
Døves Tidsskrift
Nr. 4 - 2017 - Utgiver: Norges Døveforbund - Årgang 98



2 4/2017Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 4 - 2017

Side 10

Side18

MILJØMERKET

2041        Trykksak      
  0

699

Utgiver: Norges Døveforbund
www.deafnet.no
Tlf: 23 31 06 30 / ttlf: 23 31 06 40
Gavekonto: 8200.00.08072
Leder: Hedvig Sinnes

Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo. 
Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Redaktør: Jannicke B. Kvitvær
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no
Grafisk design: Andata, Bergen

Medlemsblad fra Norges Døveforbund - Døves Tidsskrift nr 4/2017 (årgang 98)

Når kommer bladet?
Døves Tidsskrift utkommer 5 ganger i året  
i månedene februar, april, juni  
og månedsskriftene september/oktober,  
november/desember. Bladet har deadline den 20. 
måneden før bladet kommer ut.

Abonnement: 
Kr 600 pr år for skoler og andre institusjoner.
Medlemmer får bladet inkludert i kontingenten.

Annonser: jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no 
Medlemsservice: medlem@doveforbundet.no
Trykk: Trykkpartner, Oslo // ISSN 0332-6942

Side 03 Leder: Døves Kulturdager - for hvem?
Side 04 Nytt fra Norges Døveforbund
Side 06 Norge rundt
Side 08 Verden rundt 
Side 10 Norske døve kvinner best på frivillig 

arbeid: Statistikk over den norske døve-
organisasjonen

Side 13 Ekte svensk sommeridyll:  
seniorer på tur til Gotland

Side 14 Storsatsing på tegnspråkkurs og tegn-
språklærere

Side 15 Spør Advokaten
Side 16 Personalia

Side 17 Syn på saken
Side 18 Bernardas Hus - sterke kvinner - sterk 

forestilling
Side 21 Tolkning i medisinske, psykiske og lig-

nende helsetjenester - EFSLI og EFSLIDI i 
Frankrike

Side 22 50 år med Døves Kulturdager 
Side 24 Jubileumsdagene i Bergen: 

Døves kulturdager 2017
Side 28 Hiphop med Redeafination
Side 31 Bli med på arbeidslivsseminar
Side 32 Her står jeg ... og kan ikke annet? Unge i 

Døvekirken eksperimenterer
Side 33 Sport: Futsalcup i Stavanger

Forsidebilde: Mira Zuckerman i Bernardas hus. Foto: Urban Jörén.

Side 28



34/2017 Døves Tidsskrift

I år kunne Norge stolt feire 50 årsjubileum av de norske 
døves kulturdagene. Dagens kulturdager er ganske ulik 
kulturdagene for 50 år siden, men sjarmen og samholdet 
under disse dagene er likevel fremdeles like god. Ser vi gjen-
nom historien kan vi se at programmet for kulturdagene har 
forandret seg, noe har gått ut og noe annet har tatt plass. 

Dagens kulturdager-program er tilpasset dagens døvesam-
funn på alle måter. Døves Kulturdager har i alle år vært et 
sosialt møtested der døve kan treffes på tvers av byene, nå 
også på tvers av landegrenser. Et sted hvor man kan være seg 
selv, og et sted hvor hørende familiemedlemmer får oppleve 
døvekulturen på sitt beste. 

Men likevel må vi løfte frem diskusjonen om hvem kultur-
dagene egentlig er for. Denne diskusjonen må tas ut i det of-
fentlige døvesamfunn. Noen nykomlinger i de norske døves 
kulturdagene mener at vi bør åpne tradisjonen for å lokke 
et hørende publikum. Det er også forekommet meninger 
om at døves kulturdager skal bytte navn til for eksempel 
tegnspråkdagene. 

Her må vi bremse diskusjonen litt, for her må norske døve 
involveres i diskusjonen. De som er gjengangere under døves 
kulturdagene og medlemmer av Norges Døveforbund må 
få lov til å uttrykke sine meninger om kulturdagene, for det 
må ikke glemmes at dette er et arrangement for og av norske 
døve og hørselshemmede – samt deres familiemedlemmer. 
Dette er først og fremst medlemmenes og lokallagenes ar-
rangement.

Ser vi på våre nordiske naboland så ser vi at de har ett klart 
budskap gjeldende målgruppen for de årlige døves kulturda-
gene (eller dövas dag som det for eksempel heter i Sverige). 
For i tillegg til disse tradisjonelle dagene har de også andre 
arenaer i løpet av året der målgruppen er det offentlige 
storsamfunnet. Altså har våre nordiske naboland ulike ar-
rangementer for ulike målgrupper, mens her i Norge kan vi 
gjennom historien se at arrangementet døves kulturdager har 
blitt satt på prøvelser når det gjelder å treffe ulike målgrup-
per. Ser vi gjennom den norske døves kulturdager-historien 
kan vi se at ved å endre programmet og legge vekt på nye 
målgrupper så har det kommet nye personer, men samtidig 
så har arrangementet også mistet mange andre personer.

Når forsvant egentlig folkedansen og dansekonkurransene ut 
av programmet? Når sluttet Døves Menighetene og skolene 
å komme med bidrag til teaterforestillinger? Når forsvant 

quiz-konkurransen og 
prisutdelingen for beste 
teaterstykke? Når ble 
amatørteatrene overkjørt 
av andre programinnslag som utstillingsstand og workshop? 
Når ble fagdagen et fast innslag? Og når ble de norske kul-
turdagene tilpasset internasjonal publikum? 

Savnes det noe i dagens kulturdager-program eller har 
forandringen vært til det beste for å holde denne tradisjonen 
gående? Under årets kulturdager kunne vi også i forkant av 
og under arrangementet se at noen blandet på arrangemen-
tets navn. Noen kalte arrangementet ”døves kulturfestival”, 
andre kalte det ”tegnspråkfestival” og andre igjen kalte 
det kun for ”kulturdagene” med forkortelsen ”KD”. Men 
det er faktisk ikke forekommet noen form for en offentlig 
diskusjon i at vi skal endre navnet på vårt tradisjonelle ar-
rangement, så her kan vi spørre oss hvor disse nye navnene 
kommer fra?

Det er også viktig å tenke på at det finnes andre arrange-
menter med navn som ”døves kulturfestival”: hvert fjerde år 
arrangeres det ”nordisk døves kulturfestival”. Dette arrange-
mentet må ikke forveksles med de nasjonale arrangementene 
de nordiske landene har hvert år, derfor er det viktig at det 
norske døvesamfunn er bevisst på hva vi kaller vårt eget 
tradisjonelle arrangement. 

Å for eksempel kun kalle døves kulturdager kun for kultur-
dager med forkortelsen ”KD” signaliserer vi at vi ikke vil 
involvere ordet ”døv” for dette arrangementet. Når ble det 
flaut å bruke ordet ”døv”? Forkortelsen for døves kultur-
dager bør inntil videre fortsatt være ”DKD” eller ”DK”, 
spesielt fordi arrangementets navn fremdeles er ”Døves 
Kulturdager”.

Det er viktig at diskusjonen om våre fantastiske dager er 
åpen for deltakelse av døves kulturdager-kjernen. Det er 
viktig at vi diskuterer om det savnes noe i dagens kulturda-
ger-program eller om forandringen har vært til det beste for 
å holde denne tradisjonen gående. En åpen diskusjon om 
dette, som involverer alle interesserte i døvesamfunnet, gjør 
at vi kan beholde denne tradisjonen i minst 50 år til. 

Du kan lese mer om døves kulturdager-historien på side 22-
23 i dette bladet. 

Døves Kulturdager
- for hvem?

LEDER

Jannicke Kvitvær
redaktør
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Jubileumsdagene av døves kulturdagene i Bergen ble beæret 
med besøk av prinsesse Märtha Louise, som er Norges Døvefor-
bunds høye beskytter. Hun fikk sett Teater Manus forestilling 
”Jonas og Kroppen” og var tilstede under hele åpningen av årets 
døves kulturdager.

NDF samlet inn ønsker fra publikum
Under Døves Kulturdager i Bergen i august hadde NDF utstil-
lingsstand hvor vi i år samlet inn ønsker fra publikum og med-
lemmer. Ønsker som handler om hva Norges Døveforbund skal 
jobbe med under Stortingsperioden 2017-2021, disse ønskene 
ble skrevet ned på post-it lapper. Døves Tidsskrift legger frem 
noen av ønskene. 
Totalt samlet ND Finn 74 ønsker. De fleste ønskene handlet 
om barnehage og skoler, totalt 21 ønsker i denne kategorien: 
som tegnspråkopplæring i skolen, å få velge mellom nynorsk 
eller tegnspråk, tegnspråk som valgfag eller fremmedspråk på 
ungdomskolen, bedre tilbud for døve i skolen, likestilt tilrette-
legging for døve og hørselshemmede i skolen. Felles bomulighe-
ter for døve og hørselshemmede i videregåendeskole.
Seks ønsker i kategorien tegnspråk: blant annet at tegnspråk 
blir et lovfestet offisielt språk i Norge. Tegnspråkkurs i Norge. 
Syv ønsker om eldreomsorgen: Bedre eldreomsorg for døve. 
Statlig finansierte sykehjem for eldre døve. Retten til fritt al-
dershjem for døve. Tegnspråklige ansatte i eldreomsorgen. Mer 
penger/finansiell støtte og tilbud i seniorsakene.
Elleve ønsker om tolketilbudet i Norge: Bedre tolketilbud. 
NAV bør dekke internasjonal tolk. Styrke tolketjenesten med 
tolketurnus, døve tolker, døve ansatte osv. Brukermedvirkning 
for døve i tolketjenesten. Bedre tolkeopplæring. 
Fire ønsker om tilgjengelighet: Tegnspråk skal bli lettere til-
gjengelig for alle. Bedre tilrettelegging. Mer tilrettelegging og 
rettigheter til gruppen hørselshemmede. Døgnåpen bildetolk-
sentral.

I kategorien nødmelding kom det inn tre ønsker, alle ønsker 
med samme innhold: Nødmelding for alle.
Fire ønsker i kategorien døve flyktninger: Bedre rett til beskyt-
telse av døve flyktninger. Bedre tilrettelegging for døve på 
asylmottak. Bedre tolketilbud ved asylmottak. En hørselstest av 
flyktninger som del av helsesjekken.
Det kom inn to ønsker om tegnspråkopplæring til KODA (barn 
av døve voksne): tegnspråk som morsmål i barnehage og skole. 
Samt kom det inn tre ønsker til tegnspråkopplæring til søsken.
I kategorien diverse ble det samlet inn 13 ønsker: Lik tilgang til 
informasjon på videoer publisert på nett. Null arbeidsgiverav-
gift for døve og hørselshemmede ansatte. Fri passering av bom. 
Sosial pedagogisk tilbud knyttet til deltidsopplæring i Statped. 
Tegnspråkbøker for dyslektikere. Gratis tannhelse. Bort med 
Sylvi Listhaug. Døveidrett på lik linje med annen idrett når det 
gjelder økonomisk støtte. Kvotering til høyere utdanning. Flere 
høringsrunder før vedtak. Barneleir i Argentina i 2018. Mer 
synlighet.

100-års jubileum i 2018,  
forberedelsene går for fullt
2018 er jubileumsåret for Norges Døveforbund! Vi fyller 100 
år 18. mai 2018 og vi skal ha en rekke markeringer i løpet 
av 2018. Jubileum er en unik mulighet til å begeistre både 
storsamfunnet og tegnspråkmiljøet. Samtidig så har vi mål om 
å heve kunnskap om døve og hørselshemmede, og tegnspråk 
blant politikere og andre offentlige aktører. Vi skal synliggjøre 
norsk tegnspråk og døvekultur med en rekke markeringer:

Utvidet Døves Kulturdager 
Oslo Døveforening skal ha utvidet døves kulturdager fra 16.-
20. mai 2018. ODF og NDF skal ha en fagdag onsdag 16 mai 
der temaet er «norsk tegnspråk + universell utforming = Sant». 
18.mai er det jubileumsdag og da skal det være markering i 
rådhuset, samt visning av Teater Manus jubileumsforestilling 
samme ettermiddag med påfølgende festmiddag. 19-20 mai har 
vi kulturdager. Mer informasjon kan du finne på side – 29-30 i 
dette bladet eller på www.dk2018.no. 

Forbundsleder Hedvig Sinnes og Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i 
møte med prinsesse Märtha Louise før åpningen av kulturdagene.

Prinsesse Märtha Louise besøkte  
50-årsjubileet i Bergen

NDFs stand under Døves Kulturdager samlet inn ønskelapper fra publi-
kum.
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Nytt fra Norges Døveforbund

Frimerke
Hva er et godt jubileum uten jubileumsfrimerke? NDF samar-
beider med Posten om å ha jubileumsfrimerke under hele jubi-
leumsåret 2018. Frimerket skal ha tegnspråkmotiver og  slippes 
ut 10. november 2017.  

Jubileumsboka
Helge Herland (tidligere redaktør av Døves Tidsskrift), har 
gravd opp forbundets 100 års historie og gjort mange funn: 
Den viktigste saken for Norges Døveforbund i 1918 var å 
ansette flere døve prester. Det var spyttebøtte ved siden av 
talestolen i Bergen Døveforening på årsmøte 1950-årene. Det 
hersket voldsomt konflikt mellom tegnspråkgruppen og tegn-
språknorskgruppen i 1980-årene. 
Les mer om viktige, alvorlige og morsomme historier i boken. 
Boken gis ut på jubileumsdagen 18. mai 2018, men det er mu-
lig å forhåndskjøpe boken på jubileumsstafetten et par uker før.  

Jubileumsfilm
Så lenge filmkamera har vært tilgjengelig så har døve filmet 
hverandre. Døvesamfunnet har alltid hatt et nært og kjærlig 
forhold til videokamera, det betyr at det er mye videomate-
riell fra forbundets historie. Døves Media skal klippe sammen 
filmene til en kort jubileumsfilm

Jubileumsforestilling
Teater Manu setter opp en forestilling om forbundets første 100 
år. Her hyller vi arbeidet som har ført til rettighetene døve har i 
dag. Hva er det perfekte samfunn for døve? Forestillingen varer 
i overkant av en time.

Jim Vold, ny prosjektleder i 
NDF.

Jim Vold er nå engasjert som 
prosjektleder i NDFs prosjekt: 
Tegnspråkkurs = inkludering. Her 
forteller Jim litt om seg selv.

Jeg er 46 år, jeg kommer fra Jæren 
i Rogaland. Nå bor jeg for tiden i 
Sandefjord i Vestfold sammen med 
min samboer Ieva, en datter og en 
katt. For tiden har jeg fast jobb som 
rådgiver i Statped i Holmestrand. 
Nå har jeg delvis permisjon fra min 
stilling i Statped for å jobbe med 

Jubileumsstafett
En organisasjon som Norges Døveforbund klarer seg aldri uten 
lokale krefter! Vi hedrer døveforeningene ved å besøke lokal-
lagene mellom 27.april-16.mai (til sammen skal vi besøke 10 
døveforeninger). Det blir samling med foredrag om NDFs 
historie, visning av jubileumsfilm, samt jubileumsforestilling 
fra Teater Manu. 

Tegnspråk på melkekartong
Q-meieriene skal ha tegnspråk på melkekartongene fra mars-
mai 2018. Forestill deg en hørende familie, uten noen tilknyt-
ning til døve, sitter rundt frokostbordet. De ser på melke-
kartongen hvor det er bilder av enkelte tegn. De øver med 
hverandre, smiler og har det hyggelig med å få litt kunnskap 
om tegnspråk og å lære seg noen tegn. 

Jim Vold - ny prosjektleder i Norges Døveforbund
re som har døve og hørselshemmede barn i tegnspråk, og hjelpe 
andre lærere som underviser i tegnspråk.
Da jeg fullførte videregående skole på Bjørkåsen skole i Bergen 
i 1991, flyttet jeg til Hønefoss for å ta høyere utdanning der. 
Høsten samme år ble jeg varamann i Ringerike Døveforening. 
Året etterpå ble jeg leder i samme forening, siden da har jeg 
hatt ulike verv i ulike døveorganisasjoner. For tiden er jeg aktiv 
i Vestfold Døveforening og Norsk Døvehistoriske Selskap.  
Jeg har jobbet for døve (særlig barn) og tegnspråk, og jeg har 
alltid vært interessert i historieg. Jeg ble mer nysgjerrig på 
tegnspråk og døvehistorie i begynnelsen av 1990-årene. Jeg fikk 
ingen undervisning i tegnspråk eller døvehistorie på skolene (i 
Stavanger og Bergen) før jeg flyttet til Trondheim. 
Da jeg fikk erfart denne kombinasjon av døve, tegnspråk og 
historie, fikk jeg en følelse som gjorde at jeg ønsket å jobbe for å 
styrke tegnspråk og døvehistorie. Disse elementene er og med å 
skape en god identitetsbygging for oss døve. Gjennom mine er-
faringer ser jeg at Norge henger etter i forskning og utdanning 
innen tegnspråk, og som resulterer i en del utdatert informasjon 
og materiell om tegnspråk her i Norge.  

