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Forsiden: 

De som leder Tromsø Døveforening og Tromsø Døves Fylkeslag samlet 
til seminar, fra venstre: Jorid Fagerli, Tommy Årnes, Helene Henriksen, 
Ståle Pedersen, Marina Mehlum, Sun Jie og Geir Solli.
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Sommerferien er slutt og vi er tilbake i de daglige 
rutinene. Håper alle har hatt en fin ferie, til tross for 
hetebølgen flere steder i landet. Jeg velger «møteplas-
ser» som tema for min lederartikkel. Møteplasser 
er fortsatt svært viktig for oss tegnspråkbrukere. I 
sommer var jeg så heldig å få delta som leder ved den 
nordiske juniorleiren i Idre, Sverige og ved Nordisk 
Kulturfestival i Åbo som representant for NDF. 

For 20 år siden var jeg med på en kul-
turfestival i Helsingfors. Jeg ser forskjell 
på tilbudene for 20 år tilbake og i dag. 
Tidligere var deltakelsen ved de nordiske 
festivalene mye større enn i dag. Det 
var stor bredde i amatørteatervisninger, 
både barneteater, teater laget av døvefo-
reningene og folkedans. Samfunnet har 
forandret seg og den teknologiske utvik-
lingen har ført til store forandringer også 
for døve, ikke minst når det gjelder fjernkommuni-
kasjon. Men en ting er like viktig i dag som før, det 
å møte andre døve, gjerne på tvers av landegrensene. 
Treffe nye venner og få impulser gjennom foredrag 
og diskusjoner. Det å delta på samlinger der man får 
snakke sitt eget språk gir større mening og spenning 
til livet.

Programmet ved kulturfestivalen i Åbo var bra. 
Åpningsseremonien var fantastisk, blant annet med 
barn og ungdom og festraketter på scenen. Alle 
kunne velge å delta i programtilbudet etter egen 
interesse. Noen fordypet seg i døves historie, andre 
lot seg begeistre av kunstnere som hadde workshop 
- og Remi Roos og fem andre nordiske teaterhøy-
skolestudenter gledet med sine fremvisninger. Det 
er fantastisk at seks døve fra Norden endelig har fått 
samme skuespillerutdanning som hørende. Det var 

Felles møteplasser er viktig 
også i Norden

Torunn Bakkestuen
Styremedlem i NDF

også mange stands med ulike tilbud, altså noe 
for enhver smak. Programmet var også tilret-
telagt for barnefamilier, der foreldrene kunne 
levere barna til egne aktiviteter og selv nyte godt 
av program for voksne.

Likevel savnet jeg noe ved festivalen. Unge og 
eldre burde i større grad utvekslet erfaringer og 
kunnskap. Det kan gjøres på flere måter, også 

knyttet til rent praktiske og grasrotrettede 
tiltak. For eksempel har mange unge blitt 
ivrige til å strikke og hekle, ofte kan opp-
skriftene være vanskelig å forstå. Da kan 
eldre bidra med sin kompetanse. Eller, 
for å holde oss til håndarbeid, hva med å 
vise typiske strikkemønstre og arbeider 
fra hvert av de nordiske landene? Denne 
typen ideer til nye innspill på de nordiske 
festivalene er viktig for å nå ut til et større 
publikum. Medlemmene selv må fortelle 

oss hva de ønsker av program på festivalene. 

Felles møteplasser er viktig for å hente ny inspi-
rasjon, nye ideer og tanker som kan bidra til dis-
kusjon. Man trenger ikke å være tillitsvalgt eller 
inneha noe verv i døveorganisasjonen for å delta, 
alle har samme mulighet til være aktive deltakere 
og meningsytrere på festivalene og leirene.

Ved den nordiske juniorleiren i Sverige kunne 
jeg selv se hvor viktig det er for døve og hørsels-
hemmede barn å møtes på tvers av grensene i 
Norden. Det varmer hjertet mitt at NDF har 
foreldre-, barne- og ungdomsarbeid som priori-
terte arbeidsområder. Barna og ungdommene er 
kulturens fremtid. Vi må tilrettelegge for at de 
fortsatt får muligheten til å møtes.
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Årets kulturfestival hadde 300 deltakere, 
hvorav de fleste var finner, dansker og 
svensker. Det deltok bare 15 nordmenn, 
mens det var så mange som 50 dansker 
med på kulturfesten. Norsk Døvehisto-
risk Selskap og Teater Manu hadde hver 
sin stand. I tillegg hadde Døves Nordiske 
Råd og Døves Nordiske Ungdomsråd 
norske representanter.  Vår egen nyut-
dannet skuespiller Remi Roos var med 
i teatergruppen som stod for mye av 
underholdningen ved kulturfestivalens 
åpningsseremoni, avslutningsseremoni, 
teater og underholdning i pauser. Remi 
hadde også rollen som klovn og dukket 
overraskende opp under ulike aktiviteter 
de fire dagene festivalen varte.

Kulturfestivalen begynte onsdag 30. juli 
og varte til lørdag 2.august. Hver dag 
hadde et hovedtema som forelesning, 
workshop, teaterstykker og debatter ble 
knyttet til. 

Onsdag
Den store finske døvepolitikeren Liisa 
Kauppinen startet programmet. Den 
engasjerte 75-åringen begynte med å 
utdype dagens tema «diversitet», som kan 
oversettes til norsk med begrepet «mang-
foldighet». Hun understreket at begrepet 
viser til at mennesker er forskjellige og at 
vi gjør forskjellige valg, og det er positivt, 
fremholdt hun. At folk er annerledes 
gjør at vi har mer å velge i mellom. Hun 
fortalte om døves evige kamp for ret-

tigheter og likeverd. Det handler ikke om 
at vi overbeviser om at vi er annerledes 
og dermed hyller mangfoldighet, det 
handler snarere om at vi får politikernes 
øyne opp for at vi finnes med vårt unike 
språk og kultur. Videre snakket hun om 
hennes tidligere arbeidsoppgaver i FN, 
og hvordan menneskerettigheter, de ulike 
konvensjoner og andre politiske verktøy 
fungerer. Hun avsluttet forelesningen 
med å si at vi i Norden ikke kan lene 
oss tilbake nå som vi har det bedre enn 
noensinne som døve. Vi har et ansvar for 
å være rollemodeller for andre land.

I løpet av dagen ble det vist show, 
kunstworkshop, forelesninger og sketsjer 
tilknyttet temaet. Hensikten med disse 
aktivitetene var å provosere og å få folk 
til å bli engasjerte. Om kvelden var det et 
debattforum der deltakerne oppsummer-
te sine inntrykk fra dagen. Debatten var 
frisk og livlig, og mange temaer dukket 
opp. Skal vi tilpasse oss det store mang-
foldet som finnes i døvemiljøet og som 
har blitt mer og mer aksepterte gjennom 
årene: homofile, innvandrere og andre 
som tradisjonelt blir sett på som avvikere. 
Det ble også en debatt om hvordan dø-
vehistorien undertrykker mangfoldighet. 
Det meste i døvehistorien handler om de 
store, kjente personlighetene i døvemil-
jøet, mens det er veldig lite skrevet om de 
som er annerledes. 

Torsdag
Dagen var historikernes og kulturmen-
neskenes dag. Det ble holdt mange 
kulturworkshop og forelesninger om 
døvehistorie. Blant annet foreleste finnen 
Outi Ahonen om hvordan døvemuseene 
jobber i Norden og forskjellene mellom 
dem. Dansken Peter Niemelä holdt en 
forelesning om den rykende ferske boka 
han har skrevet om døve kunster i Dan-
mark de siste 400 år. Dagen bød også på 
flere guidede turer til ulike utstillinger, 

der kunstnere hadde stand og fortalte 
om sin kunst. Den mest kjente kunst-
neren var den svensk-russiske maleren 
Alexei Svetlov. Norsk-islandske Kolbrun 
Hredarsdottir var eneste nordmann med 
utstilling.

Fredag
Ulike kunstworkshops preget dagen. 
Kunstnere viste hvordan de jobber og 
publikum fikk lov til å eksperimentere 
med ulike kunstarter. Barn hadde et eget 
businessforum. Det ble også forelest om 
hvordan man kan gjøre tegnspråk sexy av 
den danske organisasjonen StreetSigners.  

Teater Manu holdt en forelesning om 
prosjektet «Hva er lyd? Hva er stillhet?» 
Hensikten er å finne en ny måte å bruke 
lyd på scenen for døve. Det kan være 
fysiske lyder eller visuelle virkemidler 
som gir samme effekt som lyd. Prosjekt-
leder Megan Matovich og en av prosjekt-
deltakerne Belinda Stø viste hva de har 
gjort og lært av prosjektet. Mottakelsen 
av forelesningen og standen deres var 
overveldende. 

Lørdag:
Den dansk-belgiske læreren Filip Verhelst 
holdt en forelesning der han understreket 
hvor viktig det er å beholde tegnspråk 
i utdannelsessystemet. Islendingen 
Hjördis Anna Haraldsdóttir snakket om 
utdanning og framtid. I tillegg var det 
workshop om hvordan man kan få fram 
ulike teateruttrykk. Om kvelden var det 
avslutningsseremoni og festmiddag.

Om fire år skal Danmark være vert for 
kulturfestivalen. Da bør nordmenn være 
mer synlige. Norge skal nemlig overta 
stafettpinnen til formannskapet i Døves 
Nordiske Råd og Døves Nordiske Ung-
domsråd med ansvar for kulturfestival i 
Norge om åtte år.

Døves Nordiske Kulturfestival

Av Petter Noddeland

De tusen sjøers land, Finland, var vert for  årets 
 Døves Nordiske Kulturfestival. Festivalen ble 
 avholdt i den sjarmerende byen Åbo, to timer øst 
for Helsingfors. Den tradisjonsrike kulturfestiva-
len startet som nordiske kongresser allerede i 1907 
og har blitt arrangert hvert fjerde år. 
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Klok av skade setter vi spørsmålstegn etter overskriften. Det er snart to år siden Stortinget ved-
tok at bl.a. TV2 er pålagt å tekste alle sine programmer mellom klokken 18 og 23. Medietilsynet 
er et statlig organ som skal passe på at det Stortinget vedtar bl.a. om TV-kanalene blir fulgt opp, 
men har til nå inntatt en skuffende passiv rolle, men i et brev til Døves Tidsskrift skriver Medie-
tilsynet at TV2 nå har konkrete planer om direkteteksting fra 1. januar 2015:
«TV2 har sett på mange ulike varianter 
for automatisert teksting i land som USA, 
Belgia, Sverige og Danmark, men har 
ikke funnet systemer som er gode nok. I 
e-post av 4. juni opplyser imidlertid TV2 
at det nå er igangsatt et prosjekt med 
tanke på å kunne tilby direkteteksting fra 
1. januar 2015. TV2 har i dialog med sitt 
teksteselskap Bio Visjon AS fått innspill 
som gjør det mulig å vurdere nye måter 
å organisere direkteteksting på. Prosjektet 
skal resultere i en innstilling som legges 
frem og drøftes i TV2s ledergruppe i sep-
tember i år.»

«Medietilsynet ser positivt på prosjektet 
TV2 har igangsatt for å tilby direktetek-
sting fremover. Vi ber om at TV2 oppda-
terer tilsynet om eventuelle viktige forhold 
underveis og gir en skriftlig redegjørelse 
når ledergruppen i TV2 har truffet sine 
beslutninger i september. Medietilsynet 
imøteser en slik redegjørelse senest innen 
7. oktober 2014. Tilsynet ber videre om 
at denne redegjørelsen konkretiserer tids-
plan og mål for direktetekstingen. Deret-
ter vil Medietilsynet ta stilling til om TV2 
i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til di-
rekteteksting.»

I brevet fra Medietilsynet sies det også at 
i forarbeidene til Kringkastingsloven som 
Stortinget vedtok 1. januar 2013 sies det 
at kravene om teksting mellom klokken 
18 og 23 bare er et første steg på vei mot 
en mer universell utforming av tilbudet. 

Stortingets mål om et tilgjengelig sam-
funn for alle betyr bl.a. at alt som sendes 
på TV2 og andre riksdekkende TV-kana-
ler på sikt skal være tekstet. NRK er på 
god vei til å klare dette. TV2 har påpekt 
at NRK har lisenspengene som kan bru-
kes til dette, og det er riktig. Men TV2 
har på sin side fått lov til å samle inn ube-
grenset antall millioner i reklameinntekter 
mot at sendingene deres gjøres tilgjengelig 

for alle. De siste tre årene har TV2 hatt 
flere hundre millioner kroner i overskudd, 
regnskapet for 2013 viser en omsetning på 
ca. 3,5 milliarder kroner og et driftsover-
skudd på 306 millioner. Det står altså ikke 
på penger, men på vilje til å ta på alvor sitt 
ansvar som allmennkringkaster.   

•	 Nå	venter	vi	spent	på	rede
gjørelsen til TV2.

•	 Vi	venter	utålmodig	på	hvor	
lenge  Medietilsynet kan la 
TV2 trenere denne saken.

•	 Vi	undres	over	hvor	lenge	
stortings representantene kan 
sitte stille og se på at vedtatte 
lover brytes daglig av TV2.

Teksting på TV-kanalene er 
ivrig diskutert på Facebook. 
Det gis mye ros til NRK og 
tilsvarende mye ris til TV2. 
Sagt i debatten:

Rune Anda:
Jeg vil tro at NRK er verdens beste kanal 
for oss som hører lite eller er døve, kanskje 
på lik linje med TV-kanalene i USA, som 
tekster så mye som det lar seg gjøre. I til-
legg til mye annet, tekster de også direkte-
sendinger. Husker dere sjakk-VM? NRK 
tekstet hele tiden. Husker dere vinter-OL 
for fire år siden? NRK tekstet hele tiden. 
Husker dere «sakte-TV»? NRK tekstet 
Hurtigruten, Bergensbanen og mye mer! 
Dere er herlige, NRK-direktetekstere! 
NRK-lisens betaler jeg med største glede! 

Eivor Berg: 
Får jeg lov å sende denne videre til folk jeg 
kjenner som jobber som direktetekstere i 
NRK? De hadde sikkert blitt veldig glad 
for å lese rosen fra deg, som jeg forøvrig er 

helt enig i, NRK gjør en fantastisk jobb 
både ved å tekste mye og ved å ha knall-
flinke tekstere!

Fetsum Paulus Netserab:
Du har et god poeng her. Jeg betaler også 
lisensen med glede .

Øyvind Madsen: 
Må si meg 100 prosent enig med Rune 
Anda! NRK viser et godt eksempel på op-
timal god teksting. Jeg er fornøyd! 

Ole Kristian Kolstadbråten: 
Ja,jeg er enig med deg! Jeg er fornøyd med 
tekstingen i NRK.

Britt Elisabeth Skogstrand: 
Sitter med tårer i øynene! Tenk, vi måtte 
ut på 2000-tallet før døve ble behandlet 
som norske statsborgere, det gjør meg 
veldig glad. Så lisenspengene betales med 
glede herfra også.

Solveig Heinonen: 
Ja helt enig med Rune Anda. Jeg gleder 
meg ofte til å følge med sendingene på 
NRK. Det er mange flere fine og interesse 
programmer som blir tekstet nå enn før.

Charlotte Helene Agerup: 
Nikker her også til det du skriver, Rune 
Anda!

Ole Theodor Sponberg: 
Husket dere VM-fotball? Herlig teksting! 
Terningkast 6!!!

