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Årets Fagdag i Stavanger som gikk av stabelen før 
kulturdagene 21.-23. oktober hadde temaet «tegnspråk 
gir fremtid», den røde tråden gjennom dagen med ulike 
forelesere var hvordan tegnspråk i oppveksten hadde 
gitt unge voksne muligheter i det voksne liv.  
Vi fikk møte ulike personer. Unge voksne som  nylig 
har gått inn i arbeidslivet etter studier og unge voksne 
som satser på doktorgradsstudier. Vi fikk også møte 
andre forelesere med fokus på språklige normer, 
master gradsoppgave med undersøkelser og statistikk på 
 integrerte døve og hørselshemmede i Norge, en psyko-
log ved Mari Anne Eliassen, snakket om viktigheten 
ved tegnspråk i oppveksten, samt en mor som fore-
leste om det vanskelige valget hun som forelder hadde 
 mellom nærmiljø og tegnspråkmiljø. (Les mer om 
fagdagen på side 10-14).

De fleste foreleserne er lokalkjente i Stavanger-området, 
men det er mange rundt i Norge som har samme 
bakgrunn som disse som sto på talerstolen ved årets 
Fagdag. Fellesnevneren ved denne bakgrunnen er 
tegnspråk. De har fått muligheten til å vokse opp med 
tegnspråk både på skolen og i fritiden. En mulighet 
som flere av disse takket sine foreldre og andre voksne 
som de hadde rundt seg da de vokste opp. 

De unge som foreleste om sine erfaringer med tegn-
språk i oppveksten nevnte den store overgangen fra 
grunnskolen til videregående, andre har samme erfa-
ringer gjeldene overgangen fra videregående til yrkesliv, 
eller videregående til høyere utdanning. Stavanger-
ungdommen fortalte om overgangen fra en grunnskole 
der de fikk vokse opp i klasser med undervisning i og 
på tegnspråk etter læreplanen 97, til videregående skoler 
der de gikk sammen med andre hørende i klasser med 
tegnspråktolk store deler av skoletiden. Det de fleste var 
enige i er at de ikke hadde klart tiden på videregående 
og voksenlivet like bra om de ikke hadde fått med seg 
den tryggheten de har på seg selv med en tegnspråklig 
oppvekst fra grunnskolen. 
 

Uken etter fagdagen ble det slått opp ni-siders reporta-
sje i Aftenpostens A-magasin om en liten gutt som nå 
har fått hørsel ved hjelp av innoperert ci. Blant annet 
stod det også at tegnspråk skader framtidsutsiktene 
og at døve som har tegnspråk ikke har gode jobbfor-
utsetninger i voksen alder. Reportasjen inneholder 
en skremmende uvitenhet, og mange faktafeil, som 
journalisten i ettertid har beklaget. Men hvordan er det 
mulig at det fremdeles er uvitenhet og misforståelser 
rundt tegnspråk i dag når bevisene hos unge voksne 
døve og hørselshemmedes resultater taler for seg selv? 
Unge døve og hørselshemmede med tegnspråkbak-
grunn har jobb, høyere utdanning og lever vanlige liv 
med samme livsgleder og utfordringer som alle andre.

I anledningen til reportasjen i aftenpostens A-magasin 
kom det inn en kronikk i Stavanger Aftenblad 18. 
november ved lektor og audiopedagog Anlaug Urstad. 
Med kronikken slakter hun reportasjens mangler, og 
hun løfter frem viktigheten av tegnspråk hos døve og 
hørselshemmede barn og unge uansett hørselsgrad.  
I kronikken nevner hun noe som stadig kommer til-
bake når det gjelder dette, nemlig ordet trygghet.  
Å være trygg på seg selv gir de beste forutsetningene 
senere i livet. Med tegnspråk blir én trygg på seg selv.

Den perfekte skolemodellen for døve og hørselshem-
mede er mye diskutert både i Norge og på verdens-
basis. Når det kommer til døve og hørselshemmedes 
undervisningsmetoder så kan vi dele historien opp i 
tidsepoker. Ser vi tilbake på denne historien kan vi se 
at det har vært framskritt, og tilbakeskritt, framskritt 
og tilbakeskritt gang på gang. Kan vi ikke lære noe av 
historien og være et skritt foran ved å utvikle en perfekt 
skolemodell utifra de beste skolene vi har i Norge i 
dag? En av disse skolene i Norge som vi kan kalle en 
vellykket skolemodell år 2016 er skolen i Stavanger. 
Ved oppsummeringen under paneldebatten etter årets 
fagdag snakket nestleder i WFD, Joseph «Joe» Murray, 
om Stavangermodellen og hvordan Norge kan lære noe 
av denne modellen.

Den perfekte 
skolemodellen?

LEDER

Jannicke Kvitvær
redaktør
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

helge.herland@doveforbundet.no

Arbeids og sosialdepartement
har hatt møte med NDF om tolkesaken

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie sammen med sentrale personer i tolkesaken: generalsekretær Bjørn A. Kristiansen, leder av tolkeutvalget 
Hilde Haualand og interessepolitisk medarbeider Petter Noddeland.

- NDF vil takke for det store engasjementet i «tolkesaken». 
Medlemmene, ulike fagmiljøer og folk øvrig har støttet oss på 
flere måter. Dere har vært veldig aktive på sosiale medier og 
vært med på å påvirke. Tusen takk, sier en glad Petter Nodde-
land, interessepolitisk medarbeider i NDF. 

Han sikter selvsagt til planene fra Nav om å omorganisere 
tolketjenesten, blant annet med det formål at det ikke lenger 
kun skal fungere som språktolker, men også som rådgivere i 
spørsmål døve har rettet mot de mange tjenestene Nav yter 
enkelt mennesker.

- Det som har skjedd i høst har vært så alvorlig at NDF fikk et 
møte med øverst leder på området, arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie. Formålet med møtet var å orientere henne 
om vår oppfatning av Arbeids- og velferdsdirektoratets håndte-
ring av tolketjenesten og be henne om å stoppe de pågående og 
planlagte endringer for tolketjenesten som NAV HoT ønsker å 
gjennomføre. Ministeren svarte at departementet allerede hadde 
sendt et brev til NAV HoT der de ber om at eventuelle endringer 
i organiseringen av tolketjenesten utsettes. Departementet vil 

først behandle tolkerapporten som endringene bygger på. Det er 
et svært gledelig for oss i NDF, det gir både oss og departemen-
tet arbeidsro til å behandle rapporten på en god og faglig måte 
- uten å frykte at HoT lar egeninteresser ta overhånd. 

De siste årene har det blitt en stadig større avstand mellom HoT 
som administrerer tolketjenestene og NDF, mener Noddeland. 
Det har vært så alvorlig mangel på brukermedvirkning og HoT 
og NDF er uenige om grunnleggende prinsipper om tolking, 
understreker han.

Uten å lytte til brukerne har HoT begynt å omorganisere tolke-
tjenestene til å være rådgivningstjenester for døve og hørsels-
hemmede, i tillegg til tolkeoppgavene. I noen tolketjenester har 
denne utviklingen pågått i flere år. Dette bryter med tolkenes 
grunnleggende prinsipper som en upartisk tolk med tausplikt. 
I tillegg vil HoT omorganisere bildetolketjenesten som har vært 
i en god utvikling. På tross av dette går noen tolketjenester ut 
i døveforeningene med informasjon om at ingen forandringer 
skjer – selv om referater og rapporter sier noe annet, avslutter en 
opprørt Petter Noddeland.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Noen saker fra styremøte  
26. og 27. november i Oslo
• Regnskapsrapport pr 31. oktober viser et underskudd på kr. 

650.000 mot det budsjetterte kr. 880.000. 

• Nasjonalt Nettverk for tegnspråk er en årlig samling hvor alle 
viktige aktører som arbeider med tegnspråk møtes. Vert-
skapet for disse samlingene går på omgang og denne gangen 
er det NRK som har rollen, og datoen er 13. mars i NRKs 
lokaler i Oslo. NDF deltar med representanter både fra admi-
nistrasjonen og styret. 

• International Conference on Teaching Deaf Learnes 22.-24. 
mars i Amsterdam med tema:

 «How can deaf and hard-of-hearing students best be taught 
given their individual strengths and needs?» Styremedlem 
Per Gunnar Johnsen og oppvekstkonsulent Tove Fredrikke 
Bergh deltar.

 
• Døvekirken har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt mellom 

Døvekirken, Signo, Språkrådet og NDF for å arrangere et 
konferanse i 2017 med foreløpig tittel: «Språkets betydning 
for demokrati og samfunnsdeltakelse». NDF sier ja til å delta 
som samarbeidspartner og ber om at konferansen ikke legges 
for nær opp til Bergen Døvesenters fagdag i august.

 
• Dom for overgrep: Personer som er dømt for overgrep kan 

ikke ha tillitsverv eller lønnet/ulønnet arbeid i NDF/NDFU 
eller lokallagene og dens underavdelinger. Det lages en hånd-
bok for hvilke rutiner man skal ha for å unngå at dømte 
personer kan få tillitsverv og annet frivillig arbeid i døve-
organisasjonen. 

• Felles epostadresse til alle lokallagene: I diskusjonen om 
navneendring under landsmøtet fremkom det et ønske om 
å ha en lik e-post adresse hos alle lokallagene. (stedsnavn@
doveforbundet.no) Det var ikke en sak som ble formelt ved-
tatt på landsmøtet, men på spørsmål fra talerstolen var det 
et rungende ja til forslaget. Akershus Døveforening er den 
eneste av alle lokallagene som ønsker å beholde sin nåværende 
e-post og hjemmesideadresse. Forbundsstyret er bekymret for 
Akershus Døveforening sitt standpunkt om å ikke ha samme 
e-postadresse som resten av lokallagene i forbundet. De sen-
der et signal om at Akershus ikke er del av fellesskapet NDF. 
Forbundsstyret oppfordrer derfor Akershus døveforening til 
å benytte samme e-postadresse som resten av organisasjonen, 
akershus@doveforbundet.no.

Tove Fredrikke Bergh er ansatt som ny oppvekstkonsulent i 
NDF. Hun har juridisk utdanning og har de siste årene arbei-
det som advokat, men før det har hun er svært allsidig yrkes-
bakgrunn. Hun ramser opp: 
- Jeg har arbeidet i forvaltningsavdelingen hos Obos, i min 
manns rekrutterings- og bemanningsbyrå til vi erkjente at det 
var greit å jobbe hver for oss, advokatfullmektig på et kontor 
der vi jobbet mye tverrfaglig – jeg drev mye med strafferett og 
arbeidsrett, personalleder i Asker og Bærum boligbyggelag, 
rådgiver i næringsavdelingen i Brønnøysundregisteret, prosjekt-
leder i Norges Bondelag og så som advokat der jeg blant annet 
har jobbet mye med barnevernssaker og som bistandsadvokat 
for barn og unge.
- Vi tør ikke å spørre om en kvinnes alder, men får vite så pass at 
hun har en sønn på 20 år, en datter på 16 år og en mann som er 
glad i henne – og motsatt. Hvorfor søkte du på stillingen i NDF?
- Jeg ble fristet av annonsen. Jeg liker å jobbe tverrfaglig og 
det får jeg mulighet til nå, og jeg trives med å jobbe for en 
større gruppe enn bare enkelt skjebner. Så vil jeg kalle det et 
bevisst verdivalg. Jeg ser at døve og hørselshemmede en grup-
pe som kjemper for rettigheter i samfunnet som vi hørende tar 
som en selvfølge. 
I Tove har NDF fått en utadvendt og engasjert ansatt som er 
lett å få kontakt med. Hun er nordlending, født i Bindal kom-
mune, før hun 10 år gammel flyttet til nabokommunen Sømna. 
Som de fleste nordfra snakker hun rett fra leveren med en 
humor og varme som smitter.
- Jeg har aldri fått lære noe om døve eller tegnspråk i årene på 
skoler og i studier, eller i yrkeslivet. Jeg spurte barna mine hva 
de visste om døve, men heller ikke de var kjent med gruppen – 
men de ville mye heller ha lært seg tegnspråk enn nynorsk, sa 
de. Men det at jeg intet vet ser jeg også på som en fordel. Jeg tør 
å stille dumme spørsmål, det er jeg ikke lenger redd for. Jeg ser 
mange saker i et annet perspektiv enn dere døve gjør. Sammen 
kan vi gjøre hverandre bedre.
- Hvordan skal du lære tegnspråk?
- Jeg ha bestemt meg for å bli skikkelig dyktig i tegnspråk, jeg 
skal ikke prate med deg gjennom en tolk så mange flere ganger. 
Men jeg innser at det vil ta tid og at jeg må praktisere det lille 
jeg har lært når jeg har muligheten til det, og ikke bare ta 
snarveien om tolken. Jeg har vært en uke på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve. Det var en stor opplevelse for meg. Jeg 
deltok på et nettverkskurs, der mange av deltakerne har døve 

eller hørselshemmede barnebarn. Det er lenge siden jeg har 
opplevd en slik livsglede som det Ål-senteret var preget av, både 
blant døve og hørende. Jeg lærte så mye, bare det at jeg måtte 
gi fra meg kontrollen over språket, at jeg måtte ut av komfort-
sonen min og kaste meg ut i et rent visuelt språk. Det å oppleve 
at det var jeg som var funksjonshemmet i et tegnspråklig miljø, 
det var en nyttig erfaring som jeg vil ha med meg videre. Jeg 
har et stort pågangsmot til å lære mer tegnspråk, både på kurs i 
Oslo Døveforening og blant kollegaene på NDF-kontoret.
Vi ønsker Tove Bergh Hansen hjertelig velkommen til felles-
skapet i NDF.

Ny oppvekstkonsulent
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Norge rundt

Her er alle deltakerne samlet, foran fra venstre: Reidun Bjerke, Bjørg 
Storesund, Line Chung Stenseth og Lubna Mehdi. Andre rekke: Daniela 
Roos, Gøril Grindhaug, Gro Marie Mydland, May Britt Nyløkken og 
Ina B Flugstad. Tredje rekke: Solveig Uteng og Britt Jøsang. Fjerde rekke: 
Eva Skovli, Ingunn Storlykken Herland, Heidi Kristin Ovesen og Ida J. 
Haaland. Bakerst: Hege Jensen, Hanne Enerhaugen, Vidar R. Sæle og 
Jim Vold.

Tegnspråkkurs i foreningene
NDFs slagord er «Tegnspråk for alle». Da er det naturlig at 
døveforeningene blir mer aktive arrangører av tegnspråkkurs. 
Derfor arrangerte NDF og Oslo Døveforening og Oslo Døvefo-
rening en samling for tegnspråkundervisere 11. – 13. november 
i Oslo.
- Målet med samlingen var å gi deltakerne faglig påfyll og få i 
gang en erfaringsutveksling blant noen av de som underviser på 
ulike nivåer i tegnspråk. NDF og døveforeningene har beslut-
tet å bruke kursmaterialet til Oslo Døveforening, på nivå 1 og 
nivå 2 inntil vi får midler til å utvikle eget tegnspråkmateriale, 
forteller organisasjonskonsulent Eva Skovli i NDF. 
Det er ingen hemmelighet at forbundet håper på midler fra 
ExtraStiftelsen til å utvikle nytt kursmateriell, og tildelingen 
av midler skjer 15. desember. I tillegg til gruppearbeid og friske 
diskusjoner foreleste Sonja Myhre Holten fra Språkrådet i tegn-
språkdidaktikk og pedagogikk. 
- Vi håper samlingen kan være med på en kompetanseheving 
blant tegnspråklærerne. Det vil bli fulgt opp med nye kurs med 
sikte på å rekruttere flere lærere. NDF ønsker å prioritere tegn-
språkkurs i døveforeningene igjen, avslutter Eva Skovli - som 
oppfordrer de som er interessert i å undervise i å ta kontakt med 
sin lokal forening.

Bergen Døvesenter inviterer teatergrupper, foreninger og en-
keltpersoner som vil vise skuespill, show, pantomime, poesi og 
annet til Døves Kulturdager 2017.    
Forestillingene blir vist i Salem konferansesenter som ligger like 
ved Den Nationale Scene torsdag 24. om kvelden, fredag 25. og 
lørdag 26. august. Spilletidspunkt avtales nærmere.
Arrangørene oppfordrer deltakerne til å fremføre noe morsomt 
- fremkalle latter hos publikum, noe spennende - holde publi-
kum fanget, noe rørende - få publikum til å gråte, noe vak-
kert – som publikum vil beundre, eller teater – som trollbinder 
publikum. 
Det beste ved alle sceneframførelser er gleden av å se at publi-
kum lar seg begeistre, at de liker det de ser. Det ønsker vi av alle 
som melder seg på. Vi ønsker opptredener på maks 20 minutter 
– og at alle forestillingene spilles to ganger.
Arrangementet åpner med fagdag torsdag 24. august. Kultur-
dagene åpnes fredag 25. august og det blir en rekke scenefrem-
førelser både fredag og lørdag av både amatører og profesjonelle 
fra alle verdenskanter. Det vises teaterforestillinger parallelt 
både i de tre salene til Den Nationale Scene og i de fine loka-
lene til Salem konferansesenter.