Som prosjektleder for Tegnspråkkurs = inkludering vil jeg 
påvirke og heve kvaliteten i tegnspråkundervisningen, og som 
igjen vil styrke tegnspråkets status i Norge, men jeg klarer ikke 
gjøre dette alene! Derfor må vi alle i fellesskap satse på å heve 
tegnspråkets status ved at det blir satt av ressurser til forskning 
og utdanning i tegnspråk! 

Arbeidet med den nye logoen til NDF

Logokomiteen arbeider videre med å utforme logo, som 
skal bygge på de utkastene som ble vist, og godkjent 
under landsmøtet. I høst vil det jobbes med å sluttføre 
 hoveddesignen og utforske videre muligheten for å 
 animere logoen. 

Parallelt med dette jobbes det også med å finne alternativ 
løsning til finansieringen.

Målet er en ferdigstillelse i god tid før 100-årsjubileet.

tegnspråkkurs-prosjektet i 50% stilling, fra 1. august 2017 til 
31. desember 2018.

Jims erfaring fra døveskoler og døveorganisasjoner er lang: 
Jeg begynte å jobbe på Nedre Gausen skole i Holmestrand høs-
ten 1992, i 1994 begynte jeg på den fireårige allmennlærerut-
danningen for døve i Trondheim (jeg var med i det første kullet 
hvor flere døve/hørselshemmede hadde mulig å ta utdanning 
samlet) og ble adjunkt i 1998. Frem til 2015 har jeg undervist 
døve elever på Nedre Gausen skole i Holmestrand og Auglend 
skole i Stavanger. 
I 2015 ble de statlige døveskolene i Sør-Norge avviklet og jeg 
begynte som rådgiver i tegnspråk på samme arbeidsplass. En 
stor del av mine arbeidsoppgaver i Statped er å undervise foreld-
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Norge rundt

Bli med på laget og verv en medlem til Norges Dø-
veforbund. Jo flere medlemmer du verver jo mer 
fordeler får du.

Fristen for å sende inn vervede medlemmer er 31. 
desember 2017

Verver du 3 nye medlemmer
• Får du medlemskap for kun 50,- i 2018

Verver du 5 nye medlemmer
• Får du medlemskap for kun 50,- i 2018
• To billetter til forestillingen "Gråtende hender" av 

Teater Manu (Verdi: ca 600,-)

Verver du 10 nye medlemmer
• Får du medlemskap for kun 50,- i 2018
• To billetter til forestillingen "Gråtende hender" av 

Teater Manu (Verdi: ca 600,-)
• Gratis inngang til NDFs 100 (Verdi: 1900,-)

Opplysninger som trengs ved verving av nye med-
lemmer: 

• Navn 
• Adresse
• Postnr & Sted
• Epost
• Fødselsdato
• Kjønn
• Medlemstype (se mer informasjon om medlems-

type på www.deafnet.no)
• Forening (Viktig: Ved direkte medlemskap i NDF 

uten å være medlem i lokallag, har en ikke krav 
på medlemsfordeler hos lokallaget. Vi oppfor-
drer derfor alle å være medlem i ett lokallag. 

BUFdir med ordliste  
på funksjonshemmetfeltet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har en ordliste med 
ulike ord fra funksjonshemmetfeltet. Det er en ordliste som 
forklarer betydningen av ulike ord.
På denne listen finner vi også ord som døv, tegnspråk, hør-
selshemmet, døvblind med mer. I tillegg til disse ordene kan 
vi også finne ord som har gått ut på dato, og BUFdir nevner 
at disse ordene er gått ut på dato: som for eksempel ordet 
døvstum. Samt forklarer de at ordet døvespråk og døvetolk 
ikke brukes, men at det heller skal brukes tegnspråk og 
tegnspråktolk. 

Du kan finne den komplette ordlisten på deres egne hjem-
meside: bufdir.no

NRK Skole satser på mer tegn-
språk på skole-siden til NRK
Før skolestart i august i år har NRK fått ut mer tegnspråk på 
hjemmesiden NRK Skole. De har i første omgang konsentrert 
seg om de yngste: nå er både bokstaver, tall og enkel matte lagt 
ut i tegnspråkversjon for førsteklassingene. Gå inn på www.nrk.
no/skole for å ta en titt.
NRK forteller at de vil satse på mer tegnspråktolkede klipp på 
denne siden.

Skaff  
medlemmer  
til Norges  
Døveforbund

Alle medlemmer ved et lokallag blir automatisk 
medlem hos Norges Døveforbund)

• Status (Døv - døvblitt - Hørselshemmet - Foreldre 
til hørselshemmet barn - Hørende)

Du fyller ut ett skjema når du har vervet medlem-
mer. Skjemaet kan du finne på www.deafnet.no. 
Det er ulike skjemaer for antall medlemmer som du 
verver. 

Du kan også se video på tegnspråk med informa-
sjon om vervekampanjen på www.deafnet.no
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Norge rundt

2.-4.juni 2017 ble det arrangert 50-års konfir-
mantjubileum for et konfirmant- og elevkull 
fra døveskolen i Holmestrand. Søndag 4.juni 
1967 ble totalt 14 elever konfirmert i Holme-
strand kirke, og nøyaktig 50 år senere møttes 7 
av disse til en stor jubileumshelg.

Klokka 15:00 fredag ettermiddag ankom konfirmantene 
Holmestrand Fjordhotell med sine ektefeller og/eller ledsagere. 
Vi samlet oss til hyggelig sosialt samvær før vi spiste middag på 
hotellet tidlig på kvelden. 
Etter middag dro vi inn til sentrum og fortsatte til stedet der 
døveskolen lå. Fordi tomta og bygningene nå er solgt fikk vi 
dessverre ikke komme inn på den gamle døveskolen; vi var bare 
utenfor og så oss rundt, det var likevel en hyggelig tur.
Lørdag formiddag dro noen av oss på utflukt til Verdens Ende 
på Tjøme. Vi gikk en tur der og fotograferte de flotte omgi-
velsene. Etterpå spiste vi en god lunsj på restauranten Verdens 
Ende Spiseriet og hadde det veldig hyggelig sammen. Lørdag 
kveld samlet vi oss til en nydelig festmiddag på Holmestrand 
Fjordhotell. Flere fortalte historier både fra konfirmasjonen og 
fra tiden som elev på døveskolen, vi brukte også god tid på å se 
gjennom flere bilder fra den gang. Det ble en flott og lang kveld 
med god mat, godt drikke og veldig hyggelig sosialt samvær.
Søndag 4.juni, nøyaktig 50 år etter konfirmasjonen, var vi så 
heldige å få være med på gudstjeneste i Holmestrand kirke. Før 
gudstjenesten kom presten for å hilse på oss. Han var veldig 
blid og hyggelig, han pratet litt med oss. Under selve gudstje-
nesten fortalte han hele forsamlingen i kirken om oss 7 og at vi 
var blitt konfirmert akkurat der for nøyaktig 50 år siden. Det 
var en rørende og flott opplevelse.
Etter gudstjenesten reiste alle hjem til sitt, fylt med mange min-
ner fra en fantastisk og minnerik helg.
Det var to av konfirmantene, Erna Haugan Nilsen (pikenavn 
Haugan) og Aud Hovde Høiberg (pikenavn Hovde), som stod 
som arrangører av jubileumshelgen.

50-års konfirmantjubileum i Holmestrand

2017, bak fra venstre: Knut Syvertsen, Dag Hafstad og Øyvind Ystheim. 
Foran fra venstre: Johanne Marie Nernes, Erna Haugan Nilsen, Aud 
Hovde Høiberg og Mette Emilie Kaupang Zeiffert.

1967, bak fra venstre: Knut Syvertsen, Dag Hafstad, Øyvind Ystheim, 
Reidar Brenden, Bjarne Øksnevad, Tor Eigil Ruud og Olstein Naustdal. 
Foran fra venstre: Per Emil Bredesen, Johanne Marie Nernes, Erna 
Haugan (Nilsen), døveprest Torodd Evjen Olsen, Lise Olsen, Aud Hovde 
(Høiberg), Mette Emilie Kaupang (Kristiansen) og Ole Gudbrand 
Skaarud.

Gaustad inviterer til åpne samtaler, råd og veiledning.

Tid: Torsdager kl. 13.30-15.30  
(tilbudet gjelder i hele høst fram til 14. desember 2017).

Eksempler på temaer du kan snakke med oss om:

• Temaer knyttet til det å leve som hørselshemmet

• Hvor du kan få hjelp dersom du strever med triste tanker 
eller angst

• Tilrettelegging i arbeidslivet

• Brev fra NAV og andre offentlige instanser

• Stress og belastnin¬ger som gjør hverdagen vanske¬lig 

• Råd om vedlikehold av høreapparater og andre hjelpemidler 

Her kan du treffe personer fra Rådgivningskontoret for syn og 
hørsel, og ansatte ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel 
og psykisk helse (NBHP).  Noen torsdager vil også likemenn 
fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og andre fagfolk 
være tilstede. Mer informasjon legges ut på NBHP sin face-
bookside i løpet av høsten. 

Vi har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og gis på tegnspråk, 
talespråk, norsk med tegnstøtte, eller ved bruk av tolk og 
andre hjelpemidler. Ingen bekymringer er for store eller små 
til å ta kontakt.

Sted: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk 
helse, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Bygg 3, 1. 
etasje. Spørsmål? nbhp@ous-hf.no / 22 92 35 02 / 951 57 782

Drop-in-samtaler på Gaustad høsten 2017
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Verden rundt

Døvefilm er Danmarks svar på Døves Media som vi har her 
i Norge. Den danske regjeringen har i sitt budsjettforslag for 
2018 foreslått å fjerne statstilskudd til Døvefilm. Hvis det skjer 
så kan ikke Døvefilm fortsette driften.

Døvefilm har eksistert siden 1963 og har hatt en stabil inntekts-
kilde i det statlige tilskuddet i alle år frem til år 2004, etter det 
har beløpet på tilskuddet minsket litt, men nå sier budsjettforsla-
get at Døvefilm skal miste hele tilskuddet som er på 7,2 millioner 
danske kroner. Dersom dette budsjettforslaget gjennomføres må 
Døvefilm avlutte sine oppdrag og arbeidskraft umiddelbart fordi 
de har ansatte som har rett på lønn frem til 2018.

Kutt av statlig støtte til danske Døvefilm

Alle grupper innenfor den finske tolketjenesten vil mulig bli 
rammet fra 1. januar 2018, Døve, døvblinde og hørselshemme-
de, samt tegnspråktolkene og de ulike tegnspråktolke-firmaene 
i det finske tolkesystemet vil oppleve store forandringer dersom 
den finske tolketjenesten Kela skal følge anbudsrunden som er 
blitt gjennomført i 2017.

Kela, som er navnet på den statlige finske tolketjenesten, gikk 
ut med en kunngjøring før sommer med resultatet av årets 
anbudsrunde. Et resultat som Kela har fått kritikk for fra det 
finske døvesamfunnet. Kela deler ut finansiell støtte til ulike 
tolkefirmaer som er leverandører under Kela, disse tolkefirma-
ene har ansatte tegnspråktolker. 

Tidligere har det vært slik at med anbudsrunder i det finske 
tolkesystemet så går alle oppdrag til den billigste leverandøren, 
og frem til nå har leverandørene kunnet bruke andre tolkefir-
maer som underleverandør dersom de ikke har kapasitet til å 
bestemte oppdrag selv. Nå vil Kela forby den ordningene, det 
vil si at leverandører ikke kan lenger bruke andre tolkefirmaer 
som underleverandører. Dette vil da gå ut over de tolkefirmaene 
som ligger dyrt på listen eller som ikke har fått plass på Kelas 
liste. 

Personer som bestiller tolk vil risikere å ikke få tolk på grunn av 
manglende kapasitet og tegnspråktolker vil sitte uten arbeid.

Tegnspråktolker er en utsatt gruppe, i Finland utdannes det 

Tolketilbudet i Finland raseres
døvetolker på universitetsnivå (4 års utdannelse), og disse vil 
nå stå uten arbeidsmuligheter fordi Kela ikke lenger betaler 
for døvetolker. Dette er et stort tilbakeskritt for framgangen 
med døvetolk-systemet. Gruppen som blir hardest rammet her 
er døve med spesielle behov, samt døvblinde og døve som er 
internasjonalt engasjerte.  

Det finske døveforbundet (FAD) og døvesamfunnet reagerte 
mot disse foreslåtte endringene med demonstrasjon og kam-
panje på sosiale medier #stopkela under vår, men reaksjonene 
og demonstrasjonen har ikke nådd frem. Kela har nå valgt å 
gjennomføre og følge opp resultatet og endringene etter an-
budsrunden 2017. 

Kritikken mot Kela er høy fra alle kanter, også fra internasjona-
le kanter. Døves Verdensforbund (WFD) og Verdensforbundet 
for tegnspråktolker har gått ut med en uttalelse om problemene 
Finland møter med Kela. Problemene i Finland er spesielt fordi 
Finland alltid har vært et forbilde når det gjelder rettigheter på 
tegnspråktolkområdet.

Det finske tolkesystemet er annerledes fra Norge, Norge er det 
eneste landet av de fire største landene i Norden som har en 
tolketjeneste som ikke har private tolkefirmaer som leveran-
dører etter anbudsrunder. Utfordringer Norge møter med det 
systemet vi har i Norge er derfor veldig ulikt utfordringene og 
problemene de andre nordiske landene møter på.

Danske Døves Landsforbund (DDL) er derfor rasende på 
regjeringen, spesielt i disse dager hvor Danmark for et par år 
siden anerkjente dansk tegnspråk. DDL har derfor opprettet en 
kampanje på sosiale medier med #bevardøvefilm, hvor de opp-
fordret alle i Danmark om å lage en 1-2 minutters video der de 
forteller hva Døvefilm betyr for dem og hvorfor det er så viktig 
for døvesamfunnet. 

DDL vil deretter klippe alle filmene til en film og bruke den i 
kommunikasjon med politikere. På den måten vil politikerne få 
se hva døvesamfunnet har å si gjeldende Døvefilm.

Døvefilm er den eneste bedriften som lager tegnspråklige 
programmer. Programmene sendes på den danske rikskanalen 
Danmarks Radio (DR) og inneholder alt av underholdning, 
nyheter, debatter og reportasjer om og av døve.

Det danske folketinget vil ta den endelige avgjørelsen i novem-
ber/desember, du kan gi din støtte ved å skrive under på en 
underskriftskampanje, link til denne kampanjen kan du finne 
på www.deafnet.no. 

av Jannicke Berge Kvitvær
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Verden rundt

2.-5. august 2018 går Nordisk Døves kulturfestival av stabelen i København. Døves Nordisk Kultur festival 
skjer hvert fjerde år, de ulike nordiske landende bytter på å være vert for arrangementet.

I år tilbyr  verten på mye nytt enn tidligere kulturfestivaler.

Mer informasjon om kulturfestivalen i 2018 kan du se på www.dnkf18.com/hjem. 
Du kan kjøpe billetter allerede nå, jo tidligere ute du er jo billigere er billetten.

Nordisk Døves Kulturfestival i 2018

Representasjoner
NDFs høye beskytter Prinsesse Märtha Louise har invi-
tert Norges Døveforbund til audiens på Slottet mandag 
16. oktober 2017. Det ble gjort et postalt vedtak om at 
Camilla Høiberg, Lubna Mehdi og Bjørn A. Kristiansen 
deltar.

FFOs valgkomite har forespurt om Lars Aksel Berg kan 
være kandidat til hovedstyret. AU har akseptert dette, 
som følge av det så deltar Berge som representant til 
FFOs kongress og representantskapsmøtet.
 
Ifølge et tidligere vedtak så skal generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen også delta på kongress og representant-
skapsmøte.

 

Halvårsregnskapet 2017              
Regnskapet viser et underskudd på kr. 45.000 mot det 
budsjetterte kr. 271.000. Prognosen for 2017 som helhet 
viser et underskudd på ca 650.000,- mot det budsjet-
terte kr. 1.076 mill. Lavere kostnader i administrasjonen 
og særlig gaver i forbindelse med jubileumsboken er 
forklaringen på bedret resultat.     
 
Forespørsel om juryoppnevning til  
Språkrådets tegnspråkpris 2018
Språkrådet har etablert en tegnspråkpris som skal deles 
ut for første gang i 2018 – under forbundets 100 års 
jubileet den 18. mai. De holder nå på å etablere en jury 
bestående av fire personer med variert språkbakgrunn. 
Språkrådet har spurt forbundsleder om hun kan tenke 
seg å sitte i juryen. Forbundsstyret har vedtatt at for-
bundsleder Hedvig Sinnes blir forbundets representant 
i juryen.

