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et gjennombrudds-år?
Det bør ikke være ukjent for våre lesere at vi har vært temmelig misfor
nøyd med mange forhold som angår de døve og de sterkt tunghørte. Vi
har alvorlig grublet over om den altfor langsomme utvikling skyldes vår
egen og døvelærernes beskjedenhet, uduelige departementsfunksjonærer,
osv. Det er ihvertfall ingen som kan overbevise oss om at den norske
stat er så lutfattig som våre offentlige døve[)koler gir inntrykk av.

Når det gjelder skole-sektoren, trår vi faktisk at det endelig er grunn til
optimisme. Lærerstanden er blitt mere pågående. Slik synes det ihvertfall
for oss. Vi tror at man er i ferd med å forlate nøysomhetslinjen, og at
man nå i stedet vil stille krav. Og ikke kan vi skjønne at dette er galt,
all en stund beskjedenhet synes å være en ytterst sjelden dyd hos de
mange liebhabere til Statens midler. Vi har på følelsen at det nå vil bli
talt et språk som vil bli forstått i departement og storting. Og døve
lærerne skal ikke bli stående alene. Deres ønsker og krav vil bli fulgt opp
av de døve og tunghørte barns foreldre, og Norske Døves Landsforbund.
vil avgjort sette meget inn på å yte effektiv støtte. Vi tror faktisk:d-et
skal hende betydelige ting i det nye året.

Når det gjelder døveorganisasjonen, er det enda sikrere at det vil skje
betydningsfulle framskritt i 1965. Vi sikter da i første rekke til fore
ningsvirksomheten. Vi er for full fart gått inn i en ny tid. I Trondheim
og i Bergen har de døves foreninger fått betydelige kommunale tilskudd
til sin virkso1Uhe . Be-Bøves-Forenin i-'Prtlll:d-heim--b.a selll:--deR-føl'st;e---------t
kunnet ansette en sosialarbeider. Bergens Døveforening vil gå til sådan
ansettelse i den nærmeste framtid. Våre foreningers arbeidsområde er
vokst slik at en i de større foreninger ikke lenger makter alt på fritids-
basis. Foreningene må ansette lønnet hjelp. Og det viser seg altså at de
kommunale myndigheter viser forståelse, ikke bare med talemåter. Det
blir gitt bevilgninger! Flere foreninger bør hurtigst følge etter og ta
kontakt med lokale myndigheter, som ganske visst. vil la seg overbevise
av fakta. - Videre imøteser vi statsstøtte til Norske Døves Landsfor-
bunds virksomhet ...

Ubeskjedenhet? - Nei! De fakta vi har å legge fram, vil vise seg å veie
tungt. Og man skal ikke behøve å granske stats- og kommunebudsjettene
lenge før man finner at det er få poster som avgjort bør ha prioritet foran
oss. De erfaringer som er høstet i løpet av siste år, gir oss grunn til å se
med store forventninger mot den tiden som kommer.

Th. S.
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Tilstede: Ohna, Samuelsen og Breiteig.

Arbeidsutvalgsmøte Bergen 8. nov.

Landsmøtet 1966.
Man drøftet event. tidspunkt for dette

møtet. Man foreslårfor Drammen og Omegn
Døveforening, som arrangerer møtet, at
det legges til dagene torsdag 19., fredag 20.
og lørdag 21. mai 1966. Man ber Drammen
overveie dette og meddele landsstyret sitt
standpunkt innen 1. februar 1965.

Innbydelse til åpningen av Yrkesskolen,
Krokeide.

Ref. innbydelse fra L.H.L. til innvielsen av
Yrkesskolens nye bygninger på Kroke:de
ved Bergen, 11/11 1964.

Vedtak: Breiteig deltar.

ORGAN FOR NORSKE
DOVESLANDSFORBUND

Fingeralfabetet.
Man anmoder tegnspråkkomiteen om

snarest mulig å få ferdig til trykning materi
alet til enhåndsalfabet og tellesystem.

Nordisk Døvekongress 1965.
Vedtak: Man innbyr presidenten eller

generalsekretæren i Verdensforbundet for
døve til kongressen og dekker hans opphold
her.

Alb. Breiteig.K. Samuelsen

Oslo: Olav Vik, Dronning
.Astridsgt. ~.

Bergen: Nils Gjerstad, Foss
winckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Grcftegreff,
A. Tvercggens vei Il.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt.1
Drammen: Finn Johansen, Kobber

vikhagen 6a.

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen

Forretnings/orer og ekspedisjon:
Døves Trykkeri Als

Møllendalsvn. 17, Bergen

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre
å.ret, og abonnementsprisen er:
I Norge. . . . . . . . . . .. kr. 15.- pr. år
I utlandet. . . . . . . . .. kr. 17.- pr. år

Betaling forskuddsvis direkte til
bladets adresse, eller til nedenstå
ende kommisjonærer:

Spørreskjema for TV.
Breiteig meddelte at det til nå var kom

met inn 133 utfylte skjemaer.
Vedtak: Man sender skjemaene over til

TV-utvalget med spørsmål om hvordan ut
valget ønsker å bearbeide dem.

Forbundskontoret påtar seg gjerne det
praktiske arbeide med skjemaene etter TV
utvalgets ønsker.

E.Ohna

Landsstyremøte
holdes i Oslo en lørdag/søndag i 2. halvdel

av februar 1965.

rådet 28/11, selv om opplysningsvirksom
heten ikke er satt opp som egen sak der.

Vedtak: N.D.L. innbyr noen av døvepe
dagogene til en uformell samtale med oven
nevnte utvalgs medlemmer i Oslo lørdag
aften 28/11 for å drøfte utvalgets tanker.
Til møtet inn,bys også lederen for Universi
tetets kontor for opplysningsarbeide, dr.
philos. Brikt Jensen. - Utvalgets synspunkt
etter dette møtet bør sirkulere blant lands
styrets medlemmer før neste landsstyre
møte.

Døves dag 1964.
Ohna opplyste at Breiteig etter planen

skal besøke Møre kr. Døveforening lør
dag 21. november i anledning Døves Dag.
Ohna refererte søknad fra Bergens Døve
forening om forbundet vil dekke lokale
leien kr. 250.-, da det totale underskudd ved
Døves Dag i Bergen var kr. 547.-.

Vedtak: Forbundet dekker leien med kr.
250.-, da det totale underskudd ved Døves
Dag i Bergen var kr. 547.-.

Årsmøte i foreningene.
Ohna meddelte at Østfold har årsmøte

8/11 og at Sverre Lindquist representerer
forbundet der.

Han meddelte videre at Drammen ønsket
besøk fra forbundet til sitt årsmøte 29/11.

Vedtak: Ohna og Breiteig besøker Dram
men etter møtet i samarbeidsrådet.

Det Norske Samarbeidsråd for Døve
saker.

Ohna meddelte at det på rådets møte
28/11 var ført opp disse 2 saker: 1) Tolke
spørsmålet. 2) Planene for yrkesskolen i
Bergen.

Man samtalte en del om disse 2 saker, uten
å ville pålegge forbundets 2 representanter
noe bundet mandat.

Utvalget for Nord-Norge.
Ohna meddelte at han har skrevet til ut

valgets formann, Karl Lundqvist, angående
besøk nordpå i 1965 fra forbundskontoret.
Ohna har antydet besøk fra forbundsfor
mannen i påsken 1965 eller månedsskiftet
juni/juli 1965 eller fra forbundssekretæren i

september 1965.

Filmutvalget.
Ohna meddelte at forbundskontoret har

undersøkt mulighetene for å finne med
lemmer i Oslo til forbundets nye filmut
valg. TV-utvalget har tidligere uttalt
overfor forbundet at det gjerne vil konsen
trere seg om bare TV. Ohna meddelte
videre at man nå venter svar fra et par
personer som er forespurt.

Ungdomsutvalget.
Ohna meddelte at utvalget nå er kommet

i arbeide og holder på med forslag tJl pro
gram for skolelei ren 1965 og nordisk ung
domsleir 1965.

Komiteen for Tekniske Hjelpemidler
for døve. (KTH).

Breiteig ga rapport fra det første møte i
KTH, der han hadde vært til stede. Komi
teen har Sven Braathen som formann og
Sonja Lindquist som sekretær. Kolbjørn
Strømnes er medlem. Komiteen vil i første
omgang konsentrere seg om den rent prak
tiske oppgaven å finne fram til den beste og
billigste form for dørklokkevarsel og vekker
klokkevarsel for døve.

Referat fra landsmøtet 1964.
Vedtak: Det referat som har stått i Tegn

og Tale, og som er godkjent av protokoll
komiteens medlemmer, tas uavkortet inn i'
landsstyreprotokollen og betraktes som
protokoll fra landsmøtet.

Utvalget som utreder spørsmålet om
opplysningsvirksomhet.

Ohna refererte en foreløpig rapport fra
utvalget ved dets formann, Thor Gisholt.
Han hadde bedt om en foreløpig rapport
før det møtet som skal holdes i samarbeids-
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Fra 1914. Olaf Hassel (lengst til høyre) har tegnet et skip ved bryggen på skoletavlen, i forbindelse med at
lærerinnen, frk. Tharaldsen, forteller om Robinson Crusoe.

På Oslo Døveskole for 51 år siden I

da frk. Tharaldsen var skolens yngste lærerinne

Ovenstående bilde av Oslo døve
skoles elever i 7. klasse ble tatt 17.
februar 1914, for 51 år siden.
Sittende i forgrunnen døveskolens
dengang yngste lærerinne, som lever
ennå. En forstørret utgave av dette
bilde ble benyttet i døveskolens
avdeling på Norges 100 års jubile
umsutstilling i Frognerparken i Oslo
sommeren 1914. Et slikt bilde sto
også i en av Oslo-avisene, «Tidens
Tegn» (nå «Verdens Gang») m.ed en
informativ artikkel om døve av
døveskolestyrer Per Anderson.

Navnene på de 9 elevene er fra
venstre til høyre: Gustav Braathen,
Margit Madsen, Dagny Aslaksen,
Olivia Olsen, Birger Bergersen,
Trygve Blilie, <;;eorg Olsen stående
ved globusen, -!Alfred Torp og Olaf
Hassel.

Av de 9 elever, er fire avgått ved
døden: Margit Madsen (fru Hanto),
Birger Bergersen, Trygve Blilie og
Georg Olsen.

Etter å være utskrevet fra
døveskolen, reiste Dagny Aslaksen

til New York, hvor hennes foreldre
hadde tilflyttet fra Hisøy utenfor
Arendal. Hennes skjebne i U.S.A. er
ennå ukjent.

Syv år etter utvandret også an
nonsetegner Georg Olsen til New
York, hvor han døde for 12-13 år
siden.

De to andre fikk en tragisk ende
på sitt liv allerede 3-4 år etter kon
firmasjonen.

Under den første verdenskrig
oppsto en ondartet influensaepe
demi i Spania. Som «spanskesyken»
spredte den seg hurtig i Europa og i
nesten hele verden. Den fryktede
sykdommen medførte i mange til
feller døden etter 1-3 dagers lidelser
i 1918-1920. Av anmeldte 374.288
syke i Norge i 1918 døde 7.308.
Ifølge en Drammens-avis høsten
1918, ble min kamerat Birger Ber
gersen i Hyggen ved Drammens
fjorden angrepet av spanskesyken.
Hans far meldte hos soknepresten
om sin sønns død, og bestilte kiste i

Drammen. Da han kom hjem, ble
også han syk og døde. Så ble hans
kone og en yngre sønn, som kom
hjem fra Oslo, også syke. Faren og
hans døve sønn ble begravd samme
dag.

Et halvt år etter, døde Trygve
Blilie ved et sjeldent ulykkestil
felle i sitt hjem på Toten. Ifølge en
avisnotis, kjørte han med hesten et
lass halm inn på låven. Uventet
brast låvetaket, falt ned og drepte
ham. Årsaken var for mye tung snø
på taket.

Tegn og Tale's julenummer 1963
brakte et bilde av frk. Tharaldsen
sammen med voksne døve,som i 1923
var hennes elever' og konfirmanter.
Under døvelandsmøtet i Oslo i
sommer, var det meningen å foto
grafere oss 4 gjenlevende konfir
manter fra 1914 sammen med frk.
Tharaldsen. Dessverre kunne det
ikke la seg gjøre, fordi lærerinnen på
den tiden ikke var frisk, og en av oss
fire kom ikke til landsmøtet.

O.H.
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«Notabel-møter og ny-orientering»

Hvorfor gå over bekken
etter vann?

Redaksjonsartikkelen i Tegn og
Tale nr. 21 retter et angrep mot en
del ikke navngitte personer blant
døvelærere, døveprester og ledelsen
av Hjemmet for Døve.

Hvis redaktøren hadde konferert
med forbundsformannen og for
bundssekretæren før han skrev, og
fått vite det de vet, ville han unn
gått en rekke misforståelser. Han
ville også unngått faren for å sette
hele «døve-sektoren» i et underlig lys
i offentlighetens øyne.

