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I august var vi deltakere på en doktorgrads 
avhandling, på norsk tegnspråk. En fryd å lytte 
til tegnspråk på det nivået. Det skjer ikke ofte. 
For når kan vi døve føle oss helt trygge på at 
vårt budskap blir korrekt oversatt til norsk ta-
lespråk- enten det gjelder forelesninger, krav til 
Stortinget, innlegg på foreldremøter, hos legen 
eller i rettssalen? Mange tolker har høy kvalitet 
på oversettelse fra talespråk til tegnspråk, men 
ikke omvendt.

Vi har $ere dyktige tolker, 
men vi har også mange som 
ikke holder mål. Tolkene får 
ikke nok tegnspråkopplæring 
gjennom utdanningen – og 
på arbeidsplassen er det bare hørende – og som 
kjent snakker ikke to hørende tegnspråk med 
hverandre. 

Det var NDF som startet tolkeutdanning – og 
hadde en nær tilknytning til tolketjenesten i 
$ere år – på samme måte som våre nordiske 
kollegaer. Men etter at NAV overtok har avstan-
den mellom tjenesteyter og oppdragsgiver bare 
økt. Ingen tolketjeneste i Norge styres av døve! 
Det #nnes ikke døve ansatte på tolketjenesten, 
hverken som leder eller formidler. Kan NAV 
se hvilke fordeler tjenesten ville hatt med døve 
ansatte?

I de siste årene er det skjedd et skifte i tilnær-
ming til personer med nedsatt funksjonsevne, 

fra et velferds- og omsorgsperspektiv, til i 
økende grad å betrakte dette som menneske-
rettsspørsmål. Menneskerettighetene ble til 
nettopp for å sikre at myndighetene ikke skal 
diskriminere og behandle enkeltmennesker dår-
lig. Våre rettigheter har vi ikke oppnådd som 

funksjonshemmede, men gjennom erkjennelse 

av vårt språk og kultur.

Det har de siste årene vært $ere store 
arrangementer som har samlet $ere 
hundretusen som viser sin støtte til 
enten fakkeltog for Benjamin, Rose-

toget 25. juli 2011, for å synge «barn 

av regnbuen» eller for å hylle nobel-

prisvinner Aung San Suu Kyi både 

på Rådhusplassen og Torgalmenningen i Bergen. 

Vi var mange døve som stilte opp – og hadde et 
håp om at NAV måtte ha tenkt «alle skal med» 
- men det gjelder visst bare i festtaler! NAV kan 
ikke gjemme seg bak Individuelle rettigheter – de 
har et samfunnsansvar – og som de selv sier i 
Tolkeutredning 2008; hensikten med tolkingen 
er å sikre retten til kommunikasjon, menings- 
og ytringsfrihet – de mest grunnleggende forut-
setninger for menneskelig frihet. 

Vi oppfordrer NAV til å ta både FNs konvensjon 
om rettigheter for personer med nedsatt funk-
sjonsevne, St.meld. «Mål og mening», og Diskri-
minerings- og tilgjengelighetsloven på alvor og 
vise hva tilgjengelighet og inkludering i praksis 
virkelig betyr.

NAV kan ikke 
gjemme seg bak 
individuelle rettig-
heter
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- Vi er litt sku&et over at bare 13 ungdommer deltok på #lm-
verkstedet. Vi savnet elever fra blant annet A.C. Møller skole, 
Skådalen skole og Vetland skole, forteller Berit.
Men fem elever fra Hunstad skole i Bergen, #re fra Auglend 
skole i Stavanger, tre fra skoler i Kristiansand og en etteran-
meldt enslig svale fra Vetland skole i Oslo hadde noen $otte 
dager sammen med toppinstruktørene Dag Lindeberg, som 
underviste i animasjons#lm og duoen Con Mehlum og Michel 
Laubacher fra Døves Media som underviste i hvordan man 
lager video#lm.

For tredje gang i kulturdagenes 45 års historie var Kristiansand Døveforening vertskap. Foren-
ingen la opp til et stort og ambisiøst program. Allerede onsdag 12. september tyvstartet kultur-
festen med #lmverksted for ungdomsskole-elever.

Hele gjengen samlet, fra venstre Matheus R. da Silva Pinto, Stavanger, 
Andreas F, Andersen, Kristiansand, Celine Nord Tøkje, Bergen, Cato 
Jøsang Vågen, Stavanger, Oliver H. Dahl, Bergen, Izabella Hovden, 
Stavanger, Kevin Onashe, Stavanger, Biniam S. Mesfn, Bergen, Thomas. 
F. Andesen, Kristiansand, Asenay S. Fegi, Bergen, Andreas Kartveit, 
Bergen, Andrine Hartvedt, Oslo og Tone Øgrey. Kristiansand. Opptak av breakdans, fotograf er Biniam S. Mesfn. 

Filmen redigeres av fra venstre Asenay S. Fegi, Andreas Kartveit, Biniam 
S. Mesfn og bak står Kevin Onashe.

Oliver Dahl, Andrine Hartvedt og Tonje Øgrey, Kristiansand jobber med 
å lage animasjonsfilm.

Primus motor for #lmverkstedet Berit Øyen Støyva hadde hå-
pet på fullt hus med 20 deltakere da hun sendte ut invitasjonen. 
For bare kr. 500 #kk ungdommene opphold på døveforenin-
gens fantastisk $otte feriehjem på Dvergnestangen, under-
visning i det kommunale kulturverkstedet Samsen og gratis 
deltakelse med ungdomsfest og kulturdagsdeltakelse. 
Også reiseutgiftene var inkludert i deltakeravgiften. 
Dette var mulig på grunn av sponsing fra blant annet Vest-
Agder fylkeskommune, Den kulturelle skolesekken og NDF.

Filmskolen en suksess
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Oslo Døveforening, som var arrangørene av kulturdagene i 'or, 
innførte mye nytt – blant annet en fagdag fredagen på dagtid. 
Dette ble videreført av de dyktige sørlendingene og 170 delta-
kere var samlet i en av kulturhuset Kildens behagelige am#er da 
toppforelesere fra Sverige og Norge argumenterte om fordelene 
ved at hørselshemmede barn gis tospråklig undervisning.

Hun konkluderte med at tegnspråk og skriftspråk samspiller i 
døves hverdag når det gjelder etablering, overføring og bevaring 
av kultur. Vil den neste perioden for døveundervisningen bli en 
sterkere veksling mellom tegnspråk, skriftspråk og talespråk, 
spurte hun avslutningsvis.     

Førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder ved Høyskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA) så mer på den norske undervisnings-
situasjonen for døve gjennom tidene. Han nevnte blant annet 
at døvelærer Skavlan allerede i 1875 påpekte at syntaksen i 
norsk tegnspråk ikke liknet skriftspråket, så tospråkligheten var 
kjent allerede den gang. I 1892 var det diskusjon i det norske 
døvebladet om hvor mye talespråk man kunne låne uten at det 
ville ødelegge norsk tegnspråk, den diskusjonen pågår fortsatt 
hevdet Schrøder.

Skolebestyrer Per Anderson skrev i 1947 i Nordisk tidsskrift 
for døveundervisning hvorfor han var imot tegnspråk som fag i 
døveskolene. Hovedoppgaven var å lære døve å snakke, lese og 
skrive – og tegnspråkopplæringen kunne døveforeningene påta 
seg, mente han. I et intervju i Aftenposten i 1953 uttalte han at 
han ikke forstod døves tegnspråk, og at de døve som var med-
lemmer av styret hevdet at det ikke var mulig å snakke og bruke 
tegn samtidig. Det er klar tospråklighet, sa Schrøder.

I 1948 stod døveprestene mot døvelærerne i synet på under-
visningen av døve. Prestene mente at døve skulle undervises 
på tegnspråk i alle fag, unntatt i norsk opplæringen. Lærerne 
svarte at døveprestene rev ned det de forsøkte å bygge opp. Det 
var en ren kamp mellom enspråklig og tospråklig undervisning. 
Nesten 40 år senere kom det en Stortingsmelding som hevdet 
at tegnspråk er et naturlig, selvstendig, verbalt og levende språk, 
fortalte det vandrende leksikonet innenfor døvehistorien.

I 2007/2008 kom endeling Stortingsmelding nr. 35 «Mål og 
mening – om en helhetlig norsk språkpolitikk» der bl.a. tegn-
språk blir regnet som en del av den norske kulturarven. Meldin-
gen ble enstemmig vedtatt i Stortinget. Schrøder klargjorde 
begrepene på en forenklet måte: TSS er tegn som støtte for 
talen. Det er når munnen styrer hendene. Det er ikke et eget 
språk, men et teknisk hjelpemiddel. NTS er norsk tegnspråk. 
Der styrer hendene, med munnen som støtte.   

Døve har et hørselshandikapp, sa han – men norsk tegnspråk er 
ikke et handikappet språk, det er ikke et hjelpemiddel, men et 
fullverdig og selvstendig språk. I 2007 skrev noen leger i Norsk 
legetidsskrift at dersom CI er mislykket, kan pasienten bruke 
tegn som støtte for talen eller norsk tegnspråk – i den rekkeføl-
gen. Det forteller dessverre mye om mange legers manglende 
språkkunnskap og holdninger.
Så demonstrerte Odd-Inge Schrøder hvordan norsk tegnspråk 
kan forfalle ved feil bruk, noe som høstet både munterhet og 
ettertanke i forsamlingen.

Kristina Svartholm tok deltakerne med på en tidsreise i døves historie 
innenfor tospråklighet og kultur.

Professor Kristina Svartholm fra Stockholm universitet tok for 
seg «Døves tospråklighet i et historisk og kulturelt perspek-
tiv». Man trenger ikke å beherske begge språkene like godt for 
å kalle seg tospråklig, sa hun. Men man må kunne forstå og 
produsere noe meningsfylt på begge språk. Så forklarte hun hva 
full kompetanse i et språk er, og hvordan man måler språklig 
kompetanse. 

Hun tok oss med på en tidsreise i den svenske undervisnings-
historien for døve: Fra perioden 1810 til 1860 der det ble brukt 
tegnspråk i undervisningen og det ble vektlagt å gi elevene 
kunnskaper i å lese, skrive og få kunnskaper i kristendom – 
og der døve #kk lære et yrke, vi kjenner alle de tre S-yrkene: 
Skredder, skomaker og snekker. I neste periode 1860 til 1980 
ble døve inndelt etter evner, noen #kk talespråklig undervis-
ning, andre #kk undervisning basert på skriftspråk, mens en 
tredjegruppe #kk tegnspråk – men de ble ansett for å være 
«åndssvake». Så sent som i 1936 ble det i en o&entlig svensk 
utredning skrevet at: «de døve er (…) ukjent med sine plikter og 
rettigheter som borgere». 

Så belyste hun den siste perioden fra 1980 fram til dagens situa-
sjon med tospråkligheten svensk tegnspråk og svensk skrift-
språk (talespråk). Allerede i 1983 #kk Sverige en tospråklig 
læreplan. Som en følge av tospråkligheten var det i 2004 døve 
studenter på 27 ulike akademiske fag i Sverige, blant annet 
innenfor skandinaviske språk, engelsk, italiensk, lingvistikk, 
historie, geogra#, journalistikk, jus, sosiologi, statistikk, fysikk, 
lærerutdanning osv. «Med tegnspråk som grunnlag beviser døve 
at de kan!», fremholdt hun. Hun mener tospråklighet gir døve 
deltakelse i samfunnet på nesten like vilkår som hørende. 

Fagdagen videreføres
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Maria Midbøe er psykolog og jobber med døve og døvblinde 
i Stockholm. Navnet virker norsk ja, farsfamilien kommer 
fra Flekke'ord – så hun var nesten på hjemmebane. Hun har 
gjennomført en undersøkelse blant syv ungdommer i alderen 16 
– 19 år, som alle #kk CI som barn, om hvordan de opplever sin 
egen deltakelse i det sosiale samspillet med andre. 

Svarene er ulike, en bruker bare talespråk, en bruker bare 
tegnspråk – mens fem veksler mellom å bruke tegnspråk eller 
talespråk avhengig av hvem de prater med. For å lykkes i ren 
talespråklig kommunikasjon er ungdommene avhengig av at 
det er få deltakere i gruppesamtalen og at de som er med er 
tålmodige, at de snakker tydelig - og det er også viktig å kjenne 
til temaet det snakkes om. Skal man lykkes med tegnspråklig 
kommunikasjon er man avhengig av at andre kan tegnspråk 
eller er villig til å lære det. Fordelene med å være tospråklig er 
at man kan tilhøre to «verdener», man kan hoppe mellom døve 
og hørende venner. Hørsel og talespråk gjør det lettere å ta mer 
del av storsamfunnets tilbud. Tegnspråk og talespråk utfyller 
hverandre, ifølge ungdommene. En ungdom sier det  slik: «Med 
tegnspråklige venner er det slik at jeg kan prate fritt, vi kan 
diskutere saker, spøke og ha det morsomt». 