Klipp fra protokollen fra forbundsstyremøtet
30. september - 1. oktober
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Norske døve kvinner

best på frivillig arbeid! 
Statistikk over den norske døveorganisasjone

14 av landets 19 lokal- og fylkeslag svarte på 
en spørreundersøkelse som Døves Tidsskrift 
sendte ut før sommer, Døves Tidsskrift har 
lagt sammen svarene. Statistikken er basert 
på den norske døveorganisasjonen, både 
lokalt og nasjonalt, men den er ikke komplett 
da vi mangler opplysninger fra fem lokallag. 

Av de svarene DT samlet inn så har vi kom-
met frem til at det er totalt 53 kvinnelige til-
litsvalgte i Norge, mens det er 38 mannlige 
tillitsvalgte. Disse tallene er basert på både 
tillitsvalgte i NDF-sentralt (forbundsstyret) 
og NDF-lokalt (døveforeninger og fylkeslag).

5 av de 38 mannlige tillitsvalgte har rolle 
som varamedlem, mens 20 av de 53 kvin-
nene sitter som varamedlem. 

På lokalt og fylkesnivå
8 lokal/fylkeslag har ansatte i ulike stil-
lingsmengder, mens 6 står uten ansatte 

og drives helt på frivillig basis. I de 6 lokal/
fylkeslagene hvor det er ingen ansatte sitter 
totalt 13 menn som tillitsvalgt, på kvinne-
siden er tallet 27. Av disse 13 menn sitter 1 
som varamedlem, av de 27 kvinnene sitter 7 
som varamedlem.

Av de 8 lokal/fylkeslagene som har ansatte 
sitter det både 21 kvinner og 21 menn som 
tillitsvalgte. Av disse 21 kvinnene sitter 11 
som varamedlem, av 21 menn sitter 3 som 
varamedlem.

Landets styreledere består av 7 kvinner og 
7 menn. 4 av disse 7 kvinnelige styreleder-
ne er styreledere i lokal/fylkeslag som ikke 
har ansatte. 3 av disse 7 menn er styrele-
dere i lokal/fylkeslag som ikke har ansatte.

4 av 7 mannlige styreledere styrer i lokal/
fylkeslag som har ansatte. 3 av 7 kvinnelige 
styreledere styrer lokal/fylkeslag som har 
ansatte.

Lokallaget med yngste gjennomsnittsalder har en gjennomsnittsalder på 32 år. 
 Lokallaget med eldste gjennomsnittsalder har en gjennomsnittsalder på 64 år.

Hvor mange kvinner og menn sitter i landets lokallag? Hvor mange ansatte har 
 lokallagene? Noen har roller både lokalt og nasjonalt, noen har roller både som 
ansatt og som tillitsvalgt i to ulike organisasjoner. Hvordan ser den norske døve
organisasjonen ut egentlig?

av Jannicke Berge Kvitvær
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Ut i fra disse tallene kan vi se at det ikke 
er så veldig store skjevheter i likestillingen 
i den norske døveorganisasjonen, men vi 
kan se at de lokallagene hvor kvinnene 
dominerer mest er de lokallagene som ikke 
har ansatte. Og de lokallagene hvor menn 
dominerer mest er de lokallagene som har 
ansatte. Noe som betyr at norske døve kvin-
ner er overlegen når det kommer til frivillig 
arbeid.

La oss se nærmere på de lokallagene  
som har ansatte
8 lokal/fylkeslag har totalt en stillingsmeng-
de på 784 %. Av dette tallet består 564 % av 
mannlige ansatte, mens kvinnene har totalt  
230 % stillingsmengde.

Det er 14 mannlige ansatte med totalt 564 
% stillingsmengde i landets lokal/fylkeslag, 
mens det er 7 kvinner med totalt 230 % stil-
lingsmengde. 

3 av 8 lokal/fylkeslag har daglige ledere 
med flere ansatte. 1 av disse daglige ledere 
er kvinne og 2 er menn. 

Av disse 3 lokal/fylkeslagene er det totalt 9 
mannlige ansatte og 6 kvinnelige ansatte. 
Av disse kan vi se at mannlige ansatte har 
en stillingsmengde på totalt 530 %, mens 
kvinnene har en stillingsmengde på 210 %. 

Tallene her viser at hver av kvinnene har 
mindre stillingsmengde enn hver av menn.

2 av disse 3 lokal/fylkeslagene har egne 
ungdomskonsulenter/sekretær. Andre 
stillinger som disse lokal/fylkeslagene har 
er renhold, vaktmester, regnskapsfører og 
prosjektleder.

De øvrige 6 lokal/fylkeslagene som ikke har 
daglige ledere har ansatte som velferds/or-
ganisasjonssekretær og prosjektleder. Disse 
5 stillingene er på totalt 54 %. Her er 4 av 5 
menn og 1 av 5 kvinne.

Lokallag uten ansatte har høyere  
gjennomsnittsalder
Lokal/fylkeslagene som ikke har ansatte har 
styre med høyere gjennomsnittsalder. De 6 
lokal/fylkeslagene som står uten ansatte har 
tillitsvalgte i styret med en gjennomsnittsal-
der på totalt 9 år. 

De 8 lokallagene som har ansatte har tillits-
valgte i styret med en gjennomsnittsalder 
på totalt 7,95 år.

Det lokallaget med yngst gjennomsnitts-
alder (på 33 år) er et av lokal/fylkeslagene 
som står uten ansatt. Det lokal/fylkeslaget 
med eldst gjennomsnittsalder (på 64 år) 
er et av lokal/fylkeslagene som står uten 
ansatt.

På nasjonalt nivå
Forbundsstyret består av 10 tillitsvalgte hvor 
3 av disse tillitsvalgte er varamedlemmer. 5 
av disse 10 er kvinner og 5 er menn. Av de 
3 varamedlemmene er 3 menn. Gjennom-
snittsalderen i forbundsstyret er på 49,6 år

Fine tall i organisasjonen når det kommer 
til døve og hørende tillitsvalgte
Av totalt 82 tillitsvalgte i landets lokal/
fylkeslag-styre er 2 personer hørende. Trek-
ker vi inn forbundsstyret i NDF så har vi 3 
hørende personer av totalt 91 tillitsvalgte.

Er det dobbeltroller innad den 
norske døveorganisasjonen?
2 ansatte i NDF-nasjonalt sitter også som 
tillitsvalgte i NDF-nasjonalt. 2 ansatte i NDF-
nasjonalt sitter også som tillitsvalgte på 
lokal/fylkesnivå. 1 ansatt i NDF-nasjonalt er 
også ansatt på lokal/fylkesnivå. 

1 person i forbundsstyret sitter som sty-
releder på lokal/fylkesnivå. 1 person fra 
forbundsstyret sitter som styremedlem på 
lokal/fylkesnivå. 1 person i forbundsstyret 
er ansatt i lønnet stilling på lokal/fylkesnivå. 

2 av 14 lokal/fylkeslag har ektefeller som 
sitter i samme styre. 

NDFs stiftelser og utvalg
NDF har ulike underutvalg som jobber med 
ulike interesseområder, for eksempel se-
niorutvalget, foreldreutvalget og lignende. 
Personer som sitter i NDFs utvalg skal bli 
utnevnt av forbundsstyret i NDF. Samt har 
NDF 3 stiftelser, disse stiftelsene er Døves 
Media, Teater Manu og Ål Folkehøyskole og 
kurssenter for døve. Alle stiftelsene består 
av egne styre, det meste av styresammen-
setningen i  NDFs stiftelser blir bestemt av 
forbundsstyret i NDF.
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Døves Tidsskrift har ikke tall på hvor mange 
personer det er totalt i NDFs underutvalg, 
men DT har fått frem at 6 tillitsvalgte fra 
landets 14 lokal/fylkeslag sitter i ulike utvalg 
under NDF-nasjonalt.

3 ansatte på lokal/fylkesnivå sitter som re-
presentanter i NDFs stiftelser. 1 ansatt i en 
av NDFs stiftelser sitter som styreleder i en 
annen av NDFs stiftelse. 2 ansatte i Norges 
Døveforbund sitter som representanter i 
noen av NDFs stiftelser. 1 representant i en 
av stiftelsene sitter i en av NDFs underut-
valg. 1 representant i en av NDFs stiftelser 
sitter også som representant i en annen av 
NDFs stiftelse.

Lokallagenes undergrupper
Det er store forskjeller i hva lokallagene har 
i undergrupper under foreningene, DT nev-
ner her noen av lokallagenes undergrupper: 
12 av 14 lokal/fylkeslag har seniorgruppe. 3 
av 14 lokal/fylkeslag har ungdomsklubber.
5 av 14 lokal/fylkeslag har egne historie-
grupper. 1 av 14 har teatergruppe. 1 har 
kvinneforening. 1 har sjakkforening og 1 har 
bridgeklubb. 2 har egne komiteer for barn 
og foreldre. 1 har strikkekafé-gruppe. 1 har 
studentforening. Flere av disse 14 lokal/fyl-
keslag har et par undergrupper som er lagt 
på is. 

Er du nysgjerrig på hva slags undergruppe 
ditt lokallag har? Ta kontakt med ditt lokal-
lag og forhør deg med dem.

Representanter og ansatte under 30 år
9 personer under 30 år sitter som tillits-
valgte i landets lokal/fylkeslag. Av disse 9 er 
4 kvinner og 5 menn. 1 av disse 5 menn har 
rollen som varamedlem. 4 av 4 kvinner har 
rollen som varamedlem.

4 av 21 ansatte på lokal/fylkesnivå er under 
30 år, to av disse er ansatt som ungdoms-
konsulent/sekretær. 5 av 12 ansatte på 
nasjonalnivå er under 30 år. 

Norges Døveforbunds Ungdom har en egen 
representant med stemmerett i NDF-styret 
som er under 30 år.

Bakgrunnsinfo om denne  
undersøkelsen
- Undersøkelsen har ikke tatt med lærlin-

ger og praktikanter.

- Undersøkelsen har heller ikke sett på 
antall personer med ulike bakgrunn 
som for eksempel landsbakgrunn, 
LHBTQ eller personer med andre funks-
jonsnedsettelser. 

- Det er heller ikke gjort en helhetlig 
undersøkelse av ansatte og styrerepre-
sentanter i NDFs 3 stiftelser. 

- Undersøkelsen har ikke involvert en full 
oversikt over ungdomsorganisasjonen i 
Norge.

- 5 av landets lokal/fylkeslag har ikke 
svart på undersøkelsen.

- Statistikken er dermed pr 2017 ikke helt 
komplett og kan fortsatt utvides. 
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Vi fikk ekte svensk sommeridyll på Nordisk 
pensjonisttreff i Visby, Gotland, Sverige den 
14-19 august 2017.     

Hanseatiske Visby er Gotlands største småby, Skandinavias best 
konserverte middelalderby, og har vært på UNESCOs verdens-
arvliste siden 1995. 

Bymuren og katedralen er favoritter blant besøkende. En vand-
ring i den Botaniske hagen i Visby er også en vakker og fredfull 
opplevelse. I småbyen Visby er det lett å drømme seg bort i bro-
steinsbelagte gater med fargerike hus og blomstrende rosebusker. 

Første dag, mandag 14 . august var det tid for ankomst og inn-
sjekking  på hotellet Scandic Wisby like ved havna, for de som 
hadde meldt seg på til Nordisk pensjonisttreff. Med Sverige, 
Danmark, Island og Norge var vi med tolker til sammen 71 
personer. Vi savnet deltakere fra Finland.

Tirsdag 15. august delte vi oss opp i to grupper etter frokost. 
Vi ble deretter guidet rundt i Visby og fikk fortalt historien om 
Visby. Det var fint å vandre i brosteinsgater blant roser og rui-
ner. Etter lunsj var det fritt for besøk på museum eller handling 
i små butikker som besto av mye kunsthåndverk. 

Onsdag 16. august  var vi på utflukt med buss til Fårö og Lum-
melundagrotten. Fårö er Gotlands søsterøy som kun ligger 10 
minutters fergetur unna. Den lille øya på 113 kvadratkilometer 
består av kalkstein, men først stoppet vi ved Bergman senter. 
Her fikk vi innblikk i en av verdens mest kjente filmskaper, 
Ingmar Bergman med en 65 års karriere og flere enn 500 verk. 
Guiden vi hadde fortalte om den sterke relasjonen som oppstod 
mellom regissøren Bergman og innbyggerne på Fårö. Vi fikk 
også se bilder av Liv Ullmann og flere andre kjente skuespillere.
Deretter bar det av sted til kalksteinsformasjoner på Fårö, disse 
steinformasjonene blir kalt Rauker og er å se mange steder på 
øya. De mange vakre strender, sjarmerende bondegårder samt 
skulpturelle steinformasjoner gir øya et unikt landskap. Lunsj 
og drikke tok vi ved en liten fiskeplass på Fårö.
Herfra reiste vi videre med buss til Lommelundgrottan, hvor vi 
ble tatt 400 millioner år tilbake i tid. Her fikk vi informasjon 
om merkelige fossiler og vakre droppstensformasjoner og vi 
opplevde stillheten og mørket 500 meter inn i grotten. Grotten 
var kjølig med lite lys som ga skumle skygger.

Torsdag 17. august var det tid å prøve et spill som er typisk 
på Gotland: Varpa. De som var interessert fikk innføring av 
spillereglene. En fin formiddag der mange prøvde seg på spillet, 
mens andre satt og så på. 

Om kvelden  var det «Roliga timmen» med Charlotte Gustavs-
son og Julia Kankkonen. Vi var delt opp i 10 grupper. Morsomt 
innslag med spørsmål og svar. Hvilket land av de nordiske lan-
dene har eldst nasjonalflagg? Samt var det flere andre lærerike 
spørsmål. Jentene var flinke og alle gruppene var ivrige.

Fredag 18. august måtte vi forandre på programmet på grunn 
av dårlig vær, KUBBA-spillet ble avlyst da bakken var for bløt. I 
stedet ble det diskusjonstreff på «loftet» over frokost salen. Det 
ble diskutert navn på vår gruppe i de ulike nordiske landene, 
for eksempel så sier Norge ”seniorgruppen” mens Sverige frem-
deles sier ”pensjonistgruppe”. Det var også diskusjon om neste 
treff som blir i Danmark 2019, hvor vi kom med ønskeforslag 
på steder. Bendt Brøndum skal ta det med seg videre og disku-
tere det med Danmarkstyret/utvalget.
Noen var på shoppingtur og nøt kald buffetlunsj på Wisby 
stranda med ettermiddagen fri. Om kvelden var det tid for 
avsluttningsmiddag. Hele uka satt vi på runde bord plass til 8 
personer ved Wisby stranda, svært døvevennlig.
I konferansesalen etterpå var det to-timers standup med Gavin, 
en engelskmann som har bodd de siste fire årene i Finland. 
Gavin var kjempelett å forstå og  var veldig artig, vi fikk så mye 
latter og hadde det moro.

Så kom lørdag og det var tid for hjemreise, noen med fly og 
andre med båt til Nynäshamn. 

Lunsj og middag, sosialt samvær og underholdning ble gjort i 
Congresshallen Wisby Strand hele uken. Hver dag gikk vi  1 
km fra hotellet til Congresshallen for middag, det var fint vær de 
fleste dagene så det var en god trim. Svenskene Thyra og Ingvar 
hadde leid buss og kjørte de som var dårlige til bens. Frokost 
spiste vi på selve hotellet hvor vi bodde på, frokosten bestod av alt 
mulig og mye økologisk mat med fersk brød fra hjemtraktene.

Vi takker alle for flotte dager med svensk pensjonistidyll på 
Gotland.

EKTE SVENSK SOMMERIDYLL:

Seniorer på tur til Gotland
Av Unni Gran
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Tegnspråklærer-
forbundet

Av Solveig Uteng
Under inspirasjonsseminaret for tegn-
språklærere på Ål folkehøyskole og kurs-
senter lørdag 12. august 2017 ble delta-
kerne ved seminaret enige om å opprette 
et forbund for tegnspråklærere som nå 
har navnet Tegnspråklærerforbundet 
(TSLF) 

Hovedfokuset vil være å heve kvaliteten i 
tegnspråkopplæringen. Interimstyret be-
stående av Lena Tønder, Jim Vold og Sol-
veig Uteng skal klargjøre vedtekter som 
skal fremlegges på årsmøtet i 2018, kom-
binert med et seminar. Forbundet skal 
ha kontakt med andre tegnspråklærere-
organisasjoner i Europa.

