
Døves Tidsskrift
Nr. 1 - 2013 Utgiver: Norges Døveforbund Årgang 93



2 1/2013Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 1 - 2013

Side 03 God fortsettelse

Side 04 Sterk informasjonsvideo om vold

Side 06 Trykkeriet gir opp 

Side 07 Tegnspråk må læres der tegnspråk brukes

Side 08 Sett på TV: Svak julegudstjeneste

Side 09 Spaltist: Teksten i dag

Side 10 Kielferden 199 år etter

Side 14 Norge rundt

Side 16 Syn på saken

Side 17 Sagt på Stortinget om tekst på TV-kanaler

Side 18 Historisk idrettskvinne

Side 20 Verden rundt

Side 22 Personalia

Side 23 Norges største skole for hørselshemmede

Side 26 Nytt fra Norges Døveforbund

Side 28 Sport

Side 30 Ungdomssider

Side 4

Side 18

Side 10

Forsiden: Hanne Berge Kvitvær gir seg som forbundsleder i NDF på lands-
møte 31. mai til 2. juni. Hun har vært leder i 10 år og det knytter seg spen-
ning til hvem som overtar forbundsledervervet.

DØVES TIDSSKRIFT (Årgang 93)

Medlemsblad for Norges Døveforbund // Grensen 9 // 0159 Oslo // Tlf: 23 31 06 30 // Ttlf: 23 31 06 40
E-post: post@doveforbundet.no // Gavekonto 8200.00.08072 // Leder: Hanne Kvitvær // Generalsekretær: Bjørn A. Kristiansen
Redaktør: Helge Herland, helge.herland@doveforbundet.no // Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen, bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Døves Tidsskrift utkommer den 15. i månedene februar, mars, april, juni, september, oktober, november og desember
Postadresse: Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo // ttlf: 23 31 06 40 // faks: 23 31 06 50 // helge.herland@doveforbundet.no
Abonnement: Kr 600 per år gjelder skoler, institusjoner og andre. Medlemmer av Norges Døveforbund får bladet inkludert i kontingenten
Grafisk design: Andata, Bergen // Trykk: A2G Gra"sk, Bergen // ISSN 0332-6942
Annonser: annonse@doveforbundet.no

Side 23



31/2013 Døves Tidsskrift

LE
D

E
R

Det er kanskje litt sent å ønske godt nytt år, men 
i hvert fall ønsker jeg at du får en god fortsettelse 
på året. 2013 er et ekstra viktig år for NDF, for 
det er landsmøteår. Landsmøtet er NDFs viktig-
ste møte, der gjør vi opp status, vedtar sakene for 
fremtiden og velger ny ledelse av forbundet.

På landsmøte i Sola kommune 2. juni slutter min 
tid som leder av forbundet. Jeg har hatt gleden 
av å være forbundsleder de siste 10 årene. Det 
har vært rike år med mange 
solskinnsdager og noen uværs-
dager, slik det er i alle organisa-
sjoner.

I solskinnsdager er det kjekt å 
være forbundsleder. En slik dag 
hadde jeg 3. november 2007 
sammen med mange av dere da vi demonstrerte 
for tegnspråklov utenfor Stortinget. Jeg kjente det 
sterke fellesskapet med døve og hørende ven-
ner fra alle kanter av landet, samlet til å gi norsk 
tegnspråk den statusen språket fortjener. Da 
kulturministeren året etter la fram regjeringens 
stortingsmelding om språk trillet tårene på kinnet 
mitt. Endelig kunne vi feire at norsk tegnspråk 
ble anerkjent som et fullverdig språk. En stor-
tingsmelding slo fast at tegnspråk er en del av den 
norske kulturarven.

De gledelige hendingene de siste tiårene står i kø. 
Vi har fått regler for tolketjenesten, som sies å 
være verdens beste, men er sku#et over at vi fort-
satt sliter for å få tak i tolker og at tjenesten ikke 
er døgnåpen. Norske spille"lmer tekstes. NRK 
har tatt ansvar for å bygge ut en tekste- og tegn-
språktolkservice som er unik, men fortsatt venter 
vi på å få tilgang til morgennyhetene. Vi har 
bygget ut det internasjonale kontaktnettet, NDF 
er en kjent aktør blant verdens døvepolitikere – og 
folkehøyskolen og kurssenteret på Ål er kjent i alle 

Kjære medlem

verdensdeler. Jeg glemmer ikke kanefarten med 
representanter fra hele verden i 25 minusgrader i 
vinter eventyrlandet. Å feire NDFs 90 årsjubileum 
i 2008 står også for meg som et høydepunkt.
Uværsdagene er heldigvis ikke så mange, men for-
bundets økonomi er en evig kilde til bekymring. 
Statstilskuddet er gradvis redusert for hvert år. 
Vi er helt avhengig av egne midler for å drive det 
interessepolitiske arbeidet for alle døve i landet. 
Vårt arbeid omfatter både barn, ungdom, voksne 

og eldre – og kommer alle til gode 
enten de er medlemmer eller ikke 
medlemmer av NDF. Jeg er sku#et 
over at NDF ikke gis tilskudd også 
som en språkpolitisk organisasjon. Et 
område som også bør løftes fram er 
det kommunale ansvaret og tilbudet 
til eldre døve som trenger omsorgs- og 

sykehjemsplass, et språklig godt skoletilbud og 
døveforeningenes rolle som viktige sosialkulturelle 
møteplasser for døve.

«Det blåser på toppene», sier ordtaket. Jeg kan be-
krefte at dette også gjelder i NDF.  Det kan være 
en tø# jobb å være forbundsleder i noen saker. 
Det kan være vanskelig å fronte et $ertallsvedtak 
i styret man selv har vært imot. Døvemiljøet er 
lite, både på godt og vondt. Vi bør bli $inkere til å 
skille sak og person. 

Men for all del: 10 år som leder har gitt meg 
enormt mye. Jeg har fått mange nye venner både 
her i landet og i utlandet. Jeg har fått oppleve å 
være en del av et spennende forbund i et samfunn 
med stadige endringer. Jeg har lært og erfart og 
utviklet meg som menneske, samtidig som jeg 
håper å være den samme Hanne, den samme glade 
Stavangerjenta som gikk inn i forbundets arbeid 
i 1994. Til alle dere: Tusen takk for samarbeidet 
– og velkommen til "nalen og fortsettelsen på 
NDFs 39. landsmøte til sommeren.
 

Jeg er sku#et over 
at NDF ikke gis 
tilskudd også som 
en språkpolitisk 
organisasjon.

Hanne B. Kvitvær
Forbundsleder
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Viktig budskap
«Du er ikke alene» inneholder en 
informasjons"lm og to kort"lmer med 
oppdiktet historier og profesjonelle 
skuespillere. Spilletiden er på nesten en 
time. Både informasjon og dramadel 
er på norsk tegnspråk, man kan velge 
fram tekst på norsk - men det er ingen 
talespråklig oversettelse.

Informasjonsdelen er på seks kapitler: 
Informasjon om hva vold er, den som 
opplever vold, den som utøver vold, vold 
mot barn, vold mot eldre og siste kapittel 
om hvordan man kan få hjelp. Program-
leder for den delen er Annbjørg Nordbø. 
Hun er tydelig og behagelig på skjermen 
og opptakene er gjort på ulike steder ute 
– og ikke inne i et kjedelig studio. Det 
gjør informasjonsdelen mer visuell og 
spennende.

De to kort"lmene gjør profesjonelle 
skuespillere til et spennende drama. 
Det er ekstra severdig å oppleve Ipek D. 
Mehlum, Mira Zuckermann, Ronny P. 
Jacobsen og de andre svært dyktige skue-
spillerne på skjermen. Dramatiseringer 
passer utmerket på norsk tegnspråk, også 
for voksne, vi ønsker oss mye mer av slikt 
«%ernsynsteater».

Vårt råd er et alle setter seg foran TV’en 
og bruker en time på å se "lmen. Det 
vil gi økt kunnskap og forståelse av hvor 
vondt vold i nære relasjoner er, og man 
kan la seg fascinere over hvor spennende 
og tydelig "lm på tegnspråk kan være.

Extrastiftelsen kan fornøyd notere at det 
er laget et godt informasjonsprogram om 
vold på norsk tegnspråk, de har fått mye 
igjen for pengene.  
 
Informasjon på tegnspråk
- Å sende ut DVD som vedlegg til Døves 
Tidsskrift er den mest e#ektive måten å 
spre informasjonen på, sier prosjektleder 
Finn Arild &ordarson.
- Det koster nesten ingenting å trykke 
opp DVDer, og det er billig å legge det 
ved utsendelsen av bladet. Dette er infor-
masjon som bør være tilgjengelig for alle, 
og derfor bør det være gratis. Hørende 
får mye gratis informasjon i samfunnet. 
Dette er en måte å kompensere for ulik-
hetene mellom døve og hørende når det 
gjelder tilgang på informasjon.
Det er ikke første gang Finn Arild 
&ordarson jobber med tegnspråk-
prosjekter. Det første prosjektet var 
«Glosebok for døve» for Møller kompe-
tansesenter i 1997, en sommerjobb mens 

han fortsatt studerte til sivilingeniør ved 
NTNU i Trondheim. I år 2000 skrev 
han hovedoppgaven «Digital representa-
sjon av norsk tegnspråk». Etter det jobbet 
han med å utvikle tegnspråklig multime-
dia for Møller kompetansesenter, som for 
eksempel «TegnRom»-serien som også ble 
oversatt og solgt til andre land.

- Det første prosjektet jeg ledet var Norsk 
Tegnordbok, som Møller kompetanse-
senter overtok i 2003 da prosjektet hadde 
havnet i en blindgate. Jeg bygget opp et 
nytt system fra bunnen av, og den første 
versjonen av tegnordboka kom ut tidlig 
i 2004. Men senere samme år ble jeg 
ansatt i Døves Media, og begynte å pro-
dusere TV-programmene «Tid for tegn» 
for voksne. 
- Du var ansatt på Døves Media i en uro-
lig periode for bedriften, blant annet med 
uenighetene knyttet til å $ytte kontoret 
fra Ål til Oslo?
- Ja, jeg var midt oppe i det. Jeg støt-
tet $ytting til Oslo, og etablerte også 
avdelingskontoret i 2006 som senere ble 
hovedkontoret da virksomheten på Ål ble 
nedlagt. 
- Men da hadde du stukket av til Bergen?
- For mange i Oslo var det nok som om 
jeg forduftet i løse lufta. Jeg hadde aldri 

Sterk informasjons-

I dette nummeret av Døves Tidsskrift får du DVDen «Du er ikke alene». 
Den forteller om vold i nære relasjoner og er laget av Døves Media for NDF, 
"nansiert av Extrastiftelsen. Finn Arild &ordarson var prosjektleder.

Med støtte fra Extrastiftelsen:

video om vold

DVD V
ED

LA
GT
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Sterk informasjonsvideo om vold

planlagt å $ytte til Bergen, men kvin-
nen i mitt liv var der. En dag i slutten av 
oktober 2007 satte jeg meg på $yet til 
Bergen med enveisbillett. Noen ganger 
skal du bare følge magefølelsen når du tar 
de virkelige store avgjørelsene. Ikke tenk 
over det, eller vurdere fram og tilbake. 
Da går toget fra deg. Selv om jeg tok $y 
den gangen, legger han til med sin spesi-
elle form for humor.

I Bergen rakk han å gifte seg, få barn, 
jobbe litt i Signo Dokken, ta en lang 
pappapermisjon og gjennomføre enda 
et prosjekt. Men nå har familien $yttet 
fra Bergen til Sande%ord, og &ordar-
son har begynt på enda et nytt prosjekt. 
Målet er å "nne en løsning for å lagre all 
tegnspråkmateriale i Norge og gjøre slik 
at alle får tilgang til det. Dette skal han 
jobbe med i hele 2013, og det gjennom 
et eget "rma. Jobben i Døves Media har 
han sagt opp. 

parkert seg selv på side linjen. Vi har mistet 
noe viktig, men jeg håper vi kan klare å få 
det tilbake en dag, sier &ordarson. 
Han mener at Døves Media har et sam-
funnsansvar ovenfor døve, at de gjennom 
sin produksjon skal få saker som angår 
døve fram i o#entligheten. 
- Jeg "kk dårlig samvittighet av at folk 
kom til meg med saker som de trodde vi 
kunne ta opp på skjermen, og ikke kunne 
gjøre annet enn å gi tips om hvordan de 
kunne prøve å få det tatt opp i andre tv-
kanaler eller aviser.
- Hvordan var det å arbeide med «Du er 
ikke alene»? 
-Faktadelen var omtrent som å lage 
tidligere Tid for tegn for voksne – bare 
med et mye større budsjett og bedre tid, 
og jeg hentet også inn Anja Tolsrød som 
produsent på faktadelen. Men kort-
"lmene var noe annet. Det var deilig å 
jobbe med "ksjon, å kunne skrive manus, 
regissere og klippe selv. Selv om histori-
ene er konstruert i samråd med fagfolk, 
var det veldig morsomt å jobbe med 
skuespillere, å få fram følelser og stem-
ninger. Det er veldig sjeldent at norsk 

tegnspråk fremstilles på den måten, og 
det gjorde det ekstra gøy. Jeg håper vi har 
klart å gi temaene litt dybde. Det ser vi 
for eksempel i "lmsekvensen med moren 
til datteren som ble mishandlet. Hun 
blir anklaget for å svikte, men det er nok 
bare av kjærlighet at hun ikke klarer å ta 
innover seg hva som skjer. Virkeligheten 
er komplisert, ekteskap og samboerfor-
hold er kompliserte. Derfor trengte vi å 
vise litt mer enn bare konkret informa-
sjon om temaet. Og så var det veldig gøy 
å lage drama"lm, avslutter Finn Arild 
&ordarson.

-Høsten 2010 ble det bestemt at «Tid for 
tegn» for voksne, som tok opp journalis-
tiske temaer relatert til døve skulle legges 
ned. Selv om det var noe av det billigste vi 
produserte, og med $est seere. Bare litt over 
en måned senere, i februar 2011 eksploder-
te døveskolesaken, og Døves Media hadde 

Finn Arild og produksjonsteamet på opptak til faktadelen.

Annbjørg Nordbø på barnerommet: DVDen tar også opp vold relatert til barn.

Ipek Dedeoglu Mehlum og Casper Lund.
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Trykkeriet gir opp
Tekst: helge.herland@doveforbundet.no - Foto: Rune Anda

NDFs tidligere stolthet Døves Trykkeri A/S, som ble opprettet i 1951, og som på det beste gav 
arbeid til ca. 25 døve blir nedlagt. Nå jobber det færre en 10 døve på trykkeriet og alle står i 
fare for å miste jobben.

