet 
er enkelt: Ønsker vi at Norge fortsatt skal 
være deltaker i internasjonal døveidrett? 
Hvis ja, så må vi konsentrere oss om å 
redde det som fremdeles reddes kan.  

Internasjonal terminliste idrett
14. – 21. april  EM håndball, Udine, Italia
27. – 06. mai  VM i bordtennis, Tokyo, Japan
01. – 06. juli  Nordisk/baltisk idrettsfestival, Åland
29. – 07. juli  EM basketball, Konya, Tyrkia
14. – 21. juli EM tennis, Koblenz, Tyskland
15. – 22. juli VM friidrett, Toronto, Canada
16. – 28. juli VM fotball, Ankara, Tyrkia

01. – 04. august Nordisk/baltisk bowling, København
26. – 02. sept EM orientering, Trento, Italia
01. – 11. sept VM bryting, Sofia, Bulgaria
09. – 15. Sept EM sykkel, Toligatti, Russland
11. – 14. sept VM kampsport, Venezuela
09. – 12. okt VM golf, Tsu, Japan
14. – 18. nov Nordisk/baltisk mesterskap i futsal, Finland
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Tre helger i februar besøkte tre ungdommer tre forskjellige døveforeninger, med 
diskusjonsstykket deres «theBeseen» viste de noe nytt ved det å være døv. Publikumet rundt 
omkring i Norge besto av døve og var representert i alle aldre, likevel var det kanskje mange 
ting ved stykket som fikk oss til å tenke gjennom det å være døv en gang til?

Diskusjonsstykket «theBeseen» baserer seg hovedsakelig på teorien «Deaf Gain», eller 
«døves fordel» oversatt til godt norsk. «Deaf Gain» er utviklet av amerikanerne Dr. Dirksen 
H-Bauman og Dr. Joseph Murray (som er bosatt på Ål), istedenfor å se på hindringer ved å 
være døv er teoriens fokus på at man heller skal se på muligheter ved å være døv. Det er 
Petter Noddeland, Megan Matovich og Remi Roos som står bak dette stykket, i samarbeid med 
Norges Døveforbund har de besøkt Bergen Døvesenter, Oslo Døveforening og Trondheim 
Døveforening. «Første gangen vi viste dette stykket var under Døves Kulturdager 2011 i Molde, 
med støtte fra Teater Manu. Siden den gang er stykket blitt oppdatert.» Det er Petter som 
begynner å fortelle, gjennom ooVoo sitter vi fire og prater sammen om det stykket som kanskje 
har gitt Døvenorge en liten tankevekker? «Det var under WFDYS barneleir i Venezuela hvor jeg 
fikk ideen etter at de spurte oss om hva vår drøm var; jeg skrev «be seen», fordi det forandrer 
den negative ideologien om døve» forteller Megan, «senere videreutviklet jeg ideen sammen 
med Petter. Etter ytterligere en stund kom Remi inn i bildet, og tilslutt eater Manu. Da var vi 
klare for å vise vårt stykke under kulturdagene.»

Petter overtar og forteller videre «TheBeseen baserer seg mye på Karl Marx’ usminkede 
framstilling om hvordan vi mennesker lar oss trollbinde av ideologien hans. Majoriteten av 
folket (både hørende og døve) har alltid tenkt at døve er mindreverdige, denne ideologien 
påvirker utdanningssystemet, helsevesenet, politiske institutter og andre systemer som styrer 
døve. Vi kan for eksempel se det i dagens CI-politikk, der leger fraråder foreldre å bruke 
tegnspråk. Vi kan se det i skolesystemet, der tunghørte generelt blir favorisert. Målet er å 
vise at det er behov for døve, og hvordan verden kan vinne på å bruke oss døve i ulike 
sammenheng. Blant annet å frigjøre synet på døve og å vise hva døve kan.», både Remi og 
Megan nikker samtykkende. Megan fortsetter «mulighetene i dag er blitt så mange. Flere 
døve har vist verden at døve er fullverdige individer og at den gamle ideologien er feil.» Remi 
avbryter Megan og sier: «For eksempel Signmark og Switched at Birth, her viser man verden 
hvordan døve er gjennom musikk og film. De har vist seg for majoriteten ved å bli sett, de har 
vist at døve fungerer som normale individer.»

