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Hemmelighetskremmeri

- eller hva?

Egentlig skulle vi ikke vite alt dette. Vi føler det nesten som om den
nye yrkesskolen er rene julegavepakken, som skal åpnes på selve «jule
kvelden».

Vi spør rett ut: Når skal Norske Døves Landsforbund formelt tas med
på råd? Når skal forbundet få være med når planer legges og vedtak
fattes? Vi mener at landets voksne døve gjennom sin organisasjon har
en rimelig rett til å komme med i dette arbeidet.

Av og til snapper vi opp nytt om det som skjer bak kulissene om yrkes
skolen for døve i Bergen. For å bli litt klokere, tok vi forleden en telefon
til Kirke- og undervisningsdepartementet og stilte noen spørsmål. Svaret
vi fikk, var dette: «Vi arbeider med saken.» Departementet var faktisk
en smule forbauset - og kanskje noe irritert - over at vi ad omveier
kjente litt til det som forelå av planer.

Redaktøren av dette blad sluttet sin leder i forrige nummer slik: «Det
trengs handlekraft for å få rettet på de uverdige forhold i døveskole
sektoren - og det har bråhast». Vi vil legge til: La de døves egen organi
sasjon komme sterkt inn i bildet ved planleggingen av landets nye yrkes
skole for døve. Opprett en plankomite med representanter også fra Norske
Døves Landsforbund! Det er relativt voksen ungdom som skal søke
denne internatskolen, og vi har voksne døve som kan gi meget verdifulle
bidrag til planleggingsarbeidet.

La oss få si det bent fram: Vi er redde - meget redde! Hvorfor skal
det hele være så hemmelig? Vi hører uttalelser fra døveskolens folk som
tyder på at de føler seg satt utenfor. Vi hører rykter om tomteunder
søkeIser. Snart er det Hellen, så er det Kvarven, så Fana og Arna ved
Bergen som nevnes i forbindelse med tomt til skolen. Vi vet snart ikke
hva vi skal tro på. Vi frykter for at det vil bli truffet bestemmelser om
tomt og romplan og undervisning uten at landets voksne døve får uttale
seg i tide.

OSTFOLD : lJstfold Doveforening. For
mann: Olaf K. Ugland, Sofienlund,
Idd, Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn DiJveforening.
FOl,"mann: Arne Olsen, Folkestads
gate 22. Hamar.

O SLO: De Doves Forening, Sven Brunsgt.
7, Oslo 1. Formann: Sverre Lindquist,
Waldemar Thranesgt, 15, Oslo 1.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Dove-
forening. Formann: Rolf Hansen, Så vidt vi vet, har yrkesskolens styrer fått i oppdrag å utarbeide en rom-
Lierstranda 18, Drammen. .

VESTFOLD: Vestfold DiJveforening. For- ---behevsplan. Det har vært departementets ønske at han skulle utarbeIde
mann: Gunvor Skog Carlsen, Boks denne planen uten støtte av noen komite. Vi kjenner også til at Statens
153, Eik pr. Tønsberg. B E' d d' kt f()g d t t h tt o d

TELEMARK: Skien-Telemark Dovefon- ygge- og len oms Ire ora og epar emen e ar se pa enne
ning, Boks 181, Skien. ,Formann: planen og foretatt betydelige «barberinger». Vi vet også at Spesialskole-
Olav Haug, Skogmo 9, Skien. od ··t'· d' d h tt o k H 'tt d t . d f d

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Dove- ra e l Isse ager ar se pa sa en. er Sl er e en pe agog ra øve-
forening, Formann: Finn Grut- og tunghørtskoIene.
Løvig, Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove
forening. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 a, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Dovefore
ning, Saudagt. 11, Stavanger, For
mann: Olav Jerstad, Boks 66, Rute 9,
Lura, Sandnes.

HAUGESUND: Haugesund og Omegn
DiJvefOl'ening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt.. 20b, Haugesund,

BERGEN I HORDALAND I SOGN OG
FJORDANE: Bergens Doveforening, Ves

tre Torvgt. 20a, Bergen. Formann:
Thorbjørn Sander, Mannsverk 61,
Bergen. Tlf. 96 157.

MORE: MlJrekr. Doveforening. Formann:
Magne Lid, Ikornnes Pl'. Ålesund,

TRONDHEIM: De Doves Forening, Erik
Jarlsgt. 2, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, A. Tvereggens vei
11, Nidarvoll.

INNHERRED : Innherreds Doveforenin(J.
Formann: Jorulf Hjulstad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Dovefore
ning, Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Doveforening. For
mann: Ludvik l'iilsen, otto Sverd
rupsvei 1, Bodø.

NARVIK: Nal'VikogOmegnDoveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4b, Narvik.

HARSTAD: Hal'stad kr. Doveforening,
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad,

TROMSO: Tromso kr,· Doveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roy
tun, Karl Hallsvei 14, Tromsø.