Midbøe konstaterte at tenåringsperioden er spesielt utfordrende 
for ungdommene, for da går man fra lek over til kommunika-
sjon, og det er viktig å ha tilknytning til en vennegjeng og det å 
#nne sin egen identitet, sa hun. En ungdom sier det slik: 
«Jeg blir så lei av hele tiden og spørre, hva sa du, hva sa du? – så 
jeg gir ofte opp. Jeg er vant med dette, jeg er vokst opp med 
familiemiddager og liknende. Jeg orker  ikke prøve mer. Men 
også med mine hørende venner, jeg mener slektningene mine er 
jo eldre og jeg trenger ikke å vite hva de snakker om. Men ven-

nene er på min alder og jeg vil være sammen med dem, og da 
blir det slitsomt og jeg kjenner med ofte veldig utenfor.»

CI gjør ikke døve hørende, uten CI er en døv – men CI gir 
mulighet for lettere tilgang til storsamfunnet. Tegnspråk 
gjør at man har en helt sikker kommunikasjonskanal. Det er 
konklusjonene fra undersøkelsen til Maria Midbøe, som selv 
er hørselshemmet fra barn av og som understrekte: «Tospråk-
ligheten svensk tale og svensk tegnspråk har gitt med større 
livskvalitet enn om jeg bare hadde valgt talespråk. Tegnspråk 
gir meg mulighet til å hvile i samtalene, jeg trenger ikke skru på 
oppmerksomheten maksimalt».

Tone-Britt Handberg var siste foreleser. Hun er lektor ved Ny-
dalen videregående skole i Oslo og har vært sentralt i arbeidet 
med de egne læreplanene for døve i den 10-årige grunnskolen. 
Hun minnet om at Opplæringslovens § 2.6 gir døve barn rett 
til opplæring i og på tegnspråk, også førskolebarn har etter 
denne paragrafen rett til slik opplæring. Da hun kommenterte 

Paneldebatt, fra venstre tolken Vibeke Bø, Tone-Britt Handberg, Odd-
Inge Schrøder og Maria Midbøe.

Tone-Britt Handberg foreleser til en interessert forsamling.



76/2012

de egne fagplaner for døve i norsk og norsk tegnspråk påpekte 
hun hva som var målet: 

«Norsk tegnspråk må sees i sammenheng med norskfaget. 
Sammen utgjør disse språkene det nødvendige grunnlaget for 
en opplæring av elever som skal bli funksjonelt bimodalt to-
språklige i det norske samfunnet. De to språkene skal også være 
med på å danne et grunnlag for $erspråklighet og gi muligheter 
for deltakelse på internasjonale arenaer.»

Handberg viste også til § 3.9 i Opplæringsloven som gir døve 
ungdommer rett til å velge undervisning i og på tegnspråk i et 
tegnspråklig miljø. Redaktøren vil for egen regning legge til 
at dette var et stort samtaleemne blant $ere i en av pausene. 
Finnes det i dag andre videregående skoler enn Nydalen som gir 
undervisning i og på tegnspråk? Svaret er trolig nei. På de 3 – 4 
andre knutepunktskolene for hørselshemmede er det en ukritisk 
bruk av tegnspråktolker, som om de skulle erstatte den direkte 
kontakten mellom lærer og elev. Eller det er lærere som fortsatt 
sverger til å kombinere talespråk med tegnledsagelse (TSS), som 
unge og uerfarne elever tror de bare må akseptere. Slik ødeleg-
ges muligheten for å drive e&ektiv tospråklig undervisning. 
Kanskje et tema å ta opp på de neste fagdagene?

Handberg pekte på de pedagogiske utfordringene ved at dagens 
elever har svært ulik kompetansen i språkene norsk tegnspråk 
og norsk, og at mye tid ofte brukes til å «reparere skadene». 
Hun oppfordret til å ta bruk den nye teknologien som #nnes 

nende fortelling og utnytte opptaks- og redigeringsmuligheter 
på en god måte. Ellers var kvaliteten på #lmene svært ujevn, 
men vi håper #lmkonkurransen kan videreføres med enda 
større deltakelse neste år.
Fotokonkurransen ble vunnet av Belinda Stø som hadde et 
vakkert portrett av et lite barn. Litt urettferdig kanskje å ha 
en fotokonkurranse uten å oppgi valg av motiv, ikke lett å la 
barneportretter konkurrere med landskapsbilder for eksempel. 
Men også fotokonkurransen bør videreføres på kulturdagene. 
Glemte vil helt å nevne at fredagskveldens program ble ledet 
av dyktige Trine Våge, som også loset oss gjennom lørdagens 
scenefremvisninger på en ledig og elegant måte. Om kvelden 
var det sosial samling på Christianholms festning.

Kulturhuset Kilden gir plass til kaffekos innimellom slagene. Her har vi 
samlet en vakker bukett: med ryggen til ser vi Dagmar Sinnes og videre 
fra høyre Gunhild Pedersen, Agnes Holmen, Birgit Rafoss, Mabel Birke-
nes og Marta Sander også med ryggen til. 

Dag Bøe gikk til topps i filmkonkurransen, her gratuleres han av juryleder 
Michel Laubacher. 

Filmkonkurranse

på nettet, for eksempel alle de tegnspråklige læremidlene som 
Møller kompetansesenter har utviklet, www.erher.no

Hun viste også til et klipp fra avisen Morgenbladet i mars 2011 
der følgende var gjengitt:  
Om en inkludert jente: «Når jentene i klassen ble «pratete» og 
«jentete» mot slutten av barneskolen og begynnelsen av ung-
domsskolen, hang jeg ikke med lenger. Spurte de hva som ble 
sagt, var beskjeden ofte «glem det!»»
Om forandringen ved å komme til en døveskole: «Hun begynte i 
stedet på Skådalen skole for hørselshemmede i Oslo. «Plutselig 
oppfattet jeg alt, jeg trengte ikke å spørre om noe. Før var jeg 
helt stiv i nakken av å følge med på lærer og døvetolk, og ble 
ofte syk, forteller hun.»
Hvis man velger å satse både på norsk tegnspråk og norsk får 
man to språk til samme pris som en, hvem har råd til å si nei-
takk til det, spurte Tone-Britt Handberg.

Programleder Paal-Richard Peterson kunne derfor med enkelt-
het slå fast at de #re foredragsholderne er varme tilhengere av 
en tospråklig modell for hørselshemmede elever. Debatten etter 
foredragene #kk derfor ikke temperaturen til å stige, konklu-
sjonen gav seg selv. Debatten hadde nok blitt en helt annen 
om arrangørene hadde trukket inn forkjempere for enspråklig 
undervisning, altså ren talespråklig undervisning – for de #n-
nes, men ikke på fagdagen i Kristiansand. La oss avslutnings-
vis nevne at både tegnspråktolkene og skrivetolkene holdt et 
særdeles høyt nivå.

Tradisjonen tro ble selve kulturdagene åpnet fredag kveld, da 
var vi Fønix kino. Foreningsleder Marie A. X. Åsan ønsket 
hjertelig velkommen til Kristiansand. Hun sa at foreningen har 
prøvd å beholde tradisjonene fra de 44 tidligere kulturdagene, 
men at de også hadde våget å tenke nytt. Ordfører Arvid 
Grundekjøn ønsket velkommen til Sørlandets hovedstad. Han 
påstod at deltakerne var kommet til den byen i landet med 
$est soldager og til en av landets beste kulturbyer. Så kunne 
forbundsleder Hanne Berge Kvitvær åpne de 45. Døves Kultur-
dager. 
Om åpningen var tradisjonell var fortsettelsen helt utradisjo-
nell. Arrangørene hadde invitert til #lm- og fotokonkurranse. 
Fem kort#lmer tevlet om pengepremiene som Kristiansand Dø-
veforening fristet med. Det var både publikumspris og jurypris, 
og begge kåret Dag Bøe sin «Fordømt» til den beste #lmen. På 
fem minutter demonstrerte han at han både kan skape en spen-
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20 #rma, institusjoner og organisasjoner hadde utstilling i 
Kilden under kulturdagene. Vi koste oss i det pulserende livet 
rundt standene. Ellers var det mye vi ikke rakk over, vi #kk 
ikke med oss «Barnas Dag», ungdomsfesten, mat & vinkurset, 
byvandringen, raftingen – våre mange kilo ville senket $åten - 
og mye annet. Det skjedde så mye på kulturdagene at vi måtte 
velge bort mye, men sånn er det: smaken er forskjellig og da bør 
tilbudet være variert. 

Bistandsorganisasjonen Deaf Aid har mange venner, standen ble betjent 
av sjefen sjøl Marit Bergstrøm Kolstadbråten og deafaidvennen Britt 
Jøsang.

Ingen selger vel døvekirkens tilbud bedre enn Camilla Høiberg, som er 
daglig leder i Oslo Døvekirke.

NRK hadde som alltid en populær stand, her betjent av Tonje Henriksen. 
Lenger bak ser vi standen til NAV som reklamerte for bildetolktjenesten.

Trine Våge, ekte Kristiansandjente var dyktig programleder for det som 
ble presentert fra scenen.

De to danserene Anne-Line Kirste og Stina Nedberge blir intervjuet av 
programlederen. Bak rigges det til med kulisser til forestillingen «Thor-
bjørn Egners verden».

Utstillinger

Inkludert lørdagstime
Midt på dagen begynte scenefremførelsene. Først en time som 
ble kalt «Lørdagskilden» der man for første gang (?) i kultur-
dagenes historie spesielt inviterte hørende til å la seg inkludere 
i døves kultur. Hele 150 vanlige kristiansandere hadde latt seg 
lokke, de $este barnefamilier. De #kk først se dans av de to 
ballettdanserne Anne-Line Kirste (døv) og Stina Nedberge. De 
visualiserte det kjente diktet til Olav H. Hauge «Det er den 
draumen me ber på at noko vidunderleg skal skje, at det må 
skje – at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at berget skal 
opna seg, at kjeldor skal springa – at draumen skal opna seg, 
at me ein morgonstund skal glida inn på en våg me ikkje har 

visst um». Ja visst var det vidunderlig å seile sammen med de to 
jentene og se drømmen åpne seg for oss. Terningkast seks!

Så var det markering av 100 årsjubileet for "orbjørn Egners 
fødsel, en reise gjennom Egners verden med Mira Zuckermann 
og Kjersti Fjeldstad. Kjersti med dårlig fot måtte sitte under 
hele forestillingen i rollen som kua i «Per Ku». Hun la stemme 
til Mira sitt tegnspråk som beveget seg inn og ut av ulike roller 
som Klatremus, Mikkel Rev, Tante So#e, Karius og Baktus og 
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mange $ere av Egners kjære skikkelser. Det var en forestilling 
for både hørende og døve. Derfor hadde også Fjeldstad egne 
replikker med tegn og tale samtidig, ikke noen ideell løsning 
og vi forstår at det som satt langt bak i salen slet med å oppfatte 
replikkene. Men for oss som satt foran var det en stor teater-
opplevelse.

Kjersti Fjelstad spilte på talespråk….. mens Mira Zuckermann spilte på tegnspråk. Sammen var de fantastiske.

De spilleglade amatørene fra Panorama, CSS-Signo spilte det klassiske 
eventyret «Den stygge andungen».

Mister Bean ble en publikumsvinner, fra venstre Toralf Ringsø, Ingunn 
Storlykken Herland, Alireza Emami Nejad, Birgit Crone Leinebø, Mister 
Bean him self Espen Rosvold og Martin Skinnes fra Bergen  Døvesenter.

Lørdagen fortsatt med amatørteatergruppene. Conrad Svendsen 
Senters dyktige Panorama teatergruppe var først i ilden. De 
viste klassikeren «Den stygge andungen» av H.C. Andersen. 
En $ott forestilling som rørte oss som satt i salen. De dyktige 
instruktørene bak den spilleglade gjengen er Åge Boman Hom-
leid og Eva Øverås Sørlie.

Programleder Trine Våge intervjuet de som opptrådte og gav 
på den måten litt informasjon om norks tegnspråk og Døves 
Kulturdager til det hørende publikummet. Så får man evaluere 
og diskutere om inkluderte forestillinger bør bli et fast innslag 
på kulturdagene fremover?    