På bildets er vi noen av de mange frivillige som er i gang med å forberede 
de 50. Døves Kulturdager i Bergen, fra venstre foran: Kristin Fuglås 
Våge, Gabrielle Kverneland, Monica Lone Johansen, Beate Gokstad Eng 
og Heidi Seem Aasbø. Andre rekke: Renè Hermansen, Olav Ådland, Øy-
vind Rød, Egil Johansen, Guttorm E. Jørgensen, Rune Anda, Tor Fiksen, 
Tito Haque og Jon Nordvik. Bakerst: Dag Bøe, Oscar Gerritsen, Espen 
Rosvold, Marta Ringsø, Toralf Ringsø, Alireza Emani Nejad, Ole Morten 
Rolland, Martin Berhovde og Fredrik Fjellaker. 

Opptre ved Kulturdagene i Bergen?

Hotellbestilling
I forrige blad kom vi med feil opplysning om bestilling av 
hotell til kulturdagene, vi skrev at fristen var 1. desember 
– det riktige er 1. mai – men prinsippet «først til mølla» gjel-
der. Arrangørene kan derfor ikke garantere at det er ledige 
hotellrom i Bergen hvis man venter for lenge.
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helge.herland@doveforbundet.no

Historikk
I 1915 ble det opprettet en klasse for tunghørte på Vaterland 
skole. Året etter ble elevene flyttet til Ila skole fordi den skolen 
hadde større og ledige lokaler. Lærer Jacobine Rye fikk ansvar 
for undervisningen og elevene skulle ha samme pensum i fa-
gene som elevene i byens andre skoler. Elevtallet i hver klasse 
skulle ikke overstige 15. De skulle plasseres i en halvsirkel 
rundt læreren, og det skulle tales med høy, klar stemme, men 
man skulle ikke skrike. Det ble brukt høreslange (hørerør). 
Skoleåret 1953/54 ble det opprettet en ren døveklasse på 
Tøyen skole, for barn som kom fra kommunens barnehage for 
døve i Pipervika. Klassen ble senere flyttet til Ila skole.
I 1974 ble hørselsklassene omorganisert til egen skole på Ila, 
med egen administrasjon og skolen fikk navnet: Skolen for 
hørselshemmede. I starten var det ikke mye teknisk utstyr 
eller hjelpemidler for undervisning av elevene. Etter hvert som 
slikt utstyr ble tilgjengelig, kom også bygningens begrensnin-
ger som «spesialskole» tydeligere fram. Det store, flotte huset 
på St. Hanshaugen hadde dårlig akustikk, og det var dårlige 
forutsetninger for å gjøre bruk av teleslyngeanlegg.
Plassering av hørselshemmede elever på Ila skole var ment 
som en midlertidig ordning fram til kommunen fant bedre 
egnende lokaler. Flere ulike skoler og plasseringer ble vurdert. 
Etter flere runder i ulike politiske fora ble Oppsal skole lansert 
som et nytt sted for spesialskolen. Der var det en ledig tomt, 
og elevene med autisme som holdt til der skulle snart få sitt 
eget ressurssenter. Bygging av skole for de døve og hørsels-
hemmede var blitt en hastesak, og 21. juni 1989 vedtok Oslo 
bystyret at bygging av skole for hørselshemmede settes i gang 
umiddelbart og som planlagt.
Et spennende og lærerikt samarbeid med Oppsal skole ble 
etablert på mange ulike plan for å forberede samboerskapet 
og utvikling av en tvillingskolemodell. Høsten 1991 flyttet 
skolen til Oppsal og fikk navnet Vetland skole.

Trondheim Døveforening og Tegnspråklig Frivilligsentral 
Trondheim arrangerte flatbrød- og lefsekurs 12. og 13. novem-
ber. Det var 9 deltakere på kurset, og instruktør var kokk Berit 
Solem. Hun lærte bort kunsten å bruke kjevle for å lage de 
deiligste bakverk. På lista sto det flatbrød, mørlefse, potetkake 
og tynnlefse. Alt må lages med nennsom hånd, ellers ble det 
fort bare kliss! 
Deltakerne fikk ta med bakverkene hjem i både pose og sekk, 
til hele familiens store glede! Kaffedrikking ble det lite av på 
kurset da alle var veldig ivrige med å bake seg gjennom hauger 
av deiger, men deilig lunsj ble laget av Berit begge dagene, så vi 
var gode og mette. Uten mat og drikke duger baker-helter nem-
lig ikke. En lærerik, artig og koselig helg med store mengder 
mel over alt! Med hilsen fra to fornøyde deltakere: Solveig og 
Gerd-Unni

Fra venstre på bildet: Gerd-Unni Rougnø, Arvid Støyva, Britt Olsen, 
Berit Solem, Solveig Fremstad, Aud Pettersen, Liv Anita Petersen, Unni 
Kjøsnes, Hanna Sæther og Solfrid Skarsbakk.

100 år med opplæring av døve og hørselshemmede
Av Camilla Høiberg

27. oktober jubilerte Vetland skole i Oslo. I 100 år har de undervist
døve og hørselshemmede i ulike skolebygninger.

Jubileumsmarkering
Skolens rektor Marit Helene Dalbye ledet jubileumsmarkerin-
gen. Det ble vist et fint program, blant annet en historisk tea-
terforestilling der «døveundervisningens grunnlegger», franske 
l’Eppe ble anerkjent for sin pionerinnsats. Han var opptatt av 
at barna skulle få undervisning på tegnspråk. 

Tidligere elever bidro med innslag. Odd-Inge Schröder fortal-
te om sin tid som elev, mens Ole Mosand, mimret fra sin tid 
som lærer på skolen. Han husket en epoke der det ble disku-
tert bruk av tegnspråk eller ikke tegnspråk i opplæringen. En 
annen tidligere elev Anne-Line L. Kirste viste sammen med 
sin dansepartner en vakker ballett, mens Daniela Roos gledet 
med nydelig tegnspråkpoesi.
 
Det var også ordnet med utstilling der man kunne se på 
gamle bilder, utstyr av gamle høreapparater, mikrofoner og 
annet. Konklusjon: En flott jubileumsmarkering for en skole 
som betyr mye for mange.

Bakere i Trondheim

Rektor Marit H. Dalbye til venstre sammen med inspektør Anne Ma 
Holten. Foto: Terje Karlsen.
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Norges Døveforbund markerer i 2018 at forbundet fyller 100 år! 

NDF ble stiftet 18. mai 1918 og det gir oss en unik mulighet til å vise frem døveorganisasjonen, binde 
døve/hørselshemmede i hele landet sammen, synliggjøre tegnspråk og heve kunnskap om døve/hørselshemmede hos 
befolkning! Vi planlegger flere markeringer: 

- Jubileumsuka 16-20 mai 2018 
Høydepunktet kommer til å være jubileumsuka i Oslo som skal skje i samarbeid med Oslo Døveforening. 
Kulturdagene det året skal flyttes fra høsten til 16-20 mai. 18.mai skal det være høytidelig mottakelse med 
forestilling og festmiddag etterpå. Vi reserver plass til over tusen gjester og håper at dere holder av datoene! Mer 
informasjon og påmelding kommer senere. Dere må følge med på enten www.odf.no eller på www.deafnet.no! 
 

- Jubileumsstafett  
Det planlegges et lag som besøker flere døveforeninger i samarbeid med Ål folkehøyskole. Stafetten skjer i løpet 
av våren 2018 og avsluttes på jubileumsuka i Oslo.  
 

- Jubileumsturne av Teater Manu 
Teater Manu planlegger en forestilling om forbundets 100 år. Teater Manu skal ha turne i mars/april og i 
jubileumsuka.  
 

- Jubileumsfilm av Døves Media 
Døves Media skal grave opp i sitt store filmarkiv og lage en dokumentar om forbundets 100 år.  
Filmen lansenes i 2018. 
 

- Jubileumsbok 
Tidligere redaktør i Døves Tidsskrift Helge Herland skal finne frem i arkiver og skrive en bok om forbundets 100 år. 
Boken lanseres i 2018. 
 

- Håndalfabetkonkurranse 
En bestemt klassetrinn i vanlige skole skal ha håndalfabetkonkurranse om hvem som bokstaverer raskest! 
Vinnerne skal møte hverandre på den store finalen på jubileumsuka. Konkurransen skjer i løpet av våren 2018.  
 

- Jubileumfrimerke 
NDF har søkt om å få jubileumfrimerke i 2018.  
 

- Tegnspråk på melkekartong til Q-meieriene  
Vi skal ha bilder av tegn og andre ting på melkekartong til Q-meieriene fra midten av mars til midten av mai 2018.  
 

 

 

- Jubileumsuka 16-20 mai 2018
Høydepunktet kommer til å være jubileumsuka 
i Oslo som skal skje i samarbeid med Oslo Døve-
forening. Kulturdagene det året skal flyttes fra 
høsten til 16-20 mai. 18.mai skal det være høyti-
delig mottakelse med forestilling og festmiddag 
etterpå. Vi reserver plass til over tusen gjester og 
håper at dere holder av datoene! Mer informasjon 
og påmelding kommer senere. Dere må følge med 
på enten www.odf.no eller på www.deafnet.no!

- Jubileumsstafett 
Det planlegges et lag som besøker flere døvefore-
ninger i samarbeid med Ål folkehøyskole. Stafetten 
skjer i løpet av våren 2018 og avsluttes på jubile-
umsuka i Oslo. 

- Jubileumsturne av Teater Manu
Teater Manu planlegger en forestilling om forbun-
dets 100 år. Teater Manu skal ha turne i mars/april 
og i jubileumsuka. 

- Jubileumsfilm av Døves Media
Døves Media skal grave opp i sitt store filmarkiv og 
lage en dokumentar om forbundets 100 år. 
Filmen lansenes i 2018.

Norges Døveforbund markerer i 2018
at forbundet fyller 100 år!

NDF ble stiftet 18. mai 1918 og det gir oss en unik mulighet til å vise frem dø-
veorganisasjonen, binde døve/hørselshemmede i hele landet sammen, synlig-
gjøre tegnspråk og heve kunnskap om døve/hørselshemmede hos befolkning! 
Vi planlegger flere markeringer:

- Jubileumsbok
Tidligere redaktør i Døves Tidsskrift Helge Herland 
skal finne frem i arkiver og skrive en bok om for-
bundets 100 år. Boken lanseres i 2018.

- Håndalfabetkonkurranse
En bestemt klassetrinn i vanlige skole skal ha 
håndalfabetkonkurranse om hvem som bokstave-
rer raskest! Vinnerne skal møte hverandre på den 
store finalen på jubileumsuka. Konkurransen skjer 
i løpet av våren 2018. 

- Jubileumfrimerke
NDF har søkt om å få jubileumfrimerke i 2018. 

- Tegnspråk på melkekartong  
 til Q-meieriene 
Vi skal ha bilder av tegn og andre ting på mel-
kekartong til Q-meieriene fra midten av mars til 
midten av mai 2018. 
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«VASKERIET» FYLLER 10 ÅR!
av Trude Lillegjære

Hva tilbyr «Vaskeriet» og  
hvorfor er «Vaskeriet» viktig?
«Vaskeriet» er Norges eneste kommunale 
dagtilbud for døve og døvblinde. Det er 
åpent for alle i alle aldre som har lyst og 
trenger å komme seg ut. Vi har åpent 
mandager, onsdager og fredager og her 
gjør vi mye forskjellig. Etter hva folk 
har lyst til. Noen ganger viser vi Døves 
Medias programmer på storskjerm, eller 
så diskuterer vi aktuelle nyheter. I den 
siste tiden har det vært mye diskusjon om 
Trump og presidentvalget i USA. 

Vi drar også ut på tur, besøker museer 
eller kjente steder, lager mat, driver hånd-
arbeid, spiller og pusler med diverse ting. 
På torsdager prøver vi å få til aktiviteter 
rettet mot bestemte målgrupper, som 
f.eks. døve flyktninger eller for de som 
ønsker mere krevende turer. Og en gang i 
måneden har vi treff for bare døvblinde. 
Først og fremst så er «Vaskeriet» et viktig 
treffsted, her kan alle føle seg trygge 
og være sosiale med hverandre. Det er 
mange som bor alene og ikke har noe å 
gjøre om dagen. I snitt kommer det cirka 
20 personer per gang.» 

Humørfylt feiring
Den offisielle feiringen starter i det Lene 
og kollegaen, Rannveig, hopper opp på 
krakken og ønsker alle velkommen til 
«Vaskeriet»́ s 10 års jubileum. Talen fort-
setter med mange humoristiske innslag 
og smilemusklene hos alle gjestene blir 
satt på prøve. Det er ingen tvil om at 
det bor et enormt engasjement i disse to 
damene, som har jobbet i «Vaskeriet» si-
den det ble oppstartet i 2006. De kunne 
fortelle om mange opplevelser de hadde 

røtter her. Jeg gikk også første klasse på 
den gamle døveskolen som stod her i 
området før skolen flyttet til A.C. Møller 
på Heimdal. Stedet betyr mye for meg.

Unni Kari Kjøsnes, Torhild Ulseth og Eli 
Kirkreit er enige. De bruker å dra innom 
«Vaskeriet» rundt tre ganger i uken og 
koser seg med skravling, diverse hobby-
saker, bingo og kaffe. Alle er samkjørte 
og tydelige på at «Vaskeriet» er et svært 
viktig tilbud for dem. 

- Hva ellers skal jeg finne på? spør den 
eldste, spreke gjesten, Torhild på 93 år.

Feiringen avsluttes med kakespising, her 
er det masse gode kaker og skravlingen 
går i et sett rundt bordene helt til det 
siste. En fantastisk, flott og humørfylt 
feiring. Gratulerer med dagen, «Vaskeri-
et»! Man kan følge «Dagtilbud Vaskeriet» 
på Facebook og «Vaskeriet» på Instagram.

I det man åpner døra til «Vaskeriet», som ligger like ved Rød-
bygget i Trondheim sentrum, blir man med en gang møtt med 
god kaffelukt, blide og glade folk. Skravlingen går i et sett. På 
tegnspråk. Man kan fort se at dette er et tegnspråklig samlings-
sted. «Vaskeriet» var i gamle dager et ekte vaskeri, men som 
nå er gjort om til et koselig lokale der Trondheim Kommune 
driver Dagtilbud for døve og døvblinde. «Vaskeriet» fyller 10 år 
og markeres med en storslått feiring fredag 18. november. Det 
lille koselige lokalet fylles straks opp med mange gjester, både 
tegnspråklige, inviterte samarbeidspartnere og politikere. Før 
vi fortsetter feiringen tar vi en av de engasjerte ansatte, Lene 
Rørstad Røyseth, til side og spør:

sammen med brukere gjennom årene. 
Etter den talen kommer resten av talene, 
både store og små, som perler på et snor.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) hol-
der en tale på vegne av ordførerkontoret i 
Trondheim. «På vegne av kommunen kan 
jeg si at vi er stolte over «Vaskeriet» som 
er et fantastisk tilbud og samlingssted for 
våre tegnspråklige brukere». Noen ord 
om fremtiden og Trondheim kommunes 
overtakelse av A.C. Møller skole blir også 
nevnt. En stor gave blir overrakt til «Vas-
keriet» før leder for Helse- og Velferdsko-
miteen, Marte Løvik, overtar talerstolen 
og sier noen ord. 

Heretter inntar også noen flere politikere 
og representanter fra blant annet Trond-
heim Døveforening, Ressurssenter for 
hørsel og syn (tidligere Rådgivingstjenes-
ten), Tiller VGS og Døves Meninghet, 
talerstolen og sier noen ord. Engasjement 
og godt humør er noen ord som blir 
nevnt gjentatte ganger, så det er ingen 
tvil om at «Vaskeriet», med dyktige, 
humørspredere medarbeidere, er et svært 
viktig sted for mange.