Albert Dahløy:
Helt enig med Rune Anda. I tillegg har 
NRK tolkekanalen og tegnspråktolkene 
der tolker mye. TV2 sin teksteservice er 
veldig dårlig, selv OL-sendingene i vinter 
ble dårlig tekstet.

TV2 med direkte-
teksting fra 1. januar?
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Kongens fortjenstmedalje til

Ordføreren begrunnet æren med det store 
arbeidet Arne Ola Grimstad har gjort på 
fritiden, til glede for mange andre. Ikke 
bare for nærmiljøet i Ørsta med blant an-
net politikk, oppgaver i frikirken, kniv-
smed, bygderadio, fotograf, filmmann 
og mye mer - men også for samenes sak: 
som henger sammen med hans arbeid 
som ung lærer i Finnmark. Ordføreren 
trakk også fram hans innsats for døve 
som mange godt voksne lesere av bladet 
vil nikke anerkjennende til, og til de som 
ikke kjenner til det skal vi tre støttende til:    

På 1980-tallet var Arne Ola Grimstad i 
åtte år leder av foreldreutvalget ved Trond-
heim offentlige skole for døve. Skolen var 
gammel og slitt og behovet for en ny skole 
var åpenbar for alle, men ikke for Under-
visningsdepartementet. Departementet 
jobbet også med planer for å nedlegge alle 
døveskolene og la døve elever integreres i 
talespråklige skoler. Arne Ola kastet seg 
inn i kampen på døves side og vant. Nye 
A.C. Møller skole ble åpnet i Trondheim 
i 1991 og planene om nedleggelsen av dø-
veskolene ble nedstemt i Stortinget. Om 

kampen for døveskolen sier Arne Ola i 
dag:
- Det var åtte år med noen gleder og 
store skuffelser. Skuffelsene gjaldt den 
behandling vi fikk fra våre øverste myn-
digheter. Jeg har ikke lenger oversikt over 
hvor mange brev jeg skrev til statsråder, 
ekspedisjonssjefer og stortingsrepresen-
tanter - eller hvor mange avisinnlegg jeg 
forfattet. Barneombudet, som ikke hadde 
penger til å reise til Trondheim for å møte 
oss på skolen, så hun fikk se selv - men 
som etter en temmelig spisst brev fra meg 

En sommersøndag feiret Arne Ola Grimstad og familien barnedåp på bedehuset. Det var bar-
nebarnet Rebekka som ble feiret, etter at hun hadde blitt døpt i Hjørundfjord kirke tidligere 
på dagen. Arne Ola ble overrasket av at ordfører Rune Hovde dukket opp med ordførerkjede, 
og enda mer overrasket da ordføreren gikk på talerstolen og fortalte at han kom med bud fra 
Kongen. Han hadde med seg Kongens fortjenstmedalje til den sjokkerte mottakeren.

Arne Ola Grimstad

Arne Ola Grimstad var en overrasket, rørt og stolt mottaker av Kongens fortjenstmedalje som ordfører Rune Hovda overrakte under dåpsfesten for barne-
barnet Rebekka.
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•  Våre apparater og løsninger er standardiserte og  
   har varsling via lyssignaler / vibrasjon. 
•  Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid. 
•  Videosvar ( video, bilde eller tekst ). 
•  Posisjoneringssysten (SOS) til nødetat / video-tolk. 
•  NAV-godkjente som hjelpemiddel. 
 
Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for 
tildeling av apparat (TM-9000) eller programvare for 
PC med Windows, iPad, iPhone og androide modeller. 
Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV 
kontor.  Tolketjenestene kan også hjelpe. 
 
  
 
 
 
 
Se våre nettsider:  t-meeting.no  og  tmeeting.se  
 
For video- / bildetelefoni til oss:  0406930440 

www.t-meeting.no | Tlf / SMS: 995 16 100 | Fax : 22 52 15 69 | E-mail : post@t-meeting.no 

TM-Mobile for iPhone / 
android fungerer på samme 
måte som de andre 
løsningene. I tillegg vibrerer 
de når noen ringer inn. 

TM-Touch for iPad / android er en kjempeløsning 
for døve / hørselshemmede og døve / blinde. 

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt 
utviklet for døve og hørselshemmede. 

TM-PC for Windows gir topp HD kvalitet. Super på 
kontoret og til videokonferanser på møterom.  

likevel kom. Da hun kom ut fra Rødbyg-
get gråt hun. «Dette går ikke an», sa hun 
bare. Men statsrådene Einar Førde, Kjølv 
Egeland, Bjartmar Gjerde og mange flere 
direkte motarbeidet oss. Enten svarte de 
ikke, eller de dikterte brev via ekspedi-
sjonssjefen at spørsmålet om døveskolen 
var ikke på kartet engang.
- Men dere gav ikke opp? 
- Det var en lang og seig kamp. Jeg må 
nevne rektor Trygve Skjølberg, som mistet 
motet mang en gang, men fikk igjen troen 
og kampviljen fordi vi foreldre ikke vek 
en tomme. Vel gjorde jeg meg litt uvenn 
med statsråd Kjell Magne Bondevik, men 
den saken har vi gjort opp, og han var mo-
dig nok til å innrømme en fatal tabbe, vel 
styrt av en «muldvarp» i departementet. 
Bondevik fikk inn 1,8 millioner kroner til 
planleggingen av den nye skolen på Heim-
dal. Da var det meste gjort. Men jeg må 
innrømme at da vi var tilstede ved åpnin-
gen av A.C. Møller skole, og biskop Wagle 
gav meg heder for at ny skole ble realitet, 
satt en vond torn i meg, for da hadde vi 
akkurat mistet Elias som vel var min stør-
ste inspirasjonskilde i arbeide.
Elias er Arne Ola og Margot sin døve 
sønn. Med verdens beste foreldre og søs-
ken, opplæring på døveskolen i Trond-

heim og på Bjørkåsen videregående skole 
i Bergen vokste Elias opp til en gutt og 
ungdom som det ble lagt merke til. Han 
hadde alle de gode kvalitetene den nye 
generasjonen døve har med seg, de som 
har fått opplæring på norsk tegnspråk og 
som så muligheter der tidligere generasjo-
ner døve ble stoppet av samfunnets barri-
erer. Han kunne nådd så langt som helst. 
Derfor var sjokket og sorgen så stor i hele 
døvemiljøet da Elias omkom i en tragisk 
drukningsulykke på Breimsvannet i 1991, 
bare 20 år gammel. Også en skolekame-
rat druknet i det iskalde vannet i april da 
kanoene ble overrasket av uvær. Det som 
skulle være en alternativ og positiv avslut-
ning på videregående skole ble til bunnløs 
fortvilelse.
Arne Ola sitt varme hjerte for døve ban-
ket videre. Blant annet huskes han for sin 
innsats som miljøarbeider på mange kurs 
ved Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve. Han har talt døves sak både i aviser 
og radio, derfor gleder NDF seg så stort 
over at han av Kongen også ble takket for 
innsatsen for døves situasjon i samfunnet. 
Som det heter om en hver stor mann, det 
står en kvinne bak! Alle som har besøkt 
det gjestfrie hjemmet i Ørsta tenker med 
glede på Margot. Hun har styrt mann, Tekst: helge.herland@doveforbundet.no

hus og 10 barn – og nå også 20 barnebarn 
med varme og omsorg. Arne Ola sier selv:    
- Margot fortjener en stor del av medal-
jen. Jeg har ofte lurt på hvofor ikke kvin-
nen bak eller ved siden får heder av denne 
sorten. 10 barn, full jobb ellers, aktiv som 
bare det i kor og kirke. Det er mer enn 
ett livsverk det! Men det å føde og oppdra 
mange barn fortjener i dagens samfunn 
mer kritikk enn heder, synes det som.
 Arne Ola Grimstad blir 74 år. Kontakten 
med døvemiljøet skjer nå mest gjennom 
sønnen Per Anders som er tegnspråktolk. 
- Jeg har selvsagt fått med meg debatten 
om valget mellom CI og tegnspråk og 
deler Ole Brum gjengens postulat om «Ja 
takk, begge deler». Miljøet er viktig for 
døve og hørselshemmede, ensomheten 
dreper både direkte og i overført betyd-
ning.
Vi ønsker hedersmannen Arne Ola og 
hans Margot gode pensjonistår fremover 
enten det er i bærskogen, på fisketurer, i 
arbeidet for frikirkemenigheten eller med 
de 20 villsauene de har på en øy – for ikke 
å nevne arbeidet med å passe på bursdag-
hilsener til barn, svigerbarn og barne-
barn!
Foto: Møre-Nytt/Rune Sæbønes
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Spør advokaten
Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de mest 
aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». Vi kan 
ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi tar forbehold om at 
spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du ønsker å være anonym ber 
vi deg skrive det i e-posten. 

Spørsmål til advokaten som ikke tar mer enn halv time koster kr 199. Deretter 
koster vanlig advokatbistand kr 1 899 per time for medlemmer av NDF. René Stub-Christiansen

Advokat MNA

Arvereglene til adopterte
Min far er nettopp gått bort. I den forbin-
delse dukket det opp en mann som sier 
han er min halvbror. Det viste seg min far 
fikk et barn i Danmark før han giftet seg 
med min mor. På grunn av harde tider og 
kanskje fordi min far var veldig ung ble 
min halvbror adoptert bort i 1956. Han 
sier at han har arverett på lik linje med 
meg, men jeg mener at når man er adop-
tert bort så har man ikke lenger arverett 
etter biologiske foreldre. Hva er riktig?

Fritjof

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er sikkert blandede følelser rundt 
det å få vite om en halvbror etter man 
er blitt voksen.

   Ved adopsjon vil adoptivbarnet ikke 
lenger arve sine biologiske foreldre. 
Dette følger av adopsjonslovens § 13, 
første ledd som sier at adoptivbarnet i 
stedet får arv etter sine adoptivforel-
dre og ikke lenger arv fra sine biolo-
giske foreldre. Dette er hovedregelen 
i norsk rett og stort sett over hele 
verden.

   Siden adopsjonen skjedde i Dan-
mark under dansk lov så gjorde jeg 
litt undersøkelser og fant ut at man i 
Danmark praktiserte en nokså uvanlig 
unntaksregel på denne tiden. Det fulgte 
av daværende dansk adopsjonslov som 
gav adoptivbarnet arverett både etter 
biologisk foreldre og adoptivforeldre. 
Fordi lover ikke skal ha tilbakevirkende 
kraft blir den gamle utgåtte loven 
likevel gjeldende for det tilfellet som du 
nevner her. Det er reglene som gjaldt 
da adopsjonen skjedde som får virkning 
her. Din halvbror har sannsynligvis rett 
på arv etter din far på lik linje med deg 
selv i tråd med eldre dansk lov. Det 
er mulig en slik regel burde vært satt 
til side som urimelig, men dette tar 

jeg ikke stilling til her. Hadde han vært 
adoptert bort noen år senere ville han 
ikke hatt arverett etter din far fordi 
reglene i Danmark ble endret kort tid 
etterpå. 

Arbeidstrening 
ved redusert arbeidsevne
Jeg har vært en del sykemeldt den senere 
tid. I den forbindelse hørte jeg om noe som 
kalles arbeidsmarkedsbedrift. Hva går det 
ut på og hvordan gjøres dette?

Kalle

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Arbeidsmarkedsbedrift er et annet ord 
for attføringsbedrift. Disse bedriftene 
har tilbud til personer med redusert 
arbeidsevne eller som på grunn av 
sosiale forhold trenger bistand. Her 
kan man få arbeidstrening ut fra kom-
petansen og erfaringen du allerede har. 
Arbeidsmarkedsbedriftene kan kvali-
fisere arbeidstaker og tilrettelegge for 
arbeidsinkludering. Målet er å få folk 
tilbake i jobb.

    For å finne ut hvilke bedrifter dette 
er kan for eksempel gå inn på attfor-
ingsbedriftene.no. Det finnes flere enn 
de som står her så det er bare å google 
litt på enten «vekstbedrifter», «attfø-
ringsbedrifter» eller «arbeidsmarkeds-
drift» så finner du mer informasjon.

   Du kan søke bistand gjennom nav. 
Mer informasjon om hva ordningen går 
ut på finner du på nav.no ved å bruke 
søkeord «arbeidsmarkedsbedrift».

Svarte penger
Jeg har søkt om ytelser fra nav og da ble 
det oppdaget at jeg hadde hatt litt svart 
inntekt, dvs. penger som jeg ikke har skat-
tet av. Nav sa at dette måtte regnes med 
inntekten min og da hadde jeg for høy 
inntekt slik at jeg fikk avslag på ytelsen 
fra nav. Men det kan hende at nå som 
dette er oppdaget at jeg må betale skatt 
av det og i verste fall blir beløpet inndratt 
av politiet. Kan nav ta med svart inntekt i 
inntektsberegningen?

Svarte Per

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Jepp, det kan de. Men hvis den svarte 
inntekten din blir inndratt så får du gi 
beskjed til nav om dette.

Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 
8200 06 08072. Store og små gaver 
mottas med takk. 

Norges Døveforbund arbeider blant 
annet for en bedre tolketjeneste, flere 
tekstede og tegnspråktolkete TV-
programmer, et bedre skoletilbud 
til døve og hørselshemmede barn og 
bedre informasjon til foreldrene, et 
mer tilgjengelig samfunn for døve og 
hørselshemmede, eldre døves rett til å 
velge sykehjemsplass i hjemkommunen 
eller i en kommune der de har syke-
hjem med tegnspråkmiljø, styrking av 
norsk tegnspråks stilling på alle nivåer 
og mange andre oppgaver. 

NDFs arbeider for at døve og hørsels-
hemmede skal få det bedre.   
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I skrivende stund sitter jeg og forbereder meg til 
en konferanse som heter «Varför tvåspråkighet», 
som går av stabelen i Gøteborg i midten av sep-
tember. Konferansen handler om det evigvarende 
spørsmålet om hvorvidt døve og hørselshemmede 
barn skal lære tegnspråk eller ikke. Spørsmålet 
ser ikke ut til å noensinne bli diskutert ferdig. 
Kanskje har det noe å gjøre med selve spørsmåls-
stillingen? Den indikerer nemlig at det er tospråk-
ligheten som må begrunnes og forklares. Kan vi 
ikke like gjerne snu på det – og spørre «hvorfor 
enspråklighet»? Finnes det egentlig noen gode 
grunner for hvorfor hørselshemmede barn ikke 
skal få lære både norsk og norsk tegnspråk?  

«Språk er makt», er en bok skrevet av professor i 
psykologi, Rolv Mikkel Blakar i 1973. Boka hand-
ler om språkpsykologiske og språksosiologiske 
emner. I følge wikipedia, var et hovedmål for Bla-
kar å synliggjøre hvordan språkets faste mønstre 
fungerer kvinneundertrykkende. For eksempel 
pekte han på at det heter «yrkeskvinne», men ikke 
«yrkesmann», fordi det inngår i definisjonen av en 
mann at han har et yrke. 

Det ligger mange implisitte budskap i hvordan 
vi formulerer oss. Hvilket budskap sender vi for 
eksempel ut, når vi snakker om hvorvidt hørsels-
hemmede barn «trenger», eller er «avhengig av» 
tegnspråk? Eller at man «klarer seg» uten? Når vi 
lager en konferanse som heter «hvorfor tospråklig-
het»? 