«Nye» tegnspråkkurs

Flere døveforeninger i Norge har drevet 
tegnspråkkurs i Norge siden 1965. 
Norges Døveforbund har bistått med 
kurshefte i tegnspråk. Gjennom årene 
er det laget nye kurshefter og materiell. 
Disse har vært lite hensiktsmessig da det 
er mer basert på Tegn og Tale, eller Tegn 
Som Støtte (TSS), som ikke er tegnspråk. 
Det er norske ord som blir synliggjort. 
Norges Døveforbund har derfor søkt 
og fått tilskudd fra ExtraStiftelsen til 
et prosjekt for å utvikle et nytt konsept 
tegnspråkkurs som skal fokusere på tegn-
språk som et selvstendig språk.
Jim Vold er prosjektleder for prosjektet 
«Tegnspråkkurs = inkludering». Prosjek-
tet skal avsluttes i desember 2018. Han 
har fått i oppgave å se gjennom og skape 
kursmoduler, pedagogisk opplegg og 
tegnspråkvideo til tegnspråkkurs. Nett-
basert kurssystem skal benyttes da mange 
kursdeltakere vil kunne finne opplysnin-
ger og materiell på nett. 
Flere tegnspråklærere har fått med seg 
hva som skjer med tegnspråkkurs ute i 
Europa og der har de kommet ganske 
langt i forhold til hvor vi står nå. Det 
har vært to internasjonale konferanser 
for tegnspråklærere (LESICO) hvor flere 
nordmenn var med. Den første var i Pra-
ha, Tsjekkia i 2013 og neste var i Paris, 
Frankrike i 2015. Den tredje arrangeres 
nå i oktober i Basel, Sveits. I tillegg var 
det flere workshops om tegnspråkkurs, 
arrangert av European Network of Sign 
Language Teachers – ENSLT (Europeisk 
nettverk for tegnspråklærere). 
I Europa har flere land begynt å basere 
tegnspråkkurs på det felles europeiske 
rammeverket for språk (CEFR). Enkelt 
forklart er CEFR et verktøy som måler 
ferdigheter i tegnspråk gjennom avles-
ning, produserering av tegnspråktekst og 
samhandling med andre tegnspråkbruke-
re. Ferdighetene er delt i referansenivåer 
som A1 (nybegynner), A2, B1, B2, C1 og 
C2 (avansert bruker). 
Det brukes i Norge ved at innvandrere 
(både døve og hørende) må bestå nivå 
A2 i norsk for å få fast opphold i landet. 
Noen arbeidsplasser i Norge har språk-
krav (i norsk) ved nyansettelse, for 
eksempel kommuner som Oslo og Dram-
men. Det finnes ingen språkkrav i norsk 
tegnspråk her i landet. Kanskje det er 
en ide at det settes språkkrav til anset-
telser på arbeidsplasser der det snakkes 
tegnspråk?

Det eksisterer et CEFR i norsk tegnspråk 
hvor målgruppen er døve innvandrere 
som skal få fast opphold i Norge. Det 
ble utarbeidet av Kompetanse Norge 
(daværende VOX) i samarbeid med Signo 
Conrad Svendsen senter, Oslo Voksen-
opplæring Skullerud og Norsk språktest/
Folkeuniversitet etter et oppdrag fra 
Utdanningsdirektoratet. Norges Døvefor-
bund vil gjerne ha flere etater med i dette 
samarbeidet om et nytt CEFR i norsk 
tegnspråk, for eksempel universitet og 
høyskoler. Det «nye» CEFR skal ikke bare 
rettes mot norske innvandrere. Det vil 
også være et utmerket verktøy innen tegn-
språkkurs, utdanning av tegnspråktolker, 
lærere og andre relevante yrkesgrupper.
Det er så vidt satt i gang ulike seminar 
for tegnspråklærere hvor det fokuserer 
og kvalitet på innholdet i tegnspråk-
kurs. Det siste seminaret var på Ål med 
en stor gruppe tegnspråklærere fra ulike 
arbeidsplasser som døveforening, bar-
nehage, grunnskole, videregående skole, 
voksenopplæring, Ål, Signo og Statped. 
Målet med seminaret og workshops er 
at det skal heve undervisningskvaliteten 
på kurs slik at det kan være på lik linje 
med andre språkkurs. Ulike språkkurs 
(engelsk, tysk, spansk osv.) i Norge er 
basert på CEFR. 
Tegnspråk ble anerkjent som et eget språk 
med grammatikk i 1980-årene og offisielt 
anerkjent av Stortinget i 2009 gjennom St 
meld. 35, Mål og meining (2008-2009). 
På grunn av tegnspråkforskning i 1980- 
og 1990-årene, ble det svært populært 
for lærere å komme med en god del teori 
om tegnspråk for å fremheve vårt språk i 

kursene. Det ble mye teori, mens delta-
kerne var mer interessert å kommunisere 
framfor å lære teori. 
Prosjektleder skal jobbe med å oppfriske 
kursmoduler slik at tegnspråkdeltakere 
skal fokusere på kommunikasjon på 
tegnspråk og kutte ut en del unødven-
dige teori om tegnspråk. Samtidig skal 
han tilføye en del kultur som er typisk 
for døve. Kursmodulene vil bli felles for 
alle døveforeningene som arrangerer 
tegnspråkkurs. Han vil se på hvordan 
tegnspråkkurs i utlandet er bygd opp og 
trekke erfaringer derfra til prosjektet. 
Det er planlagt å teste det nye innholdet på 
ett eller to tegnspråkkurs våren 2018. Høs-
ten 2018 er det planlagt å kurse ulike døve-
foreninger i det «nye» tegnspråkkurset.

Av Jim Vold
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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 Nedre Storgate 37, 
3015 Drammen. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvtimes 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

Husverten ser  
i postkassen min
Jeg har flyttet inn i leid leilighet og husverten 
er veldig hyggelig og behjelpelig. Nesten for 
mye behjelpelig fordi han henter posten for 
meg og legger den på trappen til meg. Han 
har riktignok ikke åpnet posten, men jeg 
synes jo likevel at posten er litt privat og jeg 
har ikke bedt ham om å gjøre dette. Den 
postkassen som jeg disponerer kan ikke 
låses og jeg kan ikke se at det er noe felles 
postkasser i nabolaget der jeg kan henge 
opp en låsbar postkasse slik at ikke husver-
ten går i postkassen min. Hvordan skal jeg 
forholde meg til dette?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det at husverten din henter posten og 
legger den på trappen er ikke direkte 
straffbart etter straffeloven § 205 om 
krenkelse av retten til privat kommunika-
sjon siden han ikke skaffer seg tilgang til 
innholdet. Likevel, så er det som ligger i 
postkassen privat. Jeg vil anbefale deg å 
ta det opp med utleier og bare fortelle 
ham kort at du setter pris på omtanken 
men at han ikke trenger å ta inn posten 
for deg.

Kvaliteten på tegnspråk
opplæring i barnehagen
Kan vi som foreldre kreve at barnet vårt 
får en barnehage der hele personalet kan 
tegnspråk? I dag så er det bare noen få 
ansatte som kan tegn og disse bruker tegn 
til tale. De bruker samtidig stemmen og gir i 
prinsippet taleopplæring samtidig.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Til ditt første spørsmål om tegnspråk 
kvaliteten så gir barnehageloven § 19h 
rett til tegnspråkopplæring. Dersom det 
viser seg at personalet i realiteten gir 
opplæring i tegn til tale så er det noe 
annet enn tegnspråk. I så fall oppfyller 

ikke denne «tegn til tale opplæringen» 
barnets rett til tegnspråkopplæring. 

Til ditt andre spørsmål om man kan 
kreve at alle i barnehagen snakker 
tegnspråk, så er svaret nei. Barnehagen/
kommunen står fritt til å velge å etter-
komme et ønske om at hele personalet 
skal bruke tegnspråk, men det å kreve 
dette er ikke en rettighet som kan utle-
des fra barnehageloven § 19h. Jeg viser til 
prop.103L (2015-2016) punkt 7 hvor det 
står: «Tilbudet til barn med hørselshem-
ming organiseres ulikt i kommunene. 
Noen kommuner har opprettet egne 
barnehager som er spesielt tilrettelagt 
for barn med hørselshemming, hvor det 
blir tilbudt et tegnspråklig miljø… Utdan-
ningsdirektoratet har utarbeidet en egen 
veileder for opplæring av barn og unge 
med hørselshemming. I veilederen infor-
meres det om hvilke rettigheter barna 
har og hvordan hjelpeapparatet på best 
mulig måte kan ivareta barna.»

Rett til å dø?
Jeg har en venn som er veldig deprimert og 
ønsker ikke lenger å leve. Vedkommende 
nekter å ta imot hjelp. Jeg ønsker ikke å 
være respektløs verken for livet eller loven 
og lurer derfor på om det er mulig å hjelpe 
vedkommende til å avslutte livet på lovlig 
vis.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Assistert selvdrap og såkalt eutanasi 
(handling der legen forkorter pasientens 
liv) er forbudt i Norge. En som medvir-
ker til selvdrap kan etter straffeloven § 
277 risikere opp til 15 års fengsel. Den 
som eventuelt mislykkes i å begå selvdrap 
på seg selv risikerer imidlertid ikke straf-
feforfølgning fordi det bl.a. vil bryte med 
prinsippet om rett til privatliv, jf. EMK 
art. 8, men vedkommende kan likevel bli 
underlagt tvungen helsevern. Utover det 
å være en venn som lytter så vil jeg an-
befale deg å skaffe profesjonell medisinsk 
hjelp og råd. Ved akutt selvmordsfare 
ring 113. Du har plikt til å hindre at noen 
tar sitt eget liv selv om vedkommende 
ikke vil ha hjelp.

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

Fra og med mai 2016 sluttet 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. 
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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
 
Liv Sundby, Blystadlia,  
født 25.01.46, gikk bort 17. april

Målfrid Signe Brauti, Steinkjer,  
født 28.03.1925, Steinkjer,  
gikk bort 8. januar 

Iris Jansen, Bergen,  
født 02.12.1920, gikk bort 26. mai

Unni Henriette Sæter, Lillestrøm,  
født 09.06.1940, gikk bort 19. juni

Reidun Johansen (tidl. Hansen), Oslo, 
gikk bort 9. august.

Ingard Sørhaug, Bergen, født 21.10.1929, 
gikk bort 22. august.

Aud Kitty Berge, Stavanger,  
født 05.12.1931, gikk bort 11. september 
2017.

Slutt med runde år 
i Døves Tidsskrift
 
Døves Tidsskrift slutter nå med runde 
år i bladet. Redaksjonen har mot-
tatt flere henvendelser de siste år med 
ønske om at bursdagsdatoer ikke skal 
komme på trykk i bladet, av respekt 
for at flere ønsker dette velger Døves 
Tidsskrift nå å slutte med å trykke 
runde år. 

Du er likevel velkommen til å sende 
inn en bursdagshilsen, en hilsen eller 
et minne som du vil dele med leserne 
av bladet. Det som vi mottar av våre 
medlemmer vil vi fremdeles trykke på 
personalia-sidene.

Vi fortsetter med informasjon om 
dødsfall og å trykke minneord om 
enkeltpersoner som vi mottar fra 
foreninger. Etter mange år som aktiv medlem i Norges 

Døveforbund-Stavanger er det med tunge 
hjerter å meddele at Aud Kitty ikke lenger 
er med oss. Hun sovnet stille og fredelig 
inn en mandagskveld, den 11. september 
2017, etter kort tids sykeleie. Hun ble 85 år 
gammel.

Den 19. september 2017 tok en fullsatt 
Hinna kirke avskjed med Aud. Et inn-
holdsrikt liv er nå slutt, og mange sitter 
igjen med sorg og savn. 

Aud ble født den 5. desember 1931 på Heg-
gelia i Berg kommune, Senja. Der vokste 
hun opp på gårdsbruk med foreldre og 3 
søstre. Etter hvert begynte hun på døvesko-
len i Trondheim, hvor hun fikk venner for 
livet. Senere gikk hun på yrkesskolen for 
døve jenter i Stavanger, byen hvor hun traff 
Stavangermannen Lars Berge. De fikk 2 
barn, 3 barnebarn og 4 oldebarn. 

Hun var et trofast medlem i Stavanger Dø-
ves Idrettsforening (SDIF) helt siden 1951. 
Med sitt lune smil, gode vesen, og en stadig 
optimisme, var hun en positiv bidragsyter i 
idrettsforeningen i over 66 år.

Aud Kitty Berge til minne
Som aktiv håndballspiller i en periode, 
deltok hun på mange klubbmesterskap, 
men det var gjennom sine mange verv i 
foreningen hun virkelig fikk skinne. 

Som kasserer for hytta på Vistnes, oppar-
beidet hun seg verdifull erfaring, som hun 
tok med seg videre da hun ble hovedkasse-
rer for SDIF. I tillegg var hun en av pådri-
verne til å organisere og delta på dugnader i 
hyttene på Vistnes og i Sirdal.

I 1994 mottok hun SDIFs hederstegn som 
symbol for sitt trofaste medlemskap, og 
lange tjeneste i styret.

Selv i høy alder var hun aktiv, hennes siste 
verv var styremedlem i idrettsforeningen 
frem til 2004. Utenom dette var hun med 
på de fleste arrangementene som ble arran-
gert, også frem til nylig. Senest i januar 2017 
var hun med på SDIFs idrettsgalla. Hun var 
også ofte innom SDIFs kontor for å slå av en 
liten prat, hilse på, eller bare gi en god klem.

For Døves Menighet i Stavanger var Aud 
aktiv som styremedlem i en periode på ti 
år, hun var ofte i Døvekirken. Senere har 
hun også vært aktiv i Stavangers senior-
gruppe som kasserer.

Døvesenteret i Stavanger vil huske Aud 
Kitty som en glad og positiv kvinne, alltid 
sprudlende og full av liv. Hun inkluderte 
alle med varme og omsorg, både unge og 
eldre, og hun brukte tid på andre mennes-
ker og lot dem føle seg sett og verdsatt.

Aud, med sin positivitet og utstråling, vil bli 
dypt savnet. Hun etterlater et stort tomrom, 
og savnet blir merkbart. Vi lyser fred over 
Aud Kitty Berge sitt gode og varme minne.

Våre tanker går til hennes familie.

- Styret i Stavanger Døves Idrettsforening
- Norges Døveforbund-Stavanger 
- Seniorgruppen



174/2017 Døves Tidsskrift

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 
saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. Innsendte tekster skal være på maks 750 ord. DT forbeholder seg retten til  

å forkorte innlegg, vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Syn på 
saken

Døve og hørselshemmedes rett til tidlig språk i Oslo

Som foreldre opplever vi at retten til et tidlig og fullverdig 
språk for døve og hørselshemmede barn i barnehagesekto-
ren i Oslo kommune håndteres uklart.

Døve og hørselshemmede barn integreres i vanlige bar-
nehager i Oslo. Det finnes også en spesialbarnehage der 
ansatte som kan tegnspråk jobber i separerte avdelinger 
der døve og hørselshemmede barn integreres med hø-
rende barn. I tillegg til å informere om kurs i tegn til tale 
i spesialbarnehagen, er tegn til tale en del av den daglige 
kommunikasjonen med døve og  hørselshemmede i Oslo. 
Det er uklart hvor mye tegnspråk som tilbys i praksis der. 
Tilbudet fremstår i flere tilfeller som spesialpedagogisk, 
supplert med diffuse formuleringer om tospråklighet.

I den konsensusbaserte litteraturen er en oppsplitting av 
døve og hørselshemmede barn og bruk av tegn til tale 
assosiert med ikke-tegnspråklige tilbud. Relevant her er 
at det er indikasjoner på at tegnspråklige tilbud kan ha 
en preventiv effekt mot reduserte kognitive og språklige 
evner sammenlignet med ikke-tegnspråklige tilbud.

Ansatte i Oslo kommune har informert oss og andre om 
at det er "foreldre som har skylden" for den begrensede 

mengden tegnspråk i spesialbarnehagen uten en nærmere 
forklaring av hvilke foreldre det gjelder. Vi er også blitt 
fortalt av ledere at man har "gode erfaringer" med da-
gens tilbud uten at det er gjøres rede for hvem som har 
disse erfaringene eller hvordan man konkluderer med at 
erfaringene er gode. Man sitter igjen med et inntrykk av 
faglig usikkerhet og til dels store utfordringer med å gjøre 
rede for tilbudet.

Enkeltindivider i kommunen har gjort oss oppmerk-
somme på paragraf 19 i barnehageloven. På spørsmål fra 
oss har de samtidig understreket at paragrafen i vårt til-
felle kan brukes for å be om støtte fra voksne ansatte som 
kan tegnspråk. Det ble lagt til at en oppsamling av døve 
og  hørselshemmede barn, med tanke på å danne naturlige 
tegnspråkmiljøer, ikke inngår i kommunens tolkning av 
paragraf 19.

Vi er oppriktig bekymret for at den tidlige innsatsen i 
Oslo i liten grad er tilrettelagt for å beskytte døve og hør-
selshemmede barn mot språklig deprivasjon.