Viktig treffsted
Vi møter her en blid kar, Lasse Lange-
land, en av mange som er svært glad i 
«Vaskeriet». 
Kan du si noe om hva «Vaskeriet» betyr 
for deg? «Vaskeriet» er viktig for meg. Jeg 
drar hit ofte, tre ganger i uken. Her er 
det tegnspråk og sosialt, en viktig sosial 
arena for oss. Det fins andre tilbud, men 
ikke på dagtid og på samme måte som 
her på «Vaskeriet». Uten «Vaskeriet» 
hadde jeg følt meg hjelpeløs. Jeg føler 
meg hjemme her, jeg føler at jeg har mine 
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Fagdagen foregikk på Clarion Hotel Energy. I fine konferan-
selokaler ledet Paal Richard Peterson 207 deltakere gjennom 
dagen med humor og utstråling som fikk mange til å humre 
av latter på konferansestolene. Fagdagens deltakere var fra 
fjern og nær, men på talerstolen på scenen var det forelesere fra 
Vestlandet som dominerte. Lokalpolitikere fra Rogaland, samt 
personer fra Stavanger kommune innenfor barnehagesektoren 
og PP-tjenesten var blant andre de som var tilstede i salen og 
lyttet på foreleserne. 

Med tegnspråk er jeg likestilt

Rogaland når høyt
med «Stavangermodellen» 

FAGDAG

Fagdag 2016:

av Jannicke B. Kvitvær

Årets fagdag gikk av stabelen i Stavanger 21. oktober, med temaet «Tegnspråk gir 
fremtid» var dagen spekket med flere ulike forelesere. Vestlandet dominerte taler-
stolen, de fleste var lokalkjente, men det var også innslag av forelesere fra Bergen 
og Trondheim, samt Sverige. Fagdagen hadde også æren med besøk fra WFD. 
Fagdagen ble oversatt til internasjonale tegn av to norske døve.

han om viktigheten av å vite hvilke rettigheter en har, samt om 
å ha kunnskap om artiklene som direkte berører tegnspråk, 
døve og hørselshemmede i FNs konvensjon for rettigheter til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Han nevnte at 
siden Norge har ratifisert denne konvensjonen så er det viktig 
at alle bruker den i sitt arbeid, enten om det er lokalt, regionalt 
eller nasjonalt. Spesielt løftet han frem artikkel 24, som sier at 
lærere til døve og hørselshemmede barn og unge skal ha tegn-
språkkompetanse og beherske tegnspråk. 

Colin Allen.

Joseph Murray.

Styreleder i World Federation of the Deaf (WFD), Colin Allen, 
holdt åpningsforelesningen med temaet «Tegnspråk, tilgjenge-
lighet, deltakelse og likestilling: Med rett til tegnspråk, døve 
kan». Hvor han kort fortalte om WFDs arbeid. Videre pratet 

Nestleder i WFD, Joseph «Joe» Murray, kom med de viktigste 
nøkkelpunktene i CRPD. Her fordypet han seg i artikkel 30 
og løftet fram rettighetene som døve barn og unge har. Videre 
nevnte han at alle familier med døve og hørselshemmede barn 
har rett på gratis tegnspråkopplæring. WFDs styreleder og nest-
leder avsluttet med WFDs slagord for år 2016: «med tegnspråk 
er jeg likestilt».
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FAGDAG

«Jeg kjente ingen døve da jeg fikk Astri»
Marit Kommedal, mor til en døv, foreleste om hennes vanskeli-
ge valg som forelder med temaet: «Tegnspråkmiljø eller nærmil-
jø, et vanskelig valg». Hun innledet forelesningen på tegnspråk, 
deretter byttet hun over til talespråk med tegnspråktolk ved 
siden av seg på scenen. Hun startet med å vise oss familiebilder 
av henne med mann og barn gjennom datteren Astris oppvekst. 
Deretter fortalte hun om hvordan hun som forelder opplevde 
informasjonen rundt det å få et døvt barn tidlig på 90-tal-
let. Hun og mannen bodde, og bor fremdeles, cirka en times 
kjøretid utenfor Stavanger, de var i Stavanger en gang i året 
for tannlegebesøk, men så fikk de sitt første barn som var døv 

Marit Kommedal.

Astri Frafjord.

Hva slags fremtid 
skulle datteren få?

Min vei til å bli kreftforsker

Jeg fikk egenskaper gjennom 
tegnspråk, av å gå på Auglend 
skole

i 1993. Internett var ikke vanlig på den tiden, så informasjon 
var ikke lett å finne. Hun fikk snakket med hørselsavdelingen 
i Stavanger og fikk med seg en brosjyre hjem, spørsmålene hun 
som mor hadde var mange: «Hva slags fremtid skulle datteren 
få? Hva slags jobbmuligheter skulle hun ha?» 

Valget landet på tegnspråkmiljø: Her nevnte Marit at å trives på 
skolen er en av de viktigste forutsetningene for å lære, hvor også 
et vennemiljø og riktig tilrettelegging har en stor rolle. Hun 
har fått se datteren vokse opp til en person som er trygg på sin 
egen identitet med en god selvfølelse. Datteren vokste opp på 
Auglend skole, en tvillingskole for døve og hørselshemmede i 
Rogalandsområdet, her fikk hun vokse hun opp i et klassemiljø 
med tegnspråk som primærspråk. Videre pratet Marit også om 
utfordringene med manglende tegnspråkkurstilbud til familie, 
naboer og venner i nærmiljøet da hun påpekte at det også er 
fint å kunne være delaktig i nærmiljøet også. Hun avsluttet med 
å si at bekymringene hun hadde om Astris fremtid ikke hører 
hjemme hos henne som mor i dag.

Etter Marits forelesning fikk vi høre datteren forelese om 
hennes vei gjennom høyere utdanning. Astri Frafjord på 25 år 
fortalte at moren, Marit Kommedal, kjørte henne hver dag til 
skolen med en times kjøretid pr vei for at Astri skulle få gå på 
en tegnspråklig skole sammen med andre døve og hørselshem-
mede elever. Astri viste et bilde av seg selv som 8-åring med 
katt i favnen og sa: «På dette bildet visste jeg ikke hva jeg ville 
bli når jeg ble stor».

I dag har Astri mastergrad i Molekylær biovitenskap med mas-
teroppgave om «immunforsvarets rolle ved lungekreft». Etter 
masteroppgaven dro hun til Namibia sammen med en døv dok-
torand, og deretter hadde hun et praksisopphold ved National 
Health Institute i Washington D.C., USA. Ved praksisopphol-
det fikk hun samarbeide med døve forskere, og her brukte hun 
amerikansk tegnspråk hele tiden. Videre fikk hun jobb som 
forskningskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus. Nå er 
hun vitenskapelig assistent på Rikshospitalet. 

Retorisk spurte hun om hun hadde tatt de samme veivalgene 
hun har gjort gjennom livet om hun ikke hadde hatt tegnspråk 
i oppveksten. «Jeg fikk egenskaper gjennom tegnspråk, av å gå 
på Auglend skole«, her viste hun til de egenskapene en forsker 
skal ha: Engasjert, nysgjerrig og kunnskapsrik.
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«Grete er ikke døv, hun er rastløs.  
Døve barn sitter stille»

FAGDAG

Grete Jaarvik.

Ingen tolk = ingen utdanning

Neste foreleser var Grete Jaarvik, som også har vokst opp på 
Auglend skole. Hennes tema var «veien til fast jobb». Hun inn-
ledet forelesningen med å fortelle om da hennes foreldre ville 
finne ut om hun var døv. Legene sa: «Men Grete er ikke døv, 
hun er rastløs og løper rundt. Døve barn sitter stille.» 
Videre viste hun frem et bilde av seg selv som barn og nevnte 
drømmejobbene hun hadde som barn: Dyrlege, lærer og politi. 
Hun møtte aldri noen som sa «det er umulig» og påpekte 
viktigheten av muligheten til å drømme. Hun tok realfag på 
Hetland Videregående sammen med Astri, her påpekte hun 
at den største utfordringen var overgangen fra grunnskole, 
hvor undervisningen foregikk med direkte kommunikasjon på 
tegnspråk til videregående skole der undervisningen foregikk 
med tolk. Etter videregående tenkte Grete på å blant annet bli 
bioingeniør. Hun valgte først å ta et friår ved Ål folkehøyskole, 
her fikk hun merke savnet etter matematikk og fysikk. «Eplet 
faller ikke langt fra stammen» sa hun og fortalte at hun valgte 
petroleumsteknologi som hennes far, søster og bror. Ved Mas-
terstudiet opplevde hun utfordringer med lærere som ikke tok 
hensyn til tegnspråktolk i forelesningene, hun måtte i mange 
møter med UiS som endte med at hun fikk byttet linje. Der 
andre kanskje hadde gitt opp, så ga ikke Grete opp. 

Håkon Bollestad.

Det er viktig å ha et tegnspråk-
miljø på skolen

«Mine foreldre visste ingenting om tegn-
språk frem til de fikk se gyldne hale på TV»

Håkon Bollestad var nestemann ut. Med temaet «veien til 
arbeidslivet» fortalte han først om sin oppvekst i Svalbard, han 
bodde der frem til han ble fem år. Tidlig fikk foreldrene fikk 
vite at han var døv, og kom da i kontakt med en som kunne 
tegnspråk fra Bodø som lærte familien tegnspråk. Familien flyt-
tet til Stavanger i 1995, her fikk han gå ett år i Auglend barne-
hage for så å begynne på Auglend skole. Spøkefullt fortalte han 
at han drømte om å sykle eller gå istedenfor å ta taxi til skolen 
hver dag, men at disse tankene fort forsvant da søsteren hans sa 
«tenk deg å sykle i øsende regnvær. Du får i hvert fall sitte i en 
taxi og slappe av før skolen begynner». 

Under studiene hadde hun sommerjobb tre sommer på rad ved 
Statoil ASA. Etter fem år på universitetet lurte hun på hva hun 
skulle gjøre videre. På grunn av oljekrisen i Stavanger valgte 
hun å studere PPU. Tilslutt var drømmejobben hennes å bli 
lærer, og i dag jobber hun som rådgiver ved Statped Vest. Hun 
avsluttet med å si at det er ingen skam å snu for å prøve noe 
nytt, og sa «ingen tolk, ingen utdanning».

Også Håkon nevner overgangen fra grunnskole til videregå-
ende som en tøff tid. Fra direkte kommunikasjon på tegnspråk 
i klasserommet til et klasserom med tolk, noe han vennet seg 
til. I friminuttene var han med andre døve som gikk på samme 
skole, her nevnte han viktigheten av å ha et tegnspråkmiljø på 
skolen. Som en av de beste elevene i klassen på videregående 
påpeker han at stikkordet er tilrettelegging. 

Håkon utdannede seg til elektriker og jobber i dag som elek-
trisk tekniker på DNF. Ut av 40 ansatte så er han er en av to 
personer som kjenner til systemet i bygningen han jobber i.

Takket Hedvig Sinnes
Hva Astri, Grete og Håkon har til felles er at de gikk i samme 
klasse på grunnskolen. Alle tre takket sine foreldre som valgte 
tegnspråk, døve voksne rollemodeller. Samt rettet de en takk 
til læreren de hadde, Hedvig Sinnes, som nå er forbundsleder i 
NDF og avdelingsleder ved Auglend skole.
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FAGDAG

Fagdagens deltakere.

De neste tre foreleserne har DT tidligere omtalt i bladet, 
vi gjengir korte utdrag:

«Trenger tegnspråk» versus  
«Rett til tegnspråk«

Malin J. Kvitvær foreleste om normer fra et språkperspek-
tiv. Hun er genusviter og jobber i dag som prosjektleder ved 
RFSU Stockholm. Hun pratet om hvordan språk er styrt av 
samfunnets normer. I hennes forelesning pekte hun på hvor-
dan samfunnet kategoriserer folk gjennom språk, ved å sette 
personer med ulik hørselsgrad i ulike bås med definisjoner som 
«hørselshemmet«, «sterkt hørselshemmet«, «døv». Her spurte 
hun retorisk om hvem som tjener på en slik kategorisering. Et 
annet eksempel hun nevnte var at mange i dagens samfunn 
pleier å si «vi trenger tegnspråk«, og stilte spørsmåltegn ved 
ordet «trenger«, hun pekte videre på at det heller skal være «vi 
har rett til tegnspråk». Et annet eksempel hun tok opp er ordet 
«normalthørende«, her sa hun: «Hvem bestemmer hvem som er 
normalthørende? Jeg kan like godt si at jeg er normaltdøv». 

Malin J. Kvitvær.

Psykologspesialist:  
«Tidlig kommunikasjon med hørselshem-
mede barn, viktigheten av tospråklighet» 

Mari Anne Eliassen, psykologspesialist ved Regionalt senter for 
hørsel og psykisk helse, helse Bergen innledet sin forelesning 
om hvorfor språk er viktig. Her nevnte hun at språk må til for 
å få en kognitiv utvikling og at språk trengs for å kunne tenke. 
Hun pratet om viktigheten av at barn skal få en tospråklig opp-
vekst før fylte 3 år. Her fortalte hun at døve og hørselshemmede 
barn som får tegnspråk tidlig får en normal utvikling, både 
språklig og sosialt sett, sammenlignet med døve og hørselshem-
mede barn som ikke lærer tegnspråk i tidlig alder. Mari pekte 
også på at dersom flere foreldre velger skoler med tegnspråkmil-
jø så vil klassene og miljøet på skolene bli betydelig mye større.

Mari Anne Eliassen.
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Paal Richard Peterson og internasjonal tolk.

Panelsamtale på fagdagen.

Kulturinnslag.

«Jeg er døv og identifiserer meg som døv, 
definitivt»

Siv Mittet.

FAGDAG

som vil barnas beste. At lokallaget arrangerer regelmessige 
treff for barn og foreldre, samt at det finnes en sterk tospråk-
lig skole med fantastiske døve lærere i Stavanger har på alle 
måter resultert i en såkalt Stavangermodell. Sonja pekte på at 
det også er viktig å tenke på at videregående skoler også skal 
ha et tegnspråkligmiljø og undervisning i og på tegnspråk, her 
henviste hun til forelesernes erfaringer med en stor overgang 
fra grunnskole til videregående. Her nevnte Astri og Grete at 
overgangen de hadde fra grunnskole til videregående - gjorde 
overgangen videre til universitetet mindre problematisk, da de 
hadde vent seg til å bruke tolk.

Siv Mittet, Trondheim, var dagens siste foreleser. Hennes 
forelesning handlet om å finne sin egen identitet i voksen alder 
og om sin masteroppgave. I masteroppgaven hennes belyser hun 
7 unge døve og hørselshemmedes erfaringer med integrering og 
viste frem statistikker som hun hadde fått ut av oppgaven sin. 
Siv gikk selv integrert og opplevde en stor overgang fra å være 
integrert i sitt nærmiljø til en tegnspråklig videregåendeskole. 
Hun sa: «Jeg startet mitt liv som en kopi av en hørende, i dag er 
jeg døv». 

Stavangermodellen
Under paneldebatten ble fagdagens oppsummering gjort av Joe 
Murray og Sonja M. Holten. Joe pekte på at fagdagens fore-
lesninger om hvor foreleserne delte sine oppvekst og veien til 
det voksne liv viser hvor viktig det er med engasjerte foreldre 

Kulturinnslag: Musikkvideo på tegnspråk
Fagdagen ble avsluttet med en musikkvideo på tegnspråk. Julie 
Ane Holst fra Stavanger fremfører sangen «Crazy « av Gnarls 
Barkley på tegnspråk. Videoen har hun laget i samarbeid med 
sin bror og søster. Julie Ane Holst var en av deltakerne i Stat-
peds prosjekt «Visuell Musikk».
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Døves kulturdager 2016 
av Jannicke B. Kvitvær

Døves Kulturdager for 49. gang ble holdt i Stavanger  21.-23. oktober. Over 500 
deltakere fra fjern og nær fikk oppleve flotte dager med workshop, stand-up og 
teaterforestillinger, samt som den nyere tradisjonen tilsier var det også stand. Bli 
med på DTs rundtur på kulturdagene.

