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Side 18

Forsiden: Stadig #ere arrangører passer på at deres møter blir tegnspråk-
tolket. Her fra et arrangement som Dagbladet hadde ved Stortinget 
før årets valg. Vi ser Krf-lederen Knut Arild Hareide med mikrofonen, 
dyktig tolket til norsk tegnspråk av Lene Hartveit.
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Den 19. – 21. september gjennomførte NDF 
sitt første ordinære styremøte med det nye 
forbundsstyret som ble valgt på landsmøtet i 
Stavanger før sommerferien. Her vedtok NDF 
blant annet å prioritere arbeidet med skolespørs-
mål og tolketjenesten fram til høsten 2014.

NDF oppretter et eget tolkeutvalg som 
i første omgang skal kartlegge tolkesitua-
sjonen i hele landet. NAV påstår at 9 av 
10 oppdrag blir dekket. Dette tror vi er 
en sannhet med store modi"kasjoner. 
Hvis for eksempel døve og hør-
selshemmede foreldre opplever 
at sannheten heller er at man får 
tolk til 1 av 10 foreldremøter i 
skole eller barnehage, så er det 
noe som ikke stemmer. Og det 
er store geogra"ske variasjoner, 
både når det gjelder dekning og 
service.

NDF velger også et nytt for-
eldre- og oppvekstutvalg, som skal jobbe for å 
sikre at døve og hørselshemmede barn skal få 
et anstendig opplæringstilbud – som inkluderer 
tilgang til norsk tegnspråk. Vi håper at myndig-
hetene vil lytte til foreldrene som kjemper for 
sine egne barns framtid.

Det blir ekstra spennende å se om det blir reelle 
endringer etter høstens stortingsvalg. I skrivende 
stund er de borgerlige partiene i forhandlinger 
om å danne en ny regjering. Selv om NDF er 

Grunn til optimisme

Finn-Arild Thordarson
Nestleder i NDF

en partipolitisk nøytral organisasjon, kan vi ikke 
legge skjul på at vi ser med en viss optimisme på 
at kunnskapsministeren med sine statssekretærer 
blir skiftet ut.

Jeg har møtt mange nok politikere til å vite at det 
spiller mindre rolle hvilke partier de represen-
terer når det gjelder døve, hørselshemmede og 
tegnspråk. Alt avhenger av hvem som kom-
mer i posisjon. Er vi riktig heldige, kan den 
nye kunnskapsministeren ha en langt bedre 

forståelse av døves og hørselshemmedes 
situasjon.

Forbundsstyret vedtok også å ansette 
en sekretær på NDF-kontoret, for 
å avlaste generalsekretæren. Vi skal 
frigjøre mer tid til generalsekretæren, 
for å bli mer aktive i å bygge opp et 
kontaktnettverk blant de folkevalgte, 
og gjøre våre kampsaker kjent. Etter 
høstens valg har vi den største ut-
skiftingen av stortingsrepresentanter 

siden 1945. Flere nye ansikter på Stortinget etter 
ett valg enn på lenge – nye muligheter til å gjøre 
vår sak kjent.

I 2013 ble også FN-konvensjonen om funksjons-
hemmedes rettigheter rati"sert av Norge. Det 
gir oss større tyngde bak våre krav om at døve og 
hørselshemmede skal kunne delta på alle områder 
av samfunnslivet.

Jeg tror det er en grunn til optimisme. 
Satser vi nå, kan vi oppnå resultater!
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Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de 

mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advoka-

ten». Vi kan ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi 

tar forbehold om at spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du 

ønsker å være anonym ber vi deg skrive det i e-posten. Dersom spørsmå-

let inneholder sensitive opplysninger ber vi deg sende vanlig post til Stub-

Christiansen Advokatfirma AS, Havnegaten 7, 3080 Holmestrand. René Stub-Christiansen
Advokat MNA

BARN SOM BRÅKER

Jeg og min samboer er begge døve. Vi har 
to barn som vi bor sammen med i et bo-
rettslag. Jeg tror ikke det kan være veldig 
god lydisolering i bygningen. I det siste har 
naboen klaget flere ganger på at barnet 
bråker. De er snakk om hyling og tram-
ping i gulvet. Dette er en utfordring for oss 
foreldre som ikke alltid greier å fange opp 
når barnet lager lyder som forståelig nok 
kan være forstyrrende for naboen. Kan na-
boen kreve at det skal være helt støyfritt? 
Unger lager jo lyder.
Rolf.

Advokaten svarer:

Støy er årsak til mange konflikter 
mellom naboer. Noen former for støy 
kan naboen klage på mens andre må 
naboen tåle. Normal støy må naboen 
tåle, som for eksempel et barn med 
forbigående kolikk og som skriker hele 
natten. Det er slitsomt for naboer, 
men foreldre som gjør det de kan for 
barnet kan neppe klandres for at bar-
net har det vondt og skriker.

Hvis barnet f.eks. er syk og gråter mye 
så kan det være lurt å forklare dette 
for naboen. Men det betyr selvsagt 
ikke at all skriking er greit. Stadig rop-
ing til alle døgnets tider er nok over 
tålegrensen. At barnet for eksempel 
hopper ned fra sofaen og løper til 
mor på kjøkkenet ligger nok innenfor 
grensen for hva naboen må tåle av ly-
der. Men om barnet sitter på gulvet og 
dunker med hammer på en byggekloss 
i en halvtimes tid så bør man reagere. 
Det er foreldrenes ansvar å passe på at 
barnet ikke lager unødvendig mye lyder 
over lang tid.

.

LITTERATUR PÅ 

TEGNSPRÅK

Min sønn sliter med å lese norsk og jeg 
skulle ønske lærebøkene var tilgjengelig på 
tegnspråk. Har døve noen rettigheter her?

Bjørg

Advokaten svarer:

Ja, hvis pensumbøkene finnes på tegn-
språk så har skolen en plikt til å tilby 
disse. Dette følger av den individuelle 
tilretteleggingsplikten som skolen har. 
Det finnes dessverre lite litteratur på 
tegnspråk så spørsmålet blir da om en 
døv kan kreve at bøker som ikke al-
lerede finnes på tegnspråk skal frem-
stilles på tegnspråk. Jeg kjenner ikke til 
at dette spørsmålet tidligere har vært 
prøvd for domstolen.

Skolen har ikke plikt til å gjennomføre 
tiltak som innebærer en uforholdsmes-
sig byrde. Men skolen kan få dekket en 
del tilretteleggingsutgifter fra NAV så 
denne byrden blir betydelig mindre og 
det kan trekke i retning av at det bør 
være mulig å kreve individuell fremstil-
ling på tegnspråk såfremt eleven ikke 
kan nyttiggjøre seg norsk tekst på lik 
linje med hørende. Her går det an å 
innhente uttalelse fra Sivilombudsman-
nen. Hans synspunkt vil veie tung.

MOBBING PÅ FACEBOOK

Jeg har opplevd mobbing på Facebook 
(FB). Men FB er jo en lukket side. Er det 
ikke straffbart da?

Knut

Advokaten svarer:

Jo, hvis ytringen overskrider grensen 
for det straffbare så er det straffbart 
selv om FB siden er lukket. Hvis FB 
siden i tillegg har 20-30 venner/lesere 
så regnes dessuten ytringene som 
offentlige og da vanker det strengere 
straff. For ærekrenkelser på FB side 
med minst 20-30 venner kan man 
risikere opptil tre års fengsel.
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Dette uttalte Margareth Hartvedt på avslutningen av stemme-
tolkseminaret, eller seminaret om oversettelse fra tegnspråk til 
talespråk – men stemmetolking er et så innarbeidet begrep at 
det nok fortsatt vil bli brukt daglig fremover. Hartvedt arbeider 
med prosjektet TOBRU (tolk / bruker) og er opptatt av sam-
spillet mellom tolkene og døve i tolkesituasjoner.

Nettopp dette temaet foreleste Gro 
Hege Saltnes (bildet) fra Høgsko-
len i Bergen om. Det gjorde hun på 
en slik måte at en av arrangørene 
Rune Anda sier:
- Alle døveforeningene og tolke-
foreningene burde samarbeide om 
slike seminarer og de burde få ta 
del i Saltnes sin glimrende foreles-
ning. Hun tydeliggjør på en god 
måte de mekanismene som må til 
for å få til en vellykket oversettelse 
fra tegnspråk til talespråk.  

Bergen Døvesenter og Hordaland regionlag av Tolkeforbun-
det var arrangører og hadde samlet ca. 70 tolker og døve en 
fredag kveld og lørdag til foredrag og diskusjoner rundt tema 
som: telefontolking, samarbeidet mellom tolk og døv, kultur 
og brobygging og ord / uttrykk som er spesielle for det norske 
talespråket og det norske tegnspråket.

Det var også forelesninger av Toralf Ringsø, Sissel Gjøen og 
brukere som snakket om sine tolkeerfaringer i plenum. Men det 
viktigste var workshopene, diskusjonene rundt bordene gikk 
livlig for seg og et 32 sideres referat kaller både på smilet og 
hoderisting når vi leser den.
Telefontolking kan være en krevende tolkeform, for de #este 
døve kjenner ikke telefonkulturen som hørende har. Hvordan 
åpne en samtale? Hvordan fyller tolken stillheten når døve ikke 
sier noe? Og er den døve skikkelig sint, hvordan skal tolke klare 
å formidle det?

En god tolkesituasjon bygger på et godt samarbeid mellom 
tolken og den døve. Det var stor enighet om dette på seminaret. 
Det er ofte avgjørende å bli kjent med hverandre før tolkingen, 
bli trygge på hverandre, kjent med hva som er tema. Og under 
tolkingen kanskje bekreftende nikk inn i mellom fra den døve? 
Tema om kultur og brobygging reiste blant annet spørsmål om 
hvem som har ansvar for hva – og at det er lurt på forhånd å 
ha en avtale om hvor mye døve ønsker at tolken skal avbryte-
stoppe-styre det som skjer under tolkingen. Både i talespråk og 
tegnspråk er det en rekke spesielle språklige eiendommeligheter 
som vanskelig lar seg oversette. Det er utfordrende å oversette 
til norsk om døve bruker veldig mange faste tegnuttrykk eller 
når en hørende foreleser snakker om «å hoppe etter Wirkola» 
for eksempel.  

Stemmetolkseminar
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg tar hatten av meg for dere som har arrangert dette seminaret. Det er fantastisk at tolker og 
døve kan samarbeide om noe slikt. Det er ikke bare tolkene som skal læres opp, men også døve 
skal bli mer bevisst på hvordan de bruker tolk.

Arrangementskomiteen evaluerte seminaret etter middagen lørdag kveld. 
Fra venstre: Gunnar Hansen, Merete Larsen Jansen, May-Linn Wiik, 
Ellen Østrem, Tor S. Fiksen, Ingrid Johannessen, Linn Helen Torsvik og 
Ina Lauritzen. Toralf Ringsø og Grete Kristin Østhus var ikke til stede da 
bildet ble tatt. (Ingvild Eggerud var ikke med den helgen, men deltok på 
møtene før seminaret.) Fotograf (også med i komiteen): Rune Anda.

Morten S. Brynhildsen og Margareth Hartvedt fra TOBRU fikk æren av 
å oppsummere seminaret.

Stemmetolkseminaret fant sted i lokalene til Bergen Døvesenter fredag 27. 
og lørdag 28. september 2013.
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Björnsdottir som instruktør. Og Mira 
Zuckermann som hovedregissør for hele 
forestillingen.

De "re gruppene "kk hver sin element: 
Ild (Island), Luft (Norge), Vann (Grøn-
land) og Jord (Canada). Den islandske 
gruppen valgte å lage en historie med 
utgangspunkt i deres tradisjon med alver 
og vulkaner, den norske historien var 
basert på eventyret om gutten som dro til 
Nordavinden for å kreve tilbake melet, 
Grønlands historie var fra en grønlandsk 
legende om Havets Mor, og Canada lot 
seg inspirere av en indiansk legende om 
hvordan verden ble til. Alle deltakerne 
har ekstremt ulik bakgrunn og teate-
rerfaring. Dessverre er det ikke plass til 
å presentere hvert eneste av de dyktige 
menneskene her, så vi fokuserer bare på 
de norske. 

Thomas Johannessen
Først ut er &omas fra Trondheim. Hans 
teaterkarriere begynte veldig tidlig med 
barneteater som sjuåring, den gangen 
med hørende barn. I løpet av skoleårene 
"kk han #ere anledning til å utfolde seg 
på scenen. Da han var 16, ble han med i 
Teater Eureka, som i dag er en underav-
deling av døveforeningen i Trondheim. 

Teaterspirer

Hele ensemblet etter forestillingen.

Dansende alver.

Gutten som gikk til Nordavinden for å kreve 
tilbake melet.

Anne-Line Lønnbu Kirste skriver i denne artikkelen om et spennende teaterprosjekt på tvers av 
landene Island, Grønland, Canada og Norge. 

Ild, vann, luft og jord
I midten av juni i år hadde «Elements» 
premiére i Reykjavik på Island. Forestil-
lingen og den påfølgende turneen var 
resultatet av en gammel idé og lang tids 
planlegging: Noen år tidligere arran-
gerte Magrét Petursdottir, en hørende 

islending, et stort teaterprosjekt med 100 
hørende amatørskuespillere mellom 13 og 
18 år fra #ere land i Norden. Hvert land 
hadde en instruktør som regisserte hver 
sin historie og til slutt ble alle historiene 
satt sammen til en helaftens forestil-
ling. Prosjektet var vellykket og Magrét 
begynte å snuse på tanken om å gjenta 
bragden, men denne gangen med døve 
deltakere.

