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Jeg har vært bruker av tegnspråktolk i nesten 30 år. 
Vi kan slå fast at i løpet av denne tiden har sam-
funnet endret seg mye. Politikken om inkludering 
av funksjonshemmede i samfunnet har skutt fart. 
En konsekvens av dette er at det har blitt utdannet 
mange tegnspråktolker, det har blitt tre høyskoler 
som forvalter tegnspråk og tolkeutdanning, og det 
har aldri vært så mange tegnspråklige døve i histo-
rien som har høyere utdanning utover grunnskolen. 
Norsk tegnspråk har fått økende anerkjennelse i sam-
funnet. 
 
Hvordan det i denne tiden har gått med 
yrkesdeltagelsen hos døve totalt sett er 
usikkert. Likevel tør jeg påstå at det er 
flere døve som har stillinger som er bedre 
lønnet enn før. Døve har fått bedret sine 
sosiale og økonomiske forutsetninger og 
ikke minst er det kommet andre typer 
stillinger enn tidligere.
 
Til tross for dette, begynner jeg å få en økende følelse 
av at denne inkluderingspolitikken knyttet til funk-
sjonshemmede ikke gjelder oss døve tolkebrukere og 
arbeidstakere fullt ut. Jeg har som andre tegnspråk-
lige døve i følge Lov om folketrygd, «individuell 
rett til tolkehjelp» knyttet til utførelsen av blant 
annet mitt arbeid. I mitt daglige arbeid fungerer 
dette meget bra og NAV skal ha honnør. For andre 
tegnspråklige døve er det varierende tilgang til tolk, 
dessverre. Skal jeg arbeide på arenaer der flere døve 
tegnspråktolkbrukere skal delta, på bakgrunn av 
deres profesjon og arbeid som for eksempel deltagelse 
på seminarer, ja da er det litt verre. Da er vi ikke 
lengre individer, men en gruppe «døve arbeidstakere» 
som «trenger tolk». Vi blir ikke sett på som individu-
elle arbeidstakere med forskjellig bakgrunn, utdan-
ninger, stillinger og profesjon. I tillegg må vi bli sett 
på som arbeidstagere som har forskjellige måloppnå-
elser og fokusområder som arbeidsgiver har bestemt. 
 

Arbeidstaker og tolkebruk

Sonja Myhre Holten
Styremedlem i NDF

Når vi er flere tegnspråklige døve på samme sted 
med en taler, ja da går det greit med to felles tol-
ker såfremt språkkoden er den samme for begge 
brukere. Er det for eksempel gruppearbeid, 
parallellsesjoner eller en arbeidstaker bruker TSS 
og den andre vil ha NTS, ja da må man kunne 
ha tilgang til flere tegnspråktolker. NAV må 
kunne gi sine tjenester på en slik måte at vi kan 
kunne utføre vårt arbeid på en tilfredsstillende 
måte som vi selv kan stå inne for og bli sett på 
som attraktiv arbeidskraft. Dette innbefatter 

også mulighet til å ha rett til å velge tolk 
uansett oppdrag, som NAV forsøker å få 
bort i sin spareiver.
 
«Det er dyrt» sier NAV, - det er mye som 
er dyrt og uoversiktlig på NAV og det spa-
res på bauger og kanter. Det økonomiske 
fokuset er fra de som driver åpenbart 
misbruk av offentlige midler, til de som 
faktisk har velferdssystemet som et sikker-

hetsnett for et likeverdig liv som andre borgere 
i Norge. Misbruk av midler hører ingensteds 
hjemme, men tror virkelig NAV at jeg ønsker et 
hoff av tolker og å bli den synlige brukeren? Her 
synes jeg NAV bør se nærmere på, og eventuelt 
konferere med Norges Døveforbund fordi der 
er personer med reell kompetanse på mange 
områder.
 
Faktisk er vi både individer og en språklig mino-
ritet med samme ønske om individuell frihet og 
anerkjennelse for det vi gjør gjennom vårt arbeid 
som skattebetalere. Jeg tenker at når kostnadene 
knyttet til tolking både for døve- og døvblinde 
øker er det faktisk et positivt mål om at ønsket 
inkluderingspolitikk virker, så får man heller se 
på om selve administreringen av tolker og andre 
sider av NAV behøver en gjennomgang uten at 
jeg behøver å bli sett på som en byrde.
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Vi spør leder for tolketjenesten i Hordaland Dorthea Vik hva 
tolketjenesten i Hordaland tjener på å si opp rammeavtalen 
med 25 tegnspråktolker? 
- Tolketjenesten vil få en bedre oversikt over de reelle tolkeres-
sursene vi har tilgjengelig i fylket for oppdrag. 21 av avtalene 
er med tolker som ikke har påtatt seg oppdrag de siste årene. 
De resterende har påtatt seg svært få oppdrag og som oftest på 
direkte forespørsel etter brukers ønske.
- Sparer dere noe økonomisk?
- Ved en mer effektiv bruk av ressursene, vil vi frigjøre egne 
tolkeressurser, som i dag benyttes til administrasjon av frilans-
området. 
- Men koster det noe ekstra om dere sender ut tolkeoppdrag til 
100 eller 200 tolker via e-post?
- Vi må gjøre en etisk vurdering og synes det er betenkelig når 
det sendes opplysninger om brukeres tolkebehov til tolker som 
ikke påtar seg oppdrag for NAV Hjelpemiddelsentral Horda-
land

Dorthea Vik vil gjøre oppmerksom på at det ikke er sagt opp 
noen avtaler med de som har dette som hovedinntekt eller 
som påtar seg oppdrag jevnlig for tolketjenesten. Hun forteller 
også at det legges til rette for dialog med tolketjenesten, i form 
av møter på kveldstid, for alle tolkene som har arbeidsavtale 
med Nav. Der har dette spørsmålet blant annet vært tatt opp. 
Dessverre har tolkene som har fått hevet sine kontrakter i liten 
eller ingen grad kommet på møtene og således ikke deltatt i 
diskusjonene, hevder hun.

- Noen av de tolkene Døves Tidsskrift har hatt kontakt med 
har tolket aktivt i 30 år. Er det god personalbehandling å si opp 
arbeidsavtalen med dem gjennom et slikt brev? Har dere forstå-
else for at de føler seg tråkket på?
- Vi har sagt opp en rammeavtale med tolkene fordi vi ikke ser 
at de melder seg til å tolke på oppdrag som vi har behov for å få 
dekket. Det er i forkant sendt mail om dette til alle som har fått 
avtalen oppsagt. Oppsigelse av avtalen er ikke ensbetydende 
med at de aldri får oppdrag fra oss, da det er skrevet i både brev 

og mail at de kan ta kontakt dersom de får mulighet for å påta 
seg oppdrag i større grad enn i dag.
- Jeg har selv opplevd å få avslag på ønsket tolk som jeg bestilte 
til et spesielt arrangement, men fått nei til dette nettopp fordi 
tolketjenesten har sagt opp arbeidsavtalen med henne. Viser 
ikke dette at rettighetene til oss døve blir dårligere?
- Rammeavtaler med frilanstolker kan også bli sagt opp i for-
hold til mislighold av avtalene. 
Tolkene som nå har fått oppsagt sine avtaler har ikke fått disse 
oppsagt på grunn av mislighold, da de er dyktige tolker og vi 
har ingen grunn til å si de opp på grunnlag av «dårlig» utført 
jobb for Nav.

Den tolken jeg ikke har fått lov til å bruke har ikke gjort noe 
annet galt enn å tolke for lite, etter Navs regler, men for meg er 
hun i noen sammenhenger den beste tolken jeg kan ha. Lederen 
for tolketjenesten i Hordaland fastholder likevel at de tolkene 
som har fått opphevet sin arbeidskontrakt med tolketjenesten 
fortsatt kan få enkeltstående konkrete oppdrag. Dette er fordi 
brukere i noen tilfeller har sterke ønsker og vi ser det vil være 
den beste måten å ivareta dere som brukere på.

- Nå snakker du om brukerinnflytelse, men jeg har problemer 
med å se at det overhodet er noen brukerinnflytelse i dagens 
tolketjeneste?
- Vi mottar våre styringslinjer fra departementet og jobber 
etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Systemet 
er politisk styrt og dere som brukere kan påvirke via politisk 
påvirkning. Det er ikke opp til den «lokale» tolketjenesten å 
sette rammevilkårene for sine tjenester.
- Hvordan kan tolketjenesten bli bedre når dere sier opp avtalen 
med 25 tolker? 
- Det er i utgangspunktet snakk om tolker som påtar seg ingen 
eller svært få oppdrag. Vi ser derfor ikke at dette vil få større 
konsekvenser for brukergruppen.
- Men min rett til selv å velge tolk blir innskrenket. Hvordan 
kan dere på tolketjenesten vurdere hvem som fungerer best som 
tolk for meg?
- I følge rundskriv om tolkehjelp, står det at man i utgangs-
punktet selv skal kunne velge tolk. Dette vil fortsatt være 
mulig. I våre retningslinjer skal alle oppdrag prøves løst med 
ansatte, før vi kjøper tjenesten fra frilanstolker, avslutter 
Dorthea Vik. 

Kommentar fra fem tolker 
som har fått sparken,
det er Solveig K. Breivik, Christina Kryvi, Elisabet T. Olsen, 
Ingeborg Skaten og Torill S. Zahl

«Vi ser at tolketjenesten begrunner oppsigelsen av våre avtaler 
med at de ønsker å bruke sine ressurser mer effektivt.  Effektiv 
ressursbruk har vi stor forståelse for. Men hvis formålet er et best 
mulig tilbud til tolkebrukerne, stiller vi oss spørrende til at løs-
ningen er å stryke oss fra listene over tilgjengelige tolke ressurser. 

Sparker 25 tegnspråktolker
Tolketjenesten ved Nav-Hordaland har sendt ut brev til 25 frilanstolker der de sier opp arbeids-
avtalen med tolkene. Uten en slik avtale får ikke tolkene oppdrag via Nav. Døve som bor i Hor-
daland er vant til å få avslag når tolk bestilles, derfor er mange sjokkert over at tolketjenesten 
kan si opp arbeidsavtalen med noen som helst – og i dette tilfelle gjelder det også noen av de 
beste tegnspråktolkene som finnes i fylket.

Illustrasjonsbilde av tegnspråktolking, arkivbilde.
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Vi er glad for at det presiseres 
at vi ikke har gjort noe som 
skulle tilsi at våre avtaler sies 
opp – og at brukerne fortsatt 
kan be om oss til tolkeopp-
drag. I så fall må tolketjenes-
ten opprette avtaler med oss, i 
hvert enkelt tilfelle – noe som 
ikke virker direkte effektivi-
serende. Ville det ikke vært 
enklere å beholde oss på listen 
over mulige tolkeressurser, slik 
vi har ønsket?

Men så ser vi at alle oppdrag 
skal «prøves løst med ansatte 
før vi kjøper tjenester fra fri-

dragene legges ut. Bestillingslisten som sendes ut til tolkene er 
veldig anonymisert. 

Tolketjenesten har ikke varslet frilanstolkene om at de risikerte 
å bli strøket om de ikke kom til de månedlige møtene.

Flere av de tolkene som er strøket fra listene er noen av de 
dyktigste tolkene vi har, spesielt på stemmetolking. Bør ikke 
døve selv få bestemme hvem vi ønsker som stemmetolk? Tolke-
tjenesten i Hordaland aksepterer ikke dette, uten først å se om 
der er fast ansatte tolker ledig. Vi vet at det går bra for brukerne 
å velge tolk selv hos andre tolketjenester i Norge. Hvorfor er 
det så mye vanskeligere i Hordaland? Hvorfor er tolketjenesten 
i Hordaland så firkantet i forhold til andre fylker? Vi under-
streker at for de fleste oppdrag kan døve bruke de tolkene som 
tolketjenesten bestemmer, men så har vi de spesielle oppdragene 
der våre egne valg av tolk er helt avgjørende for at tolkingen 
skal lykkes. Det krever vi respekt for.

Bergen Døvesenter oppfordrer tolketjenesten til å trekke oppsi-
gelsene tilbake, og begynne en dialog med de aktuelle tolkene. 
La de som ønsker å fortsette få lov til dette, døve har ikke råd 
til å miste denne tolkeressursen.» 

Kommentar fra  
advokat René Stub-Christiansen 

helge.herland@doveforbundet.no

lanstolker». Hvor reell er da friheten til å velge tolk? Her er noe 
vi ikke får til å henge helt sammen. 

Til slutt vil vi kommentere det som sies om at det er etisk 
betenkelig å sende ut «opplysninger om brukeres tolkebehov til 
tolker som ikke påtar seg oppdrag for Nav Hjelpemiddelsen-
tral Hordaland». For det første, er det ikke slik at vi ikke påtar 
oss oppdrag – men det blir jo resultatet dersom vi ikke skal 
få mulighet for å få opplysninger om ledige oppdrag.  For det 
andre, nøyaktig hva er det som er betenkelig med at vi får disse 
opplysningene? Der er ingen sensitive opplysninger i de felles 
mailene som sendes ut til frilanstolker. Selvsagt ikke. Da ville 
Nav hatt et problem. Verken navn eller andre opplysninger som 
kan identifisere bestiller av tolkeoppdraget oppgis der. 

Dette vet naturligvis Nav, men det var ukjent for mange døve 
da det ble opplyst i Bergen Døvesenter sist torsdag. Da kan 
en bare spekulere på hvilke «tilbakemeldinger fra brukere» 
tolketjenesten her refererer til – og på hvilket grunnlag disse er 
framkommet. 

Det som vi opplever som trist og opprørende, er inntrykket 
som skapes av at vi må strykes fra listen av hensyn til bru-
kerne. Samtidig kommer det altså fram i intervjuet med leder 
for tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland, 
at vi ikke har gjort noe galt. Likevel ser tolketjenesten seg råd 
til å kvitte seg med oss, som frilanstolker. Det virker ikke helt 
logisk.» 

Kommentar fra Rune Anda, 

Ingeborg Skaten.

daglig leder i Bergen Døve-
senter.
«Tolketjenesten skriver til oss 
at en av grunnene til at frilan-
stolker er strøket er at de ble 
bestilt «som oftest på direkte 
forespørsel etter brukers øn-
ske». Skal tolkene straffes for 
dette?

Tolketjenesten sier at de som 
sjelden tolker får tilgang til 
opplysninger om brukeres tol-
kebehov. Men tolketjenesten 
oppgir ikke navn og detaljer 
om tolkingen når tolkeopp-Rune Anda.

«Jeg vil peke på viktige svakheter i ordningen med frilanstol-
kene slik rammeavtalen med frilanstolkene er utformet i dag. 
Avtalene legger en betydelig instruksmyndighet til Nav og 
frilanstolkene har liten eller ingen reell innflytelse på avtalens 
individuelle utforming. Videre er det en rekke momenter som 
trekker i retning av at arbeidsforholdet har passert grensen for 
hva man kan akseptere innenfor en frilanskontrakt. Det virker 
som tolkene har gått fra å være nøytrale til å bli Nav sine repre-
sentanter ovenfor brukerne. 

Etter min oppfatning ligner avtalene og arbeidsforholdet mer 
som et ordinært ansettelsesforhold, men da uten å gi arbeidsta-
kerne det rettsvern som fast ansatte har krav på. Stillingsvernet 
gir regler for hvordan eksempelvis oppsigelser skal gjennomfø-
res og sikrer at ansatte får mulighet til å uttale seg før man går 
til oppsigelse. Dersom det er snakk om en omgåelse av stillings-
vernet så kan det få store konsekvenser for partene. 

Men uansett hvordan det nå enn er så er det ingen grunn til at 
partene, gjennom dialog, ikke skulle kunne klare å løse dette 
på en måte som fungerer for alle parter. Fornuftige mennesker 
finner som oftest fornuftige løsninger.» 

Advokat René Stub-Christiansen til venstre med tegnspråktolk.
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- Ja, i aller høyeste grad. Jeg hadde aldri kunnet forestille meg 
dette. Jeg fikk e-post fra FN og trodde først det var rette tiden 
og svare på spørsmålet som kommer hvert femte år, der de 
spør om hvem jeg foreslår som mottaker til FNs menneskeret-
tighetspris. Da jeg leste e-posten mer grundig innså jeg at de 
spurte om jeg ville motta prisen! Det var Døves verdensforbund 
(WFD) som hadde foreslått Kauppinen. 