Ujevnt teater

Bergen Døvesenter stilte med to teatergrupper. Den ene grup-
pen viste «Et celebert besøk», en #lmatisering av «Mister Beans» 
første besøk i Bergen Døvesenter. En skikkelig publikums suk-
sess som #kk trimmet lattermusklene. Espen Rosvold er jo en 
bedre «Mister Bean» enn Rowlan Atkinson. At gruppen hadde 
laget en #lm var en nødløsning da den planlagte teaterforestil-
lingen ikke lot seg gjennomføre. Løsningen de valgte var grei 

nok, men den gav ikke mange muligheter til å vise skuespiller-
talentet for andre enn Espen Rosvold – men han viste det altså 
til gangs. Instruktør var Kristin Fuglås Våge, dyktig hun også 
– men vi drømmer om å se henne på scenen.

Fra Trondheim Døveforening stilte teatergruppen Eureka. 
De skal ha ros for å satse på en humoristisk forestilling denne 
gangen, etter mange krevende forestillinger på tidligere kultur-
dager. De tre skuespillerne viste en slags standup-show, de ville 
formidle artige historier, men også det er en krevende form. Vi 
kunne ønske at de spilte mer, at de frigjorde seg mer på scenen 
og at de kanskje jobbet mer med historiene på forhånd. Var det 
en ide om de hentet sto& fra de mange historiene og anekdotene 
som #nnes i historiene fra døveskolene?



10 6/2012

Thomas Johannessen, Tine V. Granmo og Magnus Hagen satset på 
standup-historier med humor.

Bergen Døvesenter stilte med to amatørteatergrupper, den andre spilte 
«Tolkeparodi», situasjonsbeskrivelser med en snert av humor som nok 
mange døve kan nikke gjenkjennende på hodet av som tolkebrukere. 
Her ser vi den spilleglade gjengen i en scene fra et legebesøk. Fra venstre 
Ellen Østrem, Sigrid Hjørungnes, Tor Fiksen, Ingrid Riksfjord og Randi 
Ulvatn Slettebakk. 

Oslo Døveforening viste #re pantomimesekvenser. Pantomime 
har aldri fått noe gjennomslag i vårt amatørteatermiljø. De som 
brenner for pantomime mener det er en ideell kunstform for 
døve, alle kan forstå hva som vises. Men vi døve synes kanskje 
det blir mye «mas» og at vårt vakre språk ville visualisert og 
løftet forestillingen? Pantomime er en krevende teaterform. De 
tre døve skuespillerne Vegard Bolin Olsen, Leikny Holden og 

Muhammad Maqsood Riaz spilte sammen med sin hørende 
instruktør Forhad Hassan. Det lå mye trening bak og det var 
interessant å oppleve en forestilling som utfordret oss på en an-
nen måte enn tradisjonelt teater.     

Den andre gruppen fra Bergen Døvesenter avsluttet dagen med 
en «Tolkeparodi». De fem skuespillerne viste 18 ulike hver-
dagsopplevelser vi møter som tolkebrukere. Nesten alt bygger 
på selvopplevde hendelser og manus er skrevet av Rune Anda. 
Forestillingen burde vært obligatorisk voksenopplæring for 
tolketjenesten og for skoler, #rma og institusjoner som gjør mye 
bruk av tegnspråktolking. Vi kunne nok ønske at de fem på sce-
nen gikk inn i rollene som skuespillere – og kanskje kunne man 
tillat seg å harselere litt mer med de ulike poengene? Nå var 
skuespillerne mest seg selv på scenen, og dette er amatørteater, 
men litt mer dramaturgi ville løftet forestillingen ytterligere.

Søndagens gudstjeneste var i Kristiansand domkirke. Døveprest 
Per Walle preket over teksten Markusevangeliet i det 7 kapit-
tel. Der det fortelles om at Jesus helbredet en døv mann, slik at 
han #kk hørselen og talens evne. Det er fra dette kapittelet det 
kjente sitatet fra Bibelen er hentet: «Alt han har gjort, er godt. 
Han får døve til å høre og stumme til å tale.» En rar tekst me-
ner mange av oss døve som synes det er helt greit å være døv og 
at Jesus burde ha viktigere oppgaver enn dette. Det har kanskje 
derfor spesiell interesse å gjengi prestens preken: 

I dag er det diakoniens dag. Vi har nettopp lest fra Bibeltek-
sten: «de ba ham legge hendene på den døve!» Vi tenker gjerne 
at døve skal få hjelp, og det beste hadde vært om de hadde blitt 
som hørende.  For Jesus gjorde jo den døve hørende.  Men i vår 
tid kan de få høreapparater, CI, teleslynger. Vi kan lese teksten 

på denne måten: De hørende og Jesus er enig: døve må bli 
hørende.

Men vi kan også lese Bibelteksten på en annen måte: Døve er 
vanlige mennesker. Men i vårt samfunn der det er mye munt-
lig tale og musikk, blir døve ofte isolert. Gud ser at døve også 
trenger omsorg og fellesskap, at de trenger å bryte isolasjonen. 
Kanskje mange her i kirken vil bli overrasket over at unge og 
eldre døve kan si: Men jeg er fornøyd som døv. Jeg har døve 
venner. Jeg trenger ikke bli hørende. Det er når jeg møter det 
hørende samfunnet at jeg blir stengt ute, blir undertrykket og 
da starter problemene.

Hva betyr det så at Jesus sier «e&ata» – som betyr «lukk opp – 
hør!» For hørende betyr det: lukk opp! Hør hva de døve ber om. 

Forhad Hassan og Leikny Holden i tett pantomimesamspill.

Gudstjenesten
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Deres forventninger, deres 
kamp for bedre liv, for arbeid, 
deltakelse i samfunnslivet og 
teksting på TV osv.
For døve betyr det: Lukk 
opp! Lytt til døve som sliter 
og er ensomme, døve som er 
utstøtte og andre minoriteter 
i samfunnet som sliter. Før 
var det et politisk ideal at 
et land skulle ha ett språk, 
én religion, én kultur og et 
skolesystem – en prøvde å få 
samfunnet til å få plass inn 
i en trang form. Det skulle 
passe for alle. Men døve og 
samer og homo#le og innvan-

Tjenesten – eller 
diakoni - som vi 
kaller det i kirken: 
er å se mennesker. 
Den som sitter med 
sin ka&ekrus og 
tigger – er først og 
fremst et menneske. 
Den homo#le som 
er usikker på hva 
andre tenker om 
ham – er først og 

Tekstil- og Juleverksted
19.-23. november 2012

Kursledere: Anne O. Folland og Åse Auensen.

Anne og Åse kan undervise i følgende:
Vegglommer for voksne og barn -lange tynne dukker- 
handlebag-øreklippsteppe- 
bordløper/duk til jul-spisebrikker til jul-julehjerter-
dufter til jul og julehjerter.

Det er også mulig å lære noen nye teknikker :  
forsvinningsplast –   border i papir – crazy broderi  og 
bruk av gjennomsiktig ark i rødt og grønt .

På kurset kan du bruke fantasien og «leke» med  stoffer, 
perler, garn, broderi og ull (toving).

www.al.fhs.no

For mer informasjon og påmelding kontakt: Karin K. Nielsen (karin.k.nielsen@al.fhs.no)

Viktig at du tar med egen symaskin,  
skjæreutstyr og 45x3  matte.

Kursavgift:  kr. 1000,-

Reiseutgifter: Du betaler selv reiseutgifter opp til 
900 kr. Utover 900 kr. dekker skolen.

Bruk av egen bil:  Skolen dekker 2 kr per km

Påmeldingsfrist: 16. november

drere falt utenfor og ble undertrykket.  

I dag er det tydelig at samfunnet ikke er slik – virkeligheten er 
at vi er forskjellige.  Også kirkene er forskjellige, troslivet vårt er 
forskjellig, språkene er forskjellige. Bare Gud er én – og han er 
Gud for alle. 
Vi må se hverandres identitet – hvordan ønsker vi å bli møtt? 
Skal vi se ned på andre, skal vi ha andre over oss eller skal vi se 
hverandre som likeverdige? På diakoniens dag – det lett å tenke: 
hva skal vi gjøre, hvem skal vi støtte og vise omsorg? Hvem skal 
vi hjelpe? Ja gode gjerninger er viktige, ja. Men viktigst er hold-
ningene. Dere kan spørre døve hvordan de opplever å bli møtt: 
først merker de holdningene de blir møtt med og så skjønner de 
hva du vil.

fremst et menneske. Muslimen blant oss – er først og fremst et 
menneske. Våre uvenner – er først og fremst mennesker.
I dag har vi også lest Bibel-fortellingen om gutten Samuel i 
tempelet. Han var et barn som sto opp om natten og vekket 
presten Eli tre ganger. Det var vel plagsomt, men Eli var mild 
og snakket til ham som et menneske, mild og med respekt. 
Tredje gangen Samuel kom forsto Eli at det var Gud som talte 
til Samuel. Gud valgte å tale til gutten og fordi Eli viste respekt 
for gutten, #kk de også erfare at Gud var hos dem. Vi ser at 
de viser ydmykhet for hverandre – og for Gud: De lytter til 
hverandre og til Gud.
Martin Luther sa: et kristenmenneske, hva er det?  Jo, det er 
fritt og ingen ting underlagt, og et kristenmenneske er alles 
tjener og alle underlagt.  En kristen har to roller eller oppgaver 
i livet. Å være fri og selvstendig, men også å være til tjeneste for 
andre.
Jesus sa «e&ata» til den døve. Det kan være vår bønn – å være 
åpen og lytte: Gud lær oss å lytte til deg og til hverandre.

Foto: Petter Pettersen.

Foto: Petter Pettersen.
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Kulturdagene har vært godt organisert. 
Vinkurset på Bølgen og Moi var helt 
fantastisk. Vi lærte mye og en gruppe på 
11 deltakere var perfekt til et slikt kurs. 
God mat og nydelig vin. Jeg likte også 
godt #lmkonkurransen og ble imponert 
over #lmen som Dag Bøe har laget. Men 
så ble jeg sku&et over amatørteatergrup-
pene, de må øve mer. Jeg husker da jeg 
selv spilte teater, vi jobbet mye mer med 
innholdet i forestillingene, med kulisser 
og kostymer. Vi hadde et klart mål og 
begynte ofte treningene ett år før. Men 
Bergen Døveforenings «Mister Bean» 
likte jeg godt.

Døvesenteret

Arrangementskomiteen som lagde verdens beste 
kulturdager, fra venstre: Tommy Johansen, 
Sara Therese X. Åsan, Marie A. X. Åsan, 
Truls Yggeseth og Berit Støyva. Roy Eriksen var 
opptatt med annet da bildet ble tatt.

Døves Kulturdager er årets møteplass. Da er 
det naturlig at det blant 500 deltakere også blir 
en lovestory eller to. Her er to som tydeligvis 
fant hverandre? Jan Helge Ekerhovd, Bergen 
og Ragnhild Thygesen, Grimstad. De traff 
hverandre første gang på kulturdagene i Oslo i 
fjor, kjemien stemte enda bedre i år og hvem vet 
da hva som skjer på kulturdagene i Trondheim 
neste år? 

Over 70 personer tok turen til Kristiansand 
Døvesenter søndag der gikk praten løst mellom 
gamle og nye venner og lapskausen smakte 
herlig.  

Hva synes de om kulturdagene?

Jeg har hatt en #n helg, alt har vært godt 
tilrettelagt. Jeg koste meg på $uebinder-
verkstedet, festmiddagen og nattklub-
ben. Det sosiale samværet betyr mest for 
meg på kulturdagene. Jeg har ikke vært i 
Kristiansand på mange år og har ikke en 
eneste ting å klage på.

Det er fantastisk å tre&e nye folk, jeg har 
tru&et mange ungdommer og latt meg 
fascinere over deres tegnspråkbruk. Jeg 
håper nye arrangører av kulturdagene 
følger opp med #lmkonkurranser slik 
som her i Kristiansand, viktig å utfordre 
døves kreative evner. Noe negativt? Det 
var veldig mørkt i nattklubben, sikkert 
bra for ungdommene – men kanskje man 
bør #nne et samlingssted som passer 
både for unge og eldre?

Velkommen til Døves 

kulturdager 18.-20. okto-

ber 2013 i Trondheim
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- Unnskyld, vi må bare planlegge litt. 
Kan du sitte litt nærmere der, så kan jeg 
sitte her?

Statsministeren nikker, og lar seg lede 
til riktig posisjon. Journalisten rekker 
ham et papirark.

- Dette er noen tall vi ønsker at du skal 
kommentere, du kan ta en titt på det før 
vi starter?

Statsministeren nikker igjen, og tar på 
seg lesebriller og leser raskt over arket. 
Journalisten ser en stund på statsministe-
ren. På brillene. Tenker. Så gir han signal 
til at intervjuet like godt kan begynne 
med en gang. Så kaster han ut første 
spørsmål.

- Si meg nå, herr statsminister, hvordan 
opplever du det å være funksjonshem-
met?
- Unnskyld, jeg forstår ikke hva du 
mener?
- Jeg lurer bare på hva du tenker om deg 
selv som funksjonshemmet?