Visst er det slik at alle mennesker «trenger» et 
språk. Sånn sett «trenger» jeg, og er «avhengig 
av» norsk – men jeg går jo ikke rundt og sier det. 
Vi er heller ikke så opptatt av at barn helst skal 

«klare seg» uten engelsk eller tysk eller spansk. 
Det er ikke noe mål for meg at Vilma skal «klare 
seg» uten noen av disse språkene – eller tegnspråk 
for den sakens skyld. I det hele tatt er det ikke 
noe mål for meg at hun bare skal »klare seg» – jeg 
ønsker meg mye mer på hennes vegne enn som så.  

Det sendes noen implisitte beskjeder i måten vi 
snakker OM tegnspråk på. Beskjeden er at det er 
litt trist å «trenge» eller være «avhengig av» tegn-
språk – og at det er bedre å «klare seg» uten. Men 
det er rett og slett en helt meningsløs måte å snak-
ke om et språk på. Altså – jeg hadde «klart meg» 
med bare norsk – men det er da virkelig ganske 
praktisk å kunne noen flere språk også. Som barn 
lurte jeg ofte på hva i all verden jeg skulle med alle 
merkelige og rare ting jeg lærte på skolen. Som 
voksen har jeg forstått at kunnskap er et gode 
man gjerne vil ha så mye av som mulig – og det er 
ikke enkelt å måle hvilken kunnskap man strengt 
tatt «trenger». I det hele tatt skulle jeg ønske at jeg 
hadde mer kunnskap om mange ting, at jeg hadde 
kunnet flere språk, og hatt et bedre språkøre. 

Og apropos: «språkøre» har også en implisitt 
beskjed om at språk er forbeholdt øret å oppfatte. 
I disse dager skulle jeg ønsket meg både et bedre 
«språkøre» og et bedre «språkøye», men det var en 
digresjon. 

Vi trenger en fornyelse av måten vi snakker OM 
tegnspråk. Kan vi ikke begynne å snakke om 
hvilken glede og nytte det har å kunne tegnspråk? 
Hvor stilig det er å kunne et norsk minoritets-
språk? Hvilke fordeler flerspråklighet har? For var 
det ikke sånn at språk er makt da? Eller gjelder det 
ikke alle språk?

- Hvorfor enspråklighet?
Av Marte Kjørven Eidsand

Spaltist
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Dagbok fra
Israelturen

Del 1 av 4  - Av Tone-Britt Handberg

Eitan gjorde en fantastisk jobb med å gi 
oss tilleggsinformasjon om stedene vi var 
på. I tillegg passet han på oss så ingen 
gikk seg bort og han ordnet opp i små 
ting som dukket opp underveis. Før vi dro 
hadde Eitan sagt klart fra om at alle som 
måtte ha noe å klage på skulle gå rett til 
ham, ikke gå rundt å skape dårlig stem-
ning. MEN en ting fikk vi ikke lov å klage 
på – temperaturen! Å reise til Israel i juli 
måned betyr at en del fikk oppleve tempe-
raturer på over 40 grader for første gang 
og varmerekorden for mange av oss ble 47 
grader. Et minne for livet!

Onsdag 25. juni var det oppmøte klok-
ken 4 om natten på Gardermoen og vi 
fløy til Riga og rakk så vidt flybyttet vi-
dere til Tel Aviv. Vel fremme ble vi møtt 
av vår skandinaviskfødte guide Li, eieren 
av reiseselskapet, og av Erik, Eitans eldste 
sønn. Trette og slitne ankom vi hotellet, 
fikk rom og bagasjen ble levert på rom-
met. Så var det tid for å bade for de som 
ville det og med Eitan i spissen bar det rett 
til stranden og en dukkert i Middelhavet 
fra stranden i Tel Aviv. 

Byen har en flere kilometer lang sand-
strand. Eitans døve onkel jobbet der som 
badevakt og fikk mange utmerkelser for 
sin innsats som livredder. Så var det på 
tide for vår første middag i Israel. Alle 
hotellene vi bodde på serverte mat som 
var kosher. Det betyr at det er mat som 
er tillatt etter religiøse bestemmelser som 
vi kan finne i mosebøkene som jødene 
følger. For eksempel serveres det ikke 
melkeprodukter samtidig med kjøttmat 
– en får ikke fløtesauser til steken her, og 
heller ikke svinekjøtt og skalldyr. Det var 
mange kalde og varme grønnsaksretter å 
velge mellom som tilbehør til kjøtt/fisk og 
mange nydelige desserter. Blant annet var 

det puddinger og man bruker kokosmelk 
eller mandelmelk i stedet for melk eller 
fløte når man lager de. Den første kvelden 
var vi nokså slitne alle sammen og det ble 
fort nattero på hotellet. 

Torsdag 26.juni var det kjøretur med 
guide rundt i Tel Aviv som er en ny by 
grunnlagt i 1909. Hun viste oss og fortalte 
om bauhausarkitekturen byen er kjent for. 
Vi kjørte rundt i byen og så blant annet 
stedet der Rabin ble skutt og drept i 1995. 
En morsom episode var da vi ikke greide 
å svinge rundt et gatehjørne fordi det stod 
en bil for nær fotgjengerfeltet. Enden på 
visen ble at flere av våre deltakere hoppet 
sporty ut av bussen og fikk løftet bilen litt 
opp på fortauskanten. Da oppdraget var 
utført kom en parkeringsvakt og vi var så 
sikre på at bilen skulle få bot, men nei... 
Den hadde ikke vært helt feilparkert, bare 
nesten. 

Så dro vi til Jaffa, ikke for å plukke appel-
siner (vi så ingen appelsintrær der), men 
for å gå rundt i gamlebyen. Byen har ek-
sistert i 5000 år og mange kjenner den fra 
fortellingen om Jona (Jona 1,3) og det var 
også her Simon garver bodde som Peter 
besøkte (Apg 9,43) og vi fikk se stedet der 
huset skal ha stått. Så var det på tide med 
lunsj og vi gikk til Nalaga’at Centre for 
the Deaf-blind og ble servert av døve kel-
nere som hadde et minitegnspråkkurs for 
oss etter maten. 

Samme kveld skulle det være teaterfores-
tilling med døvblinde skuespillere og flere 
av oss var interessert i å se det, men fore-
stillingen var overbooket fra før så det var 
ikke mulig å skvise flere inn.

Etter lunsj bar det tilbake til hotellet og 
kort avskjed med sjåføren som ikke skulle 

følge oss videre på rundreisen. Eitan tok 
med seg de shoppinglystne til Dizengoff 
kjøpesenter, mens noen av oss andre gikk 
til badestranden. Våre 4 svenske venner 
skulle komme om kvelden og de var så 
forsinket at bare Eitan satt oppe og ventet 
på dem for å gi den nødvendige informa-
sjon om programmet neste dag.

Fredag 27.juni var det å stå opp tidlig, set-
te kofferten utenfor rommet der ble den 
hentet og fraktet ned til resepsjonen og 
etterhvert ut i bussen, (fantastisk service 
som en ikke opplever når en reiser på egen 
hånd), spise frokost og hilse svenskene 
velkommen før turen gikk nordover. Vi 
kjørte først til Cæsarea, bygget av Herodes 
den store cirka år 25-13 fvt*, en romersk 
by med hippodrom, teater, forlystelseshus, 
badeanlegg og alt hva en romer måtte ha 
for å trives. Byen er nevnt i NT som byen 
der Peter døpte den første hedning Korne-
lius (Apg 10). 

Det var også her Paulus satt fengslet i to år 
før han ble sendt til Roma (Apg 23,23 og 
Apg 24-26). Så gikk turen videre til Haifa 
som ligger cirka 9 mil nord for Tel Aviv, 
der skulle vi besøke bahaitroens adminis-
trative og åndelige verdenssenter som lig-
ger på Karmelfjellet. Alle var vel dekket 
til i det guiden Li kalte «kirkeklær» – tøy 
som dekket skuldre, knær og bryst. Dess-
verre var hagen stengt pga en bahaihellig-
dag. Heldigvis kunne vi se store deler av 
parken fra veien, både ovenfra og neden-
fra – og da så vi også mausoleet til grunn-
leggeren av religionen, Ali-Muhammad, 
også kalt Bab. 

Haifa har store oljeraffinerianlegg og er en 
viktig by i Israel og her ligger også det tek-
niske universitetet i Israel. Turen gikk vi-
dere til Akko, byen nevnes allerede i egyp-

Oslo Døves bridgeklubb feirer 75 års jubileum i år og hva passer for å feire klubben? Jo, en tur til 
Israel under ledelse av Eitan Zuckermann godt assistert av to av sine barn, Erik og Sølvi. Opp-
rinnelig var det meningen at bare bridgeklubbens nåværende og tidligere medlemmer skulle dra, 
men med en så dyktig PR-mann som Eitan var vi plutselig 30 deltakere som skulle ut og reise, 
deriblant 4 svenske (2 bridgespillere og deres ektefeller). I tillegg var vi så heldige å få med oss 3 
tegnspråktolker som NAV finansierte (Vigdis, Marianne og Sølvi). 
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tiske tekster fra 19 århundre fvt. (I NT 
er byen kalt Ptolemais, Apg 21,7). Byen 
fungerte som hovedhavn for korsfarerne, 
men etter at mamelukkene inntok borgen 
i 1291 ble den lagt øde. Vi fikk omvisning 
i korsfarerborgen og fikk også oppleve å 
gå i de gamle kloakktunnelene under bor-
gen. Heldigvis er de renset og det luktet 
ingenting der nå.
Etterpå kjørte vi over den store sletten 
der verdens undergang Armageddon, skal 
finne sted (Åp 16,16) og det har vært en 
rekke slag her opp gjennom historien. I 
dag er Jisre’elsletten Israels matkammer. 
Jødene begynte i 1920-årene å drenere 
og dyrke opp dette sumplandskapet ved å 
bestille eukalyptustrær fra Australia for å 
tørke ut sumpene og da ble en kvitt mala-
riamyggen også. 

Neste stopp var Nasaret og bebudelseskir-
ken som er bygget over grotten der jomfru 
Maria fikk englebesøket (Luk 1,46-55). 
Inni og utenfor kirken finnes det en rekke 
«Maria med barnet»- bilder fra mange 
land verden over. Nasaret er også byen der 
Jesus vokste opp. 
 Dette ble en lang dag og da vi omsider 
ankom Tiberias var vi slitne. Tiberias 
ligger ved Genesaretsjøen og det er 200 
meter under havoverflaten. Byen er en 
hellenistisk by grunnlagt i år 18 evt* av 
Herodes Antipas. Byen ble grunnlagt på 
an gammel gravplass og ble ansett som 
uren av jødene. Først etter opprørene i år 
66 og 132 evt begynte jødene å bosette seg 
i byen. Tiberias ble en av jødedommens 
fire hellige byer og en rekke kjente jødiske 
lærde er begravet her.

Tiberias kan beskrives med ett ord- 
VARMT. Luftfuktigheten er på 15 pro-
sent ergo blir man ikke så svett og klam 
som i Tel Aviv der luftfuktigheten var på 
74 prosent.  En døv venn av Eitan, Josef, 
som bor nå i Tiberias etter tilsammen 28 
år i Sverige, kom på besøk begge kveldene 
vi var på hotellet. 
Denne kvelden begynte sabbaten, jøde-
nes ukentlige helligdag. Vi lærte et nytt 
ord: sabbatsheis – det er en heis som au-
tomatisk stopper i alle etasjer slik at man 
slipper å bryte forbudet mot å arbeide på 
sabbaten. 
*fvt = før vår tid  (før Kristus)
*evt = etter vår tid (etter Kristus)
Dagboken fortsetter i neste Døves Tids-
skrift.

Bakerste rad fra venstre: Bogumila Slowikowska Schrøder, Astrid Marie Viken, Andreas Butor, Xing Sheng She, Odd-Inge Schrøder, Barbara Wisny, 
Jens Chr. Bjørke, Trausti Johannesson.
Midterste rad: Eitan Zuckemann, Sølvi Felus(tolk),Svein Arne Peterson, Malgorzata Fonfara, Kim Ronny Stenseth, Ragnhild Stenseth, Robert Br-
zeszcz, Eva Roaas, Børre Roaas, Evy Solberg, Per Chr Kjelle Larsen, guiden Li, Astri Garaguso, Tone-Britt Handberg, Maj-Lisbeth Marman, Gunnar 
Løken, Gjermund Hansen, Olgeir J. Hartvedt, Kjell Omahr Mørk, Vigdis Solbø Peterson (tolk), Hege Roaldstveit Lønning. 
(De svenskene deltakerne kom ikke før om kvelden og kom derfor ikke med på dette felles bildet, Marianne Larosi (tolk) tok bildet).
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«Ansvar for tegnspråk»
Program 10. -11. november i Oslo Kongressenter
En ungdom forteller….
Åpning av konferansen 
 v/forbundsleder i NDF Hedvig Sinnes og språkdirektør 

Arnfinn Muruvik Vonen
«Norsk tegnspråk i sosiolingvistisk perspektiv- en sam-

menligning» v/språkdirektør Arnfinn Muruvik Vonen
Ansvar for tegnspråk Om tegnspråkliges rettslige status i 

Norge v/ Norges Døveforbund
Tospråkligheten, er den annerledes for tegnspråkbru-

kere?
 v/professor Karen Emmorey
«Deaf gain»
 v/Førsteamanuensis i Deaf Studies, Gallaudet University 

og Ål folkehøgskole og kurssenter for døve, Joe Murray
Tegnspråkenes status i Europa
 v/Dr. Markku Jokinen (President European Union of the 

Deaf) 
En tegnspråklig familie v/Aina Fossum (mamma til en døv 

jente)
Å vokse opp i en tegnspråklig familie v/Torill Ringsø 

(vokst opp med døve foreldre)
Hørselshemmede barns rett til tegnspråklig miljø v/ 

Barneombudet
Ivaretakelse av retten til deltakelse og ytringsfrihet v/

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Paneldebatt: Hvem tar ansvar for tegnspråk?
Deltakere: Språkrådet, NDF, Barneombudet, Likestillings- 

og diskrimineringsombudet og deltakende politikere
Språklig intoleranse 
 v/professor UiT Øystein Vangsnes
Building Numeracy with Deaf Materials
 v/ førsteamanuensis i spesialpedagogikk Claudia Pag-

liaro
Hva vet vi om hjernens funksjon hos hørselshemmede 

– og hvordan bør den kunnskapen få konsekvenser i 
undervisningen av hørselshemmede barn?

 v/klinisk nevropsykolog og forsker Peter Hauser
Konferansespråk: Norsk og norsk tegnspråk. Detaljert 
program med tidspunkter kommer senere. Med forbehold 
om endringer i programmet. 

Teaterforestillingen «Festmeny» med Teater Manu i Kol-
ben kulturhus på kvelden, 11. november. Gratis buss og 
billett for deltakerne.

Informasjon om påmelding og hoteller
Meld deg på denne linken https://response.questback.
com/sprkrdet/tegnsprak/
Trenger du overnatting, har vi holdt av rom fra 10-11 nov. 
på følgende hotell. Frist for bestilling er 10.oktober
Rica Hotel G20: Reservasjon gjøres til rhg20@rica.no eller 
på telefon 22 01 64 00. Pris pr døgn er kr 1170,- 
Bruk referanse nr. 16748769 
Grand Hotel: Reservasjon gjøres til reservations-grand@
rica.no eller 
på telefon 23 21 20 72. Pris per person per døgn er 1295,-
Bruk referanse nr. 16749392

Fra idé til egen bedrift
Usikker på hvordan du skal starte for deg selv 
eller driver du for deg selv og ønsker å utveksle 
erfaringer med andre?