Som tenkt, så gjort: Det islandske tegn-
språkteateret Draumasmiðjan  («Drøm-
meverksted») "kk hovedansvaret for 
prosjektet, med Magrét Petursdottir som 
prosjektleder. Tegnspråkteatre og ama-
tørteatergrupper for døve i forskjellige 
land ble kontaktet, deltakere ble funnet, 
det ble arrangert workshops i Køben-
havn og i Oslo i februar og mars, og alle 
gruppene jobbet med prosjektet hver for 
seg gjennom hele våren. Da alle trådene 
endelig var samlet på Island i juni, hadde 
«Elements» "re grupper bestående av 
Corinna og Aaron fra Canada med Eli-
zabeth Morris som instruktør; Inuuteq 
og Silva fra henholdsvis Grønland og 
Finland med Bo Hårdell fra Danmark 
som instruktør; &omas, Pernille og 
undertegnede, samt Kolbrún og Gun-
nar fra Island, begge gruppene med Elsa 
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Det var på grunn av sin store interesse for 
teater at &omas valgte å bli med på pro-
sjektet. Hans store drøm er å bli skuespil-
ler, og for å bli en bedre skuespiller er det 
viktig å ta sjanser, samle erfaring og få 
tilbakemelding på det man gjør. &omas 
føler at det å være med i «Elements» har 
lært ham mye om seg selv og det å jobbe 
med andre. Han har også utviklet større 
forståelse for plassering, sceneteknikk 
og arbeidet bak en stor forestilling. Han 
håper at «Elements» vil bli et springbrett 
videre både for amatørteatergrupper for 
døve i form av #ere kurs eller workshops, 
gjerne med støtte fra Teater Manu, og for 
sin egen fremtid som skuespiller, og at 
han en dag blir en del av Teater Manus 
ensemble.

Pernille Vogt Forsbergs 
Pernilles tidligere teatererfaring var å 
delta på en fem ukers studie på Kunst-
høgskolen i samarbeid med Teater Manu, 
hvor hun, &omas og Megan Matovich 
fra USA analyserte og oversatte stykket 
«Sukkerbrød med kaviar». Etter «Ele-
ments» har hun absolutt lyst til å jobbe 
på eller rundt scenen igjen, og i skrivende 
stund er hun for tiden på Island og deltar 
i et amatør"lmprosjekt, noe hun "kk 
mulighet til takket være nettverket hun 
bygget opp da hun deltok i «Elements».

Anne-Line Lønnbu Kirste
Så var det meg, profesjonell danser med 
litt teatererfaring. «Den Standhaftige 
Tinnsoldat» i Teater Manu var min første 
skuespilljobb. Mye senere ble jeg med på 
et samarbeid mellom Teater Manu og 
Kunsthøgskolen, hvor en gruppe døve 
fordypet seg i manusanalyse og scenisk 

så mye at vi ikke greide slutte. Den første 
dagen i København "kk vi uventet fri og 
dermed dro vi alle til Tivoliet. Vi tullet 
fortalte vitser, improviserte små sketsjer 
(godt inspirert av workshopen som vi 
var så heldige å ha i Oslo med Maxim 
Fomitchev, som er profesjonell klovn 
og med i en av forestillingene av det 
verdensberømte Cirque du Soleil), og vi 
lo mye uansett om vi bare var to eller ni 
i rommet. Mye spennende som foregikk 
både på scenen og bak scenen, med andre 
ord.

«Elements» ble en opplevelse for tilsku-
erne også, spesielt på Færøyene. Etter at 
vi hadde spilt i kulturhuset i Torshavn 
på Færøyene, fortalte noen i publikum-
met at det var første gang noensinne at 
de hadde sett tegnspråkteater og de nøt 
hvert sekund av forestillingen. Draumas-
miðjan håper at det vil bli mulig å gjenta 
prosjektet igjen senere, med nye skuespil-
lere, og kanskje på sikt gjøre det til et 
årlig arrangement. Teater Manu også har 
nevnt at de er positive til å være med som 
støttespiller for fremtidige prosjekter. 
Hvis du går med en liten skuespiller i 
magen, bør du vurdere å slenge deg med 
om sjansen skulle by seg, for det er ingen 
tvil om at erfaringene og opplevelsene fra 
prosjekter som dette er #otte å ha med 
seg videre i livet.

Redaktør kommentar:
Forestillingen ble vist to ganger ved Te-
ater Manu i Oslo. NDF prøvde forgjeves 
å få forestillingen til Døves Kulturdager 
i Trondheim.

Deilig avkobling i Den Blå Lagunen på Island.

tegnspråk i fem uker. Jeg ble med på 
«Elements»-prosjektet fordi jeg syntes det 
var spennende å få mulighet til å reise til 
Island for å være med i en forestilling.
Alle tre har altså ambisjoner innen teater, 
men skuespill er ikke den eneste grunnen 
til at vi ble med på prosjektet. Noe av det 
viktigste var selvfølgelig også muligheten 
til å bygge nettverk, å møte og bli kjent 
med mennesker fra andre land, lære å 
samarbeide og kommunisere på tvers av 
kultur og språk, og ikke minst ha det 
gøy.

Fantastisk samhold
Tiden på Island hadde selvfølgelig 
hovedfokus på forestillingen, med alt det 
innebærer av innstudering og "npussing 
av detaljer. Vi øvde så mye på forestil-
lingen at vi til slutt kunne alt forlengs 
og baklengs, noe vi beviste da vi øvde 
baklengs fra slutten i Oslo. Det ble også 
en del venting på grunn av tekniske 
gjennomganger, men heldigvis viste det 
seg at kjemien oss skuespillere imellom 
var så fantastisk at vi ikke hadde problem 
med å få tiden til å gå. En kveld på Island 
skulle vi ha teknisk gjennomgang. Tekni-
keren hadde problem og alt ble forsinket, 
men istedenfor å sette oss ned og kjede 
oss, fant vi ut at vi skulle gå gjennom hele 
forestillingen, men bytte roller.

Turneen etterpå var også en veldig 
hektisk periode, men innimellom "kk 
vi litt fritid som vi utnyttet til det fulle. 
På skipet fra Færøyene til Danmark 
spilte folk «Jungle Speed» til alle hadde 
blåmerker, og den kvelden vi spiste mid-
dag på skipsrestauranten, tiltrakk vi oss 
mye oppmerksomhet fordi #ere av oss lo 
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Nytt i høst er utstillingen Døvblindes 
historier som viser en utvikling fra isola-
sjon til deltakelse i livene til døvblinde 
mennesker i Norge.

Når du først er i Rødbygget, må du stik-
ke innom tegnspråkkaféen og slå av en 
prat med venner og gamle kjente over en 
ka<ekopp. Tegnspråkkaféen i Rødbygget 
vil være åpent lørdag klokken 12 - 18 og 
søndag klokken 11 - 16.

Vi har all grunn til å være stolte av Norsk 
Døvemuseum. I 2012 var museet ett av 
tre norske museer som ble nominert til 
Årets museum i Norge.

Mange store og små museer rundt 
omkring i verden har venneforeninger, 
og det har også Norsk Døvemuseum. 
Medlemmer av venneforeningen har 
gratis adgang til museet hele året. I 
samarbeid med Trondheim Døvefore-
ning, driver venneforeningen lørdagskafé 
i Rødbygget. Her møtes døve i alle aldre, 
studenter på tegnspråk- og tolkeutdan-
ningen og andre tegnspråkbrukere over 
ka<e og va#er og slår av en prat. Gjen-
nom inntekter fra lørdagskaféen og andre 
midler som venneforeningen disponerer, 
har vi muligheter til å støtte aktiviteter 
og prosjekter som Døvemuseet tar initia-
tiv til og utvikler. Gjennom #ere år har 
museumspedagoger og ansatte knyttet til 
Døvemuseet reist ut til skoler og barne-
hager med «Museum på boks». Gjen-
nom dette opplegget, har barn og unge 

Kontonummer:  8601 08 46015

Individuelt medlemskap: kr  150,-
Familiemedlemskap: kr  200,-
Institusjonsmedlemskap: kr  1.000,-

Døvemuseet på Facebook: www.
facebook.com/NorskDove museum,  
nettsider: www.norsk-dovemuseum.no

Besøk Norsk Døve museum i Trondheim
Skal du på Døves Kulturdager i Trondheim i oktober? Da må du ta en tur innom Norsk 
Døvemuseum i Bispegata 9B. Gjennom tekst og tegn, plakater og gjenstander forteller ut-
stillingene om hvordan døve og tunghørte mennesker i Norge har levd. 

fått et innblikk i visuell og tegnspråklig 
kommunikasjon, og kanskje også et lite 
innblikk i hvordan døve lever i samfun-
net vårt.

Venneforeningen skal også bidra til å 
påvirke myndighetene slik at døves liv og 
historie blir dokumentert og synliggjort i 
samfunnet vårt. 

Både Norsk Døvemuseum og Døvemuse-
ets Venner er nasjonale foreninger.

Vil du støtte arbeidet til Norsk Døve-
museum? Bli medlem i Døvemuseets 
Venner. 

Melder du deg inn i venneforeningen og 
betaler medlemskap mellom 15.oktober 
og 31.desember, gjelder kontingenten 
for hele 2014. Det er "nt om du skriver 
navnet ditt i merknadsfeltet, slik at vi ser 
hvem som har betalt.
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Personalia

Død

ELLEN ROSSNES, Bergen, født  
30. november 1940, døde 3. september. 

ARNE LARSEN, Bømlø, født 1953, 
døde 9. september. 

OLVE ARNFINN MARDAL, 
Lørenskog, født 12. februar 1942,  
døde 5. september.

85 år
NANNA HAUKLIEN, Ottestad, blir 85 
år 3. november.
KÅRE ANDERSEN, Vigra, blir 85 år 
14. november.

75 år
GRETA GJELSTEN, Vestnes, blir 75 år 
5. november.
SIGNE KARLSEN, Trondheim, blir 75 
år 17. november.

70 år
ALFRED VANGEN, Hamar, blir 70 år 
1. november.
INGVILD KRISTINE ROALD, Ber-
gen, blir 70 år 7. november.
DONALD BOYD CLANTON, Oslo, 
blir 70 år 12. november.

60 år
ROLF BRYNJAR TRONSMO, Verdal, 
blir 60 år 20. oktober.
ANNY ØDEGÅRD, Oslo, blir 60 år 13. 
november.

50 år
NINA ENDSJØ WENNERSTEEN, 
Sande>ord, blir 50 år 18. oktober.
BERIT JOHANNE OLSEN, Trond-
heim, blir 50 år 28. oktober.
LINE SKAAR, Oslo, blir 50 år 28. 
oktober.
KURT STÅLE KOLSETH, Rugsund, 
blir 50 år 2. november.
SUSANNE MARIE BERGER, Hauge-
sund, blir 50 år 13. november.
TROND PEDERSEN, Øresvik, blir 50 
år 14. november.

I år er det 60 år siden denne "ne gjengen ble kon"rmert i Holmestrand. Jubileet ble 
feiret hjemme hos Einar Walbækken på Hønfoss, der praten gikk løst om gamle skole-
dager og opplevelser på Holmestrand døveskole. På bildet ser vi foran fra venstre Odd 
Helge Landehagen, Einar Walbækken, Berit Nilsen og &orstein Ekerbakke. Bak fra 
venstre Jorunn Toreshol, Ingebjørg Kleiverud, Oliv Berget og Bjørn &ornæs.

Vår beste Lina fyller to år 30. oktober. 
Du er en jente som pryder vår hverdag 
med masse moro, og vi er kjempeglade 
i deg. Klemmer fra lillesøster Tuva, 
mamma Anne Kari Hammer og pappa 
&omas Blix

Kon!rmasjonsjubileum

2 år BEKLAGER
Vi beklager at vi i forrige DT gratulerte 
Britt Lundahl med 70 års dagen, for den 
er først i 2014.

FLYTTER DU?

Husk å melde #ytting til 
Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 
0159 Oslo,

eller e-post: 
medlem@doveforbundet.no
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130 interesserte var stuet sammen i kjel-
leren i Litteraturhuset, det var så fullt 
at noen måtte nøye seg med ståplasser. 
Sammen med Vonen i panelet deltok 
Hedvig Sinnes, forbundsleder i Norges 
Døveforbund - Ruth E. Vatvedt Fjeld, 
prorektor ved Universitetet i Oslo - Mira 
Zuckermann, teatersjef i Teater Manu - 
Tone Tellevik Dahl, leder for helse-og 
sosialkomiteen i Oslo Bystyre. Statpeds 
representant hadde til manges skuf-
felse meldt sykdomsforfall. Rart at de 
ikke klarte å "nne noen vikar blant sine 
mange hundre ansatte. Dyktig leder 
for debatten var Paal Richard Peter-
son, i Foreningen for norsk tegnspråk 
(FONTS).

Det er vanskelig å omtale en debatt med 
så mange tema. Uheldig var det også at 
det var en helse- og sosialpolitiker som 
stilte i panelet fra Oslo kommune, det 
burde selvsagt vært en kulturpolitiker. På 
samme måte med prorektoren fra Univer-
sitetet i Oslo som beleilig kunne henvise 
til at arbeidet med norsk tegnspråk er 
overført til Høgskolen i Oslo og Akers-
hus. Enigheten i blant paneldeltakerne 

-Fra gest til språk 

helge.herland@doveforbundet.no

Å samle så mange en fredag kveld forteller noe om hvor viktig språk er, 
sa direktør i Språkrådet Arn"nn Muruvik Vonen i sin første replikk 
i debatten i Litteraturhuset i Oslo 20. september. 

- 

Spørsmålene som ble disku-
tert var: Tegnspråkets plass 
i det norske samfunnet? 
Hvordan vi kan legge til rette 
for at norsk tegnspråk blir 
mer synlig?  Hvordan heve 
statusen på språket? Hvilke 

utfordringer møter språket, 
og hvordan kan alle bidra? 
Hvem har ansvar for å vide-
reføre tegnspråk i et språkpo-
litiskperspektiv? Spørsmålene 
var mange, men svarene kan-
skje litt færre enn ventet.
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om de #este spørsmål gjorde at debatten 
aldri "kk den temperaturen mange håpet 
på, men som alltid er det nyttig å ha en 
samtale om tegnspråkets fremtid. Vi 
gjengir noen replikker i stikkordsform:

Vonen: I Stortingsmeldingen om norske 
språk som kom i 2008 ble norsk tegn-
språk for første gang omtalt som et språk 
som tilhører vår felles norske kulturarv. 
Språkrådet arbeider blant annet for at 
tegnspråk skal bli mer kjent i samfunnet, 
derfor er informasjon en viktig oppgave 
for oss. Vi har et godt nordisk nettverk i 
spørsmål knyttet til tegnspråk og kontakt 
med alle fagmiljøer i Norge som jobber 
med språket.