Stavanger holder på sine tradisjoner
Petter Sørensen og Grete Jaarvik var årets programledere, med 
tydelig tegnspråk og utstråling ledet de oss gjennom to dager på 
scenen. Slik som tradisjonen vi kjenner til var det en høytide-
lig åpning med ulike taler. En annen tradisjon som Stavanger 
igjen førte videre er åpningsforestillingen på fredagskveld. Den 
ble vist av elever ved Auglend skole, slik som Auglend skole har 
gjort de siste gangene kulturdagene har blitt lagt til i denne 
byen. Forestillingen har elevene selv utarbeidet med egne vri 
etter et kjent eventyr, tittelen har de også gjort en vri på: 
«Tyrihans som fikk døv kongsdatter til å le». En forestilling som 
fikk mange i publikum til å trekke på smilebåndet og å humre 
av latter. En unik kortfilm om eventyret «Askeladden» ved Dag 
Bøe ble også vist frem til en fryd for de som kjenner til dette 
eventyret. 

Grete Jaarvik og Petter Sørensen tydelige som årets programledere.

Auglend skole presenterte årets åpningsforestilling.

Stand-up show og workshop  
med Gavin Lilley
Ett nytt fjes fikk vi oppleve på scenen: Gavin Lilley som under 
kulturdagene hadde sitt førstegangsbesøk i Norge. Gavin er 
bosatt i Finland, men opprinnelig fra Skottland. Han stilte opp 
med en times stand-up show på fredagskveld som høstet stor 
applaus. På lørdagen hadde han et workshop som tiltrakk seg 
flest deltakere av alle workshopene med hele 27 personer. Til 
DT forteller en fornøyd Gavin at Norgesbesøket under kultur-
dagene har bidratt til flere Norgesbesøk i fremtiden.

Stand-up show med det nye ansiktet Gavin Lilley.
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Kulturdagene, også for barna
De siste årene har kulturdagene alltid tenkt på å ha et godt 
tilbud for større barn og mindre barn. I år fikk barna ved kul-
turdagene være med på workshopene ansiktsmaling, trylleshow 
og ballongforming, ansvarlige her var barnetreffkomiteen i 
lokallaget NDF-Stavanger. Samt var det også teaterforestillin-
ger i programmet som var godt tilpasset barn. 

Andre workshop

KULTURDAGER

Teater Eureka viste frem Reve-Ena som ble godt tatt i mot av de 
smilende barna. «Den spanske flue» ble fremført av Teatergrup-
pen Panorama ved Conrad Svendsen Senter. Bergen Døvesenter 
stilte opp med forestillingen «10 minutter».  Det ble også vist 
frem filmfortellinger produsert ved Statped. 

Rørende foredrag fra Skottland
Årets innslag var nok Gerry Hughes fra Skottland, den første 
døve til å seile jorden rundt på egen hånd helt alene gjennom 
«The Great Five Gapes». Vi fikk følge en spennende foreles-
ning om Gerrys liv. Under forelesningen fikk vi se bilder og 
filmklipp. Gerry hadde ikke språk før han var i begynnelsen av 
tenårene, det han viet livet sitt til før han ble tenåring var å seile 
med sin far. Vendepunktet i hans liv var da han var ute på en 
seiltur med sin familie. De var ute på åpent hav da han plutse-
lig følte på seg at været kom til å skifte. Han prøvde å få faren 
til å snu seilbåten og å seile inn i land. Han formidlet denne 
beskjeden med såkalte hjemmetegn, men faren ville ikke høre 
på ham og var fast bestemt på å seile videre. På det tidspunktet 
var været fortsatt solfylt, Gerry prøvde igjen å be faren sin om 
å kjøre inn til land. Ikke før noen timer senere var de inne i en 
herjende storm.

Gerry Hughes, første døv som seilte jorden rundt via de fem verdensspissene.

Bergen Døvesenters forestilling «10 minutter»
var et morsomt innslag på kulturdagene.

Stand-up workshop med Gavin Lilley.

Noen av de andre workshopene besto av «Normer fra et Språk-
perspektiv» ved Malin J. Kvitvær fra Sverige: hvor hun hadde 
selvreflekterende gruppearbeid og diskusjon. «Deaf Spaces, 
Deaf places» ved Jeff Mansfield fra USA: her snakket han om 
bygninger bygget etter døves premisser, men han fokuserte her 
mer på arkitektur og bød inn på noen spennende diskusjoner. 
Keramikkverksted var også et tilbud som flere benyttet seg av. 
Totalt var det cirka 71 deltakere fordelt på de voksne worksho-
pene, i blant disse var det rundt 37 døve deltakere. Døves Tids-
skrift registrerte seg at de fleste av deltakerne ved workshopene 
var tolkestudenter fra de alle tre høyskolene i Norge. Worksho-
pene var satt til mellom kl 9.00-12.00, er dette kanskje litt for 
tidlig på dagen for de fleste?

Forestillinger
Fra klokken ett og frem til klokken fem på ettermiddagen var 
det fullt program på scenen med en fullsatt sal med forestil-
linger, og som tilslutt ble rundet av med et spennende foredrag. 
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Årets nykomling ved standen.

Alessandro Abbate fra Italia. Teemu Lipasti fra Finland.

Laith Foad Fathulla fra Sverige, her er han 
sammen Sondre Uteng Olsen. Da bildet ble tatt var 

begge styreledere for ungdomsorganisasjonene
i hver sine respektive land.

Flere deltakere tok del av de norske kulturdagene

Gerry husker denne dagen som en av de mest stormfylte dagene 
han har opplevd til sjøs. Seilbåten klarer seg gjennom stormen 
og faren blir fortumlet over at sønnen kunne merke tegnene til 
stormen lenge før den var synlig. Det var da faren skjønte at 
han var begavet «selv om han var døv«, han bestemte seg for å 
undersøke skolemuligheter for Gerry. Slik ble det til at Gerry 
fikk skolegang på en skole som hadde tegn som støtte i under-
visningen. Det tok lang tid før Gerry lærte seg å lese og skrive, 
men han husker dagen da han knakk språkkodene som en fan-
tastisk dag. Drømmen han hadde hatt siden han var barn var å 
reise jorden rundt på egen hånd gjennom de fem verdensspis-
sene. Den drømmen ble oppfylt. I over ett år reiste han alene 
til sjøs med mange utfordringer: som at båten ble ødelagt og at 
han til tider følte han ble gal av ensomheten, men opplevelsen 
han sitter igjen med i dag beskrives som fantastisk. Foredraget 
ble oversatt til norsk tegnspråk av døve tolker, som videre ble 
stemmetolket av hørende tolker.
 
Store og små stands med quiz og tradisjonelle premietrekning
Noen av de som stod ved standene opplevde mindre besøk enn 
vanlig. Kanskje kan det være fordi årets kulturdager hadde mer 
fokus med fullspekket program på scenen inne i storsalen, enn 
det som befant seg utenfor storsalen. Eller kanskje det var fordi 
de fleste av standen var oppe i 2. etasje, mens storsalen var i 
1. etasje. Eller så var det kanskje fordi de fleste har sett disse 
standene hvert år. Populært var likevel de standene som slo stort 
opp, Bergen Døvesenter hadde årets største stand med tema 

for neste års kulturdager. NDI tiltrakk seg publikum med en 
morsom quiz om døveidretten. Døves Media hadde tradisjonen 
med premietrekning. 

Årets nykomling ved standen
Men noe nytt ved årets stand var en svart boks snekret av tre. 
Stort nok til å romme 4 personer, men kun en person av  gan-
gen fikk gå inn og se seg rundt. De som stod bak denne standen 
er Julie Ane Holst og Marie Emilie Holst fra Stavanger. Inne i 
rommet møter du et bord og to stoler, samt hang det malerier 
på tre av fire vegger. Unike malerier malt av Julie Ane Holst, 
alle maleriene har noe til felles: Portrett av personer som sitter 
med en middagstallerken. Personenes menneskehode er byttet 
ut med dyrehoder, og på tallerken ser vi menneskehoder. Når vi 
går ut igjen av rommet kan vi få lese en brosjyre om det å være 
vegan. Reaksjonene fra publikum var ulike, alle som var inne 
ville etterpå ta seg tid til å prate og reflektere. 

Søndagstur til prekestolen
Søndagen bestod av en guidet tur i Stavangers mørke side, her 
fikk de som deltok med seg litt av den mørke historien om 
Stavanger, som en gang i tiden var svært preget av fattigdom. 
Noen sprekinger valgte turen til Prekestolen og andre fikk opp-
leve gudstjeneste i Stavanger Domkirke. NDF-Stavanger hadde 
åpent hus hele søndagen med kafé der folk kunne komme og gå 
som de ville.

Forbundsleder Hedvig Sinnes takker arrangørkomiteen for årets kultur-
dager. Fra venstre: Fie Rarup Sennels, Lars Aksel Berge, Tore Djuvik, 
May Karlsen og Hanne B. Kvitvær. Det var mange frivillige som stilte opp 
bak kulissene også de fikk ros for utført arbeid.
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 0*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til Pb. 2017, 3087 
Holmestrand. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvitmes arbeid per medlem per år. Arbeid 
utover dette etter medgått tid mot medlemsrabatt. Se vilkår og prisliste på www.
stub-christiansen.no. Noen saker er gratis mot egenandel. 

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Steinsprutskade
Jeg kjørte på riksveien, det var veiarbeid 
og jeg fikk steinsprutskade på bilen. Deler 
av veien var belagt med grus på grunn av 
veiarbeidet. Det var nedsatt fart og vi holdt 
fartsgrensen. Det var da at en 3-4 cm stor 
stein gikk rett i grillen på bilen og inn i mot-
orblokken slik at bilen ble skadet.

Sjåføren som virvlet opp steinen kjørte 
intetanende videre. Hvem har ansvar i et 
slikt tilfelle?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det med steinsprut er ting som skjer og 
som man ikke nødvendigvis kan klan-
dre noen for. Altså du kan ikke kreve 
erstatning om bilen foran deg forårsa-
ker steinsprutskade på din bil. Men det 
gjelder ikke alltid. Eksempel kan være at 
han spinner med vilje slik at han virvler 
opp stein og rusk rett på din bil. Men så 
lenge personen foran deg kjører normalt 
så er det ikke så mye du får gjort med 
den saken. Et annet spørsmål er om du 
kan gå på veivesenet eller entreprenøren 
siden det var veiarbeid. Hvis de har skil-
tet veiarbeidet godt og satt ned farten 
så skal det vel mye til for at du kan kreve 
dem for erstatning. Men dersom bilen 
foran deg brøt fartsgrensen og dette var 
årsaken så kan det jo hende man kan gå 
på bilføreren, men det blir nok vanskelig 
å bevise.

Promping i tunnelen,  
husarrest og inndragning av 
telefon
Jeg er 7 ½ år og lurer på noe. Pappe sier 
det er ikke lov å prompe i bilen når vi 
kommer i tunnelen. Han sier da lukter det 
promp helt til man kommer ut av tunnelen 
fordi man får ikke luftet. Men hvem har 
laget den loven? Og hva hvis jeg bryter loven 
og promper likevel, hva skjer da? Har de lov 
å gi meg husarrest? Jeg lurer også på om 

foreldrene mine kan inndra mobiltelefonen 
min når de synes jeg bruker den for mye.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Den regelen om promping i bilen vil nok 
variere fra familie til familie. Pappaen din 
kom sikkert på den regelen en gang du 
eller noen andre prompet i bilen mens 
dere kjørte i en tunnel. Dette kaller vi 
skikk og bruk og er egentlig ikke en lov 
som står skrevet noen sted. Foreldre 
kan lage husregler eller bilregler som 
gjelder for barn som de har ansvar for. 
Et eksempel på en slik regel, som mange 
foreldre bestemmer for sine barn, er at 
de ikke får lov til å spille så lenge de vil 
eller bruke mobiltelefonen ubegrenset. 
Noen barn protesterer og sier at forel-
drene ikke får lov til å inndra fordi det er 
barnas telefon. Kanskje barna til og med 
har kjøpt den for egne penger. Hva da? 
Jo, foreldrene har myndighet til å inndra 
telefon, iPad og spill hvis de mener det 
er til barnets beste. Det spiller ingen 
rolle hvem som eier telefonen fordi det 
er foreldrene som har ansvar for barnas 
oppdragelse. Det kan også hende at noen 
regler gjelder for å ta hensyn til andre, 
som eksempelet du gav om promping i 
bilen. Hvor streng reaksjonen skal være 
avhenger normalt av hvor alvorlig saken 
er. Hvis du  promper i en tunnel fordi du 
ikke klarer å holde deg så tror jeg nok 
ikke dine foreldre vil straffe deg av den 
grunn. Men hvis du gjør det ofte, og med 
vilje for å plage andre, så kan det jo være 
at foreldrene dine finner på en lur måte 
å hjelpe deg til å forstå at det er uønsket 
oppførsel. Når det gjelder spørsmål om 
husarrest er greit så kommer det an på 
hva du mener med husarrest. Det er 
f.eks. ikke greit at foreldre låser barna 
inne på et rom, men de kan f.eks. si at 
du må være inne til et bestemt tids-
punkt eller at du ikke får lov til å gå ut 
av huset i et begrenset tidsrom. Det er 
kanskje typisk hvis de sier du skal gjøre 
lekser, mens du har lyst til å gå ut å leke. 

Men det er en grense og hvor grensen 
går kommer som sagt an på hvorfor de 
begrenser din frihet, hvordan hussarres-
ten gjennomføres, hva som er formålet 
med husarresten og omstendighetene 
forøvrig.

Fyrverkeri
Vi har kjøpt nyttårsraketter og sønnene 
mine på 14 og 16 år var ute en tur sammen 
med noen kompiser og fyrte av et par 
raketter uten at vi visste om det. Vi har 
egentlig sagt fra at de ikke får lov og gjemt 
fyrverkeriet unna, men de fant det likevel. 
Naboen kom derfor på døren vår og sa han 
skulle politianmelde det. Hvordan er egentlig 
reglene om bruk av fyrverkeri og kan barna 
eller vi som foreldre bli straffet?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er 18 års grense på fyrverkeri og 
hvis man bryter denne regelen kan 
man bli straffet. Det vil si at hvis dere 
som foreldre overlater fyrverkeri til 
barn under 18 kan dere bli straffet som 
foreldre. I dette tilfelle sier du at dere 
har gjort tiltak for å hindre barna å bruke 
fyrverkeriet så da blir neste spørsmål om 
barna kan straffes.

Siden den kriminelle lavalderen er 15 år 
så kan din sønn på 16 år bli straffet men 
ikke sønnen på 14 år. Selv om den yngste 
ikke kan straffes så kan likevel politiet gi 
foreldrene veiledning gjerne ved å koble 
inn barnevernet.
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Lubna ble født i Pakistan og flyttet til 
Norge da hun var 18 måneder gammel. 
Hun er døv og har flere døve familie-
medlemmer, under oppveksten i Norge 
har hun hatt tilgang på norsk tegnspråk. 
Lubna har tidligere jobbet som prosjekt-
medarbeider i prosjektet «Bedre vilkår 
for døve innvandrere i Oslo og Akershus» 
med Oslo Døveforening som arbeidsgi-
ver. Prosjektet er finansiert av ExtraStif-
telsen gjennom NDF. Lubna har hatt 
flere verv innad døvesamfunnet, hun 
er i dag styreleder for NDFU og sitter i 
ODFs Flerkulturelt utvalg. Hun er også 
styreleder og grunnlegger for Al-Islaah-
organisasjonen. Al-Islaah har fokus på å 
tilgjengeliggjøre norsk tegnspråk innen-
for Islam, samt å forebygge ekstremisme 
og fremmedfrykt. 

Utdelingen av prisen
Prisen ble overrakt på Nobel Fredssenter i 
Oslo, og mange var på plass for å oppleve 
den store dagen. Barne- og likestillings-
minister Solveig Horne takket for den 

store æren med å overrekke prisen, videre 
fortalte hun at målet med prisen er å heve 
mennesker som gjør en stor innsats for 
barn og unge. 
- Ungdommene i dag lever et annet liv enn 
deres foreldre, men mange barn og unge har 

ulike bakgrunn. Tilgang på gratis utdan-
ning og fritidstilbud er en viktig faktor, der 
barn og unge har friheten til å delta, men 
det er noen som har en ekstra utfordring 
enn det å bare ha innvandrerbakgrunn. 
Noen har nedsatt funksjonsevne i tillegg, 
derfor er det så utrolig viktig med en slik 
rollemodell – et slikt forbilde. Den som får 
prisen har alltid gjort det slik at døve barn 
og unge får økt likestilling og inkludering. 
- Frivillig arbeid er svært viktig for å kunne 
tilby gratis fritidstilbud med sikte på å 
øke mestringsfølelse hos barn og unge. Det 
viktigste er at mennesker skal ha en god 
barndom og ungdomstid. Den personen har 
også vært aktiv i døveorganisasjoner, samt 
har vedkommende opprettet en organisasjon 
for Norsk tegnspråk og Islam (Al-Islaah 
red.anm). Hun har fremmet likestilling og 
motarbeidet diskriminering. Hun har hele 
tiden sagt at døve kan alt, bortsett fra det å 
kunne å høre. 