Bli med på årets arbeidslivsseminar på Rica Hell 
Hotel i Stjørdal 5.-7. desember 2014!

- Forutsetninger for etablering og lykkes som 
 selvstendig næringsdrivende
- Hvilke type foretak? Enkeltmannsforetak, 
 AS, ASA etc
- Overlevelsesstrategier
- Regler og personlige krav
- Økonomiske støtteordninger
- Erfaringsutveksling
- Innovasjon Norge holder et innlegg
- Døve som er selvstendig næringsdrivende 
 forteller om sine erfaringer

Deltakeravgift som dekker reise, hotell og mat: 
Medlemmer i NDF: 500,-
Ikke-medlemmer: 1500,-

Reiseregningen sendes etter seminaret (mer 
informasjon på seminaret)

Deltakeravgiften overføres til 8200.01.77004 
ved påmelding

Påmelding senest den 15.10.2014 til: 
thomas.blix@doveforbundet.no 

Arbeidslivsutvalget, Norges Døveforbund
Program og mer info: www.deafnet.no
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Personalia

TUVA HELGESEN, Andebu / Larkol-
len, født 30. oktober 1998, døde 28. mai.
Brått og uventet. Vi vil alltid huske henne 
som den solstrålen hun var. Mye humor 
og alltid blid. 
Hilsen mor Katrine Helgesen

JOHN ULFSTEIN, Bergen, 
født 23. mai 1931, døde 13. juli.

BJØRN RUSTE, Bergen, 
født 12. februar 1932, døde 5. juni.

JUDITH ZUCLKERMANN, Oslo, 
født 10. oktober 1917, døde 30. juni.

JON STOKVIK, Bergen, 
født 7. september 1942, døde 8. august.

80 år
ANNIE ROLSTAD, Oslo, 
blir 80 år 12. oktober.

75 år
HAROLD NIELSEN, Oslo, 
blir 75 år 12. september.
SIGFRID K. ANDERSEN, Bergen, 
blir 75 år 21. september.

70 år
ASLE GEORG KARLSEN, Bergen, 
blir 70 år 19. september.
TORILL G. ELVESVEEN, Rasta, 
blir 70 år 6. oktober.
GERD SANDE, Trondheim, 
blir 70 år 16. oktober.
BRITT LUNDAHL, Narvik, 
blir 70 år 21. september.

60 år
ODDVIN HONNINGSVÅG, Stadlan-
det, blir 60 år 18. september.
MAGNE BENTZEN, Oslo, blir 60 år 1. 
oktober.
BOGUMILA S. SCHRØDER, Fetsund, 
blir 60 år 17. oktober.

50 år
PER HARALD HANSEN, Trondheim, 
blir 50 år 19. september.
TOM JONSSON, Trondheim, blir 50 år 
6. oktober.
ESPEN EGGERDINK, Kristiansand, 
blir 50 år 19. oktober.

Død

Karen Helene Hiim Molland og Arve 
Garmager giftet seg i Gol Stavkirke på 
Bygdøy, 24 mai 2014. Endelig er mamma 
og pappa gift, hilsen Ask Leander 4 år og 
Linn Eira 2 år.

Marie Dyrkorn Egge (bilde) er ansatt som velferdssekretær i Møre og Romsdal Døve-
forening i 50 prosent stilling. Hun er 23 år og kommer fra Vartdal i Ørsta kommune. 
Hun er født døv og har hatt CI fra hun var 10 år gammel. Hun er utdannet frisør og 
kommer fra jobb som hjemmesykepleier i Ørsta. Hun trives allerede godt på sin nye ar-
beidsplass og tar utfordringene som de kommer. Hun har fått en god mottakelse blant 
medlemmene og har også hilst på seniorgruppa.
Stillingen er finansiert med midler fra fylkeskommunen og Helse Midt-Norge. I foren-
ingens samarbeidutvalg for velfssekretæren deltar Jo Arve Furland, Erlend Holsen og 
Tor Inge Gausnes (regnskap). Møre og Romsdal Døveforening retter en stor takk til 
Elisabeth Kolvik som har jobbet som velferdssekretær i 18 år. Hun har fått ny jobb i 
Ålesund kommune.

Bryllup

Ny velferdssekretær på Møre

Jeg er en jente på 46 år som søker selskap 
med en mann 43 - 65 år, som god støtte og 
selskap under Døves Kulturdager i Bergen 
7. - 9. nov. Vi kan kan være sammen og 
se på underholdningen, utstillingene og 
på festmiddagen. Fint om du ikke drikker 
(bare ett glass vin under festen hvis du vil). 
Jeg betaler deltakeravgift og festmiddag for 
deg, og kanskje også tapas fredag. Skriv til: 
Døves Tidsskrift, billettmerke 1403, Gren-
sen 9, 0159 Oslo.
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Internasjonale stjerner
- Vi har et spennende program å by på, 
forteller Kristin Fuglås Våge som er leder 
av arrangementskomiteen for årets kul-
turdager.
- Vi byr på gjensyn med Norgesvennen 
John Smith. Han vil ha eget show fredag 
kveld med nytt program. Han vil også 
ha verksted lørdag for de som vil få en 
innføring i hvordan de kan opptre som 
standup-artist.

- Det blir flere internasjonale gjester?
- Ja, vi har et samarbeid med Teater Manu. 
De har laget en kabaret, en internasjonal 
festmeny med artister fra USA, Afrika, 
Tyskland, Frankrike og selvsagt norske 
artister. Denne forestillingen vises lørdag 
ettermiddag, og den blir bare vist på Dø-
ves Kulturdager. Det blir ikke turne, der-
for må publikum denne gangen komme 
til Bergen for å oppleve en forestilling det 
kan gå mange år til vi får se neste gang.
I annonseringen av forestillingen sier 
Teater Manu at dette blir en helt spesiell 
forestilling. Det blir et vanvittig show for 
et stort publikum. Det blir internasjonale 
gjester overraskelser og godt humør - både 
på scenen og blant de som ser på. Showet 
vil være svært variert og pendle mellom 
humor og alvor. Paal Richard Peterson 
skal binde sammen programinnslagene.
- Det blir også norske amatørteatergrupper 
på scenen. Ved åpningsseremonien fredag 
kveld blir det innslag av vertene selv. Lør-
dag står teatergruppene fra Oslo, Trond-
heim og selvsagt teatergruppen Panorama 
fra CSS som er med på å vise bredden i 
tilbudet på kulturdagene, sier Kristin.

Bli med på verksteder 
Lørdag fra klokken 10 er det flere verk-
steder å velge i mellom. Vi har nevnt 

standup-verkstedet med John Smith. Er 
du mellom 10 og 30 år? Liker du å danse? 
Kom på hip hop-klasse med Anne-Line L. 
Kirste, vår eneste profesjonelle døve dan-
ser. Timen varer i 90 minutter. Ta med 
løse, komfortable klær du kan danse i, 
og joggesko, treningssko eller Converse. 
Eller hva med å delta på poesiverkstedet 
med Georg Bjerkli? Alle disse verkstedene 
er gratis for deltakere ved kulturdagene. 
Det er også verksteder for øl-smaking og 
vin-smaking. Som vanlig blir det mange 
stands hvor man treffer organisasjonene 

i døvemiljøet og mange hyggelige men-
nesker.

Barneprogram
- Lørdag fra klokken 10 er det eget bar-
neprogram i Grieghallen med trylleshow, 
hundeshow, klovneshow, ansiktsmaling, 
hoppeslott og kino, forteller arrange-
mentssjefen. Det blir også tilrettelagt for 
barnepass lørdag formiddag for foreldre 
som vil delta på verkstedene eller annet.
 
Ungdomsfest
- Lørdag kveld har vi to fester, en for voks-
ne i Ørnen hotell og egen fest for ungdom. 
Ungdomsfesten er for aldersgruppen 13-
17 år, først med paintball på Wasterland 
og etter pizza. Det er fra klokken 19 til 23 
og koster bare kr. 200 for denne alders-
gruppen, informerer Kristin.

Søndag med byvandring
- Søndag prøver vi med en ny type by-
vandring fra sentrum til Bergen Døvesen-
ters hus i Kalfarveien. Det blir utdelt kart 
over kjente steder i byen og så orienterer 
man seg fram til døvesenteret. For de som 
ønsker er det gudstjeneste i døvekirken 
klokken 12 – og så er døvesenteret åpent 
hele dagen. Ingen trenger å være redd for 
å miste flyet fra Flesland, for vi har egen 
buss som kjører fra døvesenteret hver time, 
avslutter Kristin Fuglås Våge på vegne av 
de engasjerte arrangørene i Bergen Døve-
senter.

Fagdagen
Kulturdagene tyvstarter med fagdag alle-
rede fredag morgen. Det har til nå meldt 
seg ca 150 deltakere til temaet «Tolk meg 
rett!». Mer informasjon om fagdagen og 
kulturdagene finner man på www.bgds.
no

Kommer du?
Har du meldt deg på Døves Kulturdager i Bergen 7. – 9. november? Det ser ut for å bli kulturdager 
av den gamle, gode sorten med rekordmange deltakere. Allerede nå er det 400 påmeldte og arrangø-
rene i Bergen Døvesenter regner med at det strømmer på med flere påmeldinger i løpet av høsten.

helge.herland@doveforbundet.no

Kristin Fuglås Våge, leder i arrangementsko-
miteen.
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Hva er språk? Vi bruker ordet språk i 
mange betydninger: Døve elever må 
få lært seg språk (bruke språk som 
redskap). Ibsens språk er noe spesi-
elt (språkbruk). Bare mennesker har 
språk (naturlig menneskelig språk). 
Norsk, svensk og dansk er ulike språk 
(enkeltspråk). Ja, vi snakker om dan-
sens språk og musikkens språk (ut-
trykksmiddel). Når folk fortsatt kaller 
tegnspråk for fingerspråk, gestikule-
ring, døvespråk eller verre døvstum-
mespråk, forteller det noe om deres 
ureflekterte holdning til språket. 
Fra og med Stortingsmelding nr.35 
2007/2008 – «Mål og meining: om ein 
heilskapleg norsk språkpolitikk» - er 
det offisielt at norsk tegnspråk er et 
eget selvstendig språk, ja det er et 
av språkene i Norge. Kunnskapene 
er bygget på forskningen. Rundt om 
i verden forskes det på 75 ulike tegn-
språk.  Klikk deg inn på 
http://www.regjeringen.no/
pages/2090873/PDFS/ST-
M200720080035000DDDPDFS.pdf

Den døve Andreas Chr. Møller under-
viste privat på tegnspråk for 4 døve 
elever i Trondheim for snart 200 år 
siden (1815). Han hadde lært tegn-
språk på døveskolen i København, 
så det er slektskap mellom norsk og 
dansk tegnspråk. Grunnleggeren av 
den dansk-norske døveskole Castberg 
skrev et sted at døve tegnbrukere 
må selv bestemme hvilke tegn de 
vil bruke. De første bestyrerne av 
den franske døveskolen de l´Èpeé og 
efterfølgeren Sicard mente at det var 
hørende lærere som skulle bestemme 
her. Bestyrer Skavlan i Trondheim 

fulgte her Castbergs linje. Døve selv 
skal bestemme. Til 50 års jubileet for 
døveskolen i Trondheim kom det en 
liten avhandling om tegnspråk og vis-
te med eksempler at syntaksen eller 
setningene kunne være annerledes 
(Skavlan1875). Men den gode Skavlan 
bommet litt: Han sammenlignet tegn-
språk med skriftspråk i stedet for med 
talespråk. Synet var altså at skrift-
språket var selve språket. Talespråk 
er som regel spontant, har en rekke 
avbrudd og gjentagelser (akkurat som 
spontant tegnspråk)! Skriftspråk rea-
liseres som grafiske skrifttegn, som 
krever litt forberedelse og kunnskap 
hos utøveren.

Ofte sier man at døve barn av døve 
foreldre er tradisjonsbærere. Tegn-
språk stammer fra dem. Noen påstår 
at 10 prosent av døve har døve forel-
dre. Det er det som mange forskere 
har hevdet UTEN referanse. Her i 
Norge var det i de første 60 årene av 
1800-tallet så vidt vi vet ingen døve 
elever som hadde døve foreldre. Det 
betyr at tegnspråket på døveskolene 
er oppstått og utviklet blant døve 
med hørende foreldre. Større døve 
barn lærte mindre døve barn tegn-
språk. Og det er et spennende eksem-
pel på barnekultur og på menneskets 
vilje til å kommunisere og evne til å 
skape seg språk.

Undervisningsmetoden som vi kal-
ler oralismen, fikk gjennombrudd 
med døvelærerkongressen i Milano 
1880.  Forresten fikk døve lærere ikke 
adgang til kongressen (Brill 1980). 
Denne ideologien førte til forbud mot 

tegnspråk, bare talespråk var riktig 
i undervisningen. Bare talespråk var 
språk. Denne ideologien lever videre 
hos enkelte forkjempere for CI slik vi 
leste i debatten i et norsk legetids-
skrift at talespråket er selve språket. 
Derfor haster det å lære språket. Jo 
tidligere spebarnet får CI, jo bedre. 
Men det kan føre til forbud mot tegn-
språk. I stedet for både-og, blir det 
enten-eller, og dermed nyoralisme. 
Mislykkes inngrepet, og pasienten 
ikke lærer et godt talespråk, kan 
pasienten få bruke tegn som støtte 
eller tegnspråk (som siste utvei). Og 
da haster det plutselig ikke å lære 
språket (dvs. tegnspråk). Hos slike 
fagfolk finner vi et endimensjonalt 
syn på språk, som bunner i for lite 
kunnskaper.

Vel kan vi døve kalles hørselshandi-
kappede, siden vi ikke hører normalt 
eller mindre normalt, men det betyr 
ikke at tegnspråk er et handikappet 
språk. Absolutt ikke: Det er et spon-
tant, naturlig, verbalt og «muntlig» 
språk. 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

I denne spalten skal vi ta opp en rekke emner knyttet til norsk tegnspråk (NTS). Emnene kan være gramma-
tikk (hvordan tegnene er bygget opp, hvor mange tegn (leksikon), hvordan de settes sammen til setninger) 
og myter om tegnspråk hos brukerne selv. Hva er forholdet mellom leksikon og grammatikk? Hvor mange 
tegnspråkbrukere har vi - 5000 eller 16500?

Synet på språk
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Norge rundt i sommer
Sommeren i år kommer til å bli husket som en av de beste i historien. For en gangs skyld ble 
hele landet velsignet med mye sol og mye varme. På Møre har de innviet sin nye hytte, senio-
rene i Trondheim har vært på tur nordover, for første gang har en døv fjellfører vært disponibel 
i Jotunheimen, døve ungdommer har deltatt i Norway Cup, andre på språktur til USA og noen 
på rafting i Sjoa. Tradisjonen tro har det vært CODA-leir på Ål, mens mange seniorer har brukt 
tilbudet fra Frelsesarmeen til samvær i nabokommunen Gol.  Vi gir noen glimt av det som 
skjedde i årets lyseste måneder.