Av Eilif Ohna kunne redaktøren
fått vite at den kretsen som spøke
fullt kalles «Notabel-kretsen» ikke
omfatter noen representant for noen
organisasjon eller gruppe. Den be
står ganske enkelt aven del venner
og medarbeidere som møtes privat
for å drøfte saker av betydning for
deres daglige arbeid. Deltakerne har
anledning til å ta med seg venner som
er spesielt interessert i aftenens emne.
Døve venner er minst like velkomne
som hørende, og er kommet med
meget betydningsfulle bidrag til
samtalen. Og at de «åpne dørene» 
som redaktøren etterlyser - er der,
bekreftes vel nettopp ved det at re
daktøren vet hvem som er tilstede
på møtene og hva som blir sagt.

Av Albert Breiteig kunne han fått
vite at det ikke er noe «lukket» over
den konferanse mellom døveprester,
døvekonsulenter og døvepedagoger
som er tenkt holdt i forbindelse med
den X. Nordiske Døvekongress. Han
kunne fått vite at forslaget ble fram
lagt aven dansk døvekonsulent for
4 år siden, og at årets nordiske døve
prestmøte tok det opp og syntes det
var en god tanke. Ikke minst var
man glad for tanken om å holde kon
feransen i forbindelse med de døves
kongress, fordi man da kunne få
drøftet viktige spørsmål sammen
med Nordens ledende døve. Man an
modet så kongressledelsen, via Nors
ke Døves Landsforbund, om å ta
seg av det tekniske arrangement, for
å få en så god «samkjøring» som mu
lig.

Albert Breiteig kunne også for
talt redaktøren at alle forberedelser
har vært gjort i tillitsfullt samråd
med ham, og at det var enighet om
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å konferere nærmere før noe mer ble
fastlagt.

Redaktøren nevner at Samarbeids
rådet er et organ som skulle være et
symbol på tillit. Slik ser vi det også.
Men ville det da ikke vært naturlig
og riktig å ta disse spørsmålene opp
der, hvis det var noe som var uklart?
Samarbeidsrådet hadde møte 28.
november, en uke før Tegn og Tale
kom ut. På møtet traff representan
ter for alle dem som er nevnt i re
daksjonsartikkelen hverandre. Men
Landsforbundets representanter sa
ikke et ord som tydet på at noe
var i veien.

Her har man gått over bekken
etter vann. Hvis representantene for
Landsforbundet hadde. hatt noe å
klage over, kunne det vært gjort på
Samarbeidsrådets møte. Hvis redak
tøren hadde ønsket en forklaring,
kunne han fått den av forbunds
formannen og -sekretæren.

Nordstrand den 8/12 1964.
C. Bonnevie-Svendsen.
Conrad Vogt-Svendsen.

•
Forbundsformann
Eilif Ohna svarer:

De to døvepresters svar på redak
tørens lederartikkel i nr. 21 er blitt
forelagt meg av redaktøren, fordi
det blant annet henvises til meg.
Prestene mener at redaktøren ikke
ville ha skrevet som han gjorde, der
som han hadde henvendt seg til meg
på forhånd, for å få vite mere om
de forhold han omtalte i sin artikkel.

Jeg ønsker å si klart fra at redak
tøren visste like meget om disse
«notabelmøtene» som jeg selv visste.
Under et besøk jeg avla på Hjemmet
for Døve 3. november, fikk jeg bl. a.
utlevert et stensilert referat fra «det
fjerde notabelmøte», og da jeg ut
trykte min forundring over navnet,
fortalte Vogt-Svendsen meg at det
bare var «noe tøv, og kun spøkefullt
ment». Jeg sa ikke mere til det, og
redaktøren har for lenge siden fått
vite om Vogt-Svendsens uttalelse
og lest referatet. Da han skrev le
deren i nr. 21, visste han altså like
meget om «notabelmøtene» på Hjem
met for Døve som jeg selv visste.

Når redaktøren ikke deler Vogt
Svendsens mening om hva som er
spøkefullt, må han ha full anledning
til å gi uttrykk for det. Jeg er for
resten fullstendig enig med redak
tøren i at det er meget uheldig at
Hjemmet for Døve bruker betegnel
sen «notabelmøter» om sammen
komster der man innbyr relativt
utenforstående mennesker til å drøfte
døveproblemer i sin alminnelighet,
når de døves egen organisasjon ikke
er representert.

Uansett om redaktøren skrev det
han skrev eller ikke, ville jeg på
kommende landsstyremøte i Norske
Døves Landsforbund tatt opp denne
saken med henblikk på en henstil
ling til Hjemmet for Døve om å
være varsom med hva Hjemmet gir
seg ut for å representere.

Når det gjelder de to siste avsnitt
i de to presters svar, ønsker jeg å si
fra som min mening at dette ikke
var en sak for Samarbeidsrådet for
Døvesaker.

Til slutt vil jeg få lov å peke på
enda noe i svaret fra de to prester.
De skriver at «døve venner er minst
like velkomne som hørende og er
kommet med meget betydningsfulle
bidrag til samtalen». Man må her
få inntrykk av at flere, kanskje
mange, døve har vært innbudt til de
fire notabelmøter Hjemmet for Døve
har holdt. Jeg vil gjerne få opplyse
at i følge det referat jeg har fra det
4. notabelmøte, har det tilsammen
deltatt 41 personer. Blant disse er
bare 1 - en - døv.

E.Ohna.

Forbundssekretær
Albert Breiteig svarer:

I sitt svar til redaktøren på hans
lederartikkel i nr. 21 har Conrad
Bonnevie-Svendsen og Conrad Vogt
Svendsen henvist blant annet til meg.

La meg derfor kort få si følgende:
Redaktøren visste da han skrev

sin artikkel, like meget om det plan
lagte fellesmøte ved kongressen som
jeg gjorde. Han er selv medlem av
komiteen for den nordiske døvekon
gress og kjenner alle detaljer i for
beredelsene.

De to prester forteller i sitt svar
bl. a. at «Av Albert Breiteig kunne



7 døve realister i Sverige
besto eksamen 1964

Desorient

professor

desoriente

Som kjent skal benevnelsen hørsel
svekket dekke både døvhet og tung
hørthet.

Professoren har kanskje ikke hørt
om «Tegn og Tale», enda vårt spesial
tidsskrift er både langt større og
eldre enn «Hørselvernet», og enda vi
opptil flere ganger er blitt nevnt i
«Hørselvernet» (hvilket vi slett
ikke har noe imot).

Hvis professorens lokalforeninger
virkelig forsøker å komme i kontakt
med hørselsvekkede, for å hjelpe og
støtte dem i deres daglige liv, var
det kanskje en tanke at disse tok en
tur i våre døveforeninger.

Bortsett fra den skolevirksomhet
Norges Hørselvern driver, tror vi
faktisk stadig at hørselvernsarbeidet
hovedsakelig består i å forhindre
hørselsvekkelse. Og det er et ut
merket tiltak. Når det gjelder dem
som er hørselsvekket, i nevneverdig
grad, sokner disse til Norske Døves
Landsforbund, dette forbunds lokal
foreninger og «Tegn og Tale».

Professoren er kanskje distre?

journalister ikke riktig tak på slike
ting. For den saks skyld, kan det i
dette tilfelle dreie seg om bare tung
hørte, og i så fall ligger vi vel helst
foran her i Norge, med både real
skole og handelsskole for tunghørte i
Oslo (?).

Døve realister også i Danmark

Når Sverige nå er i gang med kull
nr. 4, er det kanskje på tide at
Norge så smått begynner også!

Den tredje gruppe av døve realis
ter hat avlagt eksamen i Sverige, og
lærerne på Blockhusudden kan glede
seg med sine elever, som har fått
gode karakterer.

For mange er det vel naturlig å
spørre hvilke veier real-eksamen åp
ner for disse ungdommene, og det
har derfor sikkert interesse å se på
hva de syv realistene skal slå inn på
etter sin eksamen:

Per Anders Malmstram og Tord
Lind fortsetter studiene ved Alviks
gymnasium i Stockholm.

Anders Sundstram og Kristina
Holmqvist utdanner seg tillaboran
ter.

Birgitta Orstram har søkt seg inn
ved kunsthåndverksskole. 'v. .

Roger Schlegel fortsetter ved' V'1} I anledning Norges Hørselverns
Blockhusudden for å lese høyere propaganda-uke, skriver forbundets
emner. president, professor dr. med. Odd

Elsie Marie Hildman utdanner seg Opheim, i bladet «Hørselvernet»,
forkontorbransjen. bl. a.:

Norges Hørselverns landsforbund
gir også ut landets eneste spesial
tidsskrift for hørselsvekkede. (<<Hør
selvernet».)

Gjennom våre lokalforeninger over
hele landet forsøker vi å komme i
kontakt med hørselsvekkede for å
hjelpe og støtte dem i deres daglige
liv.Ved fortsettelsesskolen for døve og

tunghørte i Nyborg, har man for
første gang i år ført en klasse fram
til realeksamen, hele 10 elever, 6
jenter og 4 gutter, som samtlige
besto eksamen, til og med med riktig
gode karakterer.

Da denne begivenheten omtales i
«Døvebladet» bare i form aven ar
tikkel hentet fra en København
avis, tør vi ikke uttale oss om denne
begivenheten. Erfaringsmessig får

i hånden et referat fra det fjerde mø
tet, som jeg så har fått låne av ham.
Døveorganisasjonen er konsekvent
holdt utenfor, det er klart. Uten
dette referatet ville vi fremdeles
ikke ha visst noe som helst om de
«åpne dørene». Det må prestene vite.

Flere detaljer skal vi eventuelt
komme tilbake til senere, og vi over
later trygt til leserne å bedømme
hvem det egentlig er som setter hele
døvesektoren i et underlig lys i of
fentlighetens øyne.

Thorbj. Sander.

han ha fått vite at det ikke er noe
«lukket» over den konferanse mellom
døveprester, døvekonsulenter og dø
vepedagoger som er tenkt holdt i
forbindelse med den X. Nordiske
Døvekongress.»

Dette kan umulig stemme. Det er
etter mitt syn nettopp et «lukket»
møte det her er tale om, noe
som klart går fram av det materiale
som foreligger på forbundskontoret
i denne sak (blant annet et brev fra
Vogt-Svendsen av 31. august til kon
gresskomiteen og et brev av 8. no
vember fra kongresskomiteen til ho
vedpresten) .

Jeg finner det ikke rart at redak
tøren - blant annet i ergrelse over at
kongresskomiteens brev til hoved
presten ikke ble besvart i tide (og
for øvrig ikke er besvart til i dag,
den 22. desember) - tok bladet fra
munnen i sin lederartikkel. Redak
tørens syn, slik det kommer fram i
artikkelen, er for øvrig en indirekte
kritikk mot kongresskomiteen fordi
den har tatt på seg det tekniske ar
rangement av et møte, der døve ikke
skal ha adgang. Han må ha lov å
være uenig med komiteflertallet i
dette.

De to presters svar for øvrig ønsker
jeg ikke å uttale meg om, likesom jeg
heller ikke finner det nødvendig å si
noe mere om lederen i nr. 21.

Redaktøren svarer:

Bergen, 22. desember 1964.
Albert Breiteig.

Forbløffet over de to prestenes
svar, har jeg henvendt meg til for
mannen og sekretæren i Norske
Døves Landsforbund, for å innhente
deres uttalelser om de nevnteforhold.
Deres uttalelser er gjengitt ovenfor,
og de må vel sies å bekrefte at det
forholder seg slik som jeg skrev i
lederen.

De eksemplene jeg nevnte i lederen,
kan ikke døvelærerne lastes for, så
egentlig var det vel ikke kritikk mot
disse.

Hvis deltakerne i <<llotabelmøtene»
ikke betraktes som representanter
for noe som helst, burde de ikke stil
les opp slik som det er gjort i refe
ratet, med angivelse av «arbeids
plass». Eller så måtte den døve del
takeren vært presentert med Geogra
fisk Oppmåling som arbeidsgiver.

Det er en fantastisk påstand av
prestene når de hevder at «notabel
møtene» har vært åpne. Helt tilfeldig
har forbundsformannen fått stukket
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Send ikke penger hold' ikke basarer
men snakk med de døve!

Frisk tale av kjent engelsk spaltist med døv mor

Katherine Whitehorn har sinukent
lige spalte i «The Observer», den store
søndagsavisen i London, hvor hennes
interessante og velskrevne artikler også
er preget aven bitende humor. Som det
vil framgå av denne artikkelen, er
hennes mor _døv, og later til å ta livets
prøvelser like ubekymret som hennes
datter.

Det er et omstridt spørsmål om
folk lider mest hvis de ulemper de
kjemper med er iøynefallende for
alle - som f.eks. å veie 170 kg - eller
å ha en albatross rundt halsen; eller
hvis de er usynlige, som f.eks. galle
steiner eller en dårlig samvittighet.
Men helt sikkert har det usynlige
illebefinnende lettere for å bli mis
forstått av andre, og et av de mest
misforståtte er døvheten.