Liisa Kauppinen er tidligere leder av WFD og Finlands Døve-
forbund. Nå er hun pensjonist, men fortsatt aktiv i arbeidet 
for å bedre forholdene for døve i verden. Og Kauppinen er 
altså døv! Hun har fått æresprisen for sin utrettelige innsats og 
arbeid for tegnspråkets status og det at døve har fått en frem-
tredende plass i FNs konvensjon om rettigheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Kauppinens karisma har 
helt klart gjort inntrykk på FNs valgkomite for hun hadde bred 
støtte blant de som deltok i avstemningen. Hele 150 kandidater 
var foreslått til prisen.

Afrika åpnet øynene
Jevnaldrende av Kauppinen har har lenge nytt sitt pensjonist-
otium, men selv reiser hun verden rundt. Hvor henter hun sin 
utrolige energi fra?
- Det henger nok sammen med min familiebakgrunn. Under 
krigen var vårt hjem i Koura i Nurmo åpen for både evakuerte 
og for eksempel sigøynere som kom med hest og vogn. Mormor 
kokte poteter til dem og så fikk de overnatte i  bestestuen, min-
nes Kauppinen.
- Jeg er vokst opp med toleranse. Jeg har også lett for å engasjere 
meg i saker som jeg opplever er feil eller urettferdig.
Det var ingen selvfølge at Liiisa Kauppinen skulle bli den in-
ternasjonale menneskerettsforkjemperen hun etterhvert ble. Da 
Finlands Døveforbund i 1986 ba henne avlegge et kjapt besøk i 
Afrika var hun i begynnelsen motvillig.
- Jeg hadde mer enn nok arbeid hjemme i Finland. Men jeg 
dro likevel avgårde og fikk et brutalt kultursjokk i Afrika: 
få døve barn fikk skolegang og de fikk bare ett måltid om 
dagen. Direkte fra opplevelsene i Afrika kom jeg tilbake til 
døveforbundets landsmøte i Åbo. Der fikk jeg en annen type 
kultursjokk når døve klagde over at teksttelefontjenesten var for 
kostbar. Kauppinen lot straks andre ta hånd om teksttelefonens 
kostnadsspørsmål og bestemte seg for å bruke tiden på å hjelpe 
verdens døve. På den veien er hun fortsatt i dag.
- 

- Døve må lære seg å høre
Liisa Kauppinen har besøkt døve i alle verdens hjørner. I hvilket 
land har døve de beste rettighetene, spør vi? 
- Det er umulig å plukke ut ett enkelt land som det beste, men 
forholdene i Norden har lenge vært gode for døve. I Finland har 
vi tolketjeneste og staten støtter for eksempel det tegnspråklige 

teateret og det tegnspråklige bilbioteket. I land med borgerkrig 
er de menneskelige rettigheter ofte helt tilsidesatt. For eksempel 
i det urolige Somalia er situasjonen svært dårlig. I hele landet er 
det bare to døveskoler igjen: en felles skole for døve og blinde og 
en skole for eldre døve barn. På grunn av krigen kan små barn 
ikke sendes ut på en lang skolevei. Det betyr at noen døve ikke 
kan begynne i skolen før de når 20 års alderen – mens mange 
ikke får undervisning i det hele tatt.

- På en reise i Somalia spurte jeg noen elever hva døve trengte. 
En ung mann svarte at det er behov for sportssko, fordi det er 
vanskelig å sparke fotball i sandaler!

- Bevegelseshemmede og blinde i u-landene er i en enda verre 
situasjon, de kan ikke forflytte seg uten hjelp. Veier full av hul-
ler tvinger bevegelseshemmede til å krype på marken fordi det 
er umulig å ta seg frem i rullestol.  Døves vanskeligheter er av 
en annen karakter. 

- I u-landene er det døve som har de dårligste mulighetene for å 
få skolegang, sier Kauppinen.
- Man tenker som så at det er umulig å undervise en som 
verken hører eller snakker. I Mosambikk for eksempel snak-
ket læreren til elevene med et papir foran munnen, men selv de 
med høreapparat kunne ikke oppfatte hva han sa. Jeg spurte om 
elevene fikk undervisning i noen emner, for eksempel historie. 
Læreren svarte at døve først måtte lære seg å høre!

Skaper man menneskeverd  
skaper man fred
For Kauppinen betyr menneskerettigheter at man har avtaler 
som beskytter menneskeverdet i alle land uansett hvor de bor 
i verden. Hvorfor skal det være så vanskelig å gjennomføre de 
menneskelige rettighetene? Har ikke landene vilje til å gjen-
nomføre det?

- Landene har sikkert vilje til, det er heller midlene som man-
gler, tror Kauppinen.
- Forskjellene i språk og kultur er årsaken til mange kriger. Vi 
burde satse mer på fredsopplæring og lære oss å respektere de 
som er annerledes. Ulikhet er en berikelse for menneskeheten. 
Fremdeles kan foreldre ofte oppleve det å få et døvt barn som et 
angrep på familieharmonien. Da prøver man å forandre barnet 
og gjøre det mest mulig lik de andre familiemedlemmene.
Hvordan ser en perfekt verden egentlig ut Liisa Kauppinen?
- Uttrykket »døve kan ikke» er avskaffet, på samme måte de 
samfunnsskapte barrierene som hindrer likeverdig deltakelse. 
I en perfekt verden er døve barn fra fødselen av sett på som en 
lykkelig begivenhet og barnet gis samme muligheter i sitt liv 
som alle andre får.

Liisa Kauppinen, en ener blant døve 
Tekst: Salla Lähteenmäki, Dövas Tidning, Finland - Foto: UN Photo / Paulo Filgueiras

Teksten er bearbeidet til norsk av helge.herland@doveforbundet.no

Flere tusen tegnspråklige kunne med stolthet følge med på web-tv 10. desember da FNs visegene-
ralsekretær Jan Eliasson overrekte FNs menneskerettighetspris til Liisa Kauppinen. Prisen har høy 
status over alt i verden og vi spør Liisa Kauppinen om tildelingen kom overraskende på henne?
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Fremtiden for barn med tegnspråk bekymrer Kauppinen.
- Holdningene som motarbeider tegnspråk er institusjonelle. 
De finnes i alle samfunnets serviceinstitusjoner – som innen 
rehabilitering, småbarnsopplæring, utdanning og familieveiled-
ning. Vi ser at skolene ikke tar hensyn til tegnspråklige barns 
rettigheter: så snart et barn utvikler talespråk overføres det 
umidelbart til en hørende gruppe. Tegnspråk utgjør jo ingen 
fare, det er mangel på kunnskap som gjør at man er imot det, 
fnyser Kauppinen.
- Å være for tegnspråk betyr ikke at man er imot talespråk, jeg 
taler jo selv.
Hva kan vanlige folk gjøre for å bedre menneskerettighetene?
- Først må man vite hvilke rettigheter man har, så kan man 
forbedre saker og ting i samspill med andre. Vi må forsvare vår 
rett til tegnspråk: døve har rett til en førsteklasses undervis-
ning på tegnspråk. Vi har rett til å uttrykke oss på tegnspråk og 
samfunnet har et ansvar for å tilrettelegge for dette.

Liisa Kauppinen, en ener blant døve 

Fakta:
Liisa Kauppinen er døv. Hun er født i 1939. Hun var 
leder av Finlands Døveforbund fra 1976 – 1987 og 
fra 1991 – 2006. Hun var nestleder i WFD fra 1983 
– 1995, da overtok hun som president fram til 2003. 
Kauppinen er æresdoktor ved Gallaudet universitet, 
USA – Trinity College, Irland – Universitetet i Jyvä-
skyla, Finland.

FNs menneskerettighetspris deles ut hvert femte 
år, første gang i 1968 og tildeles personer som har 
gjort en enestående innsats for menneskerettig-
hetene. Tidligere vinnere er blant annet Eleanor 
Roosevelt, Martin Luther King, Nelson Mandela og 
Jimmy Carter.
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Vi har nå gjennomført vår andre reise i prosjektet. Denne gang 
dro vi til Spania. Målet for prosjektet er samarbeid mellom 
døve og tunghørte elever i Norge, Nederland, Polen, Tyrkia og 
Spania. Vi fra Hetland videregående skole hadde sett frem til å 
møte våre «Tasty Europe» venner igjen. Vi traff mange i Polen 
i fjor. Vi var seks elever og fire ansatte som reiste til Malaga 4. 
- 8. mars. Tre av oss elever har tegnspråk som morsmål, og tre 
har tegnspråk som fremmedspråk. Også denne gang var temaet 
mat, kommunikasjon og kulturforståelse, og alle gledet seg 
stort til denne turen. Vårt vertskap i Malaga var lærere og elever 
fra I.E.S. La Rosaleda. De hadde laget et rikt tredagers program 
for oss. Vi fikk omvisning på skolen som har 600 elever. Skolen 
har en liten avdeling med hørselshemmede, ca. 5 - 6 elever. 
Vårt inntrykk var at skolen i hovedsak var en yrkesskole. Vi 
så fagrom med snekkerarbeid, bilmekanikk, hagearbeid og 
matlaging. 

Å bli kjent
Den første dagen vi var på IES La Rosaleda møtte vi flere span-
ske døve studenter som ledet oss rundt om på skolen. Under 
omvisningen hadde vi ulike «bli kjent»-aktiviteter. Selve akti-
vitetene baserte seg mye på det å være funksjonshemmet, blant 
annet knevolleyball og gå i blinde. Samarbeid var et sentralt 
tema. Etter hvert som vi kom til de ulike aktivitetene fant vi 
tonen, og følte oss mer og mer trygge på omgivelsene og hveran-
dre. Selvfølgelig var det kommunikasjonsproblemer med alle, 
men med hjelp av kroppsspråk og internasjonalt tegnspråk kom 
alle etterhvert til samme forståelse. Samtidig var de spanske 

Stavanger-elever
i  Spania

Av disse tegnspråkelever ved Hetland videregående skole: 

Anne Sofie «Fie» Sennels, 

Daniel Frafjord, 

Ørjan Henriksen,

Elisabeth Kamonrat Hadland, 

John Eric Engelstad Thorsen og 

Matheus Rodrigues da Silva Pinto.

Ørjan hopper i havet

Døves Tidsskrifts lesere leste 
kanskje Hetland videregående sko-
les innlegg i nr. 4 – 2013? 
Det handlet om vårt Comenius 
prosjekt: «Tasty Europe», 
et samarbeid mellom flere skoler 
i Europa.  

elevene både hjelpsomme og trivelige, og gjorde det hyggelig for 
oss å besøke instituttet.

Vitenskapsmuseet
Samme dag, etter en god økt med mange forskjellige aktivi-
teter, gikk vi innom Vitenskapsmuseet som lå like ved skolen 
La Rosaleda. Vi ble fulgt til kjemirommet av tre ansatte som 
gjennomgikk forskjellige eksperimenter som vannets tetthet, 
regnbuens farger og elektrisitet. Læreren snakket engelsk til 
oss når han forklarte de forskjellige vitenskapelige eksperimen-
tene. Det var både spennende, lærerikt og morsomt. Noen av 
eksperimentene var spesielt underholdende, som for eksempel 
Fies «hårreisende» opplevelse(se bilde). Etter kjemitimen gikk 
vi inn i resten av museet der vi testet interaktive vitenskapelige 
stasjoner.  Det ble litt av en utfordring fordi all instruksjon var 
på spansk. 

Picasso Museet
Et av Malagas kjente attraksjoner er kunstmuseet til Pablo 
Picasso. Han er en av de mest kjente samtidskunstnerne fra 
1900-tallet. Malaga var barndomsbyen til kunstneren. Som 
nittenåring dro han fra byen og utviklet sin malerkunst andre 
steder i Europa, og han kom aldri tilbake til Malaga. Vi kjen-
ner Picasso best for hans bilder med geometriske figurer og 
fordreide kropper, dette kalles kubisme. Mange mente at han 
malte stygt, fordi hans malestil var i strid med hva de var vant 
med å se i datidens kunst. Men likevel malte Picasso nesten helt 
til sin død i 1973. Det ble anslått at hans arbeid inneholdt over 
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Matheus, Elisabeth og Daniel spiser lunsj sammen med to døve venner fra 
Tyrkia.

Ørjan, Elisabeth, Fie og Erkut fra Tyrkia spiller knevolleyball.

Ørjan og John Eric slapper av i solen.

Fie fikk en hårreisende opplevelse på vitenskaps-
museet.

På skolen I.E.S. La Rosaleda laget de impone-
rende paella til oss.

20 000 verk. På museet så vi en del av 
Picassos verker, som var donert av hans 
egne familiemedlemmer. Vi så malerier 
som viste Picassos utvikling fra hans 
unge år til slutten av hans liv. 

Matkultur
I spansk kultur er det vanlig å spise 
frokost klokken 9 – 11, lunsj klokken 13 
– 15 og middagstid er klokken 21 – 23. 
Tradisjonell spansk mat er paella, tapas, 
gazpacho og mange forskjellige salater. 
Spansk mat inneholder mye olivenolje, 
spesielt i Andalucia. Til dessert spiser 
de blant annet churros, ostekaker og 
crema catalana. Vi syntes den spanske 
maten smakte fantastisk godt og vi lærte 
mye om spansk mat; den er virkelig til å 
anbefale. Torsdag 6. mars laget vi norsk 
mat på skolen, mens Tyrkia, Nederland, 
Spania og Polen laget sin tradisjonelle 
mat. All maten ble servert i en buffet 
hvor vi fikk smake tyrkisk, nederlandsk, 
spansk og polsk mat. Vi fra Norge laget 
typisk tradisjonell mat fra vårt land, 
nemlig smørbrød. Smørbrødene inne-
holdt blant annet kjøttkaker med stekt 
løk, røkt laks med eggerøre, reker med 
kokt egg og lammerull med rødkål. Til 
dessert laget vi Dronning Mauds dessert, 
som vi med stolthet kan si ble en «slager» 
hos de andre landene. Mens vi koste oss 
med lunsjen fikk vi besøk av en flink 
Flamenco-danser.

Foredrag, musikal 
og tur til stranden 
I forbindelse med kvinnedagen lørdag 8. 
mars, ble vi invitert til et foredrag. Mabel 
Alonsos fortalte oss om sine opplevelser 
som døvblind kvinne i Spania. Hun er 
lederen av en organisasjon for døvblinde 
kvinner i Andalucia. Mabel fortalte 
i begynnelsen av foredraget at svake 
kvinner lett kan bli utsatt for vold og 
trakassering. Det er en av årsakene til 

at vi må huske kvinnedagen, fordi det 
fins problemene som ennå ikke er løst. 
Mabel fortalte at hun ofte er avhengig av 
venner, som er med på shopping og gir 
gode råd. Mabel hadde en tolk med seg, 
som oversatte fra spansk tegnspråk til 
spansk talespråk. Videre oversatte en tolk 
fra spansk talespråk til engelsk talespråk. 
Tilslutt sto tolkene fra Polen, Holland, 
Tyrkia og Norge og oversatte til sine 
respektive tegnspråk.

Etter at vi hadde vært på Mabel Alonsos 
foredrag, dro vi alle sammen til skolens 
teatersal. Tidligere elever ved I.E.S Rosa-
leda framførte musikalen «Abroad», som 
handlet om spanske ungdommer som 
reiste til Liverpool for å finne arbeid og 
søke lykken. Tre tegnspråktolker tolket 
stykket til spansk tegnspråk og vi var helt 
overveldet over hvordan tolkene levde seg 
inn i skuespillet og oversatte på en visuell 
måte.  En mannlig og en kvinnelig tolk 
simultantolket en av skuespillernes duet-
ter på en glimrende måte. 
Malaga ligger på den spanske solkysten 
og siste dagen spiste vi alle lunsj på en 
«chiringuito», som er en strandbar. Av 
alle «Tasty Europe» deltakerne, var det 
bare én som hoppet i havet etterpå, og 
det var selvfølgelig en nordmann; nemlig 
Ørjan

Hva skjer videre?
Etter vårt toårige Comenius prosjekt har 
vi utvekslet mye erfaring mellom lan-
dene, om ulike utdanningssystem, ulik 
mattradisjon og kultur. Vi har også fått 
venner og knyttet kontakter fra Polen, 
Spania, Nederland og Tyrkia. Vi har 
opprettet en blogg og facebook-gruppe. 
Vi som er ungdommer i dag er heldige å 
ha mange ulike sosiale medier, dermed 
kan vi holde kontakten med våre nye 
venner også i framtiden. 
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Ellen Østrem
Vi skriver april, og da er det kanskje 
feil å si at de to vi i dag presenterer er 
nye medarbeidere i sekretariatet. Ellen 
Østrem hadde sin første arbeidsdag som 
ungdomskonsulent i femtiprosent stilling 
9. september i fjor.
- Det er spennende å arbeide som kon-
sulent for NDFU og samtidig få være en 
del av staben og diskusjonene i NDF-
sekretariatet, sier Ellen.