Sinnes: NDF jobber politisk for å heve 
statusen til norsk tegnspråk som er et at 
de største minoritetsspråkene i landet. 
I dette arbeidet er Stortingsmeldingen 
som Vonen nevnte av stor betydning. 
Tidligere var de bare døve som brukte 
tegnspråk, men nå brukes det av mange 
andre grupper som familie av døve, ar-
beidskolleger, tegnspråktolker osv. NDF 
er den eneste organisasjonen som jobber 
for tegnspråkets stilling i samfunnet.

Dahl: Vi i Arbeiderpartiet er stolt over at 
det var vår regjering som fremmet Språk-
meldingen. Oslo kommune er opptatt 
av å bygge ut byen slik at den best mulig 
oppfyller kravene til universell utfor-
ming. Dette omfatter ikke bare de som 
bruker rullestol, men i like stor grad også 
en tilrettelegging for døve og hørselshem-
mede. 

Zuckermann: Det har vært en stor utvik-
ling på tegnspråkområdet de siste 10 åre-
ne, språket blir tatt mer på alvor. Teatret 
arbeider mye med oversettelse av manus-
kripter fra norsk til tegnspråk. Samtidig 
er vi opptatt av å utvikle dramaturgi på 
tegnspråk og har i den anledning invitert 
seks forfattere til å utvikle hvert sitt manus 
direkte tilrettelagt på tegnspråk.
 

Fjeld: I den ideelle verden der vi slipper 
å tenke økonomi kunne nok Universi-
tetet i Oslo ønsket å satse på forskning i 
norsk tegnspråk. Men våre budsjetter er 
knappe og ansvaret for tegnspråkfaget er 
overført til Høgskolen i Oslo og Akers-
hus,  dermed bør også utviklingen og 
forskningen skje der.

Dahl: Oslo kommune fordeler penger til 
veldig mange frivillige organisasjoner. Vi 
politikere trenger kanskje å få tydeligere 
presentert at døve er i en særstilling i 
forhold til de andre organisasjonene. Vi 
bruker mye ressurser på at innbyggerne 
skal inkluderes i de tilbudene som kom-
munen gir. Kanskje dere i kontakten med 
kommunen bør få tydeligere fram språk-
perspektivet. Politikerne må utfordres.

Zuckermann: Språket utvikler seg hele 
tiden. Alle døve kan tegnspråk, men vi 
har ikke nok kunnskaper om språket. 
Teater Manu sin visjon er å bli verdens 
beste tegnspråkteater. Vi har lenge hatt 
et godt nettverk med teatrene i Norden, 
men nå er det utvidet til å dekke åtte 
land og vi fortsetter målet for å utvide 
den internasjonale kontakten. I sommer 
hadde vi stor suksess på kulturfestivalen 
Reims i Frankrike.

Vonen: Språkrådet vil ikke styre hvilke 
tegn som skal brukes, vi ønsker ikke 
oss rollen som sier hva som er feil eller 
riktig tegnspråk. I stedet vil vi glede oss 
over rikdommen som er i de språklige 
nyansene. 

Sinnes: I fremtiden får vi færre døve 
og #ere hørselshemmede. Det er natur-
lig å anta at det vi til nå har kalt døves 
identitet vil endres. Poenget er at mange 
hørselshemmede fortsatt vil fungere som 
sosialt døve og derfor vil ha stort utbytte 
av å lære tegnspråk.

Noen kommentarer 
fra publikum:
Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær i 
NDF: NDF har diskutert å bytte navn 
til Tegnspråkforbundet, men har landet 
på at NDF er et så godt innarbeidet mer-
kenavn at vi ikke vil bytte. Jeg vil gjerne 
invitere politikere fra Oslo til et to timers 
kurs der vi gir informasjon om norsk 
tegnspråk og døves kultur.

Hilde Haualand, FAFO-forsker: NAV 
disponerer mest av de tegnspråklige 
pengene i landet til sin tolketjeneste, men 
organiserer og administrerer sine tjenes-
ter slik at det stadig skaper frustrasjonere 
blant oss brukere. Vi må ofte klarer oss 
uten tolk, slik at vi må droppe viktige 
møter og annet.

Sinnes: NDF vil slåss for at tolketjenes-
ten skal bli bedre, det er en sak som har 
topp prioritet hos NDF.

Vidar Sæle, daglig leder i Oslo Døve-
forening: Vi jobber for å få til et Døves 
Kulturhus i Oslo. Det bor 1.500 døve i 
Oslo, i tillegg til andre grupper som bru-
ker tegnspråk. Vi ser at andre kommuner 
gir betydelig mer tilskudd til driften av 
døveforeningene enn vi får – blant annet i 
Bergen som mottar betydelig større støtte.

Dahl: Det er viktig at dere presenterer 
visjonen for et Døves Kulturhus i Oslo på 
en god måte. Det naturlige ville være om 
det ble et samarbeid mellom stat, kommu-
ne og private aktører. Det er fullt mulig å 
påvirke politikerne, men det er viktig at 
alle god krefter trekker i samme retning.

Zuckermann: Et eget kulturhus er helt 
avgjørende for fremtiden vår. Vi vil ikke 
bare tre<es i et hus der vi er på besøk, 
men få oppleve at vi er på hjemmebane.

Vonen: Et slikt hus er ekstra viktig når 
døveskolene nedlegges. Det er behov 
for en ny, felles møteplass. Et sted der 
tegnspråk kan leve. Som Dahl sier om 
alle gode krefter forenes må dette være 
mulig å få til.   

Etter to timer skyndte noen seg hjem til 
Skavlan, mens andre koste seg med et 
glass vin og lot praten om temaene fort-
sette like til morgengry. Ros til Språkrå-
det og Fonts for at de får oss ut av sofaen 
og reiser spørsmål til ettertanke. Bare et 
hjertesukk til slutt: Vi håper neste debatt 
kan bli i et lokale der vi sitter godt, ser 
godt og puster godt. Det fortjener både vi 
og norsk tegnspråk.

Paneldeltakerne før debatten tar til, fra høyre Mira Zuckermann, Hedvig Sinnes, Ruth E.V. Fjeld, 
Arnfinn Muruvik Vonen og Tone Tellevik Dahl. Helt til venstre møteleder Paal Richard Peterson 
og tegnspråktolken.
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Stavanger kan han med rette kalle seg 
en ekte siddis. Han er stappfull av godt 
humør, lune historier og mange opplevel-
ser gjennom 86 år.
- Jeg er kommet med hurtigbåt, det tar 5 
timer fra Stavanger. I mine yngre dager 
var det vanlig å reise med «nattruten». Da 
dro vi fra Stavanger fredag klokken 22 
og var fremme i Bergen klokken 07. Der 
stod døve venner på kaien og tok imot 
oss. Vi ble fraktet direkte til døveforenin-
gen og frokost. Ofte hadde vi bykamper 
i sjakk og fotball. Jeg var aktiv i begge 
idrettene, men sjakk var min største 
interesse. Jeg husker at jeg slo bergense-
ren Eilif Ohna i en kamp, det var stort 
for meg for han var en toppspiller. Da 
hadde jeg nytt to glass vin før kampen, så 
kanskje jeg var dopet – men dette trenger 
du ikke å skrive i bladet.
- Du har reist til andre byer enn bare 
Bergen?
- Ja, jeg har besøkt 17 europeiske land 
og deltatt på #ere verdenskongresser 

De kom fra hele landet. 100 glade pensjonister samlet i Bergens stilfulle døvesenter for å feire 
at den lokale pensjonistgruppen har holdt det gående i 40 år. Smil og latter, gode historier og 
årelangt vennskap preget samværet blant deltakerne i alderen 60 pluss til 90 år. Vi skulle ønske 
mange foreldre til døve og hørselshemmede barn kunne vært en #ue på veggen sammen med 
oss. Foreldre som er usikker og spent på hvordan de skal gå med barna i fremtiden. Den sprud-
lende pensjonistgjengen beviste at livskvaliteten ikke sitter i ørene, men mellom ørene.

Glade pensjonister 
feiret i Bergen helge.herland@døveforbundet.no

Nestleder Arild Johan Øynes (bildet 
under) fra Pensjonistforbundet foreleste 
om forbundets arbeid og de rettighetene 
som pensjonistene har. &orbjørn Johan 
Sander gav et historisk tilbakeblikk på 
pensjonistgruppenes historie i Norge, 
slik bare han kan gjøre. Det var grup-
pearbeid med friske meninger og gode 
konklusjoner på mange spørsmål knyttet 
til det å bli eldre. Men først og fremst var 

det dager med sosialt samvær med den 
gode praten, drikken og maten. Det siste 
sto mesterkokken Aud Våge Johannessen 
i spissen for på døvesenterets splitter nye 
kjøkken. Middagene hun tryllet fram var 
en Michelin stjerne verdig.

Stand in for presidenten
Blant deltakerne slår vi av en prat med 
Kurt Aanestad. Født og oppvokst i 



136/2013 Døves Tidsskrift 136/2013 Døves Tidsskrift

for døve. I tidligere Jugoslavia ble vi 
nordmenn invitert til hageselskap hos 
ambassadøren, vi kunne plukke plommer 
direkte fra trærne, minnes Kurt.
- Men den største opplevelsen hadde jeg 
i Warszawa. Det var vel i 1967. Jeg var 
for seint ute til åpningen av verdens-
kongressen. Alle var på plass i salen. Jeg 
kom pent antrukket, men utenfor døren 
sto det "re vakter i stram givakt. Til 
min store overraskelse hilste de og åpnet 
dørene for meg. Da jeg kom inn i salen 
reiste folk seg. De trodde at det var den 
polske presidenten som kom. Han skulle 
åpne kongressen, men kom to minutter 
senere. Litt skamfull fant jeg heldigvis 
et ledig sete og gjorde meg så liten som 
mulig, ler Kurt.
Han forteller om gode år på Holme-
strand døveskole og yrkesskolen i Bergen. 
Historier om en tid >ernt fra våre dager. 
Ikke minst når det gjelder arbeidslivet.
- Jeg jobbet som ganske ung gutt i Gart-
nerhallen, der jeg spikret trekasser som 
det skulle pakkes frukt i. Jeg tjente 5 øre 
kassen. Målet var å klare 100 kasser for 
dagen, slik at lønnen ble 5 kroner dagen.
- På yrkesskolen ble jeg utdannet skred-
der og prøvde meg noen år i faget, men 
trivdes ikke. Jeg jobbet en tid med å 
montere hjul på barnevogner, før jeg 
"kk jobb som lagerarbeider. Vi sendte 
ut sykler til hele landet. Der var jeg i 34 
år til fabrikken ble nedlagt og jeg ble 
pensjonert.
- Mange klager over lave pensjoner, sliter 
du økonomisk?
- Nei, jeg har det bra. Jeg bor i en om-
sorgsleilighet med husleie med kr. 7.500 
pr. måned – men det går "nt med den 
pensjonen jeg har og med bostøtte i til-
legg. Jeg synes jeg lever et godt liv.
- Hva gjør du på fritiden?
- Jeg er dårlig til beins og går ikke så mye 
ut, men i den lyse årstiden er jeg innom 
døveforeningen ofte. Så prater jeg med 
de andre som bor i omsorgsleilighetene. 
Vi har mulighet for å tre<es i en felles 

stue. Jeg ser mye på TV, nyheter, sport og 
dokumentarprogrammer. 
- Jeg blir eldre og har vært igjennom pe-
rioder med sykdom og jeg tar en dag av 
gangen. Jeg er ikke redd for døden, men 
så lenge jeg er frisk og kjekk vil jeg leve 
så lenge jeg kan. På dette tre<et i Bergen 
Døvesenter har jeg hatt det veldig kjekt, 
da går timene fort og jeg er så oppspilt 
at jeg ikke trenger middagssøvnen min 
engang, humrer Kurt Aanestad, den 
evigglade ungkaren fra oljehovedstaden.

Nyforelsket fremdeles   
- Vet du, vi er like forelsket i dag som 
for…. hvor lenge har vi vært gift, jo i 54 
år og fortsatt like glade i hverandre. Han 
"kk tak i meg på en fest på døvehytta i 
Trondheim. Vi var forlovet i tre år, ble 
gift og så kom det tre barn – men alt i 
riktig rekkefølge, sprudler Else Evensen.
Hun er bare 78 år, en frisk jente fra 
Molde som altså fant lykken hos Einar 
Evensen i bartebyen.
- Jeg arbeidet først på sykehuset i Molde, 
så ble jeg hushjelp.
- Hushjelp?
- Ja, det var vanlig for «"ne» folk den 
gang å ha en hushjelp som lagde mat, 
vasket hus og klær - og passet på ungene. 
Da jeg snakket med far om å #ytte til 
en større by, med #ere døve, sa han først 
et tydelig nei til at jeg kunne #ytte til 
Stavanger. Det var for langt borte fra 
Molde. Han sa et enda tydeligere nei 
da jeg spurte om å få #ytte til Oslo, det 
kom ikke på tale, en stor og farlig by. 
Den gang lyttet unge kvinner på fedrene 
sine. Til Trondheim "kk jeg til nød 
lov å #ytte, det var nær hjembyen – og 
han følte han kunne nå meg om det var 
nødvendig.
- I Trondheim jobbet jeg i 23 år på Nidar 
sjokoladefabrikk. Jeg elsker sjokolade, vet 

du og spiste alt for mye. Det måtte jeg 
slutte med før det ødela helsen min.
Else blir blank i øynene når hun fortel-
ler om "re barnebarn og gledene de gir 
besteforeldrene.
- Vi har solgt huset vårt og #yttet i en 
mindre leilighet. Det er mye enklere og 
mer praktisk for oss gamle. Det frigjør 
også penger slik at vi har en god økonomi 
som tillater oss å reise og oppleve nye ste-
der og slik at vi kan kose oss med et glass 
vin til maten. Vi er heldige og lever er 
godt liv. Vi vil gjerne bli så gammel som 
mulig, bare helsen er snill med oss. Det 
gjelder å tenke positivt, kose oss og gjøre 
det beste ut av hver dag, sier Else før hun 
røper en hemmelighet for oss.
- Jeg har verken Molde eller Rosenborg 
som favorittlag. Mitt lag er Odd fra 
Skien. Der spiller min nevø Jone Samu-
elsen, avslutter Molde-rosen Else Evensen 
og skynder seg inn til kjæresten Einar.
Arrangørgruppen fra Bergen Døvesenters 
seniorgruppe gjorde en kjempeinnsats de 
tre dagene gjestene var i byen. De ser-
verte mat, ryddet lokalet, vasket og sto på 
– hele tiden med et smil på lur. Glemte vi 
å skrive at sola skinte de to første dagene 
og at noen regnbyger gjorde byen ekstra 
ren den siste dagen. 