Ta bind for øynene for en dag, og
ulempene viser seg øyeblikkelig:
Du kan ikke lese eller skrive, og du
støter borti alle ting. Men putt en
propp i ørene - og alt du vil merke er
envelkommenfjerning avall larm. Og
dog er døvhet i det lange løp like
galt som blindhet, fordi den stenger
en ute fra mennesker.

ENSOMHETEN.
Overfor en blind føler vi ikke noe

ubehag. Vi kan hjelpe ham over
gaten, men ellers krever han ikke
noe mere av oss enn om han kunne
se. Døvheten uleiliger oss med an
strengelser ved å gjøre oss forstått.

Derfor spanderer de fleste av oss
3 minutters høflig konversasjon, og
vender oss så til en annen. Summer
dette opp for en levetid - og det blir
et veId av ensomhet.

Den nasjonale helsetjeneste ville
etter min mening være berettiget om
bare for de personer som for første
gang på 25 år igjen kan høre stem
mer ved hjelp av et gratis høre
apparat. Men det er mange former av
døvhet hvor selv det beste apparat
ikke kan yte noen som helst hjelp.

Tegnspråket er ikke til noen
hj"elp, hvis ikke den annen person
kjenner tegnene - hvilket i praksis
betyr at de er til nytte bare overfor
andre døve. Selv munnaviesing har

sine vanskelige sider. Det er tung
vint å følge en alminnelig konversa
sjon, selv om historien er spennende.
Ingen greier å avlese en fremmed,
skjegget kar i en halvmørk kafe.
Meget blir da til slutt bare gjet
ninger og kan avstedkomme de
rareste feiltakelser - så det duer
altså bare i tilfeller hvor den døve er
en temmelig intelligent person.

Ditt ordvalg kan være like vi)dig
som hvordan'du taler: Det hjelper
hvis du begynner med å nevne hva
du skal snakke om, og stopper du
opp, så gjenta hele setningen, ikke
bare ett ord - enstavingsord er
vanskelige å ta inn - det er døvheten
som er hindringen - ikke den døves
oppfattelse.

NØDVENDIG Å SE.
Selv folk med høreapparat trenger

å se den som taler, og de som skal
lese av på munnen, trenger godt lys
og noe langsom tale, hvilket man
skulle tro var unødvendig å nevne 
men det er faktisk alltid min mors
mest intelligente venner som har
vanskeligst for å sette ned tempoet
og snu seg rett imot når de taler til
henne. Og den døve må få vite når
en tiltale begynner, slik at han kan
skru apparatet på, sette brillene på,
stoppe med å fylle en varmtvanns
flaske - eller hva det måtte være.
J eg husker en samtale mellom en
mann og hans kone:

«Vi trettet .... »
«Å, James, vi trettet ikke!»
«Vel, jeg gjorde det, men du ville

ikke se.»
Det hender virkelig for ofte at de

døve gir inntrykk av at de nekter å
se, avslår kontakt - men dette er
bare et forsvars-skall hos en som
ofte er blitt irettesatt eller bitt av.
Min mor, som er en utmerket munn
avleser, sier at folk er utrolig snille
hvis hunsier rett ut: «Jeg er døv. Vær
vennlig å tale langsomt.»

DE FREMMEDE.
«Vanskeligheten er at det ikke

vises», sa en av dem. «Det ville nesten
være lettere hvis ørene ble blårøde

eller noe i likhet med det.» I det.
minste ville blå-røde ører sette
stopper for den alminneligste krenk
else som den døve er utsatt for: at
folk misforstår døvheten og tror
personene er sløve eller dumme. Det
samme er tilfelle overfor utlendinger,
hvis vi ikke er forsiktige - og de fleste
av oss kjenner til ubehaget ved å
være i et land hvor man ikke for
står språket. I noen få minutter

. taler da folk til oss som om vi var
barn, og så fortsetter praten - helt
utenom oss. I dette er den døve en
fremmed i sitt eget land, for alltid.

Den døves problemer løs(;*) ikke
først og fremst ved penger og god
innsats. Selvfølgelig er det hyggelig
at hørselsskadde kan dra pålandtur
i buss og barneskolene for døve får
penger til utstyr og lærere, men selv
Nasjonalforbundet for døve barn
(England) anser de hørendes holdning
for å være kjernen i problemet. Hvis
de ble tatt med inn i de hørendes
krets, ville døvheten være et tålelig
handikap. Slik det er, er den ett av de
verste.

Så: Send ikke penger, strikk ikke
klær, lag ikke basarer. Bare snakk
med dem. Det greier seg!

570 døve ansatt i en
traktor..fabrikk

I en stor sovjet-russisk traktor
fabrikk, som gjennom 30 år er blitt
kjent over hele Sovjetsamveldet og
i mange andre land, finner man blant
de mange tusen ansatte også hele 570
døve. Blant disse er det fagarbeidere,
teknikere og ingeniører. I 1950 avla
den første-gruppe av døve sin ek
samen i maskinbyggingsteknikk. I
de siste 10 år har enda 1000 døve
tatt den tekniske eksamen. Den
største del av våre skjebnefeller
innehar i dag ansvarsfulle stillinger
i traktorfabrikken. Mange av de døve
ved dette verket er ivrige sports
menn, og de grener de mest driver
med er fotball, kurvball og hockey.
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Jakob Maureniusson utnevnt til æresmedlem

Oslo Døves Bridge'klubbs
25 års jubileum

Medlemsmøte
på Hamar

Det ble holdt medlemsmøte på Bonde

heimen lørdag 21. november.

Etterat formannen hadde ønsket oss vel
kommen, kom han inn på saken om salg av

«Døves Jul», Det viste seg dessverre at få
av medlemmene hadde interesse av å selge,

Hva som er årsaken til det, er ikke godt å si,

men de fleste er vel ikke akkurat så be
geistret for å gå fra hus til hus for å selge når
så mange andre foreninger og institusjoner

Oslo Døves Bridgeklubb har feiret 25 års
jubilem, Det skjedde også tilgagns, med 2
dagers bridgeturnering og en fin middag på
«Grotten» lørdag 3/10, Deltakelsen fra
Sverige var stor, både av eldre og mange
nye, unge, med turister i kjølvannet. De

sistnevnte forsto ogsa å more seg på egen
hånd. Til middag fikk vi virkelig god kalve
stek, grønnsaker og is. Men først åpnet

Johan Larsen med noen hyggelige velkomst
ord. Så deklamerte hans kone Solveig en

selvforfattet prolog ledsaget av lettfattelige

tegn:
Omkring det grønne bord
en egen herlig glede gror,
der veksler fryd og tvil
som himlen i april.

Hvem tenker bedre sport
enn tankens lek med tretten kort,
som bringe skal i land
en høymeldt dobbelt grand

Logikk og sunn kritikk
erstattes ofte med mimikk.
Har du en tvilsom «hand»
så sier du en liten grand.

Og er du riktig frekk
så kan et oppgitt skuldertrekk
si ganske godt ifra -
du har en «mala bla».

Men om en vrien grand
du redder trygt og smart i havn
da svulmer stolt ditt bryst
som heltens i en dyst.

10

også sleger sine julehefter, Vi bestilte heller
noen hefter hver, på listen som formannen

gikk rundt med etterpå,

Deretter kom formannen med den glede
lige beskjed at foreningen skulle arrangere

julebord for medlemmene 12, desember på
Bondeheimen,

Videre Jfortalte han at vår trad isjoneIle

juletrefest skulle holdes 29, desember i
Håndverkeren,

Tilslutt tok Johan M, Dahl ordet, Han

henstilte, til medlemmene om bedre fram
møte til dugnadsarbeidet på feriehjemmet,

Før møtet sluttet, hygget vi oss som vanlig
med prat over kaffekoppene,

Gunvor Ruud,

Jakob Maureniusson

..Det er nok ganske sant,
vi lider skuffelser iblant.
Når opplagt lilleslem
gikk nedenom og hjem
fordi du fisket galt,
slikt er jo rent fatalt.

Men hvordan det enn går,
om minus eller pluss du får,
er gleden like stor
omkring det grønne bord.

Deretter fortalte formann Nordsveen om

en gave til bridgeklubben fra Oslo Døve
forening: Kortstokker. Formann Sverre

Lindquist takket for innbydelsen og ønsket
bridgeklubben fortsatt framgang.

Fra Uddevalla Dbvas Bridgeklubb ble
overrakt et nydelig fat, med noen morsom-

me ord om å ta knekken på Oslo Døves
Bridgeklubb, ikke uvennskapelig, men for å

anspore ti I bed re spi Il. Gøteborgs repre
sentant talte om at Gøteborg trenger Oslo

og at Oslo trenger Gøteborg, men en

vakker dag må Gøteborg vinne. - Caim
Kapelovitz fra Stockholm sa at kampene
mellom Oslo og Stockholm stadig blir bedre,

selv om det er et stykke igjen før Stockholm
slår Oslo. Til slutt en lykkønskning med

jubileet med en gave, en nydelig skål.
Formannen Nordsveen takket for gavene

med ønsket om at de gode forhold vil fort

sette. - Så fortalte Johan Larsen om hvordan
bridgeklubben ble til, og han opplyste at

veteranen og medstifteren Maureniusson
var utnevnt til æresmedlem. Han overrakte

ham en pen blomstervase med blomster.
Yngvar Olsen ble også overrakt en vakker

blomsterbukett. Han var den første som
fikk formidlet utenlandske turneringer med
døve, først Stockholm, senere ble kon
takten mellom andre nordiske land og byer

utvidet.
Maureniusson takket rørt og fortalte

hvordan det var i bridgekl ubben ved be
gynnelsen. Den københavnske represen

tanten Ludvigsen, med sin danske blidhet,
fikk så ordet, og etterpå noen ord fra den

finske representanten.
Den lille spenningen som spillerne måtte

ha følt under den hyggelige middagen, ble

endelig utløst da Yngvar Olsen sto opp og
leste resultatene av første. dags turnering.
Det gjorde han på en festlig måte. At han

hadde slitt meget for at arrangementet
skulle klaffe, kunne man ikke se. Han fikk et
par gode medhjelpere til å lage lekre smør

brød til deltakere og gjester i Døvefore
ningens lokaler.

Etter isen toget vi alle inn i salongen.

Hyggelige serveringsdamer sørget for kaffe
med konjakk til dem som ønsket det. Vi

koste oss i våre kroker, mens Solveig Larsen
strålende glad fikk ordnet det slik at de

danseglade straks kunne få sette i gang.

Neste dag, søndag, etter en ny dyst,

kunne bridgespillerne endelig sette seg ved
et hyggelig dekket bord og se premiene bli

delt ut. På grunn av danskenes hjemreise
kl. 16, måtte det hele foregå i et forsert

tempo.
Johan Larsen og Kåre Jakobsen vant 1.

premie i A-klassen, en vakker tinnskål

(Aftenpostens premie). I B-klassen gikk 1.
premie til Gøteborg.

Oslo Døves Bridgeklubb's spillere med

turister reiste til Stockholm 31/10 til en ny
bridgeturnering. Johan Larsen og Kåre

Jakobsen vant igjen 1. premie, og denne
gangen kunne Yngvar Olsen glede seg over

en 4. premie, sammen med Ola Svare.



25 ARS JUBILEUMSTURNERINGEN, 3.-4. OKTOBER 1964I anledning bridgejubileet, avla jeg en

kveld besøk hos Solveig og Johan Larsen.
Det ble en meget hyggelig aften. Solveig var
en meget koselig vertinne. De har skapt seg

et pent og lunt hjem l en gammel gård, og
referenten måtte enda en gang konstatere

at døve er fingernemme og fantasifulle. I en
morsomt innfelt reolvegg fant jeg flere fine

nordiske mesterskapspremier"" og andre
premier, og i et anretningsskap var det en

skuff breddfull av vakre spisebestikk og
spader til kake og fisk. Og oppå skapet:

Fine sølvbrett og andre prydgjenstander 
alle vunnet i bridgeturneringer. (Deriblant

fikk jeg også øye på en særlig vakkert formet
skål av massivt sølv med inskripsjon:

Solveig Larsen 1947-1957. Norsk Fjærfabrikk
A/S, Oslo, Bjørn B. Bjørnson.) Solveig er også
en trofast og nyttig stamgjest på ferie

hjemmet «Skaug».

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

KLASSE A:
Kåre Jakobsen-Johan Larsen, Oslo .
I. Ozolin-Wikstrom, Stockholm .

Knut Smedsgård-Ragnar Woll, Drammen .

Jakob Maureniusson-Johan Sol bø, Oslo .
Stig Hasselrot-Kapelowitz, Stockholm .

E. Anderson-Lennart Larson, Goteborg .
Rolf Hansen-Gunnar Jakobsen, Drammen .
Gustav Bråthen-Kristian Arnold, Oslo .

J. Stenseth-Henry Lillejord, Oslo .

Fru Riis-liselotte Sørensen, København .
Olaf Skoglund-Jenny Skoglund, Oslo .
Finn Johansen-Ragnar Fauske, Drammen .