La det skje nå! A lbert Breiteig

1



NYTT

FAG

DØVE-

SKOLEN

2

Døve danser vals
'og rhumba
så det er en fryd
for øyet
Suksess med eksperiment
ved Døveskolen i Holmestrand

For første gang i landet blir det
nå drevet danseundervisning blant
døve barn. Eksperimentet gjøres ved
døveskolen i Holmestrand, og alle
rede etter fire øvingskveldervar suk
sessen sikret. Danselærerinne Gerd
Bøe fra Tønsberg innrømmer at hun
ikke var uten skepsis da hun sa seg
villig til å arrangere et vanlig ny
begynnerkurs for de døve, og det er
fortsatt en gåte for henne hvordan
de får det til. At elevene kan danse
er imidlertid en kjennsgjerning. De
har også lært dansekunsten raskere
enn nybegynnere flest og det er ingen
tvil om at de fleste av dem vil kunne
hevde seg fullt ut på en offentlig



ØRET, NESEN OG HALSEN I SPRAKET VART

Hvordan er det med NESEN? Bare kr. 15.- pr. år.
Den har fått mange lystige utnavn:
Snabelen, lukteren, duftorganet, ----.....----

Om HALSEN er det også mange
rare uttrykk.

På mannens hals ser man «Adams
eplet». Det er det eplestykketsom ble
sittende fast i halsen på Adam i
Paradiset!

En som synger høyt <<synger av full
hals».

En som svært plutselig forlater et
sted, «kom avsted over hals og hode».

Og spesielt før i tiden leste man
om en kvinnelig skjønnhet- «hun
hadde svanehals/»

Deutsche Gehørlosen-Zeitschrift

Også DU
bør abonnere på

luktekolben, agurken, snorkestok
ken, pynten. Vi kjenner alle opp
stoppernesen, potetnesen, himmel
fartsnesen, ørne- og høkenese. (Hos
ørnen og høken var nebbet forbildet.)

Nesen forekommer i mange tale
måter.

Man spør etter veien. Svar: «Rett
fram etter nesen».

En som alltid er nysgjerrig og vil
vite alt «stikker nesen opp i alle ting».

En annen er stolt: «Han går med
nesen i været».

Når tingene ikke utvikler seg slik
en har ventet og håpet, så «står en der
med lang nese».

Under et stort fyrverkeri står vi
der forbauset og «sperrer opp nese og
munn».

En venn ber deg omen bok. Du
skal ta den med på arbeide i morgen.
Han sier: Men glem det ikke! - Du
svarer: Nei, «jeg lager en knute på
nesen». (Fordi det slett ikke går an,
lager vi heller knute på lommetørk
leet.)

Om en som ikke lett lar seg lure,
sier man «han lar seg ikke spille på
nesen av noen.»

Alle hørselskadde og alle døve
kjenner ørespesialisten. Hos ham
søker de råd og hjelp når de har
ondt i ørene eller når hørselen blir
dårligere. På legeskiltet leser vi:
Spesialist i Øre, Nese, Hals.

øret, nesen og halsen er viktige
legemsdeler. Om disse organer er
det etterhvert kommet mange tale
måter i språket vårt (tysk), og ofte er
de ganske morsomme.

"I}~(J slfn~s 1~(J IUJtte ~n lus It"st~"~

m~n ~~t ~t lJ~tt~

"å la(J~ I!n knut~ på n~sen"

Vi begynner med ØRET:
Når en person hører svært godt,

sier man: Han har ører som en gaupe!
En mor roper på barnet sitt en

gang, 2 ganger, 3 ganger, men barnet
kommer ikke. Da sier moren: Du
sitter på ørene!

En far belærer gutten sin, fordi
han har gjort noe dumt, men gutten
hører slett ikke etter. «Han har inn
stilt ørene på gjennomtrekk! (= lar
det gå inn ene øret og ut det andre.)

I en foredragssal sitter mange til
hørere, de ser hverken til høyre eller
venstre, men bare på taleren, de lar
seg ikke forstyrre om andre kommer
eller går, «de er lutter ore».

Det finnes mennesker som alltid
har noe nytt å fortelle, man sier at
slike mennesker «hører gresset
gro» - eller «de hører lusene hoste.»

Når vi er bedrøvet, «henger vi med
ørene».

Barn og ungdom taler og handler
ofte uoverlagt, men oppdager etterpå
sine feiltakelser. Da sier andre
gjerne: «Han er ikke tørr bak ørene

. ennå.» Det menes da: Han er ennå
for ung.

Det er mennesker som «setter en
loppe i øret på en annen». F.eks.:
En arbeider sier til sin sidemann:
«Du får sikkert en premie 13. okto
ber.» Premien er loppen i øret. Så
tenker arbeideren alltid på denne
premien, han drømmer enda om den.
Han gleder seg til pengene og over
legger hva han skal bruke dem til.
13. oktober kommer, men ikke
premien. Det var bare en loppe i øret
- og den hoppet vekk igjen.

Vi håper på god deltakelse fra
samtlige land og at det blir en: prektig
utstilling av bilder.

Hovedkomiteen for X. Nordiske
Døvekongress, Bergen 1965, innbyr
med dette de nordiske land til foto
konkurranse, som skal avgjøres i
forbi:qdelse med kongressen.

Kun døve fra Danmark, Finland,
Sverige og Norge kan delta.

Motiv etter fritt valg, men det vil
bli ansett som et pluss om motivet
på en eller annen .måte viser til
«døvheten».

Størrelse ca. 24 x 30 cm, 3 kopier
av hvert foto, i sort/hvitt.

Bildene sendes innen 1. juni til de
respektive lands døveforbund, som
tar ut de 10· beste og sender dem
videre til kongresskomiteen innen
1. juli. Disse bildene, 10 fra hvert
land, blir utstilt under kongressen.
En jury bestående aven person fra
hvert av deltakerlandene, avgjør
konkurransen.

De tre beste bildene blir premiert.
Ingen deltaker-avgift.