Dag Lindeberg

Dette sa sjefen på Fratelli i Børsa (Skaun i Sør Trøndelag), da 
han bad oss hjelpe seg å lage store plansjer av tegn til å henge i 
resturanten. Sjefen på Fratelli heter Huseyin Eken.
Jeg har selv en døv datter, og er utdannet tegnspråktolk. Vi ble 
veldig glade for forespørselen. Min mann Eirik og jeg fikk laget 
plakater med aktuelle tegn for resturanten, og laminert disse. 
Deretter dro vi tilbake til resturanten sammen med min døve 
datter Heidi Penelope Seem Aasbø og hennes kjæreste Tom 
Inge Ovesen. Vi leverte plansjene og fikk tatt noen bilder. 

Plansjene med tegn og håndalfabet henger på veggen inne i 
resturanten.

Fratelli i Børsa serverer pizza, burgere, kebab, diverse kjøttretter 
og salater. Signaturretter som “Limousin ALL IN” smaker helt 
fantastisk! Servicen er veldig god, vi blir aldri misfornøyd med 
maten og dessuten er betjeningen TEGNSPRÅKVENNLIG.

Med hilsen Synnøve Aasbø

«Alle språk er like viktig...»
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Bernardas hus
– sterke kvinner – sterk forestilling!

Tekst: Jannicke Berge Kvitvær. Foto: Urban Jörén

Klassisk familiedrama
Bernardas hus er en klassiker skrevet 
av spanske Federico García Lorcas, 
dette var hans siste verk, og handler 
om en kvinne ved navn Bernarda Alba. 
Etter at mannen hennes dør bestem-
mer Bernarda seg for å gå inn i en åtte 
år lang sørgeperiode. Her tvinger hun 
døtrene sine til å være med på sorgen og 
låser derfor seg selv og døtrene hjemme, 
i tillegg til døtrene er også hushjelpen 
innestengt. Det er mye intriger mellom 
døtrene og rivaliseringen er stor. Vi får 
her følge syv karakterer som gjenspeiler 
tanker og følelser som representerer 
ulike generasjoner. 

Noen av døtrene representerer kjærlig-
het og rosenrøde drømmer, andre er 
mer konservative og mer sjalu av seg og 
andre igjen står for både kvinnefrigjø-
ring og at døve er likeverdige med alle 
andre i samfunnet. I originalmanuset er 
ikke karakterene i Bernardas hus døve, 
men stykket og manuset er skrevet om 
(av Jenny Schöldt) slik at Bernarda og 
hennes fem døtre er alle døve. Innenfor 
husets fire vegger får vi følge dialoger 
mellom søstrene, hushjelpens rolle og 
moren Bernardas kontrollerende og 
strenge disiplin. Mens kampen og dis-
kusjonen pågår hjemme følger familien 
også med på det som skjer utenfor fra 
stuevinduene, hvor fascismen spirer 
frem i samfunnet, noe som truer døve-
samfunnet og som vekker en urolighet 
hos familien… 

Livlig og intens forestilling
Forestillingen inneholder også mye 
mørk humor som sitter fast hos publi-
kum lenge etter forestillingens slutt. 
Momenter, poesi, dans, bevegelser og 
replikker som brenner seg inn i publi-
kums hukommelse. En slik forestilling 
tar lang tid å glemme, det er også en 
forestilling du gjerne kan se flere ganger 
for å få med deg nye detaljer. Det som er 
spesielt med denne produksjonen er at 
det døve publikum kan relatere seg med 
det som skjer i historien på en spesiell 
måte. Historien utspiller seg på 1930-tal-
let i Spania, på den tiden var døve og 
tegnspråk noe en skammet seg over. 

Men hva det døve publikum kan kjenne 
seg igjen i er kampen mellom å være seg 
selv som døv, og av frykt være opptatt av 
hva andre tenker om en. Ett eksempel 
er at Bernarda som tilhører den eldre 
generasjonen – også er veldig opptatt 
av at familien skal ha en perfekt fasade, 
dersom de gjør en feil vil hele storsam-
funnet dømme dem. Her trekkes det 
også inn kvinnesyn. Som kvinne er 
Bernarda opptatt av at kvinnens rolle er 
under mannen, mens døtrene – i ulike 
grad mener noe annet. Dette kvinnesy-
net og redselen av å gjøre feil som døv er 
noe av det som skaper konfrontasjoner i 
hjemmet. Ett annet eksempel på hva vi 
kan le av er hvordan Bernarda behand-
ler hushjelpen sin på, hushjelpen er 
hørende og veldig ydmyk. Hun tilhører 
en lavere status av samfunnets rangord-

ning og jobber hos familien. Bernarda 
ser ned på hushjelpen fordi hun nettopp 
kanskje gjennom å bli sett ned på av 
hørende i samfunnet – utagerer sine 
følelser ved å behandle hushjelpen som 
en hund?

Karakterer med sterke  
personligheter
Det er et sjeldent syn å få oppleve syv 
tegnspråklige kvinner på scenen. Skue-
spillerne lever inn i rollene sine og viser 
sterke personligheter. Hver og en karak-
ter gjenspeiler noen du kjenner, enten 
deg selv eller noen du ønsker å være. 
Kjemien og samspillet mellom skuespil-
lerne er en fryd å få med seg. 

Å se Mira Zuckerman i rollen som 
Bernarda er en fryd fra første til siste 
sekund. Hun viser et elegant skuespill 
med et frydende scenespråk som også 
forteller at hun er en godt erfaren 
skuespiller. Dawn Jani Birley (Finland), 
Mette Marqvardsen (Sverige) og Aino 
Hakala (Finland), alle tre har spilt i 
Norge tidligere, er suverene i å fremføre 
scenespråket – på ulike språk i ulike 
land. Andre skuespillere som imponerer 
er Marie-Thérèse Sarrazin (Sverige) i 
rollen som hushjelpen, samt Rebecca 
Drammeh (Sverige) og scenedebutanten 
Cecilia Järbrink (Sverige). Alle skuespil-
lerne utstråler sin egen karakter på sine 
egne fantastiske måter.

Et samarbeid mellom de tre nordiske tegnspråkteatrene resulterte i ett teaterstykke
som gjorde ett stort inntrykk. Teaterstykket «Bernardas hus» har hentet stor suksess

både internasjonalt og på hjemmeplan de siste månedene. Med hjemmeplan menes det
i Norge, Sverige og Finland.

Samarbeidet er mellom det norske Teater Manu, den svenske Riksteaterns Tyst Teater
og det finske teateret Teater Totti. Initiativet til dette samarbeidet ble tatt av Sverige

og det ble hentet inn skuespillere fra hver av disse tre landene.
Fra Norge har vi Mira Zuckerman i rollen som Bernarda. 
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Scenespråket  
– hvilket språk?
Scenespråket var fantastisk, tydelig og 
emosjonell. Men tre ulike teatre fra 
tre ulike land med tre ulike tegnspråk: 
hvilket språk ble da tatt i bruk?

Teaterstykket hadde premiere i Reims, 
Frankrike under festivalen Clin d´Oeil, 
der var språket på internasjonale tegn. 
Ifølge Tyst Teater så var tanken at pro-
duksjonen skulle foregå på internasjo-
nale tegn utenfor Sverige, og på svensk 
tegnspråk når de turnéer i Sverige. 

Dette ble endret like før premieren: det 
ble bestemt at språket da skulle foregå på 
internasjonale tegn under alle forestil-
linger, men når forestillinger ble vist i 
Norge hadde de norske tegn for bestem-
te ord som ble blandet sammen med de 
internasjonale tegnene. Likeså ble det 
gjort med finske tegn i Finland og sven-
ske tegn i Sverige. Stemmetolkningen ble 
utført på det svenske talespråket.

Denne språkløsningen kan diskuteres: 
for eksempel kunne man oppleve at på 
den enkelte skuespilleres hjemmeplan 
kunne språket gjerne bli fullstendig på 
landets nasjonale tegnspråk, det vil si 
den enkelte skuespillernes modersmål. 
Disse skuespillerne som gjorde det viser 
at de kan flere språk flytende og veksler 

lett på språkene, for dem er det kanskje 
vanskelig å bare bruke enkelte svenske 
tegn blandet med internasjonale tegn 
når de kan svensk tegnspråk flytende.

Men man opplever en forstyrrelse når 
det kommer til dette under forestil-
linger, for plutselig kunne en svensk 
skuespiller ta i bruk mer svensk tegn-
språk enn internasjonale tegn under en 
forestilling i Sverige, i en scene der hun 
har dialog med en annen svensk skue-
spiller som hadde sine replikker på kun 
internasjonale tegn. 

Det viser at skuespillere som kan ulike 
språk har ingen problemer med å bytte 
på ulike språk i de ulike landene, mens 
skuespillere som er nye i internasjonale 
tegn kanskje ble bundet til å bruke 
denne språkvarianten under alle forestil-
linger?

Det fine med språk er at språk kan 
læres. Kanskje det i fremtiden bør satses 
på skuespillere som kan ulike språk når 
det kommer til produksjonssamarbeid 
på tvers av landene, slik at man slipper 
å se ulike språk under en og samme 
dialog?

Det må også nevnes at oppsetningens 
internasjonale tegn var mer nærmere 
amerikansk tegnspråk enn på internasjo-
nale tegn.

Når det kommer til stemmetolkningen 
så hadde produksjonen en annen måte 
å gjøre det på, en måte som det norske 
publikum ikke er helt vant til. Gjennom 
Teater Manus oppsetninger er vi vante 
til at stemmetolken sitter på første rad 
med andre i publikum, mens under 
oppsetningen av Bernardas Hus ser vi 
at Marie-Thérèse Sarrazin som spiller 
hushjelpen også var stemmetolk. Hun 
spiller både en rolle på scenen og stem-
metolker samtidig, og dyktig som hun 
var ble hun en naturlig del på scenen. 
Denne stemmetolk-måten er helt vanlig 
i Riksteaterns Tyst Teaters oppsetninger.

Nesten bare døve  
i produksjonsteamet
En annen ting som DT vil løfte frem er 
at hele produksjonsteamet nesten bare 
består av døve: det er ikke ofte vi får se 
det, og dette betyr at døvesamfunnet 
har mange ulike individer med ulike 
kompetanser å tilby på. 

Det er ikke første gang teatrene i 
Norden kjører et samarbeid, tidligere 
samarbeid er blant annet Fame fra 2012, 
Nattgjester fra 2010 og Odysséen fra 
2007. Man håper på flere samarbeid i 
fremtiden og at vi får gledelig gjensyn 
med skuespillere fra andre land.
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Av Truls S. Yggeseth

Som del av efsliDI-komiteen og som 
styremedlem i det norske Tolkeforbun-
det deltok jeg på generalforsamlingen 
og konferansen der. Som styremedlem i 
Tolkeforbundet skal jeg jobbe for tegn-
språktolkenes rettigheter og etablere ett 
system for norske døve tegnspråktolker 
slik at Norge i fremtiden også har et vel 
etablert system med døve tegnspråktol-
ker. Døve tegnspråktolker er utbredt og 
begynner å bli godt etablert i flere andre 
land, behovet for døve tegnspråktolker er 
stort og nødvendig. 
Vi i efsliDI hadde ansvaret for ett semi-
nar som fant sted rett før efslis gene-
ralforsamling og konferanse, dette var 
efsliDIs sjette seminar. EfsliDI har som 
vedtak å være vert for to arrangementer 
i løpet av et år, tildigere seminar fra i år 
var ett ”spring school” (ett ”vår kurs” red.
anm) i Lithuania 31. mars til 2. april i 
år. Seminaret i Toulouse var årets andre 
arrangement. Tilsammen var det 15 
deltakere fra 10 forskjellig land; Belgia, 
Frankrike, Italia, Japan, Nederland, 
Serbia, Storbritannia, Sverige, Tyskland 
og Østerrike.
Dessverre var det ingen norsk deltakelse 
i årets efsliDI-seminarer, jeg håper at det 
i framtiden kommer flere norske døve 
som er interesserte i å bli tegnspråktolker 
og som blir med på efsliDIs arrangemen-
ter. Norge har ett stort behov for døve 
tegnspråktolker, i likhet med behovet 
som finnes i andre land. Norge har pr 
dags dato ingen offentlige tilbud i døve 
tegnspråktolker selv om mange døve 
har stilt opp som tegnspråktolker til for 
eksempel i forbindelse med asylsaker, 
internasjonale arrangementer som blir 
arrangert i Norge.
For cirka to måneder siden ble det i 
USA opprettet en egen organisasjon for 
døve tegnspråktolker etter inspirasjon 
fra efsliDI. USA mente at det var på 
tide at de skulle ha noe lignende, man 
kan derfor si at efsliDI er et forbilde for 

land utenfor Europa. Mange land føler 
seg lettet, hjemme og velkommen med 
efsliDI, spesielt i land hvor nasjonale 
tegnspråktolkeforbund ikke vil ta i mot 
døve tegnspråktolker. Dette er en kamp 
som efsliDI jobber med, at døve tegn-
språktolker blir likestilte som hørende 
tegnspråktolker. Døve som tegnspråktol-
ker er egentlig ikke nytt, dette er noe som 
har eksistert i årevis uten noen form for 
status og anerkjennelse.
EfsliDI-komiteen går ikke med store 
forandringer etter Toulouse, de fleste i 
komiteen er samme som før. Deltakerne 
fra efsliDI-seminarene ønsket at alle fire 
som sitter i komiteen skal fortsette, men 
en av fire i komiteen har vært aktiv i to år 
og ønsket derfor å gå av, så komiteen fikk 
derfor inn en ny person i teamet. NAVN 
på alle i komiteen?

Årets tema på  
efsliDI-seminaret 
Fokuset og temaet var delt i to forskjel-
lige områder: “Samarbeidstolkning i 
medisinske sammenheng” av Nigel Ho-
ward og ”Tolkning for døve asylsøkere: 
lovlige og etiske utfordringer” av Thierry 
Haesenne.
Første dag gikk vi gjennom samarbeids-
tolkningsteknikker mellom døv-hørende, 
døv-døv og hørende-hørende i medisin-
ske omgivelser. Et tolketeknikk som 
også fungerer i de andre situasjoner, men 
hovedfokuset her var medisinske situasjo-
ner. Workshopet fordypet seg i hvordan 
en skal gjenkjenne og utnytte best mulig 
visuell tolkning i 3D, for eksempel av den 
menneskelige anatomien eller organer 
som hjernen, hjertet, leveren med mer. 
Tolketeknikken viste at samarbeid mel-
lom døve og hørende tolker gir ett mye 
bedre resultat, den døve eller hørselshem-
mede pasienten får bedre forståelse av all 
tungvint og komplisert informasjon fra 
legen via en døv tegnspråktolk.
Det andre temaet gikk vi gjennom dag 

Tolkning i medisinske, psykiske og lignende 
helsetjenester – EFSLI og EFSLIDI i Frankrike

EFSLI (Europeisk Forum for Tegnspråktolker) hadde konferanse og generalforsamling perioden 8.-10. 
September, mens EFSLIDI (Komiteen for døve tegnspråktolker) hadde sitt arrangement 6.-7. Septem-
ber, altså like før EFSLIs arrangement. Stedet var Toulouse i Frankrike. Temaet for konferansen var 
“What's up Doc? Tolking i medisinske, psykiske og lignende helsetjenester". 

nummer to, her fokuserte vi på å forstå 
bedre av europeiske lover angående 
asylsøkere/flyktninger og de etiske utfor-
dringene som oppstår for døve tegnspråk-
tolker når de tolker for døve/hørselshem-
mede asylsøkere/flyktninger.

Under konferansen til EFSLI 
deltok det til sammen fire norske, tre 
hørende og en døv (meg) fra det norske 
tolkeforbundet. To av disse fire norske 
deltok på generalforsamlingen. Tolkefo-
rbundet har skrevet litt om generalfor-
samlingen på sin egen nettside: www.
tolkeforbundet.no - og klikk på EFSLI 
2017.
Neste år finner efslis generalforsamling 
og konferanse i Dubrovnick i Kroatia 14. 
- 16. september 2018.

Komiteens sjette seminar, andre og siste seminar 
for år 2017.

Ny og gammel styre i EFSLI-DI.
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Jubileumsbok
Under åpningen av de 50. Døves Kultur-
dagene i Bergen ble det vist frem en kort 
film med ulike klipp fra ulike kulturda-
ger-arrangementer, det var også mulighet 
for å kjøpe jubileumshefte på 72 sider 
med ulike utdrag om ulike DKD-
arrangementer gjennom 50 år. Tekst og 
utdrag er hentet fra både Tegn og Tale 
(tidl. navn på Døves Tidsskrift) og Døves 
Tidsskrift, bildene er hentet fra samme 
blad, samt fra Døves Media og Statped.