Kurt Aanestad. Else Evensen.
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Foreningen hørende barn av døve - CODA1 Norge har 
gjennomført sin åttende samling i rekken, vi har eksistert 
siden 2005 og er i gang med å planlegge 10-årsjubileet i 
2015. Medlemsmassen vår har vært stabilt lav, men i år 
har vi hatt en liten økning og nå har vi hele 34 betalende 
medlemmer, noe som er rekord! Alle hørende barn av 
døve kan bli medlem, likevel er bare en bitteliten del av 
medlemsmassen under 18 år, pussig nok.  

En forening med så få medlemmer får vel ikke til så mye, 
tenker du kanskje? Tvert i mot, i samarbeid med Norges 
Døveforbund, og spesielt med Ål folkehøyskole- og kurs-
senter for døve, har vi fått til veldig mye. 

De siste "re årene har vi for eksempel arrangert leir for 
hørende barn av døve foreldre på Ål folkehøyskole, og 
det har vært en stor suksess! Denne sommeren var nesten 
60 barn på leir, og det er alltid en fryd å se hvor kjekt de 
synes det er å være sammen. Ungdommer på samling har 
også kost seg på Ål. 

Til tross for veldig få medlemmer, så får CODA Norge til 
mye, men vi vil gjøre mer. Et område vi har fokus på akk-
kurat nå er  KODAbarns rett til tegnspråkopplæring. Stor-
tingsmelding nr. 35 (2007-2008) «Mål og meining - Ein 
heilskapleg norsk språkpolitikk» er et viktig dokument i den 
sammenhengen. Den fastslår at  et overordnet politisk mål 
er alles rett til språk; «å få utvikla og tileigna seg det norske 
språket, bokmål og nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige 
morsmål eller førstespråk, inkludert teiknspråk,  (...).»

Hørende barn av døve foreldre utvikler vel tegnspråk 
ganske greit? De  lærer det jo av sine foreldre, gjør de 
ikke? Joda, i den grad foreldre bruker tegnspråk i samtale 
med barna, så lærer mange ganske mye, noen kan også 
tegnspråk #ytende. Likevel er det en kjensgjerning at når 
barna begynner i barnehage, så starter den  talespråklige 
utvikligen i fullt monn, og foreldre ser ofte at den utvik-
lingen raser forbi tegnspråket, og da starter utfordringene 
i familiens kommunikasjon. 

Spaltisten i siste Døves Tidsskrift  skrev følgende vel-
kjente replikkveksling:  

- Hva sa du?
- Glem det, det var ikke viktig. 

Dette kjenner døve foreldre og deres hørende barn seg 
igjen i. Barn har sjelden tålmodighet til å gjenta det spen-
nende de ville fortelle fra barnehagen, når mor eller far 
ikke oppfatter hva de sier. Barna kan ikke alle tegn for det 
som skjer i barnehagen, på skolen, på fotballtrening eller 
i speideren,  og da kan det bli en utfordring å snakke om 
det hjemme. Det sies at «samtalen er språkutviklingens 
vugge». Gjennom samtalen utvikler vi både språket vårt 
og dermed evnen vår til å re#ektere og diskutere og forstå 
verden. Noen av de viktigste samtalepartnerne vi har i 
livet er våre foreldre. Hørende barn med en eller #ere 
døve foreldre bør derfor ha krav på å lære det språket de 
enklest kan føre gode samtaler med foreldrene på, nemlig 
tegnspråk. CODA Norge vil jobbe for at dette kravet skal 
oppfylles, men vi kan ikke gjøre det alene. Vi må gjøre 
det sammen med døve foreldre. Hørende barn av døve 
foreldre er minoritetens barn, og foreldre skal kjempe for 
sine barns rettigheter. 

For noen uker siden inviterte Rådgivingskontoret for 
hørselshemmede i Oslo, og CODA Norge til et møte 
om dette temaet. Oppmøtet var overveldende og alle var 
enige om at tegnspråkopplæring for KODAbarn er viktig, 
men vi  var også enige i at vi ikke kan klare det uten 
foreldrene til disse barna. 

Kommunikasjonen skjer i familien, foreldrene er famili-
ens sjefer og døve foreldre må komme på banen! 

Så, døve foreldre med hørende barn: snart blir dere invi-
tert til å ta et tak. Er dere med?

Kommunikasjon i familien  
- hvem har ansvaret?
Av Torill Ringsø

Spaltist

1CODA står for «Children of Deaf Adults», en betegnelse for dem over 18 år. KODA står for «Kids of Deaf Adults», og det er de under 18 år.
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Vanskelig å velge yrke?
Fra videregående skole til arbeidsliv eller høyere studier

22.-24. november arrangerer Norges Døveforbund det årlige arbeidslivsseminaret. 
- Hvilke valg har du tatt – og skal ta?
- Hvilke råd og veiledning trenger du for å ta gode valg fremover?
- Hvor godt kjenner du dine rettigheter?
- Hvor godt kjenner du deg selv og dine sterke sider?
- Hva kan det offentlige tilby deg som student og som arbeidstaker?
Går du, har du gått eller ønsker du å gå på videregående skole? Bli med!

Praktisk informasjon:
Sted: Thon Triaden Hotell i Lørenskog. Gamleveien 88, 1476 Rasta
Påmelding innen 1. november 2013 og spørsmål til: thomas.blix@doveforbundet.no

Seminaravgift: 
Kr. 700,- for per person i dobbeltrom (1800 for ikke-medlemmer)
Kr. 900,- for enkeltrom. (2000 for ikke-medlemmer)
NDF dekker reise- og hotellutgifter.
Alkoholfritt

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av landets eldste brukerorganisasjoner. 
Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke 
døve og hørselshemmedes situasjon på alle områder i samfunnet. Norges Døveforbund har opp-
rettet stiftelser som samarbeider med forbundet med formål å styrke kunnskap om og anerkjen-
nelse av norsk tegnspråk. Disse er Teater Manu, Døves Media og Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve. 

Administrasjonssekretær i 50-100 % engasjement
Vi søker etter en person som kan avlaste deler av generalsekretærens oppgaver.

Arbeidsoppgaver
- Forberedelse av styresaker og styremøter
- Planlegge/tilrettelegge møter og arrangementer
- Reisebestillinger
- Korrespondanse
- PC- og dokumentarkiv 

Sekretæren vil også kunne fungere som støttespiller for andre på kontoret.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker etter en administrasjonssekretær som er rask og nøyaktig og til enhver tid har oversikt. 

- Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God i skriftlig framstillingsevne er en forutsetning, og 
gode språkkunnskaper i norsk og engelsk er en fordel.

- Du må være en person som tar ansvar, er pliktoppfyllende, selvgående og initiativrik.
- Gode datakunnskaper er en forutsetning (Word, PowerPoint, Excel).
- Serviceinnstilt og positiv. 
- Utdannelse innen kontor- og administrasjonsfag er en fordel.

Vi kan tilby
- Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver
- Svært godt arbeidsmiljø som har høyt engasjement for sakene vi arbeider for
- Fleksibilitet og lønn etter avtale
- Ordnende arbeidsforhold og medlemskap i pensjons- og forsikringsordning

Spørsmål om stillingen sendes til Bjørn A. Kristiansen, bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no.
Søknadsfrist: 28. oktober 2013.
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Nå er det høst de fleste steder i landet, med mange flotte farger, og arrangementer 

strømmer på. Snart skal også NDFU gjennomføre sitt årlige seminar for 

ungdomsklubbene med valgmøte hvor nytt styre for NDFU skal velges. Det blir 

spennende å se hva som skjer, og NDFU har egen Facebook-side hvor det oppdateres 

fra valgmøtet. Da kan dere som ikke har mulighet til å delta få med oppdateringer via 

Facebook.

Nåværende NDFU-styre er også glade for å ha fått ansatt ny ungdomskonsulent i 50 % stilling, 

noe som kommer alle til gode. Mer informasjon kan du finne nedover på siden her. Dere 

som skal delta på seminaret eller Døves Kulturdager vil få muligheten til å hilse på henne, og 

fremover blir det mange flere muligheter til å hilse på vår nye ungdomskonsulent. 

Første helgen i oktober representerte to personer NDFU på en konferanse vedrørende temaet Nordisk 

Mangfold i regi av Norsk Målungdom, og noen av temaene som ble diskutert er tegnspråk og nordisk 

tegnspråks fremtid. En artikkel rundt dette vil komme i neste nummer av Døves Tidskrift. NDFU oppfordrer 

til atflere skal komme med tips til konferanser/kurs/seminarer som kan være aktuelt for NDFU og våre 

medlemmer.

På gjensyn!

Kjære lesere!

NDFUs NYE UNGDOMSKONSULENT

NDFU har i en periode vært uten ungdomskonsulent og det er stort å kunne fortelle at 

nå vi har ansatt ny ungdomskonsulent!

Ellen Østrem er en 38 år gammel haugesunder som i flere år har bodd i Bergen, men 

har nå flyttet til Vestfold. Ellen er en sprek dame som tidligere har vært aktiv i barne- 

og ungdomsutvalget i Norges Døveforbund, i det som nå heter NDFU, så hun kjenner 

til flere av arbeidssakene til NDFU. Ellen har jobbet tidligere som miljøterapeut og 

boleder på henholdsvis Bjørkåsen videregående skole og Signo Dokken. Hun har 

vært aktiv i Bergen Døvesenter og frivillig hos NDFU. På fritiden liker hun å være med 

venner, trene og gå turer – en aktiv dame som passer godt inn hos NDFU!

I mai 2013 ble Ellen valgt inn i Norges Døveforbunds forbundsstyre, et verv hun nå har permisjon fra i 

prøvetiden som ansatt hos NDFU. Dersom hun fortsetter som ansatt etter prøvetidens utløp går hun av fra 

sitt verv i Norges Døveforbund.

NDFU ønsker å si velkommen til Ellen, og NDFU er glade for å ha henne med på laget fremover!

DNUR-MØTE, DANMARK, 30. AUG. – 1. SEPTEMBER

Julie Ane Holst og Ingvild Larsen Skjong representerte Norges Døveforbunds Ungdom under Døves 

Nordiske Ungdomsrådsmøte (DNUR) i helga fra 30. august til 1. september i Danmark.

Først fikk DNUR sammen med Døves Nordiske Råd (DNR) i København mulighet til å orientere den finske 

ambassaden og Nordisk Ministerråds kontor om viktige saker som blant annet tegnspråksituasjonen i 

Danmark, DNURs saker som førerkort i de nordiske landene og tolking tilknyttet studieopphold i andre 

nordiske land. Det var viktig å gjøre ambassadørene (den norske ambassadør var også tilstede) kjent med 

hvilke saker DNR og DNUR arbeider med, og hvorfor vi ønsker endring. DNUR og DNR fikk også mulighet 

til å ta opp saker som nordisk språkkonvensjon, manglende formell anerkjennelse av dansk tegnspråk, og 

manglende tegnspråkstilbud til døvfødte barn i Danmark og unge døves adgang til utdannelse i Norden 

med tolk. 

NYTT FRA NDFU
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Eva Skovli og Fabian Stang

Etter møtene på fredagen i København ble resten av 

helgen lagt til i Castberggård i Velje. Der ble det et 

gledelig gjensyn med alle vi traff i Nuuk, Grønland i 

fjor, også de døve grønlenderne.

DNUR gjennomgikk mange ulike saker denne 

helgen; de vanlige landsrapportene, strukturen over 

arbeidsoppgavene/ansvarsoppgavene for DNURs 

president og sekretær. DNURs nye hjemmeside og 

nordiske leire ble også diskutert. Sistnevnte med 

en evaluering og oppsummering av sommerens 

Nordiske Barneleir i Sverige, og forberedelsene til 

neste års Nordiske Ungdomsleir i Finland, som vil 

bli arrangert rett etter Nordisk Kulturfestival.

DNUR hadde i tillegg et møte med DNR hvor 

vi evaluerte felles møter, og her ble nordisk 

kulturfestival også tatt opp. 

Neste DNUR-møte vil finne sted i løpet av våren 

2014 i Norge.

Eva Skovli om Jobbstafetten 2013

Jobbstafetten er et initiativ satt i gang av 

Inkluderende Arbeidsliv-rådet i Oslo. Kampanjen 

Jobbstafetten skal inspirere både arbeidsgivere og 

unge med nedsatt funksjonsevne til å se verdien av 

deres arbeidskraft som norsk arbeidsliv trenger. 

To døve ungdommer har deltatt i årets kampanje, 

og NDFU har snakket med den ene av dem, 23 år 

gamle Eva Skovli:

Hvordan hørte du om prosjektet?

Jeg fikk høre om prosjektet gjennom en venninne 

som hadde lest om det på Telenor Open Mind sin 

Facebook-side. 

Hva fikk deg til å søke om å få delta i prosjektet?

Jeg fikk min bachelorgrad i Kreativitet, Innovasjon 

og forretningsutvikling i vår og hadde ingen 

konkrete planer for høsten. Jeg syntes Jobbstafetten 

hørtes spennende ut og bestemte meg for å søke.

 

Hvordan gikk det til at du ble med?

Jeg fikk en e-post med beskjed om at om jeg var 

valgt ut til å delta i Jobbstafetten.

Hvordan har du følt deg mottatt i prosjektmiljøet?

Jeg følte meg svært godt mottatt og alle er veldig 

hyggelige.

Hvor jobbet du under prosjektet, og hva jobbet du 

med?

Jeg jobber hos ordføreren på Rådhuset i Oslo. 

Jeg jobber med research om Rådhuset og 

hjelper til med forberedelser til et stort fremtidig 

idrettsarrangement.

Hva opplevde du under prosjektet?

Mye forskjellig! Jeg har vært med på ulike møter 

i Rådhuset, vært med ordføreren på mottakelser, 

observert valglokaler med valgobservatører 

fra ulike land og hilst på Kristin Halvorsen for å 

nevne noe. Ellers har jeg for det meste jobbet 

med arbeidsoppgavene mine. (Om du vil vite mer 

kan du lese Evas blogg hos Jobbstafetten; www.

jobbstafetten.no).