«Ja, og ideologien har gradvis blitt endret,» fortsetter Megan, som har Master i Deaf studies, 
«stadig flere hørende ser at det faktisk er fordeler ved å være døv. Og det er vårt ansvar å 
fortsette med den positive utviklingen. Vi kan utvikle oss sterke om vi bruker fordeler vi har 
til å synliggjøre oss.». De tre ungdommene forteller energisk om forskning som viser at døve 
har bedre sidesyn enn hørende, «for eksempel kan vi bruke det til å styre et fly. Flere og flere 
fly i dag er i ferd med å bli kontrollert gjennom data, og da er det ikke lenger så viktig å kunne 
høre og å kommunisere med de på bakken når man er i luften. Det er ideologien som sier at 
døve ikke kan utrette store ting, vi må begynne med oss selv og selv bryte med ideologien. 
Vi må våge å tenke oss selv som verdensmestre, på den måten kan vi utrette store ting.» 
Petter understreker at vi må bruke våre fordeler ved å være døv også i forretningsmessige 
sammenhenger, da blir vi bli sett! Det vil synliggjøre oss majoriteten og gradvis kan det 
endre ideologien til det positive. Hele stykkets budskap dreier seg om å våge å drømme 
annerledes og å realisere sine drømmer.

Gjennom stykket deres er det tatt med flere fakta som viser verden at de vinner på å lære av 
«sånne som oss», et eksempel er babyer som lærer tegnspråk og vokser opp med tospråklighet 
viser at de har høyere IQ enn andre barn. 

Den lille energiske gjengen vil at alle døve skal være med på å bidra. De ønsker at vi skal dele 
våre tanker ved å komme med innspill, og det kan vi gjøre ved å besøke deres hjemmeside, 
www.thebeseen.com. Her kan man skrive om sine drømmer/forretningsideer, og kommentere 
hverandres innspill. Helt tilslutt avslutter Remi med å si «Alle vi må bidra, med det kan vi utvikle 
oss videre. Vi må bli sett!»
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Nytt styre i Trondheim Døves Ungdomsklubb
Det nye styret består nå av: Heidi S. Aasbø (leder), Justin 
A. Hol (styremedlem), Henrik Andersen (styremedlem) 

Nytt styre i PAFF, ungdomsklubben i Oslo
Det nye styret består nå av: Lubna Khan (leder), 
Matthias Kubik (nestleder), Kristian Rugseth (sekretær/
styremedlem), André Bjørn Røine (sekretær/
styremedlem), Sondre Uteng Olsen (kasserer) og Stian A. 
Stø (vara)

Europeisk Ungdomsleir (EUDY) i Bosnia og 
Herzegovina, 6.-15. juli 2012
Er du mellom 18 og 30 år? Har du lyst til å møte 
nye mennesker fra Europa? Bli med på europeisk 
ungdomsleir for ungdommer i Bosnia og Herzegovina.
Norge kan sende fire deltakere til denne leiren, er 
du en av dem? Fortell litt om deg selv og hvorfor vi skal 
velge akkurat deg, send søknaden til maren.oriola@
doveforbundet.no eller kontakt@ndfu.no 

Pris: 350 euro for hele oppholdet, inkludert arrangement, 
mat og overnatting.
Påmeldingsfrist: 20. pril 2012 
Mer informasjon om denne leiren finner du på NDFUs 
påmeldingsside på www.ndfu.no
Norsk barne og juniorleir for deg mellom 7 og 17 år

Som alle tidligere år arrangerer NDFU årets 
sommerleir den siste uka i juni. Datoen for leiren er 
25.–30. juni og stedet er Ål.

Vil du treffe venner fra hele Norge? Vil du bli kjent med 
nye mennesker? Vil du være med på en leir der hvor alle 
bruker tegnspråk en hel uke? Da er denne leiren noe for 
deg, og vi lover deg mye moro! 

Send din påmelding til kontakt@ndfu.no med fullt navn 
og fødselsdato.

Lyst å være frivillig?
NDFUs NUL-komite etterlyser frivillige til Nordisk 
Ungdomsleir (NUL)

NUL holdes hvert 2. år og de nordiske landene bytter på 
å ha arrangementet, i 2012 er det nemlig Norge sin 
tur, og vi etterlyser personer som kan tenke seg å 
stille opp som frivillig under leiren. Er du en som liker 
nye utfordringer og å møte nye mennesker? Vil du være 
med og hjelpe til under et arrangement? Da er dette noe 
for deg. Du vil kunne være med på å skape en utrolig uke 
i flotte Norge. Dette er noe som kommer godt med på 
CV-en din, og honorar vil bli gitt for utført arbeid.