Det har vært trist å følge utviklingen til trykkeriet. Da daglig leder Victor Sig. Aksdal sluttet 
i 1998 ansatte bedriften en helt ny mann utenfra som raskt tok tittelen direktør. Han utvidet 
toppledelsen på trykkeriet, foretok en kostbar oppussing av huset og en radikal fornying av 
utstyr. Han snakket i store bokstaver og lovet gull og grønne skoger om bare styret og de 
ansatte fulgte hans visjoner for virksomheten. Men kunnskaper om gra!sk virksomhet hadde 
han ikke. Heller ikke hadde han kunnskaper i tegnspråk og døves kultur. Han syntes det var 
uproblematisk å lede en bedrift der "ertallet av de ansatte brukte et annet språk enn han 
selv behersket. Det som var bygget opp stein på stein, først med Albert Breiteig som leder, 
videreført av Aksdal sammen med de ansatte ble raskt revet ned. Gjelden på trykkeriet ble 
enorm. Det gikk så langt som at de måtte låne to millioner fra fattige NDF for å holde driften 
i gang, et lån som det siden oppstod mye uenighet og vondt blod rundt. Trykkeriet ble raskt 
tappet for døve ressurspersoner som Toralf Ringsø, Rune Anda og Gunnar Hansen.

NDF innså heldigvis i tide hvor det bar. Gjelden var vokst over pipen og direktøren var uten 
evne til å innse realitetene. Samtidig førte den teknologiske utviklingen til at stadig "ere 
kunder selv utførte mye av det gra!ske arbeidet digitalt. Det var derfor med lettelse NDF, 
som største aksjonær, i 2006 !kk solgt bedriften til en av Norges største arbeidsmarkedsbe-
drifter A2G Gruppen. Trykkeriet tok raskt det nye navnet A2G Gra!sk. Like raskt forsvant 
tidligere direktør ut av bedriften.

A2G gruppen har ca. 800 ansatte og driver ni forskjellige bedrifter i Bergens-området. Det 
er derfor en virksomhet med betydelige økonomiske muskler og med Bergen kommune med 
på laget som hovedaksjonær trodde mange at trykkeriet var sikret en trygg fremtid. Slik 
gikk det ikke. A2G Gra!sk har hatt underskudd på driften hvert år. Samtidig har hele A2G 
Gruppen slitt med røde tall i regnskapene, bare salg av fast eiendom har hindret betydelige 
driftsunderskudd. I 2011 solgte A2G Gruppen eiendommer for 30 millioner kroner, noe som 
førte til at konsernet kom ut med et overskudd på 10 millioner. Samme år hadde A2G gra!sk 
et driftsunderskudd på 2,6 millioner.

Regnskapene for 2012 er ikke klare, men omsetningen i hele A2G Gruppen har vært på ca. 
230 millioner kroner. De regner med et underskudd på ca. 30 millioner kroner. For å bedre 
årets resultat vil de altså legge ned trykkeriet, selge trykkerihuset og si opp 40 årsverk i hele 
A2G Gruppen. Blant disse er altså de døve på trykkeriet, som vil bli forsøkt omplassert i et 
av de andre A2G-!rmaene. Å !nne nytt arbeid innenfor gra!sk sektor er vanskelig i dag. 
En del av trykkeriet skal videreføres, blant annet et vi kaller for silketrygg der noen døve 
fortsatt blir å !nne i A2G Gruppens lokaler i Åsane. Det tradisjonsrike trykkerihuset i Klaus 
Hanssensvei som har gitt fagutdanning til så mange døve er snart bare en del av døves histo-
rie.
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Tegnspråk 
må læres 
der tegnspråk 
brukes

For 4 – 5 måneder siden begynte René Stub-Christiansen å lære 
norsk tegnspråk. Nå sitter vi på kontoret hans hos Norges Døve-
forbund og intervjuer advokaten. Begge bruker tegnspråk, selvsagt 
uten stemme, og nesten helt uten å jukse.

Intervju

helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg vil lære tegnspråk. Jeg har en 
kamerat som er døv og vil kunne snakke 
direkte med ham uten tolk. Jeg vil bruke 
tegnspråk i jobben som advokat når jeg 
får døve klienter. 
- Har du deltatt på tegnspråkkurs?
- En uke på Ål folkehøyskole og kurs-
senter. Der lærte jeg mye både i timene, 
men også i pausene. Jeg satt meg bevisst 
blant døve i spisepausene, og ikke ved de 
bordene der talespråk ble brukt. Jeg vet 
at jeg ikke kan lære tegnspråk godt nok 
bare ved å ta kurs, jeg må være sammen 
med døve. Derfor tok jeg kontakt med 
NDF og tilbød meg å jobbe frivillig et 
halvt års tid  som advokat for forbundet 
mot at jeg "kk være en aktiv deltaker i 
døvemiljøet. Det har jeg ikke angret på, 
jeg trives godt i NDF.
Det er sjelden vi tre#er en nybegynner 
i tegnspråk som gjør så raske fremskritt 
som René. Han kaster seg ut i det og når 
han ikke "nner det rette tegnet slår han 
opp i tegnordboka, altså han jukser litt. 
Han skriver inn ordet på skjermen og 
Unni Helland (*) dukker opp som troll 
av eske på tv-skjermen og viser tegnet.
- «Høst», ja slik var tegnet. Å, du bruker 

et annet tegn for «høst». Hehehehe, det 
er altså ulike dialekter og Unni bruker 
trøndertegn mener du, interessant. Jeg 
har jobbet hardt hjemme foran PC for å 
lære meg alle tegnene som Unni Hel-
land demonstrerer. Hver kveld til langt 
på natt har jeg prioritert dette foran 
tv-titting. Det har vært hardt arbeidet og 
iblant har nok kona ment det ble i meste 
laget med Unni og for lite samvær med 
henne, smiler René.
Han er den typen du lett får kontakt 
med. Imøtekommende og smilende, og 
ikke redd for å gjøre feil tegn. Han tar 
imot tegnspråkkorrigeringer og hjelp 
med åpent sinn og er en spennende sam-
talepartner. Generalsekretær Bjørn A. 
Kristiansen forteller at René blant annet 
har jobbet med ulike lover som er knyttet 
til døves rettigheter og tolkningen av 
disse.

- Jeg er opptatt av døves situasjon i 
samfunnet og mener $ere hørende i ulike 
miljøer og yrker bør lære seg tegnspråk 
slik at de kan kommunisere direkte med 
døve. Derfor håper jeg at tilbudet jeg gir 
er noe som døve vil ha nytte av i tiden 

fremover.
- Hvilke områder innenfor juss kan du 
hjelpe med?
- Egentlig alt mulig. Det beste er jo å 
være en så god rådgiver at eventuelle 
kon$ikter kan løses uten at man bru-
ker domstolene. Jeg kan jobbe med alle 
saker, for eksempel spørsmål knyttet til 
arv, skilsmisse, samboerkontrakt, tvister 
om eiendom og naboforhold, kontrakter, 
entreprise, arbeidsrett, asylsaker, straf-
ferett osv.
Fram til 1. juni er medlemmer av NDF 
velkommen til å sende spørsmål til 
advokaten og få svar via Døves Tidsskrift 
og deafnet – eller hvis det gjelder mer 
sensitive saker direkte svar i posten. 
Send spørsmål til epost: 
advokat@doveforbundet.no

(*) www.erher.no

Faktaboks:
René Stub-Christiansen
Holmestrand
37 år
Advokat
Gift. 2 barn
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Gudstjenesten var plassert i Byåsen 
kirke i Trondheim, og ikke i Trondheim 
Døvekirke som alle trodde. Med bare ca. 
30 til stede i kirken – og TV-bilder som 
viser hundrevis av tomme stoler kommer 
vi i en dårlig stemning allerede i åpnin-
gen av fødselsdagsfeiringen vi er invitert 
til. Kanskje var det NRK som trumfet 
igjennom at gudstjenesten skulle være i 
Byåsen kirke av økonomiske grunner? 
Men skal vi døve bare godta det? 
 
Vi feirer Jesus fødsel, sier presten innled-
ningsvis – men i krybben er ikke Jesub-
arnet plassert, men kald piggtråd. Vi kan 
ikke med vår beste vilje forstå symbo-
likken, selv om presten snakker om all 
krig, sult og elendighet i verden. Det er 
første gang vi blir møtt med piggtråd i et 
fødselsdagsselskap.

TV er et nådeløst medium mot folk som 
deltar i programmene. Dette blir for-
sterket av at norsk tegnspråk er et synlig 
språk, hvert ord og mening skal formid-
les visuelt. Man skal ha naturlig utstrå-
ling for å gjøre seg godt på skjermen og 
i tillegg skal man ha et godt tegnspråk. 
Døveprest Erik Gjengedal har vel ikke 
dette fullt ut? Han er sikkert en utmer-
ket prest på mange andre områder, men 
når vi bare har en årlig gudstjeneste for 
døve bør døvekirken kanskje bruke den 
presten som er best på skjermen? Man 
må beherske et godt norsk tegnspråk, 

kunne formidle det gjennom en preken 
som taler både til hjertet og hodet – og så 
kommer dette med den naturlige utstrå-
lingen som noen har – og andre ikke har.

Døvekirken bør også gå en runde på hva 
som skal fremføres som tegnspråkpoesi 
og hva som skal fremføres på norsk tegn-
språk under gudstjenestene. Vi liker godt 
den originale poesien til Georg Bjerkli. 
Vi synes mindre om at tekstleserne også 
bruker poesi når de oversetter bibelens 
ord, da bør norsk tegnspråk være midde-
let. Det bør være mulig å skille dette. 

Vi trodde at debatten om tegnkor ble 
gjort ferdig i Døves Tidsskrift på 1980-
tallet. For hvem skal vi se på av 5-6 
personer som tegner en sang samtidig? 
Og hvorfor synges det nesten uten bruk 
av munnstillinger? Gi oss en eller to 
av de gode, gamle julesalmene og la en 
person fremføre det på tegnspråk – eller 
på norsk med tegn til. For selvsagt kan 
døve lære seg julesalmer på norsk. Vi 
kjenner mange eldre døve som har lært 
seg julesalmer på døveskolene og som er 
svært glade i sangene. Vi vet at mange 
døve barn og unge deltar sammen med 
sine familier ved de tradisjonelle salmene 
på norsk. 

Det ene utelukker ikke det andre. La oss 
få $ere som dyrker tegnspråkpoesi som 
Georg Bjerkli og som skaper noe nytt, 
men la oss også få noen av de vanlig-

ste norske julesalmene. Døve er  både 
tospråklige og tokulturelle.

NRK-Trøndelag hadde ansvaret for 
produksjonen. Som nesten alltid "kk 
vi en kameraføring som vekslet mellom 
nærbilder på presten og totalbilder av 
prest, prekestol og bakgrunn – og som 
alltid falt vi ut når nærbildet av presten 
ble byttet til totalbilde. Vi forstår at det 
for bilderegien blir kjedelig å holde et 
nærbilde av presten for lenge - men er det 
viktigst at NRK får varierte bilder eller 
at vi døve klarer å oppfatte det som sies i 
gudstjenesten?
NRK har et rikt billedarkiv. Hvorfor kan 
vi ikke ved åpningen og avslutningen 
av gudstjenestene på tegnspråk få hvile 
øynene og tankene på vakre bilder, i 
stedet for å se på organisten. Vi foreslår i 
samme slengen at NRK skifter navn på 
gudstjenesten fra «Døvegudstjeneste» til 
«Gudstjeneste på norsk tegnspråk». 

Om vi er negative til gudstjenester på 
tegnspråk? Nei, tvert i mot. Vi me-
ner NRK burde sendt en tegnspråklig 
gudstjeneste hver søndag. Det klarer ikke 
NRK i år, slikt må planlegges år i forkant 
– men en opptrapping med gudstje-
nester eller andakter i de største kristne 
høytidene burde være en begynnelse for 
allmennkringkasteren i 2013. Døve har 
ikke muligheter til å følge gudstjenester 
og andakter på NRK-radio, vi bare min-
ner om det. 

Svak julegudstjeneste

helge.herland@doveforbundet.no

Foto fra PC.

Vi begynner en ny spalte i dette bladet. Under tittelen «Sett på TV» vil vi kommentere en del av de programmene 
som sendes tegnspråklig på NRK. For det er dessverre bare NRK som sender programmer på norsk tegnspråk. 
Det skal de ha ros for, men programmene fortjener enda større omtale og interesse. Det håper vi spalten vil bidra 
til. Det er ingen tilfeldighet at vi åpner med en omtale av årets tradisjonelle julegudstjeneste. Det er sjelden vi får 
så mange henvendelser på sms og epost som etter den tradisjonsrike gudstjenesten som i alle år har blitt sendt 2. 
juledag. Det er også sjelden at alle meningene er så samstemte: dette var en sku#ende gudstjeneste.

Sett på TV
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Endelig "kk jeg også komme dit, 
tenkte jeg da jeg landet, fordi jeg 
hadde hørt snakk om denne byen 
veldig mange ganger rundt lunsj-
bordet på jobben de siste måne-
dene. Grunnen til det er at $ere av 
kollegene mine har vært der. Noen 
vil kanskje synes det er bortkastet å 
bruke verdifull spalteplass på å skri-
ve om en enkel by i et blad for døve. 
Sant å si kan jeg være enig i det, for 
det er mange saker vi heller bør skri-
ve om i bladet enn en kort tur til en 
by langt borte (for eksempel døve-
skolen, tolkemangel, tegnspråkets 
status, bruk av «helt døvt» og andre 
saker). Personlig synes jeg likevel det 
er moro å lese noe helt annet av og 
til, og denne byen fortjener all den 
positive omtale den kan få. 

Rett før du lander med $yet, som 
tar ca åtte timer fra vår hjemlige 
hoved$yplass, og der du må bytte 
$y et par ganger, får du for første 
gang se hvor vakkert byen ligger til, 
der stolte åser kneiser rundt et for-
tettet bysentrum, og der den store 
bystranden kranser om den ene 
siden av sentrum som en øm arm 
rundt sin kjæreste. Å komme med 

$y er nødvendig, med mindre du 
vil ta årene fatt og ro, og da må du 
regne med en reise på ca åtte dager, 
ikke åtte timer. Kanskje du liker 
best å kjøre bil – men det anbefales 
ikke å kjøre bil til denne byen, på 
grunn av alt vannet som omgir øya 
byen ligger på. 