Hva slags følelser sitter du med igjen etter 

prosjektet?

I skrivende stund har jeg en uke igjen. Jeg 

sitter igjen med en god følelse, det har vært 

kjempespennende å få prøve ut en arbeidsplass 

med bare hørende. 

Er prosjektet noe du vil anbefale flere døve 

ungdommer å delta på i fremtiden?

Absolutt, hvis man har lyst på en måned med 

verdifull arbeidserfaring i et hørende miljø. 

Sist men minst: Er det et prosjekt du vil være med 

på igjen?

Jeg blir gjerne med igjen!

I dette nummeret har vi et av NDFUs første intervju i 

Døves Tidskrift, og vi vil gjerne ha flere tips fra dere 

lesere om andre emner/personer vi kan intervjue i 

fremtiden. 

NDFU takker Eva for å la oss få muligheten til 

å intervjue henne, og ønsker  samtidig å si at 

Jobbstafetten er et flott initiativ som vi håper flere 

vil søke på til neste år. 

Terminlisten fram til jul er tilgjengelig på Facebook-

siden vår og på www.deafnet.no.
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Det forteller senterleder !or Børre Sangesland ved Nasjonalt 
senter for hørsel og psykisk helse (NSHP). De holder fremdeles 
til i de gamle sykehjems husene på Gaustad, men alle gjerder 
og stengsler er borte – og inne er lokalene lyse og trivelige. 
Døve og hørselshemmede som bruker senteret får behandling 
poliklinisk, altså de får timeavtaler og samtaleterapi, men ingen 
bor på avdelingen.  

Vi besøker NSHP fordi vi i vårt arbeid som journalist av og til 
møter døve som er psykisk syke og som er innlagt ved lokale sy-
kehus der ingen har kompetanse i tegnspråk – og der pasientene 
må kjempe for å få tilgang til tegnspråktolker.
- Vi har ikke opplevd noe stort ønske fra døve om at vi skal 
opprette en sengeavdeling. Den ene sengen vi har er sjelden i 
bruk. De som trenger behandling over tid vil oftest legges inn 
på et sykehus nær familie og venner, og da er det viktig med 
god tilgang til tolker. Det jobber vi kontinuerlig med å bedre. 
Vi må bare fortsette å informere de lokale sykehusene om døves 
og hørselshemmedes språklige situasjon, sier Sangesland og 
tillegger:
- Systemet skal være slik at når en døv eller hørselshemmet blir 
innlagt på en sengeavdeling ved et lokalt psykiatrisk sykehus så 
skal vi ha melding om dette. Vi har muligheter til å bistå det 
lokale sykehuset i behandlingen.
Gro Hege Saltnes, overlege i voksenpsykiatri ved NSHP legger 
til:

Ingen 
senge-
avdeling 
i psykiatrien

helge.herland@doveforbundet.no

- Vi disponerer en seng til døve her på sykehuset. Den er ikke akkurat på vår avdeling, men på 
en nærliggende avdeling vi har tett kontakt med. Det er ikke så ofte at det tilbudet er i bruk.

- De #este døve og hørselshemmede vil helst ikke at andre kjen-
ner til at de er psykiatriske pasienter, det er fortsatt et stort tabu 
om dette. Det er også slik at de som trenger plass på en sengeav-
deling har ulike psykiske sykdommer, dermed har de behov for 
ulik behandling og oppfølging.

NSHP har de siste ti årene vokst seg stor. Det er nå 30 stillinger 
ved senteret, blant annet en egen enhet for barn og unge. Det 
høres mange ut, men det døve ofte glemmer er at det er et stort 
antall hørselshemmede brukere av de tjenestene som gis fra 
Gaustad. 

Det er opprettet en egen enhet for barn og unge (0 – 18 år) og 
deres familier. Tilbudet omfatter både døve barn av hørende 

NDFs Sissel Gjøen er glad for at NSHP gir et bredt tilbud til døve.
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foreldre, og barn av døve foreldre. For å få tilgang til NSHPs 
tjenester må familiene gå veien om sin fastlege som må henvise 
videre til det lokale helsevern for barn og unge med kopi til 
NSHP.
- Også på enheten for voksne må man ha henvisning fra lege, 
psykolog eller poliklinikk for å få behandling. Vi tilpasser kom-
munikasjonen den formen som klienten foretrekker: Tegnspråk, 
talespråk, tegn til tale, bruk av tolk, tydelig tale, skriftlig kom-
munikasjon og taktil kommunikasjon, informerer Saltnes.
- Det $nnes regionale tilbud til døve og hørselshemmede både 
i Tromsø som har ansvar for Nord-Norge, Trondheim med 
ansvar for Midt-Norge og Bergen som dekker Vestlandet.  Her 
på Gaustad har vi selv ansvar for Østlandet og Sørlandet. Det 
er ikke så mange stillinger på hvert av de andre stedene og de 
er delvis under oppbygning, men døve i disse landsdelene bør 
kontakte disse for å få hjelp, påpeker Sangesland.
Han mener tilbudet til døve og hørselshemmede er et lavter-
skeltilbud, det er lett for klientene å få kontakt og timeavtaler, 
på den måten et tilbudet bedre enn det som $nnes til hørende.
I en tid der stadig #ere døve tar høyere utdanning er det natur-
lig å spørre !or Børre Sangesland hvor mange ansatte i staben 
deres som selv er døve?
- Vi har 2 – 3 døve ansatt hos oss, men ønsker oss #ere. Vi ser 
på døve arbeidstakere som en berikelse for avdelingen.
Visjonen for NSHP er: De skal bidra til at døve og hørselshem-
mede får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern som den 
hørende befolkningen får. Senteret skal være ledende både 
nasjonalt og internasjonalt.
- Vi har et tverrfaglig team som samarbeider med det lokale 
hjelpeapparatet i kommunene, spesialisthelsetjenesten og pårø-
rende – og vi jobber hele tiden med å spre informasjon om oss 
selv både til pasienter, pårørende og den lokale helsetjenesten, 
avslutter senterlederen. 
På nettsiden til NSHP, www.nshp.no, $nnes det mer informa-
sjon om det tilbudet som $nnes. Her er viktig kontaktinforma-
sjon:

Oslo universitetssykehus HF, 
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, 

Aker sykehus, Postboks 4959

0424 OSLO.

Telefon 22 92 35 20

nshp@ous-hf.no

Besøksadresse: Sognsvannsveien 21, 

Gaustad sykehus, Bygg 3, 1. etasje.

Helse Midt-Norge - barn og unge
Besøksadresse:  Saupstadsenteret, 

Saupstadringen 7, 7078  Saupstad

Postadresse:  Pb 6810 Elgseter, 7433  Trondheim

Tlf: 72 82 24 40

Helse Midt-Norge – voksne
Besøksadresse: Østre Rosten 55, 7075 Tiller

Postadresse: Østre Rosten 55, 7075 Tiller

Tlf: 73 86 40 00

Helse Vest - voksne
Besøksadresse: Sentralblokka, 2 etg, 

Haukeland universitetssykehus.

Postadresse: Klinikk for psykosoma�sk medisin, 

Haukeland universitetssykehus HF, 5021 Bergen

Tlf: 48 14 76 83

Helse Nord – voksne
Postadresse: Universitetssykehuset N-Norge, 

Regionssenteret for døvblinde, 

Hørsel og psykisk helse, postboks 88, 9038  Tromsø

Tlf: 97 10 49 30

Mail:  elena.hauge@unn.no

Helse Nord har ikke noe �lbud for barn og unge.
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Norge rundt

Tolkekrise i Troms også
- Tross møter. lovnader, og foredrag om hvordan tilbudet for 
å få tolk ved akuttbehov skal virke opplever jeg at systemet 
ikke fungerer, forteller Knut Nilsen.
Han jobber på fritiden som organisasjonssekretær for døve i 
Troms.
- I løpet av det siste året har jeg hatt telefon i helger og på 
kveldstid 3 - 4 ganger fra legevakt eller døve som har akutt-
behov for hjelp. Delvis fordi legevakten ikke $nner nummer 
for å bestille tolk ved akutt behov, og delvis for at døve ikke 
får svar fort nok.

Knut forteller at han en gang klarte å få tak i tolk selv. Ved 
et annet tilfelle måtte han selv stille opp for å hjelpe. Da 
gjorde han det uten å ta betaling da han mener den typen 
arbeid kan sidestilles med å kjøre piratdrosje. Men hva gjør 
man ikke når kjente trenger akutthjelp og det ikke er tolk å 
oppdrive, spør han.

- En kveld ble det bestilt akutt-tolk klokken 18.29 til lege-
vakten i Tromsø. Klokken 21.37 kom det svar fra tolk med 
spørsmål om hvor man skal møtes. Tre timer uten livstegn 
fra tolkene. Hvis dette er maksfart på svar fra tolk for akutt-
hjelp, så, ja hva skal jeg si: Blålysene var i hvert fall ikke på 
under denne utrykningen. Derfor måtte jeg pånytt trå til.

Knut Nilsen spør tolketjenesten hva som må til for å få et 
system som fungerer? Et dødsfall? Store oppslag i VG og 
TV? Eller har tolketjenesten andre forslag, spør organisa-
sjonssekretæren i nord. 

Vi har mye å takke 
Sverre Bruland for

Tidligere dirigent for 
Kringkastingsorkes-
teret Sverre Bruland 
døde 24. september, 
90 år gammel. Han 
var en god mann for 
døve. Som bestefar til 
en døv jente var han 
brennende engasjert i 

hvordan tv-tilbudet til vår gruppe kunne bli bedre. Som NRKs 
egen dirigent kjente han mange i NRK-huset og dørene hos 
sjefene sto alltid åpen for ham. Dette var til stor hjelp for NDF 
på 1990-tallet som arbeidet for å få mer tegnspråktolking og 
teksting i NRK. Bruland knyttet kontakter mellom NDF, tv-
teknikerne og de som tar avgjørelsen i NRK og var en pådriver 
for å få i gang tegnspråkkanalen. I dag gleder vi oss daglig over 
de tegnspråktolkete sendingene på NRK og minnes Sverre 
Bruland i glede og takknemlighet.

Nattland skole i Bergen
Byggearbeidene ved Nattland skole i Bergen går fremover. Som 
kjent skal elevene på Hunstad skole overføres dit når skolen står 
klar en gang ved årsskiftet 2014 - 2015. Skolen er dimensjo-
nert for 600 elever. I tillegg skal skolen gi plass til 20 døve og 
hørselshemmede heltidselever, pluss 60 deltidselever som hører 
under Statped Vest sitt ansvarsområde, og også kurslokaler til 
30 elever. Også Pinnelien barnehage skal lokaliseres til Natt-
land skole med 29 plasser for hørselshemmede og hørende barn. 
På den måte er det håp om å bevare det tegnspråklige lærings-
miljøet i Bergen.

Teatersjef Mira Zuckermann har 
fått forlenget sin åremålskontrakt 
til å gjelde ut 2018. Hun har vært 
teatersjef siden 2001, og dette blir 
hennes tredje teatersjefperiode.  
- I den neste perioden vil jeg foku-
sere på å videreutvikle den særegne 
språklige og visuelle kraften som 
norsk tegnspråk har som scenespråk – for et allment teaterpubli-
kum. Det er også ønskelig å etablere en større scene og et levende 
kulturhus i Oslo, i tillegg til å ha mer oppsøkende turnevirksom-
het i Norge. Høyt oppe på prioriteringslisten står også kunnskap 
og utdanning av en ny generasjon tegnspråklige kunstnere og 
teaterarbeidere, sier Mira. 
Styreleder Grethe Henden fremholder at styret opplever et meget 
godt samarbeid med teatersjefen når det gjelder Teater Manu 
sine mål og langsiktige strategier. Visjonen om å bli verdens beste 
tegnspråkteater synes også å være innen rekkevidde. I sommer 
gjestet teatret for femte gang den europeiske kultur- og teaterfes-
tivalen for døve, Clin d`Oeil, i Reims. Slåsskamp om plassene bør 
kanskje ikke betraktes som kriteria for suksess, men det skjedde 
i forbindelse med visningene av «Jack og Bønnestengelen». Med 
#ere hundre publikummere i kø utenfor en allerede fullsatt teater-
sal, ble det regelrette håndgemeng for å sikre seg de siste plassene. 
Dette må sies å være sjelden kost for en teaterforestilling. Oppslut-
ningen og interessen er gledelig og tankevekkende. 
- Zuckermanns evne og vilje til å utfordre teaterspråket og 
konvensjonene, både for døve og hørende publikummere, er en 
avgjørende grunn for forlengelse av åremålet sier styreleder Grethe 
Henden, som legger til at dette var en lett avgjørelse for styret å ta.

Solgt feriehjem
Vestfold Døveforening har solgt sitt feriehjem (døvesenter) i 
Sande%ord, et år etter at det ble lagt ut for salg. Foreningen 
hadde håpet på en større gevinst ved salget, i stedet må de tåle 
at prisen har gått ned med ca. en million. Trolig er salgssum-
men vel 4 millioner kroner. Så blir det spennende å se om 
medlemmene vil ha nye, sentrale foreningslokaler –  eller om de 
velger å leie lokaler til møtene. Vestfold opplever stor til#ytning 
av døve og foreningen skal stå som arrangør av Døves Kultur-
dager i 2015.

Mira fortsetter ut 2018
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Ekstrapenger til Stavanger

Stavanger Døvesenter har fått kr. 134.000 ekstra fra Stavanger 
kommune. Kommunen hadde til sammen 2,5 millioner til 
utdeling for å styrke arbeidet som drives i frivillige organisa-
sjoner. På listen over de som ble tildelt penger $nner vi bare 
døveforeningen av lag og foreninger, kanskje et tegn på at 
politikerne i Stavanger har forstått at døveforeningen skiller 
seg fra andre ved eget språk og egne sosiale og kulturelle ar-
rangementer.

- Nå har vi gitt en forutsigbarhet til disse organisasjonene 
som vi aldri har gjort før. Dette er et uttrykk for at ord blir til 
handling, vi har lovet mer penger til frivillige organisasjoner, 
sa Per A. !orbjørnsen (V) som la fram forslaget i bystyret.