I NN

BYDELSE

Til

NORDISK

FOTO-KONKURRANSE

X. Nordiske Døvekongress,
Bergen 1965

for Hovedkomiteen
Eilif Ohna

formann

dansefest. Den ukentlige dansekvel
den er nå det store høydepunkt ved,
skolen. En hørende må jo både for
undres og forvirres når man ser de
døve elevene svinge seg i vals, fox
trott, rhumba og cha-cha til tonene
fra et piano. Noe av forklaringen
ligger i at de døve elevene - som jo
har kompensert noe av sitt handi
kap med å oppøve evnen til konsen
trasjon og til å skjerpe sine andre
sanser - føler rytmen av musikken
gjennom vibrasjonen i rommet. I alle
fall danser de så det er en fryd for
øyet, skriver «Vestfold» blant annet.

Bladet har lånt oss klisjeer, som
viser elevene i aksjon.
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~ Helmer Staubo & Co.

\~ OSLO

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

A. & R. Ødeby
HERREEKVIPERING

LILLESTRØM

Vefsn Sparebank
MOSJØEN

Finnmark Fiskarlag
Boks 42 - Tlf. 2416 - HONNINGSvAG

Fiskarnes faglige organisasjon i Finnmark. - Tilsluttet
Norges Fiskarlag

Andersen & Nilsen A.s
SPONVIKA - HALDEN

Fisk en gros
Telefon 7715 - Privat 7738

Langseth Industri A.s
Postadresse: HASLUM
Telefon 5346 32

Flagg, Vimpler etc. - Tekstiltrykkeri

Arne Ørvig

OSLO

1. O. Utgaard
MALERMESTER

Utfører alt i malerarbeid

Jomfrugt. 13 - Telefon 21375
TRONDHEIM

DRAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Kr. Inderberg A.s
St. Olavs gt. 10 - TRONDHEIM
Telefon 20901

Furumøbler

BYGG EARTIKLFR
MURMATERIALER

JER N

BANG & TE.GNE.R & CO.

+ FORBINDINGSSTOFFER og

SYKEPLEIERARTIKLER

Kr. Augustsgt. 11

OSLO

Nøseege 50 - Bergen.

Gryllefjord Fryseri og
Kjøleanlegg A.s

GRYLLEFJORD

Frysing av fisk, sild, hvalkjøtt, revefor

Filetfabrikk - Isfabrikk



Vi venter på gudstjenester
FOR DØVE

Larvik:

Hamar:

Red.

Hvem er døv?
Forskningsingeniør Bertil J ahans

son, Sverige, uttaler om døvhet:
«Døv er den som ikke har brukbar

hørerest.»
Selv om en person har målbar

hørsel, skal han betegnes som døv
når hørselen ikke kan hjelpe ham
til normal språkmessig utvikling.

Intelligens og miljø har også
meget å si når det gjelder å utnytte
hørselrester.

Hva «brukbar hørerest» er, kan
man ikke bare avgjøre ved måling
av hørselen.

dirigert av presten, eller at det hoved
sakelig er hørende som deltar i døve
gudstjenestene. Vi kan neppe vente
at det er mange som forstår den
riktige sammenheng. Og ekte blir det
ikke.

For de døve seere (og kirkegjenc

gere) er i det hele tatt salmesangen
fullstendig overflødig, for å si det
litt sterkt. Døveprestene burde ta
opp til alvorlig overveielse å tilrette
legge døvegudstjenestene med tanke
på de døve. Som vi kunne meddele i
forrige nr. av Tegn og Tale, har man
i Storbritannia tatt konsekvensen
av at sang er u-avleselig, og salme
sangen er blitt sløyfet i døveguds
tjenestene. Salmene blir talt! - Les
også Siepmanns artikkel i vårt blads
nr. 21/64. Det er på tide vi ser sann
heten i øynene.

Altså: Vi venter på en radikal
omlegging av døvegudstjenestene,
grunnet på realisme, såvel i døve
kirkene som i TV. Ingen døve kan i
dag mere enn delvis følge med i
døvegudstjenestene.

Tegningene må innsendes innen
20. mars til Tegn og Tale's redaksjon,
Mannsverk 61, Bergen.

Vinneren får kr. 25.- i lomme
penger til påske, pluss den store ære
å få sitt navn på forsiden av påske
nummeret sammen med tegningen.

Sett igang, og lykke til! Red.

Bergen:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
A. Tvereggens vei Il.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. l.
Dra=en: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i· året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo
nærer:
Oslo:

ORGAN FOR
NORSKE Dt>VES LANDSFORBUND

Redaktor:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forretninysfijrer oy ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

«Døvegudstjenesten» som ble sendt
fra Studio annendag jul, må kunne
karakteriseres som et lite fram
skritt. I det hele tatt er det opplagt
en fordel at slike programmer sendes
fra Studio, hvor det er et minimum
av forstyrrende elementer, og hvor
kameramannen har små muligheter
til å finne uvedkommende ting å
jakte på.

Pastor Bonnevie-Svendsen kom
godt fra det. Særlig la vi merke til at
han var herlig uavhengig av bøker
og manuskript, bortsett fra ett til
felle.

Mange hørende undrer seg imidler
tid over at det er så mange som
synger ved «døvegudstjenestene». De
fleste tror sikkert at det er virkelige
døvegudstjenester, og da må de vel
helst få et galt inntrykk, enten at de
døve er svært flinke til å synge,

TV-gudstjenesten 2. juledag:

Tegningen skal være utført i tusj,
enten bare i sort, eller i sort + en
farge.