CODAleir

Årets CODAleir er den femte leiren som er arrangert på Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve. Leiren var i tidsrommet 29. juni 
til 3. juli. Det var 59 barn med i aldersgruppen 8 til 15 år. Det 
var også 15 flinke ledere som passet på barna. 
Leiren hadde mange gøye aktiviteter som blant annet skogstur, 
vanndag, telttur og utflukt til Tropicana. 

På leiren var det også samtalegrupper der mange forskjellige 
tema rund CODA ble tatt opp, men i år med spesielt fokus på 
tegnspråk og døvehistorie. 
Det blir ny CODAleir neste år også, og arrangørene håper de ser 
mange nye og gamle CODA barn. Mer informasjon om Coda-
Norge på www.coda.norge.no
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Norge rundt i sommer

Norway Cup
Døvefotballutvalget under Norges Fotballforbund hadde i år 
med et juniorlag for gutter i Norway Cup. De spilte fire kam-
per og de tapte alle, men de fikk verdifull trening og ble kjent 
med nivået som er i juniorfotballen. Disse guttene deltok på la-
get: Jonas Vestengen, Hamza Aslam, Jakob Wiik, Aksel Bjørke 
Uingen, Senjur Jasari, Henrik T. Johannessen, Emil Hareide, 
Kristian Rugseth, Leonard Roos, Tom Stian Halvorsen, Adel 
Ali Ahmad, Huy Phan, Biniam Sium og Imran Khan. Trener 
og lagleder Jan Inge Raknerud, keepertrener Tore Granum – og 
Kjell Rune Ådneram var lagleder og ansvarlig for oppholdet på 
feriehjemmet Skaug. 

Golsfjellet
NDF støttet også i år Frelsesarmeens leir på Storefjell hotell på Golsfjellet. 110 deltakere var ny rekord på leiren som alltid arrangeres 
den første uken i august. Åge Lauritzen har sendt oss bildene fra sommerens begivenhet for mange seniorer.
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Norge rundt i sommer

Det skjedde ikke i Norge, men det skjedde i sommer og det er 
vel verdt å nevne: Norges Døveforbund arrangerte språkreise for 
døve ungdommer mellom 14. – 17 år fra 10. til 24. juli. Reisen 
gikk til Gallaudet universitet. Det var en gjeng med åtte ung-
dommer fra hele Norge, og to ledere: Eva Skovli og Andre Røine 
som deltok på leiren.
 
Gruppen ankom Washington DC fire dager før selve leiren 
«Discover Your Future» startet.  Dette for å lære alle deltakerne 
grunnleggende amerikansk tegnspråk (ASL) og for å bli kjent 
med byen Washington DC. I løpet av disse fire dagene ble ung-
dommene undervist i ASL av lederne Det var sightseeing i DC 
med museumsbesøk. Det ble det også tid til å besøke statene 
Virginia, bare halvtimes reise fra Washington DC og Maryland 
som kun ligger 1 time unna. Selvsagt ble det også tid til shop-
ping på et stort handlesenter. Den norske gruppen stakk også 
innom Gallaudet for å se på lysshowet de hadde satt opp til 150 
års jubileet, ungdommene fikk praktisert ASL med amerikanere 
som var med der.  
 
Tiden fløy og den 14. juli startet «Discover Your Future» leiren 
på Gallaudet. Språkdeltakerne bodde på Gallaudet under hele 

Møre og Romsdal med ny hytte

Foreningsleder Beate Erga Furland (bildet til høyre) markerer åpningen av den nye hytten ved å klippe der rød båndet som holdes av Christian Lefstad 
og Emma Erga Furland. 

21. juni var det åpningsfest for Rønnestad hytte, Møre og Roms-
dals Døveforenings flotte fritidsbolig som ligger på Hildrestranda 
i Haram kommune, 45 minutters biltur fra Ålesund. Med stor-
havet som nærmeste nabo har foreningen fått et drømmested til 
rekreasjon og hygge slik giveren Kjellaug Rønnestad ønsket det. 
Som mangeårig medlem av foreningen skrev hun før sin død et 
testamente som tilgodeser Møre-foreningen med det hun eide.  
Foreningsleder Beate Erga Furland fortalte i sin åpningstale om 
foreningens gamle hytte, Steinhammer, som ble solgt for mange 
år siden – og at det har vært et savn å være uten et feriested. Gle-
den var derfor stor  da foreningen fikk arv fra Kjellhaug Rønne-
stad. En byggekomite med Jo Arve Furland, Arne Karlsnes, Jørn 
Håvard Iversen og Johan Solheim starte samarbeid med adminis-
trator Harald Oppigård og Hedda hytteprosjekt. De har hatt an-
svar for innkjøp av utstyr til hytten, beising og annet småarbeid 
og ble takket for innsatsen. 
Etter talen kunne foreningens kulturutvalg overta ansvar for 

sommerfesten. Flere enn 50 personer koste seg med grillmat og 
god drikke utenfor i det fine været. Da det slo om til kraftig vind 
trakk alle inn i hytten til kake og kaffe. 
Alle syntes hytten var svært fin og vakker og det blir nok kø 
for å få leie den fremover. Stor takk fikk også Anna Oppigård 
og Lone Appel Ramstad for arbeidet med innkjølp av mange 
møbler. Mange medlemmer fikk også takk for dugnadsinnsats, 
blant annet med beising av hytten.
Det er opprettet et hyttestyre med Arne Karlsnes, Anna Oppi-
gård, Jørn Håvard Iersen og varamann Jørn Erik Løsvjø. 
Flere hytter er planlagt i området ved Rønnenstad hytten. En 
nabo er allerede igang med utgraving av tomt, og de fire andre 
tomtene vil nok fort bli solgt. Det skal bygges molo og da vil 
foreningen kjøpe båt.
Naturen rundt hytten er vakker, blant annet med muligheter for 
turer til Hildresfjell. Foreningen vil lage nye nettsiderog legge ut 
informasjon på facebook om muligheter for å leie hytten. 

oppholdet. Det var et ganske tett program med tre ulike fag hver 
dag fra klokka 9 til 17. Fagene var «Diversity», «Team Building» 
og «Career Exploration», målet var å bli bedre kjent med seg selv 
og andre. Lederne var med som tolk under undervisningen.  På 
kveldstid var det ulike aktiviteter som svømming, sosialt sam-
vær og film. Dagstur til stranden Rehoboth Beach i Delaware og 
sightseeing i DC var også populært. 
 
Tilbakemeldingene fra ungdommene var svært positive, derfor 
vil det bli arrangert en språkreise til USA igjen neste sommer, 
men sted er ikke bestemt.  Mer informasjon om dette vil komme 
senere. 

Språktur til USA
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Norge rundt i sommer

Fjellføreren Agnes Stueflaten

Trondheim Døveforenings seniorgruppes har vært på sommer-
tur. Bussen kjørte til Falstadsenteret og Falstad museum i Le-
vanger. Det er et minnested og senter for menneskerettigheter. 
Senteret består av Falstad fangeleir og Falstadskogen som ligger 
et steinkast unna og var rettersted for okkupasjonsmakten. Sko-
gen er i dag krigsgravplass og fredet kulturminne.
Freden gikk videre til Magneten kjøpesenter i Levanger for lunsj. 
Etterpå kjørte de spreke seniorene til Snåsa Hotell som ligger 
vakkert til ved Norges sjette største innsjø, Snåsavatnet. Om 
kvelden ble det servert deilig middag på hotellet. Etterpå fikk 
døve egen stue til hyggelig samvær. På veggene var det  bilder og 
avisutklipp som fortalte om kjente Joralf Gjerstad. 

Neste dag dro trønderne til det sørsamiske museet i Snåsa og 
deretter hjem til Joralf Gjerstad og kona.
Joralf er landskjent som healer og klarsynt. Tusenvis av mennes-
ker har reist til Snåsa for å få hjelp av Joralf. Ikke så mange vet at 
Joralf hadde en døv søster som het Jorid. Hun døde for noen år 
siden. Hun gikk på skolen sammen med Henrik Hansen som var 
med på turen - og til alles overraskelse husket Joralf fremdeles 
Henrik.
På vei hjem til Trondheim stoppet seniorene ved Bølereinen, 
mellom Snåsa og Steinkjer. Det ble muligheter for en fin spa-
sertur i vakker natur. Neste stopp var Inderøy og Berg Gård, 
der deltakerne ble traktert med middag. På kvelden var turfølget 
førnøyde hjemme i Trondheim igjen.

Trøndere på tur til Snåsa

Signe og Joralf Gjerstad sammen med Bjørg Nygård.

I sommer hadde sommertreffet for studentforeningene sitt 5-års 
jubileum der 90 deltakere kom sammen på Sjoa Raftingsenter. 
Studentforeningene i de tre største byene våre, SAFT i Oslo, BE-
AST i Bergen og RAFT i Trondheim samarbeider om de popu-
lære treffene. Selv om det er de tre akademiske foreningene som 
står bak arrangementet er det i utgangspunktet åpent for alle, og 
ikke bare fra de tre store byene. I år kom det også deltakere fra 
bl.a. Stavanger, Vestfold, Polen og Nederland! Deltakerne hadde 
det gøy med rafting, juvvandring, brupendling og sosialisering 
sammen med andre døve og hørselshemmede tegnspråkbrukere 
og tolkestudenter. Det første året deltok 40, kanskje når de ak-
tive foreningene 100 deltakere neste år? For det blir leir neste år, 
sier Stian Giltvedt fra SAFT, en av de som står i spissen for det 
fire dager lange arrangementet.

Seniorgruppen utenfor huset hvor Joralf Gjerstad ble født i 1926. Huset er 
i dag museum og er restaurert.

Agnes Stueflaten er døv og var fjellfører til Galdhøpiggen for 
døve i sommer, i samarbeid med Jotunheimen Arrangement AS. 
Det var hennes første turer med ansvar for andre. På bildet ser 
vi Marius Berge Eide fra Oslo, som var en av de som brukte tje-
nestene til Agnes. Agnes kommer sannsynlighet til å være fjellfø-
rer til neste sommer også, vil du ha mer info så er Jotunheimen 
 Arrangement AS på facebook «Jotunheimen Arrangement AS» 
eller jotunheimenarrangement@gmail.com.

Studenttreff i Otta
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Eva Skovli (bildet) er ansatt som vikar 
for Blix i perioden. Blix er fortsatt knyt-
tet i 20 prosent stilling i administrasjonen 
i samme periode, dels for å bistå Skovli, 
dels for andre spesialoppgaver. Han går i 
samme periode ut av styret som ansattes 
representant og erstattes av varamedlem 
Helge Herland. 

Aina Th Fossum har hatt permisjon fra 
styret i ett år som følge av hennes 30 
prosent engasjement som oppvekstkon-
sulent. Fra 1. august til 31. juli neste år 
går hun inn i 100 prosent engasjement 
som oppvekstkonsulent, der halvparten 
av engasjementet blir som prosjektleder 
for prosjektet «En døv elev- og så?». I og 
med at Fossum har fått forlenget engasje-
mentet sitt anser forbundsstyret at hennes 
engasjement er av en slik varighet at hun 
oppfyller kriteriene for å gå ut av styret i 
henhold til forbundsvedtektenes § 7 om 
valgbarhet. Varamedlem til styret Torunn 
Bakkestuen rykker opp som fast styre-
medlem og Tove Glomset er 1. varamed-
lem. 

Nye utvalgsledere
Julia Anh Thu Ølmheim er ny leder i Ar-
beidslivutvalget. Hun overtar etter Paal 
Richard Peterson som har trukket seg 
fra vervet fordi det ikke kan forenes med 
hans arbeid i NRK. 

Ketil Vestrum Einarsen er ny leder i For-
eldre og oppvekstutvalget. Han overtar 
etter Britt Sæther Liltved. Hun fortsetter 
som medlem av utvalget. 

Referansegruppe
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk hel-
se har et forskningsprosjekt om «Psykisk 
helse hos døve og hørselshemmede barn 
og unge i Norge». 
I referansegruppen deltar fra NDF Mar-
grethe Botn, som er mamma til en hør-
selshemmet og Sonja Myhre Holten. 

Brukerråd
I brukerrådet for Nasjonalt senter for 
hørsel og psykisk helse er Erik Lundqvist 
oppnevnt som fast medlem.

Styringsgruppe
I styringsgruppa for Statped-prosjektet 
«deltidsopplæring for hørselshemmede 
grunnskoleelever» deltar Aina Th Fossum 
fra NDF, med Bjørn A. Kristiansen som 
varamedlem. 

Mottatt arv
NDF har hittil i år mottatt ca. kr. 3.8 mil-
lioner i arv. 

Budsjett for 2014 
Opprinnelig budsjett ble vedtatt i desem-
ber 2013. Med oppdaterte tall på hva for-
bundet har fått av tilskudd har generalse-
kretæren lagt fram et forslag til et revidert 
budsjett som balanserer med 17 millioner 
i omsetning. Da tas det 1,9 millioner fra 
innkomne arv og gaver. 

Språkkonferanse i Gøteborg
Nordiska folkhögskolan avholder språk-
konferanse 15. – 16. september i Gøteborg 
med tittelen: «Hvorfor tospråklighet?» Fra 
NDF deltar Aina Th Fossum, Ina Skaare, 
Liv Strand og Brit Liltved. 

Oppfølging opp 
FN konvensjonen 
I juni 2013 ratifiserte Stortinget FN kon-
vensjonen om rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det er 
samfunnets manglende tilpasninger som 
gjør døve funksjonshemmede. CRPD tar 
derfor utgangspunkt i at samfunnet skal 
være universelt utformet. CRPD innehol-
der 50 artikler og tegnspråk er nevnt i 8 
av artiklene. Det er flere ord og uttrykk i 
konvensjonen som må avklares. Et av de 
viktigste punktene er definisjon av «reaso-
nable accomodation» - som til norsk kan 
oversettes med «rimelig tilrettelegging». 

Norge skal innen juli 2015 levere tre rap-
porter til FN om hvordan Norge har fulgt 
opp konvensjonen: Regjeringen leverer 
rapport. Likestillingsombudet leverer til-
synsrapport, som delvis er basert på egne 
vurderinger og delvis innspill fra andre 
organisasjoner og til sist skal FFO levere 
skyggerapport. Rapporten fra FFO base-
res på innspill fra de funksjonshemmedes 
organisasjoner, der blant annet NDF er 
medlem. 

Det er viktig at både døveforeningene 
og NDF sentralt rapporterer inn mulige 
brudd på FN konvensjonen. I samarbeid 
med NDF-Stavanger gjennomføres et 
fagseminar 3. – 4. oktober om CRPD. 
Lokallagene oppfordres til å delta på se-
minaret for å lære mer om CRPD og 
hvordan rapportering av mulig brudd på 
CRPD kan gjøres. 
Neste styremøte i NDF definerer de vik-
tigste termene i konvensjonen. Det legges 
også frem et notat til hvordan døvefore-
ningene konkret kan bruke CRPD i sitt 
arbeid. I tillegg legges det også frem et 
forslag til strategi i hvordan NDF skal 
rapportere til FFO og LDO. 

Døves Dag 
den 27. september 
WFD har foreslått å ha «Døve er en del 
av det norske mangfoldet» som tema for 
Døves Dag markeringen. 
Administrasjonen vil sende ut stikkord 
på hvordan døveforeningene kan markere 
dagen. 