Hun er utdannet barnevernspedagog og 
har 13 års erfaring som miljøterapeut og 
boleder for døve og hørselshemmede barn 
og ungdom.

- De fleste ungdommene våre har det bra, 
men det er viktig at vi fortsatt gir et bredt 
og stort tilbud til gruppen og at vi fanger 
opp også de som ikke står først i køen når 
vi gir tilbudene våre.

- Hva er de viktigste oppgavene som 
ungdomskonsulent?
- For tiden er det administrativt arbeid 
som bl.a søknader og rapportering til 
myndighetene, arbeidet som å motta på-
meldinger til de ulike leirer som skal ar-
rangeres i sommeren som krever sin tid. 
Som ungdomskonsulent er jeg sekretær 
for NDFU og på sikt håper vi å kunne 

jobbe mer interessepolitisk innenfor feltet 
som angår hørselshemmede ungdommer.

Ellen ble døv to år gammel. Hun er vokst 
opp i Haugesund, i hørselsklassen på 
Lillesund skole og under vingene til den 
kjente døvelæreren Pat Pritchard. På ung-
domstrinnet flyttet hun til Hunstad skole 
og så videregående skole på Bjørkåsen.

- Pritchard har betydd mye for skolegan-
gen og utdannelsen min, en fantastisk 
dyktig lærer og motivator.
- Du jobber bare halvstilling i NDF, hvor 
er du resten av tiden?
- Da arbeider jeg som miljøterapeut i bo-
fellesskapet til Signo-Vivo i Andebu. Jeg 
bor i Sandefjord. Det betyr at jeg pendler 
til Oslo de dagene jeg jobber i NDF.

Ellen ble valgt inn som styremedlem 
i NDF på landsmøte i Stavanger i fjor 
sommer. Dette tillitsvervet har hun 
måttet frasi seg som anatt i NDF. Nå 
har Ellen hendene fulle av arbeid med 
søknader, rapportering og påmeldinger 
til nordiske, europeiske og verdens som-
merleire. Den tradisjonelle leiren på Ål 
folkehøyskole og kurssenter blir stadig 
mer populær, og vi har en dyktig leirko-
mite som forbereder og jobber med den 
norske sommerleiren.

Aina Fossum
- Jeg begynte i jobben som oppvekstkon-
sulent i september 2013. Før dette var jeg 
nestleder i Foreldre- og oppvekstutvalget. 
Har engasjert meg i NDF siden januar 
2012, forteller Aina Fossum.
 
Hun er mamma til Mathea, snart 8 – 
Jakob, 6 - Petter 3. Mathea er døv, har 
ci og har opplæring i og på tegnspråk i 
hjemmeskolen i Elverum. Begge guttene 
er hørende. Familien bor på Elverum, 
men skal flytte til Oslo nå, hvorfor spør 
vi? 
 
- Dette har vært en problemstilling vi 
foreldre har forholdt oss til de siste fire 
årene. Vi har brukt tid på å komme til 
en beslutning da det ikke bare er enkelt 
å flytte fra familie, venner og hjem. Det 
er viktig for oss at Mathea skal få en 
tospråklig opplæring slik at hun får reelle 
muligheter til å ta egne valg senere i livet 
sitt. Vi ønsker like valgmuligheter for 
henne som for våre to hørende sønner. 
Det er vanskelig å lære seg et språk når 
du ikke er i et språkmiljø og kan bruke 
det i interaksjon med andre. Derfor 
mener vi at hun vil få det beste tilbudet 
på Vetland skole. Jeg liker godt å ligge et 
skritt foran, og jeg vet jo at det blir van-
skeligere å gå integrert når du blir eldre, 

Nye medarbeidere i sekretariatet
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så vi velger å flytte før det blir vanskelig. 
Jeg bruker og mye tid på engasjementet 
mitt i NDF, noe som gjør at jeg er mye 
borte fra familien min. 
 - Du har 30 prosent stilling, hva bruker 
du tiden til?
- Det er vanskelig å begrense oppgavene 
til stillingsprosenten. De siste årene har 
det skjedd mye på fagfeltet, og vi i Forel-
dre- og oppvekstutvalget har hatt mange 
saker å jobbe med. I stillingen min i dag 
er jeg sekretær for utvalget. Jeg er med 
på alle møter i utvalget og koordinerer 
arbeidet mellom møtene. Jeg bruker mye 
tid på å følge med på hva som skjer på 
hørsels- og språkfeltet, og på å drive opp-
lysningsarbeid blant annet på Facebook 
og ute. Jeg representerer i Faglig samar-
beidsråd for hørsel, i Statped. Vi avsluttet 
tidligere i år arbeidet i arbeidsgruppa 
som har jobbet for en bedre pedagogisk 
oppfølging av barn med ci.  
- Du er blitt dyktig i tegnspråk, hvordan 
har det vært å lære et visuelt språk?
- Jeg tenker at jeg er så heldig! Tenk at jeg 
får lære meg et nytt språk sammen med 
familien min, som vi har så stor glede 
og nytte av sammen. At jeg er dyktig er 
vel å ta i, men jeg er bevisst på at jeg er 
i en evig læringsprosess. Selvfølgelig er 
det vanskelig å lære seg et nytt språk, 
slik er det med alle språk. I tillegg har 

jeg også fått et lite glimt inn i hverdagen 
til døve og hørselshemmede. Når jeg er 
i et tegnspråkmiljø er det jeg som har et 
kommunikasjonshandikap. Jeg har fulgt 
foreldreopplæringen «Se mitt språk» si-
den høsten 2008. Selv om dette er et flott 
tilbud ville jeg lære meg mer, fort, så jeg 
startet på deltidsutdanning i tegnspråk 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2011. 
Avslutter årsenheten min denne våren. 
Jeg er veldig heldig fordi jeg har tilgang 
til tegnspråkmiljøer i hverdagen min og i 
jobben min. 

Nye medlemmer i utvalg
Foreldre- og oppvekstutvalget er utvi-
det med Liv Strand (fagperson) og Ivar 
Anders Eide (foreldre).

Utvalgsseminar 23. – 25. mai 
NDF har seminar for alle utvalgene og 
forbundsstyret helgen 23. – 25. mai. 
Formålet med seminaret er å følge opp 
noe av det som står i handlingsplanen: 
Større fokus på utvikling av kompetanse 
innen organisasjonskunnskap og språk-
vitenskap, økt kunnskap innen lobby om 
tegnspråk, organisasjon og interessepoli-
tikk, kurs i presentasjonsteknikk og felles 
budskap utad og juridisk kompetanse. 
Seminarets er en nyttig møteplass for 
forbundsstyret og utvalgene.

Driftstilskudd til NDFU 
I vedtektene som ble fastsatt på siste 
landsmøtet står det blant annet i paragraf 
6 at medlemmer må være over 16 år for 
å ha stemmerett på døveforeningenes 
årsmøter. Dette er i strid med Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratets regler 
om at tilskuddsberettigete organisasjoner 
ikke kan ha høyere aldersgrense enn 15 
år. Forbundsstyret har derfor gått inn for 
å endre aldersgrensen til 15 år og bedt 
om at foreningene svarer skriftlig på 
dette. Per 25. mars er det kommet svar 
fra tilstrekkelig antall foreninger og alle 
gir sin støtte til forbundsstyrets forslag. 
Endelig endringsvedtak vil bli gjort på 
neste landsmøte i 2016

Nordisk samling om CRPD
Rundt 20 personer var samlet i Kø-
benhavn to dager i mars for å diskutere 
hvordan man kan bruke CRPD aktivt 
som interessepolitisk redskap - og hvor-
dan døveforbundene kan jobbe nasjonalt 
for at konvensjonen kan bety noe i den 
praktiske hverdagen for folk. Danske 
Døves Landsforbund var arrangør av 
seminaret og fra NDF deltok Hedvig 
Sinnes, Julie Holst, Bjørn A. Kristiansen 
og Sissel Gjøen.

40 års jubileumsgave til ungdommer!
Norges Døveforbund Ungdom  (NDFU) og Ål folkehøyskole inviterer ungdommer 
mellom 18 og 30 år til et spennende årskurs på Ål folkehøyskole. Kurset varer fra 
august 2014 – mai 2015 og det koster 37.000 kr. 
Du må søke stipend i Statens Lånekasse.  Stipend er på 39.140,- kr. Da blir kurset 
GRATIS for deg. I tillegg kan du også søke om ekstra stipend  ( 33.000 kr) i Lånekas-
sen. Ta kontakt med skolen hvis du trenger hjelp til din søknad.
NB! Kursprisen på 37.000 kr gjelder kun for skoleåret 2014-15.

Ungdomsforbundet ønsker å sette fokus på identitet, og i skoleåret 2014/15 blir det 
bare denne ene linjen på follkehøyskolen. Tilbudet gis til unge tegnspråkbrukere, 
 hørselshemmede, CI-brukere og døve. Linjens hovedtema er: «Hvem er jeg».
Du vil på forskjellige arenaer få muligheten til å utforske din identitet og styrke ditt 
selvbilde. I år er det 40 år siden Ål folkehøyskole og kurssenter for døve ble innviet.

Meld deg på allerede i dag! E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no
Telefon sentralbord: 320 82600 - Teksttelefon: 320 82601 - Telefax: 320 82602

Gjennom året jobber alle med samme emner og timeplanen er en kombinasjon av fellestimer og arbeid/un-
dervisning i mindre grupper. Gratis skoleår innkluderer a) Undervisning, b) Alle måltider og c) Opphold.

LEDERTRENING: Kommunika-
sjonsteori - Diskusjonsteknikk 
- Igangsette, planlegge og gjen-
nomføre konkrete oppgaver - 
Miljøskapende oppgaver. 

MEDIA: Markedsføring og hvor-
dan bruke sosiale medier i orga-
nisasjonsarbeidet - Lage brosjyrer 
og plakater - Lage hjemmeside 
-  Reklamefilm - Animasjon til 
reklame bruk og markedsføring.

ORGANISASJONSARBEID: 
Døves organisasjonsarbeid i 
Norge - Døves organisasjons-
arbeid globalt - Økonomi /  
regnskap - Tegnspråkets rolle 
i dagens samfunn. 
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Personalia
Død
HILDRUM LARSEN, Narvik, 
født 18. mars 1923, døde 11. februar.

AUD KARLSEN, Trondheim, født 
6. oktober 1944, døde 10. mars 2014.

FINN ARNESEN, Oslo, 
født 19.juni 1938, døde 11.mars 2014.

Runde år
80 år
SIGFRID RUSTE, Bergen, 
blir 80 år 25. april.

THOR HARPER, Trondheim, 
blir 80 år 21. mai.

75 år
RAGNHILD JOHANNE VANGEN, 
Trysil, blir 75 år 21. mai.

70 år
HANS ERIK TOFTE, Bergen, 
blir 70 år 1. mai.

VIDAR GRAN, Lørenskog, 
blir 70 år 2. mai.

MONA HAUGEN, Oslo, 
blir 70 år 22. mai.

60 år
RAGNAR WIUM, Drammen, 
blir 60 år 25. april.

STEIN DALHEIM, Førde, 
blir 60 år 9. mai.

ODDBJØRG M. DIMMEN, Ulsteinvik, 
blir 60 år 30. mai.

PER SERVAAS MEHLUM, Oslo, 
blir 60 år 27. mai.

VIDAR ØIEN, Hamar, 
blir 60 år 4. juni.

50 år
CATHRINE ØRN, Bærum, 
blir 50 år 25. mai.

Hva sier babyen?
Kommuniser med babyen før 10 
måneders alderen. La babyen 
få uttrykke seg med tegn før ta-
lespråk utvikles. I barnets første 
år er det lettere å uttrykke seg 
med armer, ansiktsuttrykk og 
bevegelser enn med muntlige 
ord.

I USA er babytegn svært popu-
lær. De fleste som bruker tegn 
til hørende babyer mener at 
barna utvikler talespråk raskere, 
og har større ordforråd. Tegn 
gjør det enklere for babyen å 
forstå verden rundt seg. Ba-
bytegn gir barna mulighet til å uttrykke sine behov før de er i fysisk 
stand til å uttale ordene. Etter hvert kan barna koble sammen tegn 
med ordene de uttaler.

Norges Døveforbund har utgitt en bok med de 99 vanligste tegnene 
for babyer og småbarn. Boka «Babytegn» har nydelige og tydelige il-
lustrasjoner laget av Gudrun Haave. 
Vi er glade for å tilby en kvalitetsbok til bare kr. 299, inkludert porto.

Bestill boka på Facebooksidene til NDF, på epost post@doveforbun-
det.no eller til Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

Bursdag

Gratulerer med 
dagen kjære 
Antonius. 18. 
april er du 9 år 
og stor gutt. Du 
er en alltid god, 
snill og lydig.
Vær sunn, smart 
og modig. Vi er 
glade i deg. 
Varme klem-
mer fra mamma 
Aljona, Vitauts og dine to brødre.

Gavekonto
NDF får av og til hyggelige 
henvendelser fra folk som vil 
støtte forbundets arbeid med 
gaver og arv. Vi informerer 
derfor om at NDFs gavekonto er 
8200.06.08072 – Norges Døve-
forbund, Grensen 9, 0159 Oslo. 
post@doveforbundet.no
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I butikken. Skal betale. Mannen i kassen 
spør om noe. Regner med om det er pose. 
Jeg sier «Nei, takk». Får mange rare blikk. 
Kanskje spurte han om noe annet? Jeg stotrer 
frem et «Unnskyld, jeg er døv».

Unnskyld?! Hvorfor unnskylder jeg meg? 
 Ingen av oss har gjort noe galt, verken man-
nen i kassen eller jeg. Han spør, og aner ikke 
at jeg er døv. Jeg er født som er jeg er, og selv 
ikke et sunt liv med gulrøtter og fisk hver dag 
kunne gjort at jeg var hørende. Så hvorfor 
unnskylder jeg meg? 

Er det fordi det er skambelagt å ikke høre? 
Nei, den fasen er vi forbi. Når vi går i byen 
er vi stolte av å kunne kommunisere på tegn-
språk. Det er ikke som i «gamle dager» da 
man helst ikke skulle vise språket frem.
Kan hende det er en slags innøvd frase? «Unn-
skyld, jeg trenger en pose». «Unnskyld, kan du 
flytte deg?».  «Unnskyld, jeg hører ikke» betyr 
da kanskje «Kan du gjenta det du sa?». 

Helt siden menneskene tok sine første nø-
lende skritt på jorden vår har noen av dem 
vært døve. Jeg er sikker på at døve var med 
på å bygge pyramidene, at døve var til stede 
da Jesus ble korsfestet og at døve var med på 
vikingferder. Vi hører ikke så mye om dem. 
Men de var der. Be sure. 

Døvhet er normalt. Døvhet er en del av den 
menneskelige normalvariasjonen. På samme 
måte som noen ikke kan se, noen har mørk 
hudfarge og noen liker Justin Bieber (kanskje 
ikke akkurat i vikingtiden). Vi er forskjellige 
og må lære oss at annerledeshet er et gode.
Men lærer vi ikke? Jeg mener jo, det gjør vi. 
Egen uvitenskapelige, men personlige erfaring 
er slik: Da jeg levde på 90-tallet var det an-
nerledes å være døv enn i dag. Mye kan knyt-
tes til utviklingen av ny teknologi, som gjør 
at min informasjonstilgang er bedre enn den 
har vært noen gang, og nærmere den høren-
des informasjonstilgang enn noen sinne. Men 
jeg tror også, fortsatt helt uvitenskapelig, at 
holdningene i 2014 er forandret i forhold til i 
1990. I 1990 var døvhet noe veldig annerledes. 
I dag er det noe litt annerledes. I dag møtes 
jeg med nysgjerrighet om tegnspråk. I 1990 
ble jeg møtt med bekymring for hva fremtiden 
ville bringe for en som var døv.
 
Tilbake i butikken. Mannen i kassen sier  
«Jeg spurte om du visste hva klokken var». 
«Å, halv ett», svarer jeg etter å ha kastet et 
blikk ned mot håndleddet. Enda rarere blikk. 
Begynnende latter. Så var det kanskje ikke 
det han spurte om heller? So what?! Hans 
 problem.