En vanlig måte å bli kjent med byen 
på, er å vandre langs de mange va-
kre alléene, som er fulle av blomster 
hele året. Rundt februar til novem-
ber blomstrer mange forskjellige 
blomster til forskjellige tidspunkt, 
og der påtenkt småstrimmel gror, 
blir det pent, og på den måten frem-
står alt som nytt og friskt til en hver 
tid. Mange turister ønsker å plukke 
med seg blomster hjem, men det 
frarådes, for det første fordi de inn-
fødte ikke liker at noen ødelegger de 
vakre bedene, og for det andre fordi 
blomstene tar mye plass i ko#erten 
hjem (med mindre du tar bil, men 
det er som sagt ikke så veldig lurt). 
I byen er det $otte strender, med 
den reneste, mykeste sand som jeg 
noen gang har sett, og i selve bykjer-
nen er folk så snille og hø$ige som 
de kan bli, og byen er ren og pen, 

det eneste jeg fant var noe snerk på 
gt. Tenker du på kriminalitet, så er 
den fraværende. Tvert i mot, folk 
er så behjelpelige og milde at jeg 
ikke har opplevd maken noe sted, 
kanskje bortsett fra i barnehagen, 
men det er så mange år siden at jeg 
husker ikke helt, - riktignok er folk 
av og til noe smågretten, moms-
plikt rår. Mange har spurt meg om 
prisene der nede, og de er ikke høye. 
Omtrent 100 kroner koster det for 
en tre retters middag med tilhøren-
de drikke – og det er ikke hvilken 
som helst mat. Rause, gode porsjo-
ner av den nydeligste "sk (spesiali-
teten er sprengt kå) og det møreste 
kjøtt blir servert. Sammenlignet 
med nesten alt annet jeg har spist, er 
maten her helt på topp, ja, kanskje 
enda bedre. Midt under middagen 
blir vi dessuten oppvartet med show 
og kameldans. 

Å nei, jeg lurte deg nok, denne 
teksten inneholder mye tegnspråk. 
Let, og la meg få beskjed om du 
�nner det!

Teksten i dag
Av Paal Richard Peterson

handler ikke om tegnspråk, døve eller noe sånt, derimot vil jeg fortelle mer 
om en tur til byen Peng Skråt, som de færreste nok har hørt om.

Spaltist

Redaktøren vil hjelpe litt: Løsningen er en setning på "re ord. Det kan nok være lurt å studere teksten i hver setning og tenke 
på hva tegnspråk er for døve. Send løsning e-post: post@doveforbundet.no – eller til NDF, Grensen 9, 0159 før 1. mars. 
Premien er en NDF ryggsekk fylt av NDF-artikler. 
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Flere medlemmer i dag  
Oslo Døveforening var vertskap for 
 seminaret og evigunge Svein Arne Peter-
son loste deltakerne rutinert og kunn-
skapsrikt gjennom programmet som 
startet på skipet $ere timer før det la fra 
kai i Oslo fredag 18. januar. 
- På seminaret skal vi se om de "re største 
døveforeningene jobber riktig. Gjennom 
felles erfaringer og diskusjoner skal vi 
hjelpe hverandre videre fremover, sa han 
blant annet i sin velkomst hilsen.
Fremdeles trygt ved kai gav de to dag-
lige lederne Vidar Sæle i Oslo og Rune 
Anda i Bergen en status oppdatering 
av hvordan situasjon har vært og er i de 
to foreningene. I løpet av siste tiår har 
medlemstallet økt betraktelig i begge 
foreningene.

I år 2000 hadde Oslo 369 medlemmer, i 
dag har de 510 - mens de samme tallene 
for Bergen viser 238 medlemmer for 12 
år siden og 357 medlemmer i dag. 
- Medlemsmassen tidligere var mye mer 
homogen, de $este medlemmene hadde 
felles bakgrunn fra døveskolene. I dag 
har medlemmene helt forskjellig bak-
grunn, fastslo Sæle.

- Ja, før hadde vi stor aktivitet i mange 
underavdelinger, nå er det seniorgruppen 
og studentforeningen Beast som er mest 
aktive av underavdelingene, sa Anda.
- Før var det kamp om å bli valgt inn i 
styret i foreningen, i dag sliter vi med å 
få folk til å påta seg tillitsverv, fortsatte 
Sæle.
- Døveforeningens arbeid er i dag mer 
rettet mot at tilgjengeligheten i samfun-
net skal bli bedre for døve. Vi ønsker at 
Bergen skal være en god by også for døve 
innbyggere, det jobber vi for, understre-
ket Anda.
Ved Færder-fyr ble bølgene litt høyere, 
for da sa Peterson.
- Våre medlemmer blir ikke medlemmer 
først og fremst fordi de vil, men fordi de 
må. Det skiller oss fra andre organisa-
sjoner. Våre medlemmer kan vanskelig 
leve uten tegnspråk, derfor søker de til 
foreningene, men er det riktig å kreve 
medlemskontingent for dette? 
Han svarte selv et klart og tydelig nei på 
spørsmålet. 
- Hørende betaler ikke medlemskontin-
gent for å være hørende. Målet må være 
å få de bevilgende myndighetene til å 
forstå at døveforeningene ikke er noen 
vanlige syklubber. Vi driver helt nødven-
dige språklige oaser som er enda viktigere 

enn tidligere i en tid dere døveskoler ned-
legges og antall arbeidsledige døve stiger. 
Døveforeningene er snart den eneste 
tegnspråklige møteplassen som "nnes i 
samfunnet, sa seminarlederen.
Det ble en livlig diskusjon, selv om enig-
heten var stor rundt Petersons påstander. 
Døve er medlemmer av foreningen hele 
livet, ble det påpekt. Derfor er det ikke 
riktig at antall medlemmer skal være av-
gjørende for hva NDF får i statstilskudd 
og hva foreningene får i kommunale 
tilskudd.
Døveorganisasjonen har en utfordring 
med å få gjennomslag hos politikerne 
for at døve i motsetning til andre lag og 
foreninger er en egen språklig gruppe. 
Det vil ta tid å endre denne forståelsen, 
enes seminardeltakerne om – og fram 
til da bør vi jobbe for å rekruttere $ere 
medlemmer.

Bergensmodellen
En løsning for å få $ere medlemmer i 
foreningene er å adoptere «Bergensmo-
dellen». Der har foreningen klart å få til 
et samarbeid mellom idrettsklubben og 
studentforeningen som sier at for å bli 
medlem i disse gruppene må man først 
være medlem av Bergen Døveforening. 
Foreningsleder Gunnar Hansen forklarte 

Kielferden 199 år etter

Nøyaktig 199 år etter Kielfreden, der Danmark måtte gi fra seg Norge til Sverige var våre "re 
største døveforeninger på tokt i langt fredeligere hensikt til den tyske sjøfartsbyen Kiel. I 1814 
reiste de med seilskip med kanoner på dekk. Nå reiste de 20 deltakerne fra døveforeningene i 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med cruiseskipet Color Magic og på dekk var det boble-
bad.  Skipet har plass til 2.600 passasjerer og 550 biler. I dekk 12 ble foreningens fremtid debat-
tert og viktige spørsmål som bl.a. medlemsordningen, privatisering av tolketjenesten og arbeid 
mot politikerne stod på dagsorden. 

helge.herland@doveforbundet.no

Fra venstre Jan Inge Raknerud – Oslo,  Niels Kristensen - Oslo, Tore Solem - Trondheim, Terje Lund - Oslo, Ingrid G. By - Trondheim, Gunnar 
Hansen - Bergen, Marie Holst - Stavanger, Vidar Sæle - Oslo, Britt Jøsang - Stavanger, Rune Anda - Bergen, Ellen Østrem - Bergen, Henning Strand 
- Stavanger, Tor Fiksen - Bergen, Fredrik Fjellaker – Bergen, Kevin Edvardsen – Oslo, Svein Arne Peterson – Oslo, Thomas Blix – NDF. Torill 
Lorentzen, Oslo og Janne Moskaug, Oslo var ikke til stede da bildet ble tatt.
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modellen for de andre seminaristene. 
Denne avtalen gir idrettsklubben og 
studentforeningene gratis lokaler i vårt 
døvesenter. Det gir døveforeningen $ere 
medlemmer, men det gir også idretts-
klubben betydelig $ere medlemmer, sa 
han.
- Alle medlemmene i døveforeningen 
er også medlemmer i idrettsklubben og 
motsatt. På den måten får døveforenin-
gen $ere unge medlemmer, mens idretts-
klubben som får tilskudd per medlem får 
mer penger i kassen. På $ere områder er 
det også lettere for idrettsklubben å søke 
om penger enn for foreningen. Derfor 
samarbeider vi nært om dette.

De $este deltakerne ser fordelen med en 
slik ordning. Vi kan ikke vente at døve 
skal betale medlemskontingent til døve-
forening, idrettsklubb, ungdomsklubb, 
seniorklubb, kvinneforening, studentfo-
rening og gjerne også en kirkekollekt ble 
det sagt. Da blir det dyrt å være døv.
Men $ere påpekte at spesielt idretts-
lagene er konservative og skeptiske til et 
tettere samarbeid med døveforeningen. 
De er redde for å miste selvbestemmel-
sesretten, men slik er det ikke i Bergen 
Døves Idrettsklubb. De har fortsatt eget 
årsmøte, velger sitt eget styre, styrer sine 
egne saker osv. Full medlemspris i Bergen 
Døveforening er kr. 450 som fordeler seg 

med kr.200 til NDF, kr.50 til idretts-
klubben og kr.150 til døveforeningen.

Frivillighetssentral
Skipet er kommet i dansk farvann, vi er 
i Kattegat, og da er det helt naturlig at 
Niels Kristensen overtar tegnet. Han er 
den blide dansken som styrer frivillig-
hetssentralen i Oslo Døveforening.

- Frivillighetssentralen for døve i Oslo 
drives av døveforeningen. Døve og 
hørselshemmede kan ta kontakt med 
sentralen om man ønsker hjelp og støtte 
til noe – samtidig ønsker Kristensen seg 
mange frivillige som ser nytten og gleden 
av å hjelpe andre.
Han nevnte oppgaver som besøkstje-
neste, hjelp med dataproblem, bistand 
med innkjøp, følge til lege eller tannlege, 
leksehjelp, ledsagere osv.
- Vår "loso" er at alle kan noe. Det vik-
tige er å "nne rett oppgave til rett person, 
sa den daglige lederen av frivillighets-
sentralen.

I lokalene til Oslo Døveforening inviterer 
han også til kurs og sosialt samvær og det 
jobbes nært sammen med døvekirken og 
rådgivningskontoret for hørselshemmede.
En frivillighetssentral blir betalt med 
tilskudd fra Kulturdepartementet, fylket 
og kommunen. I tillegg må døveforenin-

På seminar 18.-20. januar med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - 2

gen selv betale 20/30 prosent i egenandel 
og dette kan bli en utfordring for Oslo 
Døveforening i fremtiden. De tre andre 
foreningene fulgte med stor interesse 
informasjonen fra Oslo, er det mulig for 
foreningene i Stavanger, Trondheim og 
Bergen også å få tilskudd som Frivil-
lighetssentral? Så stormet alle opp på 
øverste dekk for å se om vi gikk klar av 
broen mellom Sverige og Danmark. De 
høyeste båtene kan bare gå under broen 
på lavvann, men vi klarte oss "nt. Om 
kvelden gikk praten livlig videre både om 
døveforeningene og frivillighetssentra-
lene.

Stille nattseiling   
Med lugarer i 10.etasje og en båt som 
opplevdes som et stort kjøpesenter sov 
vi godt, %ernt fra tidligere minner om 
motorstøy og høy sjøgang. Presis klokka 
ti la vi til kai i Kiel og da løp de $este til 
sentrum og butikkene der, mens vi som 
har bedre vett tok turen til 15. etasje og 
panoramabaren der vi koste oss med en 
sukkerfri cola. 

Så snart skipet la fra kai igjen klokka 14 
fortsatte seminaret med å ta opp poli-
tiske spørsmål. Hva ønsker vi å utfordre 
partiene med før høstens stortingsvalg? 
Hvordan kan vi påvirke politikken? Inn-
spill til temaer var sendt rykende ferskt 

Møterom i dekk 12 på Color Magic.
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Kevin Edvardsen og Tor Fiksen vurderer om et besøk i skipets casino muligens kasn bedre på økono-
mien i deres foreninger?

På seminar 18.-20. januar med Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - 3

Britt Jøsanf har tegnet i en av de mange diskusjonene.

på e-post fra NDFs styremøte i Oslo 
samme dag. Skolespørsmål er viktige 
tema å ta opp med partiene. Hvordan 
kan døve elever i fremtiden sikres et 
skoletilbud i et tegnspråkligmiljø etter at 
Stortinget har vedtatt å nedlegge tre av 
"re statlige døveskoler fra 2014? Vil en 
eventuelt ny regjering se med andre øyne 
på spørsmålet, kan vi få til en omkamp 
om de statlige skolene? I utseilingen fra 
Tyskland var det blikk stille på sjøen, 
mens bølgene gikk høye på møterom-
met der det var kø om å få tegnet, og der 
krav om replikk brukt i tide og utide var 

eneste håp om å få sagt noe før vi krysset 
sjøgrensen til Danmark igjen.
Hva med FN-konvensjonen for mennes-
ker med nedsatt funksjonsevne, det må 
være noe å ta opp i valgkampen? For lite 
konkret? Hvorfor ikke utfordre dem om 
arbeidssituasjonen for døve? Hva vil par-
tiene gjøre for at døve lettere kan komme 
ut i arbeidslivet, bør det bli en lov som 
kvoterer funksjonshemmede på arbeids-
plassene – eller bør det gis tilskudd fra 
Nav til den enkelte arbeidsplass – eller et 
det fortsatt mulig å tro på stat, kommune 
og private arbeidsgivere vil ansette døve 

Er Marie Holst og Ingrid G. By på shoppingsen-
ter i Kiel? Nei, de er trygt plassert på shopping-
senteret i båten.

gjennom mer informasjon og holdnings-
skapende arbeid?
«Tolketjenesten må privatiseres. Det er en 
skandale hvordan tjenesten drives i dag. 
Det er vanskelig å få tolk, og mange tol-
ker holder ikke ønsket nivå». Med en slik 
kraftsalve lot ikke meningene vente på 
seg. Fra sindige trøndere, tålmodige sid-
diser, breikjeftede bergensere og hø$ige 
verter fra hovedstaden gikk det en rød 
tråd i debatten. Alle har $ere negative 
opplevelser å fortelle om tolketjenesten. 
For de $este er det vanskelig å skjønne at 
tolkeformidlerne innehar sosiale anten-
ner. Når foredrag i Oslo Døveforening 
må avlyses, når døve representanter til 
kommunale verv i Bergen kommune må 
melde forfall – da er det ikke bare man-
gel på tolker, men mangel på kunnskap 
hos dem som forvalter ordningen. Stadig 
$ere mener at en tolketjeneste utenfor 
Nav-byråkratiet vil bli mer e#ektivt. Og 
igjen: Vil et regjeringsskifte til høsten 
gjøre dette enklere? 