Statsministeren roterer en anelse i 
stolen. Forsøker journalisten å få ham til 
å gå i fellen? Tror han at selveste statsmi-
nisteren ikke kan leksa si? Nei, Stolten-
berg kjenner til de korrekte de#nisjonene. 
Han vet hva de ulike marginale interes-
segruppene krever av $isespikket retorikk 
for å tilfredsstilles. Så han svarer:

- Å jo, selvsagt. Siden jeg ikke kan tegn-
språket, var jeg nok den som var funk-
sjonshemmet her nå nettopp, da dere 
snakket sammen på tegnspråk. Jeg forstår 
jo ikke tegnspråket.

- Det var nok ikke det jeg mente, herr 
statsminister. La meg bare først nevne at 
din partifelle Giske slo fast i en stor-
tingsmelding for noen år siden at norsk 
tegnspråk er et unikt norsk språk, så 
det er ikke riktig å si «tegnspråket». 
Ja, da noterer vi at du ikke kan norsk 
tegnspråk. Men det jeg sikter til er 
hvordan du opplever din hverdag som 
synshemmet. Det er det jeg mener med 
funksjonshemming, for jeg ser jo at du er 
synshemmet.

- Men jeg ser jo helt #nt, svarer statsmi-
nisteren. Og blir oppmerksom på at han 
fortsatt har på seg lesebrillene. Han tar 
rolig av seg brillene og legger de fra seg 
på bordet foran seg. Sakte, nøytralt og 
liksom henslengt.

- Så du fungerer altså helt og fullt ut selv 
uten disse tekniske hjelpemidlene?
Journalisten peker på brillene på bordet.
- Ja, jeg er bare litt langsynt, slik de $este 
på min alder er. Det er nok å dra det litt 
for langt å kalle det en funksjonshem-
ming?
- Men er det ikke minst like alvorlig å 
være synshemmet som hørselshemmet? 
Jeg er jo bare hørselshemmet. Jeg kan 

kjøre bil, jeg kan lese, jeg kan se verden.

Det må jo være mye verre å ha et syn 
som ikke fungerer som det skal?
- Jeg trenger egentlig ikke briller, jeg kan 
#nt kjøre bil og gå rundt uten briller, 
svarer statsministeren kort.
- Ja, og jeg trenger heller egentlig ikke 
høreapparat. Jeg kan også #nt kjøre bil 
og gå rundt uten det. Men jeg aksepterer 
meg selv som hørselshemmet. Så herr 
statsminister aksepterer ikke sin funk-
sjonshemning, er det så å forstå?
- Jeg har ingen problemer med synet mitt 
som går utover min funksjonsevne, så jeg 
synes denne samtalen blir noe useriøs.
- Hvis statsministeren da slett ikke er 
synshemmet, og for øvrig på ingen måter 
er funksjonshemmet, kan De da være så 
snill å lese for meg det som står her på 
arket?

Journalisten rekker et ark til statsminis-
teren. Statsministeren tar arket, og myser. 
Holder arket på en armlengdes avstand 
foran seg, og strekker ut den andre hån-
den etter brillene sine på bordet. Famler 
litt på bordet, tar blikket vekk fra arket 
og ser at brillene ikke ligger på bordet 
lenger.

Journalisten holder brillene hans i hån-
den sin og smiler.

- Uten briller, takk, herr statsminister.

Av Finn Arild Thordarson

Et følge på tre ankommer kontoret til Jens Stoltenberg. Den døve journalisten, fotografen og tegn-
språktolken. De håndhilser raskt på statsministeren, og begynner å diskutere seg i mellom om hvor-
dan intervjuet skal gjennomføres praktisk. Statsministeren ser på og er tydelig uvant med å ikke 
kunne følge med på en samtale som utspiller seg rett foran nesa på ham. Han kan jo ikke tegnspråk.
Journalisten sier – via tolken:
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Norsk Døvemuseum var sammen med Norsk Oljemuseum 
i Stavanger og Vest-Telemark Museum nominert til prisen 
«årets museum». Prisen deles ut hvert år til en museumsin-
stitusjon som har gjort seg positivt bemerket i det foregående 
året. I 'or var det Norsk Teknisk Museum i Oslo som stakk 
av med seieren. Det er museer, kommuner og fylkeskom-
muner som har sendt inn nominasjonsforslag, deretter har en 
egen komite nedsatt av Norges museumsforbund vurdert de 
ulike kandidatene.
I begrunnelsen for at Norsk Døvemuseum er nominert leser 
vi blant annet: «Norsk Døvemuseum er et unikt tiltak for 
en av landets minoriteter. Det går nye veier for formidling 
av kunnskap om en minoritet og jobber med grense$yttende 
og holdningsskapende arbeid omkring begrepet «annerle-
deshet»». 
Prisen ble delt ut 14. september og gikk til Vest-Telemark 
Museum. Museet utgjør et tyngdepunkt i en bygningssam-
ling av kirkelige og profane bygninger fra middelalderen, og 
at besøkstallene er imponerende med tanke på at samlingene 
be#nner seg i en region som er tynt befolket. Museet #nner 
vi i kommunene Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord, Fyresdal 
og Nissedal. Museet har blant annet utstilling om «skispor-
tens vugge i Morgedal». 

Uansett, en sterk prestasjon av Norsk Døvemuseum å bli 
nominert blant de tre beste!

Norsk Døvehistorisk Museum var stolte utstillere på Døves Kulturdager. De var blant de tre museene i Norge som var nominert til «årets museum», 
ikke rart at Irene Korstad er blid. Det ble markert med kake, den smakte fortreffelig.

Bergen Døvesenter er fritatt for eiendomsskatt, det bestemte 
Bergen bystyre i sitt vedtak 19. september: «Bergen bystyre 
fritar Kalfarveien 79 for eiendomsskatt på grunn og bygg 
fra og med 1. januar 2012. Dersom eiendommen blir solgt, 
utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i 
søknaden, faller fritaket bort.» Dermed sparer Bergen Dø-
vesenter kr. 30.783 pr. år. Kanskje andre foreninger betaler 
unødvendig eiendomsskatt?

Hver onsdag kl.17.10 på NRK1 sender Døves Media programmene 
«Snakkis». De lanserer programmene som Norges døveste talkshow. 
I programmene drøftes tema som angår både hørende og døve. 
Hverdagslige dilemmaer blir sett på fra døve og hørendes perspektiv. 
Fast programleder er Paal Richard Peterson, mens gjestene er forskjellige 
fra program til program. Hvis man mister et program kan man gå inn på 
hjemmesiden til Døves Media, www.dovesmedia.no og se programmet der.

Fredag 7. desember kl.17.30 begynner barnetv-serien «Mads og 
sauemysteriet».

På bildet ser vi daglig leder Michel Laubacher og fotoredigerer 
Con Mehlum i tett samarbeid.
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I kajakk får du nærkontakt med naturelementene.

Fra venstre Marianne Elvegård, Borgvar Berntzen og Volker Kløckner.

Fire gode venner hadde en fantastisk tur i kajakk på Sørlands-
kysten. Borgvar Berntzen, Drammen, Marianne Elvegård, 
Tromsø, Tore Christiansen, Arendal og Volker Kløckner, 
Kristiansand padlet en lørdag fra Eftevåg til Døvesenteret på 
Dvergnestangen. Søndag gikk turen til Kvåse'orden. De #re 
kajakkentusiastene håper at det første tre&et kan bli årlig og at 
det neste år blir med $ere deltakere på tre&et. Kontakt på epost: 
volker.kloeckner@me.com

Salten Døveforening markerte 100 årsjubileum med en helge-
samling og fest på Rognan Bryggehotell første helgen i septem-
ber. Døveforeningen er nå en del av fellesskapet med de andre 
foreningene i Nordland fylke under fellesorganisasjonen Døves 
Fylkeslag Nordland. På jubileet hilste nestleder Bjørn Stensvoll 
fra NDF.

Det er to foreninger i Agderfylkene. Storebror Kristiansand 
Døveforening i Vest-Agder og lillebror Aust-Agder Døvefore-
ning. Der er Hege Midtbø leder. Ikke så mange kjenner henne, 
men hun er 35 år og født døv. En #n representant for døve på 
Sørlandet.
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helge.herland@doveforbundet.no

Det er første gang de tre organisasjonene aksjonerer sammen. 
Sammen har de ca. 200.000 medlemmer. NDF og HLF har i 
mange år kjempet for mer tekst i TV2, det er gledelig at Pensjo-
nistforbundet har gått inn i samarbeidet. Når et så stort antall 
medlemmer står bak aksjonen legges det et betydelig press på 
Kulturdepartementet som i vinter skal legge fram AMT-direk-
tivet for Stortinget. AMT står for Audiovisuelle Medietjenester 
og dette direktivet vil pålegge alle norske tv-kanaler med større 
enn fem prosent seeroppslutning at de skal tekste sine program-
mer for hørselshemmede. Spenningen knytter seg til hvor mye 
departementet vil kreve av teksting. Et slikt krav burde selvsagt 
være helt unødvendig overfor TV2, fordi: de er en allmenn-
kringkaster, de vil ha $ere seere, de tekster allerede mange 
programmer, det krever i den store sammenheng lite økono-
misk for kanalen å satse på direktetekstere. Kanskje prisen for 

dette blir det samme som de betaler for senderettighetene til en 
fotball-landskamp.

De tre organisasjonene holdt appeller utenfor TV2 husene i 
Oslo og Bergen og overleverte et brev til TV2-ledelsen. 
I Oslo holdt generalsekretær Bjørn A. Kristiansen appellen 
fra NDF – mens daglig leder i Bergen Døvesenter Rune Anda 
holdt den samme appellen i Bergen, Vi gjengir appellen i sin 
helhet:

«NRK samler familier, TV2 splitter familier. 700.000 seere 
blir utestengt fra direktesendte nyhets-, debatt-, underhold-
nings- og sportssendinger på TV2 fordi de ikke vil tekste 
programmene. Dette skjer samtidig som alle partiene på Stor-
tinget arbeider for et samfunn mer tilgjengelig for alle.

Torsdag 20. september kl.16 til kl.17 aksjonerte NDF, sammen med HLF og Pensjonistforbun-
det, mot TV2 sin manglende vilje til direkteteksting. Det var punktdemonstrasjon utenfor TV2 
husene både i Oslo og Bergen.

Marsj fra Stortinget til TV2-huset i Oslo. (Foto: Sissel Gjøen.)
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NRK viser hver dag at direkteteksting er mulig. De har dyk-
tige hurtigskrivere som skriver det som sies i programmene, 
på den måten inkluderer de hørselshemmede seere.

De fleste familier har noen som sliter med å oppfatte det som sies 
i TV-programmer. TV2 har et ansvar som allmennkringkaster, 
det må de nå ta på alvor. I 20 år har vi vært snille og pent bedt 
om teksting, nå er det slutt på tålmodigheten, nå krever vi tekst. 
NRK samler familier, TV2 splitter familier.»

I Bergen mottok kommunikasjons direktør Rune Indrøy brevet og 
hørte på appellene. Han holdt en kort tale etterpå der han innrøm-
met at aksjonen og talene gjorde inntrykk på ham. Han lovet at 
de ville gå en ny runde og vurdere mulighetene for å direktetekste 
programmene, men han påpekte som ventet at det blir kostbart for 
TV2 å ansette ekstra tekstere og at TV2 tekster tusen av syvtusen 
sendetimer årlig. Aksjonen #kk omtale i $ere aviser, på TV2 s 
nettsider og i NRKs Tegnspråknyheter.

Flere av de ansatte i TV2 huset i Bergen, der kanalen har hoved-
kontor, som gikk ut og inn av huset under aksjonen gav åpent 
uttrykk for at det støttet aksjonskravene, men ingen ville bli sitert 
på det.

I tilknytning til aksjonen lagde NDFs Finn-Arild "ordarson og 
"omas Blix en kort og meget god videosnutt med landslagssjef i 
Norges Sykkelforbund Ste&en Kjærgård. Han er selv hørselshem-
met og sier i videoen at han trenger teksting for å oppfatte det som 
sies. Videoen ligger tilgjengelig på NDFs facebooksider og vil bli 
lagt inn på nye deafnet som er på plass i oktober.

-  TV 2 har gitt melding om at de har igangsatt arbeid for å utrede 
mulighetene for direkteteksting av programmer. 
De har engasjert eksterne konsulenter for å vurdere kvaliteten på 
ulike automatiserte «tale- til tekst-systemer».  
I tillegg er det igangsatt et arbeid for å utrede kostnadene ved 
manuell direkteteksting. TV2 lover å komme tilbake med et svar 
til oss før 15. november, forteller generalsekretær Bjørn Kristiansen 
som er glad for at TV2 nå tar direktekstingsutfordringen på alvor.