Størrelse: Det er meningen å
bruke den beste tegningen i samme
billedfelt som vi hadde på forsiden
av Tegn og Tale nr. 21, jul, altså 15
cm bred og 21 cm høy.

~eø"e
k,,"kurra"~e

Etter forslag fra Opplysnings
komiteen i De Døves Forening, Oslo,
innbyr vi til konkurranse om den
beste tegning til forsiden av Tegn og
Tales påskenummer.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

Tegningen skal forestille et påske
motiv, slik at vi klart kan se at dette
er påske.

«KAKTUS»
til Aftenposten:

Norskfødt døv
stum kvinne som
eksempel i USA

Washington, 13. januar.
En norskfØdt kvinne, fru Aslaug

Vaieland, som insisterte pa a av
legge prØven for det amerikanske
statsborgerskap til tross for at hun
er både blind og dØv, har satt et
eksempel som alle amerikanere
burde gi akt på, uttalte senator
Wallace F. Bennett igar.

Senatoren fortalte at fru Vaie
land, som na er bosatt i Salt Lake
City, hadde gjennomfØrt prØven om
USA's konstitusjon til tross for
at immigrasjonsdommeren hadde
foreslått· at den kunne slØyfes for
hennes vedkommende.

- Det ble gjort et spesielt ar
rangement for prØven og edsavleg
gelsen. Da dommeren leste eden, ble
den oversatt til tegnsprog og den
ble bragt til hennes bevissthet ved
lette slag mot hånden.

Bennett sa at dette var en av de
mest bemerkelsesverdige borger
skapssaker i 1964, da ca: 110000 ut
lendinger med bopel i USA ble na
turalisert som amerikanske borgere.

- Alle de som har en tendens
til å ta sitt amerikanske borgerskap
for gitt, burde lære noe av det fine
eksempel fru Vaieland har gitt oss,
sa Utah-senatoren. (UP!.)

Som man vil se, er det ikke med et
ord nevnt i UPI-telegrammet at fru
Vaieland er stum eller «døvstum»
eller har noen talevansker i det hele
tatt.

Døv + blind = døvstum, regner
Aftenpostens redaksjon, som har
ansvaret for overskriften.

5



Døv ungdom fra Åbo deklamerer «Mitt hjertes sang') under ledelse av Sirpa Kostiainen. Til høyre: Eira Hirvi fra Seinajoki reciterer.

CReiden tiL åe unfled kuLturåafler i ~inLanå
en ..,tor oppLel1eL..,e

For en tid siden fikk jeg brev fra
Norske Døves Landsforbund, hvor

6

jeg ble gjort oppmerksom på at
Svein Arne Peterson, Rolf Hansen

og jeg var oppnevnt til ungdomsut
valg innen Norske Døves Landsfor
bund.

Ungdomsutvalget hadde sitt første
møte i Drammen 26/9 1964, og der
fikk vi vite at Svein og jeg skulle
reise til Finland sammen med Ohna
og Breiteig.Svein og jeg skulle nemlig
få være til stede på «De unges kultur
dager», som skulle arrangeres i Hel
singfors 30/10 til 1/1l.

Vi reiste fra Oslo 29/10 med dag
tog til Stockholm, og derfra med båt
til Abo i Finland, hvor vi var fremme
om morgenen 30/10. Derfra reiste
vi med buss til Helsingfors.

Det var helt naturlig at jeg var
veldig spent på denne turen, for jeg
hadde hverken vært i Stockholm
eller i Finland før.

Det ene av Åbos folkedanslag. (I folkedans.
tevlingene stilte Åbo og Helsingfors med
to lag hver.)



Torsten Rikstrøm og Elisabet Katainen i ti!4tertevling~n.

Stockholm, som er dobbelt så
stor som Oslo, viste seg å være en
by hvor f. eks. biltrafikken var kolos
sal og farten stor, sikkert 50-60
km i timen. Båten som vi reiste med
fra Stockholm til Abo, var en stor,
fin båt, og jeg fikk min egen lugar,
som var meget velutstyrt. De andre
fikk også egen lugar.

Etter å ha stelt meg litt, gikk jeg
ut for å treffe de andre, og vi gikk
inn i spisesalen. Den skulle dere ha
sett! Jeg skulle undt dere alle den
gode maten der, og vi forsynte oss
flere ganger. Som dessert fikk vi is.
Båtturen over til Abo gikk ganske
bra. Ja, jeg sier ganske bra, for jeg
for min del ble dårlig og måtte gå
rett til køys. Jeg sov ganske bra om
natten.

Som før nevnt, reiste vi med buss
fra Abo til Helsingfors, og bussturen
gikk også fint, men vi var glade da
vi var fremme. Der traff vi sekretæ
ren i Finlands Dovas Forbund,
Jaakko Vaisala. Etter at vi var
presentert for hverandre, gikk vi til
hotellet, hvor mennene skulle bo.
Jeg skulle siden få greie på hvor jeg
skulle være. Så gikk vi til døvefore
ningen, hvor vi skulle treffe noen
døve som var kommet til kultur
dagene. Et bord var dekket med
deilige kaker og duftende, nykokt
kaffe. Jeg la merke til en dame som
jeg mente å ha sett før - men hvor?
Plutselig kom jeg på at det var for
2 år siden her i Norge ved en ski
landskamp mellom Sverige, Fin~

land og Norge! Jeg ble presentert for
henne, hun het fru Martola, og det
viste seg at det var hos henne jeg
skulle bo. Vi satte oss ned vecl bordet