L. Lorentsen-Alf Næss, Oslo .
Fru Dagny Bjelland-fru Nordsveen, Oslo .

KLASSE B:

110+
88
87

86
85

81+
81
78+

76+

73+
72

71

63+

37+

Oslo Døves Menighets
75 års jubileum

1. Elis Kindahl-Hellstrom, Goteborg . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 71 +
2. E. østers-Schulti,"Xøbenliavn·:: " ;". . . .. . .. . . .. 63

3. Elisabeth Tinnes-Hjørdis Hassel, Oslo. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 61 +
4. S. Gradin-A. Lundvail, Stockholm 59+
5. R. Johanson-Werner Dahlberg, Uddevalla 58+
6. Jakob Stagrim-Arne Henriksen, Oslo .......•.......................•.•.. 54+

6. R. Martinson-E. Olsson, Uddevalla 54+
8. B. Gunnerud-R. Brenden, Drammen. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. .. 52+

9. Irma østers-Jensen, København 51 +
9. Osvald Olsen-Zoltan Baszo, Drammen 51 +

11. Langeland-Kjeldsen, Drammen.......................................... 43+
12. R. Nordsveen-Yngvar Olsen, Oslo....................................... 38

Erna Margareth.

Bridge~jubileet

i Oslo
Oslo Døve Bridge-klubb rundet 25 år og

markerte det med fest og turnering 3.-4.

oktober.
Ja, klubben kan se tilbake på et «rikt» liv,

l det den kan skilte med å ha hatt defremste

spillerne j Norden. Som topper står vel de

Johan Larsen

Kåre Jakobsen

4 ganger på rad vunne nordiske mesterskap

for lag i 1958-61 (nå forandret til N.M. for
par). Ved siden av dem, topper også seirene
i nordisk mesterskap for par i 1962-63.

Jubileumstuneringen foregikk ved at man

først utkjempet kvalifiseringskamper første
dag. Og neste dag gikk de beste opp i kl. A

finale, mens de andre til kl. B.

Oslo døvekirkes 75 års dag ble feiret med
en hyggelig sammenkomst i Markus kirke

onsdag 11/11, arrangert av menighetsrådet.

Det ble en virkelig hyggelig aften med et rik
holdig program, med mange, mange døve

som en fest i Døveforeningens lokale neppe

kunne huset.
Etter muntert gjensyn og prat med kame

rater og venner ved høstpyntede bord, fikk

vi delikate snitter og etterpå ferskeWiener

brød til kaffe ellc:r Solo. Siden viste pastor
Vogt-Svendsen oss en fin fargefilm fra døve

skolen på Madagaskar. Vi så et lite svart

Som så mange ganger før ble det jubi

lantens gode par K. Jakobsen og J. Larsen
som gikk av med seieren, et godt stykke

foran de andre. Ellers kan man se av resul
tatlisten at de aller fleste av spillerne var

jevnbyrdige både i kl. A og B hver for seg.

R. W.

sjarmetroll bli fulgt til døveskolen av sine

foreldre, og hvordan han ble trøstet av sin

eldre skolekamerat da han ville gjemme seg
vekk og gråte fordi ban savn"et sin mamma.

Døveundervisningen blirdrevet etter norske
metoder. Vi så hvordan de levde og lekte.

Man blir ikke trett av denne filmen, selv om
man har sett den 2-3 ganger.

Så talte Conrad Bonnevie-Svendsen. Tross
smerter, var han i strålende humør. Etter

en kort bønn, begynte han å fortelle hvor
dan kirken ble reist og om alle de personer

som fulgte med både under og etter reis-
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Gammelt bi/de av Døves kirke i Oslo.

Bridge

bridge

30.-31.

En ny kirke for ·døve l Oslo
skal bygges

ingen: Havstad, Leisner, Sæther, Samuel,
Braathen, Henning Dahl, Hammer' - for å
nevne noen. Alle særpregede personligheter
som han forsto å leven ~egjøre på sin egen
måte. Et stort og fascinerende persongalleri
passerte for vårt indre øye. Mange er for
lengst' gått bort, men vi litt eldre kan ennå
huske mange. Alle disse har betydd meget
for kirken,gamlepresten Svendse~sog pasto~

Menighetsrådet, med pastorene Bonnevie
Svendsen og Vogt-Svendsen i spissen, hadde
møte i Døves kirke mandag 16. november.
Menigheten var innbudt til debatt om den
nye kirken. Dette emne angår alle døve i
Oslo, men det er synd å påstå at vi fram
møtte var mange. Men, som pastor Bonne
vie-Svendsen sa etter å ha bemerket dette,
er det galt å skjenne på oss frammøtte for
det. Mange merket seg at de mer betydelige
glimret ved sitt fravær.

Etter en kort bønn, fram las planene og
grunnen til plasseringen av den nye kirken,
likeså en lettfattelig klargjøring av de for
retningsmessige momentene i forbindelse
med kjøp av den nye tomten og salg av den
gamle, samt omkostningene til utstyr.

Bonnevie-Svendsen insisterte på at vi
måtte si vår mening og framkomme med
spørsmål og eventuelle tvil med hensyn til
det forretningsmessige. Vi skulle ikke føle
oss snytt. Menigheten skulle gi sitt råd og gi
fullmakt til å ordne alt.

Mens menighetsrådet ennå drøftet de
siste forberedelsene før selve møtet, hadde
Vogt-Svendsen ved siden av de oppstilte
store utkast til kirkens plassering og interi-

Bonnevie-Svendsens virke. Så leste han opp
lykkønskningstelegram fra Trondheim.
Mange av oss ønsket sikkert at også vi hadde
hatt noe å vise vår takk med. En bukett av
store hvite krysantemer ble overrakt fra
sokneprest Tangerås med takk for godt na
boskap.

Olaf Hassel avsluttet festen med en varm
takk fra oss alle. Erna Margareth.

ør forklart oss forskjellig. Menighetsrådet
hadde forkastet et tid Iigere utkast, men det
nye falt i god jord, bortsett fra kjøkkenet,
som bør utvides, og en ekstra dør bør
kanskje settes inn i en gang. Ellers er alle
detaljene godt uttenkt.

Plutselig drønnet det i den store døren.
Noen ville på den måten uttrykke sin livs
glede,noe som falt oss litt tungt for brystet.
Kapellan Evjen Olsen fløy ut, men han fikk
ikke tak i de lettbente slynglene. «ja», sa
Bonnevie-Svendsen med et resignert ut
trykk - «det er så vanskelig å være prest og
politi samtidig.» Vi måtte le.

Etter enda et nytt brak fra døren, som vi
prøvde å ignorere, sa Bonnevie-Svendsen:
«Kanskje vil noen døve om 50 år spørre
hverandre hvem det var som bygget døve
kirken, og da vil de bla i papirene og
finne navnene.

Da vi skrev våre navn, var det ikke fritt
for at vi følte det historiske øyeblikk. Vi så
liksom ikke på hverandre, så høytidelig var
det.

Så takket pastoren for dagen, og vi andre
takket for oss.

Erna Margareth.

BRIDGE

:;}ublleuHt6le6t

i ':Drammen

I anledning Drammen Døves

klubbs 10 års jubileum arrangeres

tevling med nordisk deltakelse

januar på Melkebaren.

jubileumsfest holdes på Park Hotell lørdag

30. januar kl. 19.

Midd;tg. Dans til orkester.

Anmeldelse til festen sendes Gunnar

jakobsen, Valbrottveien 2, Drammen, innen

25. januar.

Festavgift kr. 25.- pr. person.

Hjertelig- velkommen!

Drammen Døves Bridgeklubb

------
Hold

De norske døves
-e-g-et-b-l-a~

med nytt fra
hele verden,
OM DØVE,
AV DØVE,
FOR DØVE
men også
om, av og for
ALLE ANDRE
som har interesse
for de døve og
sterkt tunghørte.

BARE kr. 15. - pr. år!
Kommer hver 14.dagl

------
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Sekretæren i
Norske Døves
Landsforbund,

Albert Breiteig,
i samtale med

formannen ; Vest
fold Døveforening,

fru Gunvor Skog
Carlsen.

Vestfold Døveforenings festmøte på Grand
De døves kontaktproblemer var hoved

temaet på et festmøte Vestfold Døvefore
ning arrangerte på Grand Hotel i anledning
Døves Dag. Formannen i foreningen, fru
Gunvor Skog Carlsen,ønsketmedlemmer
og gjester velkommen og leste opp et brev
fra presidenten i Verdensforbundet for døve.
Sekretæren i Norske Døves Landsforbund,
Albert Breiteig, som selv er hørende, holdt
et interessant foredrag over emnet «kon
takt».

Breiteig tok først for seg definisjonen av
ordet «døv» og pekte på gradsforskjellen
mellom helt døve, tu nghørte, hørselssvek
kede, døvfødte og «uegentlige» døve, det
vil si personer som er blitt døve etter å ha
lært å snakke.

fra Statens side blir ikke døve barn tatt
hånd om før skolepliktig alder, da de be
gynner på døveskole. Det er en meget
vanskelig oppgave å lære døve barn å snakke
og å lese på munnen. Det går så lang tid til
det, at barna som oftest får tilegnet seg tor
få kunnskaper. Man håper at også de døve
barn får utvidet obligatorisk skolegang, etter
at hørende nå har fått ni-års skoleplikt. 
Skolegangen er grunnlaget for hvordan et
menneske skal greie seg senere i livet, sa
sekretær Breiteig.

Som det nå er, kan en døv i beste fall få
elleve års skolegang. Ved siden av døve
skolen har Staten ingen spesielle ordninger
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for døve, bortsett fra døveprestene og en
nyopprettet arbeidskonsu lentstilling.

- A være døv er å leve i stillhetens verden,
fortsatte han. - Samticjig må imidlertid den
døve leve i de hørendes verden, hvor ord
og lyd bestemmer meget. Det er ikke lett,
det er omtrent som å være i et fremmed
land, hvor man ikke forstår språket. A
være døv er som å leve i helspenn konti
nuerlig, det er umulig å hvile. Alle har et
meget sterkt behov for å forstå og bli for
stått. Jeg tror det er viktig at de døve for
søker å være Tri og snakke meget med
hørende, selv om det ikke er lett.

Om døveforeningene sa han at de hadde
en stor misjon. De bringer de døve inn i et
miljø hvor de føler seg hjemme. Han be
tegnet Vestfold Døveforening som en av de
beste i landet. Den betyr meget for fyl kets
80-90 døve og for deres trygghetsfølelse. I
foreningen kan de legge fram sine pro
blemer og få råd, og foreningen kan også
hjelpe medlemmene til å få bedre kontakt
med hørende.

- Både hørende og døve hører hjemme i
samme samfunn, sa Albert Breiteig til slutt,
- og ethvert døvt menneske lengter etter
kontakt med de hørende. Jeg tror det kom
mer an på hjertelag, og at vi må forsøke å
møte hverandre med tillit. De døve har
kontaktproblemer, men vårt samfunn har
plikt til å hjelpe dem å finne en løsning.
Hvis den døve aksepterer sin stilling, og

den hørende forstår at alle døve ikke er like'
men har sin personlighet, tror jeg at meget
ville være oppnådd.

Etter en hyggelig servering, opptrådte
fire unge døve piker med ballett til piano
musikk. De holdt takten med imponerende
sikkerhet. - Man skulle tro at de hørte,
men i virkeligheten gikk det på telling.
Ellers var det filmframvisning fra de døves
verden.

festmøtet på Grand ble i alle deler vel
lykket.

Til abonnentene

Forretningsføreren gjør oppmerksom
på at i følge vedtak på landsmøtet i
juli d.å. blir kontingenten for Tegn og
Tale forhøyet fra kr. 10.- til kr. 15.
pr. år fra 1/1 1965. For abonnenter i
Danmark. Finland og Sverige blir kon·
tingenten kr. 17.-.

Kontingenten skal betales forskudds
vis!



Eilif·

Styret.

Nyttårsfest i Alesund

IKKE sA VERST
Det tyrkiske nyhetsbyrået har

sendt ut den sensasjonelle meldingen
at-den 95 år gamle Fatima Ediger
har fått tvillinger, en gutt og en pike,
som begge lever i beste velgående.
Den stolte faren er 127 år gammel,
og ekteparet bor i Urfa i Tyrkia.

Vi har ikke sagt at de er døve ...

Program for Bergen

3/1 sø: Åpent. Godt nytt år!
4/1 ma: Stengt. (Ikke ungdomsklubb.)
5/1 ti: Stengt. (Lokalet bortleid.)
7/1 to: Servering: Borghild Arnesen og

Borghild Sikko. Kasserer Andor Arnesen.
11/1 ma: Ungdomsklubben starter igjen.
12/1 ti: Dameklubben starter igjen.
14/1 to: Frelsesarmeens juletrefest for døve

i foren ingen.
16/1 lø: Døveforeningens voksnefest i

BHIF's festsal, 1. etasje. Lett bevertning.
Kr. 6.- pr. person. Medlemmer over 70
år har gratis adgang:
(Neste nr. av «Budstikken», med pro

gram og serveringsliste for første halvår,
blir ferdig til torsdag 7. januar.)