Det ene politiske spørsmålet avløste det 
andre. Strategier for gjennomføringen 
av politiske møter ble drøftet. Da Color 
Magic tok fatt på Nordsjøen var det ny 
natt og oppsummering av et seminar 
som alle var tilfreds med, og som det er 
ønskelig følges opp med et nordisk semi-
nar for tillitsvalgte og ansatte i de største 
foreningene. 
Vi så ikke et eneste morgentrett ansikt 
til frokosten inn Oslo%orden søndag 
morgen. Takk for turen!
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The John Smith Show

DATO: 16.AUGUST OG 17.AUGUST
TID: 20:00 VI ÅPNER MED SALG AV MAT OG DRIKKE(OGSÅ VIN) KL. 18:00

STED: BERGEN DØVESENTER 

ALDERSGRENSE: 18 ÅR
PRIS: 150 KR

Dette blir  et show  i forbindelse  med at 
John Smith skal gifte seg med sin Claire.

Bryllupet finner sted i Bergen Døvekirke 
lørdag 17.august kl.16:00

MAX 70 GJESTER PR. KVELD:

Første mann til mølla!
Påmelding til post@bgds.no
+ kr 150,- inn på konto
nr. 5235.05.01053 LØRDAG 17. A

UGUST:

U
TS
O
LG
T!

FREDAG 16. AUGUST:

LEDIG

Abrahams Barn på Det Norske Teatret
Lørdag 7. september klokken 18 er 

det tegnspråktolket versjon av fore-

stillingen «Abrahams Barn», 

på Det Norske Teatret, Oslo. 

Tegnspråktolker er Ann Kristin Malm-

quist og May Jorunn Lukesengard.

«Abrahams Barn» fikk Heddaprisen 

for årets beste teaterforestilling i 

2012.  

Svein Tindberg gjør tusen år gamle tekster mer levende og aktuelle enn noen gang. Både kristendom-

men, jødedommen og islam gjør krav på Abraham som stamfaren sin, men er det ikke egentlig den 

samme historien fortalt på tre ulike måter? Dette presenterer Tindberg fra scenen. Forestillingen har 

hatt fulle hus over alt han har turnert i Norge med Riksteatret og forestillingen i september er en ekstra 

forestilling. Billetter fremme til høyre i salen er reservert for døve som vil følge tegnspråktolkingen.

Kjøp billett på www.detnorsketeatret.no

Foto: Dag Jensen
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Norge rundt

Døv tigger helbredet

- Alle kirker burde ha Tomaskirken som utgangspunkt fordi 
forkynnelsen må gjøres så enkel. Her nytter det ikke med prat. 
Denne gudstjenesten var skåret inn til det evangeliet egent-
lig handler, sa biskopen i Tunsberg etter vigslingen av den nye 
døvekirken i Andebu i desember.

Fra kirkegulvet strømmet komponist Jon Rosslunds nyskrevne 
preludium rett inn i kroppene på et 100-talls inviterte gjester 
og beboere. 54 høyttaler sørget for at det ristet godt i stolene 
slik at også de som ikke hørte kunne få med seg musikken da 
åpningsprosesjonen med biskoper, døveprester og brukere kom 
inn i kirkerommet. 

Den nye kirken ligger i Andebu kommune i Vestfold der Signo 
har "re av sine åtte virksomheter. 

Lukten av røkelse lekte i neseborene og øverst i taket blinket 
kirkens eget lysorgel. Noen kom i rullestol, andre hadde ledsa-
ger, hele gudstjenesten foregikk på tegnspråk. Det ble danset og 
fremført tegnspråkpoesi. Alle sanser ble tatt i bruk da Tomas-
kirken ble vigslet.
- Jeg skulle ønske mange menigheter kunne få kjenne denne 

Ny døvekirke i Andebu

gleden som er i Signos sansekirke. Her kan vi møte Jesus med 
alle våre sanser, sa biskop Ole Christian Kvarme da han åpnet 
kirken sammen med Signos døveprest Marco Kanehl. Kvarme 
er tilsynsmann for Døvekirken i Norge. 

I ti år har Signo drømt om en sansekirke som er spesielt lagt til 
rette for funksjonshemmede døvblinde og døve. Tomaskirken 
er blant annet utviklet i samarbeid med Kirkelig Kulturverk-
sted. En ti år gammel drøm har blitt virkelighet for Signo. Nå 
blir drømmen til å ta og føle på. 
– Signo bygger kirke fordi vi er en organisasjon som ønsker å 
se hele mennesket. Da er det å gi et kirkelig tilbud en viktig del 
av det vi gjør. Dette skal være et levende hus for re$eksjon og 
fellesskap som skal bygge håp og tro, sier generalsekretær Inger 
Helene Venås.  

Gudstjenesten ble avsluttet med Signo-bønn på tegnspråk ved 
døve Heidi Signo Grønvold, som har tatt Signo som mellom-
navn. 

- Kjære Gud, jeg er glad i Signo, jeg vil være i kirken her alltid, 
helt til jeg dør. Det ber jeg deg om. 

Det er stadig artikler i avisene, spesielt i lokalavisene, om 
døve tiggere – eller som de $este avisene fortsatt skriver 
«døvstumme tiggere». Ingen av disse tiggerne er jo døve og 
de $este kommer fra utlandet. I Rakkestad var det en som 
ringte på dørene og hadde plakat på brystet som fortalte at 
han var «døvstum» Politiet rykket ut og tra# på mannen og 
da skjedde mirakelet. 

- Han var fortsatt døvstum en liten stund, men da vi for-
klarte at det var stra#bart å tigge på dørene var han plutselig 
ikke døvstum lenger, forteller lensmann Svein Midtskog ved 
Rakkestad lensmannskontor.
Den 18 år gamle gutten var plutselig helbredet og kunne 
både høre og snakke igjen. Politiet hadde tydeligvis helbredet 
den «døvstumme» mannen.
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Trosopplæringsmedarbeider  
Døves menighet Stavanger 

og det sør-vestenfjeldske distriktet 
50% stilling 

Vil du jobbe med visuell trosopplæring for 

barn og unge? Vil du være med å videreut-

vikle dette arbeidet sammen med dyktige 

og engasjerte unge ledere? 

 

Det er spennende å la norsk tegnspråk, døv 

kultur og visuell kommunikasjon få prege 

trosopplæringen. Den visuelle trosopplæ-

ringen åpner opp for mange interessante 

pedagogiske muligheter, og det døvekirke-

lige miljøet gir rom for faglig og personlig 

utvikling.— Interessert? 
 

Ta kontakt med:  

Leif Hadland (sokneprest) 928 31 358  

Randi Myklebust (kateket) 901 71 013 

Hege R. Lønning (koordinator TRO): 

 952 09 906 eller   

bildetlf. 0406060564@t-meeting.com 

Søknadsfrist 1. mars 

2013  
 

Se www.kirkejobb.no Oslo 

bispedømme for fullstendig 

utlysningstekst og andre opp-

Norge rundt

Skådalentreff

Lørdag 8. juni inviteres tidligere elever og ansatte ved Skådalen 
skole til fest. Klokken 12 er det åpent hus på skolen, da er også 
familie av elever og ansatte velkommen. Det blir salg av kaker, 
ka�e og brus. Det blir omvisning på skolen og �orbjørn Johan 
Sander vil kåsere om skolens historie. 
Om kvelden er det fest på Clarion Hotel Royal Christiania med 
aldersgrense 18 år. Der blir det også åpent sosialt samvær fredag 
7. juni om kvelden.
Arrangementskomiteen, som består av Jo Arve Furland, Ina 
Braadland Flugstad, Maja Sanne, Espen Ruud, Eline Bruland, 
Cathrine Nebbenes Vangstuen, Hanne Enerhaugen og Ma-
rianne Rasmussen Kolvik, har fått en gunstig tilbudspris på 
dette hotellet, send bestilling til hotellets hjemmeside og oppgi 
referanse nr. 420080. 
Mer informasjon og påmeldingsskjema �nner man på www.
aadak.net/skole/reg

Foreningen CODA-Norge skal arrangere et ungdomskurs på Ål 
folkehøyskole og kurssenter helgen 12.-14. april 2013. 
Hvis du er hørende, har en eller to hørselshemmede foreldre, er 
over 15 år, men fremdeles ung, så er dette noe for deg. 
Gå inn på nett-
sidene www.
coda-norge.no for 
informasjon og 
påmelding. 
Frist for påmelding 
er 20. mars.

Ungdomskurs for Codaer

Felleslegatet for Døve  

Du kan søke om støtte.

Ta kontakt med:

Hans Kr. Hønsvall,
postboks 192,

3201 SANDEFJORD.

www.felleslegatet.no
E-post: hans.honsvall@sande!ordbredband.net

Søknadsfrist 15. mars 2013.
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Syn på 
saken

Jeg var på Førde 
legekontor midt 
i november. Der 
sa en lege at alle 
legekontor var 
pålagt å ha mulig-
het for kontakt for 
hørselshemmede / 
døve fra 1. januar. 
Den legen jeg 
snakket med har 

nå sluttet. Jeg har hørt av andre hørsels-
hemmede at de i skranken på legekon-
toret ikke visste om dette. Vet dere noe 
om at norske legekontor må tilrettelegge 
med sms og e-post fra 1. januar?  Jeg 
har prøvd å lete på nettet, men �nner 
ingenting om dette. Det hadde vært �nt 
å hatt en paragraf og noe skriftlig å vise 
til så jeg kan sende til Kommunalt råd 

§ 21 Allmenne tilgjengelighets-
bestemmelser 
Fastlegen skal kunne motta og vurdere 
alle typer henvendelser i sin åpningstid. 
Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne 
ut i fra en konkret medisinsk vurdering 
av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinn-
byggeren skal få tilbud om konsultasjon 
så tidlig som mulig, og normalt innen 
fem arbeidsdager. Systemet for mottak av 
telefonhenvendelser skal innrettes slik at 
80 prosent av alle henvendelser normalt 
kan besvares innen to minutter.  Fast-
legen skal kunne motta timebestilling 
elektronisk.  Fastlegen skal sørge for fra-
værsdekning i forbindelse med ordinært 
fravær ved for eksempel ferie, kurs og 
etterutdanning.

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.

Svar til: Hva skjer på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve?
kursdeltakere.
Du sier det er dyrere å bruke vikarer, 
men for oss har det redusert utgiftene til 
lønn betraktelig. Vi har brukt vikarer, 
men omfanget har vært begrenset og 
derfor har det blitt billigere for oss.  
Svømmehallen er en trivselsfaktor som 
jeg mener det er viktig å videreføre. Både 
folkehøyskoleelever, kursdeltakere og an-
satte nyter godt av dette tilbudet. Vi leier 
også ut hallen til andre og får dermed 
inntekter. Driftskostnadene er på under 
100 000 kr pr år. 

Berglind Stefansdottir
Rektor Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve

Monica Helen 
 Jacobsen stiller i 
Døves Tidsskrift 
nr.8-2012 noen 
spørsmål knyttet til 
nedbemanningen ved 
Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. 
Her er svar fra rektor 
ved skolen:

Takk for din omtanke for folkehøy-
skolen. Det er alltid beklagelig når en 
bedrift kommer i en slik økonomisk 
situasjon at man må redusere bemanning 
gjennom å måtte si opp deler av persona-
let. Som rektor må jeg ta avgjørelser ut 

fra skolens helhetlige drift. Det er mange 
vanskelige valg og prioriteringer som må 
gjøres. Det kan alltid diskuteres om valg 
er riktige eller ikke, og det vil være ulike 
syn på det. 

Den uken du var på kurs hadde vi kun 
en vikar (en assistent) inne. Så din 
påstand om at vi hadde mange vikarer 
medfører ikke riktighet. De ukene vi har 
hatt kurs med deltakere i oppvekstsente-
ret, har vi fått positive tilbakemeldinger 
på innhold og undervisningsopplegg.  
Det er alltid slik at undervisning og opp-
legg kan bli bedre, uansett om det er fast 
ansatte eller vikarer. Vi jobber hele tiden 
med å levere best mulig kvalitet til våre 

Fastlegeordningen og elektronisk kontakt
for funksjonshemmede.
At en må regne med innkjøringstid, ja 
det er greit, men i tilfelle denne legen 
virkelig har rett, så ønsker jeg ikke at 
legekontoret skal la være å tilrettelegge 
fordi vi ikke krever det. Jeg har hatt 
noen runder med legekontoret om dette 
spørsmålet de siste årene, og den kampen 
er nå kanskje over?

Randi Bydal

Svar:
I forskriftene om fastlegeordningen i 
kommunen slås det i paragraf 21 fast at 
fastlegen skal kunne motta timebestilling 
elektronisk. Vi gjengir hele paragrafen og 
uthevet teksten som gjelder elektronisk 
kontakt.
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Sagt på 
Stortinget
helge.herland@doveforbundet.no

Like før jul diskuterte Stortinget endringer i kringkastingsloven og innføring av AMT-direk-
tivet (audiovisuelle medietjenester) som vi tidligere har omtalt i bladet. De viktigste momen-
tene i debatten var spørsmål knyttet til reklame rettet mot barn, tobakk og alkohol, medisin 
og politikk – og om dette skulle gjøres lovlig i norske tv-kanaler. Flertallspartiene var imot 
dette, mens H og FRP var for. 
Teksting av TV-programmer for hørselshemmede var altså 
ikke det området som ble nevnt mest i debatten, men noen av 
politikerne var innom temaet – og det ble til slutt et enstem-
mig vedtak om at norske TV-kanaler med mer enn 5 prosent 
seeroppslutning skal tekste sine programmer mellom klokken 
18 og klokken 23, med forbehold om direktesendte program-
mer. Politikerne i kulturkomiteen har fremdeles ikke forstått at 

det er teknisk mulig å tekste direktesendte programmer. Når 
det gjelder alle sendingene på nett-tv blir det bare oppfordret 
til at sendingene blir tekstet. Politikerne er redde for å pålegge 
produsentene av tv-programmer for store utgifter. Med større 
kunnskap om teksting ville politikerne visst at tekstingen bare 
utgjør en brøkdel av utgiftene ved programproduksjoner.
Vi tar med noen sitater fra debatten som gjelder teksting: 

Kåre Simensen, A:
…Jeg har lyst til å berøre en 
sak som har opptatt meg i 
forbindelse med saksinnleg-
get. Det dreier seg om at man 
i denne proposisjonen også 
foreslår en lovendring som 
vil være en viktig milepæl når 
det gjelder universell utfor-
ming av tilbudet til de mange 
hundre tusen mennesker som 
i sin hverdag er avhengig av 
teksting av tv-programmer…
…Jeg vil oppfordre alle 
tv-selskaper til å bruke tid 
og ressurser for å bidra til en 
teknologiutvikling som gjør 
teksting av tv-programmer 
mindre kostnadskrevende. 
Det vil gi et utvidet tv-tilbud 
og en bedre tv-hverdag for en 
stor gruppe mennesker. Min 
julehilsen til selskapene er: Se 
mulighetene og ikke begrens-
ningene, slik at denne store 
gruppen etter hvert kan ta del 
i tv-programmer av stor nasjo-
nal interesse, f.eks. idrettsar-

rangementer, og kanskje til og 
med kan følge med i debatter 
i denne salen som angår deres 
hverdag...