Horne avsluttet med å si at prisen for 
årets forbilde derfor går til Lubna Mehdi.

- stor synliggjøring for 
døvesamfunnet med på kjøpet! 

Tekst: Maren Oriola. Foto: Niels Kristensen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler hvert år ut en pris for «årets forbilde«, i 
år er det tiende gang det deles ut. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en 
særlig innsats for barn og ungdom. NDF nominerte Lubna Mehdi, og hun fikk prisen for hen-
nes engasjement for barn og unge. 

Lubna fikk prisen for

Årets forbilde 
2016

Solveig Horne overrakte prisen til Lubna 
Mehdi.
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Lubnas tale
Lubna fikk et stort kunstbilde. Hun takket alle og nevnte at 
det har vært stort for henne å få en slik pris. At hennes arbeid 
betydde noe, og at gruppen for døve med innvandrerbakgrunn 
blir sett. Hun fortsatte med å fortelle at gjennom hennes barn-
dom hadde hun ingen hun kunne se opp til. En døv, muslim 
kvinne med innvandrerbakgrunn som et forbilde har det aldri 
vært for henne. Hun har hele tiden vært annerledes enn andre 
i hennes barndom. Hun var alltid den som skilte seg ut, hun 
hørte ikke til noen hjem. Hvilket hjem var hennes, undret hun 
da hun var barn. Hun har møtt på utfordringer som tilhørig-
het, ressurs, dilemma, samt anerkjennelse gjennom oppveksten. 
Hun har flere ganger opplevd en slags dobbeltrolle på mange 
måter; norsk døvemiljø eller pakistansk hørendemiljø. Hennes 
foreldre har også måttet lære seg to nye språk da de flyttet til 
Norge; norsk og norsk tegnspråk. De har også opplevd kultur-
kollisjon: familiens forestilling om barneoppdragelse og barnets 
fremtid samsvarte ikke med samfunnets forventninger. Døv og 
tegnspråk opplevdes, og oppleves stadig, som et svært tabube-
lagt område i Lubnas kultur, hvor døv er synonymt med dum. 
Hun og familien hennes lærte norsk tegnspråk. Lubna gikk på 
Vetland skole og senere på Sandaker (i dag Nydalen) vgs. På 
disse skolene følte hun seg veldig inkludert, tilgang på infor-
masjon og full deltakelse i samfunnet. Hun kom med en stor 
takk til de to lærerne som har påvirket veien hennes hit i dag. 
Charlotte Agerup fra Vetland skole for å ha gitt henne troen 
på henne selv. Tone-Britt Handberg fra Nydalen vgs for å ha 
inspirert henne i stor grad. 
Videre takket hun NDFU å fremme døve med innvandrer-
bakgrunn og å inkludere dem, samt for inspirasjon og et nært 
samarbeid med styret. En stor takk gikk også til Al-Islaah for 
at de hadde troen på henne for å opprette en slik organisasjon. 
Videre sendte hun en takk til NDF for å nominere henne til 
en slik pris. Oslo Døveforening fikk også en takk for prosjektet 
«Bedre vilkår for døve innvandrere i Oslo og Akershus» som har 
gitt et stort bidrag til at hun er den hun er i dag. 
Hun ville også gi en takk til alle som kom for å oppleve den 
store dagen sammen med henne. Til sist, men ikke minst, 
takket hun hennes familie for all støtte som gjør at hun kan 
arbeide frivillig. Lubna avsluttet talen med flere tårer, det var 

flere i salen som også delte tårer med henne.
Programleder og juryens leder, Rode Margrethe Hegstad, 
innledet med å si at komiteen var glad for å kunne gi prisen til 
henne. Hun takket for arbeidet til Lubna. Dette her handlet 
om for, med og av barn og unge i hele landet. Det er så svært 
viktig med slike forbilder. Hegstad nevnte også at det fantes in-
gen andre som kunne nå et slikt nivå som Lubna har oppnådd. 

Abloom Filmfestival med flotte ord
Faridah Shakoor, leder for Abloom Filmfestival, innledet med å 
fortelle hvor viktig det er for festivalen å ha Lubna. Det var hun 
som tilgjengeliggjorde festivalen for døve og hørselshemmede. 
Faridah møtte Lubna for første gang i januar 2015, og visste 
med en gang at hun var en spesiell person. Hun var en person 
som Abloom Filmfestival anså som en viktig person. Faridah 
fortalte at hun opprinnelig er fra Uganda og der er døve tabube-
lagt, og blir sett på som dumme. Da Faridah møtte Lubna for 
første gang opplevde hun derfor det som noe spesielt, og samti-
dig så hun hvor verdt Lubna er for filmfestivalen. Hun fortsatte 
med å fortelle at Abloom Filmfestival er en møteplass for alle 
barn og unge med nedsatt funksjonshemming. De skal bli sett, 
hørt og verdsatt. Gjennom Lubnas frivillig arbeid hos Abloom 
Filmfestival, får hun alle døve til å bli inkludert ved å ta norsk 
tegnspråk inn på alle områder på filmfestivalen. Det er svært 
viktig for alle andre innvandrere å se døve og norsk tegnspråk, 
fordi det er så tabubelagt. Lubna er den som bryter dette. 
Videre sa hun at prisen til Lubna er svært velfortjent, men hun 
understreket at alle må bli med for å kunne gi full deltakelse og 
inkludering til alle med nedsatt funksjonsevne. Hun avsluttet 
med å si at Lubna velsignet Abloom Filmfestival. Hun velsignet 
døvesamfunnet. Hun velsignet hele Norge. 

Barnas forbilde
Mange elever fra Vetland skole stod rundt Lubna og pratet 
med henne. Hun tok seg tid til å prate med dem før hun svarte 
på mitt spørsmål om hvordan det føles. Overveldet, sa hun 
forsiktig. - Det aller viktigste for meg er at gruppen døve med 
innvandrerbakgrunn blir sett, hørt og verdsatt. Hun fortsatte kort 
med å si at målet hennes var nådd, og hun uttrykket seg på en 
forsiktig måte at nå har ord blitt fattige...

Da programmet var ferdig, reiste Kronprins Haakon Magnus seg og gikk 
til Lubna. Han håndhilste på Lubna, og de gikk sammen ut. Ute i gangen 
kunne man se at de stod og utvekslet flere ord sammen.

ÅRETS FORBILDE 2016

Faridah Shakoor, leder for Abloom Filmfestival med Marianne Michelet 
som tolk.
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DT hadde et intervju med henne i DT 02-2016 om å være døv med 
innvandrerbakgrunn.

Lubna med sin innsats for NDFU har betydd så mye for videre arbeid. 
Hun har gitt dem kompetanse om døve med innvandrerbakgrunn slikt at 
NDFU kunne fange dem opp. En slik pris er velfortjent, og vi er glade for 
å ha Lubna som vår leder, forteller Martin Berhovde, NDFU-styret. Fra 
venstre: Martin Berhovde, Lubna Mehdi, Megan Matovich-Noddeland 
og Fie Rarup Sennels.

Vi spør publikum

ÅRETS FORBILDE 2016

Barnas forbilde.

Fra nettsiden til Bufdir, juryens begrunnelse for 
Årets forbilde 2016:

«Juryen har besluttet å gi prisen Årets forbilde 2016 til 
Lubna Mehdi. Lubna er et forbilde for barn og unge ved 
at hun deltar aktivt i samfunnet som døv og innvandrer 
og dermed er en rollemodell som barn og unge kan 
følge i fotsporene til. Hun har lagt ned en stor innsats 
gjennom frivillig arbeid for å gi barn og unge muligheten 
til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre uavhen-
gig av funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Prisvinneren 
er et godt forbilde både for døve barn og unge med 
innvandrerbakgrunn, men også for alle andre barn og 
unge som av ulike årsaker har vanskelig for å bli inkludert 
i samfunnet. Gjennom sitt arbeid fremmer hun likestilling 
og motarbeider diskriminering på bakgrunn av funk-
sjonsevne, og er dermed et forbilde for oss alle.»

Stella og Malaika.

Ismail og Fiza.

Ismail, Lubnas nevø.
Han var veldig overrasket og 
sa at han er så utrolig stolt av 
tanten sin. – Jeg vil bli som henne 
når jeg blir stor!

Fiza, Lubnas storesøster 
- Dette er virkelig stort. Hun 
fortsatte med å fortelle at fami-
lien har følt at Lubna har vært 
mye borte. - Hun har måttet 
jobbe, og svært ofte har hun sagt 
at hun må gjøre det og det, og nå 
skjønner vi hvorfor. En stor pris, 
og vi er så stolte av henne! 

Malaika, 11 år fra Vetland skole:
Malaika synes at det var så flott å se henne få prisen for årets 
forbilde. - Hun er absolutt mitt forbilde, og jeg vil bli som henne 
når jeg blir stor.

Stella, 12 år fra Vetland skole: 
- Dette er virkelig så imponerende. Det er ekstra spesielt når 
det er en døv som får prisen, og ikke bare hørende som får slike 
priser. Virkelig imponerende!
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Målsetning
Forbundets målsetting med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen er 
å fremme likestilling for døve og hørselshemmede i samfunnet, 
samt styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. 
NDF ønsker å initiere til prosjekttiltak som er i tråd med forbund 
ets arbeidsprogram innen blant annet tegnspråk, utredning, 
forskning, interessepolitikk, brukermedvirkning, likestilling, infor-
masjon, rettigheter, tilgjengelighet og andre dagsaktuelle temaer 
som angår døve og hørselshemmede.
NDF inviterer fagmiljøer, lokallag av NDF og andre samarbeids-
partnere som arbeider med og/eller for døve og hørselshem-
mede til å søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler gjennom NDF. 
Vi ønsker å oppnå kontakt med instanser og enkeltpersoner som 
har ideer til prosjekter som kan bidra til gjennomføring av forbun-
dets målsetninger.
  
ULIKE PROSJEKTOMRÅDER

ExtraExpress
Gjennom ExtraExpress kan du søke om prosjektmidler til mindre 
og lokalbaserte helseprosjekter. Dette kan for eksempel være 
midler til fjelltur, datakurs, svømmetrening, førstehjelpsutstyr, 
gapahuk eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig inn-
sats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring. Man 
kan søke om 5.000-30.000 kr. Søknadsfrist: 15.mars og 15.sep-
tember. Hvis det er ønskelig at prosjektkoordinator fra NDF skal 
se på søknad så må det tas kontakt i god tid før fristen.

Helse
Tidligere het dette forebygging og rehabilitering, men har blitt 
slått sammen til ett område «helse». Større prosjekter som skal 
vare i 1-3 år kan søkes her. Man kan søke om tiltak for å forbedre 
fysisk eller psykisk helse, bedrede levekår eller andre helseom-
råder. Det gis ikke støtte til etablering av institusjoner men du 
kan søke om støtte til forprosjekter og utredninger for etablering 
av institusjoner som er i tråd med offentlige planer. Det gis ikke 
midler til dekning av ordinære driftsutgifter i organisasjonene.

Det som er nytt i år er søknadsfristen til ExtraStiftelsen er 15. 
mars og 15. september. For å søke gjennom NDF må dere sende 
en skisse for nye helseprosjekter innen 15.januar, og sende søk-
nad ferdigskrevet til oss 15.februar.

Forskning
Man kan søke om forskning som støtter medisinsk helsefaglig og 
samfunnsvitenskapelig forskning som fremmer fysisk og psykisk 
helse, mestring og livskvalitet. For å søke gjennom NDF må dere 
sende en skisse for nye helseprosjekter innen 15.april, og sende 
søknad ferdigskrevet til oss 15.mai.
 
NDFS INTERNE FRISTER

Extra Express: 
• Søknadsfrist: 15.mars/15.september. 

Helse:
• Send en skisse før 15.januar/15.juni
• Interne søknadsfrist: 15.februar/15.august 

Forskning: 
• Send en skisse før 15.april
• Søknadsfrist: 15.mai 
 
RESSURSER
• Les retningslinjene og informasjonen her: www.extrastiftelsen.

no/sok/ . 
• Bla i prosjektbiblioteket for å se alle prosjektene som har blitt 

gjennomført her: https://extraweb.no/portal/#projects/library/ 
. 

• For å se alle tidligere prosjekter som Norges Døveforbund har 
fått støtte for - se her: https://extraweb.no/portal/#projects/
library og søk på «Norges Døveforbund» under søkerorganisa-
sjon. 

NDF ved prosjektkoordinator kan bistå med veiledning ved utfor-
ming av prosjektbeskrivelse/søknad.  Vi kan sende en søknadsmal 
til prosjektbeskrivelse på mail. Send en kort prosjektskisse og hva 
man ønsker å oppnå med prosjektet. 
Det anbefales å ta kontakt så tidlig som mulig da det er mange 
som søker og dere får mer hjelp jo tidligere ute dere er. 
 
KONTAKTINFORMASJON
Prosjektkoordinator Petter Noddeland
Mail: petter@doveforbundet.no 
Telefon: 414 10 959 (kun sms/facetime)

Prosjektsøknad til ExtraStiftelsen?
Har du en prosjektidé du ønsker å gjennomføre

og trenger prosjektmidler?
Norges Døveforbund har en omfattende prosjektvirksomhet

og er en av søkerorganisasjonene til ExtraStiftelsen. 

Sted: Pilestredet 32, Oslo
Tid: Mandag 16. januar 2017 kl. 10.00-
17.00
Arrangører: Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Språkrådet og Norges Døveforbund

Bakgrunn for konferansen:
Det har skjedd store endringer i norsk 
tegnspråks stilling i samfunnet, og sær-
lig i utdanningssystemet, etter at den 
daværende regjeringen for første gang 
anerkjente norsk tegnspråk som språk i 
St.meld. nr. 61 (1984–1985) Om visse sider 
ved spesialundervisninga og den pedago-
gisk-psykologiske tenesta. På konferansen 

vil vi ikke bare trekke fram de betydelige 
tiltakene som er gjort for å styrke norsk 
tegnspråk i utdanningen, men også noen 
av de hindringene som fortsatt stenger for 
en full implementering av tiltakene. Noen 
av de utfordringene som fortsatt gjenstår 
på dette området, ble tatt opp i Stortinget 
våren 2016. På vår konferanse samler vi 
både språkbrukere, fagfolk og politikere til 
å belyse disse temaene.

Fra programmet:
• Åpningsinnlegg ved stortingsrepresen-

tant Trine Skei Grande og statssekretær 
Magnus Thue.

• Innlegg fra foreldre og ungdom.
• Faglige innlegg fra Nasjonalt senter for 

hørsel og psykisk helse (NSHP), Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) og Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA).

• Paneldebatt med sentrale utdannings-
politikere, ledet av forfatter og språkvi-
ter Helene Uri.

Påmelding:
Frist og hvem du melder deg på til kom-
mer ut på deafnet og facebook.
Konferanseavgift 1200 kr dekker delta-
kelse og servering.

Velkommen til utdanningspolitisk dagskonferanse:
Norsk tegnspråk – fra rettigheter til praksis
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Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Død
Åse Irene Pettersen, født 3. desember 
1941, gikk bort 22. oktober 2016.
 

50 år
Astrid Torunn Bø ble 50 år  
den 9. desember

Jeanette Kim Hoff blir 50 år  
den 29. desember

Tine Brager Hynne blir 50 år  
den 5. januar

Anita Helen Oksnes blir 50 år  
den 22. januar

Johannes Lutro blir 50 år den 23. januar

Gabriella Izabella Høvik blir 50 år  
den 5. februar

Kjetil Hestnes blir 50 år den 11. februar

60 år
Petter Brown blir 60 år den 7. februar

Marit Kristine Forsberg blir 60 år  
den 7. februar

Rolf Piene Halvorsen blir 60 år  
den 14. februar

Bjørn Røine blir 60 år den 27. januar

Alfred Ove Vigdal blir 60 år  
den 15. februar

70 år
Gøsta Vilhelm Rougnø ble 70 år  
den 27. oktober 2016

Aase Lyngvær Hansen blir 70 år  
den 21. desember

Bodil Holm blir 70 år den 5. januar

Åse Auensen blir 70 år den 7. januar

May-Britt Karlstrøm blir 70 år  
den 21. januar

Odd-Inge Schrøder.