Program for Stavanger

16. januar kl. 19.30: Juletrefest for voksne.
21. januar kl. 19.30: Misjonsmøte hus

fru Halvorsen
27. januar kl. 20: Styremøte i Døves hus.
7. februar kl. 19.30: Havstad-kveld. E.

Ohna.
25. februar kl. 19.30: Årsmøte.

men så fant Rolf den rette avslutningen,
som satte Kurt ut av spillet.

En stor skare av tilskuere fulgte med i
turneringens gang, og de belønnet Rolf
med en langvarig og kraftig applaus. Det
var tydelig at seiren var populær.

Omkampens resultat:

1. Rolf Valla 1 Y2 poeng (lynmester)
2. Ku rt Aanestad Y2 »

Møre kr. Døveforening avholder nyttårs
fest i den nye ungdomsheimen på Rutebil
stasjonen i Ålesund, lørdag 9. januar kl. 17
(5). Det vil bli sørget for god underholdning,
likesom det vil bli god bevertning og hygge
ligsamvær. Vi ønsker alle døve med deres

------familie-og kjente-hjertelig velkommen til

hyggelig fest.
Søndag 10. januar, blir det gudstjeneste

i Volsdalen interimskirke.Som vi ser, var stillingen på topp uavgjort
ikke bare i poeng men også på kval itets
beregningen - noe som er nær enestående.
Vi måtte derfor ha omkanp om 1. premie og
mestertitelen. Det er også 'Verd å nevne at
sluttresultatet var jevnt, bare 1 Y2 poeng
skilte mellom de 6 spillere j' toppen.

Omkampen mellom Rolf og Kurt ble.
spilt over 2 partier. I første parti, hvor Kurt
førte de hvite brikker, hadde Kurt over
taket i lang tid. Først i sluttspillet, da Kurt
ikke fant den rette avslutning, endte det
som remis. I 2. parti var stillingen lenge jevn,

Dessverre oppsto det. kjedelige episoder
som satte gemyttene i kok, særlig i be
gynnelsen. Leif Skjeie og E. Ohna måtte som
turneringsledere tre i aksjon med «hard
hånd», og reste.n av turneringen forløp
uten usportslige episoder. Dessverre var
skade allerede skjedd, som med ekstra
oppmerksomhet fra starten av, kunne vært
unngått. Jeg sikter her til Rasmus Rauset,
som ble «offer» og tapte 1 poeng. Med
ekstra årvåkenhet av turneringslederne, er
det ingen tvil om at Rasmus kunne vært
lynmester. Men på den andre siden må vi
være oppmerksom på at i lynsjakk kan hvem
som helst aven gru ppe spillere gå til topps.

Om kampens gang kan nevnes at poeng
ledelsen gikk stadig på skift. Etter 5 runder
(halvveis) ledet Rolf med fullt hus, d.v.s. 5
poeng. Kurt lå her med 4 Yz og Leif 3 Y2.
Alf hadde 3 poeng, og Rasmus og Eilif lå
langt bak med henholdsvis 2 Y2 og 1 Y2. La
meg nevne at den forholdsvis «ukjente»
Gunnar Kvitvær her lå med 3 poeng.

Etter 7. runde sto Kurt og Rolf likt med
6 poeng, og Rasmus tok igjen Leif og Alf,
samtlige 4 Yz poeng. Eilif hadde passert
Gunnar, og dermed var ansiktet «reddet».

I 8. rU.nde tapte Kurt for Rolf. Leif, Ras
mus og Eilif vant sine partier, og stillingen
var: Rolf7 p., Kurt 6, Leif og Rasmus 5 Y2 p.
Alf og Eilif 4 Y2 p.

I 9. og siste runde tapte Rolf for Rasmus,
og da Kurt vant sitt parti, var stillingen
fremdeles uavgjort.

Resultat

1. Rolf Valla 7 poeng (kva. 25.00)
2. Kurt Aanestad 7 » (kva. 25.00)
3. Rasmus Rauset 6Y2» (kva. 23,50)
4. Lei Skjeie 6%» (kva. 22,75)
5. Alf Sakariassen 5Y2» (kva. 18,50)
6. Eilif Ohna 5Y2» (kva. 16,75)
7. Gunnar Kvitvær 4 »
8 Ulrik Sverdrup 2 »
9. Jan Thomassen 1 »

1O. Ku rt Oksnes O »

1 - O
Y2-Y2
1 - O

%-Y2
1 - O

Bergen beseiret Stavanger med 4 mot I

Rolf Valla, Bergen, Norges yngste lynmester.

Bergensk sjakk,revansje

VESTLANDSMESTERSKAP I LYNSJAKK
Dagen etter klubbkampen, søndag 15.

november, ble det arrangert det årlige V.M.
i lynsjakk. Av de 10 anmeldte, var samtlige
to.pp-spillere fra D.M. i lynsjakk med, så vi
kan slå fast at et Vestlandsmesterskap er i
dag jevngodt med D.M.

Årets lynsjakkmesterskap var meget
spennende og dramatisk. Spenningen var på
topp fra første til siste runde, og vi måtte til
og med ta ekstra-runder foråkåre mesteren.

Den årlige klubbkamp i sjakk mellom
Bergen og Stavanger, som ble avviklet i
Bergen lørdag 14. november, var den 6. i
kampen om det fine «Vikingskipet» som
klubbene har spleiset til. Etter sin seir har
Bergen 3 aksjer, mot Stavanger 2, og i følge
avtalen må det vinnes 5 ganger før «Viking
skipet» finner sitt endelige «opplag».

Allerede etter 90 minutter ledet Bergen
med 1 mot O. Det var Rolf Valla ved 3. bord
som besørget bragden. Han hadde Knut
Høgset som motstander, og begge er ny
bakte mesterspillere. Sist de 2 møttes, var
i D.M. i vår, og da vant Knut. Men her
var det Rolf som slo an «mestertakter».
En fin-fin revansje!

Det gikk mer enn 2 timer før det endelig
gikk mot slutten ved de andre bord. Ved
1. bord økte Bergen til 2 mot O. Her kapi
tulerte Kurt Aanestad, årets Døvemester,
for Rasmus Rauset, som på sin side opp
nådde revansje for nederlaget i det av
gjørende parti mot samme Kurt i D.M.
Like etter sto Bergen med 3 mot O. Jon
Olafsson ved 5. bord fikk den ære å sikre
lagseiren. Riktignok tapte Johan Paulsen på
tid, men vi var aldri i tvil om utfallet av
partiet, så vi kan trygt si at Jon var klart den
beste.

Ved de 2 siste bord ble spillerne enige
om remis, og dermed ble resultatet 4 mot
1 til Bergen. Sist Bergen vant, var i 1960, og
den gang var resultatet 3 Y2 mot 1 Y2.
Resultat:

Bergen Stavanger
1. Rasmus Rauset - Kurt Aanestad
2. Eilif Ohna - Alf Sakariassen
3. Rolf Valla - Knut Høgset
4.Ulrik Sverdrup - Leif Skjeie
5. Jon Olafsson - Johan Pau I.sen

4 poeng 1 poeng
Tidligere resultater

1959 i Stavanger - Stavanger - Bergen 2-3
1960 i Bergen - Bergen-Stavanger 31/ 2-11/ 2

1961 i Stavanger - Stavanger - Bergen 5-0
1962 i Bergen - Bergen-Stavanger 21/ 2-21/ 2

1963 i Stavanger - Stavanger - Bergen 3-2
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Glemte høreapparatet
ble drept av toget

«Verdens eldste døvekirke»
har fått klokke og plakett

Søndag 22. november ble det avduket en
plakett av bronse på veggen utenfor døve
kirken i Bergen. På den står: Nonneseter
kloster. Kapell fra ca. 1250 til 1528. Døve
ki rke fra 1951.

Vi skulle etter dette ha verdens eldste
døvekirke i Bergen! Samtidig fikk døve
menigheten overlevert en kirkeklokke med
historisk verdi, nemlig skipsklokken fra
Indre Norhordland Darr,pbåtlags siste damp
båt, «Oster», som nå skal gå til opphugging.

«I mer enn 700 år er Guds budskap blitt
forkynt idenne kirken. Plaketten skal minne
oss om tradisjoner, være et kontaktpunkt
for dem som har ført kristendommen videre
fram til vår tid,» sa døveprest Conrad
Bonnevie-Svendsen, som var kommet til
Bergen i forbindelse med begivenheten.
«I en lang periode var dette gudshuset ikke
i bruk, inntil de døves menighet fikk det til
si ne gudstjenester. Vi må sørge for at et
slikt tidsskille ikke oppstår igjen. Benytt
den ne ki rke ofte og mist ald ri kontakten
med Gud», sa Bonnevie-Svendsen.

Kirken var fullsatt under gudstjenesten.
I tillegg til menighetsmedlemmene var en
rekke innbudte tilstede, biant dem
styreformannen i Indre Norhordland Damp
båtlag samt arkitekt Kristian Bjerknes, som
var den som fikk være den første til å ringe
inn og ut ved gudstjenesten, fordi det
var han som hadde hjulpet menigheten
til å få ta i bruk kirken i 1951. Klokken vil
senere få sin plass inne i kirken i hjørnet
ved alteret, hvor hele menigheten kan se
den når den ringer.

Døveprest Hammer sa i sin velkomsttale
at man alltid hadde ønsket seg en klokke i
Døves kirke, for selv om de døve ikke hører
den, så hører klokken med. Når den nå for
første gang lød her inne, var det en begiven
het som knyttet fortid og nåtid sammen,

etterat kirken hadde stått ubrukt og glemt
siden reformasjonen.

Etter den høytidelige gudstjenesten, var
det kirkekaffe på Terminus, med mange
gjester, blant dem kirkeverge Johnsen, for
mannen i Norske Døves Landsforbund,
Eilif Ohna, foreningsformannen Thorbjørn
Sander, skolestyrer Eng, hovedpresten for
Norges døve, Bonnevie-Svendsen, og flere
som har tilknytning til de døve i Bergen.

Formannen i menighetsrådet, Nils Gjer
stad, ønsket samtlige velkommen, og han

Den som er tunghørt og har vennet
seg til å bruke høreapparat, kan bli
utsatt for stor fare hvis han går ut
uten høreapparat, eller hvis høre
apparatet svikter på grunn av at
batteriet er utbrent eller av annen
årsak. Dette bør være vanlig kjent.
Den som regelmessig bruker høre
apparat, blir så avhengig av dette at
han ikke kan være det foruten. Hvis
apparatet svikter, eller han glemmer
det, risikerer vi at den tunghørte
ferdes omkring som døv, mens han
tror at han hører.

I «Dovas Van» har vi funnet ne
denstående ulykkesrneiding :

GLEMT H0REAPPARATFOR
ARSAKET DØDEN. Den 31 år
gamle agronom Ake Karlsson .på
landbruksskolen i Skurup, glemte
høreapparatet sitt da han skulle
kjøre til pløyekonkurransene 3 km
øst for Skurup. Dette ble sannsyn-

fortalte om det arbeide som var gjort for at
de døve kunne få sin egen kirke i Bergen.
Birger Breiteig fortalt~ om aldershjemmet
og det økonomisb forhold. Skolestyre,
Eng talte om planene for døveskolen, :;om
nå var stilt en størrz· tomt i utsikt ved
Kvarven, og som Staten eier.

Den vil gi plass for idrettS1nlegg i tillegg
til alle bygg, foruten at elevtallet vil bli
betraktelig forøket. Statsråd Helge Sivert
sen hadde nemlig funnet tomten i HeIle
veien for liten til formålet. Det er godt
mulig at Bergen også får en barneskole for
døve.

Det var ellers taler av Døveforeningens
formann Thorbj. Sander og formannen
Norske Døves Landsforbund, Eilif Ohna.

Menigheten var i sentrum denne dag.
H. N.

ligvis årsaken til togulykken som
krevde hans liv.

Ake Karlsson kjørte etter kon
kurransene opp på· en ubevoktet
jernbaneovergang samtidig med at
Malmo-toget ruste fram med 85 km's
fart. Lokomotivføreren fløytet da
han oppdaget Karlssons bil på vei
over sporet, men Karlsson, som ikke
hadde >litt høreapparat, reagerte ikke
på signalet. Toget braket inn i siden
på bilen, som ble skjøvd 15 m
bortover foran toget· før den ble
slengt ned fra sporet. 31-åringen ble
klemt ihjel. Hans elever fra land
bruksskolen, som deltok i pløyingen
på begge sider av jernbanelinjen, var
vitner til ulykken, og de stormet
straks fram for å hjelpe ham, men
distriktslegen, som straks etter kom
til stede, kunne bare konstatere at
døden var inntrådt på grunn av
indre lesjoner.
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Fritaking for fjernsynsavgift
i Øst-Tyskland

7,l!(Jnl!

kenkuzzansl!
Forslag fra Oslo

Tobakkindustriens ansvar
og vårt

«Etter årelange bestrebelser fra det
øst-tyske døveforbund, har post- og
telefon-departementet meddelt for
bundet fritaking for fjernsynsavgift.
Fritakingen gjelder hørselsskadde 
likegyldig om døv eller tunghørt.