- Pose?
Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Syn på 
saken

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

Jeg tente et lys i døvekirken på julaften
Av Torill Ringsø

I Døves Tidsskrift 
nummer 1 får døve-
kirken i Bergen ros 
for årets 2. juledags-
gudstjeneste. Det 
er fint, og den var 
nok bra, men jeg så 
den ikke – fordi jeg 

ikke orket. Jeg forstår nå at det som ble 
presentert på TV var noe helt annet enn 
det jeg så i kirken på selveste julaften.
Jeg er ingen ivrig kirkegjenger, men døve-
kirken er den kirken jeg, min bror og 
min niese er døpt i, og der mine foreldre 
giftet seg. I døvekirken møter jeg alltid 
venner og bekjente – det er koselig. Vår 
familie er liten, og da er gudstjenesten 
sammen med den utvidede familien i 
døvekirken en fin start på julaften; eller 
det kan være en fin start. For meg ble det 
i år en provoserende start, slik det også 
var sist jeg var der på julaften. 

Da gudstjenesten skulle starte tok presten 
på seg mikrofon og sa «hører alle med 
teleslynge meg? Ja? Fint!», og setter i 
gang med en gudstjeneste som gjennom-
føres på et tegn og tale eller norsk med 
tegnstøtte, eller hva jeg nå skal kalle det. 
Det var et tegn her og der. Innholdet 
husker jeg ikke; min skuffelse tok fullt 
fokus etter hvert som det blir tydelig at 
vi i døvekirken nok en gang opplevde en 
gudstjeneste for hørende og de som hører 
godt med sine hørselstekniske hjelpemid-
ler, og som har norsk som førstespråk. 

Jeg satt ved siden av mine døve foreldre, 
i deres kirke. Jeg fikk med meg alt, mens 
de fikk med seg, «sånn ca. 20 prosent» 
som min far sa etterpå. Jeg kan velge 
mellom minst 20 gudstjenester i Bergen 
denne dagen. Mine foreldre og alle andre 
døve i byen, har denne ene. 

Det er betimelig å stille spørsmålet 
«Hvem er døvekirken for»? 

Mange CODA snakker om at en av 
utfordringene med å ha døve foreldre, 
er å oppleve hvordan storsamfunnet 
undervurderer våre foreldre. Vi er glade 
i døvesamfunnet; der er mor og far 
hjemme, der ser vi dem som de sterke 
menneskene de er. Da blir det ekstra ille 
å oppleve at døve undertrykkes på sine 
egne arenaer. Det er flott at prester og 
andre som velger å jobbe blant døve, job-
ber hardt for å bedre sin tegnspråkkom-
petanse og bruker det tegnspråket de har. 
Aller mest beundringsverdig er likevel 
døve tegnspråklæreres nærmest uendelig 
tålmodighet med hørende som skal lære 
seg deres språk. De klager ikke hver gang 
de må lære opp en nok en ny person som 
har valgt å søke seg til deres språkmiljø. 
De har også gitt opp å klage når de gang 
på gang ser sine elever ty til en språk-
bruk som er lang fra hva de har lært, en 
språkbruk som effektivt stenger døve ute 
fra budskapet  i sin egen kirke. 

Og nå lurer du kanskje på hva jeg 
tente lys for på julaften? Lyset jeg tente 
i døvekirken på julaften - tente jeg for 
tegnspråk.  

Kommentar fra  
Bergen Døvekirke
Av Torill Solbø Zahl

Jeg har bedt om å få lov til å kommentere 
denne teksten om julaftensgudstjenesten 
i Bergen døvekirke. Som leder av me-
nighetsrådet i Bergen Døvekirke er det 
naturlig at jeg gjør den jobben. 

Dessuten er jeg selv CODA og dette er 
et godt utgangspunkt for å mene noe om 
det du skriver, Torill.  Først vil jeg bare 
møte deg med den selvsagte formulerin-
gen: Du har så evig rett, Torill. Jeg er 
enig i det du tenker. Jeg anerkjenner dine 
frustrasjoner, for jeg kjenner til dem selv. 
Vi som jobber i døvekirken kan bli bedre! 
Jeg kan til og med forsikre deg og alle 

Det er døvekirker i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. I sommer åpnes det ny kirke for 
Vestfold og Telemark i Sandefjord. I Ålesund brukes Volsdalen kirke som fast lokale for gudstjenes-
ter og møter, mens det på Hamar, Kristiansand og andre steder leies passende lokaler. Det er også 
integrerte gudstjenester for døve i mange andre kirker. Bildet er av Bergen Døvekirke, der kirke-
bygningen i år kan feire 25 års jubileum.
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Den store kirke-
dagen hvert eneste 
år i døvekirken er 
2. juledag. Ingen 
andre av våre 
gudstjenester blir 
sett av så mange, 
aldri ellers er døve-

kirken samlet om én gudstjeneste som 
da og ingen annen gudstjeneste blir så 
godt forberedt og så påkostet som denne. 
Julegudstjenesten på TV er en milepæl 
hvert år.  
 
I arbeidet med gudstjenestereformen i 
døvekirken skal det velges tekster som 
skal brukes i gudstjenestene gjennom 
året. I det forslaget som ble vedtatt av 
styringsgruppen i fjor skal en på 2. 
juledag heretter ikke lenger bruke Jule-
evangeliet, det som begynner med «Og 

det skjedde i de dager …» Altså fortel-
lingen om Josef og Maria som reiser til 
Betlehem og må ta inn i en stall der Jesus 
blir født. I stedet skal vi et år lese teksten 
om vismennene fra Østen som kom for 
å hylle Jesusbarnet og året etter skal det 
leses fra Johannes evangeliet «Ordet ble 
menneske og tok bolig iblant oss….». 
Men det tradisjonelle juleevangeliet er 
altså tatt bort. Det får bare de se som går 
i en døvekirke på julaften.
 
Jeg tror dette vil bli et stort savn for 
mange som ikke har anledning til å 
komme til en døvekirken på julaften. 
Julegudstjenesten på TV kan vi legge opp 
på forskjellige måter, men jeg er sterkt 
uenig i at vi skal velge helt bort teksten 
om Jesu fødsel. Den teksten som er aller 
mest kjent og kjær for mange. 
Vi bør også ha med noen av profetiene 
om Jesu fødsel. For den historiske og teo-
logiske linje bakover er viktig å minnes. 
Ingen av profetiene er nå tatt med i de 

nye bibeltekstene for 2.juledag. Jeg håper 
på endringer her før dette blir endelig 
vedtatt av Kirkerådet.     

andre om at vi blir bedre, at vi arbeider 
kontinuerlig med det. 

Så må jeg likevel få lov til å supplere 
med noe av det jeg ville sagt hvis det var 
jeg som skulle skrevet denne teksten i 
utgangspunktet. Da ville jeg ha sagt at vi 
i menighetsrådet i Bergen døvekirke har 
besluttet at julaftens gudstjeneste skal 
være tilgjengelig på begge språk, både på 
tegnspråk og på norsk talespråk. Det har 
vi besluttet fordi vi vet at kirken denne 
dagen fylles både av døve og hørende 
og at kirken denne dagen er et ledd i en 
tradisjon der familiene, hørende som 
døve enkeltmennesker, sammen går til 
kirke før vi sammen går hjem til vår egen 
private julefeiring. Jeg har antakelig hatt 
alle mine julaftener i døvekirken, det blir 
63 til sammen, og som hørende familie-
medlem har det stor verdi for meg. 

Det vi to og døveprestene i Bergen er 
knall enige om, er at ikke en eneste 
hørende kirkegjenger har rett til å få opp-
leve julegudstjenesten på et språk som går 
på bekostning av en eneste døv kirkegjen-
ger. Absolutt ikke. Men, så vil vi så gjerne 
at denne tradisjonen skal få fortsette, 
at vi samlet som tospråklige familier, 
der ikke alle kan hvert av språkene like 

Syn på saken

godt som det du og jeg kan, skal få ha 
denne julegudstjenesten sammen. Derfor 
bestemmer menighetsrådet at vi skal ha 
begge språkene i kirkerommet denne 
dagen, at vi skal ha tegnspråk synlig og 
stemmetolk over høyttaleranlegget. Så 
vet du, like godt som meg, at det å få tolk 
julaften er vanskelig. Derfor gjør vi det 
på den måten som ofte fungerer som en 
dårlig mellomløsning, tegn og tale! Du 
og jeg vet, og kan sammen informere om, 
at de som er tydeligst når de visualiserer 
norsk tale, er de som også er mest dreven 
i norsk tegnspråk. Du skal være god i 
både norsk tegnspråk og norsk tale for å 
klare å kombinere de to språkene på en 
god nok måte, altså slik at det oppfattes 
av dem som ikke hører talen. 

Der har sikkert alle prestene i hele den 
norske døvekirken en vei å gå. Beslut-
ningen om to språk på julaften er det 
menighetsrådet som har tatt! Så kom-
mer det vanskelige: Jeg visste at det 
ikke kunne skaffes tolk denne julaften. 
Jeg ble spurt om jeg kunne bidra til 
gudstjenesten med mer enn bare å tolke 
«Deilig er jorden». Der ba jeg om nåde. 
Jeg kunne tilbudt meg å stemmetolke. 
Det gjorde jeg heller ikke. Som CODA 
havner vi ofte i dette dilemmaet, vi kan 

jo bare stille oss til disposisjon. Men 
så er det det behovet også jeg har for å 
sitte der med min familie og bare være 
tilstede i julegudstjenesten. Så ser jeg at 
prest Trygve er ukomfortabel med sin 
fremstilling på begge språk. Unnskyld, 
Trygve. Du gjorde jobben så godt som du 
maktet, fordi vi i menighetsrådet hadde 
bestemt at det var slik det måtte bli. Vi 
kunne gjennomført prekenen på tegn-
språk og levert ut en skriftlig oversettelse 
til de som ønsket det. Det gjør vi når det 
kommer gjester i kirken som ikke kan 
tegnspråk. Men på julaften er det så fullt. 
Med mye mer enn halve forsamlingen 
bøyd over papir hadde vi opplevd fravær 
av felles fokus. Men kanskje det likevel 
hadde vært en bedre løsning når vi ikke 
kunne skaffe tolk?  Vi får drøfte det 
nærmere. Men nå er det du Trygve som 
står der i «stormen».  Jeg vet jo at du på 
andredagsgudstjenesten viste hva du kan 
når du får bruke bare det ene språket, 
nemlig tegnspråk. Hele landet så det! 

Her er et løfte: Dersom vi ikke får stem-
metolk til julaften 2014, skal jeg stille 
som stemmetolk. Hjertelig velkommen 
tilbake alle dere som vil oppleve stem-
ningen i Bergen døvekirke, sammen med 
resten av familien, på selveste julaften.

Ikke lenger Lukas 2 på TV
Av Per Walle, døve-
prest, Trondheim



16 3/2014Døves Tidsskrift

Syn på saken

Det er med undring jeg leser risen som 
blir oss i døvekirken til del i Døves Tids-
skrift nummer 1.
Det som undrer meg mest er det jour-
nalistiske håndverket. Det burde være 
en selvsagt at man ikke kan bære fram 
en slik personlig kritikk anonymt. Hvis 
frykten for ubehageligheter bygger på 
tidligere erfaringer, burde redaktøren hel-
ler sette fokus på dette. Redaktøren gir 
imidlertid uttrykk for det motsatte: «Vi 
vet at det er høyt under taket i Døvekir-
ken». Det er også rart at man, så langt 
vi kan se, har valgt å ikke la Michael 
Hoffmann få gi en kommentar, selv om 
kravene til «samtidig imøtegåelse» muli-
gens ikke er oppfylt.

Det andre er innholdet i det som kom-
mer fram: «ros for viljen, men ikke for 
evnen». 
To ganger i livet har jeg selv krysset 
språklige og kulturelle grenser for evan-
geliets skyld. Første gang som ung mis-
jonær i Thailand, og nå for halvannet år 
siden for å bli prest i døvekirken. Begge 
gangene har jeg opplevd å bli tatt imot 
med kjærlighet, til tross for kulturfor-
skjeller og til tider et mangelfullt språk. 
Jeg har opplevd at det har vært lov å 
være nybegynner, og har fått mye ros for 
viljen, konstruktive tilbakemeldinger og 
hjelp til å komme videre.

I døvekirken arbeides det godt med språ-
ket på alle nivåer. Vi har en handlings-

plan, og vi ønsker selvsagt at den skal bli 
oppfylt. Alle ansatte skal lære tegnspråk; 
noe annet er utenkelig i en «institusjon» 
som er til for å kommunisere. Det arbei-
des også stadig for å få inn flere døve som 
medarbeidere i døvekirken, og det er flere 
gode grunner til at det bør skje. 

Men noen av oss hørende jobber også 
knallhardt i det daglige for å bli stadig 
bedre i tegnspråk, og for å utvikle per-
sonlige kommunikasjonsferdigheter som 
er tilstrekkelige for å gjøre en profesjonell 
jobb. Blant annet i møte med mennesker 
som av ulike årsaker kan være i en sårbar 
situasjon, er det av største betydning at 
språket sitter. Det vil imidlertid ikke 
tjene hensikten, om vi skulle vente med å 
kommunisere til vi er blitt «gode nok». 
Sur kritikk påvirker vår frimodighet 
negativt.  Det bør også redaktøren ta inn 
over seg. 

Tegnspråkpoesi brukes stadig mer i døvekirkene. På bildet ser vi Karl Robertsen i aksjon i Oslo 
Døvekirke. Døvekirkene styres av et Fellesråd der Nora Edwardsen Mosand er valgt leder. Daglig 
leder er Tor Einar Lie som har ansvar for den daglige driften av kirkene og som er leder for de fleste 
ansatte i kirkene, unntatt prester, diakoner og kateketer.

Ufortjent ris?
Av Leif Hadland, sokneprest i Stavanger 
Døvekirke

Jeg er enig med døvekirkens ledere i at 
den aller viktigste tilbakemeldingen er 
den vi får fra døve. 
Slike tilbakemeldinger bør vi ta til oss, 
men det finnes også andre menneskelige 
aspekt ved dette som man ikke helt burde 
få lov å glemme. 

Redaktøren svarer:
Kritikken i bladet var jo ikke anonym, 
fordi redaktøren stilte seg helt og fullt 
bak den. Dermed står kritikken også for 
redaktørens regning og jeg fastholder at 
andakten på nettsiden fremføres på et 
«tegnspråk» som er uforståelig for meg og 
mange andre døve. 

Døvekirken får kommentere kritikken 
i samme blad, dette velger de å gjøre 
ved døveprost Roar Bredvei og leder i 
døvekirkenes Fellesråd Nora Edwardsen 
Mosand. 

Av døveprest 
Roar Bredvei

Døveprest i 
Trondheim Per 
Walle skriver i 
forrige Døves 
Tidsskrift (nr. 2 – 
2014) at han har 
blitt sensurert av 
redaktør i Døves 

Blad. Det er ikke riktig i min tid som 
redaktør. Jeg har vært redaktør av Døves 
Blad i 8 år og har aldri sensurert noe av 
det Per Walle har skrevet. Og Per Walle 

Ingen sensur i Døves Blad
er den personen som leverer mest stoff til 
Døves Blad.  Som Per selv skriver kom-
mer Døves Blad ut bare 4 ganger i året 
og mine forgjengere som redaktører har 
derfor bestemt at det ikke skal trykkes 
leserinnlegg i Døves Blad. 

Dersom Per Walle ønsker at vi skal 
begynne med leserinnlegg kan han gjerne 
ta opp dette i Døvekirken og med meg 
som redaktør. Det har Per Walle ikke 
gjort.  

I tillegg har Per Walle lagt ut sitt leser-
innlegg på dovekirken.no der han heller 

ikke har blitt sensurert. Når det gjelder 
lederen i Døvekirkens Landsungdoms-
råd Katja M Eidesen sitt leserinnlegg har 
vi hatt en god dialog der hun har endret 
det til en artikkel som kommer i neste 
nummer av Døves Blad.  