Øyvind Korsberg, 
FrP
…Jeg tror alle, slik Kåre Si-
mensen også pekte på, er enig 
i at dette med å tilby teksting 
til hørselshemmede er viktig, 
men samtidig må man være 
klar over at det er en tekno-
logisk utfordring. Det er også 
en økonomisk utfordring for 
tv-selskapene. Det ser vi bl.a. 
i forslaget til lovverk, der 
NRKs distriktssendinger skal 
bli skjermet mot dette, rett 
og slett fordi det er vanske-
lig å få tak i tekstere. Det er 
også knyttet store økonomiske 
utgifter til det. Det er det også 
for de kommersielle tv-selska-
pene. Jeg ber statsråden legge 
seg litt på minne at man ikke 
pålegger disse selskapene store 
utgifter i så måte, men heller 

ser på om det er mulig å �nne 
støtteordninger for å utvikle 
en god teknologi som ivaretar 
akkurat det... 

Rannveig Kvifte 
Andresen, SV 
…Som vi har hørt, skal det 
nå innføres teksting av alle 
riksdekkende !ernsynssen-
dinger fra NRK mellom kl. 
18 og kl. 23 hver eneste dag, 
direktesendinger inkludert. 
Utenfor dette tidsrommet skal 
alle sendinger, som ikke er 
direktesendinger, tekstes. Det 
er strengere krav enn til de 
øvrige kanalene hvor det heter 
at det er de !ernsynskanalene 
med mer enn 5 prosent pu-
blikumsandel som skal tekste 
alle !ernsynssendinger mel-
lom kl. 18 og kl. 23. Der vises 
det til at det kun er hvis det er 
teknisk mulig, at man trenger 
å tekste de direktesendte pro-
grammene. Selv om det hadde 
vært ønskelig at absolutt alle 

program hadde vært tekstet, 
har vi forståelse for at dette 
må tas skrittvis, og er fornøyd 
med at første steg på vei mot 
en universell utforming av 
tv-tilbudet nå tas...

Øyvind Håbrekke, 
KrF 
…Jeg vil spesielt bemerke 
at det er positivt at vi nå får 
styrket regelverket for teksting 
av tv-sendinger, og jeg er enig 
i saksordførers betraktninger 
om at her må tv-selskapene 
gripe mulighetene...

Innføres 1. januar 2014
Det nye direktivet med krav 
om teksting mellom klokken 
18 og klokken 23 innføres 
fra 1.januar neste år. NDF 
venter på svar frå TV2 når det 
gjelder kanalens vilje til å gå i 
gang med direkteteksting av 
programmer. På same måte er 
NDF i dialog med NRK om å 
få tekstet Morgennyhetene.

Kåre Simensen Øyvind KorsbergRannveig Kvifte AndresenØyvind Håbrekke
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Historisk idretts-
kvinne

- Det er mange som ikke vet at vi fremdeles 
har Norges Døves Idrettsutvalg, eller NDI 
som vi kaller det til daglig. De tror NDI er 
lagt på is, men vi har vært der i alle år som 
et underutvalg opprettet av Norges Idretts-
forbund, forteller Margareth Hartvedt.
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Hun ble i mai i !or valgt som leder 
av NDI. Den første kvinnelige lederen i 
døveidrettens mannsdominerte histo-
rie. Vi har invitert henne til en prat om 
situasjonen for døveidretten. Hun passer 
vel på at hun ikke si noe overilet, tenker 
seg godt om og fremstår som den ryddige 
og ordentlige lederen hun er. 
- Men er ikke NDI bare et skalkeskjul 
for at døveidretten i Norge skal kunne 
delta internasjonalt. Det internasjonale 
døveidrettsforbundet krever at døve skal 
lede sin egen idrett. Slik er det ikke i 
Norge, man har bare fått dette utvalget 
uten makt og penger, provoserer vi.
- Nei, det er jeg ikke enig i. Vi har mange 
muligheter til å gjøre mye i NDI, og jeg 
har med meg erfarne folk i styret, blant 
annet Bjørn Røine og Gunnar Hansen. 
Vårt mål er å få med oss idrettslagene, 
skolene og hele døvemiljøet til en mer 
aktiv satsing på idrett.
- Men penger har dere ikke?
- Pengene må nå hentes ved samarbeid 
med hvert særforbund og at det er midler 
fra Norges Idrettsforbund (NIF). Særfor-
bundene har et totalansvar for idrettstil-
budet til alle. Vi har hatt møte med noen 
av særforbundene og opplever en positiv 
vilje. Utvalget har penger til møter og 
reiser. Med oss i utvalget har vi også 
en ny representant for styret i Norges 
Idrettsforbund, også hun har en veldig 
positiv holdning til døveidretten. Så mye 
er opp til oss selv. Vi må snakke mindre 
om fortiden, om det som var – og mer om 
fremtiden. Den kan vi skape sammen, 
men da må mange være med å ta ansvar.

Mer informasjon om  
døveidretten
Margareth understreker at nøkkelen er 
mer informasjon og bedre markedsfø-
ring av døveidretten. Dette vil utvalget 
oppnå gjennom oppsøkende virksomhet 
og samarbeid blant annet med Statped i 
se mitt språk - foreldreopplæring, skolene 
– også Briskeby, foreldre til hørselshem-
mede barn og de lokale idrettslagene både 
for døve og hørende. Utvalget bruker også 
facebook aktivt som informasjonskanal.
- Idretten er et fantastisk verktøy til å 
inkludere hørselshemmede barn og ung-
dom i et miljø der de får venner for livet. 
Vi må komme i gang med skolemester-
skapene igjen. Kanskje vi kan ha en årlig 
døves idrettsdag.  Jeg er glad for at Ål og 
NDFU i "ere år har hatt Vinterlekene 

som et fast tilbud til barn om vinte-
ren. Dette er et eksempel på hvordan 
døveidretten har endret seg i takt med at 
samfunnet endrer seg.  

Vår nye idrettsleder er ikke den som 
impulsivt svarer ja eller nei til oppgaver. 
Hun tenker seg grundig og vel om. Da 
hun endelig besluttet å si ja til å bli leder 
av NDI hadde hun vært nesten et halvt 
år i tenkeboksen.
- Jeg måtte vite nøyaktig hva oppgavene 
som idrettsleder innebar. Jeg måtte være 
sikker på at jeg hadde kompetanse nok til å 
klare tillitsvervet. Jeg måtte være sikker på 
at jeg hadde tid og overskudd til arbeidet. 
Jeg måtte gå en runde med familien og få 
aksept på at jeg kunne bli borte en del fra 
hjemmet på grunn av møter og reiser. Jeg 
�kk mye informasjon av nestleder Bjørn 
Røine som har lang erfaring som idretts-
leder både nasjonalt og internasjonalt. Til 
slutt konkluderte jeg: Jeg tar utfordringen, 
men jeg understreker at jeg ikke leder dø-
veidretten alene. Vi er et team, jeg er veldig 
bevisst på å være lagspiller.

Allsidig idrettsbakgrunn
Ja, tenkte vi det ikke. Vi har sett henne 
på volleyballbanen. For bare 20 år siden 
hadde vi et landslag for kvinner i volley-
ball og Margareth var selvsagt med.
- Jeg har alltid drevet med idrett. I opp-
veksten var jeg innom både turn, svøm-
ming, friidrett, slalåm , riding og fotball. 
Jeg vokste opp på Årvoll i Oslo. Oslo er 
en fantastisk �n by og Årvoll ligger like 
ved Lillomarka med nydelig natur og ski-
løyper. Et supert sted å vokse opp. Jeg var 
med i det lokale idrettslaget og jeg husker 
fremdeles min første fotballkamp.
- Hvor gammel var du da?
- Jeg var vel 12 – 13 år. Det var lagets 
aller første kamp og jeg skåret lagets 
første mål og min far var med og så på. 
Han ble så hoppende glad. Jeg husker da 
vi gikk hjem fra kampen at han ropte til 
kjente i nabolaget: «Margareth lagde mål 
på kampen». Han var så stolt av meg og 
jeg opplevde det veldig oppmuntrende. 
Min far, som ellers aldri drev med idrett, 
var kjempebegeistret, smiler Margareth.
- Du valgte etter hvert volleyball som din 
idrett?
- Jeg måtte velge mellom volleyball 
og slalåm. Begge idrettene foregår om 
vinteren. Jeg valgte ballspillet fordi vi da 
hadde en �n jentegjeng i Oslo av døve 
volleyballspillere. Den sosiale biten ble 
avgjørende, det var så morsomt både på 

helge.herland@doveforbundet.no og utenfor banen medet lag. Den gleden 
ønsker jeg sterkt at unge døve og tung-
hørte skal få oppleve.

Margareth er engasjert når hun 
snakker om idrett. Hun svarer klart og 
tydelig. Hun leter ikke etter tegnet, men 
formulerer seg godt så lenge det dreier seg 
om saker og organisasjonen NDI. Litt 
mer reservert når jeg prøver å få fram en 
lovestory, for tra� hun ikke mannen i sitt 
liv på idrettsbanen?
- Første gang jeg så Olgeir var under 
en nordisk håndballturnering i Bergen 
i 1982. Han spilte for Island. Vi ble 
sammen 1987 og giftet oss 1990. Vi har 
det godt sammen og så har du kanskje 
"ere spørsmål om idrett, ler Margareth. 

Internasjonal deltakelse
- Når dette leses er VM i snowboard 
ferdig. Der har tre norske deltakere kon-
kurrert i Moskva. Tre unge i en ny idrett 
for mange, det er gledelig.
- Så Norge deltar fortsatt internasjonalt?
- Selvsagt, til sommeren er det Dea-
"ympics i Bulgaria. Der regner vi med 
en badmintonspiller, kanskje en skytter, 
Trude Raad selvsagt i slegge, diskos og 
kule – hun er vår store stjerne – og vi har 
bowlingspillere.
- Er det lurt å bruke penger på eldre hob-
byspillere i bowling?
- Æ, det har jeg ikke lys til å prate om 
nå…….. Bowling er en del av det inter-
nasjonale idrettsprogrammet for døve. 
Hvis noen nordmenn er kvali�sert gjen-
nom resultatene de har vist så har de rett 
til å få delta i Dea"ympics.
- Tror du noen gang Norge igjen vil klare 
å stille med lagidretter i Dea"ympics.
- Ja, absolutt. Vi vant jo det Nordiske-
Baltiske mesterskapet i futsal for menn 
og tok sølv i kvinneklassen. Det viser 
at Norge kan hevde seg. Ja, jeg tror 
døveidretten skal komme seg opp av bøl-
gedalen. Vi skal jobbe oss ut av dagens 
situasjon. Vi har alle muligheter. Det er 
ikke bare penger som bestemmer om vi 
skal bli bedre. Vi må få bort den negative 
vinklingen som ofte er på døveidretten 
og i stedet tenke posotivt og fremtidsret-
tet, avslutter Margareth Hartvedt. 

Faktaboks  
Margareth Hartvedt, Oslo
46 år, gift med Olgeir
Høgskolelærer i tegnspråk og tolking
Har barna: Didrik 20, Petrine 19 og 
Andrine 13. 

Historisk idrettskvinne
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Verden rundt

Danmark
Danske Døves Landsfor-
bund arbeider for å få en 
o#siell anerkjennelse av 
dansk tegnspråk som et 
fullverdig språk. Dan-
mark har ikke erfaring 
med "erspråklighet slik 
vi har i Sverige, Finland 
og Norge med egne 
samisktalende grupper. 
Derfor er det kanskje 
vanskeligere for danskene 
å vinne frem med sin 
språk grav. DDL mener 
at en o#siell anerkjen-
nelse av dansk tegnspråk 
vil bringe Danmark opp 
på samme nivå som de 
andre nordiske landene, 
hvor tegnspråk er aner-

Finland
Teater Totti har premiere 
på forestillingen «Oleanna» 
8. mars i Helsingfors. 
Etterpå et det turne i Fin-
land. Forestillingen er skre-
vet av amerikaneren David 
Mamet som er kjent for 
sine mange bøker, historier 
og �lmmanus. Han bruker 
ofte et frekt og vulgært 
språk, der tekstene handler 
om maktkamp og svik. 
Skuespillere er Dawn Jani 
Birley og Eero Enqvist. Vi 
husker fremdeles Dawn fra 
hennes år som ansatt på Ål 
folkehøyskole og kurs-
senter for døve. Hun har 
også hatt roller hos Teater 

Belgia
To døve tvillinger 
på 45 år �kk aktiv 
dødshjelp etter eget 
ønske da de innså 
at de var i ferd med 
å bli blinde. De tok 
farvel med sine ven-
ner og familie før de 
gikk inn i Brussels 

kjent på forskjellig vis gjennom lovgivning. Det vil bidra til at 
Danmark oppfyller en del sav FN-konvensjonen for mernnesker 
med nedsatt funksjonsevne, der det i artikkel 21 blant annet 
står: «å annerkjenne og fremme anvendelse av tegnspråk». Når 
statusen til dansk tegnspråk heves vil det gi døve dansker større 
selvtillit og større følelse av aksept fra samfunnet. DDL minner 
om at 34 prosent av døve har førtidspensjon.
Kildre: deafnet.dk

Bibel på dansk tegnspråk
3. februar utgav Bibelselskapet i Danmark utvalgte bibeltek-
ster på dansk tegnspråk. Det kalles ”Tegnbibel” og utgis på 
USB-penn og inneholder hele Lukasevangeliet, utvalgte tekster 
til kirkeåret, populære salmer og kirkens ritualer på dansk 
tegnspråk. Kirkens ritualer er også gjengitt på tegnstøttet kom-
munikasjoner, slik noen menigheter foretrekker. Arbeidet med 
oversettelsene har pågått i 10 år og er finansiert av Kirkedepar-
tementet og en rekke private fonds.

Leder i Danske Døves Landsforbund Janne Boye Niemelä sier i 
en kommentar:
- Bibelen mnå være verdens mest berømte bok, og nå er deler av 
den oversatt til vårt morsmål – dansk tegnspråk. Det er en stor 
glede for oss, fordi vi nå på et mye dypere plan kan utveksle 
og dele den kristne tro og fortolkiningen av Bibelens ord med 
hverandre. 

Når man oversette til tegnspråk, er det også kulturelle apske-
klter å ta hensyn til. Derfor må man noen ganger oversette 
på en annen måte enn vi er vant til. Når det for eksempel i 
Lukasevangeliet kapittel 6, vers 45 står: ”Hva hjerte er fylt med, 
løper munnen over med” til å være ”Hva hjerte er fuldt med, 
løper hendene over med”.