Som i alle forskrifter og lover må
det settes en grense for hvor langt
man tør gå ved fortolkningen aven
slik bestemmelse. Ved at fritakingen
bare gjelder hørselsskadde, er det
allerede satt en slik grense. HvIs det
nå i samme familie er en hørende
ektefelle. eller et hørende familie
medlem som har egen inntekt, så

Ved avsløringen av tobakken som en av

vår tids største helsefarer har det særli
vært brukt statistiske,kliniske og patologisk
anatomiske undersøkelsesmetoder, og de

samstemmige resultater fra mange land gir

som kjent ikke rom for tvil. Hypotesene er
for lenge siden avløst av kjensgjerninger.
Det kan ikke bli annet enn usannhet å
benekte dette, skriver TOBAKKEN OG VI

på lederplass i nr. 3, 1964 som nå foreligger.
Tidsskriftet understreker tobakkindu

striens store ansvar og ber pressen og
publikum om å være på vakt mot de vil

ledende meldinger som fra tid til annen
serveres for å spre tvil og tåkelegging av de

sentrale kjensgjerninger. Ingen må glemme

at tobakkindustrien har bare en interesse,
og det er å holde omsetningen oppe - like
gyldig hva skaden blir. De falske opplys
ninger som den kan få listet inn i avisene,

har til hensikt å understøtte og forsterke

virkningen av tobakkreklamen. Denne går
også ut på å skjule sannheten. Tobakks

røyken blir fortrinnsvis karakterisert som
noe rent og friskt som særlig unge men

nesker hengir seg til, uten spor av be

kymring for helsa.
En mer suveren forakt for legevitenskapen

og dens anstrengelser for å lede menneskene
på rett vei kan man vel vanskelig tenke seg.

Det må ikke vare lenge før myndighetene

griper inn overfor den del av vill-ledningen
som kan stoppes ved et lovforbud, slutter

lederartikkelen.
TOBAKKEN OG VI minner om For

bruker-Rapporten som ved flere an led-

må denne betale avgiften. Dette må
være innlysende for et hvert logisk
tenkende menneske. Forbundet har
ikke søkt om fritaking for fjernsyn
avgiften for hørende, men ene og
alene for hørselsskadde.

Det henstilles til foreningene først
å undersøke om det innen søkerens
husholdning er et hørende familie
medlem med egen inntekt - før
søknad om fritaking for TV-av
giften blir sendt. Deretter treffes
avgjørelse om fritakingen skal an
befales eller ikke», skriver det øst
tyske døveforbunds formann.

ninger har tatt opp tobakkproblemene og
som i nr. 6 1964 skriver at den norske

sigarettindustri neppe på frivillig basis vil
endre sin reklamepolitikk. Forslag om for
bud mot sigarettannonser bør bli gjenstand

for minst like alvorlige overveielser som de
som finner sted på høyeste hold når man
godkjenner eller forkasterforslagom annon

ser for legemidler, skriver Forbruker

Rapporten.
Er det den norske tobakkindustri som

ved en frivillig gestus internt skal bestemme

hvor meget og på hvilken måte her skal
reklameres, eller er det helsemyndighetene?

spør en artikkelforfatter i TOBAKKEN OG
VI og viser til Straffelovens paragraf 359, 1.
pkt. som fastsetter fengselsstraff for «å
falholde et nydelsesmiddel som er skadelig
for sundheden».

Ansvaret for en sunn utvikling når det

gjelder tobakken, hviler i høy grad på våre
helsemyndigheter og våre skole- og under

visningsmyndigheter, skriver TOBAKKEN

OG VI.

For mye stoff!

Vi åpner det nye året sterkt, med
4 sider for meget. Likevel er det mye
stoff som ikke får plass. Det er er
gerlig for noen, og vi beklager. Det
har vært vanskelig å velge ut stof
fet til dette nr., og det vil nok le
serne forstå.

Red.

Forslag til Tegn og Tales redak
tør, fra De Døves Forenings opp
lysningskomite :

I god tid før hver jul og påske
(redaktøren bør fastsette en frist)
settes en konkurranse i gang om
beste tegning til forsiden på Tegn
og Tale, med jule- og påskemotiv.
I konkurransen bør bare døve delta.

Opplysningskomiteene i hver døve
forening rundt om i Norges land
bedømmer først de innkomne teg
ninger og tar ut de 2-3 beste forslag
og sender disse til redaksjonen, som
avgjør konkurransen. Dette for å
spare unødig bry for redaksjonen.

For vår opplysningskomite's ved
kommende, tar vi imot fra Oslo-bor
gere og innflyttere som er skrevet
inn som medlemmer av De Døves
Forening i Oslo.
De Døves Forening. Opplysnings
komiteen.
Erna Margareth Lindgaard. Edel
Herlofson. Th. Strømme. Harold
Nielsen.

Tusen takk for forslaget!
J eg skal forsøke å sette opp noen

retningslinjer for konkurransen, og
så kan vi sette i gang med sikte på
en flott forside i påskenummeret
1965, laget av døve selv.

Men ett forbehold:
Det kan tenkes at det blir for

kostbart for bladet.
Red.

Døve-baIlett
Helene Bindhoff, nå 21 år gam

mel, fra fødselen av nesten helt døv,
har i løpet av de siste 16 år lært seg
tale og munnavlesning på Westmins
ter barnehospital i England. Selv om
Helene Bindhoff ikke han høre noen
musikk, er hun svært glad i å danse.
Hun våget til og med det modige
skritt ikke bare å velge dansen som
sin levevei, men også å undervise
døve barn i ballett.

Nylig ble hun tildelt «Harlekin
Ballett-Skolen»s diplom i Chelsea.
Nå leder hun allerede ballett-klasser
ved forskjellige døveskoler i London.

Er det muligheter for liknende ved
døveskolene i Norge?
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Anny, født Wedø, og Jan Peder
sen, som giftet seg 31. oktober.

FØDT
J an Erik fikk en søster på pappas

fødselsdag, 15. november.
Randi og Per Byvold.

Anne-Lise fikk en lillebror 30.
november.

Helene og Jorulj Hjulstad.

Ruth og Gunvald Baade har fått
en gutt.

BRYLLUP
ble bint 28. november av Laila

Risvold og Jan Refsahl, begge Ha
mar.

60 AR
Skredder Arne Pettersen, Oslo,

fylte 60 år 7. desember.
Han ble født på en liten øy i nær

heten av Norderhov kirke, og kom
siden til Ullevål døveskole, hvor han
ble konfirmert i 1921. Deretter reiste
han hjem til sin mor, til bestefor-
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eldrenes gård, da hans far døde tidlig.
Pettersen gikk i skredderlære hos

hele tre mestre, som gikk konkurs
etter tur, og dette forlenget lære
tiden hans. Etter et års tid SOll). svenn
i Tønsberg, tok han seg en lang syk
keltur opp i Telemark, og sydde så
en tid hos daværende mester Anders
Haukedalen. Under festen ved fei
ringen av den nye døveforeningen i
Drammen, traff han sin lille Signe.
Han fortsatte da reisen til Oslo, hvor
han slo seg ned for godt, og hvor han
i dag har sitt virke hos Politi-inten
danturen.

Han har vært kasserer i Oslo Dø
ves Skiklubb i 4 år.

Det nydelige tapetet i stuen, hvor
vi satt og nøt kaffe, viste det seg
selvfølgelig at det var Arne som
hadde utført alt arbeid med, like
fint som noen fagmann. Gode bilder,
malt av hans svigerfar, med motiv
fra utsikten over Oslo og fjorden,
sett fra Sogn hageby, prydet veg
gene. (Utsikten er nå forsvunnet på
grunn av de forbaskede høybyggene.)
Og vakre arvemøbler, behandlet med
pietet, forskjønner stuene. En ekte
Tiedemand henger også der.

Vi kjenner alle Arne Pettersen som
en fåmælt herre, men nå taler han
plutselig; om ungdommen av i dag,
som han mener er flinke og selv
stendige: «Da jeg var ung derute
på landet, fortsetter han, «så hadde
jeg bare den ordinære døveskole
undervisningen. Det var alt for lite,
og det fikk jeg føle mange ganger.
Jeg synes at hørende skulle snakke
litt mere med· oss. Da jeg så noen
ord i avisen som jeg ikke forsto be
tydningen av, gikk jeg: til mine
nærmeste og spurte. Den ene lo bare,
og den andre pekte i luften i retning
av Oslo, og sa bare: «Oslo». Jeg ble
jo ikke klokere av det. Det var ikke
godt å gå slik». - «Ja», innskyter hans
kone plutselig, «du kan tro Arne har
vært vitebegjærlig.» - <<Ja, ja», sier
Arne, «det var jo godt å komme ut
og lære. Men, jeg trives best her
hjemme hos mine».

Plutselig spør han om jeg vil se
verdens minste verksted, som han
selv har skapt. Noe desorientert ser
jeg bort på et aldeles uskyldig ut
seende skap. Tilsynelatende er det
et lintøy-skap med 2 skuffer øverst.
Han slår dørene opp, og man får se
en elektrisk symaskin på trinser, og
verktøy hengende rundt om på den
indre veggen, alt samm~n innenfor
rekkevidde, og alt i skjønneste orden.
Med 3 håndgrep er verkstedet klart.
Flott!

En meget gammel dame ringer på
døren og' ber Arne om å finne nøk
lene for henne. Hun skjønner ikke
hvor det er blitt av dem, men Arne
finner dem i løpet avnullkommafem.
En annen vil gjerne ha sin frakk
sydd inn i sidene, for den er for vid,
og Signe henter mat for en invalid
dame. Alt dette skjer mens jeg drik
ker kaffe. Jeg forstår at Arne og
hans kone er meget avholdte av sine
naboer, for de er så hjelpsomme.

Da jeg skal gå hjem og Arnes
kone samtidig skal i sin klubb, får
jeg se dem knuselske hverandre til
adjø. Og Arne el' nemlig så omtenk
som at han senere på aftenen går ut
og henter sine kone hjem. Hun får
ikke lov å gå alene i mørket. De
skulle feire Arnes dag, bare de to og
datteren på 14 år. Sønnen på 20 er
dessverre oppe i Nord-Norge, men
han kommer hjem til våren.

Alle vi som kjenner Arne så godt,
gratulerer mange ganger, og ønsker
ham fortsatt god helse, og at han,
med sin hjertelige og koselige hjelp
somhet, får leve hmge.

Erna Margarl3th.

60 AR
Skredder Hans Jensen, Olav Ny

gårdsvei 25, Oslo, fylte 60 år 16.
desember. Han er født i Halden.
Etter konfirmasjonen på døveskolen
i 1921 kom han hjem, men han fikk
ikke komme inn som læregutt noe
sted de første 2 år, så tida gikk med
vedhogst. Som skreddersvenn flyt
tet han til Oslo, hvor han ble med
lem av Døveforeningen, men det var
først i 1935. Han har altså snart
vært medlem i 30 år.

Hans Jensen er meget vanskelig
å intervjue. Jeg måtte dra ham inn
i biblioteket, hvor jeg med tid og
fantasi måtte hale opplysningene ut
av ham, hjulpet aven kollega fra
hans styretid i Døveforeningen.

Hans Jensen har vært styremed
lem i 2-3 år under Sverre Lindquists
formannstid på feriehjemmet



<goåt "\ltt år!
«Skaug». Jeg vet tilfeldigvis at han
nesten alltid overlot sin seng til sist
ankomne gjester og nøyde seg med
et langt mer primitivt leie selv.
Derfor spør jeg om «Skaug» var så
godt besøkt.

«Ja, du kan tro det var godt be
søk den gangen. Vi kunne hygge oss
sammen, feire f. eks. 17. mai med
god mat og en drink. Det var ikke
noe sånt som klikker. Vi døve tren
ger å ha noe hyggelig å se fram til,
ikke sant?»

Jensen står også som medlem av
sportsklubben. Han har sittet i sty
ret, men det er mange år siden, sier
han, og nå vil han ikke lenger sitte
her på pinebenken. Hva skal det
være godt for? Men jeg er ubarm
hjertig og sier at Tegn og Tale har
mange unge lesere, og da så. Hans
tidligere «kollega» bedyrer det samme
med et skadefro smil. Vi vet alle at
han er et utpreget hjemmemenneske
uten trang til oppmerksomhet om
sin person.

«Den evige ungkaren» ble omsider
gift i 1956 med Karin. Han trives
best med å være hjemme og leke
kokk. (Kan dere lesere se ham sånn ?)

«Hva er din livrett?» spør jeg.
«Får i kål», svarer han.
«Hvordan skal du feire din 60 års

dag?»
«Min kone og jeg har ikke snakket

om det, men når det er så tett opp
til julen, blir det vel bare en enkel
familiefest med min kone, Svein Arne
og jeg.»

Mange av oss husker Hans Jensens
fortellinger. Mange rare og levende
historier fra landet, også fra hans
ungdom, som han framstiller så en
kelt og tilforlatelig - med et levende
ansikt. Han samler lett mange takk
nemlige tilhørere, og vi håper han
vil fortsette å hygge for oss på sin
spesielle koselige måte.