Hørselshemning kan oppleves tungt
I Aftenposten 16. september skriver Ingrid på 15 år om sitt liv 
som hørselshemmet. Hun føler seg hjelpeløs og ensom i hverda-
gen. Hun bruker bl.a. disse ordene på å beskrive livet sitt:

«I dagens samfunn snakkes det mye om ensomhet, og at en-
somhet er den verste følelsen man kan ha. Alle mennesker føler 
seg ensomme til tider eller over litt lengre perioder, men har du 
noen gang stått i et rom, fullt av venner og bekjente og sett dem 
snakke og le, men ikke hørt et ord eller bare en lav summing?»
«Ofte når jeg sitter på bussen og bussjåføren roper opp hvor 
bussen er over høyttaleren, så hører jeg det aldri. Eller når de 
snakker over høyttalerne på kjøpesenteret eller andre plas-
ser. Eller når jeg sitter i et rom med gode venner, familie og 
bekjente og alt jeg kan høre er summing av stemmer. Jeg kan se 
dem smile, le og klappe med hendene. Men hvorfor, lurer jeg, 
hva ble sagt nå som var så festlig? Slik som dette er det så alt 
for mange som har det. Den konstante følelsen av ensomhet, 
selv om du vet at du har mennesker rundt deg som bryr seg, er 
det ikke den type ensomhet vi tenker på når man snakker om 
ensomhet.»

«Man føler seg helt hjelpeløs og ikke minst ensom i hverdagen. 
Min mening er at det burde være mer tilrettelegging for oss 
hørselshemmede. Få en tavle på bussen som gjør det mulig å 
lese hvor man er, få teksting på direktesendte programmer på 
tv-en og hvis du er sammen med en hørselshemmet kanskje du 
kan spørre om den personen får med seg det som blir sagt. Så 
du kan spørre deg selv: Ensomhet, hva er egentlig det? Å ikke 
ha noen å være med? Ja, det er ensomhet, helt klart. Men også 
følelsen av å se alle menneskene rundt deg snakke, le eller danse 
til musikken og overhode ikke føle deg som en del av noe som 
helst, fordi du ikke hører hva som blir sagt.»

Tur til Praha
Drammen Døveforening har vært på tur til Praha med turleder 
Oddvei I. Haugen i spissen (bildet under). Hun hadde laget et 
utmerket opplegg for turen som varte fra mandag 9. til torsdag 
12. september. Gruppen på 26 personer hadde med tolken 
Hilde Kjønigsen. Guiden, Filip Bis, møtte gruppen på #yplas-
sen i den Tsjekkiske hovedstaden og sørget for at de kom seg 
trygt rundt i den populære europeiske storbyen.
- Han er en fantastisk sympatisk mann som snakket utmer-
ket norsk. Han viste oss rundt i byen, fortalte historiene om 
severdighetene, fant de rette spisestedene og fulgte oss på en 
opplevelsesrik båttur på kanalen. Han lærte masse tegnspråk av 
oss, en #ott guide, skryter May-Britt Nyløkken, som var en av 
deltakerne på turen.
Drammen Døveforening er strålende fornøyd med turen og 
ønsker seg ut på nye tureventyr om ikke for lenge.
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WFD, som ble stiftet i Roma i 1951, har nå 133 medlemsland. 
NDF har vært med fra starten av og var ved stiftelsen repre-
sentert ved forbundsleder Nils Gjerstad og forbundssekretær 
Albert Breiteig. Den gang kjørte de bil Norge – Roma tur-retur 
og var borte i en evighet. I dag er verden blitt mindre. Vi #yr 
til alle verdens hjørner på noen timer. Møtene, samarbeidet 
og informasjonen fra WFD har derfor de siste årene hatt en 
rivende utvikling. 
WFD har kontorer i Helsingfors. De utgir digital «Nyhetsavis», 
som for september er på 28 sider. Der fortelles det om store og 
små hendinger fra døvearbeidet i alle verdensdeler. Blant annet 
forteller WFDs president Colin Allen, Australia, om sitt arbeid 
og sine reiser. I den siste avisen skriver han at han har besøkt 
Norge, Skottland, Irland, England, Island, Reunion Island og 
Sør-Afrika – og at han den neste måneden vil dra til Sveits, 
Tunis, Finland, Belgia, Australia og USA. Hva gjør han alle 
disse stedene? 
Jo, i Sveits skal han delta på den tiende samlingen for personer 
med nedsatt funksjonsevne. WFD har de siste årene jobbet tett 
med andre internasjonale organisasjoner for funksjonshem-
mede, spesielt overfor FN og oppnådde der en av sine største 
seire ved at FN-deklarasjonen om CRPD ble vedtatt. CRPD 
kalles den også i Norge, og står for Convention of the Rights of 
Persons with Disabilities – oversatt: «konvensjonen for personer 
med nedsatt funksjonsevne». Denne FN-«loven» gir funksjons-
hemmede menneskerettigheter som vil løfte dem opp på et helt 
annet nivå i årene fremover. Det slås i #ere paragrafer fast at 
døve har rett til undervisning på tegnspråk, rett til tegnspråk-
tolk, rett til tilgjengelige tv-programmer og annen informasjon. 
Dette forplikter medlemslandene i FN og vi ser internasjonalt 
at de nasjonale døveforbundene bruker bestemmelsene for alt 
de er verdt. 

Derfor reiser presidentens til Tunis for å delta på et seminar for 
døve ledere i araberlandene med tema CRPD. 
Besøket i Helsingfors er for å drøfte saker med de ansatte på 
kontoret og forberede WFDs styremøte i Colin Allens hjemby 
Sydney. Der skal det også arrangeres et seminar for medlems-
landene midt i oktober under mottoet «Like rettigheter for 
døve» - og der NDF er representert med forbundsleder Hedvig 
Sinnes, generalsekretær Bjørn A. Kristiansen og interessepoli-
tisk rådgiver Sissel Gjøen. Som styremedlem i WFD deltar også 
Hanne Kvitvær, og som styremedlem i WFDY deltar Jannicke 
Kvitvær. Til sammen 500 deltakere fra hele verden kommer 
sammen i Australia.
I Belgia vil Allen ha møter med EUD (Europaunionen for 
døve), Europaunionen for funksjonshemmede og andre organi-
sasjoner. Turen til USA og New York City er for et møte i det 
vi kan kalle Verdensforbundet for funksjonshemmede, der han 
er nestleder i styret. I det samme styret $nner vi nordmannen 
Geir Jensen som representant for døvblindes verdensforbund – 
der han er generalsekretær.

I juli deltok Colin Allen ved FNs hovedforsamling som diskute-
rer oppfølgingen av CRPD. På møtet deltok også WFDs Wilma 
Newhoud-Druchen, Sør-Afrika og Peggy Prosser fra WFDs 
kontor i Helsingfors. En %erde døv deltok som en del av sitt 
lands delegasjon, Finlands Markku Jokinen. Når får første døve 
nordmann mulighet til å delta i Norges delegasjon til denne 
typen møter? FN tilrettelegger møtene med internasjonal tegn-
språktolking. Det går som en rød tråd gjennom FNs arbeid for 
funksjonshemmede at de skal inkluderes i nasjonenes aktivite-
ter og servicetilbud.

Internasjonale seminarer i 2014
USA, Washington: 9. – 10. april, 150 års jubileum – http://
www.gallaudet.edu/150/symposium.html
Russland, Moskva: 20. – 22. mai, internasjonal konferanse og 
tegnspråk og språklige rettigheter – www.voginfo.ru
Åbo, Finland: 30. juli – 2. august, Nordisk Kulturfestival – 
www.kl-deaf.$/nordic-culture-festival-2014

12.000 demonstrerte
14. juni i Berlin demonstrerte hele 12.000 (tolvtusen) men-
nesker mot samfunnets diskriminering av døve og hørselshem-
mede. Til tross for at tysk tegnspråk ble o'entlig anerkjent for 
11 år siden tar samfunnet lite ansvar for å tilrettelegge tilbud på 
språket. Foreldre til døve og hørselshemmede barn må kjempe 
for retten til tospråklighetsundervisning for barna. Det $nnes 
skoler for døve der lærerne ikke bruker tegnspråk fordi de ikke 
kan språket. Demonstrantene viste blant annet til FNs vedtak 
om CRPD.  12.000 demonstranter gir selvsagt mye omtale i 
media og vekker oppmerksomhet blant politikerne. «Tegnspråk 
er en styrke» er slagordet til den tyske døvebevegelsen.

Døves fremste ambassadør i verden Colin Allen reiser verden rundt i sin 
kamp for døves menneskerettigheter og er i den forbindelse en flittig gjest 
i FN-bygningen i New York City. Her er han på besøk i Norge sammen 
med Tarja Wroldsen på et seminar i Oslo, engasjert som alltid.

World Federation of the Deaf
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Solgården 2014
Toralf Ringsø forteller at antall påmeldte til NDFs fellesreise 
til Solgården, i Alicante, Spania, nærmer seg 100. Fremdeles er 
det mulig å henge med, kontakt Ringsø snarest på toralfmr@
hotmail.com Turen er fra 29. april til 13. mai. For døve og 
hørselshemmede svaksynte som trenger ledsager/tolk er det 
nok å ta med en fra Norge, det er dette NAV-reglene åpner for. 
På Solgården vil 3. klasses tolkestudenter stille gratis opp som 
ekstra tolker for de som trenger dette. 

Døv fra Grønland i FN
Rita Petrussen fra Grønlands Døveforbund var en av 15 
funksjonshemmede fra urbefolkningsgrupper som $kk legge 
fram sin sak da FN i mai hadde deres tema på dagsorden. Hun 
var den første som brukte tegnspråk i gruppen av land som 
representerer verdens urbefolkning. Hun kritiserte forholdene 
for døve på Grønland, der de har nedlagt døveskolen og mangel 
på tegnspråktolker gjør det nesten umulig for døve grønlendere 
å delta som aktive samfunnsborgere. Selvstyremyndighetene på 
Grønland har nylig vedtatt at arbeidet på funksjonshemmede 
i landet skal styrkes og Rita Petrussen sitt budskap er et viktig 
innspill i arbeidet. 

Tolk i barnehagen
Basil Wheatley, Belgia, på 3 år, er kanskje den første døve i 
verden som har profesjonell tegnspråktolk i barnehagen? Hans 
foreldre vant ved hjelp av advokat og ved CRPD-artikkel 24 
(!) som blant annet sier: «rett til en inkludert opplæring på alle 
nivåer» - og med argumentasjon om at også barnehagene gir 
undervisning. Den belgiske lovgivningen åpnet tidligere bare 
for tegnspråktolk i skolen til elever over 12 år. At Basils foreldre 
vant frem får selvsagt konsekvenser for alle døve barn i Belgia 
og kanskje også andre steder i verden.

Bosnia / Hercegovina
Døveforbundet i Bosnia / Hercegovina markerte Døves Dag 25. september med å kreve tospråklig undervisning for hørsels-
hemmede barn, rett til tegnspråktolking, tilgang til o'entlig informasjon, nødmeldingstjeneste og bedre teksteservice fra 
tv-selskapene.  Ikke så ulik kravene døve i Norge har.

I to år, hver torsdag mellom klokken 8 og 9, har #ere organi-
sasjoner for funksjonshemmede aksjonert utenfor den svenske 
regjeringsbygningen Rosenbad. Da samles regjeringen til sin 
ukentlige konferanse. Både Sveriges Dövas Riksforbund og 
Hörselskadades Riksförbund deltar i aksjonen som er satt i 
gang på grunn av regjeringens manglende vilje til å sette hand-
ling bak de $ne ordene om et tilgjengelig samfunn for alle. 
Organisasjonene ønsker at mangel på tilgjengelighet skal lovfes-
tes som diskriminering. 

Regjeringen har trenert saken i #ere år, men nå har integre-
ringsminister Erik Ullenhaug endelig lovet at det kommer en 
lov som skal beskytte personer med nedsatt funksjonsevne mot 
diskriminering. Ministeren sier at aksjonen som har pågått 
gjennom lang tid har vært med på å påvirke regjeringen til å ta 
dette initiativet.

Så kan man spørre seg om hvorfor det skal ta slik tid før en 
lov kommer på plass. Svaret er penger, derfor har den svenske 
$nansministeren Anders Borg hele tiden vært i mot at det skal 
lages en lov om dette. Et tilgjengelig samfunn koster penger, 
mye må utbedres og tilrettelegges. Norge er i akkurat samme 
situasjon som Sverige. Her hjemme har Stortinget sagt at det er 
et langsiktig mål å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, det kan 
først skje i 2025, mener de. Og den norske loven som forbyr 

diskrimine-
ring omfat-
ter ikke de 
behovene som 
døve trenger 
mest, visuell 
informasjon 
i samfunnet 
og teksting 
/ tegnspråk-
tolking av tv-
programmer, 
for å nevne 
noe.

Hörels-
skadades 
Riksförbunds 
forbundsleder 
Jan-Peter 
Strömgren 
(bildet) er 
glad for at 
Sverige tar et 
langt skritt fremover i kampen for et mer tilgjengelig samfunn. 

Svensk lov om tilgjengelighet
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Nye faste styremedlemmer
Styret ble orientert om at Ellen Østrem er ansatt i 50 prosent 
stilling som ungdomskonsulent og Aina !erese Fossum er 
engasjert i 30 prosent stilling som oppvekstkonsulent i NDF-
administrasjonen. Ifølge vedtektenes paragraf 7: «Styremedlem-
mer som ansettes i NDF sentralt må øyeblikkelig tre ut av sine 
verv, og erstattes med varamedlem.»

være døve. NDF driver ingen form for tigging eller innsamling 
av penger på gaten.

-
kerråd. Hun er #yttet til Østlandet og vil bli erstattet av en ny 
representant som administrasjonen har fullmakt til å oppnevne.

det vedtatte budsjettet for 2013.

Oppnevning av medlemmer til utvalgene.
Forbundsstyret har utnevnt representanter til en del interne 
rådgivende utvalg:

Arbeidslivsutvalget: 
Paal Richard Peterson, Tone-Britt Handberg, Knut L. Dønnes-
sen, Rene Stub Christiansen og Lia Jia. Det vil bli utnevnt et 
medlem til. Finn Arild !ordarson er forbundsstyrets represen-
tant i utvalget. !omas Blix er sekretær for utvalget.  