University Hospital for å dø like før jul i !or. Begge to hadde 
en sykdom som gjorde at de ble blinde. De tok en kopp ka�e 
sammen med venner og slektninger før de gikk inn til et rom 
på sykehuset for å dø, fortalte to leger i et TV program i Belgia.
- De var meget lykkelige, det var en lettelse og se at de �kk slutt 
på lidelsene, sa Dr. David Dufour
Mer enn 1000 mennesker får hvert år aktiv dødshjelp i Beliga 
i 2011, de "este av dem er kreftsyke i den siste fase av livet. 
Dødsfallet til brødrene var spesiell fordi de ikke var uhelbrede-
lig syke. Etter loven i Belgia kan personer over 18 år som er 
mentalt friske men som ønsker å dø, få hjelp til det.
Kilde: ABCNews

Manu. Dawn har rollen som universitetsstudent, mens Eero er 
hennes lærer.
Forestillingen utfordrer publikum i synet på hva som er mob-
bing? Vi vet alle hvor våre egne grenser går og når vi selv føler 
oss såret, men grensene er forskjellig fra menneske til menneske 
– også når det gjelder selvaktelse og følelser. I «Oleanna» stiller 
skuespillerne spørsmål med hvem som har makten og hvordan 
de bruker den. Hvem har rett til å utøve makt? Publikum utfor-
dres til å �nne svar på spørsmålene. Produsent er Anne Sjöroos, 
anne.sjoroos@teatteritotti.� 
Kilde: teatteritotti.!n

DDLs leder Janne Boye Niemelä.

Dawn Jani Birley nede til venstre i en 
teater Manu-produksjon. Foto: Teater 

Manu.
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Verden rundt

EU
4. desember var en historisk dag 
i. Da feiret EUD (Den europeiske 
unionen av døveforbund) de �re 
døve parlamentarikerne i Europa: 
Helga Stevens, medlem av parla-
mentet i Flemsk og senatet i Belgia. 
Ádám Kósa, medlem av Europa-
parlamentet. Helene Jarmer, som er 
medlem av nasjonalforsamlingen i 
Østerike. Gergely Tapolczai, parla-
mentsmedlem i Ungarn.

De �re politikerne er rollemodel-
ler for de 800.000 døve som lever 
i Europa. Det er viktig at det er 
døve politikere som representerer 
den kulturelle og språklige grup-
pen døve, som det heter i mottoet 
«Nothing about us without is». Hele 
styret i EUD med president Berg-
lind Stefansdottir i spissen under-
streket på mottakelsen hvor viktig 
de �re politikerne er for døves. 
EUD er så heldige å være involvert 
i et forprosjekt med Àdam Kòsa og 
Werner Kuhn, begge medlemmer 
av Europaparlamentet, med mål 
om gjøre hverdagene lettere for den 
ene millionen tegnspråkbrukere i 
Europa. Et av målene med prosjek-
tet er å bygge opp en tolkeservive på 
tvers av landegrensene i EU.   

WFD inviterer 16.- 18. oktober til konferanse i Sydney, Austra-
lia. Tema er ”Likestilling for døve”. Konkretisert med:
- Hva betyr likestilling?
- Hvordan kan det oppnås?
- Hvilke verktøyer har vi i dette arbeidet?
- Hvem har ansvaret for likestillingen?

Island

Helga Stevens.

Sverige
Også i Sverige er tilgjen-
gelighet i samfunnet et 
viktig spørsmål for døve 
og andre organisasjoner 
for funksjonshemmede. 
12 organisasjoner har gått 
sammen om en aksjon 
der de krever handling og 
ikke bare �ne ord fra poli-
tikerne når det gjelder å få 
slutt på diskriminering av 
funksjonshemmede - og 
konkrete tiltak for å få et 
samfunn som er tilrette-
lagt for alle. De peker på 
at det har gått 800 dager 
siden fristen for «Mer enn 
vakker tale»-dokumentet 
gikk ut og at noe må skje nå. De krever derfor møte med 
�nansministeren og integrasjonsministeren for å diskutere hva 
som kan gjøres for å få fortgang i arbeidet. Tilgjengelighet er 
et spørsmål om demokrati, om menneskelige rettigheter og en 
naturlig konsekvens av at alle mennesker er like mye verd. I 
brevet til de to ministrene understreker aksjonen at de blant an-
net krever tilgang til allmenn kommunikasjon og informasjon 
som er eller burde vært innbakt i den svenske lovgivningen. De 
minner også om at det er �re år siden FN-konvensjonen om ret-
tigheter for personer med nedsatt funksjonsevne ble behandlet i 
Sverige uten at det har ført til merkbare endringer.

SDRs leder Ragnar Veer.

Helene Jarmer.

Ádám Kósa.

Nordisk seniorleir er 
på Island 28. juli – 
3. august 2013. Alle 
skal bo på hotell 
Örk, Hveragerdi – 
og det er lagt opp 
til mange utflukter 
og opplevelser.  
Inkludert i prisen er 

WFD
Den �nske Riksdagen har bevilget 
50.000 Euro (ca. kr. 400.000) til 
det arbeidet WFD (verdensforbun-
det for døve) driver for de 70 mil-
lioner døve menneskene som �nnes 
i verden, med vekt på arbeidet som 
gjøres i utviklingslandene.
WFD har kontor i Helsingfors og 133 land er tilsluttet orga-
nisasjonen. I Riksdebatten var det tverrpolitisk enighet om 
at regjeringen også i 2014 skulle ha tilskudd til WFD med på 
budsjettet. Dette til stor glede for de få ansatte på kontoret og 
for styret i WFD som teller president Collin Allen og elleve 
styremedlemmer, der Hanne B. Kvitvær, Stavanger og Joseph 
Murray, Ål er to av medlemmene,

WFD �nansierer sitt arbeid gjennom medlemskontingent fra 
landene og gjennom ekstra gaver fra noen av landene, der i 
blant Sveige og Norge. Men Finland er det eneste landet i ver-
den der staten gir direkte tilskudd til arbeidet.

WFD arbeider for at alle døve i verden skal ha menneskerettig-
heter som språk, undervisning, mat, helsehjelp, informasjon og 
medbestemmelse i de sakene som vedrører gruppen.

6 netter på hotell, med frokost. Bussturer med guide, 4 lunsjer 
og 6 middager. Transport med ferge til Westman Islands og 
lokal guide. Båttur rundt øyene, inngang til Blå lagune mm. 
Prisene som er oppgitt er foreløpige i dobbeltrom ca. kr. 7.700 
og enkeltrom ca. kr. 9.100.

NDF vurderer å ordne med fellesreise fra Gardermoen tur retur 
Keflavik. 15 deltakere fra Norge kan bli med. Det kommer 
snart mer informasjon; på www.deafnet.no og NDF sender 
informasjon til lokallagene.
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Velkommen til «sommerfestival» for døve
Sted: Store$ell hotell, Gol i Hallingdal - Tid: Lørdag 3. – onsdag 7. august.

Hotellopphold med full pensjon i enkelt- eller dobbeltrom.
Buss fra Oslo. Egenandel kr.1200.

Påmelding:

o Hotell i dobbeltrom – jeg deler rom med: ..........................................................
o Jeg ønsker enkeltrom
o Buss fra Oslo
o Egen transport
o Jeg har med tolk / ledsager: navn på ledsager: ....................................................

Ledsagerens adresse: ...............................................................................................

Mitt navn: ..............................................................................................................

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

Postnr./sted: ................................................................  Telefon/sms: ....................

Sendes til: Frelsesarmeen, Seksjon for døve, postboks 6866 St.Olavsplass, 0130 Oslo

Død
KJELLAUG RØNNESTAD, Volda, født 
8.september 1925, døde 23.november.

LEIF ÅSEN, Oslo, født 31. juli 1932, 
døde 1. desember.

85 år
HALLGERD WROLDSEN, Oslo, blir 
85 år 11.mars. 

75 år
KÅRE HØGSVE, Leksvik, blir 80 år 
19. februar.

70 år
HENNY EIDE, Kyrkjebø, blir 70 år 20. 
februar.
ANDRAS BUTOR, Oslo, blir 70 år 1. 
mars.
ARNHILD THOM, Trofors, blir 70 år 
1. mars.

Personalia

Tegn og Tale (Døves 
Tidsskrift)for 50 år siden

Rolf Hansen fra Drammen Døvefore-
ning skriver i et leserbrev i februar 
1963 at han er forundret over de som 
er plukket ut til å delta på NDFs 
lederkurs. Han savner deltakere fra de 
mindre foreningene på Østlandet. Har 
forbundet glemt disse, spør han.
Forbundsleder Eilif Ohna, som også er 
redaktør for bladet, svarer at forbundet 
på dette kurset først og fremst ville 
konsentrere seg om utfordringene for 
de �re største foreningene, altså Oslo, 
Bergen, Trondheim og Stavanger. 
Alle disse foreningene har eget hus og 
holder møter 2 – 3 ganger i uken. Det 
vil bli lederkurs for mindre foreninger 
senere, lover han.
I neste blad unnskylder Rolf Hansen 
kritikken mot forbundet, «jeg var alt 
for kort-tenkt», skriver han. Men ber 
samtidig om at det blir satt fortgang i 
å arrangere lederkurset for de mindre 
foreningene.
Drammen Døveforenings største 
sønn ble senere en sentral leder i 
Norges Døveforbund, med mange år 
i forbundsstyre og også "ere år som 
forbundsleder. Dessuten la han ned 
et kjempearbeid i styret for Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve i en 
mannsalder. Fremdeles er han i full 
vigør som tillitsvalgt i sin kjære foren-
ing i Drammen.

MARION CELIN 
og MALIN ISABEL
Vi gratulerer Marion Celin så mye med 
overstått 6 års dag 12. desember og 
Malin Isabel med 3 års dagen 2. januar. 
Mamma og pappa er veldig glade i dere! 
Masse klemmer fra mamma Anine og 
pappa Geir Johannessen.

JOHAN HOFF, Spydeberg, blir 70 år 
15. mars.

60 år
HJØRDIS SUNDT, Stjørdal, blir 60 år 
24. februar.
PER OVE NYBRÅTEN, Ål, blir 60 år 
8. mars.
PER HARALD SUNDE, Bergen, blir 
60 år 8. mars.
ELISABETH KOLVIK, Ålesund, blir 60 
år 14. mars.

50 år
ANNE KVALØ HANSEN, Trondheim, 
blir 50 år 23. februar.
TERESE FJELDVÆR, Lillesand, blir 50 
år 2. mars.
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Tvillingskole
Den kommunale skolen i Oslo har 77 
elever og er tvillingskole til Oppsal. Etter 
ombygging og oppussing fremstår skolen 
som en moderne og romslig skole, med 
gode klasserom, basestasjoner, hele �re 
am�er, spesialrom, bibliotek, kantine osv. 
Det er en helt annen skole enn den vi 
besøkte for noen år siden.

- Vi får "ere elever fra høsten fordi det 
bare er en elev som går ut av 10. klasse og 
"ere nye kommer til. Vi merker også på-
gang fra andre steder i landet, det henger 
nok sammen med at de statlige skolene 
skal nedlegges. Vi har for eksempel en 
elev fra Larvik og en annen fra Sandnes.
- Hvor mange elever har dere plass til?
- Vi har 108 plasser og Oslo kommune 
er selvsagt klar over at Skådalen skole 
nedlegges om vel et år, slik at det kan 
komme større søknad fra kommuner 
på Østlandet om elevplasser på skolen. 
Vi har elever fra andre kommuner i dag 
også. De "este elevene har likevel ikke 
større reisetid enn en times kjøring til 
skolen.
- Hva betyr det at dere er tvillingskole?
- Vi er to skoler som deler skolebyg-
ning og som samarbeider om en del 
fellestiltak. Oppsal har ca. 600 elever. 
Klasserommene for Oppsal og Vetland 

er blandet, slik at alle på småtrinnet til 
de to skolene holder til i en "øy, mellom-
trinnet i en annen og ungdomstrinnet 
i en tredje. På den måten får elevene et 
naturlig forhold til hverandre.

- Hvor viktig er det at et er to forskjellige 
skoler?
- Helt avgjørende mener jeg. Vi har egne 
økonomier, men samarbeider nært og 
godt om tiltak der vi for eksempel må 
dele på utgiftene. Hvis vi hadde vært en 
skole er jeg redd for at behovene til våre 
elever kanskje hadde tapt i forhold til 
behovene på den større skolen. Så slik er 
det ikke. Også faglig er det viktig å ha en 
rektor med kunnskaper om hørselshem-
medes læringssituasjon.

Vi får en tur innom klassene på skolen. 
Vi liker det vi ser. Det er ro og disiplin 
i klassene. Elevene viser engasjement og 
kunnskap. De "este klassene har to læ-
rere. Det er overraskende mange døve læ-
rere. Det er egen avdeling for elever med 
ulike former for funksjonshemning. De 
har en egen paviljong med ekstra store 
klasserom, spesialrom, "otte sanserom og 
�n stemning blant elever og lærere. Noen 
av disse ville nok i gamle dager blitt 
sendt til spesialskolen i Andebu. Avdelin-
gen har 11 elever.      

Foreldrene velger skole
- Det er 130 hørselshemmede elever 
inkludert i andre Oslo-skoler. Disse har 
varierende hørselstap fra moderat til mer 
alvorlig. Det er foreldrene som velger 
skoletilbud. Vi presenterer det vi kan 
tilby og tror nok det at vi er en tvil-
lingskole, at vi har nærhet til en hørende 
skole, kan ha betydning for en del av de 
foreldrene som velger vår skole. 
- Men dere underviser på tegnspråk?
- Ingen hørselshemmede barn tar skade 
av å lære tegnspråk. Det ene språket øde-
legger ikke for det andre. Jeg forventer at 
våre elever blir dyktige både i tegnspråk 
og norsk og at de gjør det godt i de andre 
fagene. Barna er først og fremst elever, så 
er de døve eller tunghørte. Det faglige er 
helt avgjørende, de skal ha kunnskaper 
med seg bagasjen når de går ut av 10. 
klasse.
- Hva med taletrening?
- Ja, den gis individuelt av våre audiope-
dagoger. Jeg ser ikke behov for å ha logo-
peder til dette. Vi har mange elever med 
CI. Taletreningen skal ses i sammenheng 
med den andre undervisningen. Det å bli 
undervist etter paragraf 2.6 betyr ikke at 
man velger bort noe, men at vi har "ere 
verktøy for å få til optimal kommunika-
sjon i målet med å gi elevene mest mulig 
kunnskap. 

Norges største skole
for hørselshemmede

helge.herland@doveforbundet.no

Nesten alle elevene får undervisning etter paragraf 2.6 i Opplæringsloven, 
altså undervisning i og på tegnspråk, informerer rektor Marit Dalbye ved Vetland skole.