Hans mange venner ønsker ham
bedre helse og gode dager!

Erna Margareth.
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OLE SUNDET
Skofabrikkarbeider Ole Sundet,

Oslo ,sovnet stille inn søndag morgen
29. nov. etter et smertefullt syke
leie. Han ble født 27/4 1895 i Tele
mark og kom som ung til Oslo.
Hans kone, Dagny, døde fra ham
for over ett år siden. +

***
FRELSESARMEEN

Vi vil her få ønske alle våre venner
et godt, velsignet nyttår.

Samtidig vil vi takke for alle gle
der vi delte sammen med dere i året
som gikk.

La oss stole på Bibelordet: «Jesus
Kristus er i går og i dag den samme,
ja, til evig tid.» Under hans ledelse
går vi trygt inn i framtiden.

Våre beste hilsener:
Kelly Smevik, Liv Berit Dagfinrud,
Trondheim. Asbjørg Markussen, Lar
vik. Johanne Holdhus, Stavanger.
Eli Johansen, Ashild Johansen,
Berit Gjersøe, Magnhild Pedersen,
Hildegard Hellenæs. Døveoffiserer.

BERGEN

V i ønsker alle et riktig godt nytt år!
Aline og Lars Strand.

Et velsignet godt nytt år 1965 ønsker
jeg døve venner og døveprestene.

Aletta Marie Kvamsøy
øystese gamlehjem

HELGELAND

De beste ønsker for det nye år til
døve og hørende venner i bygd og by!

Helgeland kr. Døveforening
Karoline Sørensen

Til alle besøkende døve på feriehjem
met «Granheim» ønskes et godt nyttår.
Velkommen igjen i det nye året.

Olaf Foss.

I mange år var han medlem av
Døveforeningen og et ivrig medlem
av bridgeklubben. I en kort tid var
han også styremedlem på «Skaug»
feriehjem.

Da han ble bisatt i Vestre krema
torium 3. desember, var kapellet fullt
av døve og hørende venner og slekt
ninger. Blant andre, ble det nedlagt
kranser fra Døveforeningen og fra
Skotøyarbeiderforbundet.

Blant oss døve var Sundet kjent
som et fredselskende menneske, som
alltid var vennlig.

Erna Margareth.

***
NARVIK

Narvik og Omegn Døveforening
ønsker alle foreninger og de døve et
riktig godt og framgangsrikt nytt år!

Styret.

Døve i Narvik og omegn ønsker
kjente og venner et riktig godt nytt
år!

Mathilde og Arthur Markussen
Gullan og John Lorentsen
Solveig og Einar Davidsen
Andrea og Karl Lundqvist_
Marie Larsen
Mathilde Pedersen
Wilhelm Pedersen
Sven Ivar Skogstad

Elevene i Trondheim får

reise hjem i påsken

I budsjettforslaget for 1965 har
departementet gått inn for økt be
vilgning til reiseutgifter for elevene
ved Trondheim offentlige skole for
døve. Man har da hatt i tankene
hjemreise for elever i påsken i tillegg
til de hjemreiser som skolen nå kan
få til, opplyste kirke- og undervis
ningsministeren, statsråd Helge Si
vertsen, i Stortinget som svar på et
spørsmål fra Frithjov Vik, H, Troms.

I et tilleggspørsmål spurte Vik om
det ikke bør bygges en døveskole i
Nord-Norge. Det vil bl. a. redusere
reiseutgiftene betraktelig ved skolen
i Trondheim.

Statsråden syntes tilleggsspørsmå
let ikke føyde seg naturlig til hoved
spørsmålet. En skole i Nord-Norge
må i tilfelle vurderes i samband
med utbyggingsplanen for spesial
skolene.

Til prinsessen

Da prinsesse Anne-Marie av Dan
mark giftet seg med kong Konstan
tin, fikk hun bl. a. 72 buljongskjeer
i sølv, med 12 forskjellige motiver
fra H. C. Andersens eventyr, tegnet
av den døve danske sølvsmed Knud
Møller i Horsens.
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Sunnmøre Meieri

ÅLESUND

A.s Spilkevig's
SNØRE-, NOT- & GARNFABRIK

Kongensgt. 11
Alesund

Lars Grønvold AfS

Meyergården
Hotell & Restaurant

MO I RANA

A.s Kristiansunds mek. Verksted
og Båtbyggeri

Telegr.adr.: Båtbyggeriet

KRISTIANSUND N.

A.S INGENiØR GRAN

BYGGMESTER

ENTREPRENØRFORRETNING
Lillehammer - Telefon 51636

Postboks 1

DRAMMEN

Plastikkskinn og Porteføljeskinn i
forskjellige farger. Tilbud og prøver
sendes på forlangende.

Marcus & Ewald Omdahl Lærfabrikker
Drammen

A.s NorsK Presstoff
Bakel ittpresseri

Lilletorvet 1 - OSLO

ERGO VEGGSEKSJONER
ERGO RADIOBORD
SKRIVEBORD

A.s BUndheim Møbelfabrikk
VEGSUND
Telefon: Ålesund 9114 - 9116

Kolberg &: Sanne A.s
ARNE SANNE

OS LO

H. Bergsland

OS LO

E. RUse & Co.
Kiperviktorget - Ålesund
Telefon *4912

har alt De trenger av møbler

A.s Hans Løken & Co.
MOSS

Kolonial - Frukt - Fetevarer en gros

A.S H YDRAU LIK BRATTVAAG
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

BRØDRENE ANDA
Skipsopphugning

STAVANGER

Ole P. Hansen
Murmester

HARSTAD
Telefon 2240 - 2771
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Jarle Lid
kasserer

Bernt Kjølleberg
formann

Anders Haukedalen
sekretær

2.273

Fri-idrettsserien 1965

Ingen nye res.

Nils Bjørø, Oskar Nilsen, Arnulf
Pedersen, Arne Olsen

1. TRONDHEIM

1. Olaf Garberg, slegge 50.44 856
2. Olaf Garberg, kule 12.11. 591
3. Olaf Garberg, diskos 36.33 529
4. Olaf Garberg, spyd 36.36 . 297

NORGES DØVE-IDRETTSFOR
BUND

Et godt nyttår 1965 ønsker vi

alle leserne, idrettsvenner og

lags-styrer.

Da året 1964 er slutt, vil det være
naturlig å tenke på hva som hendte
i det gamle året.

Det ble oppnådd mange gode resul
tater, særlig av våre juniorer, som
gledet oss meget. Likeledes ble D.M.
på ski i Oslo, og juniorlandskamp i
fri-idrett mellom Norge og Sverige
vellykket arrangert, og våre aktive
gjorde god innsats også i trelands
kamp på ski i Nord-Sverige og
Europamesterskapet i terrengløp i
Pavia, Italia.

Vi går inn i det nye året 1965 med
håp om at resultatene må bli enda
bedre.

Aret 1964 har vært _et meget
interessant år, med mange hyggelige
minner, og jeg vil på vegne av Norges
Døve-Idrettsforbund sende min
varmeste nyttårshilsen til alle norske
idrettsgutter, med ønske om at det
nye året 1965 skal gi enda bedre
resultater. Til lykke med innsatsen!

Bernt Kjølleberg.
formann

Kjære norske døve
idrettskamerater!

dag?•
I

Geir Jensen.

c) Mangel på godt og hyggelig
ungdomsmiljø i idrettslagene, som
tilfredsstiller ungdommenes ønsker
og interesser for samværs-former
og...

d) De muligheter som vår tids
ungdom har til å «kjøpe» seg for
nøyelser i den form de ønsker.

e) Kravet til utdannelse og opp
læring er også en medvirkende årsak.

De enkelte idrettslags arbeids
former og program for aktivisering
av ungdomsmassen, må ta sikte på å
skape forståelse av den verdi en
alminnelig og regelmessig fysisk
trening har for hvert enkelt men
neske. Alle former for konkurranser
må tas i bruk. Det må legges større
vekt på å få den kvinnelige ungdom
med i idrettslagene, både fordi disse
har det samme behov for fysisk
trening og fordi det da er lettere å
skape et godt ungdomsmiljø.

Det avgjørende for en slik ut
vikling, er at et idrettslag har mange
og dyktige ledere. Dette problemet
kan bare løses ved en intensivert
opplæring (utdannelse) av ledere
gjennom alle former for opplæring,
kurs, leire, studieringer og· propa
ganda.

Skal en nå et godt resultat i dette
arbeide, kreves det en intens pro
paganda blant alle befolkningslag og
gjennom alle samfunnets kanaler
som f.eks. skole og lærerstanden, og
overfor kommunale myndigheter,
som må påvirkes til å forstå be
tydningen av å legge tilrette de
ytre forhold for ungdommens idret
tslige fritidssysler.

Teuvo Suutari stav 4.151
Teuvo Suutari har ved et fri

idrettsstevne i Finland hoppet 4.15
m i stav. Hans tidligere pers. rek.
var på 3.95 m, satt i 1962.

HVOR står døve-idretten
REDAKSJONELT

Vi har gledet oss over enkelte
gutters innsats på fri-idrettsbanen i
1964, og vi har ventet spent på hvert
eneste nr. av Tegn og Tale for å lese
noe nytt fra idrettsfronten, følge
dens utvikling, men allikevel sitter
en igjen med en følelse av at det er
noe som ikke er som det skulle vært,
og at noe mangler, uten å få riktig
tak på hva det er.

Alle idrettslag vil gjerne ha både
mange og gode aktive idrettsut
øvere. Størrelse og styrke blir som
oftest målt i de resultater som opp
nås på idrettsbanen, i løypa eller
andre steder.

Det er også dette som er målet for
alle som driver idrettsarbeid i en
eller annen form, men midlene til å
nå dette mål kan det være ulike
meninger om.

En ting er imidlertid sikkert, og
om den ting kan det heller ikke være
mer enn en mening, og det er at bak
et idrettslags aktive utøvere må det
stå et styre, som skal og må til
rettelegge både trening og konkur
ranser. Det er de aktives moralske
ryggrad dette å vite at bak dem står
et styre som gjør det de makter for
dem, og da føler de også som sin
plikt å yte sitt beste for laget. Der
for har vi mange eksempler på at
et idrettslag med et godt og handle
kraftig styre, også har gode aktive
idrettsfolk.

Idrettsinteressen hos ungdommene
kan være forskjellig, men de sann
synlige årsaker til den sviktende
interesse for idrett og idrettslagenes
virksomhet hos en del er:

a) Idrettslagenes mangel på gode
ledere.

b) Konkurransenes mangel på
variasjon og differensering i konkur
ransegrupper etter ungdommens
naturlige anlegg og fysiske forut
setninger.
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HAMAR

JAN REFSAHL NY FORMANN
Årsmøte ble avholdt på Bonde

heimen 14. november 1964. Fram
møtet var dårlig, idet bare halv
parten av medlemmene møtte fram.

Etterat formannen Erling Eriksen
hadde ønsket alle medlemmene vel
kommen leste sekretær Tordis Lænn
opp årsberetningen, som ble god
kjent etter en del bemerkninger.
Johnny Olsen leste opp resultater og
fri-idrettsstatistikk for året 1964.
Regnskapet ble lest opp av kasserer
Per Hauklien, og etter en del be
merkninger ble også regnskapet
godkjent.

Innkomne forslag:
Medlemskontingenten blir som før.

Johnny Olsen foreslo at det ble
arrangert friluftstur, hvor alle, både
unge og gamle burde bli med. Han
kom også inn på mosjon og helse, og
medlemmene var enig med ham.

Så var det premieutdeling for
terrengløp, som ble vunnet av Bjørn
Bekkevold, med Johnny Olsen som
nr. 2 og Alfred Vangen nr. 3. I fri
idrettstatistikken for 1964 oppnådde
Arne Olsen høyeste poeng for sin
100 m, og fikk 1. premie. 2. premie
gikk til Johnny Olsen og 3. premie
til Bjørn Bekkevold. Arne Olsen tok
også 1. aksje i en pokal som må
vinnes 3 ganger til odel og eie.

Johnny Olsen ble tildelt gavekort
for sin flittige deltakelse i flere
stevner, og god treningsinnsats gjen
nom hele året. Det var formann
Erling Eriksen som foretok premie
utdeling, og en gikk så over til valg,
som ble ledet av Johnny Olsen og
Henrik Hansen.

Erling Eriksen ønsket ikke gjen
valg som formann, og sekretær
Tordis Lænn og nestformann Jan
Refsahl sto for tur til å gå ut.

Valgresultatet ble:
Formann Jan Refsahl (ny), nest

form. Per Byvold (ny), sekretær
Arne Olsen (ny), kasserer Per Hauk
lien (gj.v.), styrernedI. Erling Skri
den (gj.v.), 1. varamann: Alfred
Vangen (ny) og 2. varamann: Johnny
Olsen (ny).

Revisor 1: Henrik Hansen (ny),
revisor 2: Erling Skriden (ny) og
varamann Johnny Olsen(ny).

Oppmann fri-idrett: Johnny Olsen
(gj.v.).