Altså er ikke sensur noe problem i Døves 
Blad. Utfordringen er kanskje den 
motsatte, at vi også i Døves Blad bør 
ha en dialog med innsenderene om det 
som sendes inn uten at vi skal begynne å 
sensurere. 
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Norge rundt
Døves Kulturdager
Nesten 200 har allerede 
meldt seg på kulturdagene i 
Bergen 7. – 9. november. Det 
kommer skriftlig påmeldings-
skjema i Døves Tidsskrift i 
juni, men det er fullt mulig 
å melde seg på nettadresse 
www.bgds.no. 
I forrige blad fortalte arran-
gørene at det blir et super-
show med internasjonale 

Vil du være med på jubileum?
Møre og Romsdal Døveforening fyller 90 år 24. mai. Jubileet 
markeres med blåtur med hurtigbåt til et sted ved sjøen og et 
sted der det blir middag, underholdning og sosialt samvær. 
Båten går fra Hurtigbåtkaia i Ålesund klokken 18, og fra 
Langevåg klokken 18.20. Så blir det mye vakker natur og sjøliv 
før deltakerne når bestemmelsesstedet. Retur om natten til 
Ålesund klokken 02.
Festmenyen er koldtbord med er rikt utvalg av spekemat. Det 
blir underholdning, filmer, taler og standup med Hanne Ener-
haugen. Ha på varme klær og gode sko til blåturen og ta med 
fest-sko i vesken. Pene klær på festen. Deltakerne ordner selv 
med overnatting. Døveforeningen anbefaler First Hotel Atlan-
tica som har kort veg til hurtigbåtkaia og pris kr. 750 per døgn 
for en person i enkeltrom (reservasjonsnummer 15540120). Pris 
kr. 850 per døgn for en person i dobbeltrom (reservasjonsum-
mer 15539332) Send e-post til atlantica@firsthotels.no eller ring 
70117300 og oppgi bookingnummer.
Prisen for medlemmer for tur og festmidddag er kr. 350 kr, 
mens ikke medlemmer betaler kr. 500. 
------------------------------------------------------------------------- 
PÅMELDING 
Navn………………………………………………… 
SMS ……………………
Navn…………………………………………………
SMS ……………………
Navn………………………………………………… 
SMS …………………… 
Allergisk ? Nei (  ) Ja (  ) For hva ?........................Vegetar ? Ja (  ) 
Oppmøter båtkaien hvor ? Kryss her (  )Ålesund kl.18. (  )
Langevåg kl. 1820. 
Betale turen og festmiddagen til konto 3910 20 55644. 
Påmeldings før 16. mai til Møre og Romsdal Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund eller epost post@mrdf.no

Hunstad jubileum
Vi beklager at vi i Døves Tidsskrift nr. 1 - 2014 skrev feil 
dato på jubileumsdagen på Hunstad skole. 
Riktig dato er lørdag 14. juni. 
Påmelding og informasjon finnes på www.bgds.no/hunstad

Hurtigruten 2015
Leder i NDFs senior-
utvalg Toral Ringsø 
forteller at det allerede 
er påmeldt 105 norske 
til den nordiske leiren 
for seniorer som skal 
arrangeres 9. – 20. 
september på hurtig-
ruteskipet Finnmarken. 
Alle påmeldte har fått 

På jakt etter 
nordlys
Ni medlem-
mer av Møre og 
Romsdal Døvefo-
renings aktivi-
tetsklubb har 
vært i Tromsø 
på jakt etter fisk 
og nordlys. På 
flyturen nord-
over hadde de en 
hyggelig flyvert 

artister i regi av Teater Manu. Men selvsagt kommer også Nor-
gesvennen John Smith fra England (bildet). Foto Teater Manu.

som kunne tegnspråk. Den leide rorbua lå på Kvaløya og avtaler 
var gjort for felles treff med medlemmer av døveforeningen i 
Nordens Paris, som byen ofte kalles. 
Allerede fredag kveld var de ivrigste på sjøen for å prøve 
fiskelykken, men det var svart hav uten at det gjorde så mye, 
for da ble det pizza istedet! Lørdag var det snøscootersafari til 
Tamokdalen ved Lyngseidet, 90 minutters kjøretid fra Tromsø. 
Ikledd heldress, støvler, hodeplagg og hjelm og votter bar det ut 
i naturen. En innlagt fartstest var populært, noen kjørte i over 
100 km i timen. 
En fantastisk opplevelse rapporterer de ellers å sindige sunn-
møringene. Det ble besøk i lavo med varm fiskesuppe, lefser og 
varm drikke.  Noen reisdyr beitet utenfor og gav muligheter 
for fine bildemotiver. Så ble det tid til en tur innom sentrum 
av Tromsø og på kvelden rekefest og samvær med medlem-
mer fra landets nordligste døveforening. Kvelden bød også på 
nordlys, et fantastisk syn. Sunnmøringene vil takke Tromsø 
Døveforening ved leder Marina Mehlum og Tommy Årnes for 
gjestfri heten. Kanskje neste tur blir til Svalbard? Flere bilder og 
videoer finner man www.aadak.net

plass og vil få bekreftelse om dette i juni, forteller Ringsø. 
Signalene fra de andre nordiske landene er også positive så 
reisegeneralen er sikker på at de 200 forhåndsbestilte plassene 
blir utsolgt. 
Påmeldingsskjema stod i Døves Tidsskrift nr. 1 – 2014. På 
bildet ser vi to hoder alle får se på turen langs norskekysten, til 
venstre er Toralf for de som kan ha vanskelig for å se forskjell.
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Vi har sett alle forestillingene til Teater Manu. 
Vi har intervjuet de fleste skuespillerne som har 
vært på scenen. Det er bare en vi aldri har snak-
ket ordentlig med, skuespilleren som gir stem-
me til alle rollene, Kjersti Fjeldstad. Vi møtte 
henne over en kaffekopp under turneen med 
«Sjalusi» og vårt første geniale spørsmål var:

- Er du datter av naturfotografen Sverre Fjeldstad, kjent fra 
NRKs «Naturmagasin» på 1960 – 1970 tallet?
- Nei, det er jeg ikke – men du er ikke den første som spør om 
det. Den gang disse populære programmene ble sendt på TV 
kom det massevis av telefoner hjem til oss etter sending med 
spørsmål om hva navnet var på de grønne, gule, grå, store, små, 
med kort nebb, langt nebb, halestjert – ikke halestjert, fjær, 
nebb, dun, vinger…. Til slutt ble min mor så lei av alt maset at 
standardsvaret vårt i telefonen ble «kråke»! Da ga de seg som 
regel, forteller en engasjert Kjersti.

Hun er ikke en som brenner inne med svarene. Tvert imot 
gjelder det for journalisten å henge med i svingene. Kjersti og 
jeg samtaler godt sammen uten tolk. Hun har et fint tegnspråk 
og er en spennende samtalepartner. Men i intervjuet foretrekker 
hun å bruke tegnspråktolken og turnelederen Anne Stordal.
- Jeg hadde ingen kunnskap om tegnspråk og kjente ingen døve 
da teaterinstruktøren Magne Brevik ringte meg for 13 år siden 
og spurte om jeg kunne være stemmeskuespiller for Det norske 
tegnspråkteater, som det het den gang. Forestilling var «Jeppe 

på Berget». Tegnspråkteater? Stemmeskuespiller? Hva snakker 
du om? - svarte jeg.
Brevik forklarte det hele og Kjersti stilte seg åpen og nysgjerrig 
til nye utfordringer, slik hun alltid gjør. Men så fikk hun en 
ny overraskelse: det var bare to uker igjen av prøveperioden, så 
skulle teatret ut på turne.
- Jeg hoppet i det. Jeg hadde akkurat en ledig periode og jeg 
må få rose spesielt skuespillerne Kristin Fuglås Våge og Beata 
Slowikovska som tok seg godt av meg. De brukte ekstra tid med 
meg på å øve replikkene. Jeg skulle legge stemme på kvinnerolle-
ne, mens to mannlige skuespillere spilte stemmen til de mannlige 
rollene. Min første replikk på tegnspråkteateret var: «Min mann 
Jeppe er den største slauren i heile bygda!», smiler Kjersti.
- Det er klart det var vanskelig å begynne med dette uten 
kunnskap i tegnspråk. Jeg måtte virkelig skjerpe meg, det var 
utfordrende, men også veldig morsomt. På den første oppset-
ningen – «Jeppe-» -  hadde jeg en tegnspråktolk sittende bak 
meg. Vi hadde laget et eget system, der hun slo meg kjapt på 
ryggen om mitt talespråk lå foran de tegnspråklige replikkene – 
og hun dro meg i skulderen om jeg lå bak med mine replikker.
Kjersti går bak meg og demonstrerer det som vel må være en 
light utgave av den haptiske kommunikasjonen døvblinde 
bruker.
- Som stemmeskuespiller må jeg få til et samspill med de 
tegnspråklige skuespillerne. Det er litt som å spille ping-pong; 
det blir liksom ikke noe særlig effekt av det uten en motspiller. 
Jeg skal speile hvordan de døve skuespillerne tolker rollen sin, 
jeg skal gå inn i deres tolking og formidle det til det publikum-
met som ikke kan tegnspråk. Ekstra krevende kan det bli hvis 

Skuespilleren   
        bak mikrofonen
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mine med-skuespillere glemmer replikker eller hopper i teksten, 
da må jeg skjerpe meg ekstra for å prøve å følge dem. Det er jo 
 lettere i dag når jeg har bedre kunnskaper i tegnspråk og kjen-
ner mange av skuespillerne etter flere års samspill. 
- Det skjer vel ofte uventede ting på scenen?
- Ja, det er klart. Et teaterstykke er «levende», og alltid litt 
annerledes i dag enn i går. Og skuespillere må ha evnen til å 
improvisere. I Stavanger knuste en av skuespillerne en kopp 
ved et uhell i en opphetet scene i «Sjalusi». Da la hun inn en 
spontan-replikk, elegant spilt: «Å nei, nå er koppen knust også!» 
Det klarte jeg heldigvis å oppfatte og både hørende og døve 
publikumere trodde nok det hørte med til forestillingen. Og 
bak scenen, etterpå, har vi mye moro av slikt sammen.  

Kjersti Fjeldstad har høstet mange lovord for sin fabelakti-
ge evne som stemmeskuespiller. Hun ble nominert til Hedda-
prisen for sin innsats i «Pinocchio» der hun hadde mer enn 20 
forskjellige dyr og mennesker hun skulle gi lyd til. 
- Det er lettere å gi stemme til eventyr med mennesker, dyr og 
fantasifigurer, mer krevende å finne riktige stemmer når fore-
stillingene er mer realistiske, slik som nå i «Sjalusi».  Da må jeg 
jobbe hardere og annerledes for å finne den rette stemme-typen. 
Unge snakker annerledes enn eldre, for eksempel. Det kreves 
mot for å våge å gå inn i dette. Noen mener stemmeskuespille-
ren skal være mer nøytral, som en slags «tekst» på film. Slik kan 
det også godt løses. Men jeg har valgt å arbeide på en annen 
måte. Jeg tenker på det som en slags pardans – at lyd-språket får 
danse med tegnspråket – da oppstår det en helt ny slags scenisk 
«ballett». At hørende uten tegnspråk-kompetanse på den måten 
kan få tilgang til det fantastiske scene-uttrykket som Teater 
Manu byr på, er den en sann fryd å få bidra til.   
- Du står sjelden på scenen, du sitter helst i skjul for publikum 
og spiller ut forestillingen på talespråk. Er du sjalu på de som 
får stå på scenen og er i rampelyset?
- Nei, absolutt ikke. Jeg føler jeg blir løftet opp av samspil-
let med de andre på teatret. Teatersjef Mira Zuckermann har 
bestemt at jeg skal ha litt lys på meg der jeg sitter og spiller 
stemmene, det skal være synlig for publikum at jeg er med i 
forestillingen, «stemmekilden» skal være synlig. Jeg får også 
mange tilbakemeldinger fra det hørende publikummet, og 
mange døve publikummere videre-formidler til meg reaksjoner 
fra hørende venner og familiemedlemmer. Og akkurat hvor jeg 
sitter eller står eller er, avhenger jo av regien - instruktøren kan 
noen ganger velge å ha stemmeskuespillere synlige på scenen, 
men da må det jo være en del av stykket. Men det er klart, alle 
skuespillere ønsker å bli sett for det de gjør.
- Når bestemte du deg for å bli skuespiller?
- Du, et stort problem i livet er at jeg aldri kan bestemme meg. 
Gi meg ei brødskive med nøkkelost, ikke en meny – da går det 
en halvtime før valget er tatt! Bare det å bestemme meg for hvor 
vi skulle sitte under dette intervjuet brukte jeg tid på. Da skjøn-
ner du at det å bestemme meg for yrke var svært vanskelig. Jeg 
vingler på det område som på de fleste andre områder – og lurer 
ennå noen ganger på hva jeg skal bli når jeg blir stor. Men 19 år 
gammel dro jeg til Salzburg i Østerrike som elev på kunsthøy-
skolen der, scenografi-linja. Der var jeg elev i fire år.
- Kunne du tysk?
- Nei, jeg forstod ingenting den første tiden – men etter to må-
neders tid begynte språket å komme og så gikk det seg til. Jeg 
har en veldig språkglede. Jeg har i jobbsammenheng hatt nytte 
av både tysk, engelsk, dansk og svensk for eksempel ved over-
settelse av bøker, filmer og skuespill. Språkene har jeg tilegnet 
meg på naturlig vis, jeg har ikke sittet på skolebenken. Det var 

en opplevelse for meg å få kjennskap til tegnspråk. Og en meget 
sunn utfordring, tror jeg, fordi jeg fra før av var mye sterkere i 
lyd-oppfattelse enn i visuell oppfattelse. Det er et vakkert språk, 
så rikt på nyanser – en visuell nytelse. Kunnskapene mine i 
ulike språk har også gjort det lettere for meg i oversettelsespro-
sessen mellom tegnspråk og talespråk. Mange hørende mangler 
kunnskapen som kreves for å forstå at dette faktisk er en stor 
oversettelses-prosess. Vi tenker ikke over at tegnspråk har sin 
egen grammatikk og syntaks. 
- Jeg må virkelig skjerpe meg i arbeidet jeg gjør på Teater Manu. 
Det er vanskelig – heldigvis – det er jo derfor det er så gøy!  

Vi prøver igjen å pense samtalen inn på hvorfor hun valgte å bli 
skuespiller, men i en samtale med et lidenskapelig språkmen-
neske må vi tåle å ta noen omveier før svarene kommer.
- Du, få med at jeg elsker språk, jeg stortrives med å jobbe med 
språk, oppleve mangfoldet, smake på ord og formuleringer, hvor-
dan kan jeg for eksempel yte tegnspråket mest mulig rettferdig-
het i oversettelsen til det talte språk, hvordan kan jeg få språkene 
til å flyte sammen, hvordan få det til å virke mest mulig elegant, 
jeg vrir og vender på setninger før jeg aksepterer at slik må det sies.
- Hvorfor ble du skuespiller?
- Etter skolen i Østerrike begynte jeg å jobbe på Det Norske 
Teatret, altså nynorskteatret i Oslo. Nynorsk er et så flott språk 
vet du…. Jeg jobbet først bak kulissene, bokstavelig talt, som 
«teatermålar», som det het der. Jeg malte kulisser og jobbet 
senere som scenograf. Samtidig ble jeg med i en teatergruppe, 
«Livets Mangfold», på fritiden. Så ble jeg frilanser som skuespil-
ler og tekstforfatter og litt forskjellig. 
- Men lå det også litt i genene dine å bli skuespiller?
- Ja, kanskje det. Min far var skuespiller og som barn fulgte jeg 
ofte med ham på teatret. Jeg ble kjent med teatermiljøet. Jeg 
kunne sitte i en mørk teatersal og se hvordan de øvde inn fore-
stillinger på scenen. Jeg lærte å være stille, for barn måtte ikke 
forstyrre i en slik arbeidsprosess. Jeg sugde til meg inntrykkene. 
Jeg hadde to fantastiske foreldre, også min mor var yrkesaktiv 
og det var ikke så vanlig den gang jeg vokste opp. Mamma 
arbeidet bl. a. som sekretær i mange kunstner-organisasjoner, så 
mye av språk-gleden og –respekten har jeg også fått fra henne.