Det er også i gang en underskriftskampanje med krav om mer 
teksting i TV2, i løpet av bare to dager hadde mer enn to tusen 
skrevet under på kravet. Gå inn på www.deafnet.no og skriv under 
om du enda ikke har gjort det – og oppfordre gjerne familie og 
venner om å gi støtte til aksjonen.

Rune Anda holdt appellen i Bergen.

TV2's Rune Indrøy svarte på appellene.

Bjørn Kristiansen holdt appellen i Oslo, her til venstre sammen med 
lederne i Pensjonistforbundet, TV2 og HLF. Foto: Sissel Gjøen.
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Làzlò Gàbor Lovàszy fra Ukraina er valgt inn i FNs-komite 
som skal følge opp konvensjonen for «rettigheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne». Det er 18 medlemmer fra alle 
verdensdeler i komiteen og det er første gang en hørselshemmet 
utnevnes til en slik komite.  Lovàszy har tidligere samarbeidet 
nært med den døve ungarske parlamentarikeren Àdàm Kòsa. 
WFD har jobbet for å få Lovàszy inn i FN-komiteen. De mener 
han har gode kunnskaper om tegnspråk og døves kultur, i til-
legg til hans formelle kunnskaper om lover og menneskerettig-
heter. Lovàszy er utdannet jurist. FN-konvensjonen stiller blant 
annet krav til nasjonenes ansvar for å fremme de nasjonale 
tegnspråkene og for døves tilgang til informasjon og kultur. 
Làzlò Gàbor Lovàszy er invitert til WFDs neste styremøte i 
Geneve i november for å drøfte hvordan han på beste måte kan 
ivareta interessene til døve og hørselshemmede i sitt viktige 
arbeid i FN.

Danske Døves Landsforbund har bestemt seg for å prioritere 
arbeidet med CI og anerkjennelse av tegnspråk i år. 

Neste år vil områder innenfor eldre, tolking, tegnspråk og psykiatri stå på toppen av 
prioriteringslisten. 

Landsforbundet har vedtatt et omfattende arbeidsprogram, 
men er nødt for å prioritere noen saker hvert år.

På bildet ser vi forbundsleder i Danske Døves Landsforbund, Janne Boye Niemäle.

Kilde: www.deaf.dk

Døveforbundet i Ghana jobber for at $ere hørende lærer seg 
tegnspråk slik at de kan undervise døve og slik at det kan utdan-
nes $ere tegnspråktolker. De krever også at studenter på universi-
tet og høyskoler får gratis tolketjeneste og ikke som i dag at døve 
som vil studere selv må betale utgiftene ved tolkingen.

Macquarie universitet i Australia har fått 200.000 dollar for å 
urede hvordan døve kan delta som jurymedlemmer i rettssaker. 
Til nå har denne muligheten vært stengt for døve fordi loven 
sier at ingen andre enn juryen kan be#nne seg i det rommet 
der juryens drøftelser foregår. Utredningen i Australia kan få 
internasjonal overføringsverdi. 

Ambrose Muruangira er president i Ugandas Døveforbund. 
Han var en av 25 kandidater som kjempet om seks plasser i Det 
Øst-Afrikanske parlamentet. Han nådde ikke helt opp, men 
kom på 12. plass, men hans motto er «gi aldri opp», derfor fort-
setter hans sitt politiske engasjement i hjemlandet. Han kunne 
fått plass i politikken i kvoten for funksjonshemmede som skal 
velges inn, men det ønsker han ikke. Han vil vinne plassen på 
like fot med andre.
Uganda var det første landet i verden som innlemmet tegnspråk 
i grunnloven, og blant de første afrikanske landene som un-
derskrev FN-konvensjonen om «rettigheter for mennesker med 
funksjonsnedsettelser».

 (bilde)
Hassan Dikyuva fra Tyrkia er styremedlem i WFD. Han kan 
altså om tre år ønske hele verden velkommen til Istanbul, byen 
som ligger mellom to kontinenter, der øst møter vest, Europa 
møter Asia. Dikyuva har tidligere vært generalsekretær i Tyr-
kias Døveforbund og ledet internasjonale tegnspråkprosjekter 
for EU. I WFD er han med i arbeidsgruppen som kommer med 
innspill til WFDs politikk og visjon, det som kalles WFDs 
ekspertgruppe.

WFDs kongress i 2015 arrangeres i Istanbul, Tyrkia. Først er 
det generalforsamling 26. – 27. juli. Åpningsseremonien for 
kongressen er 28. juli og så pågår kongressen fram til avslut-
ningsseremonien 2. august. I WFDs arbeidsgruppe som skal 
forberede kongressen deltar blant annet Jannicke Kvitvær.
WFD har opprettet ulike arbeidsgrupper med hver sine spesi-
elle arbeidsfelt. Vi ser at forbundsleder Hanne Berge Kvitvær 
er leder av tre komiteer: Økonomi, sponsing og $aggkomiteen. 
Den siste skal altså prøve å få landene til å bli enige om et felles 
internasjonalt $agg som symbol for døve. Arbeidsgruppen for 
menneskerettigheter ledes av Joseph Murray.
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SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) feiret sitt 90 års jubileum 
tidligere i år. Gjennom historien har forbundet hatt ti ulike for-
bundsledere, alle menn. Det er blitt et diskusjonstema hos våre 
naboer hvorfor kvinner aldri har blitt valgt som ledere i SDR.

Norges Døveforbund er bedre stilt når det gjelder kjønnskvote-
ring. De siste 15 årene har det bare vært kvinnelige forbundsle-
dere: Tone-Britt Handberg, Sonja Myhre Holten og nå Hanne 
Berge Kvitvær.
Både Finland, Island og Danmark har i dag kvinnelige ledere 
av døveforbundene. Hvorfor er situasjonen så annerledes i 
Sverige?

Ulla Manns som er professor i likestillingsspørsmål mener det 
er merkelig at en organisasjon som SDR med så mange kvinne-
lige medlemmer aldri har hatt en kvinnelig leder i løpet av sine 
90 år. Hun sier at likestilling i styrer først kom på dagsorden 
for 30 – 40 år siden Sosiale mønstre og strukturer tar det tid 
å forandre, sier hun. Hun mener kunnskaper om likestilling 
må følges opp med vilje til handling, ellers kommer man ikke 
videre. 

Døvehistoriker Per-"omas Örlegård påpeker at det Svenska 
Dövidrottsförbundet ikke har hatt en kvinnelig leder. Han 
minner også om at Sverige heller aldri har hatt en kvinnelig 
statsminister. Men så forteller han at døveorganisasjonen på 
andre områder har vært foregangskvinner(!). Da Stockholms 
Dövas Forening ble stiftet i 1868 vedtok de lover tre år senere 
som sa at styret skulle bestå av en leder og ti styremedlemmer 
– og at #re av styremedlemmene skulle være kvinner. Allmenn 
stemmerett for kvinner ble innført i Sverige først i 1919, sier 
han. Dövas Tidning skriver at 19 av 39 ledere av lokale døvefo-
reninger er kvinner. 

Bladet spør lederen av valgkomiteen i SDR, Birgit Burman, 
hvorfor det er slik. Hun svarer at kvinner ikke er like lysten på 
å sitte i forbundsstyret som menn. Hun informerer om at de 
som vil påvirke valget av styret og forbundsleder i SDR kan ta 
kontakt med sin lokale døveforening, og at foreningene kan 
komme med forslag.   

Så må vi på andre siden av grensen få mene, uten å blande oss 
opp i hvem som velges til leder, at SDR har vært heldige med 
sine valg av mannlige forbundsledere. Lars Åke Wikström vil 
gå inn i historien som en ener både nasjonalt og internasjo-
nalt. Hans etterfølger Ragnar Veer har ført arven videre. Men 
selvsagt støtter vi likestilling i styrene og vi vet at det er mange 
svært dyktige kvinner i Sverige også, bare så det er sagt.
Kilde: www.dövastidning.se

Ragnar Veer, forbundsleder i Sveriges Dövas Riksförbund.

Georg Hughes fra Skottland, som er døv, har lagt ut på 
jordomseiling. Han skal gjennomføre seilasen alene. 
Hughes er vokst opp med båt og seilerliv. Som tenåring 
krysset han den engelske kanal. 21 år gammel seilte han 
rundt de britiske øyene og for syv år siden seilte han fra 
England til USA. Den gang #kk han problemer med batteri 
og elektronikk slik at han måtte navigere etter stjernene og 
bruke en oljelampe for å varsle passerende skip om hvor han 
var. 
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Helena Torboli, Finland, Karl-Erik Karlsson, "yra Lindström, Sverige, Knud Søn-
dergaard, Bent Brøndum, Danmark, Vilhjalmur Vilhjalmsson, "ordis "ordardottir, 
Island, Toralf Ringsø, Unni Gran, Jon Pettersen, Ingrid H. Bodin og Sissel Gjøen, 
Norge, var samlet til nordisk seniormøte i Bergen 6. - 8. september. Hvert land innle-
det med rapporter fra eget seniorarbeid, prosjekter og arrangementer. Felles for alle er 
utfordringer i forhold til sosialt liv, informasjon, teknologi og kunnskap, ulike typer 
service og nettverk. Deltakerne #kk omvisning på Konows senter, i døvekirken og i 
Bergen døvesenter. 

Island arrangerer nordisk seniortre&/leir 28. juli - 3. august 2013 – mer informasjon 
om dette kommer senere. NDF gjentar suksessen med tur til Solgården i 2014 og da 
er det åpent for døve seniorer i Norden.

NDF skal også sammen med Stiftelsen Signo, rådgivningskontoret for hørselshem-
mede og frivillighetssentralen for døve arrangere nordisk seniorkonferanse 19. - 20. 
september 2013 i Bjørvika konferansesenter i Oslo. Viktig fokus blir døve seniorers 
rettigheter og utfordringer – en verdig og aktiv aldring.

Døves Media lånte 1,5 millioner kroner 
av NDF i 2011. En million er tilbake-
betalt, mens Døves Media har fått et års 
utsettelse til å tilbakebetale de siste kr. 
500.000. Dermed unngår man at pro-
duksjonen av nye tegnspråklige program-
mer blir skadelidende. 
Også Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve har fått utsettelse med tilbakebeta-
ling av et lån som nå er på kr. 550.000. 
Skolen har hatt underskudd på driften, 
men har satt i gang tiltak for å bedre 
balansen mellom utgifter og inntekter.

Bistandsprosjektet på Madagaskar ble 
avsluttet 31. desember. Det gjenstår 
kr. 62.000 i ubrukte midler og det 
gassiske døveforbundet søker om å 
få beholde midlene, blant annet for å 
#nansiere landsmøte. Styret i NDF 
har svart at de resterende pengene fritt 
kan brukes av Madagaskar Døve-
forbund. NDF dekker også reise- og 
oppholdsutgifter for Rune Anda ved 
åpningen av Døves Hus på Madagas-
kar.

 

NDF har kontaktet statsråd Anniken 
Huitfeldt i Arbeidsdepartementet og 
statsråd Jonas Gahr Støre i Helse- og 
omsorgsdepartementet. NDF peker på 
at NRK 14. august rapporterte at Vestre 
Viken helseforetak unnlot å tilkalle tegn-
språktolk til en døvblind pasient, selv om 
de har plikt til dette etter loven. Pasien-
ten lå en uke på sykehus uten muligheter 
til å kommunisere med noen. Dette er et 
av $ere eksempler NDF er blitt konfron-
tert med. 
- Vi ser store problemer med mangel på 
tolketjeneste ved innleggelse på sykehus. 
Pasienten er den svake part og når man i 
tillegg ikke gis mulighet til å kommuni-
sere blir man ekstra sårbar, uttaler interes-
sepolitisk rådgiver Sissel Gjøen i NDF.
NDF fremhever at når jobben er å ta seg 
av andre mennesker, er kommunikasjo-
nen ofte avgjørende. Det hjelper ikke at 
legen forstår den døve pasienten så lenge 
pasienten ikke oppfatter hva legen sier. 
Det handler om verdighet – om forståelse 
og følelser. I tillegg til å kunne kommu-
nisere med pasienten via tolk, er det også 
viktig i et pasientsikkerhetsperspektiv. 
Det er snakk om nyanser, og det skal så 
lite til før det blir misforståelser som kan 
få alvorlige konsekvenser.
- Eldre døve er ikke alltid klar over 
egne rettigheter, og ikke vokst opp med 
tolketjeneste – de stiller sjelden krav, sier 
Gjøen.
I dag ligger mye av problemet i betalings-
ansvaret. Sykehusene plikter å bestille 
og betale for tolketjeneste – da blir det 
i praksis også de som de#nerer behovet. 
Tolkeutredningen 2008 anbefaler at alle 
tolkeoppdragene blir #nansiert over fol-
ketrygden og av én instans: Arbeids- og 
velferdsetaten. 
- NDF krever et klart svar på hva Ar-
beidsdepartementet vil gjøre for at mest 
mulig av tolketjenesten blir #nansiert av 
folketrygden? Hvordan og når vil dette 
bli fulgt opp? Vi krever også svar på hva 
departementet vil gjøre for å øke tilgan-
gen til tolking? I et av verdens rikeste 
land kan vi ikke være bekjent av en slik 
nedverdigende behandling av enkeltindi-
vider i sårbare situasjoner, understreker 
Sissel Gjøen.
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Arbeidsliv og sosiale medier  
– kompetanseheving gjennom sosiale medier
23.-25. november 2012 arrangerer Norges Døveforbund det årlige arbeidslivsseminar i samarbeid med Bergen 

Døvesenter. Arbeidslivsseminaret er et �lbud �l døve som ønsker å styrke sine kunnskaper og posisjon innen arbeids-

livet. NDF ønsker å finne ut hvilke kanaler som kan bidra �l å gi �lgang �l arbeidslivet – eller et bedre arbeidsliv.