Personalia
Thomas Blix har 80 prosent permisjon fra 
stillingen som prosjektkoordinator fra 1. 
juli i år til 30. juni neste år. 
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Nytt fra Norges Døveforbund

Opprettelse av ny 
Facebook side 
Det er behov for å opprette en ny NDF 
facebook side, i tillegg til de vi nå har, for 
å bedre kommunikasjonen med medlem-
mene. NDF viderefører den nåværende 
facebook siden som fungerer bra. 
Det opprettes en ny facebook gruppe kun 
for NDF medlemmer. Navnet på gruppen 
blir «NDF diskusjonsforum for medlem-
mer». Dette vil være et forum der med-
lemmene kan ta opp dagsaktuelle og vik-
tige saker. Den nye siden startet opp 11. 
august. 

NDF og døveforeningene
Det er behov for å styrke samarbeidet mel-
lom lokallagene og NDF sentralt.  Danske 
Døves Landsforbund har årlige møter der 
ledere for døveforeningene har møte med 
ledelsen i døveforbundet, og det fungerer 
svært bra. 
Forbundsstyret mener det vil være nyttig 
å ha en lignende modell i Norge, der le-
derne fra foreningene har et eller to årlige 
uformelle møter med forbundsleder og ge-
neralsekretær. Administrasjonen undersø-
ker om det er budsjettmessig dekning for 
et slikt møte til høsten. 

Tegnspråkhuset i Oslo 
Teater Manu er i dialog med Kulturdepar-
tementet om finansiering av Tegnspråk-
huset i Oslo. Signalene fra departementet 
er at det kan ta tid før avklaring kan finne 
sted, men at prosjektet også må se etter an-
dre finansieringskilder. Døves Media har 
trukket seg fra samlokaliseringsprosjektet 
fordi NDF blir en del av tegnspråkhuset. 
De mener deres redaksjonelle frihet blir 
truet hvis de samlokaliseres med NDF. 
Det er to arbeidsgrupper, styringsgruppen 
og prosjektgruppen, som jobber med sam-
lokaliseringen og det vil snart bli utarbei-
det en helhetlig plan på areal og design. 
Generalsekretæren tar kontakt med Dø-
ves Media for å vite mer om bakgrunnen 
for ikke å delta, og om de kan gjøre en 
ny vurdering av sitt standpunkt. Et Tegn-
språkhus bør samle så mange virksomhe-
ter som mulig i Oslo, og disse må klare 
å ha et naturlig profesjonelt forhold til 
hverandre. 

Ål fhs og kurssenter for døve 
Rektor Berglind Stefansdottir på Ål fhs 
og kurssenter for døve har deltatt på for-
bundssyremøte der hun ga en orientering 
om skolens drift. Grunnet svake driftsre-
sultater i de senere årene har stiftelsessty-

ret hatt stor fokus på økonomistyring. Til 
tross for at det er gjennomført flere tiltak 
for å styrke økonomien opplever rektor at 
det fortsatt er en stykke igjen før skolens 
økonomi blir mer stabilt og robust. NDF 
vil følge skolens utvikling og bidra dersom 
det er nødvendig.

Trygghetsalarm for eldre døve

Døves Tidsskrift beklager
I Døves Tidsskrift nr. 1-2014 omtalte vi 
en svensk gymnastikklærer som pedofil. 
Vi beklager dette. Vedkommende er ikke 
dømt for seksuelle overgrep og vi har ikke 
dekning i vår påstand om å kalle han for 
pedofil.

På bildet ser vi fra venstre Per Christian Larsen, Oslo Døveforening - Unni Gran, 
NDF – Øysten Strand, Oslo Døveforening – Sissel Gjøen, NDF – Morten Thor-
gersen, Oslo kommune – Marie Eggen, Oslo kommune. Denne gruppen arbeider 
med å få til en god trygghetsalarm for eldre døve. Mye skjer i dag gjennom taletele-
fon og det er kjent at fasttelefonen snart blir borte, hva da med døve som ringer via 
formidlingssentralen. Hvordan kan ny teknologi utvikles og gjøre trygghetsalar-
men bedre for døve? Oslo kommune har lang erfaring i bruk av trygghetsalarmer 
og er i full gang med skifte ut de gamle analoge alarmene med nye digitale. I den 
anledning tester de ut en del utstyr og det er ønskelig at døve brukere kan knyttes 
til denne utprøvingen og at kunnskapen fra Oslo kan overføres til hele landet.   

I Oslo har alle over 75 år har rett til trygghetsalarm. Søkere under blir vurdert 
ut fra sitt behov. Eldre døve kan henvende seg til Rådgivningskontoret. Arbeids-
gruppen med representanter fra Oslo kommune, Oslo Døveforening og NDF vil 
arbeide videre med alle spørsmål knyttet til trygghetsalarm.

Annonsèr i Døves Tidsskrift
 Er du på jakt etter en dyktig ansatt?

Eller har du noe du vil selge til døve og hørselshemmede? 
Eller annet du vil annonsere for? 

Prøv en annonse i bladet.
Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere. 

Ta kontakt med helge.herland@doveforbundet.no
og få et godt pristilbud på annonse.
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Astri Frafjord er en jente med ben i nesa. 
Jenta fra Frafjord utenfor Stavanger er 
nettopp blitt 23 år. I juni tok hun master-
gradseksamen med godt resultat i mole-
kyl biovitenskap ved Universitetet i Oslo 
(UiO). Drømmen fra barneskolen om å 
bli lege modnet på Hetland videregående 
skole til at hun ville utdanne seg innenfor 
molekylærbiologi. Faget som handler om 
molekyler og biokjemiske mekanismer, 
celler og sammenhengen mellom gener, 
genomer og utviklingen av hele organis-
mer. 

- Jeg er vokst opp på bondegård, en liten 
times biltur sørøst for Stavanger. Jeg har 
derfor alltid vært interessert i dyr og natur 
og er nysgjerrig på det som skjer og hvor-
for det skjer.
- Er du født døv?
- Jeg ble døv to år gammel, vi tror det skyl-
des bivirkninger av en vaksine mot hjerne-
hinnebetennelse men vi vet ikke sikkert. 

Vi må innrømme at vi sliter med å følge 
med i svingene når hun forteller om faget 
sitt og de grunnleggende kunnskapene 
innenfor kjemi, molekylær og cellebiologi 
som er er nødvendig for å forstå bilogiske 
prosesser. Men Astri er tålmodig og gjen-

tar like blid når vi spør om igjen for tredje 
gang.

- Da det ble konstatert at jeg var døv kom 
vi igang med tegnspråkundervsining. 
Både mamma, pappa og mine to yngre 
søstre kan tegnspråk. Jeg begynte i bar-
nehagen på Auglend, fortsatte på skole 
samme sted og tok videregående skole på 
Hetland. Min mor kjørte meg de første 
ti årene fram og tilbake. Da jeg ble eldre 
reiste jeg med taxi til skolen, men jeg har 
alltid bodd hjemme på gården. Der hadde 
jeg hest som var min store hobby. 

- Du nevnte at en lærer har betydd mye 
for deg?
- Ja, jeg har hatt mange flinke lærere, men 
Hedvig Sinnes var en fantastisk rollemo-
dell. Hun er døv selv, en dyktig pedagog 
og innprentet i oss at ingenting er umulig. 
Ville vi bli flinke måtte vi jobbe både på 
skolen og bruke tid hjemme på leksene.
- Hvor mange timer brukte du på lekser 
på videregående skole.
- 2 – 3 timer hver kveld. Jeg visste at jeg 
måtte ha gode karakterer for å komme inn 
på universitetet og stilte høye krav til meg 
selv. At jeg valgte å studere biologi var nok 
påvirket av mamma som jobber på labara-

torium, jeg var ofte med henne der som 
barn – og det at jeg alltid har vært opptatt 
av å forstå sammenhengen i det som skjer 
i naturen eller i kroppen. 

Astri er det beste eksempelet på et vellyk-
ket resultat av L97, læreplanen som ble 
innført i 1997, som gir døve rett til un-
dervisning på tegnspråk. Det førte først 
til tre års studier på UiO og til det som 
heter bachelorgrad og som gir 180 studi-
epoeng.

- Overgangen fra videregående skole til 
studier var brutal. Det var svært arbeids-
krevende, siden alle bøker var på engelsk, 
ja det hendte jeg holdt det gående fra 
klokken 9 om morgenen til klokken 9 om 
kvelden.
- Likevel valgte du å bygge på studiene 
med to år til?
- Ja, for med fem års studier fikk jeg mas-
tergrad, som gjør at jeg stiller mye sterkere 
når jeg søker arbeid. 

Mastergradstudiet legger særlig vekt på en 
forskningsbasert oppgave som gir trening 
i felt- og laboratoriearbeid, rapportskri-
ving, presentasjon og statistiske analyser 

- Læreren min på Auglend skole sa: Dere kan bli hva dere vil, det finnes ingen 
grenser – dere må sette dere mål og arbeide hardt for å nå de.

- Hva ville du bli?
- Lege!
- Lege? Men døve kan vel ikke arbeide som leger?
- Selvsagt kan vi det. Jeg undersøkte blant flere leger og fikk positive tilbakemel-

dinger. Som døv kan jeg ikke jobbe som fastlege med mye talespråklig kommu-
nikasjon, men leger jobber innenfor mange ulike områder og i noen stillinger 
kan selvsagt døve gjøre en like god legejobb som hørende.

Jeg kan bli
hva jeg vil
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av forskningsresultater. Studiet gir 120 
studiepoeng – og skulle en velge å gå vi-
dere på den akademiske stigen er neste ut-
fordring doktorgraden. Tittel på Astri sin 
mastergrad var: «Using immunelcells for 
prognisis in non-small cell lung cancer». 

- Ja eksamen er på engelsk. Eksamens-
oppgaven dreier seg om «immune celler 
i lungekreft». Jeg fikk en halvtime til å 
presentere oppgaven min og etterpå ble 
jeg eksaminert fritt av de to sensorene. Da 
hadde jeg tre tegnspråktolker og en skri-
vetolk.
- Hvorfor skrivetolk?
- For å være sikker på at alle nyansene i 
tegnspråktolkingen fremkom riktig, husk 
at spørsmålene og mye av språket går på 
engelsk. På samme måte var de fleste fag-
bøkene på engelsk. Det er av og til vanske-
lig å finne dekkende ord på norsk innenfor 
fagfeltet. Så gode kunnskaper i engelsk er 
helt nødvendig.

Kunnskaper i engelsk og i amerikansk 
tegnspråk (ASL) kom også godt med i 
sommer. Da var Astri seks uker i Namibia 
som forskningsassistent innen zoologi for 
en canadisk døv doktorgradsstudent.
- Vi jobbet i Etosha nasjonalpark i det 
afrikanske landet. Forskningen dreide seg 

om atferden til dyr i nasjonalparken, som 
for eksempel hva og når de spiser. Vi stu-
derte blant annet løvene. En av løvene var 
utstyrt med GPS-sender i et halsbånd slik 
at vi visste hvor den var og kunne se når 
løven holdt seg i ro i lang tid og hvorfor. 
- Å jobbe med løver hører farlig ut?
- Vi følger sikkerhetsinstruksene og er 
stort sett inne i bilen, så løvene var ikke 
noen trussel for oss. Da var vi mer opp-
merksomme på de svære elefantene. En 
slik koloss kan lett pulverisere bilen vår, 
derfor er det viktig å kunne oppfatte sig-
nalene fra elefantene. De fleste elefanter er 
fredelige dyr, men det finnes onde elefan-
ter og det hendte vi måtte rømme unna 
slike.
- Hvordan fikk du denne sommerjobben i 
fjerne Namibia?
- Det var en oppgave jeg ble tipset om av 
en annen. Jeg jobbet sammen med en døv 
dansk jente som assistent og lærte utrolig 
mye de ukene jeg var der. 

I slutten av august reiste Astri til USA for 
nye utfordringer.

- Jeg er sulten på å utvikle meg videre, få 
mer praksis og kunnskap gjennom inter-
nasjonale nettverk. Derfor skrev jeg til 
Gallaudet universitet i USA og spurte om 

de kunne ha passende jobber eller fors-
kning for en med min utdanning. Det 
hadde de ikke, men de tipset meg om et 
annet forskningssenter: National Insti-
tutes of Health i Wahington DC, og der 
fikk jeg napp.

- Hva skal du gjøre der?
- Jeg er så heldig å få være med i en fors-
kningsgruppe av fire døve som skal jobbe 
med signalmolekyler i kreftceller. Dette 
forskningssenteret er verdens ledende på 
området og vil gi meg spennende utfor-
dringer. Oppholdet vil også være verdi-
full på min CV når jeg skal søke arbeid 
i Norge.

- Hvor vil du arbeide?
- Jeg ønsker å jobbe med forskning. Det 
fleste jobber på det feltet finnes i Oslo, 
men jeg kan jo håpe at det dukker opp 
en drømmejobb i Stavanger. Forskning 
innenfor kreft og immunsystemet er et 
spennende felt. Det forskes på denne 
sykdommen over hele verden. Det finnes 
mange ulike krefttyper, og mye kunnskap 
er vunnet gjennom forskning, men mye 
gjenstår. Vi snakker om å finne medisiner 
som kan helbrede sykdommen, eller som 
kan gi livsforlengende effekt, avslutter As-
tri Frafjord. 
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De to foreningene har også 
ansvar for døve i Finnmark 
og avstandene for medlem-
mene i de to foreningene er 
vanskelig å forstå for søringer. 
Mange timers bilkjøring med 
innlagte fergestrekninger, 
flyreiser eller Hurtigruten er 
nødvendig for å samle med-
lemmene til møter. Det skaper 
selvsagt ekstra utfordringer.

Geir Solli er leder av døvefore-
ningen, mens Helene Hen-
riksen leder fylkeslaget – og 
så er evigunge Knut Nilsen 
sekretær for begge forenin-

Vår nordligste døveforening

helge.herland@doveforbundet.no

Til tross for at mange døve flytter sørover har Tromsø Døveforening og Troms Døves Fylkeslag 
klart å holde stand. Som vi ser på bildet på forsiden av bladet har de et sterkt styre. Samtidig har 
de en god økonomi og en fin hytte 45 minutters kjøring fra Tromsø. Hytten er oppgradert siste 
året og gir mulighet for festlig samvær. Foreningen kan derfor se optimistisk på fremtiden.

To glade gutter som representerer den fine grasrota i døveforeningen: Terje 
Brendeløkken til høyre og Arvid Jan Somby.

Arne-prest, en av verdens få døve døveprester, preker i vakre Tromsø 
Døvekirke.

Marina Mehlum er aktiv både som medlem og tillitsvalgt i Troms, her 
gir hun en god klem til Edvard Johan Strand som er døvblind, men mer 
aktiv enn de fleste av oss andre. I sommer gikk han på tur fra Haugastøl, 
via Finse, Myrdal og til Flåm. Til daglig arbeider han på biblioteket til 
universitet i Tromsø.

Helene Henriksen er leder av 
Troms Døves Fylkeslag. Bør de to 
foreningene slå seg sammen?

Geir Solli er leder av Tromsø 
Døveforening.

Organisasjonssekretæren i Troms 
gjennom mange år: Knut Nilsen.

gene. Vi må nesten få lov til å 
nevne at Knut kubbet røyken 
for 4 – 5 år siden. Bare det be-
viser at alt er mulig i nord. Et 
av spørsmålene som diskuteres 
i Troms er det hensiktsmessige 
i å ha to foreninger, både en 
døve forening og et fylkeslag? 