Så forteller Kjersti med varme om en oppvekst i et 
arbeidermiljø under enkle kår, men der det man manglet av 
materiell goder ble erstattet av familiens samhold og nærhet til 
hverandre. Pappaen var slett ikke den kjente naturfotografen, 
men den enda mer kjente skuespilleren Jack Fjeldstad. Kjersti 
er ikke typen som snakker stort om dette, men på internett kan 
vi lese at han blant annet ble nominert til Oscar-prisen for sin 
innsats som Jan Baalsrud i «Ni liv». Kanskje den beste norske 
filmen gjennom tidene. Når vi takker for intervjuet unnskylder 
Kjersti seg med at hun kom ti minutter for sent til avtalen.
- Vi er kjent med at skuespillere kan ha nykker og ti minutter 
var ikke mye, så du er tilgitt, svarer vi.
- Jeg måtte ha med meg resultatene i skiskyting. Jeg elsker sport 
og får med meg så mye som mulig på TV, forklarer Kjersti.
- Ja, vi så på facebooksiden din at du fremdeles digger Anne 
Migliosi, det er vel bare vi to som husker henne?
- Hun var fantastisk på vingen på det norske kvinnelaget på 
1980-tallet. Hun hadde et så utrolig elegant innhopp før hun 
skjøt vakkert må, og håndball er virkelig spennende.
Er det rart vi blir glad i Kjersti? Hun er en viktig medspiller i 
arbeidet med å utvikle Teater Manu til et enda bedre teater, og 
takk for det!

helge.herland@doveforbundet.no - foto: Teater Manu
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Mira Zuckermann har rollen som den modne konen, som 
må tåle mannens sidesprang til den yngre kvinnen spilt av 
Ipek D. Mehlum – og så kommer det en enda yngre kvin-
nelig rival inn i bildet, en rolle spilt av Anne-Line Kirste. 
De tre kvinnene bor i samme høyblokk. De møtes ikke 
fysisk, men holder kontakt gjennom e-poster der innhol-
det leses opp, kommenteres og reflekteres med sinne, sorg, 
glede, ironi og sjalusi. En sjalusi som tidvis omgjør dem til 
skrikende, lidende og gale kvinner klare til å klore øynene 
ut på hverandre. Mannen det kjempes om ser vi bare som 
statist et øyeblikk på scenen og ellers i videoanimasjonen 
bak på storskjerm, og tro ikke det er noen casanova de 
kjemper om – mer en middelaldrende mann med kule-
mage og grått hår. 

Det oppleves som en svakhet med manus at de tre kvin-
nene aldri møtes fysisk. De oppholder seg i tre forskjellige 
«rom» på scenen og dermed mister vi den ekstra dimen-
sjonen direkte konfrontasjoner kvinnene imellom kunne 
gitt. Kanskje er dette gjort for å understreke ensomheten 
til kvinnene? Noen forkjempere for kvinnefrigjøring kan 
kvinnene ikke kalles, der de kjemper om gunsten til en 
middelaldrende mann. Men slik er vel kvinner? Eller er alt 
mannens feil?

Mira Zuckermann og Ipek D. Mehlum er en fantastisk 
opplevelse sammen på scenen. De har så mange nyanser 
i sitt spill at man nesten ler og gråter sammen med dem. 
Anne Line Kirste har fått en mindre rolle og det er urett-

ferdig å sammenligne hennes spill mot de to gigantene. 
Hun er også primært danser og vi synes instruktør Magne 
Brevik kunne spilt enda litt mer på hennes ferdigheter der. 
Sammen skaper de tre kvinnene en forestilling som alle 
teaterelskere bare må se. 

Scenograf Per Olav A. Austdahl har med enkle kulisser 
og rekvisitter skapt en troverdig ramme for forestillingen. 
Vi lar oss begeistre av Agata Wisny sin videodesign, det 
er alltid kjekt å oppleve dyktige døve fagfolk. Lysdesigner 
Evelina Dembacke sørger for at det er lett å se hva skue-
spillerne sier. Når alle disse er nevnt må vi også ta med 
Olgeir J. Hartvedt som statist i den tvilsomme rollen å 
være den alle kvinnene konkurrerer om å få gå til sengs 
med. Nei, vi har ikke glemt stemmeskuespiller Kjersti 
Fjeldstad, tvert imot, se eget intervju med henne i bladet.    
Når dette leses er turneen i Norge slutt. 17. april til 4. mai 
spiller teatret forestillingen i Los Angeles, USA.

Teater Manu har en ambisjon om å være et verdensle-
dende teater på tegnspråk. Denne ambisjonen håper de 
blir bekreftet ved sitt gjestespill på Inside Ford Theathre, 
der de har hele 15 forestillinger. I tillegg skal de innom 
Spania på vei hjem, for å spilles i Vilajoiosa – der nordiske 
pensjonister er samlet på Solgården i regi av Norges Døve-
forbund.

19. – 25. mai er det klart for spill i Oslo, på egen scene på 
Grünerløkka. Da bør folk kjenne sin besøkelsestid.

Sjalusi 
av toppskuespillere

helge.herland@doveforbundet.no - foto: Teater Manu

Teater Manu har i mars og april turnert med forestillingen «Sjalusi» av den tysk-
argentiske forfatteren Esther Vilar. Tre kvinner, som er forelsket i samme mann, er 
det enkle utgangspunktet for historien. 
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En annen veldrevet forening finner vi 
i Telemark, der de eier sitt eget hus i 
Porsgrunn. De har 57 medlemmer og 
hele 38 av dem kom til årsmøte. Det gir 
en frammøteprosent på 68. Er det noen 
som kan slå den? 

Foreningen pusset opp utleieleiligheten i 
huset i 2013 og hadde derfor over 60.000 
kroner i utgifter på dette, men en fast ut-
leie gir stabile inntekter. Foreningen har 
en omsetning på ca. 450.000 kroner og 
et driftsunderskudd på ca. 94.000. Det 
er mange penger minus, som foreningen 
dekker gjennom lån fra Interessefondet. 
Foreningen er spesielt skuffet over at 
tilskuddet fra fylket er redusert fra kr. 
35.000 til kr. 10.000. Vi noterer ellers 

«Jo flere vi er og jo eldre vi etter hvert 
blir, jo større pris setter vi på alle som 
hjelper til i foreningen. Vi håper inderlig 
å få flere unge inn i foreningen i tiden 
fremover.» Slik skriver styret i Drammen 
Døveforening i sin avsluttende kommen-
tar i årsberetningen for 2013. Foreningen 
har 79 medlemmer og valgte dette styret 
på sitt årsmøte i februar:

Leder Ryszard Sosna, sekretær May-Britt 
Nyløkken, kasserer Bjarne Gunnerud, 
styremedlemmer Anne-Grethe Marcus-
sen og Hilde Kjønigsen - og varamedlem-
mer: Nina Nordby, Idar Åmbakk og Kjell 
Danielsen.

Foreningen endret navn ved forrige 
årsmøte, fra Romerike Døveforening til 
Akershus Døveforening. En av grunnene 
til navneendringen var muligheten for å 
søke økonomisk støtte hos Helse Sør-Øst. 
Døveforeningen har møtene sine i loka-
lene til FFO i Lillestrøm. Der disponerer 
de moderne møterom med det siste i 
teknisk utstyr til foredrag og et velutstyrt 
kjøkken. Foreningene har fine nettsider, 
sjekk selv: www.akershusdoveforening.
com
Terje Karlsen leder (bildet), styremed-
lemmene Kåre Morten Helgesen, Odd 
Skjellum, Anne-Marit Karlsen, Unni 
Åsta Gran, Turid Gloslie Olsen og Randi 
Leira Kvitvær.

Årsmøtetid i foreningene
Akershus Døveforening Drammen Døveforening

I fjor var foreningens store opplevelse 
turen til Praha i september. Til støtte 
for turen brukte de 100.000 kroner av 
foreningens sparepenger. Økonomien til 
Drammen Døveforening er solid. De er 
gjeldfrie og har nesten en million kroner 
på bok. Så eier de sin egne foreningslo-
kale i sentrum av Drammen og har sitt 
vakre feriehjem i Røyken kommune, 
der så mange sterke foreningsminner er 
knyttet til.

Foreningen avholder mange spennende 
foredrag og er ivrige på å arrangere 
bingo. Derfor investerte de i fjor i en 
elektronisk bingomaskin.

Telemark Døveforening

at foreningen i fjor mottok kr. 75.000 i 
tilskudd fra Helse Sør-Øst.
Bjørn Egil Hammerlund arbeider åtte 
timer i uken som sosialsekretær med fast 
kontortid hver torsdag klokken 11 til 18. 
Han har også foretatt en del hjemmebe-
søk. I tillegg har foreningen organisert 
besøkstjeneste. De prioriterer høyt besøk 
hos eldre, ensomt boende døve og de som 
ikke har så lett for å komme seg ut. Det 
ble registrert 31 hjemmebesøk i 2013. 

På årsmøte ble Odd Paulsen (bildet) 
gjenvalgt som leder, med seg i styret 
har han Tonje Nordfonn, Mette Kari 
Hjelen, Tanja Solheim Grande og Alysa 
Seth Enebakk. Varamedlemmer Øyvind 
Haugom og Tove Braathen
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Foreningen feirer 100 års jubileum i år 
og valgte på årsmøte Finn Arild Thordar-
son som ny leder. Med seg i styret har 
han: Turid Trollås, nestleder – Jim Vold, 
sekretær – Knut Syvertsen, kasserer – 
Jørn Martin Kristiansen, styremedlem 
og varamedlemmene Karin E. Syvertsen 
og Fetsum P. Netserab. På bildet ser vi 
tidligere foreningsleder Netserab overleve 
lederklubben til Thordarson.

I Kristiansand Døveforening har de flere 
utfordringer som må løses før de får på 
plass et permanent styre, derfor valgte 
årsmøtet bare et interimstyre bestående 
av Volker Kløckner (bildet), Steinar Bek-
kevold og Juliane Eftevåg.

Ole-Kristian Kolstadbråten (bilde) er 
valgt som ny leder i døveforeningen som 
har sitt sentrum på Ål. Han var også 
leder av foreningen på 1980-tallet og har 
erfaring som tillitsvalgt gjennom flere 
år. Med seg i styret har han Ann Kristin 
Malmquist som sekretær og Alfred Ove 
Vigdal som kasserer.

Norges Døveforbund 
Stavanger er det offisielle 
navnet på den største for-
eningen i Rogaland. 
Til vanlig kaller de seg 
bare for døveforeningen, 
mens huset de møtes i 
 heter Stavanger Døvesen-
ter. Britt Jøsang er gjen-
valgt som foreningsleder – 
huser vi foran på bildet, de 
andre styremedlemmene 
er fra venstre Aud Kristin 

Årsmøtetid i foreningene

«Dere er heldige som har Gunnar Han-
sen som leder, han er en svært ryddig 
person», var nestoren Thorbjørn Johans 
Sanders ord til årsmøtedeltakerne i 
Bergen Døvesenter 13. mars. Årsmøte 
var gjennomført på en time og femten 
minutter. Nesten at som ble presentert 
ble godkjent uten bemerkninger og alle 
forslag og valg ble enstemmig vedtatt.

Bergen Døvesenter har en årsomsetning 
på nesten tre millioner kroner og har 373 
medlemmer. De har en solid økonomi. 
De eier det herskapelige bygget i Kalfar-
veien med betydelig verdi. Der leier de 
ut lokaler til barnehage i kjelleretasjen og 
Kirkens SOS i loftsetasjen som sammen 
med utleie til fester og brylluper gav 

en inntekt på kr. 867.000 i fjor. Årlige 
tilskudd fra Bergen Kommune utgjør 
kr. 736.000. Foreningen har egen rorbu 
i Austevoll kommune med en antatt 
verdi på 2,5 millioner kroner. I tillegg 
har de ca. 2,5 millioner i banken eller 
som aksjer. Da tåler foreningen godt en 
langsiktig gjeld på 1,5 millioner.

Rune Anda er daglig leder og sørger for 
at virksomheten i døvesenteret holder et 
høyt nivå. På styresiden er det kontinui-
tet med Gunnar Hansen som styreleder 
og med seg i styret har han: Tor Fiksen, 
Monica Lone Madsen, Martin Berhovde, 
Toralf Ringsø, Randi Slettebakk og Bjørg 
Storesund. Også underutvalg og komi-
teer er fylt opp med dyktige tillitsvalgte. 

Bergen Døvesenter

NDF-Stavanger

innsats i foreningen, spesielt på økono-
mistyringen. Han har også vært en god 
representant for foreningen på NDFs 
landsmøter, derfor er det nok mange i 
Stavanger som håper han ikke tar en all 
for lang pause fra styrearbeidet.

Hallingdal Døveforening

Kristiansand Døveforening

Vestfold Døveforening

Røstad, Kirsti Vuorimies, Egil Galta, 
Grete Sel, Anita Hetland og Henning 
Strand.

Tore Djuvik gikk ut av styret etter 14 
års tjeneste. Han ble takket for sin store 
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Årsmøtetid i foreningene

Tromsø satser på døvehytta
22. mars avholdt døveforeninga årsmøte 
på døvehytta i Straumsbukta. Til stede 
var det 12 stemmeberettigede, døve-
tolker, organisasjonssekretæren og fra 
NDF deltok interessepolitisk rådgiver 
Sissel Gjøen. Årsberetningen for siste år 
forteller blant annet om sommertreff i 
Murmansk, julebord på hurtigruta, møl-
jefest, diverse møter med foredrag, ulike 
aktiviteter i helgene og kurs.

Årsmøtet ble godt 
gjennomført med 
50 besøkende. Etter 
årsmøte og fondets 
årsmøte kunne man 
kjøpe lapskaus. Etter 
dette ble årsmøtet 
for Trondheim 
Tegnspråklige Frivil-

ligsentral gjennomført. 
Valg av ny styre gav dette resultatet: 
Leder Tore Solem (bilde). Styremedlem-
mer: Karl Olav Kristiansen, Anita N. 
Jonsson, Thomas Johannessen og Ola 
Harder Fredriksen. Varamedlemmer: 
Lisa Ødemotland og Lasse Sundal  

117 medlemmer har Møre og Romsdal 
Døveforening på sine lister. De eier sine 
egne lokaler i Storevågen, bare 15 minut-
ters kjøring utenfor sentrum av Ålesund. 
De skriver i årsberetningen at 2013 var et 
økonomisk godt år for foreningen. Når 
man skriver slik på Møre blar vi selvsagt 
spent fram til regnskapstallene. Driftsut-
giftene i fjor var på ca. 708.000 kroner, 
mens inntektene bare var på 665.000, 
altså et underskudd på over 40.000 
kroner. Det har nok foreningen rygg til 
å bære, uten at det er så enkelt å lese av 
regnskapene. 

Møre og Romsdal Døveforening

Foreningen mottar 108.500 i tilskudd fra 
fylket og kr. 53.000 i tilskudd fra Helse 
Midt-Norge. Tilskuddene fra kom-
munene i fylket er beskjedne 12.000, 
men så mottar de bingoinntekter på hele 
122.000 kroner.

Vi merker oss at foreningen var repre-
sentert på Ivar Aasen tunet i Ørsta i 
anledning Språkåret. Der holdt forenin-
gens Jørn E. Løvsjø en hilsningstale på 
tegnspråk helt i Ivar Aasens ånd. Vi synes 
også følgende sitat fra årsberetningen 
markerer betydning døveforeningen har 
for mange:
«17. mai er festdag i Norge. På døvesen-
teret feiret vi også dagen som tradisjonen 
har vært i mange år. Kulturutvalget 
sammen med hovedstyret ledet festen 
med servering av mat og drikke. Hit 
kommer mange fra distriktet for å feire 
vår nasjonaldag i fellesskap.»

Harald Oppigard er vikar for Leif Gun-
nar Kvernberg som daglig leder i 50 pro-

sent stilling.  Velfredssekretær Elisabeth 
Kolvik sluttet i stillingen i september 
2013. Nytt styre er Beate E. Furland (på 
bildet får hun klem av mannen Jo Arve), 
leder – og styremedlemmene: Jørn E. 
Løvsjø, Martin Stavaas, Helle Christian-
sen og Kirsti Fylling.

Trondheim Døveforening

Tromsø Døveforening

Ellers godkjente årsmøte at det skal 
gjøres flere oppgraderinger på hytta. I 
2013 ble det skiftet tak. I 2014 skal det 
bores etter vann, da det er dårlig vanntil-
sig i dag. Det skal legges ny septiktank, 
bygges garasje/naust, hytta og verandaen 
skal males og det skal tilrettelegges for 
internet. Da vil hytta være oppgradert for 
ca 400.000 kroner.

På bilder ser vi det nye styret i landets 

nordligste forening, fra venstre Sun 
Jie - varamedlem, Helene Henriksen - 
sekretær, Mary Nilsen - styremedlem, 
Geir Solli - leder, Lin Jia - varamedlem – 
Trond Sørensen - styremedlem. Styre-
medlem Torun Wale var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Marina I. Mehlum ble takket for sin 
innsats som leder av den nyvalgte lederen 
i Tromsø Døveforening.
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Kjell Gunnar Brekke gjenvalgt
som leder i Haugaland Døveforening

Styret for perioden 2014-15, fra venstre: RolfBerger, kasserer, Kjell Gun-
nar Brekke, leder, Torill Brekke, sekretær, Anita Oksnes, 1. styremedlem 
og Agvald Ingvaldsen, 2. styremedlem.