Vetland og Oppsal er blitt to moderne og trivelige skoler etter ombygningen. Skolebygningene er bygget rundt et skjermet friområde med rike muligheter 
for allsidig lek ute.
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- Hvordan er det med tegnspråk kontra 
tegn og tale?
- Noen lærere bruker tegnspråk, andre 
bruker tegn og tale og på samme måte 
er det med elevene på de første trinnene. 
Etter hvert blir elevene mer bevisste på de 
to språkene og som du oppdaget skiller 
ungdomsskole-elevene greit mellom tegn-
språk eller talespråk. Det er situasjonsbe-
tinget avhengig av hvem de snakker med, 
til deg som er døv bruker de tegnspråk.

Det kan vi underskrive på. Vi �kk god 
kontakt i alle klassene med vårt tegn-
språk. Småbarnas tegnspråk til oss var av 
litt mer varierende kvalitet, selvsagt. Men 
blant elevene på ungdomstrinnet "øt 

samtalene, "eipen og "ørtingen som den 
alltid har gjort i den alderen. Nei, vi lovet 
guttene at vi ikke skulle skrive noe om de 
hørende jentene på Oppsal.  

Ansvar for førskolebarna
- Vi kan bistå de 130 elevene som er 
inkludert i andre Oslo-skoler gjennom å 
kurse lærerne, veilede med teknologisk 
utstyr og to ganger for året inviterer vi de 
av elevene som ønsker det til vår skole, 
fortsetter Dalbye.
- Dere har også et overordnet kommunalt 
ansvar for førskolebarna?
- Ja, i Oslo har vi registrert 83 hørsels-
hemmede barn under seks år. Vi har 
utadrettede tjenester som gir bistand på 

dette området. 21 av barna får tilbud i 
Voldsløkka barnehage.

Tilbake til de som er elever ved Vetland 
skole. Elever som kommer i god tid før 
skolestart klokken 08.30 kan få frokost 
på skolen fra klokken 07.30. På samme 
måten kan elevene som ikke har med 
seg matpakke kjøpe seg varm lunsj for 
bare ti-kroner. De som deltar på skolefri-
tidsordningen (SFO) får også mat. God 
næring er viktig for godt læringsutbytte.

- Våre elever har ulike forutsetninger, de 
har ulik bakgrunn, for eksempel har 54 
prosent fremmedspråklige foreldre. Vår 
oppgave er å utrede og kartlegge, �nne 
den rette veien fremover for den enkelte 
elev og fylle på med så mye kunnskap 
som mulig.

- Du har veldig fokus på den faglige 
delen?
- Selvsagt, det er jo skolen sin oppgave og 
selv om jeg nå banner i kirken: Et stort 
problem for mange døve og tunghørte 
elever er at skolen har for lave forventnin-
ger til dem.
- Den typen banning tåler vi godt. Vi 
la også merke til at det var mange døve 
lærere i klasserommene, det er fortsatt 
mulig for døve å jobbe som lærere altså?
- De "este trinnene har to lærere 
sammen, gjerne en døv og en hørende. 
De døve lærerne er ikke ansatt fordi de er 
døve, men fordi de har faglige kvali�ka-
sjoner. Døve som satser på læreryrket i 
fremtiden bør kanskje ta ekstra utdan-
ning fra universitet eller høyskole. Nå 
har de også fordypningsår på lærerhøy-
skolene. Skolene trenger lærere med høy 
kompetanse, spesielt i realfagene.

Vi kan ikke helt gi slipp på Marit Dalbye 
uten å spørre om hun husker sitt første 
møte med døve og tunghørte elever. Hun 
ler godt og hjertelig.

- Jeg begynte som lærer på denne skolen 
i 1978. Da het den Ila skole. Jeg �kk 
ansvar for en 2. klasse og hadde ingen 
erfaring med hørselshemmede. Jeg �kk 
sjokk! Jeg forstod ikke elevene, og de 
forstod ikke meg. Den gang skulle man 
ikke bruke tegn i undervisningen, men 
jeg løp likevel rett til tegnspråkkursene 
i Oslo Døveforening. I mine mange år 
som lærer og rektor har jeg aldri vært 
i tvil, ingen tar skade av å bruke tegn-
språk, tvert imot. 

NDF har skoleområde som en prioritert sak, derfor har generalsekretær Bjørn A. Kristiansen stor 
glede av å dele kunnskap med rektor Marit Dalbye.

Ungdomsskole-elevene trives godt inne i den store kantinen når de har friminutt og spiser matpakke 
eller kjøper rimelig varm lunsj.

Skole for hørselshemmede
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Marit Dalbye har 35 års erfaring som lærer og 
rektor for hørselshemmede.

Christo"er Rainer Kværne låner bok av bibliotekar Øyvind Bjørkli.

Det er to skoler sammen, med hver sin rektor 
og hver sin økonomi – men med tett og godt 
samarbeid.

Skole for hørselshemmede

Det går an!
På skolens bibliotek ligger det mange 
gule lapper på bordet med tekster som: 
«Kan vi være så snill å få låne tape», 
«En pingles dagbok», «Kan jeg få låne 
to linjaler», «Ringenes Herre», osv. Så 
dukker bibliotekaren opp fra bokhaugen. 
Det er Øyvind Bjørkli. Han er døv. Det 
forklarer lappene. Når elevene fra Oppsal 
skole vil ha hjelp skriver de til Øyvind.

- Jeg jobber i 60 prosent stilling. Bibliote-
ket er felles for Oppsal og Vetland skoler. 
Som du ser har jeg mye besøk både av 
hørende og døve elever. Jeg er utdannet 
bibliotekar fra Høyskolen i Oslo og har 
jobbet her de siste syv årene.

- Hva innebærer jobben?
- Jeg har ansvar for utlån og innlevering 
av bøker for elever og lærere. Lærerne har 
også mulighet til å låne DVD. Jeg kjøper 
inn nye bøker og til det får jeg penger fra 
begge skolene. Ofte er det elevene som 
spør mye etter en populær bok, da prøver 
jeg å anska�e den. Ellers er jeg oppdatert 
på nye bøker gjennom data og gjennom 
litteraturkurs for skolebibliotekarer. Jeg 
besøker også klassene og har lesestunder 
for elevene.

Øyvind har et �nt system for utlån og 
innlevering. På pulten har han lister 
over alle klassene på de to skolene. Når 
hørende elever kommer viser de hvilken 
klasse de går i og peker på navnet sitt. 
Øyvind mater det inn på PC-en. Jeg ser 
at systemet fungerer helt utmerket og 
at elevene har et naturlig forhold til at 
Øyvind er døv. Så enkelt kan en arbeids-
plass tilrettelegges for en døv. Og så �nt 
for de døve elevene og ha en slik voksen 
rollemodell. 

Christo�er Rainer Kværner er en av de 
hørselshemmede elevene som kommer 
innom biblioteket når vi er på besøk.

- Jeg vil låne en spennende bok – eller en 
morsom bok, sier han. 

Bibliotekaren gir tips og råd og Christof-
fer er en av mange fornøyde bokkunder 
på skolen.

- Jeg er 12 år og går på 7. trinnet. Vi er 
fem elever i min klasse og jeg trives vel-
dig godt på Vetland. Jeg bor på Kløfta, 
det betyr at jeg tar taxi til og fra skolen, 
en kjøretur på ca. 45 minutter, forteller 
han til oss før han løper tilbake til klas-
sen sin og vi takker for oss og tar t-banen 
tilbake til NDF-kontoret i sentrum.
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Barnevernet kan ikke ta fra foreldre 
omsorgen for sitt barn på grunn av 
døvheten. Dette er slått fast i "ere 
dommer, bl.a. i Gulating lagmannsrett 
(LG-1996-00585) som uttaler: «Det er 
viktig å understreke at døvhet i seg selv 
ikke diskvali!serer i forhold til omsorg-
sevne for barn.»  Det samme antas å 
gjelde samlivsbrudd hvis domstolen 
skal avgjøre hvem barnet skal bo hos. 
Domstolen skal ikke diskvali�sere den 
av forelderen som er døv fordi han eller 
hun er døv.
De "este coda-barn lærer seg tegnspråk 
slik at kommunikasjonen mellom for-
eldre og barn fungerer godt. Foreldrene 
kan dermed ta del i barnets liv på lik 
linje med hørende. Når det gjelder for-
eldrenes kontakt med skole, barnehage 
osv. så kan den døve dessuten bruke 
tolk eller kommunisere skriftlig hvis det 
er nødvendig.
Det �nnes dessverre eksempler på at 
dårlig kommunikasjon med hjelpeap-
paratet eller rettssystemet har ført til 

at saker har vokst seg større enn den 
behøvde å være. Når slikt skjer så er det 
gjerne manglende kunnskap om døve 
og døves situasjon som gjør situasjonen 
ekstra vanskelig. Hvis det o�entlige 
ikke tar kunnskap om døve og døves 
kultur på alvor så kan misforståelser 
noen ganger bli et problem i seg selv. 
Det er jo aldri den hørselshemmede sin 
skyld eller feil at han ikke hører hva 
som sies. I en samtale har begge parter 
et ansvar for at det blir en god dialog. 
Dette går begge veier. o�entlige har 
dessuten et særlig ansvar for å sikre 
forsvarlig saksbehandling, herunder at 
kommunikasjonshindringer ikke fører 
til unødige problemer. Likevel vet vi at 
misforståelser og manglende kunnskap 
kan får store konsekvenser i slike saker 
og derfor er det ekstra viktig at døve 
gjør det de kan for å forsikre seg om at 
de blir oppfattet på riktig måte.

Advokat René Stub-Christiansen 

Har du spørsmål til advokaten så send 
epost til: advokat@doveforbundet.no

Nytt fra 
Norges Døveforbund

Nok en gang har fraværet av tegnspråk-
tolker etter kontortid skjøvet døve ut 
av den demokratiske debattarenaen. Et 
foredrag om pressens rolle i valgkam-
pen, av Sigurd Allern måtte avlyses i 
Oslo Døveforening fordi ingen tegn-
språktolker ville eller kunne beordres på 
jobb fredag ettermiddag 18.januar kl. 
16.30 – 18.00. O�entlige debatter og 
forelesninger er sjelden tilgjengelig for 
døve – siden det så å si aldri er mulig å 
få tak i tegnspråktolk. Dette skaper et 
betydelig demokratisk underskudd.

For å gjøre noe av debatten mer tilgjen-
gelig for døve, har Oslo Døveforening, 
i samarbeid med en gruppe frivillige 

siden januar 2012 stelt i stand en fore-
lesningsrekke kalt «Fri og faglig fredag». 
Denne fredagen skulle professor Sigurd 
Allern redegjøre for pressens rolle i 
valgkampen, men møtet måtte avlyses: 
det var ikke tegnspråktolker å oppdrive, 
fordi NAV angivelig ikke har mulighet 
til å beordre tegnspråktolker på jobb 
etter ordinær arbeidstid.

En av NDFs viktigste kampsaker gjen-
nom en årrekke, har vært tilgjengelig 
tolketjeneste. «O�entlige diskusjons-
møter der vanlige samfunnsborgere kan 
delta må vanligvis organiseres når folk 
ikke er på jobb. Å begrense tolketje-
nesten for døve til kontortid, fungerer 

udemokratisk», sier Sigurd Allern.

NDF mener denne saken viser hvor 
viktig det er at tolketjenesten organise-
res på en slik måte at tolkene jobber når 
behovet er der, ikke utelukkende fra kl. 
9 - 16. Storsamfunnet ønsker at alle skal 
delta. Da må det legges til rette ved en 
bedre organisert tolketjeneste, sier gene-
ralsekretær Bjørn A. Kristiansen.

Det betyr bl.a. at vi må tenke turnus-
tjeneste, på samme måte som man 
organiserer ansatte innen f.eks. helseve-
sen. Bedre utnyttelse av ressursene er et 
nøkkelord som NAV ikke helt forstår, 
mener han.

Nytt eierstyre på Ål
Forbundsstyret har oppnevnt dette styret 
for Stiftelsen Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve for perioden 1. januar 
2013 til 31. desember 2014: Sonja Myhre 
Holten, Oslo, styreleder - med Trond 
Kleppen, Ål, som nestleder. Som styre-
medlemmer er disse oppnevnt: Tarjei 
Bern, Trondheim - André Røine, Oslo -  
Brit Sæther Liltved, Trondheim - Trond 
Helleland, Drammen. 
Varamedlemmer er Rune Anda, Bergen 
og Camilla Høiberg, Oslo.

Døv med hørende barn
Kan hørselshemmede fratas omsorgen for egne barn fordi en eller begge av for-
eldrene er hørselshemmet? Eller kan det at en av foreldrene er døv tillegges vekt 
når domstolen skal avgjøre hvem barnet skal bo hos?

To nye navn er med her: Trond Kleppen 
er tidligere rådmann på Ål og har sittet 
i styret for Døves Media og de siste to 
årene også i Stiftelsen Ål sitt styre. 
Trond Helleland (bilde) er stortingsrepre-
sentant for H og sønn av tidligere rektor 
Johs. Helleland, eller bare Jani blant 
venner. 

Trond Helleland.

NAV styrer døves samfunnsdeltakelse
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Nytt fra Norges Døveforbund

Forbundsstyret
På landsmøtene til NDF knytter det seg 
alltid spenning til valgene av nytt styre. 
I år kanskje mer enn på mange år, fordi 
forbundsleder Hanne B. Kvitvær har 
varslet sin avgang etter 10 år som leder 
og enda !ere år som styremedlem.
Valgkomiteen som ble valgt på lands-
møte for tre år siden har et stort ansvar 
for å "nne et sterkt styre til NDF. De 
som sier ja til å påta seg styreverv påtar 
seg et enda større ansvar, vi nevner dette 
for vi aner en uheldig utvikling blant 
de valgte. Styremedlemmene blir valgt 
av NDFs høyeste myndighet landsmøte 
og står dermed til ansvar for det samme 
landsmøte etter tre års virke.
I denne styreperioden har både Irene 
Greftegre# og Siv Mittet trukket seg fra 
styret, mens Arne Lundqvist har hatt 
permisjon og mange forfall til møtene. 
På den måten bryter de tilliten lands-
møtet har gitt dem. Det er en uskreven 
regel som sier at styremedlemmene skal 
fungere til neste landsmøtet og der stå til 
regnskap for det arbeid forbundsstyret 
har gjort. Det skal helt spesielle grunner 
til for å bli fritatt som folkevalgt i døve-
organisasjonen.

NDFs handlingsplan 
for 2013 - 2016
For å sikre at den nye handlingsplanen til 
NDF får en god forankring i vårt miljø 
og hos våre samarbeidspartnere ønsker 
forbundsstyre at !ere miljøer inviteres til 
å komme med innspill. Handlingsplanen 
skal gi et tydelig budskap om hvilket 
ansvar og rolle NDF skal ha i samfun-
net. Dokumentet skal signalisere en klar 
invitasjon til alle grupper døve og andre 
som bruker tegnspråk, samt foreldre 
til hørselshemmede barn. Det oppret-
tes et hurtigarbeidende utvalg som har 
hovedansvar for det praktiske arbeidet 
med å utvikle handlingsplanen. Arbeidet 
skal være sluttført innen 12. april. I den 
første fasen av arbeidet består utvalget av 
Hanne B. Kvitvær, Berge Andras Steins-
våg og Bjørn A. Kristiansen.