Vil man tjene på å slå seg 
sammen til bare ett lag? Nå 
kan det by på usikkerhet å 
trekke opp en klar grense for 
hvilket lag som har ansvar 
for hva? Dertil kommer at de 
fleste er medlemmer av begge 
lag. 

Begge styrelederne er enige i 
at med medlemmer spredt i to 
fylker, betyr de sosiale sam-
menkomstene mye. Heldige 
er også landsdelen som har 
sin egen prest og egen, flotte 
døvekirke. Der residerer Arne 
Lundkvist, eller Arne-prest 
som han bare kalles nordpå. 
Han er en av få døve døve-
prester i verden. Båndene 
mellom døveforeningene og 
døvekirken er historisk sterke, 
og det er ikke noe unntak i 
Tromsø. Det er godt besøk i 
kirken og det inviteres gjerne 
på kirkemiddag etter gudstje-
nestene.
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gis til personer, lag og organisasjoner som 
har nedlagt en særlig innsats for klubben 
og byen over tid. 
I begrunnelsen for at Tolketjenesten fikk 

Heder til tolketjenesten på Møre

På hjemmekampen til Aalesund Fotball-
klubb (AaFK) mot Haugesund fikk Tol-
ketjenesten ved NAV Møre og Romsdal 
tildelt AaFK gullskjerf. Disse skjerfene 

Mikael Ruud/Aafk.no Arild Berstad fra Tolketjenesten i Møre og Romsdal har fortjent fått Aa-
lesund Fotballklubbs gullskjerf for sørvisen de gir ved å tegnspråktolke informasjonen som gis på 
stadion under kampene. 

skjerfet sier fotballklubben blant an-
net: «Siden første kamp på Color Line 
Stadion i 2005, har døve kunnet gå på 
fotballkamp og fått all informasjon fra 
speaker, sanger og publikumsstemning 
oversatt og tolket til tegnspråk. Mange 
har hatt stor glede av dette tilbudet.
Tolketilbudet er et resultat av et godt 
samarbeid mellom tolkebrukerne, AaFK 
og tolketjenesten ved NAV Hjelpemid-
delsentral Møre og Romsdal. Det som 
startet i det små på Color Line Stadion 
har nå spredt seg til flere fotballstadio-
ner og andre arenaer i hele Norge, blant 
annet Holmenkollen Skifestival, Bislett 
Games, og nå endelig også på Ullevaal 
Stadion, som etter modell fra Ålesund 
skal ha tolking på alle EM-kvalikkampe-
ne fremover. Det er derfor en stor glede å 
kunne tildele AaFKs gullskjerf til Tolke-
tjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral 
Møre og Romsdal.» 
Skjerfet ble mottatt av Arild Berstad som 
har stått i spissen for tolketilbudet, og 
som selv har tolket ca 130 kamper på Co-
lor Line Stadion.

Trude Raad Norgesmester i slegge

Trude Raad forsvarte fjorårets tittel og 
ble Norgesmester i slegge på Jessheim i 
august med et kast på 61,46 meter. Det 
var første gang hun slo gullgrossisten 
Mona Solberg i et mesterskap. Solberg 
hadde mammapermisjon ved mesterska-
pet i fjor.

Til NRK.no sier Trude at hun er svært 
lettet over å forsvare NM-gullet for hun 
er ikke fornøyd med resultatene i årets 
sesong. Hun sier:

- Det har vært et stort press frem mot 
NM og jeg har vært nervøs. Vi var fem 
som kunne kjempe om gullet, så det er 
klart jeg er glad.

På spørsmål om hvor mange medaljer 
hun har tatt i NM ler hun:
- Det vet jeg ikke, jeg har mistet over-
sikten, men spør treneren min Jørund 
Årdal.

Og han svarer: 
- Hun har 17 medaljer fra seniormester-
skap. Det er to gull, mange sølvmedaljer 
og litt bronse.
Trude er opptatt av at sesongen sluttet på 
en positiv måte, for hun er skuffet over at 

fremgangen har uteblitt i år. Men er fullt 
motivert for å satse videre.

- Jeg gir ikke opp, men vi må finne ut 
hvorfor jeg ikke kaster lenger. Jeg har lyst 
til å kaste langt over 70 meter og neste år 
er det VM. Det er kjedelig når fremgan-
gen uteblir. Jeg er fysisk sterk og i god 
form, problemet er å få det ut i kastingen, 
sier Trude.

Hennes personlige rekord er 64,23 meter 
satt i 2012. Trude er blitt 24 år og jenta 
fra Breim bor i Oslo og jobber som ergo-
terapeut. Hun har gull fra Deaflympics 
både i Taipei i 2009 og fra Bulgaria i 
2013 og bør være et forbilde for alle døve 
og hørselshemmede idrettsutøvere. 
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Andrea Hjellegjerde bor for tiden i Trond-
heim der hun går andre året på barneha-
gelærerutdanningen ved Dronning Mauds 
Minne. Mye av fritiden brukes på golf og 
det har gitt resultater. 

- Pappa tok meg med på golfbanen da jeg 
var liten. Åtte år gammel fikk jeg grønt 
kort, det som i dag heter veien til golf, 
og da var det hobbygolf frem til jeg fylte 
tretten og satset for fullt, forteller Andrea. 
Samme år deltok hun i en turnering i 
Sverige, som da var hennes første utenfor 
Norge. 

Andrea er i dag medlem i både Trondheim 
Golfklubb og Stjørdal golfklubb, og trener 
golf ca. fem ganger i uken. Utenom golfen 
er det egentrening, klatring og håndball 
som gjelder. Som alle andre liker Andrea 
også å bruke fritiden til å være med venne-
ne sine, prøve nye ting, bli kjent med nye 
mennesker og ta seg en tur ut i blant. På 
spørsmål om hva som har vært viktig for 
å ha god utvikling i golf trekker Andrea 
frem den sosiale biten og motivasjon.

– Det er viktig å ha det sosialt, selv om de 
fleste øktene foregår på egenhånd. Det er 
sammen med andre man utvikler seg ved 
at man prøver å bli bedre enn motparten. 
Når man er alene trener man som regel på 
det man ikke er fullt så flink til. Motiva-
sjon er også viktig da man må kunne sette 
seg mål å jobbe mot. Har man ingen mål, 
kommer man ikke så mye lengre.

- Min styrke når det gjelder golf er at jeg 
slår veldig langt på grunn av at jeg er vel-
dig høy, men også at jeg har håndball som 
grunnlag for styrke og utholdenhet. 

Caddien Tom Callison
Andrea pakket golfbagen og reiste alene 
den lange veien over Atlanteren nesten en 
uke i forveien. Da fikk hun teste banen 
mer enn bare en gang før konkurransene 
startet, og ble kjent med Tom Callison 
som er assisterende pro på Grand Traverse 
Resort der turneringen fant sted.

- En av dagene jeg skulle trene var jeg helt 
alene på putting greenen og var egentlig i 
min lille boble. Plutselig kjørte Tom forbi 
og lurte på om jeg hadde lyst til å låne en 
golfbil for å komme meg til et annet tre-
ningsområde som lå på den andre siden 
av rangen. 

Lite visste jeg at dette var begynnelsen på 
et fantastisk vennskap og at han faktisk 
hadde lyst til å være min caddie de dagene 
jeg spilte. Jeg hadde egentlig fått en frivil-
lig til å stille opp som caddie for meg, men 
nå var jeg så heldig som hadde Tom. Han 
kjente banen ut og inn og kom med man-
ge gode råd, og jeg kan ikke huske at han 
noen gang tok feil. Da måtte det ha vært 
meg. Han fikk meg til å yte maksimalt og 
gjøre mitt beste på hvert hull og hvert slag. 
Medspillerne trodde den første dagen at 
han var pappaen min siden vi hadde fått 
en så god kontakt før turneringen startet. 
Jeg syntes det bare var gøy, forteller An-
drea, og understreker at han spilte en vik-
tig rolle i mesterskapet for hennes del.

Eneste norske deltager 
World Deaf Golf Championship gikk av 
stabelen for 10. gang 12. - 18. juli i Michi-
gan i USA, og ble spilt på to baner. Turne-
ringen bestod av klasser for herrer, damer 
og seniorer. Det var i alt 111 deltagere fra 

14 land hvorav 65 menn, 16 damer og 30 
seniorer. Den første dagen av turneringen 
ble brukt til trening og konkurransene ble 
gjennomført de tre resterende dagene. 

For å kunne spille i VM må man kvali-
fisere seg, og Andrea fikk sin VM-billett 
i fjor.
- Jeg spilte EM i golf for døve i Finland i 
fjor som eneste kvinne i herreklassen, og 
havnet på fjerdeplass. Resultatet var godt 
nok til å kunne delta i VM. Der hadde 
jeg forresten hole-in-one på siste runden, 
smiler Andrea.

 - Jeg var den eneste norske deltageren. 
Man må kvalifisere seg og det er flere som 
er gode nok til det, men som ikke har spilt 
aktivt i det siste. Det blir også litt langt å 
reise til USA.

Økonomisk stod Andrea for litt over halv-
parten av kostnadene, og resten fikk hun i 
støtte fra Norges Golfforbund, Trondheim 
Golfklubb og Oslo Døves Sportsklubb. 

Fornøyd med sølvet 
Andrea satte seg to mål for turneringen og 
oppnådde begge.
- Jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde som 
mål å slå regjerende verdensmester, Leo-
nie Warringa fra Nederland, og gjorde det 
med god margin, gliser Andrea. 
-Et annet mål var å komme på topp tre, og 
det gjorde jeg. Bare synd at jeg gjorde en 
dårlig andrerunde, men det tar jeg igjen i 
Danmark om to år. 

Av andre høydepunkter fra turneringen 
trekker Andrea frem det å bli kjent med 
andre golfspillere og få nye venner.

Norsk sølv
i World Deaf Golf Championship 

12. - 18. juli ble VM i golf for døve arrangert i Michigan i USA. 
Trønderjenta Andrea Hjellegjerde (21) fra Stjørdal i Nord-Trøn-
delag deltok i sitt aller første VM og gikk nesten helt til topps. 

Av Berit Emilie Sørnypan
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Med sølvet i kofferten reiste hun hjem 
til Norge der hun har flere mål som skal 
oppnås før sesongen er over. Siste hel-
gen i august deltar Andrea i Trondheim 
Golfklubbs klubbmesterskap der hun har 
vunnet dameklassen to år på rad og målet 
er å ta sin tredje seier. I september er det 
Norgescup i Kongsvinger og Drøbak som 
står på agendaen.

Håper på flere norske 
deltagere
I 2016 er det vårt naboland Danmark som 
skal være vertsland for World Deaf Golf 
Championship. Turneringen skal foregå 
hos Royal Golf Club i København 22. - 
29. juli. 

Før det skal Norge være vertsland for Eu-
ropean Deaf Golf Open Championship 
og turneringen arrangeres i Oslo. Andrea 
håper å se flere nordmenn i turneringen, 
og at flere kvalifiserer seg til VM i Dan-
mark. 

For de som har lyst til å starte med golf 
har Andrea et par gode råd:
 - Det beste er å starte sammen med noen 
du kjenner. Etterhvert kan du få hjelp av 
en trener, men det beste er å kjenne noen 
– og man må ha tålmodighet.  

Vi gratulerer med den flotte prestasjonen 
og tror vi får se mer til denne blide trøn-
derjenta i fremtiden. 

Døvemesterskap i fotball

Lørdag 4. og søndag 5. oktober arrangeres det årlige 
døvemesterskapet i fotball i Bergen. Kampene spilles 
på Nymarksbanene, ved siden av Brann stadion begge 
dager fra klokken 9 til 15. Både kvinner og herrer spiller 
kamper i 7-er fotball. 

I kvinneklassen deltar tre lag: 
Trondheim, Oslo og Bergen.

I herreklassen er det åtte lag: 
Bergen A, Bergen B, Stavanger, Trondheim, Holtan, 
Oslo A, Oslo B, Oslo C.

Arrangørene håper på et stort publikum i vakkert høst-
vær de to dagene.
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Hei alle sammen!

Enda en sommer har 
kommet, og gått. 
Denne sommeren har 
vært eksepsjonelt god 
med tanke på vær og 
temperatur. Somme-
ren har også vært fullt 
sprekket med mange 
ulike leirtilbud, alt fra 
sommerleiren på Ål til 

verdensleir for barn i USA. Kjempeflott å se at så 
mange barn og ungdommer deltar på leirene hvert 
år, og stadig får vi høre historier fra dem om hvor 
mye de fikk oppleve. Kjempeflott å se at det er så 
mange som reiser hjem fra leire med gode minner 
og opplevelser, - og det har vi de som stiller frivil-
lig som leirledere å takke for. Mange har brukt sin 

egen fritid, for å gi andre muligheten til å få de 
samme minnene som de selv fikk da de var yngre. 
NDFU har også vært aktiv flere steder i sommer, 
men i år fikk vi dessverre ikke representert på 
EUDYs generalforsamling i Bulgaria som ble ar-
rangert midt i fellesferien.

Nå er det snart høst med styremøte, seminarhelg 
for ungdomsklubbene og valgmøte hvor alle 
medlemmer er velkomne. Vi kommer også til å 
være tilstede under Døves Kulturdager i Bergen, 
hvor vi håper å få møte flere av dere. Valgkomiteen 
jobber hardt for å finne nye kandidater som har 
interesse av å sitte i NDFU-styret, kom igjen - vi 
har mange unge talenter innenfor organisasjonsar-
beid i Norge. De har jeg fått gleden av å treffe flere 
ganger, og de får meg til å se lyst på fremtiden til 
NDFU, men vi trenger dere NÅ, det er nå vi er 
ungdommer. 

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.

Ingvild Larsen Skjong
Leder

WFDYs barneleir
Sted: Gallaudet University, Washington DC 
Dato: 1. - 8. August
Alder: 10 – 12 år

Norske deltakere: Thea og Selma Lade Unneland
Norsk leder: Lena Mei Kalvenes Anda

Rapport fra sommerens leirer

Etter den lange flyturen fra Norge ble vi godt 
mottatt da vi  ankom flyplassen i Washington 
DC. Vi ble kjørt direkte til Gallaudet University. 
Der var vi til sammen 40 barn fra 19 land.  
Første dag var det åpningsseremoni, med vel-
komsthilsen fra WFDYs president og Gallaudet 
Universitys president. Leiren startet med lett 
introduksjon i «internasjonalt tegnspråk», og å 
gjøre seg kjent med området rundt universitetet. 
Etter det, hadde vi lappeleken og gjettelek om 
hvilke tegn de enkelte land bruker. Vi hadde 
veldig mye aktiviteter, blant annet kickball. Det 
var også kulturutveksling der barn fra hvert land 
fortalte om sitt lands kultur, mat og lignende. 
Landene gav også gaver som er typisk for sitt land 
til arrangørene. 
Underveis fikk barna vite litt mer om WFD, 
WFDY og  DYUSAs arbeid og tilbud til barn i 
verden. Barna var også innom temaene menneske-
rettigheter og sosialt fellesskap. Det går på hva vi 
har, som andre mennesker ikke har – og holdnin-
gene våre, for eksempel at vi skal være snille og 
huske at et stygt ord kan såre for alltid. Det var 
en tankevekker for barna. 