De to norske
ungdommene
som studerte

kulturdagene i
Finland, Svein
Arne Peterson
og Berit Lien

(formannen og
sekretæren i

Norske Døves
Landsforbunds

ungdoms
utvalg.) .

og forsynte oss av det som var satt
fram. Det satt en ung pike ved siden
av meg, og hun var fra Kemi, og
hun snakket bare finsk. Det var
selvfølgelig vanskelig å snakke sam~

men; så vi gikk over til å prøve tegn
språket. Det gikk ikke stort bedre,
De tegnene som finnene bruker, er
innviklete og tungvinte. Fru Martola
foreslo etter en stund at vi skulle
dra hjem til henne, slik at vi kunne
få skiftet og hvilt oss litt før festen
om kvelden. Når det gjelder klær,
så er det svært liten forskjell på folk
i Finland og her. Det er omtrent
umulig å trekke fram noe spesielt
ved deres måte å kle seg på.

Familien Martola bodde ganske
langt unna selve byen. For å komme
dit, måtte vi først ta trikk og siden

buss. De bodde i et veldig pent strøk,
med mange nye og flotte hus. Da vi
kom fram, skulle vi spise middag,
men først måtte jeg hilse på resten
av familien; herr Martala, som er
formann for de døves idrettsforbund
i Finland, og deres to barn.'

Middagen besto av kjøtt og poteter
med brød og pålegg ved siden av.
Det vin jo en litt uvant form for
middag, men det smakte da godt.
Etter middagen skiftet vi, og ved
seks-tiden dro vi med bussen dit
hvor festen skulle være.

Reiseruten var lagt opp slik at vi
på hjemturen skulle ha en dag i
Stockholm, og deri benyttet vi til
å bese byen og gjøre forskjellige inn
kjøp.

Kl. 7.30 ankom vi til Stockholm.
Ved stasjonen tok vi oss noe å drikke,
og etterpå vandret vI uti storstaden
for å bese oss og gjøre innkjøp. Vi
havnet så i Stockholms nye forret
ningssenter, Hotorget. I et av maga
sinene fant vi ut at det var lite
hensiktsmessig at vi gikk sammen.
Den ene ville se det, og den andre
det, så vi bestemte oss for å gå hver
for oss og så møtes igjen kl. 12.30.
Jeg for min del-hadde mer enn nok
å gjøre. Jeg skulle nemlig kjøpe en
del julepresanger til familien og for
loveden min, - så tiden gikk fort.
Disse varemagasinene er så digre at
en kan jo gå seg helt bort, men de
må jo nesten være så store, for de
skal jo romme «all verden».

Etter at butikkene var stengt,
visste ikke Svein og jeg hva vi skulle
gjøre, men vi fant på å gå på kino.
Breiteig og Ohna var på besøk hos
noen kjente. Etterfilmen gikk vilitt
rundt i byen igjen, men i et annet
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styret for hybelhuset. I brev av 20/11-64 har
Foreldreforeningen meddelt døveforeningen
at man på årsmøtet 12. juli 1964 har funnet
at vedtektene ikke gir adgang til å imøte
komme døveforeningens ønske.

Vedtak: Man tilskriver Foreldreforeningen
og ber den overveie å endre vedtektene
slik at det kan bli organisasjonsmessig sam
arbeid om hybelhuset. Ohna søker person
lig kontakt med Foreldreforeningens for
mann når han besøker Stavanger 7. februar.

Tilstede: Eilif Ohna, Karsten Samuelsen og Albert Breiteig.

Arbeidsutvalgsmøte

Skolelei ren 1965
Vedtak: Leiren legges i likhet med i 1963

til Kongshaug ved Bergen i juni 1965. Alb.
Breiteig blir leirsjef. Det programforslag
som er mottatt fra ungdomsutvalget legges
til grunn for leirens program, men må ut
vides med bl.a. et foredrag om N.D.L. og
organisasjonens virksomhet.

Hjelpeledere til leiren fra N.D.L. tas ut i
samråd med Ungdomsutvalget.

Nord-Norge.
Ref. skriv fra formannen i Nord-Norge

utvalget, Karl Lundqvist, dat. 2/12-64, der
han meddeler at han har inntrykk av at de
fleste døve i Nord-Norge helst vil ha det
påtenkte besøk fra forbundet i juli måned.

Vedtak: Saken settes opp på sakslisten for
landsstyremøtet.

Fil marbeidet.
Vedtak: Som medlemmer i N.D.L.s film

utvalg oppnevnes disse: Finn Johansen (for
mann), Toralv Trollbu og Per Merlie.

Kontaktmøte med døve-pedagoger.
Ohna refererte et møte som hadde funnet

sted i Oslo 28. november mellom represen
tanter fra forbundet og døvepedagogene,
der man drøftet voksenopplæring for døve.
Tilstede var også mag. dr. philos. Brikt
Jensen fra Universitetets kontor for opp
lysningsvirksomhet. Ohna sa seg meget vel
tilfreds med møtet og var glad for den
interesse pedagogene la for dagen i dette
spørsmålet.

strøk enn vi hadde vært i før på
dagen. Etter to timers tid, måtte vi
komme oss til stasjonen for å møte
Breiteig og Ohna. Da vi kom fram,
viste det seg at det hadde møtt fram
et par norske damer for å si adjø til
oss. De bodde begge to i Stockholm.

Turen fram og tilbake til Finland
var på alle måter vellykket, akkurat
som oppholdet i Finland var, men
det har Svein skrevet om tidligere.