Foreldre, - og oppvekstutvalget: 
Per Gunnar Johnsen, Brit Sæther Liltved, Marte Kjørven og 
Kjetil Einarsen Vestrum. Utvalget vil få #ere medlemmer. 
Sonja Myhre Holten er forbundsstyrets representant i utvalget. 
Aina !erese Fossum er sekretær for utvalget. 

Andre utvalg
Det vil bli utnevnt medlemmer til et nytt tolkeutvalg, og det 
blir opprettet et hurtigarbeidende (ad hoc-utvalg) utvalg for 
språkpolitisk arbeid.

Utvalgene konstituerer seg selv og lager forslag til mandat ba-
sert på handlingsplanen og signalene fra forbundsstyret. Forslag 
til mandat skal godkjennes av forbundsstyret.

Jubileumskomite
NDF feirer 100 års jubileum i 2018. Hovedmarkeringen er 
tenkt gjennomført i Oslo Rådhus fredag 18. mai 2018. I tillegg 
vil det bli en rekke andre markeringer av jubileet. 
Disse vil delta i komiteen som forbereder jubileet: Hanne B. 
Kvitvær, Paal Richard Peterson, Mira Zuckermann, Martin 
Berhovde, Bjørn A. Kristiansen og med !omas Blix som 
sekretær. 

Det nye forbundsstyret som ble valgt på NDFs landsmøte i Stavanger i mai har hadde sitt første 
styremøte i september i Oslo. Både faste medlemmer og varamedlemmer deltok, det betyr at disse 
var med: Hedvig Sinnes, Finn Arild !ordarson, Sonja M. Holten, Rune Anda, Ellen Østrem, 
Aina !erese Fossum, Bjørn Stensvoll, Nina Hauge, Torunn Bakkestuen, !omas Blix (ansattes 
representant) og Bjørn A. Kristiansen. Tove Glomset meldte forfall. Tiden på første styremøte ble 
brukt til styrekurs og til arbeid med det vedtatte arbeidsprogrammet for neste tre års periode. Det 
ble likevel tid til en del ordinære saker og vi har plukket litt fra styreprotokollen:

Nina Hauge fra Nord-Trøn-
delag Døveforening er rykket 
opp fra 1. varamedlem til fast 
styremedlem i forbundsstyret.

Det betyr at Østrem og Fossum er 
gitt permisjon fra sine styreverv og 
at 1. varamedlem Nina Hauge og 
2. varamedlem Torunn Bakke-
stuen rykker opp som faste styre-
medlemmer. 3. varamedlem Tove 
Glomset rykker samtidig opp som 
1. varamedlem. Foreløpig settes det 
ikke i verk tiltak for å fylle opp de 
to siste varaplassene.
NFDs arbeidsutvalg er tidligere 
konstituert med leder Hedvig Sin-
nes, nestleder Finn Arild !ordar-
son og generalsekretær Bjørn A. 
Kristiansen. Som vararepresentant 
ble Bjørn Stensvoll oppnevnt.

Honorarer til styret
Styret har fastsatt disse honorarene for styrearbeidet: Kr. 1.250 
per møtedag for styremedlemmene, utenom ansattes represen-
tant som deltar på møtene i arbeidstiden sin.  Leder Hedvig 
Sinnes og nestleder Finn Arild !ordarson var ikke til stede 
under behandlingen av deres honorarer som resten av styret 
fastsatte til: Forbundsleders honorar fastsettes til dekning av 20 
prosent av tapt lønn pluss 10 prosent honorar av generalsekre-
tærs lønn. Nestleders honorar fastsettes til 10 prosent av tapt 
lønn pluss 10 prosent honorar av generalsekretærs lønn.

Kort og godt

-
ding som kan sendes fra døveforeningene til lokale kjøpesentre 
og politi når det gjelder folk som tigger penger og utgir seg for å 
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Opprettelse av ny stilling
Forbundsstyret har vedtatt å opprette en ny stilling i admi-
nistrasjonen som administrasjonssekretær. Det er en 50 til 
100 prosent engasjementstilling i et år, med mulighet for fast 
ansettelse. Sekretæren skal avlaste generalsektærens arbeid, slik 
at han skal ha mer fokus på interessepolitiske saker og utadret-
tet virksomhet mot politikere, media og eksterne samarbeids-
partnere. På grunn av forbundets dårlige økonomi er stillingen 
foreløpig et engasjement. (Se annonse på side 15.)

Aktivitetsplan 2013 - 2014 
Forbundet vil i perioden høsten 2013 – høsten 2014 ha fokus 
på tre rammeområder: organisasjonsidentitet, kompetanse og 
økonomi.   
Landsmøtet har vedtatt handlingsplanen «Fra ka'e til kamp» 
2013 – 2016. Det ble samtidig vedtatt at det skal utvikles en 
aktivitetsplan for et år av gangen basert på handlingsplanen og 
at gjennomføringen av aktivitetsplanen evalueres fortløpende 
med en hoved evaluering høsten 2014. I tillegg til døveskole-
saken (oppvekst) løftes tolkesaken opp som et av de viktigste 
arbeidsområder i hele neste landsmøteperiode. Fokus for 
tolkeutvalget i de første tre månedene er å se på hvordan vi skal 
utvikle dokumentasjon på svakheten ved NAV tolketjenesten 

Seniorutvalget: Fra venstre rundt bordet: Sissel Gjøen, sekretær for utvalget, Unni Gran, Toralf Ringsø, Bjørn Stensvoll, som er 
forbundsstyrets representant i utvalget, Ingrid Bodin. Siste medlem Jon Pettersen er ikke med på bildet.

Utvalgene har sentrale roller som gjennomfører av interes-
sepolitiske tiltak som landsmøtet og forbundsstyret vedtar. 
Generalsekretæren vil fungere som observatør med tale, - og 
forslagsrett hos alle utvalgene.

i hele landet. Nivået hos tolketjenesten varierer fra fylke til 
fylke. Når dokumentasjonen foreligger #yttes fokuset til å se på 
organiseringen av tolketjenesten.
Utredning av NDF som språkpolitisk organisasjon prioriteres 
frem til årsskifte 2013/2014.

Quiswin
NDF er en av ti organisasjoner som står bak det nye kunn-
skapsspillet for smarttelefoner og nettbrett. Du får gratis 
lenke ved å sende NA til 2265. Quswin er ikke abonne-
mentsbasert, og det er ingen skjulte kostnader med spillet.

Det er et utfordrende kunnskapsspill som utfordrer deg på 
din allmennkunnskap. Vinneren er den som har #est riktige 
svar og best oppnådde tid. Du kan velge om du vil spille 
grais eller for penger. Som gratisspiller kan du vinne ti run-
der til en verdi av 100 kroner som kan benyttes i de ordinære 
spillene, der du kan vinne fra tusen til en million kroner.

Spiller du Quiswin støtter du NDFs arbeid.
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Parallelt med Christine Sun Kims besøk i Kunstnernes Hus ble 
det arrangert Lab for fysisk musikk på Deichmanske Bibliotek 
på Schous plass av gruppen «Dans for voksne». Dette gikk ut 
på å plassere et 10.000W bassanlegg og et kontrollbord fullt av 
knapper, spaker og greier i et godt lydisolert rom (av hensyn til 
naboene!), og overlate styringen til nysgjerrige døve (og høren-
de) besøkende. Lab for fysisk musikk hadde sin «urpremiere» i 
kjelleren til Teater Manu høsten 2012, et vellykket arrangement 
som trakk mange besøkende.

I begynnelsen av september ble Ultima, en festival for sam-
tidsmusikk, arrangert i Oslo. Noen av utøverne som deltok 
i festivalen, var gruppen «Dans for voksne» med det spen-
nende prosjektet Lab for fysisk musikk. Et annet prosjekt som 
gruppen også hadde ansvaret for, var workshops og foredrag 
på Kunstnernes Hus med en amerikansk lydkunstner. Denne 
lydkunstneren fra New York var døve Christine Sun Kim.

Da Christine var liten, $kk hun beskjed fra de voksne om at 
hun måtte være stille, ikke lage for mye lyd, ikke bråke. Lyd 
som ikke er kontrollert eller mangler en fast form, anses ikke 
som en sosialt akseptert norm. Dette tente en kreativ gnist i 
henne: Hva er lyd, og hvem eier egentlig lyd?

Hun begynte etter hvert å eksperimentere med lyd, utforske 
landskapet som de ulike lydene kan frembringe, og skape kunst 
ved hjelp av lyd, enten sin egen stemme eller opptak av det folk 
vanligvis betrakter som støy. Ved å gjøre dette føler Christine 
Sun Kim at hun krever tilbake sitt eierskap til lyd.

En av dagene var satt av til en totimers workshop kun for døve 
deltakere og i løpet av den korte tiden $kk vi oppleve mye 
spennende. Vi deltakere $kk prøve oss på «lyd»-maling; ved å 
teipe fast et papirark til en basshøyttaler og bruke en mikrofon 
som pensel kunne vi male med lydene vi lagde. Det var ikke få 
som skrek seg hese i et forsøk på å frembringe dype nok lyder 
til å påvirke høyttaleren, vi prøvde oss også frem til forskjel-
lige løsninger ved å skrape mikrofonen over ulike over#ater 
eller bevege mikrofonen over høyttaleren slik at det oppstår 
«feedback», et eksplosjonslignende brak som $kk malingen til å 
sprute over hele arket.

En annen ting vi også lekte oss med, var å teipe fast en transdu-
cer (innretning fra høyttaler som omdanner signaler fra anlegg 
til lyd) til en deltaker og la en annen deltaker prate, synge, 
skråle og lage lyde'ekter inn i en mikrofon slik at den første 
deltakeren kjenner vibrasjonene fra stemmen via transduceren.

Christine Sun Kim i aksjon med lydmaling.

Megan Matovich prøver seg på lydmaling mens artikkelforfatteren skvet-
ter unna malingspruten.

Kontrollbordet fra Lab for fysisk musikk.

Lyd av og for døve
Anne-Line Lønnbu Kirste

* Hvem eier lyd? 

* Er lyd kun for de som kan høre? 

* Kan også døve bruke lyd til  
å uttrykke seg?

Målet med Lab for fysisk 
musikk og Christine Sun 
Kims workshops er at døve 
skal få mulighet til å utfor-
ske, eksperimentere med 
lyd og skape musikk på 
egne premisser, med andre 
døve som målgruppe, og 
så langt har prosjektet hatt 
en spennende utvikling. 
«Dans for voksne» har 
fått støtte av Kulturrådet 
til å videreutvikle dette 
prosjektet.

For meg som danser er jeg mest interessert i musikk og lyd som 
elementer i en koreogra!, og jeg har alltid lengtet etter å kunne 
høre eller føle musikken mens jeg danser. Det jeg har opplevd 
i workshopen med Christine Sun Kim og i Lab for fysisk mu-
sikk, er for meg grensesprengende når det kommer til musikk 
og dans. Tidligere kunne jeg bare høre på musikk, men ikke 
danse, eller danse og ikke høre musikken, men i workshopen 
og i laben opplevde jeg at både lyd og bevegelser kunne smelte 
sammen til én enhet.

Lab for fysisk musikk kan oppleves i Trondheim i forbindelse 
med Døves Kulturdager, og jeg anbefaler alle å ta turen innom 
Rockheim søndag 20. oktober mellom klokka 11 og 16 for å 
oppleve dette konseptet og eksperimentere med lyd som boksta-
velig talt tar pusten fra deg. Sjekk også Facebook-gruppen «Lab 
for fysisk musikk», nettsiden til «Dans for voksne» (dansfor-
voksne.no/) og nettsiden til Christine (christinesunkim.com) 
hvis du er interessert i å vite mer.



276/2013 Døves Tidsskrift

Høgskoleutdanning som skuespiller
Remi Roos holder på med det tredje og siste året i sin utdanning som skuespiller 

ved Stockholms dramatiske högskola. Det er syv studenter: en nordmann,

tre svensker, to !nner og en danske.

- Jeg trives godt på skolen. Vi har fag som teaterhistorie, oversettelse fra skriftspråk til tegnspråk, po-
esi. mime, klovn, dans, akrobatikk osv. Vi lærer for eksempel hvordan vi kan få best mulig kontakt 

når vi spiller for barn. Skoledagen er fra klokken 9 til 17. 
Vi har Lars Otterstedt som hovedlærer, han er selv døv. Ellers har vi hørende lærere med sven-
ske tolker, forteller Remi.
Undervisningen er på svensk tegnspråk og har som mål å utdanne selvstendige og kunst 
bevisste skuespillere for profesjonelt arbeid innenfor teater og !lm.
 
- Det var greit å lære seg svensk tegnspråk, men jeg sliter fortsatt med det spesielle håndal-
fabetet de bruker i Sverige, smiler Remi.

Han har døve foreldre: Daniela og Svein Erik Roos – og har kanskje arvet skuespil-
lergenene til mormor Maresova, som vi husker i Drammen Døveforening sin sterke 
amatørteatergruppe for mange år siden. Han har to søsken, en døv og en hørende.
- I barneskolen gikk jeg først på Skådalen, så Vetland. Der etter ble det Sandaker vide-
regående skole, der jeg det tredje året hospiterte på Teater Manu, før jeg gjorde ferdig 
det $erde året på skolen.
Vi har allerede sett ham i %ere roller på Teater Manu, senest i forestillingen «Hamlet 

exit», der han spilte sammen med to medstudenter fra Stockholm.
- Allerede 6 år gammel deltok jeg i tv-program som Døves Media laget og som ble sendt 

på NRK. Senere var jeg med i Øyenteateret, tilbudet som Ronny Patrick Jacobsen og 
Ipek D Melum drev noen år i Oslo. Jeg !kk stadig mer interesse for teater og deltok i 

workshop som Teater Manu arrangerte.
- Det er vanskelig å få jobb som skuespiller. Du er ikke redd for å utdanne deg til arbeidsle-

dighet?
- Nei, jeg ser optimistisk på det fremtidige arbeidsmarkedet. Jeg skal stå på og være %eksibel 

og ta de utfordringene som dukker opp Jeg vil være villig til å %ytte på meg og vise at jeg kan. Så 
lenge jeg er singel er det jo greit, med familie kan det bli vanskeligere. Her i Norge kan jeg spille 

for Teater Manu og i !lmroller for Døves Media, men jeg håper jo at andre teatre også kan bruke 
meg. Det er profesjonelle teatergrupper for døve i Frankrike, England, Sverige, Finland og USA.