Vi har forlovet oss
Jeg, Ingrid Postholm og Stein Inge Abel-
sen har forlovet oss. Vi forlovet oss 14. 
oktober 2016 på Color Line-båten.

Feil år
DT nr 7-2016 forteller at Roger Lygre 
fyller 60 år den 1. desember. Året 
stemmer ikke. Roger fylte 61 år 1. 
desember. DT beklager feilen.

Odd-Inge Schrøder blir 70 år  
den 27. januar

Else Marie Dalene blir 70 år  
den 30. januar

Gøril Dragland blir 70 år den 11. februar

75 år
Sverre Ruud blir 75 år den 29. desember

Astrid Sørlie Wickstrøm blir 75 år  
den 3. Januar

Anny Marie Wedø Pedersen blir 75 år 
den 3. Januar

Mary Frøydis Heggem blir 75 år  
den 6. Februar

80 år
Ulf Vidar Pedersen blir 80 år  
den 24. desember

Berit Nilsen blir 80 år den 7. januar

Elsa Borge blir 80 år den 10. Januar

Anne Marie Sjøvoll blir 80 år den 12. 
februar

90 år
Anna (Solberglia Drammen) blir 90 år 
den 13. januar

Ønsker du at DT ikke skal 

trykke ditt runde år i bladet? 

Gi beskjed til

jannicke.kvitvaer@

doveforbundet.no

Ønsker du DT i pdf-fil?
Gi beskjed til  

redaktør jannicke.kvitvaer@
doveforbundet.no
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En tidligere leder av Norges døveforbund brukte høyst 
ubevisst (?) denne vendingen om en døv dame at « hun 
har språket», underforstått at hun var flink til å skrive 
norsk. Dette er sprunget ut av myte 1: Tegnspråk er 
egentlig ikke er språk, bare norsk er det. 

Myte 2: Tegnspråktolker er for dårlige – de kan ikke 
oversette vitser fra norsk talespråk til norsk tegnspråk. 
Men vitser må inndeles situasjonshumor (stumfilmer 
trenger ikke tekster) og i språklig humor: Østfold-
dialekten med «det årnær sæ» (Fredrikstad) og «det 
nøttær ente» (Sarpsborg). Slikt kan ikke oversettes 
direkte. Til mennesker som ikke hører, kan vi boksta-
vere dialektordene med håndalfabet eller artikulere 
ekstra tydelig i det håp at døve kan munnavlese alt. 
Men heller ikke kan vi oversette dialektordene direkte 
til engelsk eller tysk eller kinesisk. De er språkspesifikke 
for Østfold-dialekten.

Myte 3: Hvor ofte har jeg ikke sett at en ellers habil 
tegnbruker si «norsk» og peke på munnen. Med det 
mener de at vi alltid skal bruke ordbilde på munnen. 
Hvorpå den samme person et halvt minutt senere har 
tegn med egen munnstilling i uttrykk som GIDDER-IKKE 
eller MØTE-HINDRING. Eller i proform som beskriver 
bilens bevegelser ned og opp.

Myte 4: Tegnspråk mangler en rekke tegn for ord. Det 
henger sammen med tidligere tiders døveundervisning 
hvor det viktigste var å artikulere riktig. Mens kunn-
skapstilegnelsen kom i annen rekke. I dag er det noe 
annerledes med bedre kunnskapsnivå, men samtidig 
at man blir så bundet av det norske ordet at man ikke 
blir kreativ. Som eksempel nevner jeg at det er to tegn 
i NTS for TVANGSTRØYE. Den ene varianten er direkte 
oversettelse av det sammensatte ordet tvang og trøye. 
En tenker norsk. Den andre varianten er visuelt moti-
vert, vi beskriver det vi ser at noen får tvangstrøye på 

Med skråblikk
på norsk tegnspråk

Av Odd-Inge Schröder

Siden 1980 har jeg undervist, forsket og forelest for nybegynnere, og et fast 
tema var myter om tegnspråk hos hørende. Men disse og andre myter finner vi 
også hos noen eller mange døve som selv er tegnspråkbrukere.

Myter

seg. Tegnspråk er produktivt, for det kan bruke ord-
bilder, egne munnstillinger eller endre på formen slik 
som i tegnet SENDE, som har minst 15 former (sende til 
en eller flere, sende ofte, sende av og til, sende til alle, 
sende til taleren osv).

Myte 5: Et tegn er mer riktig enn et annet. Det gamle 
BRA var «feil» utført med håndflaten ut og ned, mener 
noen. Det «riktige» var med håndflaten inn, beveges ut 
og ned fra munnen. Er det? Tegnet MILLION blir stokket 
om med tegnet MILLIARD – regelmessig kan TV-titterne 
se denne forvirring titt og ofte på nyhetskanalen. 
Konsensus i et tegnspråkmiljø til forskjell fra et annet 
skaper dialekter og sosiolekter.

Myte 6: Alle gamle døve var «oralister» - de snakket 
overtydelig. De som var gode i tegn og tale – gjerne ue-
gentlige døve eller tunghørte – de kom rett inn i styret 
eller ble vurdert som forstandige. Men alle som satt 
i kroker og kriker der NTS ble brukt, og de ble sagt å 
være B- eller C-elever, dårlig opplyste og dårlig under-
viste, og passet ikke å ha verv.

Myte 7: Hvem som helst døv kan undervise i tegn-
språk! Det er så lett. På Statens spesiallærerhøyskole på 
1980-tallet mente enkelte i ledelsen at man kunne bruke 
døve hjemmeværende husmødre. Men å undervise voks-
ne hørende studenter i ett språk kreves mer kunnskaper 
om tegnspråk og om å undervise voksne «fremmed-
språklige» i et nytt og annerledes språk. Og noen tror at 
hørende vet best om tegnspråk, og at det gir et dårlig sig-
nal at døve underviser døve for seg. Myten lever fortsatt 
hos enkelte språkvitere på min gamle arbeidsplass.  Det 
er forskjell mellom førstespråks- og andrespråksunder-
visning. Som Arnfinn Vonen skrev (2008) at tegnspråk 
fortsatt er et undertrykt språk og dets brukere. Men jeg 
vil tilføye at det er verre når enkelte døve undertrykker 
tegnspråk og gjør det om til gestikulering.
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Den største gleden

Livet. Man fødes, vokser opp, blir voksen. Eller 
prøver å bli det. Etablerer seg. Noen med familie, 
andre uten. Enkelte tar utdannelse, andre går rett i 
jobb. Mange sliter med å få jobb. Hverdager. Hel-
ger. Fest. Utfordringer som løses. Gleder og sorger. 
Grå dager og dager med farger. Mandager. Jul-
aften. Uforståelige hendelser og øyeblikk av lykke. 

Hva ligger bak? Hvorfor skjer alt dette? Hva er 
egentlig meningen – med livet? Spør man biologer, 
vil de si at det er reproduksjon, altså å føde neste 
generasjon, som er meningen. Men til hvilket 
formål? Det må da ligge en mening bak at vi 
mennesker finnes her på jorden – og reproduserer 
oss? Å prøve å finne et svar på det, leder meg inn i 
religiøse refleksjoner, og det skal jeg la være her.  
Jeg vil heller spørre: Gitt at vi mennesker faktisk 
finnes på jorden, uavhengig av hva som måtte være 
meningen bak akkurat det, så må det fortsatt være 
en eller annen mening i at vi lever sammen på 
jorden her og nå? 

Hva kan meningen da være med at vi finnes? At 
akkurat DU er til? Jeg tror vi er her for å gjøre det 
man kan for at andre skal ha det bra. For: bidrar 
du til andres ve og vel, får du det bedre selv. Den 
største gleden man kan ha, er å gjøre andre glad. 

For vi lever ikke alene. Du kan flytte til et øde 
sted, allikevel er du avhengig av andre mennesker. 
Du kan møte andre ofte eller sjelden. Du møter 
allikevel andre mennesker. 

Det er i dette møtet, eller i disse møtene mellom 
mennesker, at vi har sjansen til å gjøre noe. Ta den 
du snakker med på alvor, og i beste mening. Ha 
tillit til at den andre vil deg vel. Bidra med et smil. 
Sånt skaper likeverdighet, empati og forståelse.

Du har nemlig alltid et valg. Du kan velge å smile. 
Eller la være. Du kan velge å gi en hyggelig kom-
mentar til en som trenger det. Eller la være. Ofte er 
det lettest å bare la være. Ofte er det lett å under-
vurdere hva en positiv kommentar til en annen 
faktisk kan bety. Det er lett å undervurdere seg 
selv og den kraften en hyggelig replikk fra meg til 
en annen vil få. 

Husk det enkle faktum: du er helt unik. Ingen er 
akkurat som deg. Vær deg selv! Vær spesiell. Gjør 
en forskjell. At akkurat DU sier noe hyggelig til en 
annen, kan være det som gjorde at det endte bra. 
Vær kritisk. Vær nøyaktig. Vær ærlig. Men vær 
hyggelig.

Kanskje koker det hele ned til akkurat dette.  
Ønsk dine medmennesker alt godt. Let gjerne etter 
meningen MED livet, men ikke glem å tenke på 
meningen I livet. 

Og med disse enkle ordene takker jeg for meg som 
spaltist i Døves Tidsskrift, og ønsker alle en riktig 
god jul! Dessuten håper jeg av hele mitt hjerte at 
2017 blir det beste året i ditt liv. 

Av Paal Richard Peterson

Spaltist
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros? Send inn ditt syn på 
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å forkorte innlegg, vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Syn på 
saken

Visste du at Døves Tidsskrift på spaltistplass 
trakasserer min datter?

Bente Lundberg, hørende mamma

Jeg leser siste nummer av Døves Tidsskrift – nr. 7 2016, og jeg 
blir både forundret, sint og lei meg.  

Jeg er mor til ei hørselshemmet jente, som har ci. Vi meldte oss 
inn i NDF for en del år tilbake da jeg oppfattet NDF å være en 
organisasjon som ville jobbe for min datter. Jeg ønsker at hun 
skal bli tospråklig og kunne veksle mellom både norsk tegn-
språk og norsk. Jeg håpet at et medlemskap i NDF ville gi oss 
et nettverk som kunne styrke tegnspråket til min datter, at hun 
skulle få bli en del av en kultur jeg ikke kunne noe om, og en 
arena hvor også jeg som mor kunne bli ønsket velkommen inn 
til - for å lære.  Etter hvert har jeg forstått at det ikke er helt slik 
det fungerer, at det i NDF skilles tydelig på døve og hørende.
Jeg har merket meg i flere tilfeller at  gruppene «døve» og  «hø-
rende» stadig blir satt opp mot hverandre.

I nevnte Døves Tidsskrift nr. 7. tar spaltisten for seg en rekke 
temaer hun gjerne skulle skrevet egne spalter om – men som 
hun selv skriver, hun er handlingslammet. Jeg tolker det slik at 
dette er saker hun overhodet ikke liker utviklingen i, men ikke 
helt vet hva hun skal gjøre med. Jeg har lyst å kommentere et 
par av disse.

Visste du at Døves Tidsskrift på spalteplass trakasserer min 
hørselshemmede datter? Ja, er svaret når det skrives « ….NRK 
Tegnspråk har lansert en liten musikkvideo av MGP Jr der alle 
barn, både døve barn og hørende barn av døve foreldre med vari-
erende ferdigheter i norsk tegnspråk, synger på tegnspråk? Fantas-
tisk, må jeg si». For meg som er norskspråklig oppfattes bruken 
av ordet “fantastisk» som negativt ladet i denne sammenhen-
gen.  Jeg reagerer på måten barns ferdigheter i språk blir omtalt 
i DT. Hvorfor er det viktig for NDF å få frem at barn(a) har 
varierende ferdigheter i tegnspråk? Er det ikke bra at tegnspråk 
blir synlig i flere kanaler og for ulike miljøer? Er det ikke bra at 
barn tør, og vil være med på, et slikt prosjekt? Hadde det vært 
greit å si om det hadde vært samme barns ferdigheter i norsk, 
eller andre språk, som hadde vært omtalt og bedømt, eventuelt 
fordømt? Det er på ingen måte greit at barn omtales, og blott-
stilles, for sine varierende ferdigheter på denne måten på noen 
arena.

Jeg oppfatter dette rett og slett som mobbing av en gruppe 
barn. Døves Tidsskrift er et redaksjonelt blad, for betalende 

medlemmer av NDF. Både foreldre og deres døve barn leser 
bladet. Mottakerbevissthet bør være en selvfølge, men utydelig 
budskap og ekskluderende formuleringer gjør meg ikke overbe-
vist om dette gjelder i DT. 

Visste du at NDF ved spaltist og medlem i forbundsstyret ikke 
liker nye organisasjoner som ønsker å jobbe for hørselshemmede 
barns rettigheter? Hørselshemmede barns organisasjon omtales 
også med ironi når det avsluttes med « Det var på tide. Ikke 
sant?» Eller misforstår jeg spaltisten? Synes ikke spaltisten det 
er positivt at flere jobber for hørselshemmede barns rettigheter? 
Eller at foreldre skal ha rett til å snakke og kjempe sine barns 
sak? Igjen er det noe med denne manglende mottakerbevissthe-
ten og/eller ulne budskapet. Dette er alltid avsenders ansvar, i 
dette tilfellet spaltisten.

«Leder» setter døve opp mot hørende, og tar opp ulike saker 
som har vært på dagsorden den siste tiden, i aviser og sosiale 
medier. Jeg synes det er en uheldig tilnærming å sette grup-
per opp mot hverandre generelt, og mer spesifikt siden mange 
av medlemmene/leserne av DT består av familier som er både 
hørende og døve.

Jeg er enig i at samfunnet rundt oss, som ikke kan noe om 
døve/døvekultur, hørselshemmede, tegnspråk og høretekniske 
hjelpemidler, må opplyses. Informasjon kommer lettere frem til 
mottaker, dersom budskapet ikke pakkes inn i polarisering.i Jeg 
mener at tiden er overmoden for at mennesker får være seg selv, 
uavhengig av hørselsstatus. For å bidra til dette må alle ta flere 
skritt frem, ikke tilbake. Dette gjelder også NDF.

Avslutningsvis så er jeg klar over at NDF ikke er en organisasjon 
for meg personlig, som “hørende». Men, jeg hadde håpet den var 
en organisasjon for min hørselshemmede datter. Jeg blir mer og 
mer i tvil – når en gruppe hørselshemmede barn rett og slett blir 
mobbet på spaltistplass i Døves Tidsskrift og at gruppene døve 
og hørende skal settes opp mot hverandre. Spesielt trist er dette 
da vår lille familie består av en “hørende» og en “døv». De verdi-
ene jeg ønsker min datter skal ta med seg når hun vokser opp 
og skal inn i voksenlivet,  er at alle mennesker er like mye verdt 
og har de samme rettighetene. Akkurat nå tviler jeg sterkt på at 
min datter med ci er inkludert i NDF (selv om jeg regner med at 
kontingenten vi betaler er grei å få med seg)
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Syn på saken

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-pro-
grammer, et bedre skoletilbud til døve og hørselshemmede 
barn og bedre informasjon til foreldrene, et mer tilgjen-
gelig samfunn for døve og hørselshemmede, eldre døves 
rett til sykehjem med tegnspråkmiljø, styrking av norsk 
tegnspråks stilling på alle nivåer og mange andre oppgaver.

Flytter du eller har du byttet  
e-postadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto i reg-
web. Eller du kan ta kontakt med din lokale døveforening for 
hjelp med dette. Har du spørsmål kan du kontakte Eva Skovli 
på medlem@doveforbundet.no

Fra og med mai 2016 slutter Norges Døveforbund med å 
ettersende Døves Tidsskrift som vi får i retur på grunn av feil 
adresse. Det er da viktig at du endrer din adresse ved flytting. 

Jeg viser til spaltisten «Visste du at…» skrevet av Maren Oriola. 
Vi har fått reaksjon fra mor til hørselshemmet barn som er 
trykket i sin helhet i denne utgaven på side 26. Hun uttryk-
ker tvil om Norges Døveforbund er en organisasjon for hennes 
hørselshemmede datter.

Som ansvarlig redaktør ønsker jeg å presisere at Norges Døve-
forbund er en organisasjon som har god plass til alle som har 
relasjon til tegnspråk. Om man er hørende, hørselshemmet eller 
døv, eller om man kan mye eller lite tegnspråk spiller overhodet 
ingen rolle.