Berit Lien.
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Vedtak: Man ber forbundets opplysnings
utvalg til neste landsstyremøte å legge fram
en plan for hvordan forbundet i den nær
meste framtid bør legge an arbeidet med
voksenopplæringen.

Årsmøter og «Havstad-kvelder».
I rundskriv til foreningene minner man

om at forbundet meget gjerne mottar inn
bydelse til årsmøtene, og at foreningene
må underrette forbundskontoret om evt.
assistanse ved arrangement av «Havstad
kveld».

Tolke-spørsmålet.
Ohna meddelte at Samarbeidsrådet i

møte 28. novbr. hadde behandlet en rapport
som tolkeutvalget hadde utarbeidet. Rådet
ser gjerne at N.D.L. nå påtar seg admini
streringen av tolkeutdannelsen.

Vedtak: Ovennevnte rapport behandles i
kommende styremøte med henblikk på å
finne fram til en praktisk utdannelse av
døvetolker.

Redaktør for Tegn og Tale.
Ohna meddelte at da Sander vinteren

1964 tok p,å seg redaktørvervet, var det
bare midlertidig, fram til landsmøtet 1964.
Ohna hadde nå snakket med Sander, som
ikke var uvillig til å være bladets faste redak
tør.

Vedtak: A.U. er meget vel tilfreds med
Sanders arbeide som redaktør av Tegn og
Tale, og den midlertidige ordning gjøres nå
fast i samsvar med vedtak i landsstyremøte
7. mars 1964.

Formannens reiser.
Vedtak: Etter innbydelse fra Stavanger

kr. Døveforening, deltar Ohna som fore
dragsholder i denne forening på Havstad
kveld 7/2-65. Etter innbydelse fra Bergens
Døveforening deltar Ohna som foredrags"
holder på foreningens Havstad-kveld 28/1
65.

Hybelhus for døve i Stavanger.
Ref. skriv fra Stavanger kr. Døveforening;

som meddeler at den har fått avslag på en
henvendelse til Foreldreforeningen for
døve i Stavanger om å bli representert i

Tegn og Tale
Ohna meddelte at Th. Sander ønsket

behandlet påny sin henvendelse fra 17/1-60
om at bladet skulle utkomme 3 ganger pr.
måned med et noe endret utseende og
sidetall.

Vedtak: Saken forelegges landsstyret.

Førerkort for døve.
Fra Hjemmet for Døve har N.D.L. fått.

oversendt et eksemplar av et hefte utgitt
i 1961 av Effata's forlag i Danmark, «Vejen
til Kørekortet». Man spør om ikke
dette danske eksemplar maner til etter
følgelse i Norge. Heftet behand ler på en
lettfattelig måte det stoff man må kjenne
før man går opp til førerprøve.

Vedtak: Man sender rundskriv til fore
ningene for å peile inn behovet for et eget.
hefte for norske rløve.

Landslotteriet 1965.
Vedtak: Albert Breiteig blir lotterisjef.

- Lotteriet søkes startet 15. mars 1965 med
trekning 15. desember 1965. Loddsalgssum
kr. 650.000.-. 6 biler samt en del mindre
gevinster, bl.a. «drømmereise til Syden for
2 personer i 14 dager.» Provisjon til fore
ningene 13% som før.

Neste landsstyremøte.
Vedtak: Neste styremøte holdes i Oslo

lørdag 27. og søndag 28. febr. Lørdag aften
søkes gjennomført en hyggekveld for for
bundets forskjellige tillitsmenn i Oslo-om
rådet.

SVENSKER TIL NORD-NORGE

Sjakklubben for døve i Stockholm
har planlagt en 3 ukers ferietur til
Nord-Norge med buss til sommeren,
med inntil 35 deltakere. Bussen går
først til finsk Lappland, og så til
Skaidi, Russenes, båt til Honnings
våg (opphold Grand Hotell), Nord
kapp, Skaidi, Hammerfest, Tromsø
(2 dagers opphold) og Narvik (2
dagers opphold). Videre sørover med
middag på Saltfjell Turisthotell
(overnatting); Krokstrand, Mo i
Rana, Korgen, Steinkjer (overnat
ting Grand Hotell), Trondheim (2-3
dager opphold), og så til kongressen
i Bergen.



FRA FORENINGEN'E'

Litt av hvert fra Drammen

Blir det«BuskerudDøveforening»?

Da jeg leste referatet fra årsmøtet i

Drammen, ble jeg forskrekket over at jeg

hadde sendt galt manuskript til Tegn og

Tale. Det riktige referat hadde jeg altså
kastet i ovnen. Referatet i Tegn og Tale var
opprinnelig kladd til referat i Drammens

avisene. Derfor vil jeg her komme med en
del ting fra årsmøtet, til supplering.

På feriehjemmet har vi malt et par familie
hytter utvendig, mens hovedbygg og uthus

står for tur i 1965. Feriehjemmet viser seg
jo fra sin beste side når det er nymalt.
Blant gjestene var det ungdommen som ut

gjorde storparten. Og det er hyggelig å
vite at de trivdes på feriehjemmet. At ferie

hjemmet er vel ansett i vide kretser, viser

besøkene fra Sverige og Danmark. - I
sommerferien tok noen karer - til avveks

ling fra det makelige ferieliv - en herlig tørn
med å svinge øksa. De felte 20 trær. Materi
aler av disse trær skal brukes til påtenkt

bygging aven familiehytte. Og stedet hvor
trærne stod, skal bli bilpark.