NDF ønsker derfor å gjennomføre årets seminar med fokus på:

- Hva vet vi om sosiale medier og utby"e av det i et arbeidsliv?

- Hvilke fordeler og fallgruver gir bruk av sosiale medier i arbeidsliv og privat?

- Hva har vi av sosiale medier basert på tegnspråk? Er det utbredt eller lite kjent?

Programmet er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på deafnet.no når det foreligger. Vi kan allerede si at foreleserne som 

kommer har lang erfaring med bruk av sosiale medier. En av foreleserne har få" en jobb gjennom sosiale medier! Vi vil 

også ha likemannsarbeid i grupper hvor deltakerne skal utveksle erfaringene sine.

Dagens arbeidsledighet blant døve er høyere enn gjennomsni"et i befolkningen. NDF har i mange år jobbet for å redu-

sere arbeidsledigheten. I nyere �der har nye arenaer som sosiale medier kommet for å bli. Da hender det at vi må tenke 

utradisjonelt for å være med i dagens arbeidsmarked. Vi starter fredag kl 18 og avslu"er med lunsj søndag kl 13.

Målgruppen:

Seminaret passer for døve og hørselshemmede som:

- har jobb men ønsker å ski$e jobb

- går på skole og skal snart begynne å søke e"er jobb

- søker e"er arbeid

- ønsker å vite mer om arbeidslivet generelt

Prak�sk informasjon:

Sted: Scandic Bergen Airport 

Påmelding innen 1. november 2012: post@bgds.no

Hvis spørsmål kontakt: thomas.blix@doveforbundet.no

Seminaravgi!: 

Kr. 700,- for per person i dobbeltrom.

Kr. 900,- for enkeltrom.

Kr. 1800,- per person for ikke-medlemmer i dobbeltrom

Kr 2000,- for ikke-medlemmer i enkeltrom

NDF dekker reise- og hotellutgi$er.

NDF vil ikke ha dette flagget som Døves Flagg. 
Hedvig Sinnes ser heller ikke så begeistret ut.

WFD har sendt et avstemningsskjema på 
Sveriges Dövas Riksforbund (SDR) sitt 
forslag til internasjonalt $agg for døve. 
NDF ønsker på samme måte som Dan-
ske Døves Landsforbund at det blir et 
felles $agg for døve, men vil ikke bruke 
det $agget som Sverige har foreslått.

NDF har sendt innspill til Justisdepartementet vedrørende «22. juli kommi-
sjonens» rapport. NDF merker seg at en av kommisjonens konklusjoner er at 
IKT-utnyttelse er et av områdene som må styrkes. Det er spesielt to ting som 
berører døve og hørselshemmede i rapporten og som NDF mener det er viktig 
at departementet følger opp: Varsling ved katastrofer og nødmeldetjenesten 
tilgjengelig for alle.

Når katastrofer inntre&er må man med dagens teknologi sikre at hele befolk-
ningen varsles på lik linje og at man ikke bare satser på auditiv informasjon, 
sier NDF i sin uttalelse og fortsetter: NDF har i mange år jobbet for tilgang til 
nødtjenesten via SMS. Justisdepartementet er opptatt av at alle innbyggere har 
mulighet til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp, på en rask, enkel 
og sikker måte. Direktoratet for SB mener at ved etablering av et landsdekken-
de nødnett må det tilrettelegges for at de nye kommunikasjonssentralene til 
nødetatene skal være i stand til å motta SMS/MMS og e-post. NDF er overras-
ket over at denne løsningen ikke i det hele tatt er nevnt i høringsdokumentet.
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helge.herland@doveforbundet.no

Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivil-
lighet Norge tok seg av oppvarmingen de 
første timene fredag. Hun snakket om 
rekruttering og opplæring av tillitsvalgte 
i organisasjonen. Hennes påstand var 
at Norge er verdens beste land når det 
gjelder frivillig arbeid. Halve befolk-
ningen deltar i lag og foreninger og trår 
til på dugnader og annet som er typisk 
norsk. Til sammen nedlegges det 115.000 
årsverk i det frivillige arbeidet. Hvordan 
hadde samfunnet vårt sett ut uten frivil-
lig arbeid, spurte hun. Yngre mennesker 
er like positive til frivillig arbeid som 
eldre, men forskjellen er at de ikke auto-
matisk melder seg inn i en forening. 

Brekke understreket at det er en uheldig 
ordning at myndighetene først og fremst 
ser på antall medlemmer et forbund har 
når de tildeler statstilskudd. Hun forstod 
fullt ut at NDF jobber for alle døve, selv 
om «bare halvparten» er medlemmer. 
Bindingen mellom antall medlemmer 
og tilskudd er uheldig for andre også. 
Hun nevnte forbund for mennesker med 
angst, HIV og personer som har vært 
utsatt for seksuelle overgrep som grupper 
der mange vegrer seg for å melde seg inn 
som medlemmer.

Hun snakket engasjert om hvordan vi 
skal få $ere med i organisasjonslivet. Det 
er ofte en fordel når man søker arbeid 
at man kan vise til tillitsverv og innsats 
i foreningslivet og så er det mange som 
#nnes kjæreste der da, smilte hun. NDF 
må ha en klar strategi for rekruttering i 
fremtiden og bør særlig være oppmerk-
som på innvandrergruppen, de kan være 
vanskelig å inkludert i begynnelsen, men 
med riktig informasjon og mottakelse 
kan de bli verdifulle medspillere i enhver 
organisasjon.

NDFs generalsekretær Bjørn A. Kristian-
sen reiste i sitt foredrag spørsmål om NDF 
er en organisasjon for funksjonshemmede 
eller en språkorganisasjon – eller begge 
deler? Han mente at NDF tradisjonelt 
ble sett på kun som en organisasjon for 
funksjonshemmede. I de siste årene har 
NDF prøvd å pro�lere seg sterkere som en 
språkorganisasjon. NDF får ikke tilskudd 
til å drive språkarbeid, selv om det tar 
halvparten av ressursene våre, sa han blant 
annet i sin innledning. Da tegnet ble slup-
pet fritt var det mange som mente mye. 

Sissel Gjøen: 

Det blir et spørsmål om hvordan vi 
de�nerer begrepet funksjonshemmet. 
Det er samfunnsbarrierene som gjør oss 
funksjonshemmet.

Erling Jacobsen:

Hva med den gruppen døve som er psy-
kisk eller fysisk funksjonshemmet? Det 
er en stor gruppe. Skal vi ikke arbeide for 
dem?

Finn Arild Thordarson:

Når vi kolliderer med omgivelsenes krav 
blir vi funksjonshemmet. Også andre 
grupper funksjonshemmede sier: «vi er 
ikke funksjonshemmet, det er de andre 
som er det.»

Vibeke O. Larsen:

Vi mottar tilskudd som en forening for 
funksjonshemmede, blir det ikke da 
dobbeltmoral av oss og hevde at vi ikke 
er det?

Landsrådet er den viktigste møteplassen mellom tillitsvalgte i døveforeningene og styret og an-
satte i NDF i de årene det ikke er landsmøtet, sa forbundsleder Hanne Bergen Kvitvær til de 55 
representantene som var samlet på Ål helgen 5. – 7. oktober – i det nydelige høstværet.

55 representanter fra foreninger og forbund var samlet til landsråd med møter i Ål kulturhus, mens 
mat og seng var på Ål folkehøyskole.

To flotte representanter fra Tromsø: Marianne 
Elvegård og Lin Jia.
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Svein Arne Peterson:

Det er samfunnet som har bestemt 
tilskuddsordningene vi er avhengig av. 
Vi må kjempe for å endre reglene for 
tilskudd slik at vi blir betraktet mer som 
en språkorganisasjon. Bør vi endre navn 
til Norges Tegnspråkforbund?

Britt Jøsang:

Vi er først og fremst en språkorganisa-
sjon, dernest en organisasjon av funk-
sjonshemmede. Det er mulig å være 
begge deler.

Berglind Stefansdottir:

Jeg er enig i dette med språkorganisasjon, 
men alle tilpasningskursene vi driver 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve blir �nansiert av Nav. Vi må ikke 
forandre på goder vi har før vi er sikker 
på at vi får like gode ordninger om vi 
forandrer på noe.

Hedvig Sinnes:

Teknologien blir bedre og bedre, om 
noen år er det ikke døve igjen – nesten 
alle vil være hørselshemmet, skal vi da 
fortsatt hete Norges Døveforbund? Døve 
trenger også tekniske hjelpemidler og 
sosiale arenaer for ulike grupper, blant 
annet for eldre.

Hanne Kvitvær:

NDF er et sterkt merkenavn, et navn vi 
har bygget opp gjennom snart hundre år. 
Bytter vi navn til tegnspråkforbund må 
vi arbeide for hørende også, er det riktig?

Vidar Sæle:

Hvis vi skal bli en ren språkorganisasjon 
bør vi undersøke hva de driver med på 
foreningsmøtene i Norges Mållag og i de 
samisktalende foreningene.

Hvis det er mulig å trekke en konklusjon 
av debatten: NDF er først og fremst en 
språkorganisasjon, deretter en organisa-
sjon for funksjonshemmede. Altså døve 
er situasjonsbestemt funksjonshemmet 
skapt av samfunnsmessige barrierer.

En komite bestående av Vidar Sæle, 
Rune Anda, Trude Nilsen, Tore Djuvik 
og Bibbi Hagerupsen la fram et forslag 
til bedre og enklere medlemsservice i 
NDF. Det "este forslagene var det enkelt 

å bli enige om, andre av forslagene var 
det ulike meninger om, ikke minst hva 
medlemskontigenten i NDF skal være. 
Komiteen foreslo at barn opp til 12 år 
skal betale kr. 100 pr. år, de mellom 13 
og 26 betaler kr. 350, det samme skal 
de over 67 år gjøre – mens aldersgrup-
pen mellom 27 og 66 skal betale kr. 450 
etter forslaget. Så gikk debatten varmt 
om hundre kroner ned eller opp, om 
uføretrygdete skulle betale mer enn de 
over 67 år, og om ungdommene har råd 
til å betale kr. 350 for året? Debatten går 
videre til landsmøtet i Stavanger neste år 
som har vedtaksmyndighet.

En annen sak som skapte temperatur var 
hvordan medlemsfordelene skal tolkes. 
Komiteen mener at alle som er medlem-
mer i NDF skal ha de samme fordelene 
uansett hvilken forening de oppsøker. Vil 
et medlem av Trondheim Døveforening 
delta på en fest i Oslo Døveforening skal 
hun få medlemspris. Vil et medlem av 
Haugesund Døveforening overnatte på 
feriehjemmet til Kristiansand Døvefore-
ning skal hun få medlemspris osv. Det 
virket som om "ertallet var enig i denne 
tolkingen, unntaket var når det ble snak-
ket om sponsete turer. Bergen Døvefore-
ning kan ikke sponse medlemmer av an-
dre foreninger med hundrevis av kroner 

Ål viste seg fra den vakreste høstsiden under landsrådet til NDF.

NDF er heldige som har en aktiv ungdomsgruppe. Hvor er generasjonene som ble født mellom 1975 
og 1985 spurte de.
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For dere tillitsvalgte er det viktig å kjenne døves 
historie sa Thorbjørn Johan Sander blant annet 
i sitt kåseri om NDFs stifter Johanne Matthias 
Berge.

Tom Zeiffert mente forbundet burde satse alt på 
tegnspråk og la andre ta seg av CI-saken.

Ellen Østrem var et friskt pust fra Bergen, 
debattglad og konstruktiv.