En kveld hadde vi «talentshow» hvor alle barna 
fikk vise frem sine beste sider. Det var leker som 
vi aldri har sett før, vitser, dansing, trylling med 
mer. En svært morsom kveld for alle.
Barna var også på tur utenfor Gallaudet. Blant 
annet besøkte vi en dyrehage, der vi så pandaer, 
aper og andre eksotiske dyr. Vi var også en tur 
rundt Washington DC, hvor vi fikk se The White 
House, Lincoln Memorial, Washington Monu-
ment og Capitol Building. Det var ekstra spesielt 
på Capitol Building, for vi fikk omvisning av tre 
døve som arbeidet der. 
En tur var holdt hemmelig for deltakerne! Den 
gikk til en kamp i amerikansk baseball. Det var 
en utrolig opplevelse for alle. De hadde nesten alt 
mulig på stadion, solgte alt fra asiatisk til ameri-
kansk mat - og mange forskjellige slags drikker. 
De hadde også en baseballbutikk, som var svært 
populær.  
Hele uken var tettpakket av aktiviteter, turer og 
mye mer. Barna hadde derfor en hektisk uke og 
var slitne når det var tid for hjemreise. Likevel 
hadde de det så kjekt at de ville bli der lenger.
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Rapport fra sommerens leirer

NDFU har ofte gjennomført barne- og ungdomsleir på Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve. 

10års jubileum for sommerleir

Av André Røine og Helene Hodneland Sæle

I siste uken av juni måned var det igjen tid for sommerleir på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. For oss som har drevet 
med dette siden 2004 var det en historisk begivenhet.  I 2004 
ble sommerleiren startet av Tarja Karhunen og Niels Kristen-
sen. Etter hvert overtok NDFU stafettpinnen og har bygget 
den opp til det den er i dag. I dag – 10 år senere – er dette den 
eneste leiren i Norge som har tegnspråk som leirspråk. Som-
merleiren er med andre ord svært viktig for døve og tegnspråk-
lige barn og ungdom, og et svært stort ansvar for NDFU.
For å kunne gjennomføre sommerleiren er det mye som skal 
klaffe. NDFU har egen leirkomité som har ansvar for planleg-
gingen av leiren gjennom året med en leirsjef. Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve har også bidratt stort i denne proses-
sen. Men uten alle de fantastiske frivillige som stiller opp for 
barna, ville ikke leiren vært mulig å gjennomføre. I år var det 
20 ledere som stilte opp og gjorde dette til en fantastisk uke for 
rundt 60 barn og unge – rekordmange! Til sammen var vi over 
80 personer som okkuperte skolen og kurssenteret denne flotte 
juni-uken.
Gjennom leiruken har vi hatt mange ulike aktiviteter, som for 
eksempel turer til Tropicana badeland på Gol, rafting og fjell-
tur. Underveis skjedde det ting som medførte endringer 
i programmet, og ikke alle aktivitetene kunne gjennomføres 
etter planen. Deltakerne var blide og fornøyde til tross for dette, 
noe som gjorde det mye lettere for oss ledere.
Vi startet med å dele inn deltakerne i grupper. Alle gruppene 
fikk en til to ledere hver, avhengig av barn eller ungdom. Første 
dagen ble brukt til å bli kjent med hverandre og lederen, og 
senere fikk alle gruppene velge en gruppefarge som de pyntet 
leirskjortene med ved hjelp av håndmaling. Mange flotte og 
kreative t-skjorter.
Midt i uken var det tid for fjelltur på vakre Ål. Når alle hadde 
gått opp til Nasakamben og sett den fantastiske utsikten, ble 
barna og ungdommene delt. Barna fikk lære om FNs barneret-
tigheter i regi av Marie Holst og Håkon Bollestad, mens ung-
dommene fikk lære om døv identitet i regi av Camilla Høiberg. 
Vi var heldige med været, og dagen ble rundet av med blide og 
slitne fjes.

På nest siste dag hadde vi mange forskjellige vannaktiviteter, 
blant annet to lange sklier og vannkrig med vannballonger. Alle 
ble våte og fornøyde til tross for at været hadde skiftet til den 
mer kjølige sorten.
Siste dagen hadde vi ulike typer teambuilding, der deltakerne 
gjennom ulike øvelser fikk øve på å samarbeide og inklude-
ring. Noe av resultatet ble vist frem siste kvelden, der vi fikk 
se mange artige tegnspråkhistorier. Her ble også vinneren av 
ukens flinkeste gruppe, samt flinkeste teambuildingsgruppe 
kåret. Vi koste oss med godteri og snacks og alle fikk være litt 
lenger oppe kvelden før den store hjemreisedagen.
Underveis i uken har vi ledere hatt ulike overraskelser til 
deltakerne, noen ble spesielt godt mottatt. Noen av overraskel-
sene var basert på tradisjoner, 
mens andre var fordi vi følte 
behov for å lette humøret litt 
innimellom :-)
Alt i alt har dette vært en 
fantastisk leir, og et verdig 10-
årsjubileum. All ære til Tarja 
og Niels for å ha startet denne 
tradisjonen, samt NDFU for 
overtakelse og videreutvik-
ling. Vi håper at flere og flere 
oppdager sommerleiren, og 
at vi som jobber med dette 
blir enda bedre.  Vi gleder oss 
allerede til neste år! André Røine.
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Rapport fra sommerens leirer
EUDY juniorleir
Sted: Oostduinkerke, Belgia
Dato: 22. – 29. juli 
Alder: 13 – 17 år

Norsk deltaker: Tobias Uteng
Norsk ledere: Fernando Agudo

Leiren hadde program som inneholdt samarbeidsmestring, 
internasjonal tegnspråk og kultur fra hvert land. Hvert land 
hadde tatt med mat fra hjemlandet, og alle fikk oppleve for-
skjellige matkulturer. 

Vi dro en tur til Brussel og der møtte vi to voksne døve. De for-
talte om hjembyen sin, og vi fikk besøke døveforeningen i byen. 
Belgia har fire lokale ungdomsklubber, de ledet en dag med lek 
og aktiviteter. Representanter fra EUDY-styret kom og holdt 
forelesning om organisasjonen og avsluttet med workshop. 
Leiren fikk også besøk av to menn, som hadde foredrag om en 
tegnspråklig film, etterpå ble deltakerne delt opp i fire grup-
per som lagde skuespill. Siste dagen avrundet deltakerne med 
program, såkalt «smurf caos». Der fikk ungdommene lære 
hvordan de skulle håndtere kaos, og gjøre EUDY bedre, med ny 
organisasjonsstruktur og lignende. 

I løpet av uken hadde også deltakerne en kjempefin tur til et 
badeland, noe som var veldig populært. Alle kveldene inneholdt 
lek og aktiviteter som bidro til å skape en sammensveiset gjeng! 

Nordisk juniorleir 
Sted: Idre, Sverige 
Dato: 30. juni - 10. juli
Alder: 13 – 17 år

Norske deltakere: Eline Mari Skorpen, Izabella Hovden, 
Weronika Hovden og Max Wegemo
Norsk leder: Torunn Bakkestuen

Torunn Bakkestuen. 

Idre ligger nær den norske grensen. Starten på leiren ble inn-
ledet med en busstur fra Arlanda mot nord. Alle aktivitetene 
foregikk på området, bortsett fra busstur til rafting og fjelltur. 
Det var deltakere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge, to-
talt 36 juniorer. Språket gikk litt tregt i starten, men ungdom-
mene hentet raskt fram kreativiteten og vi kunne se utviklingen 
av kommunikasjon mellom deltakerne skyte fart.

Deltakerne ble delt opp i grupper som skulle gjøre oppgaver 
sammen daglig. Programmet inneholdt svært mye spennende, 
som skyting på skytebane, rafting, ridning, fjelltur, sykling, 
teambuilding, amazing race, OL-kamper og bowling. Det var 
også forelesning om farene ved rus, alkohol og røyk. Konkur-
ranseånden var sterk. Alle deltakerne skapte et veldig godt 
samarbeid, for man måtte samle poeng og vinne. 
Om kveldene var det underholdning med skuespill og aktivi-
teter. Den norske gruppen hadde ansvar for en kveld, og viste 
selvsagt at vi nordmenn er best på fjellet. Siste kvelden avrundet 
juniorleiren med diskotek, med masse bass. Dette likte delta-
kerne veldig godt! 
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Ungdomsseminar 2014
NDFU inviterer til ungdomsseminar kombinert med valg 
av nytt styre, 24. – 26. oktober i Trondheim. Vi starter 
klokken 18 i Klostergata 60 (Signohuset) med middag, 
presentasjon av deltakere, informasjon og underholdning.
Overnatting skjer på Royal Garden Hotel.

Hovedtemaet på seminaret er menneskerettigheter og 
lobbyvirksomhet, og hovedfokuset vårt er ungdommer. 
Hvordan vi skal kjempe for våre rettigheter, hva er lobby-
virksomhet, hva er menneskerettigheter? Dette er spørsmål 
som vi vil få svar på! 

Paal Richard Peterson vil forelese for oss, og vi arbeider 
også med å få en internasjonal foreleser til. Fullstendig 
program vil komme i september. Søndag blir det valg 
som er åpen for alle som måtte ønske å komme se på. Ved 
valget skal disse velges: Leder for 1 år, 2 styremedlemmer 
for 2 år og 2 varamedlemmer 1 år. Valgkomitéen består av 
Astri Frafjord, Marcus Apeland Lid og Erlend Lønning. 
Føler du at akkurat DU har noe å bidra med til NDFU? 
Meld din interesse til valgleder Astri Frafjord -  astriifr@
gmail.com 

Seminaret er for ungdomsklubbene/styrene rundt om og 
har plass til maks 30 deltakere. Hvis det er ledig plass etter 
ungdomsklubbene har meldt sine styremedlemmer, så 
gjelder førstemann til mølla. Aldersgrense for seminaret er 
15-30 år.

Nordisk ungdomsleir i Finland

Av Caisanne Lund

Rapport fra sommerens leirer

I sommer deltok jeg sammen med 35 andre deltakere på årets 
kuleste leir for døve og hørselshemmede ungdommer i alderen 
18 - 30 år, denne gangen i Virrat, Finland – rundt fire timers 
kjøring fra hovedstaden Helsingfors. Vi var 36 deltakere, mot 
over 100 deltakere sist i 2012 da den nordiske leiren ble ar-
rangert på Ål.  Først var jeg nervøs med tanken på at vi var så få 
deltakere, men etter hvert mente jeg at det faktisk var bedre da 
vi fikk muligheten til å bli mer kjent med hverandre, vi ble en 
sammensveiset gjeng.
Nå vil jeg fortelle litt om hva ungdomsleiren betydde for meg: 
Ved ankomst den første dagen stod vi alle i ring og presenterte 
oss hadde leker der vi måtte avsløre vår høyde, lengde på sko og 
alder. Det var gøy! Deretter ble alle deltakere delt inn i grupper, 
hvor de skulle gi gruppen eget navn og sang. Målet med grup-
pene var å konkurrere om førsteplassen, og samle sammen flest 
poeng til oppsummeringen siste dag. Hver eneste morgen måtte 
vi alle møte opp ved flaggstangen på leiren senest klokken 8. 
Dersom noen i gruppa ikke møtte opp, mistet gruppa poeng.  
Jøss, det var dager der jeg måtte helle vann på noen av gutta så 
de skulle våkne! 
Hvert land hadde hver sin dag i uken. Da Norge hadde sin dag, 
sto alle norske framme og sang nasjonalsangen mens det norske 
flagget ble heist opp. Dette klarte vi helt fint, tror dere? Nei, 
ingen av oss kunne hele teksten på nasjonalsangen. Fail!
Programmet var variert og inneholdt mange bra aktiviteter; 
blant annet var vi på kanotur, klatret i fjell, deltok på games i 
fellesskap med gruppa vår hvor vi kunne vi vinne mange poeng 
hvis vi gjorde det bra, badet i innsjøen rett ved hyttene der vi 
bodde, nøt og svettet i saunaen som var veldig varm etter finsk 
kultur, rodde sammen med gruppen og klatret opp i en høy 
taubane med ulike utfordringer som å balansere på tau, holde 
fast i et rep, og krabbe gjennom løse ringer. En dag tilbrakte 
vi hele dagen i en fornøyelsespark. Vi hadde utrolig flaks fordi 
det var ganske få mennesker den dagen, så da slapp vi kø. 
Full rulle ble det! En annen dag fikk vi besøk av fire tidligere 
deltakere ved nordiske ungdomsleirer, to av dem var med på 
de aller første leirene på 1950- og 60-tallet. Forresten, Nordisk 
Ungdomsleir fyller faktisk 60 år i år! De fortalte mye fra deres 
ungdomstid og leirene og det var utrolig spennende å høre på. 
I tillegg til å stille opp med nasjonalsangen måtte vi på den 
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«norske-dagen» ta ansvaret for kveldens underholdning. Klok-
ken 21 hver kveld samlet alle ungdommene seg i felleslokalet 
og satt i ring. Hvert land hadde hver sin egen måte å under-
holde på, aller mest vanlig var det å be noen fra publikum om 
å komme opp, deretter la de konkurrere om noe. Det kunne 
være hvem som var raskest til å spise opp tre kinderegg og sette 
sammen delene i de gule eggene først, hvem som kunne drikke 
opp-ned for så å blåse i stykker en ballong først, løpekonkur-
ranse og så videre. Vi gruet oss alltid for å delta for vi visste 
aldri om den konkurransen kom til å være forferdelig pinlig el-
ler gøy. Det beste var alltid at konkurransene fikk alle sammen 
til å le høyt og heie på hverandre. Alle var vi som patrioter 
som kjempet tappert for å gjøre vårt land stolt, enten det var 
å drikke opp drikken raskt eller om det var å spise opp et 
kjempesvært, tørt knekkebrød. Her vil jeg ikke avsløre for mye, 
for faktisk har vi leirdeltakere en kode å følge; det som skjer på 
leiren, forblir der. En ting kan jeg love dere - det er himla gøy å 
være med på nordiske ungdomsleirer. 
Jeg har etter leiren blitt kjent med mange fantastiske mennes-
ker, og fått noen venner for livet. Ikke minst har jeg også blitt 
kjent med meg selv gjennom de mange aktivitetene, jeg visste 
ikke at jeg kunne så mye og nå er jeg mye mindre redd for veps 
og for høyde! Aller best med leiren var at alle bruker tegnspråk. 
Så deilig å slippe å forholde meg til «Hæ? Hva sa du? Jeg hører 
ikke».  Du slapper virkelig av på leiren og får en skikkelig ener-
gioppladning for resten av året! 



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

VELKOMMEN TIL NY OG SPENNENDE TEATERHØST PÅ TEATER MANU   VÅRE HOVEDPRODUKSJONER VIL VÆRE:

Spilles på Nationaltheatret
Premiere 10. november

JEG VAR
FRITZ MOEN        

Regi KJERSTI HORN

av ARTHUR JOHANSEN

Med: Ronny Patrick Jacobsen, Bo Hårdell, 
Emil Johnsen, Mads Sjøgård Pettersen, Are Jonsrud Rødsand
Scenografi/kostyme: Erika Magnusson.
Lysdesign: Tobias Leira. Lyddesign: Erik Hedin.

premiere under kulturdagene 
i bergen 8. november. 

spilles også i oslo 
11. november

�
Festmeny� �Hva er lyd? 

Hva er stillhet?
DESEMBER

Visning  av vår 
maskeworkshop
20. SEPTEMBER

Eventyrprosjekt
OKTOBER TIL 
DESEMBER