I høst tok 24 døve en tur til Kiel og Ham
burg med «Kronprins Harald». Det ble en

tur som deltakerne sent vil glemme.
På årsmøtet hadde man en sak om for

andring av foreningens navn. Denne sak ble
kun tatt opp til ventilasjon, da den var for

fersk og tiden umoden til avgjørelse. Er
Buskerud Døveforening et bedre dekkende

navn, som kan bringe oss i bedre posisjon
overfor myndighetene? De som deltok i

debatten var Gunnar jakobsen, Rolf Hansen,
Finn johansen, Halvor Langeland og Ragnar
Woll.

Valgene ga følgende resultat: (Foreningens

styre og ungdomsklubbens styre er nevnt
i Tegn og Tale nr. 2.)

Feriehjemmet: Finn johansen, hyttesjef,
og Margit johansen, kjøkkensjef, med vara

menn Osvald Olsen og Rigmor Olsen.
Landsmøtekomite 1966: Formann Finn

johansen, kasserer Halvor Langeland, inn
kvarteringssjef Rolf Hansen.

Aksjonsutvalg for landslotteriet 1965:
Formann Gunnar jakobsen, Ragnar WolI,

Borgvard Berntsen og Bjarne Gunnerud.

Festkomite: Formann Reidar Brenden,
Evy Brenden, Anna Folland, Kjell Danielsen
og Bjarne Gunnerud.

Filmkomite: Formann Borgvard Berntsen,
Eirik Heggem og Kjell Danielsen.

Valgkomite: Formann Gunnar jakobsen,
Knut Smedsgård ,og Ragnar Fauske.

Revisorer: Viggo Sundling og Knut
Smedsgård.

Referent til Tegn og Tale og dagspressen:

Ragnar Woll.
Foreningsstyret har i møte 15. januar

valgt Ragnar Woll som nestformann samt

som styrets representant i ungdomsklub

bens styre.
Sammenkomster på Melkebaren: Søn

dagene 7., 14., 21. og 28 februar, 7., 14., 21.

og 28. mars, og 4. april.

Filmkomiteens forslag til filmkvelder er
godkjent og skal meddeles på sammen

komster.
Følgende personer skal tilskrives med

forespørsel om å virke som foredrags

holdere: Dr. Terje Basilier, skolestyrer
Odin Solberg, kinobestyrer Robert Hal

vorsen og ingeniør Peter j. Berg fra Dram
men Slip & Mek. Verksted. Harry Landen

kommer som tolk. Medlemmene vil bli
varslet om foredragsholdere og tid en uke

før, på sammenkomstene.
R. W.

Karneval; Drammen

Drammen Døves Ungdomsklubb skal ha

karnevalsfest på Melkebaren lørdag 27.

februar kl. 19 (7).
Salg av kaffe, smørbrød og øl.
Dans, musikk og leik

Beste karnevals maske får premie

Entre: Med maske kr. 4.-.
Uten maske kr. 6.-.

Arr. Drammen Døves Ungdomsklubb

HAMAR

Vaktholdet på ferie..
hjemmet et problem

Lørdag 23. januar ble det første medlems
møtet etter nyttår holdt på Bondeheimen.

Opprinnelig ble det bestemt at vi skulle
ha første møte 16. januar i Vangs Sparebanks
møtelokale, men så fikk vi opplyst at Frel

sesarmeen på Hamar skulle arrangere jule
'trefest for døve samme dag, og at de aller
fleste døve i Hamar og omegn ville dit, så

vi utsatte medlemsmøtet til 23. januar.
Medlemsmøtet ble åpnet av formannen,

som ønsket oss velkommen til det første
møtet etter nyttår.

Av de ymse saker som ble tatt opp til

drøftelse, var det særlig en sak om' vakt.

holdet ute på feriehjemmet i sesongen sorTi
vakte stor diskusjon. Noen foreslo at vi

skulle ha samme mann til hyttevakt hele
sesongen, og andre foreslo at vi skulle ha

hyttevakt etter tur. Det var svært delte

meninger om denne saken, og da vi ikke
kom til enighet, skulle vi komme tilbake til

denne sak ved 'et senere høve.
Deretter minte formannen oss om års

møtet som skal holdes i Vangs Sparebanks

møtelokale 13. februar.
Før møtet ble hevet, tok formannen i

valgkomiteen, jan Refsahl, ordet. Han heh

stilte bl. a. til medlemmene om at de på
årsmøtet måtte stille seg velvillige til valg

av forskjellige tillitsverv innen foreningen
og ikke vegre seg for å ta imot valg.

Før vi brøt opp, koset vi oss med kaffe

og prat.
Gunvor Ruud.

Årsmøte i Vestfold
Det meddeles til medlemmer i Vestfold

Døveforening at årsmøtet innkalles i San
dar herredshus lørdag 27. februar kl. 12.00.

Forslag som ønskes behandlet, må være
sendt til styret senest 14 dager før årsmøtet.

Gratis servering av kaffe og boller, men

dog bør man ta med seg smørbrød.
Styret.