May Britt Nyløkken snakket varm for at eldre 
som trenger sykehjemsplass må få muligheten til 
det på et sted der det er tegnspråkmiljø.

når det er turer, ble det sagt. Diskusjonen 
om dette vil nok også gå videre i foren-
ingene. Målet er å gjøre medlemskap i 
NDF attraktivt, så får landsmøte gjøre 
vedtak om kontigentsatsene.

Tom Zei#ert fra Vestfold Døveforening 
likte dårlig begrepet: «Ja takk, begge 
deler» som har vært brukt av NDF og i 
Døves Tidsskrift ved noen anledninger. 
Slagordet var ment å bety: «Ja takk til 
tegnspråk og norsk», altså til tospråklig-
heten. Forbundsleder Kvitvær understre-
ket at i Norges Døveforbund er tegnspråk 
det viktigste av alt. 
Redaktøren av Døves Tidsskrift har 
tidligere beklaget en uheldig vinkling 
av slagordet. Samtidig er det viktig å 
erkjenne at for å spille på lag med fremti-
dens barn og deres foreldre er det viktig 
å ha en positiv holdning til ny teknologi, 
og det har NDF. «Vi betrakter CI og 
høreapparat som tekniske hjelpemidler 
og vil kjempe for at alle hørselshemmede 

barn får tilgang til tegnspråk så tidlig 
som mulig», sa hun.   

Vestfold Døveforening spilte også inn 
behovet for å ta vare på døvehistorisk 
materiell. Zei#ert sa at det �nnes mye 
materiell hos private, skoler, kirker og 
døveforeninger. NDF må ha en plan 
for hvordan vi skal ta vare på denne 
historien. I den påfølgende diskusjonen 
ble det pekt på det arbeidet og ansvaret 
som Norsk Døvehistorisk Selskap har. 
Representanter fra Bergen informerte om 
at de har lagret alt i Bergen byarkiv og 
bare betaler kr. 300 i årlig leie for dette. 
Nora Edwardsen Mosand fortalte at mye 
døvehistorisk materiell gikk tapt da Alm 
skole ble nedlagt, blant annet et rikt bil-
dearkiv. Dette må vi unngå når tre av �re 
døveskoler skal nedlegges de neste årene, 
sa hun. Toralf Ringsø spurte om skjeb-
nen til alle de gamle �lmene som forteller 
om livet på døveskoler og døveforeninger 
i en svunnen tid. Til dette repliserte Finn 
Arild $ordarson at det er prosjektsøk-
nad inne hos ExtraSpillet for å overføre 
mange av de eldre �lmene til dagens 
teknologi og slik at alle og enhver kan gå 
inn på nettet og søke etter de �lmene de 
ønsker å se.

Som et avbrekk i de interessepolitiske dis-
kusjonene �kk $orbjørn Johan Sander 
kåsere om «Johannes Matthias Berge og 
stiftelsen av NDF».
Tillitsvalgte i NDF må kjenne organisa-
sjonens historie, sa han. Han tok oss med 
tilbake til tiden rundt første verdenskrig. 
Etter noen forberedende år ble Norges 
Døveforbund stiftet 18. mai 1918 i 
Rødbygget i Trondheim. Stifteren og den 
store organisasjonsmannen var Berge, 
som den gang var leder av Trondheim 
Døveforening og arbeidet som lærer på 
Trondheim o#entlige skole for døve. Han 
var hørende. Født 30. mars 1870 i Selje 
i Nord%ord, og han døde 13. juni 1959 i 
Trondheim. Urnen er nedsatt i Holme-
strand, der han var bestyrer for døvesko-
len fra 1928 – 1940.    

Johannes M. Berge tok lærerutdanning 
i Tromsø. Han underviste først på den 
talespråklige døveskolen i Trondheim, 
Gløshaugen døveskole, før han ble lærer 
på Trondheim o#entlige skole for døve, 
der han var i 28 år. I tillegg til å være 

foreningsleder, forbundsleder, redaktør av 
Tegn og Tale, leder for Spesiallærerlaget 
og mer til – fant han tid til å gifte seg 
med sin Ovidia. Sammen �kk de 4 barn. 
I NDF var han arkitekt bak forbundets 
lover, arbeidsprogram, brev og resolusjo-
ner fra landsmøter og �kk gjennomslag 
for mye. På landsmøtet i 1933 «fraba han 
seg bestemt gjenvalg». Han arbeidet etter 
et viktig prinsipp: «De døve gjennom 
døveorganisasjonen skal bestemme alle 
saker som vedrører døve». 

Johannes Berge er en stifter som fortjener 
å bli husket også av dagens ledere i døve-
organisasjonen, derfor var Sanders kåseri 
en viktig historietime for deltakerne.

Resten av omtalen fra landsrådet kommer 
i neste blad.
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ÅSE EGELAND BERNTSEN, Stavan-
ger, født 12. november 1946, døde 21. 
september.
JUNE BERGENE, Sandnes, født 6. juni 
1964, døde 15. september.
EVELYN OSLAND, Bergen, født 26. 
juli 1929, døde 26. september.

KRISTIAN DRABLØS, Ålesund, blir 
90 år 2. november.

JORUNN TORDHOL, Oslo, blir 75 år 
30. oktober.

ANNE MARIE HAUGLAND, Bergen, 
blir 70 år 31. oktober.

BERIT KALLEVIK, Haugesund, blir 70 
år 13. oktober.

AUD KRISTIN RØSTAD, Stavanger, 
blir 60 år 18. oktober.

ODD ERLING VIK NORDBRØND, 
Ålesund, blir 50 år 18. oktober.

RITA JACOBSEN, Os ved Bergen, blir 
50 år 30. oktober.

Vil du gi en gave til NDF og støtte for-
bundet sitt viktige arbeid til beste for alle 
døve og hørselshemmede, så er gavekon-
toen 8200.06.08072

Husk å melde om "ytting til medlem@
doveforbundet.no eller til Norges Døve-
forbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

Prøver du å rense ørene med fi ngeren, 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

Døves Tidsskrift
utkommer 8 ganger i året. Bladet 
skal være i postkassene den 15. i 
månedene februar, mars, april, juni, 
september, oktober, november og 
desember.
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Døvemesterskapet for kvinner er arran-
gert tolv ganger. Trondheim har vunnet 
alle, men i år var det jevnere enn noen 
gang. Bergen sjokkerte med å slå Trond-
heim 1 - 0. Oslo A �kk bergenserne ned 
på jorden igjen med å vinne 5 - 0. Situa-
sjonen før siste kamp mellom Oslo A og 
Trondheim var dermed at Oslo hadde 
6 plussmål mer enn trønderne. Men i 
og med at de møttes i innbyrdes kamp 
ville en trønderseier med tre mål gi dem 
tre plussmål, samtidig som Oslo �kk tre 
minusmål – altså ville di#eransen på seks 
mål være spist opp, enkelt og greit for 
oss som liker matematikk. Dette skjedde 
i den avgjørende kampen: Trondheim do-
minerte. Oslo så ut som de hadde tapt på 
forhånd. Men da Trondheim gikk opp til 
4 – 1 var det ingen jubel hos trønderne. 
Heller ikke da de puttet på både det 

femte og sjette målet, de stresset videre 
for å få et syvende mål og seier med de 
seks målene de mente de trengte for å 
vinne mesterskapet. Først to minutter et-
ter kampslutt våget trønderne å juble for 
sitt tolvte mesterskap på rad. 

Trondheim spilte turneringen uten hu 
mor sjøl, Unni Helland, som hadde 
fødselstermin i september. Men laget 
har mange nok andre gode spillere til å 
avgjøre om de bare er skjerpet. Det er 
en fryd å se pasningsspillet mellom de 
rutinerte spillerne og ekstra gøy at Sissel 
Lysø �kk premien som mesterskapets 
beste spiller.

Oslo A var sku#et over å måtte tåle et 
surt tap for trønderne. De hadde tro på 

sin første triumf, og det på hjemmebane. 
Alt lå til rette. De hadde tre mål og gå 
på, men så klapper laget helt sammen i 2. 
omgang i den avgjørende kampen, etter 
at stillingen var 2 – 1 til Trondheim ved 
pause. Oslo A sluttet helt å spille fotball, 
så spørs det om løsningen på dette egent-
lig ligger mellom ørene på jentene og 
ikke i beina? I alle fall, laget har stadig 
fremgang, og med fortsatt trening kan 
det gå veien. Vi håper førstesidebildet gir 
de et lite plaster på såret, det er fantastisk 
"otte fotballungdommer både på Oslo 
sitt kvinnelag og på de andre lagene.

At jentene fra Bergen skulle slå Trond-
heim 1 – 0 var det ingen som trodde. 
Men det gjorde de. Hvordan var det mu-
lig? Jo, en kombinasjon av taktisk triumf 
fra trener Marius Anda og den "aksen 
som er nødvendig for å vinne jevne kam-
per. Bergen la seg så lavt og tett i forsvar 
at det var umulig for trønderne å trenge 
gjennom, De satset på livsfarlige kontrin-
ger. En av disse gav det avgjørende målet. 
Laget har bare unge spillere som kan bli 
mye bedre om de vil trene mer? I mål var 
evigunge Nina Hammersland myk som 
katten og spretten som en kenguru.

Det er en maktdemonstrasjon at Oslo 
klarer å stille to kvinnelag i mesterska-
pet. Det viser den store bredden som er i 
tigerstaden. Med landets beste videregå-
ende skole for hørselshemmede i Nydalen 
blir det nok mange ungdommer som 
søker seg til Oslo i årene fremover. Det 
kan gi økt rekruttering til fotball-laget. 
Oslo B klarte seg godt og tapte bare 0 – 1 
for Bergen i siste kamp, sterkt!

Trener Marius Anda markerer at det er fem minutter igjen av kampen mot Trondheim, 
som jentene hans fra Bergen sensasjonelt vant 1 – 0.

helge.herland@doveforbundet.no

Ni lag deltok i døvemesterskapet i fotball på Ekebergsletta i Oslo første helgen i september. 
Underveis måtte Holtans kvinnelag trekke seg på grunn av mange skader, derfor var det �re 
herrelag: Oslo A, Oslo B, Trondheim og Stavanger/Bergen (StaBerg) – og �re kvinnelag Oslo 
A, Oslo B, Bergen og Trondheim som konkurrerte om titlene. Trondheims kvinner som har 
hatt monopol på mesterskapene blir nå for alvor utfordret av de andre lagene. I herreklassen er 
fortsatt Oslo storebror.
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Oslo-guttene som gikk til topps i DM, fra venstre foran: Kim Roar Strøm Røine med lille Matheo, Hasmatullah Karimi, Magnus Brenden, Babar 
Alisson, Mahammed Yussuf Hassan, Senjur Jasari, Henke T. Johannessen, Leonard Roos, Joakim Røine og Andreas Fjelde. Bak fra venstre: Alexander 
Jensen, Morten Sletten, Ola Færden, eetu K. Levijoki, Hassan Yussuf Hassan, Leon Olaussen, Alexander Wroldsen og Andre Røine.

Trondheims vinnerlag, foran fra venstre: Lene R. Røyseth, Maria Edlinger, Tonje M. Utsi, Lise Lundbakk og Beate Solem. Bak fra venstre: Nina 
Solem, Liv June Krag, Sissel Lysø, Gunhild Horten, Heidi S. Aasbø, Silje Skårvold, Tone Rørstad og bakerst målvakt Tine Granmo og trener Jan Inge 
Skårvold. Barna til Lene er også med på jubelen, de heter Johan Ottar og Annt Helen.
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Mesterskapets beste spillere Sissel Lysø, Trondheim og Magnus Torgersen Stavanger/Bergen. Magnus 
er Stavanger-gutt, men studerer ved Handelshøyskolen i Bergen.