Det er bare et krav til deg: du bør ha deltatt på NUL 
tidligere.
Send en kortfattet søknad der du forteller om deg selv til 
maren.oriola@doveforbundet.no eller til kontakt@ndfu.
no

Leder til våre sommerleire
Vi etterlyser unge og friske ledere til våre sommerleire i 
sommer. 
Er du 20 (19) år og eldre? Kan du tenke deg å jobbe med 
barn og juniorer? Vil du være med på å ta ansvar og 
bidra til mye moro enten i Norge eller i utlandet? Fortell 
litt om deg selv og søk deg som leirleder på et av disse 
sommerleirene. 

- Norsk barne- og juniorleir på Ål, 25. juni – 30. Juni.
- Nordisk Juniorleir i Danmark, uke 28.
- Europeisk Juniorleir i Albania, mer informasjon 
kommer.
Send din søknad til kontakt@ndfu.no 
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Norges Døveforbunds Ungdom valgte å gjenta fjorårets 
store suksess med Vinterlekene, denne gangen også i 
samarbeid med Ål folkehøgskole og kurssenter på Ål/
Geilo 16.-18.mars.
Totalt 70 deltakere fra 5-10.trinn og 1-3.klasse på 
videregående deltok, og tilstede var også 30 ledere, 
fordelt på ulike ansvarsområder, som instruktør, leder og 
medhjelper.

Fredagens kveldsmat som ble servert på Ål 
folkehøgskole var ypperlig! Etter kveldsmaten ble 
all informasjon gitt, og Vinterlekene offisielt åpnet av 
nestlederen i Norges Døveforbund, Bjørn Stensvoll til stor 
applaus. Kvelden ble veldig rolig da de fleste var slitne 
etter reisen og løpingen rundt for å få hilst på venner 
fra andre steder og det tok ikke lang tid før roen hadde 
senket seg ned over Bakketeigen.

Lørdag spiste alle en god frokost før man gjorde seg klar 
for en dag i bakken på Geilo.
To busser kom og hentet alle. Vel fremme ble folk 
delt opp i grupper etter hva de hadde meldt seg på. 
Vinterkomiteen gjorde en strålende jobb med å skaffe 
instruktører i langrenn, snowboard, slalåm og twintip. 
Dessverre var ikke vi like heldige med sola som i fjor, 
selv om vi fikk små gløtt av den i perioder. Lunsjen med 
varme pølser var populært, og alle forsynte seg godt 
før de dro opp med skiheisene igjen. Tilslutt var det 
tid for å returnere til Ål folkehøgskole hvor kjøkkenet 
vartet opp med lasagne, og deretter en liten pust før det 
var aktivitetstilbud i både gymsal og svømmehall, og 
avslapping i hyttene for de som var mest interesserte i å 
slappe av etter en lang dag. Før leggetid ble det samling 
i spisesalen med potetgull og utdeling av diplom. Folk 
gikk raskt i seng lørdagskveld også, slitne og spente på 
en ny dag.

VINTERLEKENE ÅL 
16.-18.MARS 2012

Søndagsmorgen fikk vi besøk av en etterlengtet venn, 
sola som skinte flott. Alle spiste frokost, smurte seg 
matpakke til lunsj og pakket bagasjen før avreise til 
Geilo. Starten på søndagen forløp seg noenlunde lik 
lørdagen, med oppdeling av deltakere i grupper og 
instruktører. Noen var litt slitne etter lørdagen, og valgte 
å ta det litt roligere. Instruktørene arrangerte også 
konkurranser, noe som var stor stas for deltakerne, med 
premier til de heldige vinnerne. For de interesserte: 
Resultater kan sjekkes på hjemmesiden til NDFU, www.
ndfu.no.

Plutselig hadde de to bussene kommet, og det var på 
tide å ta farvel med løfter om gjensyn. 

Norges Døveforbunds Ungdom er som i fjor, godt 
fornøyde med dette års arrangement, og vil takke alle 
som deltok, også de frivillige som stilte opp! Vi håper å 
kunne gjenta det ved senere anledninger, og med like 
stor suksess som denne gangen!
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