Personen som står bak denne boken samt 
kulturdager-filmen er Rune Anda.  
Da døves Tidsskrift spurte han om hvor-
dan han har jobbet med dette blir han 
beskjeden og forteller at det var mest for 
moro. Han forteller at det var morsomt 
å samle inn materiale og stoff til både 
filmen og boken, og at han har fått stor 
hjelp fra lokallagene i Norge, samt er han 
glad for at han fikk tillatelse til å bruke 

materiale fra NDF, Døves Media og Stat-
ped, for uten bidrag fra disse tre hadde 
det ikke blitt til så mye bildemateriale.

Boken, som er fylt med morsomme og 
alvorligere tekst-utdrag fra Døves Tids-
skrift, inneholder mye historie som du 
kanskje kan relatere deg til. I bokens 
innledning finner du også en kort og flott 
oppsummering om arrangementet gjen-
nom 50 år som Rune Anda har gjort, her 
får du med deg fakta. Resten av boken 
består av både bilder og tekst, kanskje 
kjenner du noen som er med på bildene 
eller du kanskje er med der selv. 

Her vil du også finne ut av hva Døves 
Kulturdager besto av tidligere, og hvor-
dan målgruppen for disse dagene gjen-
nom årene ubevisst  har forandret seg.

Fagdagen og stand  
– inntektskilde
Stand og fagdagen ble del av kulturdage-
ne for ikke så lenge siden, selv om stand 
fra bedrifter og organisasjoner er litt nytt 
så har det alltid vært utstillinger under 
arrangementet. Utstillinger fra døve 
kunstnere som både viste frem og solgte 
sine verk, etter hvert har denne utstil-
lingen blitt forandret til å bestå av stand 
hvor bedrifter og organisasjoner også får 
muligheten til å presentere sitt arbeid og 
hva de gjør, noe som også betyr at å ha et 
bord under kulturdagene er blitt dyrere 
fordi man ser det ligger inntekter å hente 
her. 

Men er stand av bedrifter og organisasjo-
ner blitt til på bekostning av utstillinger 
som privatpersoner tidligere tok del av? 
For hva vi kan se når vi deltar på dagens 
døves kulturdager så kan man se at det 
er lite av privatpersoners fremvisning av 

50 år med Døves Kulturdager
Tekst: Jannicke Berge Kvitvær  -  Foto: Rune Eng

Når forsvant egentlig folke-
dansen og dansekonkurran-
sene ut av programmet? Når 
sluttet Døves Menighetene 
og skolene å komme med 
bidrag til teaterforestillinger? 
Hvorfor forsvant quiz-konkur-
ransen og prisutdelingen for 
beste teaterstykke? Når ble 
amatørteatrene overkjørt av 
andre programinnslag som 
utstillingsstand og workshop? 
Når ble fagdagen et fast 
innslag? Og når ble de norske 
kulturdagene tilpasset inter-
nasjonal publikum?

Spørsmålene ovenfor kan vi 
ikke finne konkrete svar på, 
selv om det finnes teorier og 
diskusjonene kan være man-
ge.  Gjennom 50 år med døves 
kulturdager har programmet 
forandret seg, primært for å 
følge utviklingen, men også 
kanskje på grunn av økono-
miske årsaker.
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egne verk, man kan anta at det er fordi 
prisene på å ha bord er dyrere nå enn 
tidligere.

I 2009 ble fagdagen del av kulturdag-
opplegget og man oppdaget at det lå 
store inntektskilder her, det ble derfor et 
permanent arrangement som vi nå har 
hatt siden år 2009. 

Fagdagens målgruppe er fagfolk og 
personer som jobber på arbeidsplasser 
som kan ha nytte av fagdagens innhold, 
men denne dagen er åpent for alle. Her 
har man kanskje håpet at deltakerne ved 
fagdagen også blir over helgen og får med 
seg resten kulturdagene, men slik er det 
ikke. 

Ser vi på antall fagdag-deltakere og på 
hvor mange av disse deltakerne som også 
blir værende for å få med seg kulturdag-
arrangementet kan vi se at deltakerantal-
let er halvert. Likevel er det inntekter å 
hente fra fagdagen at dette forblir en del 
av dagene, det som er viktig er at arran-
gøren tenker inntekter om fagdagen.

Amatørteatrenes rolle
Den største forandringen gjennom 50 
år må være amatørteatrenes rolle. Blar vi 
gjennom boken og ser på filmen så ser vi 
at det som tidligere besto av bare ama-
tørteatre i dag er blitt til at kulturdager-
scenen er levert over til mer profesjonelle 
artister.

En interessant utvikling som også har bi-
dratt til at publikum nå også består mer 
og mer av en del internasjonale personer 
som kommer fra utenfor Norges grenser. 

Amatørteatrenes rolle under kulturdage-
ne er kanskje et av de viktigste faktorene 
til at Norge i dag har et profesjonelt tegn-
språkteater i teater Manu, men er det slik 
at siden teater Manu kom på banen så 
har også teatergruppene hos lokallagene 
blitt nedprioritert, sammen med økono-
miske ressurser og tid hos lokallagene?

Hvorfor det kan være viktig å beholde – 
og løfte opp amatørteatrene rolles igjen 
under kulturdagene er fordi det også kan 
ligge verdifulle ressurser å hente herfra. 
Profesjonelle aktører kan oppdage talen-
ter, og barn og unge kan få muligheten 
til å finne seg selv som scenevenn. 

Som Mira Zuckerman fra Teater Manu 
sa, under avslutningstalen ved Norges 
Døveforbund på lørdagskveld ved årets 
kulturdager, at hun fikk krefter til å stå 
i spissen for å opprette et landsdekkende 
profesjonell tegnspråkteater takket være 
mulighetene døves kulturdager har gitt 
henne.

Så uten amatørteatrene i Norge ville vi 
kanskje ikke hatt verdens beste tegn-
språkteater i Norge i dag?

I jubileumsboken vil du få med deg alle 
de amatørteaterforestillingene som har 
vært vist frem på teaterscenen under 
kulturdagene, en av gjengangerne er en 
parodi av Romeo og Julie, som har blitt 
vist frem tre ganger gjennom 50 år (1977, 
1987 og 2004). En annen ting vi kan 
kjenne igjen gjennom å lese boken er bi-
dragene fra døveskolene. Tidligere bidro 
døveskolene med egne bidrag til teater-
forestillinger under døves kulturdagene, 
ser man på programmet har denne delen 
blitt borte de siste årene. De eneste bidra-
gene fra skolene vi får i dag er bidrag fra 
skolen som befinner seg i arrangørbyen 
på vestlandet (for eksempel: er kulturda-
gene lagt til i Stavanger eller Bergen ser 
vi ofte at åpningsforestillingen består av 
elever fra Auglend skole (Stavanger) eller 
Natland skole (Bergen).

Tenker vi på kulturtreffet som Statped 
nå har stått som arrangør for i litt over 
10 år nå så kan vi se at det kanskje er en 
av årsakene til at bidragene fra skolene 

i Norge ikke lenger har vært sentral i 
kulturdag-opplegget de siste ti årene.  
Er det mulig å samkjøre disse to arrange-
mentene? På den måten vil døves kultur-
dager også nå til et større publikum der 
foreldre og søsken til døve også deltar på 
kulturdag-arrangementet. 

Fra unge Døves Kulturdager 
– til Norges største møteplass
Døves Kulturdager ble arrangert for før-
ste gang i 1967 var det et dags program 
på en søndag etter NDFs landsmøte i 
Drammen. Her var programmet forbe-
holdt unge døve mellom 18-30 år, arran-
gementet ble til en tradisjon for personer 
i alle aldre og er i dag et Norges største 
møteplasser for døve, hørselshemmede, 
familiemedlemmer av døve og hørsels-
hemmede, samt andre interesserte. 

Ser vi på antall deltakere de andre 
nordiske landene har under sine arrange-
menter kan vi se at Norges deltakerantall 
er overlegen, selv om deltakerantallet har 
blitt minsket de siste årene i Norge (med 
unntak fra årets jubileumsdager i Ber-
gen). Dette hvis vi også sammenligner 
antall døve innbyggere i hvert land med 
deltakerantallet for de nasjonale arrange-
mentene. Så noe gjør Norge riktig med 
de norske døves kulturdagene.

Du kan se kulturdagerfilmen på hjem-
mesiden til Bergen Døvesenter: 
www.bgds.no og jubileumsheftet kan du 
kjøpe via Bergen Døvesenter.
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Yngre publikum
Årets program var spennende og været i Bergen var fantastisk 
med fire soldager i slutten av august, langhelgen 24.-27. august 
var gatene i Bergen fullpakket med døve, hørselshemmede og 
andre tegnspråklige.

Det første vi møter i lobbyen på Scandic-hotellet, som var 
hovedhotellet under dagene i Bergen, er mange yngre fjes. Flere 
kjenninger, men også mange nye. Årets Døves Kulturdager 
hadde fått med seg flere yngre personer enn vi har sett på ett 
par år. Dette kan kanskje være på grunn av at arrangørkomi-
teen hadde to ansatte under 30 år(kulturdagerkoordinator og 
kulturdagersekretær) som har jobbet med dette arrangementet. 

Internasjonal deltakelse
Blant de yngre deltakerne som deltok var det også mange 
deltakere fra andre land, spesielt fra Norden, men det dukket 
også opp et par personer fra land lengre borte som Australia 
og USA. Internasjonal deltakelse kunne vi allerede se i fjor, da 

var de fleste fra nordiske naboland, og de dukket opp i år også. 
Kan vi kanskje forvente samme internasjonale fjes til neste 
års arrangement som også er del av 100-årsjubileet til Norges 
Døveforbund?

Arrangørkomiteen har brukt to år på å markedsføre arrange-
mentet internasjonalt. De begynte med storslagen stand år 2015 
i Reims, under festivalen Clin d´Oeil. Samme sommer dro de 
til Deaf Nation i Las Vegas. Tor Stensvand Fiksen, som ansatt 
kulturdagerkoordinator,  har også reist rundt i nordiske land, 
nordiske arrangementer og et par europeiske land for å mar-
kedsføre arrangementet.

Utlodning av gratisbilletter på internasjonale arrangementer 
har også lokket en del personer til disse dagene. Men hva med 
norsk deltakelse? Blant de norske deltakerne kunne man se 
mange gamle kjenninger, og likeså mange nye, men det kunne 
kanskje dukket opp flere norske på dette arrangementet dersom 
markedsføringen også var rettet til det norske folk? 

Jubileumsdagene i Bergen:

Døves Kulturdager 2017

Av Jannicke Berge Kvitvær. Foto: Rune Eng

Nytenkende, attraktivt og imponerende er tre ord som kan beskrive årets kulturda-
ger, som ikke bare var vanlige Døves Kulturdager, men også et storslagent jubileum 
hvor hele Norges døvesamfunn fikk muligheten til å være med på. Gikk du glipp av 
dagene? Her kan du lese Døves Tidsskrift rundtur under årets arrangement.

Døves Kulturdager (DKD) fyller 50 år i år. Arrangementet ble selvfølgelig plassert i Ber-
gen, da mannen som var med på å opprette disse dagene for 50 år siden i dag er bosatt 
i Bergen, Toralf Ringsø. Toralf er selvsagt med i arrangørkomiteen for årets DKD. Et ar-
rangement som ble vellykket gjennomført takket være alle involverte.

* Det var 1237 deltakere totalt, 
inkludert deltakerne som  
deltok på Fagdagen.

* På fagdagen deltok det  
233 personer. 5 fra fagdag-
komiteen, 4 tegnspråktolker,  
tre internasjonale døvetolker  
og 9 forelesere.

Mischa fra Tsjekkia  
under åpningsseremonien  
fredag 25. august 2017.

* Det var internasjonale deltakere 
fra totalt 25 ulike land

* 25 frivillige hadde større ansvar 
og arbeidsoppgaver, og ca 40 
frivillige med mindre oppgaver. 
Totalt cirka 70 frivillige under 
DKD 2017.
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Martin Berhovde, ansatt som kulturdagersekretær, og Tor Fik-
sen reiste også rundt og besøkte noen av de norske lokallagene, 
samt har arrangørkomiteen også markedsført arrangementet på 
ulike arenaer i Norge det siste året. Likevel kunne man betyde-
ligere se at det store deltakerantallet under årets kulturdager er 
takket være de internasjonale deltakerne.

De få amatørteatrenes  
fantastiske bidrag
Det var fire innslag fra amatørteatre i år: teater Panorama fra Con-
rad Svendsen Senter og teater Eureka fra Trondheim som leverer 
trofaste bidrag år etter år. Selvsagt duket hjembyen Bergen opp 
med et bidrag, i år besto det ikke av en teaterforestilling, men en 
film laget av Bergen filmgruppe. Sist, men ikke minst så var det et 
gledelig gjensyn med et teaterstykke fra Oslo Døveforening.

Teater Eureka viste frem en søt barneforestilling, en barne-
fortelling mange i salen godt kjenner til, nemlig ”Haren og 
Skilpadden”, med to skuespillere som vi har sett ved den norske 
kulturdager-scenen flere ganger. Begge leverte rollene sine bra, 
forestillingens målgruppe er nok mer skolebarn enn publikum 
under DKD. 

Teater Panorama viste frem et eventyr som flere ikke kjente 
igjen, et eventyr ved navn ”Kari Trestakk”, dette gjorde at folk 
fulgte spent med på hva som skulle skje tilslutt. Også her har vi 

flere skuespillere som vi har sett ved tidligere arrangementer, et 
like koselig gjensyn hvert år. 

Dette er trofaste teatergrupper som leverer korte bidrag hvert år 
og som passer utmerket for barn, men også voksne kan ha glede 
av det. Man kan lure på hvor mange barn som fikk med seg 
disse forestillingene – for det var ikke så mange barn i salen.

Bergen Døvesenters filmgruppes bidrag besto av en morsom 
film med tittelen ”Distriktnyheter – TV”, filmen har tidligere 
også vært performert som teater på kulturdager-scenen, i år var 
det gjort en film med nesten samme innhold og som resulterte i 
mye latter fra salen. 

Men det mest morsomste innslaget var teatergruppen fra Oslo 
Døveforening. En slik forestilling har man savnet å ha på 
kulturdagene. Med Hanne Enerhaugen, Maj-Lisbeth Marman 
og Trine Våge på scenen i teaterstykket ”Hørende sa” var det 
latter fra første til siste sekund. Hva som gjorde dette innslaget 
så morsomt? De våget å ta i bruk en ironi som vi ikke har sett 
på en god stund på kulturdager-scenen.

”Hørende sa” handlet om hverdagslige situasjoner som døve og 
hørselshemmede opplever. Med verktøy som ironi og sarkasme 
leverte de en strålende forestilling som man gjerne vil se en 
gang til bare for å le enda mer. Irene Greftegreft skrev teater-
stykkets manus, DT kan ikke gjengi innholdet i teaterstykket 
her uten å ødelegge poengene i forestillingen. Det eneste som 
kan sies er at under Døves Kulturdager skal man møte opp med 
selvironi for å tåle slike forestillinger som denne.

Kanskje kan vi håpe på flere bidrag fra flere lokallag ved frem-
tidige arrangementer etter å ha sett årets morsomme bidrag fra 
Oslo Døveforening? Blir det for tungt for ditt lokallag å sende 
inn teaterbidrag så kan en jo alltids gjøre som Bergen Døvesen-
ters filmgruppe, nemlig å sende inn innslag i form av film.

Profesjonalitet på scenen og ingen workshop
I år var programmet annerledes enn tidligere, deltakerne som 
hadde påmeldt seg til kulturdagene ble delt inn i 5 ulike grup-
per. Hver gruppe hadde egne programtidspunkter som de skulle 
forholde seg til, for de som har vært med på det internasjonale 
arrangementet Clin d´Oeil kjenner til dette systemet svært 
godt.

Kristin og Beate med bunad, til en fryd for internasjonale øyne, under 
åpningsseremonien.

Forbundsleder Hedvig Sinnes under åpningsseremonien.

Pantomime-forestilling ved elever fra Nattland skole under åpningssere-
monien.

Døves Kulturdager 2017
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Bak scenen med de svenske tvillingene Amina og Jamila Quahid under en 
av kveldene på festivalplassen. Foto: Jannicke B. Kvitvær.

Publikum venter spent på å komme inn i teatersalen.

Fredrik Fjellaker som en av de blide frivillige.

John Smith fulgte også med på det som skjedde under dagene.

wene på dagtid kunne du også ofte se gjentakelser på kveldstid 
på festivalplassen. En av artistene forteller til Døves Tidsskrift 
at de ikke var klar over at de skulle gjøre ulike show på dagtid 
og kveldstid. Kanskje en liten kommunikasjonssvikt, men det 
var likevel en fryd å få med seg noen av showene, mens andre 
show var mindre attraktive. Dette er nok mer en smakssak.

Festivalplassen på  
Østre Skostredet
Hver kveld under hele arrangementet var det kveldsprogram 
på Østre Skostredet i Bergen, med store partytelter, bar og 
en scene med musikkannlegg var det en slags festivalplass og 
samlingssted for deltakerne ved kulturdagene. På kveldene ble 
vi guidet gjennom kveldsshow av danske Benjamin Trudsøe 
Trock som gjorde en elegant jobb, samt holdt han tidsskjemaet 
på en bra måte.