Oppmann fotball: Alfred Vangen
(ny).

Oppmann ski: Arne Olsen (gj.v.).
Representant til forbundstinget:
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Arne Olsen (gj.v.), varamann Per
Byvold (gj.v.).

Festkomiteen: Tordis Lænn (gj.v.)
Mona Rismyhr (gj.v.), Arne Olsen
(gj.v.), Alfred Vangen (ny) og Gun
nar Bjerklund (ny).

Turkomiteen: Johnny Olsen, Al
fred Vangen og Arne Olsen (alle nye).

Valgkomiteen for 1964-65: Alfred
Vangen, Bjørn Bekkevold og Tordis
Lænn.

Formannen Erling Eriksen takket
for s2.marbeidet, og ønsket den nye
formannen Jan Refsahl lykke til
framover i det nye styret.

Møtet varte i ca. 3 timer.
Tordis Lænn,
sekr. og ref.

TRONDHEItv1

Arild Moslet gjenvalgt som
formann

Årsmøte i Døves Idrettslag 28/11
1964.

Årmøtet var kunngjort god tid i
forveien, og skulle begynne klokken
19.00 presis, men bare noen få
stykker møtte fram i rett tid. Da
loven sier at årsmøtet er vedtaks
dyktig når minst 1/3 av medlem
mene er tilstede, måtte en bare
sitte og vente til medlemmene hadde
innfunnet seg.

Først klokken 20,10 kunne for
mannen, Arild Moslet, erklære års
møtet for åpnet, etter å ha beklaget
seint frammøte av medlemmene.
25 bet. medlemmer var da tilstede,
samt en god del ikke-medlemmer på
tilhørerbenken. Sekretær Jon Pet
tersen leste så opp årsberetningen,
som ble vedtatt med en del tilføyelser
på noen punkter.

På grunn av misforståelser og
feiltakelse med hensyn til revidering
av regnskapet, var dette ikke revi
dert ferdig, og måtte utsettes til
ekstraordinært årsmøte.

Det ble foreslått valg på referent,
og Geir Jensen ble valgt. Arne
Karlsen ble valgt som dirigent ved
valg på nytt styre og komiteer.

Det var kommet inn ialt 4 forslag,
som ble lest opp, og deretter var det
kaffepause 1/2 times tid. Det ble
foretatt premieutdeling fra høstens
klubbmesterskap sammenlagt, som
ble vunnet av Walter Pedersen.

Etter kaffepausen gikk en så til
behandling av de innkomne forslag:

1. Forslag om at også damer blir
opptatt som medlemmer av idretts
laget.

Geir Jensen pekte her på at
idrettslag og idretten forøvrig ikke
var bare for herrer og ville ha damer
mer med i idretten, først og fremst
de unge piker. De kunne f.eks. også
være med i styret o.l.

Greftegreff mente at damene måtte
ble opptatt som frivillige medlem
mer.

Vedtatt.
2. Forslag om at sekretær og

kasserer velges hver for seg i likhet
med valg på formann.

Geir Jensen pekte her på at det
var større sjanse til å få bedre kvali
fiserte folk.

Vedtatt.
3. Forslag fra Geir Jensen om at

det blir faste medlemsmøter f.eks.
hver første onsdag i måneden, slik at
det blir bedre kontakt mellom styret
og medlemmene. På medlemsmøter
kunne det være f.eks. opplysning,
propaganda og kulturprogram osv.

Petter Holberg mente at det ville
bli det samme som 12 ganger om
året, og derfor ble for meget når en
tar hensyn til programmene til
Døveforeningen og andre underav
delinger.

Greftegreff foreslo at det ikke
skulle være faste antall, men så ofte
som mulig, når det var nødvendig.

Vedtatt.
4. Forslag fra Geir Jensen om at

det for framtiden skulle utarbeides
budsjettforslag, slik at en kunne få
bedre oversikt og mer orden på
økonomien.

Greftegreff henviste til loven, og
mente at innsendelsen aven slik sak
ikke var i samsvar med loven, og
foreslo saken utsatt til ekstraordi
nært årsmøte.

Vedtatt.

En gikk så over til valg, som ble
ledet av dirigenten Arne Karlsen og
Peder Eidem i valgkomiteen.

Resultatene av valgene:
Styre: Formann Arild Moslet,

(gj.v.), Nestform. Asbjørn Kjøsnes
(gj.v.), sekretær Martin Vines (ny),
kasserer Ola Sande (gj.v.), styre
medlem Jon Pettersen (gj.v.). Vara
mann: 1. Arne Karlsen, 2. Bjørn
Myran(begge nye).

Oppmann fri-idrett: Arne Karlsen
(ny).

Oppmann ski: Bjørn Myran (ny).
Skytekomite : Sigurd Olsen (gj.v.)
Hytteutvalg : Hyttesjef Peder Pe-

dersen (gj.v.), kasserer Petter Hol
berg (ny) og kontaktmann fra styret
Martin Vines.

Tilsynskomiteen: Signe Pedersen
og fru Holberg.



N Y sportsredaktør

Tore Christiansen, Toppen 14,

Hauketo, overtar nå som sports

redaktør.

panel og overstrøket med matt
lakk. Virkningen var stor. Isteden
for Eventyrstuens goldhet og mørke,
tross rosemalingen, kom det en lys
lunhet og et nytt utseende som ikke
på noen måte ødela hyttens egent
lige stilart og formål. Etter referen
tens råd, skal døren i den utslåtte
veggen settes i døren til kjøkkenet,
slik at den rosemalte siden vender
mot den nye Eventyrstuen. Gunnar
klarte også å sette et nytt vindu i,
slik at lyset slippes inn fra 3 vegger
og tilslutt sette nye dobbeltvinduer
inn av hensyn til varmen. Ovnen
fikk han også flyttet på, slik at den
står midtveggs og fremdeles for
skriftrnessig ved muren. På grunn
av festen måtte han skynde seg med
å legge siste hånd på verket. Resul
tatet av det uteble ikke. Han ble
overanstrengt og måtte tidlig hjem
og tilsengs for å kunne komme på
sin jobb mandag.

Så beså vi vårt pikesoveværelse.
Et nytt, skinnende gult gulv var
lagt der med varmeisolerende fiber
under, og med nye madrasser i de
nye køyene, som ble satt inn ifjor.
Den spesielle kulden som alltid lå
der p.g.a. verandaen under, var
fullstendig vekk. En stor forandring!
Siden skal gutteværelset taes.

Så opprant søndagen, en ny hyg
gelig dag med frokost og friske «God
morgen»er og Takk for igår»er.

Hytta fikk besøk av herr og fru
Kjølleberg, med deres datter Anne
Marie og to av ungene til Braaten,
og Erik Andresen med sin Stein.
Det var ikke vanskelig å se at
ungene elsket den stor gulvflaten i
peisestuen, og det tilgagns.

Så bød festkomiteen oss alle på
resten av fruktsuppen, som bekom
oss alle godt. Før det begynte å
mørkne, og etter en hyggelig gåtur
ned til bussen, var det både rart og
trist å ta farvel med kameratene,
etter en så lang og sorgløs helg.
Hjertelig takk for oss!

Erna Margareth.

....•

o SLO

Døves Sportsklubb, Oslo, arran
gerte sin årlige høstfest på Døves
hytte i Lommedalen 7/11-1964. Da
det skulle være middag kl. 18,30,
svinesteik ml surkål og fruktsuppe,
dro hele festkomiteen opp til hytta
tidlig om morgenen. Komiteen besto
av både styremedlemmer og gamle
travere: vår bekjente komiker og
hyttas underholdnings-direktør
Kåre Arnesen med sin blide kone
Betsy, hyttas evige frier og kavaler
Arne Hansen med sin moderlige
Magnhild, hyttas påpasselige Kari
Dammen og vår snille og stillfarende
hyttesjef Gunnar Løvskeid med sin
praktiske Elisabeth og vår beskjedne
kaffekoker Harald Bølstad.

Vakre ord om dem? Det er i hvert
fall fortjent! Fullt ut! Og for en arv
våre unge av idag får, som de skal
ivareta, når vi blir for gamle til å
utrette mere deroppe.

På slaget 18,30 kunne vi sist an
komne gjestene sette oss til ved det
festlige bordet, 37 personer ialt.
Iberegnet 6 unge som hadde utrettet
noe deroppe.

Etterpå var det underholdning,
som ble gitt gratis aven hørende
tryllekunstner og venn til den
gamle traveren Ruth Iversen, vant
stort bifall. Vi med skarpere opp
fattelsesevne er kanskje mer kresne
overfor denne form for underhold
ning.

Etter kaffen: tevling i forskjellige
leker. Kåre og Tore Eek (som kom
helt fra Uddevalla) med sine fruer
vant i den morsomste leken. Ellers
bare moro, latter og spøk i lange
baner. At det ikke ble noe dans uten
musikk, sørget tunghørte Kristine
for, med sin medbrakte radio.

Siden fikk vi gamle travere, som
ikke hadde vært på hytta siden
våren, se det ominnredede «alt
muligrommet» ved kjøkkenet og
Eventyrstuen. Et imponerende ar
beid, som ble utført av vår hytte
sjef og snekker Gunnar Løvskeid.
Veggen mellom disse to rommene
var slått ut, slik at de ble til ett.
Veggene og taket var dekket med

siden. Lysten hos guttene er på topp
og svømmetreningen foregår i svøm
mehallen hver lørdag, og det blir
interessant å se hvordan det vil
komme til å gå i tiden framover.

Sportsred.

God interesse
for svømming

Etter å ha studert norske døve
rekorder i svømming og norsk svøm
mestatistikk for døve, fikk en del av
guttene god lyst til å forsøke seg i
svømmehallen, for de fleste av
guttene for første gang på lenge, 7.
november.

Resultatene: (uoffisielt)
50 mfri:

Bjørn Myran 21.5
50 m bryst:

1. Bjørn Myran. . . . . . . . . . . .. 47,5
2. John Stokvik . . . . . . . . . . .. 53.1
3. Kåre Jakola . . . . . . . . . . . .. 54.0
4. Ingolf Rønning. . . . . . . . . .. 54.2
5. Geir Jensen 56.3

100 m bryst:
1. Bjørn Myran 1.58.0
2. Ingolf Rønning 2.05.5
3. Kåre Jakola 2.074
4. Geir Jensen 2.14.4
5. John Stokvik 2.15.1

Siden har det vært svømmekon
kurranse nesten hver lørdag blant
guttene i svømmehallen, og res. pr.
10/12 64 lyder:

100 m bryst:
1. Bjørn Myran 1.50.0
2. Kåre Jakola 1.55.7
3. Ingolf Rønning 1.59.4
4. Geir Jensen 2.03.3
5. Arne Karlsen 2.07.5
6. John Stokvik 2.15.1

Det er også svømt andre distanser,
der guttene har forbedret sine pers.
rekorder, men resultatene foreligger
ikke hos sportsred. nå, men kommer

Løypekomiteen: Asbjørn Kjøsnes
og Bjørn Myran.

Valgkomiteen: Georg Kirkreit og
Ottar Martinsen.

Representanter til Samarbeidsrå
det: Arild Moslet og Geir Jensen.

Valg på de øvrige komiteer og ut
valg ble utsatt til ekstraordinært
årsmøte.

Formann Arild Moslet beklaget
igjen seint frammøte av medlem
mene, og henstilte til alle medlem
mene om å møte fram presis og full
tallig på ekstraordinært årsmøte om
kort tid, når revideringen av regn
skapet blir ferdig. Deretter takket
formannen alle de som hadde tillits
verv før for godt arbeid, og ønsket de
nye velkommen til godt samarbeid
og erklærte årsmøtet 1964 for hevet.

Klokken var 23.55.
Geir Jensen.
referent.

23



r

j~ & "

Thv. Silkebækken
URMAKER - OPTJKER

Elverum - Etablert 1900
Telefon 1182

VIKING SHIPPING COMPANY

Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:
Kraftfor, handelsgjødsel, såvarer, reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO
Bøndernes egen forretning

Sev. Dahrs Assurancekontor A.s

G. GUnORMSEN

Telefon 417884
(6 linjer)

W. ZACARIASSEN

Skippergaten 35
SKIPSMEKLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 41 6830

Tegner all slags assuranse.

Aktiese/skabet Sydvaranger .

Norsk Sjømannsforbund
Hovedkontor: Sjømennenes Hus,
Grev Wedels plass 7, OSLO

Tlf. sentralbord med forbindelse til innenbysavdeling.
421890
421891
421892

50.000 medlemmer.

Formann:
Nestformann:
Hoved kasserer:
Sekretærer:

Jur. konsulenter:

Gunvald Hauge
Einar Haugen
Th. Sønsteby
Olaf Karling
Elgar H. Ottersen
Erling Tollerud
Torbjørn Hagen
Alf Børnich
Ragnar Kvamme
Ivar Nes

AfS Graver~ns Te :verk
, Grunnlagt 1852

Sand~es

Steinkjer komme fl. verk
Autorisert installasjonsforretn ing
Radio-, og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

Døves Trykkeri A.s, Bergen