Tegnspråk er limet i organisasjonen vår. I 2013 vedtok lands-
møtet vårt at Norges Døveforbund også er en språkpolitisk 
organisasjon. I det ligger også at forbundet skal være raus og 
inkluderende for alle som ønsker å ha et forhold til tegnspråket.

Når forbundsstyret diskuterer vårt språkpolitiske arbeid er hele 
forbundsstyret bevisst på og enige om at en av våre viktigste 
oppgaver er å fremme norsk tegnspråk.

Vi mener at det er riktig- og viktig at barn kan nyttiggjøre seg 
av hørselstekniske hjelpemidler, enten vi snakker om CI eller 
høreapparater. Vi mener det er riktig- og viktig at både døve 
og hørselshemmede barn og hørende barn av døve foreldre 

Døves Tidsskrifts spaltist trakasserer ingen
Bjørn A. Kristiansen, generalsekretær

får både norsk og tegnspråk fra fødselen av. Vi sier «ja takk til 
begge deler»

Når jeg leser spalten til Maren Oriola (hun er også styremed-
lem i forbundet) så leser jeg at hun heier på at NRK har en 
god holdning til inkludering og velger å la barna med ulike 
ferdigheter i tegnspråk delta i musikkfilmen. Hun heier på at 
Norge nå har fått flere organisasjoner som bidrar til å fremme 
norsk tegnspråk. 

Maren Oriola er glad for at det skjer mye positivt som er bra for 
språket vårt. Hun er glad på vegne av den oppvoksende genera-
sjonen døve, hørselshemmede og barn av døve foreldre som får 
vokse opp i et samfunn som aksepterer og respekterer norsk tegn-
språk i større grad enn tidligere. Norges Døveforbund som en 
organisasjon støtter henne fullt ut at det skjer veldig mye positivt.

Norges Døveforbund er en organisasjon for deg som er hørende 
mor til en hørselshemmet datter, for din datter som er hørsels-
hemmet, for Maren Oriola som er døv og alle andre. Norges 
Døveforbund mener at tospråklighet er veien til barnas fremtid, 
og vi alle må vise samme rausheten til hverandres andrespråk. 
Maren Oriola har norsk som sitt andrespråk, og det må vi vise 
rausheten til henne slikt som hun alltid har vist rausheten til 
andre som ikke har norsk tegnspråk som sitt førstespråk.

Stavanger Døvesidrettsforening arrangerer 
Døvemesterskap i bowling i Kristiansand 
17-19. mars 2017. Bowlinghallen heter Lucky 
Bowl Kristiansand, Lund bydel. Mer informa-
sjon kan dere se på www.sdif.net eller på vår 
facebook side. Alle er hjertelig velkommen til 
Kristiansand, både utøvere og turister. 
Vi ser frem til helgen!



28 8/2016Døves Tidsskrift

InteGRRRRRRRering

kronikk Av jurist Toril Thorstensen

100 år med undervisning for døve og hørselshemmede i Oslo
Vetland skole hadde en 100 årsfest 27. oktober. De markerte 100 år med undervisning for døve 
og hørselshemmede i Oslo. I 1916 fikk døve og hørselshemmede barn i Oslo tilbud om spesial-
undervisning. Toril Thorstensen forteller i sin kronikk om dette tilbud som gjennom årene har 
krympet og krympet. En kronikk om når integrering og inkludering blir overgrep

Det mimres og jubileres for tiden. Det er 50 år 
siden jeg som 7-årig betydelig hørselshemmet jente 
flyttet fra Stavanger til Oslo for å begynne i spesial-
klasse ved Ila skole. Hørselsklasse het det. 

Like spent som alle hørende barn. Det var bare det at 
tale, lyder og larm var svakere og annerledes. Som vi 
gledet oss. Mormor hadde sydd pose til høreappara-
tet. Det hang i sele rundt halsen og ledningene gikk 
til hver sin propp i ørene. Så glade vi var. Endelig 
skole.

Vi var ikke mange med hørselsskade i skolegården på 
Ila denne augustdagen i 1966. Og der satt vi i klas-
seværelset  i første etasje i fløyen øst for skolegården. 
7 elever, Tom, Truls, Jan-Øivind, Lisa, Astrid, Bente 
og meg. 

Vi kom fra Lofoten, Stavanger og Oslo. Så få var vi 
at syvåringer, åtteåringer og niåringer gikk i samme 
klasse. Vi syntes det var så stort. Ikke flaut med spesi-
alskole. Prinser og prinsesser går jo på spesialskole.  

Vi satt som lys og fulgte med. Hver time, hver dag, 
alltid. Alle visste at det minste bråk i klassen ville 
gjøre det umulig for de andre.  Jeg elsket spesialklas-
sen. Eliteskole, tenkte jeg.

I dag skal "alle" hørselshemmede integreres i normal-
skolen. Undres, er de så ulik meg?

For meg ville undervisning integrert i en normalskole 
vært som å prøve undervisning på perrongen i en 
travel spansk jernbanestasjon i rushtiden. Det går jo 
ikke.

Jeg vet det, for vi flyttet hjem til Stavanger i 8 klasse, 
midt i skoleåret. Jeg ble "kastet" rett inn i "perron-
gen".  Lærer Hovdas kristendomsundervisning uten 
mikrofon fra kateteret ble et sant mareritt. Ikke ett 
ord oppfattet jeg. Jo, kanskje "amen". Det er ikke 
greit når du er 14 år med ledninger og to store hørete-
lefoner og 25 ukjente elever i klasserommet.

Hvorfor skal de 23 andre barna høre og se oss to 
hørselshemmede feile med et svar vi ikke oppfatter 
spørsmålet til?  Hva har det med integrering å gjøre? 

Integrering ble et overgrep for meg. Jeg ville aldri 
"overlevd" integrert klasse fra første trinn. 

En liten prøve på integrering fikk jeg tidligere. En 
uke i 4 klasse i den "riktige" fløyen på Ila skole ble 
en traumatisk opplevelse. Hjelp, tenkte jeg. Jeg vil 
tilbake i spesialklassen, i hørselsklassen, i "himmelen" 
til min eliteskole.

Jeg kunne aldri integreres til å høre bedre enn jeg 
gjorde.

Men jeg svarte JAAA når jeg ble spurt om noe, selv 
om jeg ikke hørte hva. For det ble belønning da. Jeg 
fikk glade omgivelser. Jeg trodde det skulle være slik. 
Alt og alle skal integreres, og barn sier det foreldre vil 
høre. JAAA!!!

Kjære hørende foreldre, dere er jo hørende. Spør meg 
som ikke har hørsel.
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Det  er vondt å tenke på hvor mye undervisning jeg 
gikk glipp av, og som jeg bare gjorde som jeg hørte. 
Jeg ville jo ikke være dum, heller. Hjemme prøvde jeg 
å ta tilbake krefter. Så sliten, så sliten.

Hvorfor snakke ned spesialskolen i dag? Det var red-
ningen for meg. Hvorfor snakke ned selve redningen? 
Det er jo en eliteskole. 

Å begynne i normalskolen er mitt sorte hull. Appa-
ratet i spesialskolen som stod bak meg fantes jo ikke 
lenger. Jeg fikk et fryktelig vanskelig liv i tenårene, 
14, 15, 16 og 17-årsalderen. Jeg var ikke lenger på 
eliteskolen min.

Min juridisk embetseksamen ble et vanvittig slit. 
Men jeg skulle gjennom det. Og klarte det. Men i 
dag kan jeg gråte over alle velmenende hindringer  
integreringen skulle legge for meg. Og det mens alle 
hørende rundt meg smilte og var så fornøyd med in-
tegreringen av meg, kjente jeg slit og smerte og enorm 
lengsel mot spesialskolens ro og tydelige læring.

For et savn. Tenk hva jeg kunne vært spart for. I dag 
har noen av oss funnet tilbake, vi som begynte i 1 
klasse i hørselsklassen på Ila skole. Vi kaller oss Den 
Høre Kjerne, Tom, Truls, Jan-Øivind, Astrid, Lisa, 
Kari og meg.  

Som vi elsket spesialklassen. Lenge leve spesialskolen. 

Hadde jeg fått et hørselshemmet barn skulle det 
gått på spesialskole til og med Briskeby gymnas. Men 
ville barnet selv over på "på den støyende perrongen", 
så ok, men mine sterke anbefalinger ville være læring 
framfor inkludering og integrering. Det er skrem-

Jurist Toril Thorstensen, hørselshemmet.

mende å vite at 40% av spesialundervisningen i dag 
blir gitt av ufaglærte i normalskolen.

Hvordan har barn med innoperert ci det i dag? De 
som ikke har grunnlag fra spesialskolen? Det er 2500 
barn med ci som er integrert i normalskolen i dag. De 
som bare sier JAAA, for da stråler foreldre og lærere. 
Er de så annerledes meg? De er og blir hørselshem-
met, selv med ci. Jeg er meget bekymret for dem. 
Integrering kan føre til diskriminering og overgrep, 
og få store følger senere i livet.

I dag er vi 50-60 åringer, med eller uten ci, og enda 
fikser vi ikke kontorfelleskap, kantinen, friminuttene, 
sommerfestene, julebordet,  seminarene, bråkede kafé 
eller støyende perronger. Vi er knalldyktige skuespil-
lere og later som om vi hører. 

Men som vi elsker små selskap, og samlingene som 
i Den Høre Kjerne. Vi forstår hva som skal til. Det 
ble folk av oss, mange i gode jobber, selv om vi ikke 
elsket firmafestene.

Den som sier at spesialskolen er "et gufs fra forti-
den" mener jeg  er en tufs om fortiden. Hallo!!! Vi er 
blitt frisører, it-konsulenter, sivilingeniører, revisorer, 
saksbehandlere, overleger og jurister. Alt hva Norge 
trenger.

Journalister elsker følgende tittel: "Hun hørte fugle-
sang for første gang i livet." Ingen får jobb fordi de 
hører fuglesang. Vi vil høre hva folk sier. Det blir det 
jobb av. Så kan vi kose oss med fuglesang når vi er 
pensjonister, og når alt er stille rundt oss.

Hvis du vil meg noe, så ikke ring. For jeg har ikke 
hørsel til den lille telefon. 

Takk til Ila skoles hørselsklasse, og en varm takk til 
spesiallærer Ingrid Juell. Så glad jeg har vært for det 
du gjorde.
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Linda Kvaksrud Hansen åpnet seminaret 
med et personlig og flott innlegg om hvor-
dan hun hadde opplevd forskjellsbehand-
ling og diskriminering på jobben sin. Hun ga 
noen tips til hva man som døv arbeidstaker 
kan gjøre for å forbedre egen situasjon på 
jobben. I perioder har Hansen søkt jobber: 
ved en anledning kontaktet hun et rekrut-
teringsbyrå for å finne litt ut av årsaken til 
at hun eventuelt ikke fikk jobben. Da fant 
rekrutteringsbyrået ut at det var mange 
positive tilbakemeldinger, men at arbeidsgi-
vere ofte endte opp med å si at «hørsel og 
tale» til slutt ble en litt for stor utfordring 
for dem. 

Etter en teknisk kunstpause kom psykolog 
Lone Abild Gerhardt. Hun holdt et inspire-
rende foredrag om vår fantastiske hjerne, 
og hva vi dermed er i stand til. Vi har evnen 
til å skape forandringer og påvirke egen 
situasjon.

Hun fortalte om hvordan vi mennesker ut-
vikler oss, og om hvordan trivsel skapes og 
opprettholdes. Hun forklarte at det var vik-
tig med flyt i livet – at man feiler og lærer, 
samtidig som man alltid har en trygg base 
å vende tilbake til. Hun beskrev dette ved å 
vise til barn som liker å bli kastet opp i lufta, 
for så å bli tatt imot uten å falle på bakken. 
Barn elsker dette, og vil stadig ha mer selv 
om det er et øyeblikk med fare når man er 
høyt oppe i lufta. Det samme gjelder alle 
mennesker uavhengig av alder. Vi har behov 
for en flyt i livet hvor vi trår fremover, gjør 
feil, og likevel kan føle oss trygge. 

Hvis vi aldri trår fremover og gjør feil fordi 
vi alltid blir beskyttet mot fare eller feil som 
barn, vil vi streve mye med dette i voksen 
alder når vi eksempelvis skal ut i jobb. Da 
vil vi kunne bli veldig skuffet og slite med 
å håndtere feil og utfordrende situasjoner 
fordi vi ikke har tidligere erfaring med dette 
gjennom oppveksten. Frykten for å gjøre 
feil kan bli altoppslukende, og overbeskyt-
telse kan begrense oss i vår livsutfoldelse. 
Lørdag morgen startet Knut Loe Dønnes-
sen, som er medlem i arbeidslivsutvalget, 
med å snakke fra et manus fra en arbeids-
giver som har hatt flere døve ansatte. 
Arbeidsgiverens råd til seminardeltakerne 
var «Kjenn deg selv, vit hva du kan, hva du 
kan bli bedre på og hvem du er!».

René Stub-Christiansen, som er advokat, 
holdt dagens lengste innlegg. Innlegget var 
likevel ikke langt nok, for deltakerne ville ha 
mer, og ønsket mer tid med advokaten. Han 

fortalte at forskjellsbehandlingen må være 
saklig begrunnet, og ikke handle om kjønn, 
etnisitet, alder eller hørsel. Men, under-
streket René, det skal være en balanse, for 
forskjellsbehandlingen kan tillates dersom 
det ellers ville blitt for inngripende. 
Stub-Christiansen sa også at bevisbyrden 
er avgjørende. All dokumentasjon er derfor 
av betydning. Hans råd til arbeidssøkere er 
blant annet å ta vare på stillingsannonsen 
siden det er viktig dokumentasjon hvis 
diskriminering skulle forekomme. 

Kristel Jüriloo fra Likestillings- og diskri-
mineringsombudet fortalte at hverken ar-
beidsgiver eller arbeidstaker bør snakke om 
eventuell tilrettelegging under et jobbinter-

Likestilling i arbeidslivet?
av Julia Anh Thu Ølmheim

18. november møtte over 30 spente deltakere til arbeidslivsseminaret på et hotell like 
ved Norges største flyplass. Seminaret er arrangert av NDFs arbeidslivsutvalg.

vju siden dette kan drøftes og løses etter at 
ansettelsen er et faktum. Dette fordi det er 
bedre å fokusere på kvalifikasjonene under 
intervjuet, slik at den som har de beste 
kvalifikasjonene blir ansatt. Hun mente 
at det var bedre å si opp arbeidstakeren 
dersom tilrettelegging i etterkant viser 
seg å bli for inngripende. Hun bekreftet at 
det er lite kunnskap om dette i samfunnet 
blant arbeidsgivere og arbeidssøkere. Vi 
trenger å spre denne kunnskapen og drive 
holdningsskapende arbeid i en mye større 
skala enn hva som er tilfellet i dag. 

Arbeidslivsseminaret er et seminar som ar-
rangeres regelmessig, gikk du glipp av årets 
seminar kan du alltids være med på neste.
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Sport
Gullgutta forsvarte gullet i årets NBM

Tekst: Ina Desirée Røine. Foto: Bjørn Røine/Petter Kihle Halvorsen

For et par uker siden var det Nordisk mesterskap i futsal i Riga. De norske herrene dro dit 
som tittelforsvarer, og kvinnelandslaget bestod av 6 debutanter. Kvinnelandslaget tok bronse 
etter å ha tapt begge kamper, bare tre land deltok i kvinneklassen. Finland og Sverige.

Herrelandslaget greide å forsvare gullet sitt og spilte fire svært gode kamper der de gjorde rent 
bord. Det som ble gjentatt flere ganger under mesterskapet, er at spillerne er fulle av positive 
lovord om sin trener, Sjur Skeie Petersen.