Språkkomite
Kulturminister Hadia Tajikhar sagt at 
kulturdepartementet vil sende den nye 
allmenne språkloven, der norsk tegn-
språk skal innlemmes, på høring til 
våren. NDF ønsker å ha en konstruktiv 
dialog med kulturdepartementet frem til 
fremleggelsen av loven og ønsker å være 
i forkant av utviklingen, når det gjelder 
hva loven bør inneholde og de priori-
teringer vi ønsker. Forbundsstyret har 
derfor opprettet en hurtigarbeidende ko-
mite bestående av Paal Richard Peterson, 
Irene Greftegre#, Renè Stub Christian-
sen, Bjørn A. Kristiansen og med Sissel 
Gjøen som sekretær. Språkrådet inviteres 
med observatørstatus og det tas sikte på 
å utvide komiteen med personer som har 
bakgrunn fra nynorsk og samiske språk. 

Stabilt medlemstall
NDF har et stabilt medlemstall. 31. 
desember 2011 hadde forbundet 2.172 
medlemmer, mens det per 31. desember 
2012 er registrert 2.165 medlemmer i 
NDF. 

Regnskap per 31.oktober
Regnskapet viser et underskudd på 
761.911. Det er i tråd med revidert 
budsjett. 
Driftskostnadene er noe lavere sammen-
lignet med %oråret, mens inntektene har 
blitt kraftig redusert.

Budsjett 2013   
Forbundsstyret har vedtatt et budsjett for 
2013 med et underskudd på 1,6 millio-
ner kroner. 
Underskuddet skal dekkes av driftsfon-
det. Styret mener at kontoret i dag har en 
minimumsbemanning for å kunne iva-
reta de grunnleggende arbeidsoppgavene. 
Reduksjon av antall ansatte vil særlig gå 
utover det skolepolitiske arbeidet noe 
som ikke er ønskelig. 
Samtidig har administrasjonen inn-
tektsgivende tiltak som vil bli vurdert på 
styremøtet i april.

Utvalgsmøte
De tre utvalgene i NDF hadde et felles-
møte på Gardermoen 25. og 26. januar. 
Målet med møtet var å bli kjent med 
hverandre på tvers av utvalgene. Forel-
dre- og oppvekstutvalget, arbeidslivsut-
valget og seniorutvalget diskuterte NDFs 
forslag til handlingsplan for 2013 - 2016. 
Handlingsplanen  og samarbeid på tvers 
av utvalgene kan styrke det interessepoli-
tiske arbeidet i NDF.

Landsmøte forberedes, fra venstre: Bjørn Kristiansen, Sissel Gjøen og Lars Aksel Berge, sistnevnte er 
leder for arrangementskomiteen. 
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Noen går foran
- Under begge cup"nalene der Aalesund 
har deltatt, har det vært organisert tribu-
netolking på Ullevaal. Senere har hørsels-
hemmede Viking-supportere og Molde-
supportere fått det samme tilbudet. 

I 2013 har også Hødd innført tilretteleg-
ging med tolking for hørselshemmede, 
forteller fotballforbundets mann.

Hvor mange som benytter denne tjenes-
ten, varierer fra sted til sted og fra gang 
til gang. I Ålesund er det mellom 5 og 
15 brukere. Noe mindre i Stavanger og i 
Molde.

-Felles for alle er at de på denne måten 
får med seg stort sett det som hørende får 
med seg: All speakertjeneste, stemning 
og fotballsanger på tribunen, underhold-
ning osv. Tilbudet er også viktig sett i et 
sikkerhetsperspektiv. Ved behov for en 
rask og trygg evakuering, kan verbal in-
formasjon over høyttaleranlegget eller fra 
vakter være avgjørende for utfallet. I så 
måte kan tolketilbudet være av livsviktig 
karakter, mener Lunde.

Hvordan gå fram
-Norges Fotballforbund oppfordrer døve 
enkeltpersoner eller døveforeninger å ta 
kontakt med sin eliteserieklubb om at 
de tilrettelegger for tegnspråktolking, 
oppfordrer Henrik Lunde.

Supporternes mening
Vi har loddet stemningen hos noen av 
våre største fotballsupportere før seri-
estart 17. mars.

Sport

Seriestart i fotball
med tegnspråktolking

Norges Fotballforbund oppfordrer !ere toppklubber til å etablere et opplegg for tolking for døve 
på tribunen. Aalesund Fotballklubb har gitt et tilbud siden 2005. Senere har også Hødd, Molde 
og Viking ordnet tegnspråktolk på kampene.

Martin Sinnes, 
Brann-supporter
1: Jeg synes dette er et godt tiltak. Har 

hørt at døve har godt utbytte av dette.
2: 1 Lillestrøm, 2 Strømsgodset, 3 Brann. 
3: Sogndal og Ulf Sandnes.

Hanne B. Kvitvær, 
Viking-supporter
1: Kjempe!ott tilbud, jeg liker å følge 

med andre lags resultater, mål osv, det 
kan tolker fortelle. Men under kamp 
vil jeg følge med selv.  

2: 1 Molde,  2 Viking, 3. Rosenborg 
3: Sogndal og Sarpsborg

1  Tipp de tre beste lagene  
i eliteserien?

2 Hva mener du om tegnspråk-
tolk på kampene?

3 Hvem rykker ned?

Henrik Lunde i Norges 

Fotballforbund sier:

- Fotballens visjon er 

fotball for alle, og visjo-

nen omfatter også de på 

tribunen. Mange klub-

ber gjør mye bra for fy-

sisk funksjonshemmede 

og har tilrettelagt for 

rullestoler på stadion. 

Det handler om univer-

sell tilrettelegging for 

brukergrupper som lett 

faller utenfor. En grup-

pe som ikke er så syn-

lig, men som også er en 

del av fotball-Norge er 

døve og hørselshem-

mede tilskuere. «Alle 

ser da hva som skjer på 

fotballkamp», sier noen. 

«Er det da nødvendig 

med tolk?» Hørende 

fotballelskere blir ikke 

blide når lyden er borte 

på tv-overføringen, el-

ler speaker-tjenesten 

på stadion ikke er i 

drift. Stemningen på 

stadion er en viktig del 

av en kamp. La oss få 

med oss alle!
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Sport

Terminlisten:

16.-17. februar, Døvemesterskap i bowling, Lørenskog

08.-17. februar, VM i snowboard, Moskva

23.-02. mars, VM i alpint, Nesselwang, Tyskland

23.-02. mars, VM i curling, Bern, Sveits

10.-20. mars, VM i langrenn, Uval, Russland

30.-06. april, VM i ishockey, Vantaa, Finland

11.-14.april, Deaf champion league football, London

26.-04. August, Dea!ympics, So"a, Bulgaria

Kjempeinnsats av Oslo
Oslo Døves Sportsklubb sine futsalgutter fortjener ekstra ros. De deltar i serien og 
har vunnet 6  av 12 kamper når dette skrives. I siste kamp vant de 3 – 2 mot sterke 
Vålerenga 2. Kampene som er tapt har vært jevne, !ere er tapt med bare ett mål.  

Dea#ympics
26. juli til 4. august er det Dea!ympics i Bulagarias hovedstad So"a. Det er ventet 
3000 idrettsutøvere fra 91 land og fremdeles er Norge representert, men antall 
norske utøvere er ikke mange. I friidrett kan vi håpe på eneren Trude Raad i 
kastøvelsene. I badminton er det nok for tidlig å vente at 17 åringen Hege Ulstein 
kan blande seg blant de beste. Og andre norske deltakere? Kanskje noen bowlings-
pillere, selv om deres resultater internasjonalt de siste årene ikke har vært de beste. 
Våre naboer i sør, Danmark, stiller et med en langt større tropp. De deltar med 
fotballandslaget, badminton, bryting, orientering og bowling.  

Hvorfor er det så stor forskjell på døveidretten i Norge og Danmark? Kanskje "n-
ner vi den beste forklaringen i måten døveidretten er organisert på.
Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI) er et selvstedig forbund under Danmark 
Idrettsforbund. Døveidretten er organisert som et selvstendig forbund, da den er 
vesentlig forskjellig både fra hørendes idrett og handikappidretten på grunn av 
språket. Døve i Danmark anses snarere som en språklig minoritetsgruppe mer enn 
en handikappgruppe. 

Jon Pettersen, 
Rosenborg-supporter
1: Jeg har sittet sammen med kamerater 

på Lerkendal i mange år og vi har tapt 
mye informasjon. Derfor er dette et 
"nt utspill fra Norges Fotballforbund.

2: 1 Rosenborg, 2 Strømsgodset, 3 
Molde.

3: Sarpsborg og Sogndal.

Leif Gunnar Kvernberg, 
Molde-supporter
1: Jeg "kk med meg Hødd - Brann i cu-

pen i 2012 og der var det tolk. Flotte 
greier! Bra at tegnspråkbrukerne skal 
ha tilgang til samme informasjon som 
andre som er til stede på kampene. 

2: 1 Molde, 2 Viking, 3 Strømsgodset
3: Sandnes Ulf og Sarpsborg

Arne Lundkvist, 
Tromsø-supporter
1: Jeg synes at det er en god ide, men 

er usikker på hva tolkene da skal 
formidle. Bare det som blir sagt over 
høyttalerne, eller også det som publi-
kum roper og slike ting. Det ville være 
viktig for meg at tolkene da formidler 
mer enn bare det som blir sagt over 
høyttalerne slik at jeg også kan få 
informasjon om stemningen, heiarop 
og slike ting, eller hva publikum synes 
om dommeren.

2: 1 Tromsø, 2 Molde, 3 Strømsgodset.
3: Hønefoss og  Sogndal

Bjørn Røine, 
Vålerenga-supporter
1.  Det er et "nt tiltak.  Jeg har i mange 

år alltid hatt med en hørende arbeids-
kollega og han tolker av og til hvis det 
kom noe nytt over høyttaleren - og 
han tolker også VIF klanens sang og 
det er morsomt å høre.  Utfordringen 
med tolk på stadion er at døve sitter 
spredt.  Noen vill sitte med hjemme-
supportere, andre med bortesupporter,  
eller i  svingen, langsiden og VIP.

2. 1 Molde, 2 Rosenborg, 3 Vålerenga.
3. Sarpsborg og Hønefoss.
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Nå er det plutselig 2013, og et nytt år har kommet i gang. NDFU 
arrangerer år også Vinterleker og sommerleir for barn og 
unge som i tidligere år, og i skrivende stund - januar måned 
er interessen allerede stor for sommerens leir! Nylig hadde 
NDFU et kombinert fagdag med julebord frivillige som har 
bidratt til NDFUs arbeid i 2011 og 2012 - noe som var veldig 
givende og vi gleder oss til dette nye året med både gamle 
og nye ansikter blant store som små! Vi er spente på et flott år 
sammen med alle som bidrar og deltar! 

Med vennligst hilsen
Ingvild Larsen Skjong

NYTT FRA NDFU

Hei alle sammen!

Fagseminar og julebord for de frivillige og NDFU

NDFU inviterte frivillige fra år 2011 til 2012 til faglig seminar og julebord den 12. - 13. 
januar i Letohallen, i Eidsvoll kommune. Formålet med seminaret var å samle NDFUs 
frivillige som har vist stor innsats og godt samarbeid med NDFU de siste årene, og 
ved dette takke våre frivillige ved å gi noe tilbake for deres arbeid. Workshop viste 
fram hvordan det er å arbeide som frivillig, hva det ønskes av dette samt av NDFU i 
framtiden, og dette var en gjennomgående rød tråd under helgen. Det ble holdt et 
foredrag om ”Kommunikasjon mellom frivillige og NDFU”. En overraskelse var lagt til 
i programmet, og hva var det? Jo, alle som har deltatt i NDFUs styre, underkomiter og 
for ALLE frivillige som var til stede eller ikke til stede under seminaret fikk applaus 
hver for seg som takk! Sosialt samvær om kvelden med godt humør og god mat, og 
ikke minst underholdning. Vi håper frivillige har fått ny motivasjon, og at vi ser flere 
frivillige framover! Vi vil med dette takke alle våre frivillige – uten dere, ingen NDFU!

NDFUs styremøte

NDFU-styret gjennomfører styremøte i Oslo 22.-24. februar. 

Norsk barne- og ungdomsleir 2013

Årets leir for barn og unge fra 7 -17 år vil finne sted på Ål fra 24.-29.juni 2013.
Påmelding skjer via e-post til: kurs@al.fhs.no. 

Vil du være frivillig? 

Sommerleiren for barn og unge trenger også flere frivillige som kan være med 
på årets leir, kanskje nettopp DU kan tenke deg å bidra til sommerens største 
arrangement?
Send en mail til jannicke.kvitvaer@ndfu.no hvis du er interessert eller har noen spørsmål. 
Mer informasjon kan også leses på NDFUs Facebookside og på Deafnet.no.

Nyheter fra lokallag

Bergen Døvesenter kan informere at de ved nyttår har ansatt en barne- og 
ungdomskonsulent med 20 prosent stilling.  BDUK kickstartet året med sosialkveld 
med taco, quiz, mini-teambuilding, brettspill og sosialt samvær tirsdag 15. januar, og 
14. februar holdes det  et ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre. Vi i NDFU 
gleder oss over denne nyheten og ser fram til den styrkende utviklingen av BDUK i 
framtiden.

Terminliste 1. kvartal (med forbehold endringer)

NDFUs styremøte, 22.-24 februar
Vinterleker, Ål, 8.-10. mars (fullt)
Nordisk Ungdomsseminar, Sverige, 15.-17. mars

Norges 
Døveforbund 
Ungdom
Grensen 9
0159 Oslo
E-Post:
kontakt@ndfu.no
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Foran: Sondre Uteng Olsen

1. rad fra venstre: Ingrid Grønning, Ellen Østrem, Maiken A. Sudmann, Astri Frafjord, Julie Ane Holst, Jannicke 

Kvitvær, Grete Jaarvik, Lars Petter Lindman, Ingvild Larsen Skjong, Gabrielle Kverneland, Alexander V. Wroldsen. 

2. rad fra venstre: Anine Sigurdssøn Johannessen, Christine Deunk, Trude Lillegjære, Liisa Syväsalmi, Torill Hagebø, 

Berit E. Nordbø, Marie Holst. 

Bakerste rad: Marcus A. Lid, Martin Berhovde, Andrè B. Røine, Fredrik S. M. Fjellaker, Marius “Milo” Hansen, Guro 

Rugseth, Håkon Bollestad. 

Ungomsklubben i Bergen Døvesenter skaper liv og røre i det gamle huset. 
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