Festivalplassen var en fantastisk bra samlingssted, alle kunne 
være der på et og samme sted og ha glede av hverandres selskap, 
men veien til toalettbåsene var veldig mørkt og kronglete, noe 
som gjorde det vanskelig for døvblinde, og området var heller 
ikke tilpasset bevegelseshemmede. Døvesamfunnet må bli 

For eksempel kunne gruppe 1, 2 og 3 nyte av amatørteatrene på 
torsdagskveld, mens gruppe 4 og 5 fikk med seg samme forestil-
linger på dagtid på fredagen. De første gruppene fikk være med 
inn og se på åpningsseremonien, mens de øvrige gruppene kunne 
se åpningsseremonien live ute på festivalplassen. Inndelingen av 
grupper foregikk etter først-til-mølla-prinsippet, jo tidligere du jo 
mer var sannsynligheten at du skulle havne i gruppe 1. 

Gruppeinndelingen fungerte utmerket og alt gikk flytende flott. 
Bergen hadde valgt denne løsningen fordi det var ikke plass til 
alle samtidig i teatersalene, men selvfølgelig kunne en også bli 
skuffet over å ikke havne i samme gruppe som venner. Kanskje 
denne skuffelsen forsvinner til neste arrangement med samme 
system siden en da har forstått systemet og hvordan det fungerer.

Programmet besto også mye av internasjonale innslag, det 
var mer innslag av profesjonalitet på scenen enn det har vært 
tidligere. Istedenfor å ha workshop på lørdagen så var det ulike 
forestillinger en kunne få med seg: ”Jonas og Kroppen” fra 
Teater Manu, ”Bernardas hus” fra samarbeidet mellom det 
svenske Riksteaterns Tyst Teater, Teater Manu og det finske 
teatret Teater Totti. Samt var det flere ulike stand-up-show 
med blant andre Gavin Lilley (fra England, bosatt i Finland) 
som nå opptrådde for andre gang under norske kulturdager, og 
Norgesvennene John Smith fra England og John Maurice fra 
USA, samt tvillingene Amina og Jamila Quahid. Tryllekunster, 
pantomime og danseinnslag, blant annet dansegruppen Redea-
fination fra Singapore, fikk vi også med oss. Visual Vernacular 
(VV) er blitt populært i Europa, og det var innslag av dette 
også under kulturdagene.

Selv med mange profesjonelle innslag på scenen, var det også 
mye gjentakelser av showenes innhold. Fikk du med deg sho-

Døves Kulturdager 2017
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Lubna Mehdi fra NDFU tar en prat med Rycon, NDFU var også selv-
skreven med på kulturdagene. Foto: Jannicke B. Kvitvær.

Bjørn Røine ved informasjonsstanden til NDI, NDIs quiz med Kahoot var 
veldig populært.

frem og tilbake fra hotell til festplassen, andre satt ved infor-
masjonsbordet. Det var ett flott team og Norge kan være stolte 
over at det finnes mange som gladelig vil stille opp for sitt lo-
kallag. Alle frivillige hadde fått opplæring i internasjonale tegn 
under et helgeworkshop tidligere i år, så kommunikasjonen 
mellom frivillige og de internasjonale gjestene gikk helt greit. 

Arrangørkomiteen besto av Kristin Fuglås Våge (leder i komite-
en), Toralf Ringsø, Dag Bøe og Monica Lone. I tillegg kommer 
Tor S. Fiksen og Martin Berhovde som ansatte, og Rune Anda 
som daglig leder i Bergen Døvesenter. Helge Herland var også 
en del av komiteen da han er styreleder i Bergen Døvesenter.

Programledere og instruktørere  
– hentet fra andre land, og hvor var de  
internasjonale tolkene?
Under hele arrangementet kunne vi gjennomgående se at det 
var hentet inn aktører fra andre land, blant andre var kvelds-
programlederen fra Danmark og instruktøren som lærte bort 
internasjonale tegn til frivillige tidligere i år var hentet inn fra 
Sverige. Her kan man lure på om Norge ikke har egne folk å 
bruke? Norge har mange dyktige personer som kunne gjort en 
like bra jobb som de vi fikk nyte synet av under kulturdagene

Bergen hadde sine egne personer som ledet oss gjennom åp-
ningsseremonien og programmene på scenen på dagtid: Kristin 
Fuglås Våge, Beate Gokstad Eng og Lena Mei Kalvenes Anda, 
alle utstrålte glede på scenen og gjorde en god jobb. Det var 
en fryd for det inernasjonale publikum å se programlederne ha 
norske bunader under åpningsseremonien.

Med et flott og gjennomgående program under alle dagene så 
var ikke scenespråket alltid like tilgjengelig. Det var ingen in-
ternasjonale tolker under noen av programmene, og her kunne 
internasjonal publikum misse litt av informasjonen. Det må 
komme på plass et internasjonal tolkesystem bestående av døve 
tolker i Norge så snart som mulig.

DT takker Bergen for rundturen under årets kulturdager og 
ønsker neste års kulturdager lykke til, vi ses i Oslo i mai – i 
anledning av 100-årsjubileet av Norges Døveforbund.

flinkere til å tenke tilgjengelighet for alle menneskegrupper vi 
har i samfunnet, for det finnes ulike funksjoner i døvesamfun-
net også.  

Ingen festmiddag, men en uformell fest
Det var ingen tradisjonell festmiddag i år, men middagstilbud 
i middagsbuffé var det mulig å benytte seg av for de som ville 
det. Cirka 200 personer benyttet seg av det tilbudet, mens an-
dre nøyde seg med egne middagsplaner før alle sammen møtte 
opp på festivalplassen for en uformell avslutningsfest.

Avslutningsfesten besto av show, samt de vanlige takketalene fra 
Norges Døveforbund og andre organisasjoner. Nordiske døvefor-
bund gratulerte Norge med jubileet og Norges Døveforbund tak-
ket personer som stod bak arrangementet. Deretter var det igjen 
tid for sosial samvær i partyteltet, likesom de andre kveldene.

Denne ordningen med å ha en uformell fest var fin, her fikk 
alle muligheten til å delta til samme pris, istedenfor at noen må 
velge å droppe festmiddagen som pleier å ha egne avgifter fordi 
det blir for dyrt. Selv om festivalplassen var en fin og morsom 
ordning, så var likevel festmiddagen savnet hos noen andre. 
Igjen, dette er nok mer en smakssak for deltakere.

Nykomling på årets stand?
Årets stand og utstilling var skuffende liten i forhold til tidli-
gere år. Det var store stander, men få stander. De fleste var de 
samme hvert år, og det var ingen nykommer som skeiet seg ut 
blant standene i år, noe som vi har sett de siste årene. 

Standene vi kunne gå innom i år besto av Norges Døveforbund, 
Norges Døveforbunds Ungdom, Norges Døveidretts-utvalg, 
Rycon, NRK tegnspråk, døvekirken, NAV tolketjenesten, Dø-
ves Media med Supervisuell og Teater Manu. De internasjonale 
turistene savnet å se stand og utstillinger fra privatpersoner som 
kunne vise frem sitt håndarbeid og selge suvenirer med mer. 

Mange blide frivillige
Det var totalt cirka 70 frivillige under årets arrangement, 
mange var blide og hadde godt humør hele arrangementet. De 
var alltid åpne for å hjelpe og informere publikum. Noen frivil-
lige jobbet i baren, andre jobbet bak scenen, noen jobbet med 
det tekniske og andre stod ved inngangsdørene. Noen kjørte bil 

Døves Kulturdager 2017
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De dominerende stilene i Redeafination er street dance og hip 
hop, men flere av gruppens medlemmer trener jazzdans og 
moderne dans på si, eller locking, popping og waacking, tre 
forskjellige undergrener av hip hop. Tidligere var det Jason og 
Nix, to av de hørende medlemmene, som stod for undervisning 
og koreografi, men døve Ammar og Roseanna har i løpet av sin 
tid som Redeafination-dansere utviklet seg til å bli medinstruk-
tører og koreografer for gruppen. Vanligvis møtes de en gang i 
uken for trening, og en gang i året holder de åpen workshop for 
å rekruttere nye medlemmer.

Deres lidenskap for dans er noe av det som knytter medlem-
mene sammen, selv om alle kommer fra forskjellige bakgrunn 
og har forskjellige grunner for hvorfor de begynte å danse. 
Samarbeid, vennskap, tilhørighet og selvtillit er noe av ordene 
de brukte for å svare på hva det betyr for dem å være en del av 
Redeafination.

Jeg, undertegnede, er en profesjonell danser som er hørsels-
hemmet, og for meg er det alltid flott å se andre døve dansere 
opptre, spesielt når det er snakk om en gruppe på så høyt nivå 
som Redeafination. Derfor spurte jeg om de var villige til å 
undervise i hip hop mens de var i Oslo, noe de svarte ja til. Jeg 
klarte å få leid et studio på Musikkteaterhøyskolen, og lagde 
en Facebook-event for å spre ordet. Klassen var først og fremst 
rettet mot døve, men også åpen for CODAer og andre tegn-
språkbrukere. Mange meldte sin interesse for arrangementet, 
selv om kort varsel og/eller avreise til DM (DM og cup i Futsal 

red.anm) i Stavanger samme helg, førte til at ikke alle hadde 
mulighet til å delta.

Sju deltakere dukket opp for å være med på danseklassen: en 
døv og hele seks tolkestudenter fra HiOA. Kudos til de tre 
modige førsteårsstudentene som deltok til tross for at de var 
helt ferske tegnspråkbrukere! Klassen ble ledet av Ammar, som 
underviste i old school hip hop. Timen startet med en presenta-
sjonsrunde i ring og oppvarming, deretter gikk vi gjennom flere 
grunnleggende hip hop-trinn. Siste del av klassen bestod av 
innstudering av koreografi. Alt i alt var det en god og vellykket 
klasse, både for deltakerne, Redeafination og meg. For Ammar 
var det en «awesome» erfaring å undervise hip hop i et annet 
land for første gang, for han elsker å dele sin hip hop-kunnskap 
med andre.

Hvordan har det vært for Redeafination å besøke Norge, og å 
være en del av Døves Kulturdager? 
Alle kom med det samme svaret: Det har vært spennende å 
treffe døve fra Norge og andre land, og å se forskjellige tegn-
språk. Hina svarte: - Det var en glede for oss å se døve la seg 
underholde av danseopptredenene våre, og for Roseanna var den 
beste opplevelsen da publikummet danset med på festkvelden. 
I Oslo fikk de muligheten til å besøke noen av døvestedene: 
Teater Manu, Norges Døveforbund, Oslo døveforening og dø-
vekirke. Norsk natur og kultur har vært andre uforglemmelige 
opplevelser: Trolltunga, Flåm, vikingsskipene og ikke minst det 
imponerende systemet for resirkulering av plast og tomflasker.

Hip hop med Redeafination
Tekst: Anne-Line L. Kirste

Årets Døves Kulturdager brakte mange spennende internasjonale artister til Bergen. Fra Singapore 
kom dansegruppen Redeafination med smittende danseglede og mye talent. Gruppen ble oppret-
tet i 2008, og målet deres er å utvikle talenter i døvemiljøet og synliggjøre de døve og hørselshem-
mede i samfunnet. Nesten tre fjerdedeler av danserne i Redeafination er døve, og noen av dem har 
danset i ti år eller mer. De er så dyktige og godt samkjørt at hørende tilskuere ofte reagerer med 
overraskelse og vantro når de i etterkanten får vite at flesteparten av danserne er døve.
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Norges Døveforbund og Oslo Døveforening inviterer deg til Døves 
Kulturdager 16. – 20. mai 2018 der Norges Døveforbund feirer 100 år.

PROGRAM FOR JUBILEUM OG DØVES KULTURDAGER

Onsdag 16.mai
FAGDAG: Hovedtema for fagdagen er Norsk tegnspråk + universell 
utforming = sant
Oslo Kongressenter ved Youngstorget

KULTURKVELD: Kulturkveld med program og sosialt samvær. 
Aldersgrense: 20 år
Kulturhuset i Oslo

Torsdag 17.mai
MINNEMARKERING: Minnetale på Vår frelsers gravlund

VI FEIRER 17.MAI: «Åpen Scene» nær Youngstorget

Fredag 18.mai
NORGES DØVEFORBUND – 100 ÅR
JUBILEUMSMARKERING: Program med bevertning i Oslo Rådhus

JUBILEUMSFORESTILLING: 
Teater Manu viser en jubileumsforestilling på Folketeateret

JUBILEUMSMIDDAG MED SHOW på Oslo Kongressenter

Lørdag 19.mai
KULTURDAG MED PROGRAM
- SPENNENDE ULIKE WORKSHOP FOR UNGDOM, KVINNER, 

 FLERKULTURELT, VOKSNE OG SENIORER.
- SHOW FOR BARN
- SHOW PÅ «LATTER» OM KVELDEN PÅ AKER BRYGGE
Oslo Kongressenter, Kulturhuset i Oslo, Latter på Aker brygge

Søndag 20.mai
* GUDSTJENESTE I SLOTTSKAPELLET
* BYVANDRING
* TUR TIL FERIEHJEMMET SKAUG MED BUSS

VIL DU VINNE EN PREMIE?
1.premie er gratis pakkepris for 16.-20.mai inkl. fagdag
2.premie er gratis pakkepris for 16.-20.mai, unntatt fagdag
3.premie er gratis tapas middag før show på Latter i Aker brygge
For å være med på trekningen må du ha meldt deg på og betalt 
innen 31.oktober.

Deltakeravgift:
 NDF-medlem kr 1900 (Inkl alle programmer uten fagdag)

 Ikke NDF-medlem kr 2900 (Inkl alle programmer uten fagdag)

 Barn 6-17 år kr 200 (inkl minnemarkering og 17. mai-
feiring, kulturdag med program (workshop 
for ulike målgrupper, show for barn) by-
vandring og busstur til feriehjemmet Skaug.

 Barn 0-5 år Gratis

 Tapas 19. mai Kr 410 for medlem av NDF
  Kr 460 for ikke medlem av NDF

 Fagdag 16. mai Kr 1200 for medlem av NDF
  Kr 1800 for ikke medlem av NDF

MER DETALJERT INFORMASJON KOMMER PÅ WWW.DK2018.NO 
Du kan bestille pakkepris eller enkeltpris billetter på  
https://www.dk2018.no/biletter/ innen 31. oktober.  
Nye priser fra 1.november 2017.  

Mini-kulturdager 16.-17. november 2018. Oslo Døveforening ble 
skiftet 17. november 1878 og feirer 140 årsjubileum. 

Døves Kulturdager 2018 og jubileumsår for Norges Døveforbund
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Boken kan være artig å eie!
De eldre, spesielt de som har opplevd Døves kulturdager i mange år,

også fra de tidligste årene (1967- ), vil kanskje nikke gjenkjennende av 
bildene som vises i boken. Og glede seg over minnene.

De unge, også de som har opplevd Døves kulturdager de siste årene,
vil kanskje bli overrasket over hvor mye som var vist på scenen

i så mange år. Og bli imponert.

En bok med verdifulle minner
fra Døves kulturdager siden 1967!

Du kan få tak 
i boken på 
vår stand 
i 2. etasje på 
Scandic 
Bergen City.

Kr 150,-

Boken kan bestilles hos:
Bergen Døvesenter
Kalfarveien 79
5022 Bergen

E-post: post@bgds.no

Boken sendes med  
faktura pr. post 
(porto kommer i tillegg)

Boken kan også hentes 
og betales på kontoret
i Bergen Døvesenter.

Oslo Døveforening
har bestilt 
50 eksemplarer!
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«Hvordan skal jeg velge rette yrke?» 
Påmeldingsfrist 9. november 

Arbeidsslivsseminar 17.-19.november 2017 – Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og hørselshemmede  

 
Med forbehold om endringer  
 

Fredag 17. november 2017 

kl: 17:00 – 18:00 
 
Ankomst og innsjekking 
 

Kl: 18:00-19:00 Middag 

Kl: 19:00-19:15 Åpning av seminaret ved arbeidslivsutvalget. Arbeidslivsutvalget v/ leder forteller 
om bakgrunnen for seminaret. Hva ønsker ALU å oppnå? 

Kl: 19:15-19:30 Rektor på Ål folkehøyskole, Berglind Stefansdottir, ønsker velkommen og 
forteller om deres tilbud 

Kl: 19:30-20:00 NDF og NDFU forteller om hva de gjør  

  

Lørdag 18. november 2017 

kl: 07:30-09:00 Frokost 

kl: 09:00 – 09:15 DiHU forteller om organisasjonen deres og hva de gjør 

Kl 09:15 – 09:45 Remi Roos forteller om sitt likepersonprosjekt «få fram forbilder» som handler 
om å få fram folk som har valgt ulike livsveier.  