De som var til stede på årsmøte i Haugaland Døveforening lørdag 8. mars 2014: Momina Osman (1), Najama 
Osman (2), Knut Tjelmeland (3), Rolf Berger (4), Susanne Berger (5), Inger Knutsen (6), Kjell Haugfær (7), 
Anita Oksnes (8), Berit Kallevik (9), Agvald Ingvaldsen (10), Christian Røstel (11), Aileen  Ingvaldsen (12), 
Kjell Gunnar Brekke (13), Torill Brekke (14), Mette Haugfær (15) og Otto Clementsen (16).

Huset i Haugeveien 35 trenger oppussing. Dette blir et av målene den 
nærmeste tiden.

Det var stor glede over å 
få besøk av en representant 
fra Norges Døveforbund 
i forbindelse med Hauga-
land Døveforenings års-
møte lørdag 8. mars 2014. 
Døveforeningen hadde 
ifølge Norges Døvefor-
bunds register 23 med-
lemmer pr. 31.12.2013, 
så det var prosentvis høy 
frammøte! Det viktigste 
for tiden er å få økonomisk 
støtte fra kommunen.

Tekst og foto: Rune Anda, styremedlem i NDF

Haugaland Døveforening ble stiftet 18. januar 1947. Om tre år 
kan de feire 70 års jubileum. I 1987 kjøpte foreningen huset i 
Haugeveien 35, som nå har stort behov for oppussing. Når man 
ser på regnskapet for 2013 er døveforeningen avhengig av inn-
tekter fra leieboeren i 2. etasje (kr 60.000 for året) og inntekter 
fra serveringen om torsdagene og fester (kr 25.000), og litt ved 
utlodning (kr 5.500). Man skulle ønske at disse inntektene ble 
brukt til aktiviteter for medlemmer, men det koster å ha hus. 
Strømutgifter kom på over kr 28.000 og renovasjon, vann og 
kommunale avgifter på kr 24.000, og så går litt med til repara-
sjon, regnskapshonorar, innkjøpte varer og noe til. Så ble det 
nesten ingenting igjen til aktiviteter for medlemmer. Det lille 
styret klarte å tilgodese medlemmer med var marsipankene ved 
døveforeningens «fødselsdag» i januar og julegrøt i desember.
Dette vil styret gjøre noe med. 

Lov for Haugaland Døveforening har behov for en del justerin-
ger, og det vil bli gjort til neste årsmøte.

Fra 2005 til 2012 het det Haugaland Døvesenter, men på 
årsmøtet i fjor bestemte de å gå tilbake til det gamle navnet: 
Haugaland Døveforening. Logoen som vises i headingen er 
laget av den døve kunstneren, Jon Egil Knutsen. 
Kjell Haugfær skal ta seg av bokføring. Man klarte ikke å 
finne ny bilagsrevisor, men det skal bli ordnet i løpet av året. 
Huskomiteen består av Rolf Berger og Kjell Gunnar Brekke. 
Lovkomiteen av Kjell Gunnar Brekke sammen med styret. Ny 
valgkomite består av Inger Knutsen og Susanne Berger.
Det vanket deilige snitter og blåbærkake samt takketale og 
blomster til NDFs representant og til de i styret som har jobbet 
mye. Alt i alt en koselig lørdag i Haugaland Døveforening.

Årsmøtetid i foreningene
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- Gjennom kurs i Human-Etisk Forbund 
er jeg godkjent som vigsler. I utdan-
ningen får vi kunnskaper om juridiske 
spørsmål knyttet til vielsesrett, moralske 
og etiske temaer rundt samliv og det å 
være gift – ledelse av vielsesseremonier, 
de strenge formalkravene til selve vielses-
teksten og ikke minst det å bidra til at de 
som gifter seg og gjestene får en høytide-
lig stund preget av kjærlighet og glede, 
forteller Camilla.
- På kurset trente dere også på å holde 
tale?
- Ja, både det å lære å formulere talen og 
det å fremføre den på en god og verdig 
måte. Vi ble videofilmet og kommentert. 
Så ble den formelle delen veldig vektlagt.
Human-Etisk Forbund har 80.000 
medlemmer med lokallag i alle fylker. 
Forbundet definerer humanisme på 
denne måten:
«Humanismen er et livssyn som setter 
mennesket i sentrum og fremhever den 
enkeltes menneskeverd, selvstendighet, 
ukrenkelighet og iboende verdighet.»
- Hvem kan vie seg humanistisk?
- Det er et krav at minst en av partene 
må være medlem av Human-Etisk For-
bund, men alle kan bli medlemmer så i 
praksis er vielsen åpen for alle.
- Hvor skjer vielsene?
- Det bestemmer brudeparet selv. Det 
kan skje i et fint pyntet festlokale med 
mange til stede, eller i et mindre lokale 
Det kan være ute i naturen eller mange 
andre steder, alt etter ønske fra brude-
paret – men stedet skal ivareta ønsket 
om høytid og respekt, så noen vielse på 
Brann-stadion vil jeg ikke være med på, 
smiler den nye vigslereren.
Andre momenter som kan medføre at et 

lokale ikke blir godkjent av vigsler kan 
være at lokalet profilerer eller fremhever 
en annen organisasjon eller bedrift, at 
lokalet gir kirkelige assosiasjoner - eller 
at det er på privat grunn hvor man ikke 
innehar tillatelse.
Camilla forteller at før vielsen har hun 
samtaler med brudeparet om sentrale 
spørsmål rundt samliv, både de etiske, 
juridiske og det praktiske ved gjennomfø-
ringen av seremonien. Utgangspunktet er 
paret selv og de humanistiske verdier de 
ønsker å bygge sitt samliv på: kjærlighet, 
likeverd og gjensidig respekt. 
- I samtalene snakker vi også om pro-
grammet for vigselsseremonien som 
vanligvis tar en halvtime. Ofte er det 
ønske om diktlesning, musikk, taler og 
annet som kan gjøre stunden vakker og 
stemningsfull. Lokalene blir ofte pyntet 
og det er en seremoni preget av høytid.
- Som vigsler forbereder jeg en personlig 
tale til paret – og jeg sier vielsesteksten 
som er lovbetemt. Denne teksten er 
oversatt til mange språk, men ikke til 
norsk tegnspråk. Det har jeg tatt opp 
med Human-Etisk Forbund og også 
med Språkrådet. Det er viktig for meg 
at seremonien blir verdig og høytidelig, 
det skal være en stor stund for de to som 
inngår ekteskap.
Hvis noen skulle lure? Camilla har et rikt 
og vakkert tegnspråk. Som lærer for døve 
barn og som mamma til to døve barn 
tegner hun språket som en innfødt.
- I dagens samfunn velger mange å leve 
som samboere, hva er fordelen med å 
være formelt viet?
- Man kan si at ekteskap er en pak-
keløsning i forhold til juridiske sider 
som økonomi, arv og andre forhold som 

Humanistisk vielse

Ønsker du ikke å gifte deg i kirken? Synes du borgerlig vielse blir en for enkel markering av 
en stor begivenhet? Har du vurdert humanistisk vielse som et alternativ? 702 par viet seg på 
denne måten i fjor. Human-Etisk Forbund har nettopp utdannet sin første vigsler som kan 
tegnspråk. Det er Camilla Bøe i Bergen.  helge.herland@doveforbundet.no

reguleres av lovene våre. Men for veldig 
mange vil ekteskap være en bekreftelse til 
hverandre og alle rundt seg om at de to 
virkelig har bestemt seg for å være et par, 
nå og fremover.

Camilla forteller at de som ønsker en 
humanistisk vielse henvender seg til 
fylkeslaget der de bor. De kan fortelle 
fylkeslaget at det finnes en vigsler i Norge 
som kan tegnspråk og ønske at hun står 
for seremonien. Dette uansett hvor paret 
bor i landet. Det er fast pris for vielser i 
Human-Etisk Forbund, kr. 4.200, som 
da dekker alle utgiftene til forbundet 
og vigsleren. Forespørsel om vigsel bør 
sendes så tidlig som mulig, senest tre 
måneder i forkant av ønsket seremoni-
dato. Og alle som skal gifte seg, enten det 
er i kirke, tinghus eller andre steder må 
sende inn et skjema, en prøvingsattest, til 
folkeregisteret. Der blir det sjekket ut om 
paret fyller de formelle kravene som skal 
til for å få lov å gifte seg. Dette tar noen 
uker, så ingen kan regne med et «Las 
Vegas bryllup» samme dag!

Vi spør til slutt Camilla Bøe om hun 
også kan lede navnefester, konfirmasjo-
ner og gravfreder i regi av Human-Etisk 
Forbund.
- Nei, jeg er bare utdannet som vigsler. 
Når det gjelder navnefester og konfirma-
sjon skjer det oftest i større grupper, at 
flere barn feires eller flere ungdommer 
konfirmeres, så det er litt annerledes sere-
monier enn den helt personlige inngåel-
sen av ekteskap.
Vil du ha mer informasjon om Human-
Etisk forbund så sjekk nettsidene 
www.human.no

Camilla Bøe.
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Skolekrig i Bergen
helge.herland@doveforbundet.no

Rektor Ole Henry Halleraker ved Nattland 
skole i Bergen har skapt storm ved å ansette 
en avdelingsleder for døve og hørselshemme-
de elever som ikke kan tegnspråk. Stillingen 
innebærer 30 prosent undervisning og 70 
prosent administrasjon og ledelse.

Når elevene begynner på et 
nytt skoleår i august er statlige 
Hunstad skole i Bergen borte. 
Barna er da elever ved kom-
munale Nattland skole som 
skal ha egen avdeling for døve 
og hørselshemmede. Bergen 
får tilbake ordningen som var 
på Møhlenpris skole for 30 år 
siden. Men at avdelingen skal 
ledes av en uten kompetanse 
på tegnspråk kom som et 
sjokk for mange.
Gjennom to utlysninger kom 
det 15 søknader på stillingen 
som avdelingsleder. Fire av 
disse kan tegnspråk og har 
erfaring med undervisning 
av døve og hørselshemmede, 
men de har ikke god nok 
lederkompetanse mener Hal-
leraker. Debatten om dette 
har rast i Bergens Tidende, 
NRK-radio, TV2 og andre 
medier, vi har sakset litt fra 
det som er blitt sagt:

Kenneth Neteland, Horda-
land foreldrelag for hørsels-
hemmede: Det er veldig, 
veldig skuffende. Hver eneste 
dag i hver eneste situasjon vil 
begge to (rektor og avdelings-
leder) måtte tilkalle en tolk for 
å kunne kommunisere med 
lærere, elever og foreldre. Jeg 
mener dette handler om en 
enorm mangel på respekt for 
døve barn, og hvilken hjelp de 
trenger.  Døve er over tid blitt 
marginalisert og undertrykt 
av hørende mennesker. Denne 
ukens ansettelse av skoleledel-
se ved Hunstad viser at dette 
bare vil fortsette. Nok en gang 
kjører de sitt eget løp, og viser 
at de ikke vil forstå oss. Opp-
gittheten og fortvilelsen over 
at de ikke vil forstå, treffer 
meg veldig hardt. Vi er ikke 
opptatt av å være vanskelige 

foreldre, men vi ønsker forstå-
else for hva dette handler om. 
(nrk.no 7. mars)

Rune Anda, daglig leder Ber-
gen Døvesenter: Kunnskapen 
om hvordan det er å være døv 
blir redusert til en ubetydelig-
het…..Rektor burde fått inn 
en som kan, vet, forstår, har 
vilje og er på bølgelengde med 
alle som jobber for og med 
døve og hørselshemmede. Vi 
har sett søkerlistene. Der fin-
nes det glimrende kompetanse 
som rektor overser, fordi han 
selv ikke forstår hva denne 
kompetansen innebærer. (BT 
12. mars)

Monika R. Neteland: Som 
mamma til en døv jente ber 
jeg dere i innstendighetens 
navn om å la hensynet til de 
hørselshemmede barna veie 
tyngst! Det er ingen skam å 
snu! (BA 11. mars)

Skolebyråd Harald Victor 
Hove (H): Avdelingslederens 
lederkompetanse ble vektlagt 
som viktigst i ansettelsen. Vi 
har stilt krav om at den an-
satte skal lære seg tegnspråk. 
(BT 14. mars)

Anne-Marit Presterud, kom-
munaldirektør: Nå er det 
kommunens ansvar å ansette 
en avdelingsleder som skal 
lede opplæringstilbudet til 
elevene med hørselshemming 
på Nattland skole. Kommu-
nens regelverk er brukt ved 
ansettelsen. (BT 15. mars)

Harald Victor Hove: Avde-
lingslederen får fritak for un-
dervisning de to første årene 
for å tilegne seg tegnspråk. 
(BT 14. mars)

Helene H. Sæle og Jannicke 
Kvitvær: Hvorfor kunne en 
ikke ansatt en tegnspråk-
lig sterk kandidat med 
kunnskaper om døvekultur 
og – historie, og heller gitt 
vedkommende mulighet til å 
ta igjen manglende lederkom-
petanse på deltid. Hvorfor er 
det en tilsynelatende automa-
tikk i at det er tegnspråk som 
skal tilegnes etter ansettelsen? 
(bgds.no)

Advokat Per Magnus Falsen, 
som er engasjert av Hordaland 
foreldrelag for hørselshem-
mede barn: Dette er brudd 
på § 5 i Diskriminerings- og 
Tilgjengelighetsloven… Det 
tar fem til syv år å lære seg 
tegnspråk på et «greit nivå.  
(Ansettelsen er anmeldt til 
Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet).

Seksjonssjef Daniel Gusfre 
Ims, Språkrådet:
Mangelen på tegnspråk-
kompetanse i skoleledelsen 
får betydning for statusen til 
tegnspråket på skolen, både 
i lærerstaben og hos elevene. 
På en tegnspråklig arena bør 
alle tilsatte og elever som har 
tegnspråk som sitt språk, ha 
mulighet til å ytre seg fritt 
og å forstå. Det skjer best når 
man ikke må bruke tolk. (BT 
14. mars)

Kenneth Neteland: Mitt 
forslag er at kommunen anset-
ter en assistent for den nye 
avdelingslederen, som kan det 
avdelingslederen ikke kan. 
(BT 14. mars)

Harald Victor Hove: Det er 
ikke aktuelt å ansette en as-
sistent. (BT 14. mars)

Harald Victor Hove: Det var 
ikke sånn at det var noen av 
kandidatene våre som tilfreds-
stilte alle kravene våre. Vi fant 
ingen supermann, og dette er 
en veldig god løsning og jeg 
tror at hun er innstilt på å lære 
seg tegnspråk. (TV2  21. mars)

Ole Henry Halleraker: Et 
liv uten språk. Det har store 
konsekvenser at et barn ikke 
utvikler språk. Et menneske 
uten språk blir lukket inne i 
seg selv og blir sperret ute fra 
fellesskapet. (BT 22. mars)

Rune Anda: Han (Halleraker) 
skriver ikke ett ord om kjer-
nen i saken. Han ter seg som 
en allviter, men hvordan kan 
det stemme med den ansettel-
sen han har gjort? 
(BT 25. mars)

BT = Bergens Tidende 
BA = Bergensavisen

BT 22. mars 2014
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Sport

16 lag deltok i turneringen, de kom fra: 
Italia (3 lag), Tyskland, Spania, Kypros, 
Tsjekkia, Hellas, England, Frankrike, 
Østerrike, Sveits, Sverige, Polen og Belgia 
og altså Norge. Lagene ble delt inn i fire 
grupper med fire lag i hver. SDIF havnet 
i gruppe A med Torinesi, Italia - Surd, 
Sverige - og Rennes, Frankrike.

Stavanger tapte 0 – 4 mot Torinesi, spilte 
uavgjort 5 - 5 mot Surd og 4 – 4 mot 
Rennes. Det gav tredjeplass i gruppen og 
var klar for plasserings-kvartfinalekamp 
mot St.John’s fra England som ble nr. fire 
i sin gruppe. Men så ble det oppdaget 
at Surd hadde brukt en ikke-berettiget 
spiller, og som straff fikk de 0 - 5 tap 
mot både SDIF og Rennes. Dermed ble 
Stavanger nr. to i gruppen og direkte 
kvalifisert til kvartfinalekamp mot Cala-
bria, Italia.

Nivået i Deaf Champions League holdt 
et høyt nivå med mange gode lag. Sta-
vangerguttene tapte sin kvartfinale 1 - 5 
mot det italienske laget. Siddisene gjorde 
en god innsats i kampen, men det var 
ikke lett å holde følge hele kampen mot 
et så godt og effektivt lag. 

SDIF spilte så om 5 - 8. plass i turne-
ringen. Først mot Zebre Charleroi fra 
Belgia. Det ble et nytt tap, 2 – 4. I en 
jevnspilt og intens kamp om 7. – 8 plass 
mot Vitkovice fra Tsjekkia ble det 4 – 6 
tap. Dermed endte Stavanger på 8. plass 
blant de 16 lagene. Laget kan være stolt 
over å ha kommet så langt i turneringen 
med tanke på at det var første gang de 
fikk muligheten til å delta i en så gjev 
turnering.