- Jeg ble introdusert til futsal da jeg stu-
derte i Trondheim 2006-2011. Fotballtre-
neren min i FK Kvik, Kai Bardal, var på 
den tiden også trener for futsallaget Vega-
kameratene. Jeg fikk trene litt med dem 
når de trengte folk, men det var først og 
fremst gjennom samtaler med Kai Bardal, 
og gjennom å følge eliterserien i futsal, jeg 
tilegnet meg kunnskap om sporten. 
Om starten med herrelandslaget forteller 
han at da han ble enig med landslaget 
om å lede laget i VM i Thailand i fjor, 
kjente han allerede litt til miljøet og spil-
lerne fra sitt korte engasjement i 2012. 
- 2015 ble et år der landslaget på en måte 
måtte bygges opp på nytt, slik Petter(Kihle 
Halvorsen red.anm) og jeg oppfattet det. 
Vi ble enige om at vi måtte jobbe hardt 
for å få på plass en god prestasjonskultur. 
Vi listet opp noen krav for hvordan en 
landslagsspiller skal fremstå på og utenfor 

banen, og spillerne måtte skrive under på 
en "kontrakt". Det var kommet inn noen 
unge og gode spillere som var lærevillige, og 
de utfylte de rutinerte spillerne på en god 
måte. Vi hadde nok litt for lite konkurran-
se om plassene i fjor, da flere spillere takket 
nei til å være med til VM. Vi fikk ikke de 
resultatene vi ønsket i VM, men vi hadde 
en god progresjon gjennom mesterskapet. 
Jeg tror både spillerne og jeg tenkte at vi 
hadde noe bra på gang, og at 2016 ville bli 
et bra år.
Om den viktigste utviklingen laget har 
gjennomgått fra da til i dag forteller 
Sjur at laget har utviklet seg positivt på 
flere punkter siden i fjor. - Vi har fått 
til et miljø der spillerne tar godt vare på 
hverandre, slik at alle skal føle seg trygge 
og velkommen. Jeg mener at det er et av 
nøkkelpunktene dersom du skal få det beste 
ut av alle spillerne. Vi har også stilt strenge Herrelandslagets trener, Sjur Skeie Petersen.

Sjur er 31 år gammel, bor og kommer 
fra Voss i Hordaland. - Nå jobber jeg som 
miljøterapeut på en ungdomsskole. I tillegg 
jobber jeg ekstravakter på en barnevernsin-
stitusjon. Forteller Sjur Skeie Petersen.
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krav om konsentrasjon på trening og i 
kamp, der alle skal gjøre sin jobb best mu-
lig, hele tiden. I futsal har du ikke tid til å 
sutre og klage over egne eller andres feil, du 
må bare fortsette å gjøre jobben din. Her 
har spillerne virkelig tatt store steg. Sam-
tidig har flere av spillerne utviklet meget 
gode tekniske ferdigheter på egenhånd, noe 
som gjør jobben min enklere. 

Sjur oppsummerer herre-
landslagets innsats i NBM for 
DTs lesere: 
NBM var en fantastisk opplevelse, spe-
sielt sportslig. Vi reiste bort med en god 
følelse, da vi spilte to bra treningskamper 
i høst, men samtidig var jeg veldig spent 
siden vi ikke visste så mye om de andre 
landenes utvikling siden siste NBM i 
Finland. Spillerne jobbet knallhardt i alle 
kampene i Riga, selv når vi ledet med 
mange mål. Etter min mening var vi best 
på alt, teknisk, taktisk og fysisk. Spil-
lerne fulgte planen i alle kampene, og det 
fungerte slik vi hadde håpet. De andre 
lagene skapte nesten ikke noe på oss, og 
vi skapte målsjanser i fleng. Det er et 
resultat av fokusert jobbing over tid, og 
det viser at vi har jobbet med de riktige 
tingene. 

Vi var litt bortskjemt etter å ha bodd 
på 5-stjernes hotell med badebasseng i 
Thailand i fjor, så det ble en liten nedtur 
å bo et godt stykke unna både sentrum 
og hallen vi spilte i. Vi hadde heller ikke 
tilgang på badebasseng denne gangen, 
så spillerne ble litt rastløse. Heldigvis 
gikk ikke dette utover prestasjonene på 
banen! Vi hadde med 10 utespillere og to 
keepere til NBM, og alle fikk bidratt på 
banen. Ikke alle fikk spille like mye, men 
de som satt på benken bidro meget godt 
da de kom på banen. Vi hadde ingen sva-
ke punkter, bare spillere med ulike gode 
egenskaper. Det var nok litt av grunnen 
til at vi var såpass overlegne resultatmes-
sig, at vi hadde en mye jevnere tropp enn 
motstanderne. Vi kunne bytte ofte uten 
at det gikk ut over kvaliteten på spillet.
Vi hadde også med oss en spiller, Vil-
jar(17 år), som dessverre ikke fikk spille 
på grunn av for god hørsel. Han visste 
om dette på forhånd, men ble med like-
vel. Jeg synes det var veldig sporty gjort, 
og han bidro mye i gruppa med godt 
humør og gode holdninger. Han oppret-

tet også en Snapchat-konto for landslaget 
som han brukte flittig på benken under 
kampene. Jeg håper han får lov til å spille 
for landslaget i fremtiden.

Hva slags planer har dere 
fremover?
- I 2017 blir det sannsynligvis EM kva-
lifisering. Jeg tenker at det er et naturlig 
mål for dette laget å kvalifisere seg til 
EM i Nederland 2018. Vi har ikke plan-
lagt noen samlinger ennå, men jeg regner 
med at vi vil ha 4-5 samlinger i 2017 
også. Jeg har en plan om å arrangere en 
av samlingene hjemme på Voss, og jobber 
med å sette sammen et lokalt lag som 
kan møte oss i en treningskamp. 

Under mesterskapet var det spesielt en 
trønder som gjorde seg synlig med mange 
mål. Tor Espen Gjermstad ble mesterska-
pets toppscorer med 13 mål, han ble også 
kåret til MVP(mest verdifulle spiller).

Tor Espen er 23 år gammel og kommer 
fra Trondheim, spiller for Utleira Futsal, 
TDIL og Bjørgan. Hadde sin landslags-
debut i EM i Sveits 2010.

Hvordan har mesterskapet vært for deg?
- En fin opplevelse å være med på landslaget 
med flotte gutter, støtteapparatet, tolkene, 
treneren og ikke minst vår lagleder. Men 
jeg forventet at det skulle bli tøffere mot-
standere, men det ble det ikke... Jeg synes 
det gikk lett for min del. 

Hva synes du om laget du spilte med?
- Vi har mange unge spillere med masse 
kvaliteter, og selvfølgelig de eldre som har 
gode rutiner. Jeg liker å se gutta herje og 
vil bli noe. Jeg vil gjerne spille flere år med 
samme trener, lagleder og tolker. Spesielt 
treneren, han er en aura mann som er 
meget klok og smart. En fantastisk trener.

Hvordan har du kommet i form i forkant 
av mesterskapet?
- Det er vel fordi jeg har holdt meg i form 
med både fotballen og futsal utpå høsten. 
Så har det gått mye med Utleira Futsal de 
siste ukene, og samtidig har jeg trent en del 
styrke med godt kosthold.

Hva er ditt mål videre?
- Målet mitt med landslaget er at vi skal 
bli bedre, trene mer sammen. Vi kan 
komme langt i Amsterdam EM(3-7 plass). 

Tor Espen avslutter med å si at han håper 
at gullet i Riga, gir eventuelle mulighe-
ter til at landslaget får flere sponsorer i 
framtiden og setter laget på kartet. - De 
som vil på landslaget må ha tro på seg selv 
og trene godt. 

Nordisk-baltisk mesterskap 
2016: Resultater

Herrer:
1. Norge
2. Danmark
3. Sverige
4. Finland
5. Latvia
Damer: 
1. Sverige
2. Finland
3. Norge

Beste keeper, damer: Andrea Hjellegjer-
de, Norge. Beste keeper, herrer: Niclas 
Odencrants, Sverige. Beste spiller, damer: 
Fatima Tebibel, Sverige. Beste spiller, 
herrer: Tor Espen Gjermstad, Norge. 
Toppscorer, damer: Delt førsteplass på to 
svenske spillere, Fatima Tebibel og Ma-
tilda Jansson, med 5 mål hver. Toppsco-
rer, herrer: Tor Espen Gjermstad, Norge 
– 13 mål.

Tor Espen, mesterskapets toppscorer.
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Men i Khanty Mansiysk april 2015 
kunne vi gledelig se at Norge sendte 3 
representanter. Disse var av de litt mer 
kjente navnene Petrine Olgeirsdottir og 
Andrè Røine i snowboard, tredjeperso-
nen var en ung alpinist. Døves Tidsskrift 
hadde en omtalelse fra Deaflympics i 
2015 med alle tre, men nå skal vi bli litt 
bedre kjent med den unge alpinisten...

Fortell litt om deg selv?
Jeg heter Kjell Inge Eidsaunet, og jeg er 
18 år gammel. Jeg bor på Strømmen og 

Hvem er alpinisten Kjell Inge?
Skrevet av Ina Desirée Røine

Vinteridrettslandet Norge har i de siste Vinter-Deaflympics manglet norske deltakere, noe som ikke 
passer inn med bildet av Norge. Det er nordmenn som liksom er født med ski på beina. I 2011 ble 
skandale- Deaflympics i Slovakia kansellert bare noen dager før åpningen, og i 2007 i Salt Lake City, 
USA var det ingen norske utøvere. Vi må tilbake til 2003, da det var deaflympics i Sundsvall, Sverige, 
hvor Tone Tangen Myrvoll sanket inn medaljer for Norge i langrenn. Hun tok to gull og en sølv.

var utrolig kult. Jeg var spent men samtidig 
veldig nervøs. Jeg fikk møte mange nye 
mennesker - både i dame og herre-landsla-
get og noen fra andre land. Jeg er oppvokst 
i et hørende samfunn - så det å møte mange 
døve personer var nytt, jeg fikk møte mange 
nye og hilst på dem. Det var en utrolig 
morsom reise. 

Har du spilt fotball/futsal tidligere?
- Jeg startet første gang å spille fotball i slut-
ten av 6. klasse på barneskolen. Da spilte 
jeg fotball sammen med et hørende lag. 
Jeg spilte helt til 8. klasse. Jeg sluttet  fordi 
det ble for mye for meg i en periode - med 
masse lekser, skole og samtidig å kunne 
slappe av. Kjente på meg at jeg angret på 
det etterpå, så jeg begynte å spille igjen i 
slutten av niende klasse på ungdomsko-
len. Jeg spilte igjen på samme lag. Da jeg 
startet på VGs måtte jeg slutte på grunn av 
avstanden fra Bergen og hjemmefra. Senere 
ble jeg ble fortalt at det var et herrelag for 
døve på Nordahl Grieg VGS. Jeg benyttet 

Kvinnelandslaget er gjennom et generasjonsskifte. Laget bestod bare av 8 spillere der to har spilt 
landslagskamper tidligere og 6 debutanter. Den yngste debutanten kalles bare for MC og er 16 år. 
Vi spurte henne litt om hvordan NBM var for hennes del.

Kvinnelandslaget deltok også i NBM

Marie Cecilie Gaustad tar studiespesia-
lisering 1. året på Nordahl Grieg VGS. 
Hun bor på internat, så hun slipper å 
pendle. Hun bor egentlig cirka en time 
utenfor Bergen, Frekhaug. Hva synes du 
om reisen til Riga?
-  Å reise til Riga sammen med landslaget 

sjansen til å prøve meg ut. Hittil spiller jeg 
med dem hver onsdag. Føler på meg at å 
spille futsal kun en gang i uken er lite, 
derfor leter jeg etter et nytt fotballag i nær-
heten som jeg også kan være med på.

Hva tenker du om fremtiden på landsla-
get?
- Dette er bare begynnelsen, vi skal utvikle 
oss og bli bedre. I fremtiden håper jeg det 
vil bli flere spillere som vil være med. Det 
betyr: større utfordring å komme inn på 
landslaget. I Riga var vi veldig få spillere 
som var med på landslaget - som førte til få 
innbyttere. Ikke alle hadde like mye kunn-
skap i futsal og det var store variasjoner 
mellom spillerne. Jeg tenker at i framtiden 
vil treneren bli mer streng på hvem som får 
spille (hvis vi får flere spillere som ønsker å 
være med på landslaget). Jeg skal trene og 
bli bedre, å være med på det døve landsla-
get er en fin måte å bli kjent med andre 
døve fra andre land, men også å kunne 
knuse dem i futsal kamp. 

i Sandefjord. Jeg er for tiden lærling i 
mediegrafikerfaget.

Hvorfor ble det alpin på deg? 
Fra da jeg var liten har jeg alltid syntes 
at det var gøy å stå på ski i bakken, men 
at jeg havna i alpint som idrett var helt 
tilfeldig. Når jeg var 9 år gammel, var det 
en i klassen på barneskolen som trente 
alpint. Han hadde trening om sommeren 
og høsten. Da tenkte jeg, "HÆ, ski om 
sommeren?" 
Jeg ble så nysgjerrig at jeg spurte forel-

drene mine om jeg kunne være med på 
en trening, og så viste det seg at det var 
barmarkstrening og ikke ski. Men jeg var 
uansett hekta fra første trening, og siden 
har jeg vært med.

Hvilke alpin-grener kjører 
du og hva er du best i?
Jeg kjører Slalom, Storslalom, Super-g og 
Superkombinasjon (en omgang slalom + 
en omgang super-g). Jeg er best i slalom, 
men begynner virkelig å få opp nivået i 
storslalom også.
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Kjell Inge og ordfører i Skedsmo kommune, Ole 
Jacob Slæten.

Hvor mye trener du i uken på 
sommertid og vinterstid (hva 
trener du om sommeren?)
Om sommeren trener jeg barmarkstre-
ning, det vil si all fysisk trening som legger 
grunnlaget for at jeg skal kunne bli bedre 
og bedre på ski når jeg får ski på bena.
I sommerhalvåret (barmarkssesongen) 
som vi kaller det trener jeg som regel 
6-10 timer i uka. I vinterhalvåret (skise-
songen) trener jeg vanligvis 8-10 timer i 
uka, men i oppkjøringa til rennsesongen 
kan det bli opptil 16 timer i uka.

Når deltok du for første gang 
i en internasjonal alpinstev-
ne for døve? 
I Januar 2015 kjørte jeg mitt første inter-
nasjonale renn, Deaf Europacup.

Hva er den største forskjel-
len mellom stevner med kun 
hørende deltakere og døve 
deltakere?
Største forskjellen er kanskje nivået, det 
er høyere nivå på hørende alpinister. En 
annen ting er at alle døve renn som jeg 
har vært med på, så er alle som er med 
på rennet, enten det er tilskuere, utøvere, 
arrangør eller servicemenn, en stor glad 
vennegjeng. Hver gang jeg reiser på et 
renn føler jeg at det blir morsomt å se 
igjen gode venner. Ikke bare at det er ren 
iskald konkurranse.

Du deltok i Deaflympics i 
Khany Mansk 2015. Hva var 
din største opplevelse der?
Min største opplevelse med Deaflympics, 
var mesterskapserfaringen. Den bobla 
man kommer inn i, hvor man bare foku-
serer på å prestere i de 2 minuttene ned 
løypa er ganske spesiell. Og selvfølgelig 
å få møte alle de fantastiske menneskene 
fra andre nasjoner.

Hva er ditt mål?
Mitt høyeste mål er å stå på toppen av 
podiumet i deaflympics 2019.

Hvordan ser vintersesongen 
2016/2017 ut for deg?
Mye spennende som skjer denne seson-
gen. Jeg skal kjøre europacuprenn, prøve 
å hevde meg enda et hakk mot de beste 
seniorene. Og så er det også et mester-
skap i mars, VM i Østerrike. Det blir 
spennende! Jeg gleder med veldig til 
rennsesongen kommer.

Mottok pris i Skedsmo 
kommune
Etter sin deltakelse i vinter Deaflympics 
2015 ble Kjell Inge i 2016 nominert 
som en idrettsutøver som hadde levert 
ekstra gode prestasjoner av idrettsrådet 
i kommunen. Tidligere i år mottok han 
sammen med rundt 30 andre blomster og 
gavekort av ordføreren, Ole Jacob Slæten, 
i Skedsmo kommune på en mottakelse. 
Kommunaldirektør og avdelingssjef for 
kultur var også tilstede. Mottakelsen var 
høytidelig med pent antrekk og hyggelig 

atmosfære, kvelden besto av blant annet 
underholdning av en lokal jente som på 
den tiden nylig hadde røket ut av Idol. 
Kjell Inge er en flott representant for at 
døve også kan prestere innen idrett, og 
er en veldig god eksempel på en integrert 
døv idrettsutøver. Noe som kan være 
en inspirasjon for andre som kanskje 
ikke tør å prøve seg frem sammen med 
hørende i lokale idrettslag. Med god 
tilrettelegging er alt mulig. 

Døves Tidsskrift ønsker Kjell Inge lykke 
til med den spennende sesongen som 
kommer.
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God jul og godt nytt år!

Teater Manu ønsker 
en riktig god jul og  
godt nytt år 
Vi gleder oss til å vise frem det nyoppussede teatret 
til premieren på Jonas og kroppen, torsdag 22. april 2017.

Hilsen fra alle oss på Teater Manu.
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