- Har du noen forbilder på scenen?
- Først var det Mira Zuckermann, hun er en fantastisk skuespiller. Nå er jeg også veldig begeistret for 
Lars Otterstedt. Drømmen er å få oppleve de to sammen på scenen og at jeg selv får en rolle i samme 
oppsetning. 

Remi forteller at «Hamlet exit» var en tung forestilling. Det var mye fysisk teater, svært krevende, men 
samtidig heldig at vi !kk prøve den sjangeren. Instruktøren var både dyktig og bestemt. 
- Når vi spiller den typen forestillinger er det klart vi tenker på om publikum forstår hva vi vil fortelle? 
På den annen side: Man trenger ikke å forstå en forestilling, uansett får man i gang tanker og re%eksjo-
ner. Husk at selve symbolet for teater som kunstform er en maske, et ansikt som viser om en er glad eller 
trist.
- Hvilke forestilling har du likt best å spille
- «Nattens gjester», fordi det var en felles nordisk produksjon med mange dyktige skuespillere. Drøm-
merollen er egentlig å få spille opera. 
- Hva sa du?
- Opera på tegnspråk! Tegnspråk er et veldig vakkert scenespråk og vil passe utmerket til opera. Kunsten 
har ingen grenser eller regler, understreker Remi.
Han blir ivrig når han demonstrerer hvordan opera på tegnspråk kan bli den nye vinneren på scenen. 
Det er kjekt å prate med vår nye skuespiller. Latteren sitter løst og tegnene %yter fort. Han elsker teater, 
men har han noen hobbyer?

- Kjøkkenet er mitt andre hjem. Jeg elsker å lage mat. Fra liten av har jeg fulgt med på hva pappa har 
laget på kjøkkenet. Han er utdannet baker. Jeg har arvet interessen fra han, så nå bruker jeg mye tid på 
matlagning. Det farlige med mat er jo at det kan bli på kroppen, derfor må jeg passe vekten – så hvis du 
ikke har %ere spørsmål skal jeg rett i treningsstudio. 
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www.avantgarden.no 

 

 

Teaterhuset Avant Garden presenterer: 
 

Julie + Romeo 
Av Katja Brita Lindeberg produksjoner 

Med Katja Lindeberg + Hans Petter Nilsen 

 
To elskende i en kjærlighetsboble på en veranda. Hawaiiskjorte, englevinger og 
heroiske kjærlighetsløfter, glansbilder, utilfredshet, iPhoner, støvsuger, handlelister, 
misforståelser og utroskap; hva hadde skjedd om Romeo og Julie faktisk fikk 
hverandre og flyttet sammen? 
 
 
Vises på Teaterhuset Avant Garden 
Tirsdag 12. november kl. 19.00  
Onsdag 13. november kl. 19.00 
Torsdag 14. november kl. 19.00 

 

* Fredag 15. november kl. 19.00  
Tegnspråktolket! 
 

Lørdag 16. november kl.15.00 
Søndag 17. november kl.15.00 
 
Pris: 190/120 
 

Billetter kjøpes/reserveres via Billettservice. 
Salg i døra fra en time før forestillingsstart. 
 

 
«Julie + Romeo» undersøker vår tids 
kjærlighetsidealer og klisjeer, og spør hvilke 
premisser som ligger til grunn for 
forestillingen om «den store kjærligheten». I Katja Brita Lindeberg produksjoners versjon av det 
klassiske kjærlighetsdramaet, møter vi to klovner som innbiller seg at de er Romeo og Julie. 
Hva gjør de når kjærlighetsdrømmene deres kolliderer med hverdagen, kultur og 
forventninger, når kontrastene er store, viljene er delte og glansbilder skal 
opprettholdes? «Julie + Romeo» er en sprø og sår tragikomedie for voksne om parforholdet i 
all sin vakkerhet, men også i all sin fortvilelse og skuffelse. 
 
Les mer på avantgarden.no, eller ta kontakt på avantgarden@avantgarden.no for mer info. 
 
 

 
KONSEPT: Katja Brita Lindeberg MANUS: Katja Brita Lindeberg, Nora Evensen og Hans Petter Nilsen PÅ SCENEN: Katja Brita Lindeberg 
og Hans Petter Nilsen REGI: Nora Evensen SCENOGRAFI: Ørjan Wiklund KOSTYME OG REKVISITTER: Berit Haltvik With MUSIKK: Magnus 
Børmark LYSDESIGN: Eirik Brenne Torsethaugen FOTO: Amanda Gerhardsen PLAKATDESIGN: Ståle Gerhardsen STØTTET AV: Fond for lyd 
og bilde, Fond for utøvende kunstnere, Trondheim kommune, Sør Trøndelag fylke, Fond for frilansere og Propellen Teater  
NETTSIDE: www.katjalindeberg.com 
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FOTBALL
For første gang ble DM i fotball for menn arrangert som 7-er 
fotball. Er dette en ordning som blir permanent for herrela-
gene, slik at det er slutt på 11-er fotballen?
Utvalgets evaluering viser at det har vært en markant øk-
ning av antall lag med %ere og jevnere kamper enn tidligere. 
Tilbakemeldingene fra spillerne selv har vært positive. Dette gir 
selvsagt mer motivasjon til DU til å arrangere 7-er fotball igjen. 
Ikke minst gir dette også spillerne mer motivasjon til å delta 
igjen på neste DM. 

I kvinneklassen var det med et gjestelag fra Sverige.  
Er dette noe som er kommet for å bli? 
Det var spesielle grunner for å ta med IK Surd fra Sverige. 
Kvinnenes DM lå i fare for å bli avlyst da det bare var to på-
meldte lag, Oslo og Trondheim. Begge lag ville heller ha inn et 
gjestelag i stedet for å avlyse. I siste øyeblikk !kk likevel Oslo 
nok spillere til å stille to lag. Uten det svenske laget ville jentene 
bare fått to kamper hver i løpet av hele helgen. Dette var et 
engangstilfelle for jentene. Kvinnefotballens fremtid tas opp 
på fotballseminaret vi arrangerer 8.-10. november på Ullevål 
Stadion. 

Våren 2014 spiller landslaget for herrer kvalifiseringskamper 
til EM, borte mot Irland og hjemme mot Frankrike. De to beste 
landene går videre. Hvordan vurderer du de to motstanderne?
Jeg vurderer Irland som hakket hvassere enn Frankrike. Irland 
var gode under Dea%ympics og har fått spilt mange kamper 
på høyt nivå. Jeg tror også at det er en fordel at vi skal ta imot 
Frankrike hjemme i den siste avgjørende kampen. Det blir 
uansett to tø'e kamper mot to gode lag. Sluttspillet vil foregå i 
Hannover, Tyskland, 14. – 27. juni 2015 

Hvem er trener for herrelandslaget?
Vi er i dialog med en ny trener for 11-fotball. Vi håper å kunne 
o'entliggjøre dette snarest, men først må kontrakten underskri-
ves. 

Har vi fortsatt et kvinnelandslag i fotball?
Vi har selvfølgelig fremdeles et kvinnelandslag i fotball, men til 
EM i Tyskland har laget valgt å stå over. 
Men vi håper vi håper kvinnelandslaget vil satse videre på dette 
i fremtiden. 
Det er fremdeles Jan Inge Skårvold som er hovedlandslagstrener 
for kvinnene.

Er døvelandslagene støttet av midler fra  
Norges Fotballforbund?
Nei, men vi får tilskudd fra Barne, ungdoms og familiedirekto-
ratet til treningssamlinger. 
Noen spillere blir delvis sponset av arbeidsplassen, klubben eller 
!rmaer. Kvinnelandslaget har også to egne sponsorer, Granberg 
AS og Ytterøy. 

Det betyr at spillerne må betale egenandel?
Ja, spillerne må betale egenandeler for samlingene i Norge og 
dekke alle utgifter til landslaget når de reiser utenlands, også 
inkludert trener og lagleders utgifter. Kvinnelandslaget har som 
sagt to sponsorer som dekker litt. 

FUTSAL
Det blir DM i futsal i Larvik 18. – 19. januar.  
Følger mesterskapet samme mønster som tidligere eller åpnes 
det for utenlandske klubber?
DM i futsal blir som før. Det har aldri vært snakk om å åpne 
for utenlandske lag i futsal. I $or prøvde vi ut en ny kampmo-
dell med seeding av lag i to «divisjoner». Denne modellen må 
sies å være en suksess, men etter tilbakemeldinger fra klubbene, 
endrer vi litt på den slik at vinner i 2. divisjon, kalt plasse-
ringsgruppen, vil få mulighet til å rykke opp i 1. divisjon, kalt 
seedingsgruppen på slutten av mesterskapet. Dermed får også 
plasseringsgruppen noe å spille for. 
Dette skjer ved at sisteplass i seedingsgruppen må ut i kvali!se-
ring mot førsteplass i plasseringsgruppen. Vinneren blir seedet 
til neste futsal DM. 

Mye spenning i 2014

helge.herland@doveforbundet.no

Neste år blir et spennende år for landslagene 

både i fotball og futsal. Vi har slått av en prat 

med leder av Norges Fotballforbunds døveut-

valg (DU) Morten Sletten. Bergenseren har 

bosatt seg i Oslo, jobber som informasjons-

rådgiver i Teater Manu og blitt pappa for før-

ste gang i år. Han styrer den siste store lagi-

dretten for døve og gjennomførte i september 

døvemesterskap (DM) i fotball i Oslo.
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Kan lagene bruke (leie) så mange utenlandske spillere som de 
vil under DM? Vi så i !or at noen lag hadde nederlandske 
importspillere.
Døveutvalget har merket seg et økende antall utenlandske spil-
lere i DM og har foreslått å endre regelverket. Døveutvalget har 
kommet med forslag om en begrensning på to utenlandske spil-
lere per klubb. Vi arrangerer laglederseminar for alle klubbene 
i november på Ullevål Stadion og håper at vi i løpet av helgen 
kan enes om et felles regelverk for bruk av utenlandske spillere. 

Det er EM kvalifisering 21. – 23. februar i Oslo mot England, 
Frankrike og Russland. To lag går til sluttspill, hvordan anser 
du mulighetene der?
Sluttspillet blir i So!a, Bulgaria, 14. – 22. november 2014. 
Russland er det sterkeste laget i puljen, uten tvil. De er ranket 
som nummer 2 i Europa. England og Frankrike er vanskeligere 
å plassere fordi de ikke har deltatt i internasjonale mesterskap 
de siste årene. Jeg tror Frankrike og England vil være jevnbyr-
dige med Norge. Vårt mål er selvfølgelig å kvali!sere oss.

Hvem er trener for futsal-landslagene?
Futsal-landslaget for menn har en ny trener. Han heter Eirik 
Marius Folgerø, og er en erfaren futsalspiller fra Oslo. Han er 
tidligere norgesmester og skandinavisk mester i futsal, og har 
også spilt landslagskamper.  Han har trenererfaring fra Solør, 

som vant NM i 2013. Trener for kvinnelandslaget er Jan Inge 
Skårvold. De slipper kvali!seringskamper fordi det er toppsee-
det til sluttspillet. 

Hva med økonomien til futsal-landslagene – er det midler fra 
NFF, andre sponsorerer – eller mye egenandel for spillerne?
Den økonomiske situasjonen er den samme som for fotball-
landslagene. 

Er det ellers noe du vil informere leserne om? 
NFF DU arrangerer fotballseminar for alle klubbene 8. – 10. 
november i Oslo på Ullevål Stadion. Der skal vi samles for 
å diskutere og utarbeide en felles strategi for døvefotballen 
fremover. Det blir også gjennomgang av regelverket og dis-
kusjoner om hvordan vi kan løfte døvefotballen frem og opp. 
All informasjon om de internasjonale mesterskapene !nnes 
på: http://www.edso.eu/sports/futsal/ og http://www.edso.eu/
sports/football/ 

NFF DU har også fått utvidet sitt styre fra 5 til 6 medlemmer. 
Det nye vervet er for en sponsoransvarlig som skal !nne midler 
til landslag, barne- og ungdomsfotball og til døvemesterska-
pene. Denne personen blir da ansvarlig for å selge og promotere 
landslaget i sponsormarkedet. Interesserte kan kontakte oss på 
du@fotballdeaf.no

Foran fra venstre: Lise Lundbakk, Beate Solem, Silje Skårvold og Heidi Sem Aasbø. Bak fra venstre: Sissel Lysø, Beate Gokstad Eng, Nina Solem, 
Lisa Johannessen, Nina Hammersland, Sivan Hamalaw og Ida Kristin Lystad.

Trønderfest i Oslo
Ved DM i Oslo gjorde Trondheim Døves Idrettslag nesten rent bord. De vant både kvinne- og herreklassen. De !kk premiene til 
beste spillere og til toppskårerne. Bjørn Røine deler sine bilder med leserne av Døves Tidsskrift.
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Toppskårerne Einar Øverås og Nina Solem.

Foran fra venstre: Emil Hareide, Mikal Fossen, Stian Linn, Stian Nylund, Tom Inge Ovesen og Justin Hol. Bak fra venstre: Tom Stian halvorsen, Tor 
Espen Gjermstad, Einar Øverås, Ken Aspvik, Lasse Hovin, Tarjei Bern, Espen Langeland og lagleder.

Beste spiller Emil Hareide.



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

SPILLEPLAN: 08.10 kl 19:00 Kilden teater- og konserthus, Kristiansand. 11.10 kl 19:00 Sandnes kulturhus, Sandnes. 
14.10 Kl 19:00 Fana Kulturhus, Bergen. 16.10 kl 19:00 Parken Kulturhus, Ålesund. 22.10 kl 19:00 Kulturhuset Tromsø, Tromsø. 

25.10 kl 19:00 Bodø Kulturhus, Bodø. 28.10 kl 19:00 Olavshallen, Trondheim. 30.10 kl 19:00 Ål Kulturhus, Ål. 01.11 kl 19:00 Bølgen Kulturhus, Larvik. 
02.11 kl 19:00 Drammens teater, Drammen. 07/09/13 og 16.11 kl 19:00 Teater Manu, Oslo.