Kl 09:45 – 10:00 Pause 

Kl 10:00 – 10:45 Likepersonforedrag «du kan bli alt mulig» v/Thomas Blix som forteller om sitt 
multiarbeidsliv 

Kl 10:45 – 11.00 Pause 

kl: 11:00-11:45 Workshop: Min drøm v/Petter Noddeland 

kl: 14:00 – 15:00 Lunsj 

Kl 15:00-17:00 
Åpne timer – mulighet for å ha individuelle samtaler om utdanningsvalg, 
omskolering, jobbmuligheter, jobbsøk, rettigheter og arbeidsdeltakelse. Filmen 
«Jakt på godt arbeidsliv» av Møller vises i eget rom for de som ikke er i samtaler.  

Kl 18:00-19:00 Middag  

kl: 19:30-21:00 Frivillig fysisk aktivitet   

Søndag 19. november 2017 

kl: 07:30 - 09:00 Frokost 

kl: 09:00 – 10:00 NAV HMS, arbeidsrettede tjenester forteller om deres erfaring + karrierevalg 
v/Knut Dønnessen  

kl: 10:00 – 10:15 Pause 

kl: 10:15 – 11:15 Et historisk blikk: Fra SSS yrke til A-Å yrke. Døve i vekst i arbeidsliv.   

kl: 11:30 – 12:00 Oppsummering av seminaret og evaluering 

kl: 12:00 – 13:00 Lunsj 

Kl: 13:00 Hjemreise 
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Norske og tyske ungdommer spikrer fast 
tesene, påstandene sine. Hva går galt 
i kirken og samfunnet? Hvordan må 
virkeligheten reformeres for å sikre full 
deltakelse og sann inklusjon? 
500 år etter at en tysk munk med navnet 
Martin Luther startet reformasjonen 
med å spikre sine 95 teser på kirkedøra i 
Wittenberg følger de etter hans fotspor. I 
Wittenberg? Nei, i Eisenach! Det var her 
Luther fikk skolegang og det var her han 
oversatte det nye testamentet til folkets 
språk, mens han måtte gjemme seg på 
Wartburg.

I byens gater, på Wartburg eller i Au-
gustinerklosteret i Erfurt følger de etter 
Luthers fotspor. Utstyrt med videoka-
meraer og morsomme ideer reflekterer de 
sammen for situasjonen for unge døve: 

Den unge døve Luther i dag? Drømmen 
om avslappet kommunikasjon, frihet 
og aksept? Utdanning og tegnspråk for 
alle som en vinn-vinn situasjon for alle? 
Stoltheten av å kunne kommunisere på 
flere kanaler? Møte med en døv flyktning 
fra Somalia? Alt dette finnes i filmene 
som de laget. Med tegnspråk fungerte 
kommunikasjonen selv på tvers av for-
skjellige nasjoner og forskjellige tegn-
språk. En uforglemmelig opplevelse!
Mellom andaktene etter Luthers morgen- 
og kveldsbønn var det mange oppdagel-
ser, impulser, workshop og selvsagt også 
fritid. Døve uavhengig av funksjons-
nivå fikk være takket være innsatsen til 
mentorer og assistenter og alle bruker 
tegnspråk: Juho Saarinen og Annika 
Atzert fra Bayern, Matthias Mauersber-
ger og Josephine Hoffmann fra Sachsen 

Her står jeg … og kan ikke annet?!?
av Michael Hoffmann & Andreas Konrath

og ikke minst Remi Roos, Ina Flugstad, 
Minh Hung Lu, Katja Eidesen, Marian-
ne Kolvik og Marie Åsan fra Norge. Slik 
at alle virkelig kunne oppfatte alt var det 
tolkene Camilla Sandrud og Gry Åland 
fra Norge og Christin Louise Meyer og 
Henrike Schmitz fra Tyskland som stå 
på. Ved siden av norsk og tysk tegnspråk 
kunne man også observere finske, ungar-
ske, tsjekkiske internasjonale tegn. Et 
mangfold som gjør inntrykk. 

Det var Døvekirken i samarbeid med 
DAFEG, Døvekirken i Tyskland og mye 
støtte fra EU programmet Erasmus+ 
som organiserte utvekslingen for over 
60 personer. Nå sitter de allerede med 
søknadene og planleggingen av neste 
utveksling som går av stabelen 28. juli -5. 
august 2018 i Danmark. 

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  
epostadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto i 
 regweb. Eller du kan ta kontakt med din lokale døveforening 
for hjelp med dette. Har du spørsmål kan du kontakte  
medlem@doveforbundet.no

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

Ønsker du DT i pdf-fil?
Gi beskjed til

redaktør jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no
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Sport

Hamar Døves IL og Oslo Døves Sportsklubb kom med forslag 
om å innføre serieoppsett for herrer, det vil si at om høsten 
spilles det etter serieoppsett der lagene spiller mot alle, og de 
to siste kampene spilles om våren med avsluttende sluttspill og 
finalespill, da kåres det en mester som igjen får spille i Deaf 
Champion Leauge. Toppscorere og bestemannspiller for herrer 
blir også kåret om våren.

Damene spiller en uoffisiell cup om høsten med en ordinær Døves-
mesterskap som gjennomføres om våren. Det vi kunne se tydelig 
i Stavanger er at de fleste av de beste spillerne stod over ”den uof-
fisielle cupen”. Trondheim stilte med nesten kun B-lag og flere av 
Oslo-damene holdt seg hjemme av ulike prioriteringer. Cupen ble 
altså rett og slett nedprioritert av de fleste av dame-spillerne.

Gledelig var det derimot å se at damelagene til Bergen og Sta-
vanger stilte ”mannsterke”, men det som var litt merkelig er at 
disse to byene sammen representerte to lag med navnet SDIF/
BDIK A og SDIF/BDIK B. DT forhørte seg med flere, og årsa-
ken til denne løsningen er at BDIK slet med å stille opp med et 
eget lag. Spørsmålet vi kan lure på er hvorfor kunne ikke SDIF 
stille med ett eget rent lag, og låne bort spillere til BDIK iste-

denfor, slik at begge lagene får muligheten til å dyrke og utvikle 
frem egne spillere, enn å lage blandingslag og toppe den ene? 

Lørdag morgen ble det endelig klart for litt futsal-spilling. Da-
gen ble innledet med de første kampene som ble spilt parallelt, 
Bergen A mot Oslo B og nesten finalekamp mellom Oslo A og 
Stavanger. Stavanger har fått nye tilskudd: Tor Espen Gjerm-
stad som tidligere har spilt for TDIL spiller nå for SDIF, samt 
Jonas Vestengen, tidligere keeper til BDIK, står nå mellom 
stengene for siddis-laget.
 
Det er litt trist å se spillerflukten mellom klubbene og ikke 
minst de ulike utlånsavtaler mellom klubbene. Det bør kanskje 
bli strengere utlånsavtaler som kan gjelde for alle klubbene, og 
som kun kan godkjennes hvis spilleren har en tilknytning til 
den andre klubben. 

Helgens helter må være Oslo B Herrer som bestod av kun 5 
unge spillere, det vil si uten innbyttere. De startet friskt mot 
bergensgutta og Oslo B scoret først, men etterhvert ble det 3 
mål på slutten av 2.omgang fra bergensere. Kampen endte 3-1 
til bergensgutta favør. 

Norsk mesterskap for døve og hørselshemmede 
(DM) 9.-10. september og uoffisiell cupturnering

Tekst: Ina Desirée Røine. Foto: Eirik Stangeland, Geir Åge Sinnes og Gry Nilsen

Oslo A herrer leder seriespillet, klarer de å holde seg oppe ved sluttspillet 
i mars? Bak fra venstre: Sanjey Surendiran, Jeppe S. Nielsen., Kristian 
Rugseth og Matthijs Terpstra. Foran fra venstre: Federico Gianasso, Leon 
Olaussen, Joakim Røine og André Røine Rugseth. Foto: Geir Åge Sinnes. 

SDIF/BDIK Damer tok gullet under den uoffisielle cupen. Bak fra 
venstre: Ane Serine Dimmen, Tone Rørstad, Miriam Høllesli og Marte 
Hove Haugan. Foran fra venstre: Katrine Grindheim Søyland Terpstra, 
Celine Nord Tøkje og Grete Jaarvik. Liggende: Andrea Hjellegjerde. Foto 
Geir Åge Sinnes.

Så var det tid for høstens tradisjonelle døvesmesterskap. Denne gangen ble mesterskapet gjen-
nomført i vakre og solfylte Stavanger. Men tradisjonelt ble det ikke, ettersom døvefotballen er 
under endring, vanligvis blir det spilt innendørs fotball, nå rettere sagt futsal i februar-måneden 
mens utendørs fotball blir spilt om høsten. De siste årene har det vært lite attraktivt å spille 
utendørs fotball og døveidrettslagene har slitt med å få nok spillere. Derfor ble det vedtatt å spille 
futsal to ganger i året istedenfor utendørs fotball på høsten. Er den tradisjonelle fotballen på vei 
ut fra Norge for godt?
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Selv med forsterket lag greide ikke herrene fra Stavanger å gjøre 
så mye med de sammenkjørte oslogutta som vant kampen 4-0. 

Deretter var det klart for kamprunde nummer to – gamlegutta 
fra Oslo, rettere sagt Oslo C mot Holtan. Denne kampen spilte 
Oslo C med kun en innbytter mot mannsterke Holtan som 
stilte med 6 personer på innbytterbenken. Neste runde ble spilt 
av trønderne og hamargutta. To mannsterke lag med fulle inn-
bytterbenk. Trøndergutta har tidligere pleid å stille to lag, stilte 
med bare et lag dette mesterskapet. 

De fleste lagene fikk spilt mot hverandre denne helgen, men 
det gjenstår to kamper hver for alle lagene. Kampene blir spilt 
under DM 3.-4. mars i Oslo, før det tilslutt kåres et vinnerlag 
gjennom finalespill.

Det var litt pinlig å se på dommerne, dommerne som ble hentet 
inn er IFS-cup dommere. I IFS cup spilles det egentlig innen-
dørs fotball og der følger de ikke de internasjonale futsal-rege-
lene. Visse kamper ble derfor preget av feildømming på grunn 
av at dommerne følger IFS cup-regler, som for eksempel med 
2 minutter utvisning, men i futsal så praktiseres ikke denne 
regelen. 

Oslojentene ble hardest rammet av at det ”bare” var et uoffisielt 
cup. Flere sentrale spillere prioriterer ikke uoffisielle cuper, så 
med en spillerstall på rundt 15 jenter deltok det bare 3 oslojen-
ter i årets DM, men med hjelp av både Holtan og Stavanger 
klarte de å stille et lag likevel. Samme utfordring hadde også 
trønderjentene, der nesten hele A-laget ikke deltok, og kun ett 
b-preget lag. Dette er noe som gir dårlige signaler for fremtiden.

Beste spiller og toppscorer: Katrine Grindheim Søyland Terpstra (Stavan-
ger). Foto: Gry Nilsen.

Beste keeper: Tine Victoria Granmo (Trondheim). Foto: Gry Nilsen.

HERRER:
1. Bergen - Oslo B:  3-1
2. Oslo A - Stavanger:  4-0
3. Trondheim - Hamar:  2-7
4. Oslo C - Holtan:  3-1
5. Oslo B - Oslo A:  0-9
6. Bergen - Stavanger:  0-6
7. Trondheim - Oslo C:  10-3
8. Hamar - Holtan:  3-1
9. Oslo B - Stavanger:  0-15
10. Bergen - Oslo A:  0-3
11. Trondheim - Holtan:  1-3
12. Hamar - Oslo C:  17-1
13. Oslo B - Trondheim:  1-4
14. Bergen - Hamar:  3-1
15. Oslo A - Oslo C:  15-0
16. Stavanger - Holtan:  7-0
17. Oslo B - Hamar:  3-8
18. Bergen - Oslo C:  13-3
19. Oslo A - Holtan:  12-1
20. Stavanger - Trondheim:  11-3

HELGENS RESULTATER;
DAMER:
1. Oslo - SDIF/BDIK B:  1-0
2. SDIF/BDIK A - Trondheim:  7-2
3. Oslo - SDIF/BDIK A:  0-7
4. SDIF/BDIK B - Trondheim:  0-3
5. Oslo - Trondheim:  0-2
6. SDIF/BDIK B - SDIF/BDIK A:  1-5
7. Bronsefinale, SDIF/BDIK B – Oslo:  3 -3  
 (Oslo vant 3-4 etter straffespark)
8. Finale, Trondheim – SDIF/BDIK A:  0-7

Cupresultat (Kvinner):
1.plass: Stavanger/Bergen A
2.plass: Trondheim
3.plass: Oslo Døves Sportsklubb
Beste spiller: Katrine Søyland, Stavanger/Bergen A
Beste keeper: Tine Victoria Granmo, Trondheim
Beste unge spiller: Silje Marie Grønvik, Trondheim
Toppscorer: Katrine Søyland, Stavanger/Bergen A

Arrangørteamet i Stavanger besto av:  
Grete Jaarvik, Kristi Vuorheimi, Tone Rørstad, Einar Dale og 
Gry Nilsen, med hjelp fra flere frivillige.
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Beste unge spiller: Silje Marie Grønvik (Tromdheim). 
Foto: Eirik Stangeland.

Herrelagene Stavanger A og Holtan klare for kampstart. 
Foto: Eirik Stangeland.

DEAFLYMPICS 2017

Årets Deaflympics ble avholdt i Samsun i Tyrkia, NDI publi-
serte mye nyheter rundt den norske troppen under idrettsle-
kenes gang, men DT vil nevne de to norske medaljetakerne: 

NORSK GULL! Trude Raad tok gullet med et kast på 66,35 
m - noe som også er ny verdensrekord i tillegg til personlig 
rekord! Hun slo sin egen verdensrekord fra 2015 på 65.03 m. 
Dette var Trudes tredje olympiske gull på rad. Andreplassen 
gikk til en fra Ukraina som nærmer seg faretruende bak Tru-
de, men det gir bare Trude motivasjon og mersmak til videre 
satsing. 

Det ble også en BRONSE til Norge. Andrea Hjellegjerde vant 
bronsefinalen i golf. Det var seks deltakere i kvinneklassen i 
golf. Gullet gikk til en amerikaner som spiller golf på fulltid, 
og India tok sølvet. Andrea spilte mot en tysk 13 åring i bron-
sefinalen og gikk seirende ut. 

NYTT UTVALG!
Det som tidligere het ”NFF Døveutvalget” og som har endret navn 
til ”NFF utvalget for hørselshemmede” hadde valg fredag kveld ved 
lagledermøtet;

Utvalgsleder: Kenneth Ommundsen
Nestleder : Jan Inge Raknerud
Sekretær: Petter Kihle Halvorsen 
Landslagskoordinator: Ingen i skrivende stund
Økonomiansvarlig: Jostein Berstad
Barne- og ungdomsansvarlig: Kristian Rugseth
Utvalgsmedlem: Bjarte Lunde Troland

Hva har skjedd siden fotballtinget?
NFF vedtok på fotballtinget i begynnelsen av 2016 at de skal 
tilby administrativ og økonomisk støtte til toppfotballmiljøet 
for funksjonshemmede. Hvordan har samarbeidet vært?

Nå i november arrangerer Norge kvalifiseringskamper til EM i 
futsal for døve som skal gjennomføres i Amsterdam 2018. Har 
NFF bidratt med forberedelsene her?
EM arrangørkomiteen som består av et samarbeid mellom NFF 
utvalget for hørselshemmede og Oslo Døves Sportsklubb har 
fått 24 000 krone fra NFF til gjennomføring av EM-kvalifise-
ringskampene. NFF sponser nye drakter til landslaget.

Dessverre er det en langvarig prosess med NFF selv om døve-
fotballen fikk et gledelig vedtak ved fotballtinget. Oppfordring 
fra NFF Utvalget for hørselshemmede er at klubbene stiller 
med representanter til fotballtinget, flere representanter gjør at 
vi blir sett og hørt. Under forrige fotballting var det represen-
tanter kun fra ODSK og SDIF. Det må fortsatt en del avkla-
ringer til internt i NFF med hensyn til døvefotballen som etter 
NFFs retningslinjer ligger ”mellom toppidretten og bredeidret-
ten”

Neste turneringshelg
vil finne sted i Oslo, 3.-4.mars 2018 (Ekeberghallen) – hold av 
datoen allerede nå, og se hvem som blir DM-mestre, det gjelder 
både menn og kvinner. Lagene som tar gull vil da også kvalifi-
sere seg til å delta i Deaf Champions League.

Aksel Uinge fra Oslo B i aksjon mot Trondheim.

Damelaget Oslo endte på tredjeplass etter Trondheim som tok sølvplassen. 
Foto: Eirik Stangeland.
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