De tre italienske lagene og det spanske 
laget Huelva spilte seg fram til semifina-

Bak fra venstre: Oddbjørn Vågen (trener), Ola Mortveit Ognøy, Daniel Høllesli, Marcus Apeland Lid, Håkon Bollestad, Sindri Johannesson, Matthijs 
Terpstra og Jonny Thoresen (trener). Foran fra venstre: Håkon Hetland, Casper Vågen, Petter Sørensen, Kjell Rune Ådneram, Magnus Torgersen, 
Arild Michaelsen og Øystein Cederløv

Stavanger i Torino Av Katrine Grindheim Søyland

Stavanger Døves Idrettsforening (SDIF) vant døvemesterskapet i futsal for herrer på hjemme-
bane i fjor. Derfor var de kvalifisert til å delta i Deaf Champions League som ble arrangert i 
Torino, Italia fra 5. til 8. mars. Det var første gang laget fikk muligheten til å være med i en så 
eksklusiv turnering som denne.

len. Spanjolene gikk helt til topps med 10 
– 6 seier over Calabria i finalen. 
 
I rapporten fra SDIF som oppsummerer 
hele turneringen leser vi dette:
«Det har vært en spennende og lærerik 
uke for oss. Vi har blitt et bedre lag enn 
vi var før turneringen. Med kamper hver 
dag har vi samkjørt laget enda bedre og 
blitt bedre på formasjon og taktikk, slik 
at vi til tider har vist et fantastisk spill. 
Gutta har i hver kamp dominert minst 
en omgang og hatt enormt mange avslut-
ninger, men vi holdt ikke mål til å vinne 
flere kamper. Vi har merket oss at nivået 
i turneringen er langt høyere enn det er i 
Norge. Derfor kan vi være stolte av at vi 
havnet på 8. plass. Vi drar hjem med god 
samvittighet med tanke på hva vi har fått 
til og har også fått en pekepinn på hva 
det må øves på når vi kommer hjem igjen 
til Norge.»
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Aconcagua er «bare» 6.962 meter høyt, 
det høyeste fjellet i Amerika. Turen var 
en test på om jeg er i stand til å tåle de 
fysiske og psykiske påkjenningene ved en 
Everest-tur. Jeg måtte bli 61 år før noen 
ville ta meg med på en slik prøve. Det 
var Tore Sunde-Rasmussen som sa ja til 
å hjelpe meg med å komme videre med 
drømmen min. Tore en eneste nord-
mann som har besteget Mount Everest to 
ganger og var ekspedisjonsleder på turen 
til Aconcagua.
Norges Døveforbund ble hovedsponsor 
for meg med 25.000 kroner. Det er jeg 
takknemlig for.
Før turen deltok jeg i en konkurranse om 
Berghaus-stipendet på 30.000 kroner. 
Jeg var den eneste døve som kom helt til 
finalen. Der ble det jevn kamp mellom 
noen som kaller seg Friluftsjentene og 
meg. Den kampen tapte jeg, men jeg 
ble altså nummer to av femhundre som 
deltok i avstemningen. Stemmeavgivelsen 
foregikk på facebook og mange døve gav 
sin støtte til meg, men altså ikke mange 
nok. Ergerlig!
Vi nådde fram til Aconcagua etter 14 ti-
mers flyreise fra London til Buenos Aires. 
En maxitaxi tok oss til en annen flyplass 
i storbyen for fly videre til Mendoza. Der 

ble alle i ekspedisjonen samlet: Syv nord-
menn, fem briter og en australier.
Fra Mendoza reiste vi videre til Peninten-
tes, som ligger i ca. 2.000 meters høyde. 
Dagen etter dro vi til et sted på 2.750 
meters høyde der fotturen startet. Det var 
30 varmegrader. Etter fire timers fottur 
kom vi til den første leiren i 3.395 meters 
høyde. Vi gikk med ryggsekk, mens 
muldyr tok de tyngste kolliene.

De to tolkene Linda Larsen Jespersen 
og Mari D. Ravndal tolket fortløpende 
mellom norsk, engelsk, spansk, norsk 
tegnspråk og forskjellige former for gester 
og kroppsspråk. Frilansjournalisten 
Sindre Bø var med for å skrive om meg i 
Stavanger Aftenblad. Teltene ble satt opp. 
Dagen etter fortsatte oppstigningen til 
over 4.000 meters høyde. Turen tok fem 
timer. Jeg ble ekstremt sliten på grunn av 
den tynne luften og den dårlige balansen 
min, selv om jeg hele tiden gikk med 
gåstaver. Jeg klarte likevel å nå målet for 
dagen, altså over 4.000 meters høyde.
Etter å ha vært der en stund gikk vi ned 
til den første leiren. Da brukte vi bare tre 
timer. Vi gikk altså åtte timer den dagen, 
som var en akklimatiserings-tur. Tore 
passet godt på meg hele tiden. Så ble jeg 

Drømmen som brast

undersøkt av en lege. Han bestemte at jeg 
ikke fikk fortsette turen fordi kroppen 
min ikke ble akklimatisert. Dermed ble 
det hjemreise tidligere enn beregnet.
Under avskjedsmiddagen ble det fine 
taler. De andre ekspedisjonsdeltakerne 
var imponerte over at jeg som døv syns-
hemmet med balanseproblemer klarte å 
komme meg opp i 4.000 meters høyde. 
Vi hadde et fint samhold i ekspedisjons-
gjengen og jeg fikk lært de fleste av dem 
litt tegnspråk.

Jeg fikk oppleve et flott høyfjellseventyr.
Det ble slik at flere av deltakerne måtte 
bryte turen, slik at ingen av de andre i 
ekspedisjonen klarte toppen av Aconca-
gua. Også i andre ekspedisjoner klarte 
ingen å nå toppen av fjellet i den perio-
den. Aconcaguaturen viste at en Mount 
Everest ekspedisjon ikke lenger er aktuelt 
for meg på grunn av balanseproblemene. 
Det er veldig godt for meg med denne 
avklaringen. Jeg var hatt flere drømmer 
i livet, ett av dem er jeg spesielt glad for: 
det at jeg ble en så god maratonløper.
Selv om jeg ikke nådde toppen av 
Aconcagua fikk jeg oppleve et fantastisk 
høyfjellseventyr som jeg vil minnes med 
glede resten av livet.

I 50 år har Arne Olav Løvik (nr. 2 fra venstre på bildet), Stavanger, drømt om å bestige Mount 
Everest. Verdens høyeste fjell som ligger på grensen mellom Kina og Nepal og rager 8.848 meter 
over havet. I januar gikk turen til Argentina og fjellet Aconcagua som en test på om han vil klare 
en tur opp Mount Everest. Her forteller Arne Olav selv fra testturen. 
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Hei alle sammen!
Igjen er det tid for 
ungdomssider i 
Døves Tidsskrift 
og siste oppdate-
ring fra NDFU. 
Snart åpner 
påmeldingen til 
sommerleiren for 
barn og ungdom 
på Ål siste uken 
i juni, følg med 
på Deafnet og 
NDFUs Facebook-

side for informasjon om hvordan du kan melde deg 
på leiren. 

I år feirer vi 10 års jubileum for sommerleiren! Det 
blir spennende å se hvordan leirkomiteen tenker å 
feire dette, og selvfølgelig håper vi at flere av dere vil 
delta på feiringen, både som deltakere og frivillige. 

Under vinterlekene på Ål var mange mennesker 
samlet, og tegnspråket samlet oss. Dette må vi ta 
vare på, slike møtesteder er gull verdt for alle som 

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

N
D

FU
Leder:
Ingvild Larsen
Skjong

Redaktør:
 

Siden sist har det skjedd mye; NDFU har vært representert 
ved Norsk Målungdoms nordiske språkkonferanse, arrangert 
ungdomsseminar for ungdomsklubbene med valg av nytt 
NDFU-styre for årene 2013-2014 og vært til stede under Døves 
Kulturdager i Trondheim med stand.

Starten med et nytt NDFU-styre er alltid spennende, og styret har 
allerede startet med sitt arbeide. Ungdomskonsulenten har også 
kommet på plass på sitt kontor i Oslo og hun har fått god oversikt 
over arbeidet sitt.

har et forhold til tegnspråk. Og selvsagt; sol, 
snø, aktivitet og sosialt samvær bidrar sterkt til 
disse strålende dagene sammen.  Vinterlekene og 
sommerleiren er NDFUs største arrangementer, 
i tillegg til seminar og valgmøte som gjennom-
føres hvert år, og det med både nye og gamle 
ansikter. 

Samtidig er det en enestående mulighet for 
NDFU til å møte barn og ungdom fra hele 
Norge, og se hvorfor det er viktig med både 
NDF og NDFU som skaper sosiale møteplas-
ser hvor alle og enhver kan være seg selv. Jeg vil 
samtidig si takk til dere alle sammen, både dere 
deltakere som deltar og de som stiller opp som 
frivillige igjen og igjen og som bidrar mye til 
at arrangementene blir store suksesser som blir 
lagret i minnet hos alle som er til stede. 

Så vil jeg runde av for denne gang med å ønske 
alle en god påskeferie hvor sola forhåpentligvis 
skinner, kanskje med snø, kvikklunsj og appel-
sin for noen. Fri fra skole og jobb i noen dager 
gjør godt, så nyt dagene før hverdagen kommer 
- og så er snart sommer her hvor det er mange 
spennende leire over hele verden!

Ingvild Larsen Skjong
Leder

Ungdomskonsulent Ellen Østrem jobber 
fremdeles i 50 prosent stilling, se intervju med 
henne på side 10. Hun er som oftest å finne 
på kontoret i Grensen 9 i Oslo mandager og 
tirsdager. Enkelte fredager kan hun være på 
kontoret. Hun blir glad for å få besøk av dere, 
men avtal gjerne tid på forhånd når det passer.

NDFU ved Ingvild Larsen Skjong og Ellen 
Østrem har deltatt på informasjonsmøte om 
skyggerapportering til FN-komiteen for rettig-
hetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne (CRPD) sammen med NDF. Rapporten 
gjelder en vurdering av Norges forhold til FNs 
konvensjon om beskyttelse av funksjonshem-
medes rettigheter og leveres i juli 2015.

Caisanne Lund representerte NDFU ved 
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helses 
interne undervisningsdag, og holdt et kort 
innlegg om ungdomstid og ungdomskultur 
sett fra døve ungdommers hverdag.

NDFUs gjøren og laden
Ingrid Grønning By er sykemeldt fra 
NDFU-arbeidet på ubestemt tid, vi håper 
snart å ha henne og hennes ressurser tilbake.

Martin Berhovde har søkt om permisjon fra 
NDFU-arbeidet ut mai måned, noe som i 
kombinasjon med Ingrids sykemelding fører 
til at Caisanne innehar rollen som styre-
medlem frem til Martin og Ingrid returne-
rer til vervene sine i styret.

NDFU tar sikte på å produsere flere film-
snutter med oppdateringer etter styremøter, 
konferanser/seminarer og annet NDFU 
deltar på. Disse vil bli delt både på NDFUs 
Facebook-side og Deafnet.

Har dere spørsmål rundt NDFUs arbeid, el-
ler har tips dere ønsker å dele med oss, eller 
ønsker å ta opp noe direkte med NDFU-
styret – da er dere hjertelig velkomne til å 
sende oss en e-post – kontakt@ndfu.no



313/2014 Døves Tidsskrift

Da klokken nærmet seg kveldsmat, hadde lederne en overras-
kelse på lur. Hele fire av barna hadde bursdag, og dette ble som 
hør og bør feiret med kaker, stolbæring og sang. Deretter var 
det stol-leken, hviskeleken og andre artige aktiviteter til glede 
for store og små. Tiden nærmet seg sengetid.
 
Søndagen våknet alle opp til et litt mer trist vær, og veiene var 
såpeglatte. Deltakerne pakket, spiste frokost og hadde en hals-
brekkende ferd på isen med full oppakning fra hovedbygget til 
parkeringsplassen ved administrasjonsbygget. Der ble det tatt et 
gruppebilde, og dermed bar det avsted til Geilolia igjen.

Deltakerne fant fort sine grupper, og forsvant rett ut i bakken. 
I dag var fokuset på å ha konkurranse i hver gren, og alle ga på. 
Deretter var det tid for lunsj og opplesning av hvem som vant 
i hver gren. Klokken nærmet seg avreisetid, farvelklemmer og 
gjensynsløfter ble delt ut høyt og lavt.

Norges Døveforbund Ungdom er storfornøyde med gjennomfø-
ring av vinterlekene og setter pris på at alle deltakerne var med 
og bidro til en flott helg. Vi ønsker også å rette en takk til
vinterkomiteen, ledere, instruktører, medhjelpere og vår foto-
graf med sitt gode og viktige arbeid gjennom helgen. Vi vil også 
takke Ål folkehøyskole og kurssenter for døve for godt samar-
beid, ikke minst til kjøkkenpersonalet på skolen.

Vi kan dessverre ikke legge ut gruppebildet, på grunn av at over 
halvparten av deltakerne har ikke levert fototillatelse. Grup-
pebilder og andre bilder vil komme på NDFUs facebookside så 
snart alle fototillatelsene er i orden.  

Bussturen til Ål gikk ikke helt på skinner i år. Oslobussen opp-
levde massive køer fra Oslo mot Hønefoss, som forsinket bussen 
med en time. Bussen fra Bergen var enda mer uheldig.
Hardangervidda ble stengt, og det medførte omkjøring som 
forlenget turen med 3-4 timer. Dette medførte at det planlagte 
programmet med middag, aktiviteter, sosialisering og oriente-
ring fredagskveld i gymnastikksalen måtte endres. 

Trøtte og slitne la alle deltakerne seg litt senere enn planlagt, 
men de var ved godt mot og så frem til to fine dager i Geilolia.

Lørdagen grydde til dag, og det var duket for en flott dag 
i bakken. Gradestokken var rett under null, og sola skinte. 
Turen gikk da til Geilolia, der noen gikk til skiutleien for å 
ordne utstyr, mens andre pratet og gjorde seg klar til utfor-
dringene. Vi fikk i år låne bibs (vester) også, så det var lett å se 
hvem som hørte til oss. Barna ble delt opp i grupper som dro ut 
sammen med instruktørene. 

Instruktørene gjorde en fantastisk jobb, slik at alle kom glade 
og fornøyde tilbake til lunsjen. Det stod hamburger på menyen, 
og med på laget hadde vi kokken Roy Tore Blomli fra kjøkkenet 
på Ål. Dette var populært, og køen ble sirlig dannet. Da lunsjen 
var inntatt, var det klart for en ny runde i bakken.

Tilbake på Ål, etter å ha skiftet til mer komfortable klær, møtte 
alle opp i kantina og det ble servert Taco. Deretter var det tid 
for aktiviteter, og noen var raske med å få på seg badedrakter og 
hoppet uti, mens andre løp til gymnastikksalen og skjøt fra seg 
med kanonball.

Et av NDFUs store arrangementer, Vinterlekene, ble gjennomført med braksuksess
i år. Vi var så mange som 50 barn og unge, med 28 voksne til stede. Deltakerne 

hadde på forhånd valgt sin gren, enten langrenn, slalåm, twintip eller snowboard.

Vinterlekene



Returadresse:
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Grensen 9
0159  OSLO

PREMIERE 14. mars, Kristiansand: Kilden Teater- og konserthus. 18. mars: Stavanger, Rogaland Teater (Turnépremiere). 19. mars: Stavanger, Rogaland Teater
21. mars: Bergen, Cornerteatret. 22. mars: Bergen, Cornerteatret. 23. mars: Molde, Teatret vårt. 25. mars: Steinkjer, Dampsaga

27. mars: Namsos, Kulturhuset i Namsos. 1. april: Trondheim, Olavshallen. 3. april: Larvik, Kulturhuset Bølgen. 4. april: Ål, Ål Kulturhus
5. april: Oslo, Teater Manu. 17. april–4. mai: Los Angeles, USA, Deaf West Theatre. 9.–10. mai: Solgården, Spania: La Vila Joiosa. 19.–25. mai: Oslo, Teater Manu

sijaluS
av esther vilar  

regi: magne olav aarsand brevik
med: mira zuckermann | ipek d. mehlum | anne-line kirste

stemmeskuespiller: kjersti fjeldstad  scenografi: per olav a. austdahl

PREMIERE 14. MA RS PÅ KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS
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