Oslo A forsvarte tittelen fra de siste års 
mesterskap. De vinner nesten alltid her-
reklassen. De slo programmessig Oslo B 
og Trondheim. Mot trønderne synes vi 
de i perioder viste skikkelig god fotball. 
Når de brukte tid og tålmodighet til å 
spille ballen oppdaget vi struktur og løp 
uten ball som vi sjelden ser i døvefotball. 
Innimellom blir de utålmodige og slår 
lange og høye baller og da blir det bare 
surr. På sidelinjen har de trener Andreas 
Fjelde som disponerer laget med klok-
skap. Hån får fram de beste i guttene. 
Oslo har et så jevnt lag at det er urett-
ferdig å trekke fram noen spillere, men 
det gledet oss å se Magnus Brenden og 
Alexander Jensen, som var den beste i 
kampen mot Trondheim, tilbake i Os-
lodrakt. Vi er så gammeldags at vi vil ha 
gutter fra Oslo på Oslo-laget og trøndere 
på Trondheimslaget. Se på vinnerbildet 
av Oslo-A, det er en gjeng unge og lo-
vende spillere – men årene går fort, snart 
er de bare lovende, og om enda noen år er 
de verken unge eller lovende lenger. Det 
gjelder å satse nå!

forteller at laget har en ukentlig felles-
trening og en egentrening. De deltar i 
kretsserien og får på den måten verdifull 
kamperfaring. 
- Jeg ønsker at vi har fellestreninger om 
vinteren også, og jeg ønsker meg enda 
bedre frammøte på felles treningene, 
forteller Andreas.
Oslo er som første lag blant døve påmeldt 
til vinterens futsalserie.  

i siste kampen mot Oslo A. Nå de 
plukker de beste spillerne fra Stavanger, 
Bergen og Vestfold blir det mange gode 
spillere på laget, blant annet Magnus 
Torgersen som ble kåret til turneringens 
beste spiller. Men når spillerne ikke 
trener sammen og ikke spiller seriefotball 
blir det umulig å få samkjørt spillerne. Vi 
så det i første kampen mot Trondheim da 
de slet seg til 3 – 3. 
I avgjørende kamp mot Oslo A var det 
mer fasong på laget. De la seg lavt på ba-
nen og nektet Osloguttene rom og løpe i, 
så satset de på lange baller fremover til en 
ensom spiss. Mange kaller det for «ræva» 
fotball, andre mener det er en fornuftig Veterandommer Harald Tinnesand konferer med kampsekretær Atle Haugan.

måte å spille på mot antatt bedre lag og 
med litt "aks kunne faktisk StaBerg vun-
net kampen og mesterskapet. Nå måtte 
de nøye seg med søvmedaljene.

Trondheim klarer det Bergen og Sta-
vanger ikke klarer. De stiller er rent 
trønderlag og skal ha ros for det. Det var 
bare mot Oslo A laget ble utspilt. I første 
kampen mot StaBerg hadde spillerne 
friske bein og bra kondisjon. Senere på 
dagen mot Oslo A var de samme beina 

forvandlet til bly og hjertepumpene var 
blitt til sykkelpumper, der de "este spil-
lerne sendte lengselsfulle blikk ut mot 
innbytterbenken. Trønderne har noen 
veldig gode spillere, men i 11-er fotball 
blir man hardt stra#et om mannskapet 
blir for ujevnt. Det taper Trondheim på.

Oslo B besto tidligere av en gruppe old 
stars med en teknikk og fotballforstå-
else få andre lag hadde. Nå var det ikke 
mange av de gamle stjernene igjen. De 
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Tre generasjoner, tre døvemestre: Alexander Wroldsen fotballmester, pappa Stein Erik Wroldsen 
bowlingmester og bestefar Erik Andresen skyttermester.

"este har lagt opp og spiller golf. Og de 
unge spillerne har ikke den dyktighe-
ten som kreves for å hamle opp med de 
andre førstelagene, forståelig nok. Men 
en stjerne ser ut for å blinke evig. Egil 
Aaserud er blitt 54 år, men løper som om 
han er 17. Hvordan kan han holde seg så 
sprek? Han trener 4 – 5 ganger i uken, 
forteller han - der han løper mye, bruker 
ergometersykkel og driver andre former 
for mest mulig variert trening.  

Arrangørene Oslo Døves Sportsklubb 
gjennomførte et "ott mesterskap. Kam-
pene ble gjennomført presist på sekundet, 
premiene var "otte og så hadde de klart 
å rigge seg til med en salgsbod midt ute 
på sletta. Hvordan de �kk fram strøm 
til å varme pølser og steke va"er vet nok 
bare Dan Terje Pedersen som var bodsjef. 
Men på et område sviktet det, dommer-
ne. På Hamar i %or brukte arrangørene 
to dommere på hver kamp, en kjempe-
suksess. Nå var vi tilbake i steinalderen 
med bare en dommer og stort sett de to 
samme dommerne som dømte alle kam-
pene. Det ble mye tilfeldigheter, spesielt 
med hensyn til o#side eller ikke o#side 
– og gule kort for munnbruk eller ureint 
trav eller hva de nå tildelte kort for noen 
ganger. Det bør bli en bedre ordning 
neste år. Hvor mesterskapet da avvikles 
er foreløpig ikke bestemt. Men vinterens 
futsalmesterskap spilles i Stavanger.

Resultatene er nok kjent for de fleste, 
men vi tar med fakta:

StaBerg – Trondheim  3 – 3
Oslo A – Oslo B  5 - 1
Trondheim – Oslo A  0 - 6
StaBerg – Oslo B  11 - 0
Oslo A – StaBerg  1 – 1
Oslo B – Trondheim 4 - 15

Tabell:
1 Oslo    9 poeng
2 StaBerg   5 poeng
3 Trondheim   4 poeng
4 Oslo B   0 poeng

Oslo A – Oslo B 9 - 0
Oslo B – Trondheim 0 - 9
Trondheim – Bergen  0 - 1
Oslo A – Bergen  4 - 0
Bergen – Oslo B  1 – 0
Trondheim – Oslo A  6 - 1

Tabell:
1 Trondheim  6 poeng
2 Oslo A  6 poeng
3 Bergen  6 poeng
4 Oslo B  0 poeng

De dyktige arrangørene i Oslo Døves Sportsklubb hadde rigget seg til med salgsbod av mat og drikke 
på Ekeberg sletta. Hvor de fikk strømmen fra vet vel bare primus motor Dan Terje Pedersen.

Leder i Oslo Døves Sportsklubb David Fraaser 
kan være stolt over gjennomføringen av DM.
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Siden siste nummer har det vært travle tider for NDFU-

styret. En helg i Kristiansand på Døves Kulturdager hvor 

vi også gjennomførte et styremøte i forkant. Vi gleder oss 

stort over de som kom bort til vår stand i løpet av helgen, 

og da spesielt foreldre til døve og hørselshemmede 

barn. Dessverre måtte vi endre planene våre om å 

gjennomføre et talentshow, som istedenfor arrangeres 

under seminarhelgen i Stavanger, 19.-21.oktober, men vi er samtidig fornøyde 

med plan B som ble gjennomført, debatten hvor det kom mange gode innlegg 

og ris/ros til styret, noe vi setter stor pris på å motta. NDFU-styret deltar også 

på arrangementer hvor vi har mulighet til å delta, og nylig var vi til stede på 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets kontaktkonferanse hvor 

også foreldreutvalget var til stede. Seminarkomiteen har utarbeidet et flott 

program til seminarhelgen i Stavanger, og styret ser fram til når seminaret 

finner sted. Ta gjerne kontakt med oss i styret eller vår ungdomskonsulent om 

det er noe du ønsker vi skal skrive om.

NDFUs styremøte
NDFU gjennomførte styremøte torsdag den 13. september i Kristiansand, dagen før 
Døves Kulturdager. Mange saker ble tatt opp, spesielt sommerens leire la beslag på 
mye av avsatt tid.  En observatør, Martin Berhovde, fra valgkomiteen var til stede.
 
Demonstrasjon TV2 Teksting
Mange møtte opp på punktdemonstrasjon for bedre teksting på direkte-sendinger 
hos TV2. Det var Pensjonistforbundet, HLF og NDF som har arbeidet med dette, og det 
var mange unge som møtte opp for å gi sin støtte og for å få med seg appeller. Både 
på Eidsvolls plass ved Stortinget i Oslo og på Nøstet i Bergen. Det virket som alle var 
fornøyde, og vi ser fram til tilbakemeldingen fra TV2!

Barne-, likestillings- og inkl. departementets kontaktkonferanse
Ingvild Larsen Skjong og Jannicke Kvitvær representerte NDFU på Barne-, 
Likestillings- og Inkluderingsdepartementets årlige Kontaktkonferanse på Fornebu 
fra den 24. til 25. september. De synes det var en fin nettverksplass med muligheter 
for å treffe andre organisasjoner, få med seg aktuelle saker og å få i seg enda mer 
motivasjon for frivillig arbeid. De vil med dette takke alle våre frivillige som er med 
og bidrar til i NDFU, de frivillige er en viktig del av NDFU, noe som styret setter stor 
pris på.

NDFU under Døves Kulturdager
På Døves Kulturdager i Kristiansand 14-16. september hadde NDFU egen stand som 
var vellykket. Mange som kom var oppriktig interessert i hva vi hadde å tilby ved vår 
stand, som for eksempel om frivillig arbeid til blant annet sommerleir og vinterleker. 
NDFU ønsket å framheve hva som er NDFU sitt mål, som er å styrke ungdomsklubbene 
i Norge. Vi i NDFU setter fokus på å gjøre ungdomsklubbene i Norge enda sterkere 
slikt at barn og unge har et møtested hvor de kan være med andre hørselshemmede.

Med dette oppmuntret vi ungdommene som møtte opp ved vår stand å være med 
på ungdomsseminar som er i Stavanger 19-21. oktober. Temaet for årets seminar er 
”Hvordan å bli Norges beste ungdomsklubb?”. I Stavanger blir det også ”Norske 
talenter”, som i utgangspunktet skulle være under Døves Kulturdager. Men da vi 
ville gi flere mulighet til å delta ble dette utsatt til seminaret, og i stedet ble det en 
spennende debatt med temaet ”Hva ønsker dere eldre av oss ungdommene under 
Døves Kulturdager i framtiden?” Helge Herland og Thomas Johannessen møtte 
opp spontant til debatt med Tor Fiksen som ordstyrer. Tor Fiksen introduserte med 
litt historie om hvordan Døves Kulturdager var i ”gamle dager” da det het Unges 
Døves Kulturdager. Det ble stilt spørsmål til hvorfor det møter opp så få unge til 
Kulturdagene, om ungdommene er for sløve, om festmiddagen og ungdomsfesten 
splitter de eldre og de unge, om NDFU fokuserer for mye internasjonalt.
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Hei lesere!
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Konklusjonen med debatten ble kort oppsummert at 
ungdommene har store muligheter til å bidra med sine 
kunnskaper om f. eks teknologi, samarbeide mer, få 
mindre fokus på alder, være mer åpne og inkludere alle. 
Det kom også fram om ønske om at NDFU skal være mer 
synlig og få med flere ungdommer på Kulturdagene 
og gode forslag om at NDFU kan fysisk besøke skoler 
og bli mer synlige for ungdommene. Det ble en svært 
spennende debatt med flere bidrag fra publikum og 
NDFU-styret synes det var en lærerik dag og lover å ta 
til seg alle tilbakemeldinger. Med dette ble debatten 
avsluttet med smil på munnen og med håp om at det blir 
flere ungdommer på Kulturdagene i Trondheim!

Årets kandidater til NDFUs valgmøte
NDFUs valgkomité presenterer årets kandidater til 
NDFUs valgmøte i Stavanger, 21. oktober:

Leder: Ingvild Larsen Skjong, Ålesund/Oslo
Styremedlem:
Maiken A. Sudmann, Tromsø/Oslo (1 år igjen)
Tor Fiksen, Bergen (1 år igjen)
Gabrielle Kverneland, Stavanger/Bergen
Ingrid Grønning, Trondheim
Varamedlem:
Julie Ane Holst, Stavanger
Sondre Uteng Olsen, Oslo

Alle medlemmer i NDFU i alderen 16-30 år kan stille 
opp som motkandidat, siste frist for å melde opp sin 
kandidatur til valgkomiteen er lørdag 20. oktober 22.00.

Landråd Norges Døveforbund 5.-7. oktober
NDFU sender representasjoner fra styret til Norges 
Døveforbund 5.- 7. oktober på Ål. Fra NDFU deltar 
følgende: Ingvild Larsen Skjong, Gabrielle Kverneland 
og Maiken Andrea Sudmann. Representantene gleder 
seg til blant annet utendørs teambuildingsbane.

Terminliste 2012
(med forbehold om endringer)

Oktober
- 5.-7. oktober: NDFs landsråd
- 19.-20. oktober: NDFUs seminar og valgmøte

November
- 2.-4. november: Unge Funksjonshemmedes 
generalforsamling
- 30. november – 5. desember: WFDYS-
styremøte, Hongkong

Desember/januar
- Det blir fagseminar og julebord for frivillige 
gjennom år 2011 og 2012. I forrige nummer 
stod det at dette skal være i desember. Dette er 
nå flyttet til januar. Invitasjon vil bli sendt ut til 
de frivillige.
 
Ny terminliste for 2013 kommer snarest så fort 
etter nytt styre er på plass.
Ønsker du å bidra til NDFU sine 
arrangementer?
Vi etterlyser blant annet leirledere og komitè-
medlemmer. Du kan finne informasjon om dette 
på vår hjemmeside på www.ndfu.no eller send 
e-post til kontakt@ndfu.no hvis du har noen 
spørsmål rundt dette.

I Bergen var vi heldige som fikk litt sol på kinnene under demonstrasjonen, 
her blant annet Tor Fiksen, Ane Dimmen og Øyvind Skotteberg Rød

NDFU styret under Døves Kulturdager i Kristiansand
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