Julefest i Vestfold
Søndag 27. desember hadde V.D.F. sin

tradisjonelle julefest i Sandar Herredshus,
som for anledningen var pyntet så det var

julestemning. Ca. 50 deltakere var til stede.
Viseformannen, Helene Larsenj ønsket vel

kommen, spesielt vår nye pr~st Evjen Olsen

Våre flinke festkomite-damer, fruene Marit
Melgaard og Kari Rør-Olsen, sammen med
ekstrahjelperne Unni Stokke og Kari Gun
Vasbotten.
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1 Bergen
og ny lov

IdrettskI. klubbmesterskap innendørs.
4/3 to: Advokat Knut Vangen: «Familie

rett.» (Unge Hjem.) Servering: Borghild
Sikko og Annlaug Koppen. Kasserer

Hans Lie.
8/3 ma: Ungdomsklubben. Servering:

Ruth-Irene Nilsen og Willy Johansen.
9/3 ti: Dameklubbens årsmøte. Bevert

ning. Bare Dameklubbens medlemmer

har adgang.
10/3 on: Konstituering av husstyret, ferie

hjemsstyret og opplysningskomiteen,etter

årsmøtet. Alle som er valgt skal møte kl.
19.30 på kontoret.
Idrettsklubben, DM innendørs (hopp

u/ tilløp).
11/3 to: Film-aften v/ opplysningskomiteen.

Servering: Birgit Larsen og Dagny Nesse.

Kasserer Sverre Koppen.
12/3 fr: Unge Hjems aften på Terminus.

Dr. Terje Basilier: «Vansker i ekteska

pet.»
14/3 sø: Ungdomsklubbens medlemmer

har utflukt til Kvamskogen.

15/3 ma: Idrettsklubben styremøte kl.
18.00 på kontoret.
Ungdomsklubben. Servering: Erna Sør
heim og Hans Erik Tofte.

16/3 ti: Dameklubben. Servering: Gudrun
Tynes og Inger Øvreeide. Kasserer Petter

Rønnestad.

Døves Ungdomsklubb
har fått nytt navn

18/2 to: Menighetsaften. Døveforeningens
beretning m.v. utdeles. Servering: Inge
borg Hardeland og Madela Hamre. Kas

serer Kristian Iversen.

19/2 fr: Idrettsklubben medlemsmøte i små
salen. Kl. 20.

21/2 sø: Idrettsklubben arrangerer jubile
umsrenn i slalåm.

22/2 ma: Ungdomsklubben. Servering:

Grethe Johnsen og Kurt Oksnes. idretts
klubben, kassereren på kontoret kl.

18-20.
23/2 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen

hos fru Hammer.

24/2 on: Lov-komiteen møte kl. 19.30 på
kontoret.

25/2 to: Døveforeningens ÅRSMØTE kl.
19.00. Saksliste ifølge loven. Bevertning
i en pause. Konti ngent må være betalt
FØR denne dato, ellers er adgang forbudt.

27/2 lø: Idrettsklubben vinterfest i fore

ningslokalet.
1/3 ma: Ungdomsklubben. Servering:

Gerd Kvingedal og Steinar Hestad.

2/3 ti: Dameklubben. Servering: Aline
Strand og Gunvor Tvedtene. Kasserer

Rolf Mjaaseth. Husstellkons. Thora GrahI
Nielsen : «Hjemmestell.» (Unge Hjem.)

3/3 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Konstituering etter

årsmøtet.

Program for
Skien-Telemark

med frue og 2 barn, samt hans svigerforeldre.

Alf Melgaard leste opp en juleandakt som
var skrevet av Bonnevie-Svendsen og Evjen
Olsen, og så fortalte han om hvordan jul
feires i mange forskjellige land, Han nevnte

også julekortene som blir sendt ut i mil
lion-tall. Vi sender julekort for å minne om
at vi tenker på hverandre. Og de som også

tenkte på de døve i Vestfold med julekort
var Park Hotell, hvor V.D.F. feiret sitt 50
års jubileum. Applaus! Julekort, ja, i Eng

land sendes det ca. 600 millioner julekort

hvert år!
Det høye juletreet stod vakkert til i

Sandar Herredshus. Man gikk rundt treet
og sang julesanger under Evjen Olsens le

delse. (I ca. 24 land er det skikk og bruk å ha
et grantre i huset. I Amerika kjøpes det

flest juletrær, ca. 50 mill. trær. Granen gir
oss også råstoff til silkestrømpe-industrien.)

På julefesten ble julegaver utdelt både til
rettferdige og urettferdige, under stor
jubel. Trass i at man var blitt «matlei» av
all julematen, gikk den deilige kaffen, snit

tene og julekakene ned på høykant, takket
være våre flinke festkomitedamer.

Dermed gikk den meget vellykkede jule

festen over i historien, og nå går vi inn i
det nye år, spent på hvorledes det vil gå
med Nordisk Døvekongress i Bergen, og

landslotteriet.
Vet dere at eskimoene begynner nyåret

på høsten - og hos de kaliforniske indianere
i juli1 Og at nyttår feires i Kina i 2 uker1

Skrivar.

Toralf Ringsø ny formannTorsdag 4. mars kl. 18.30 i Kafe Williams,
Porsgrunn. «Havstad-kveld».

Søndag 7. mars kl. 11: Døvegudstjeneste

i Borgestad kapell.
Søndag 21. mars kl. 16.30 i Indremisjons

heimen, Skien. Årsmøte.

Program. for Stavanger
25. februar kl. 19.30: Årsmøte.

Program for Bergen

15/2 ma: Idrettsklubben styremøte kl.

18.00 på kontoret.
Ungdomsklubben kl. 20.00, servering:

Ingrid Eide og Sigmund Ness.

16/2 ti: Dameklubben. Servering: Ingrid
Jacobsen og Liv Moldekiev. Kasserer

Eivind Kaines. Journalist Rolf Tofte:
«Samarbeid innenfor entredøren.»

(Unge Hjem.)
17/2 on: Døveforeningen styremøte kl.

19.30 på kontoret. Behandling av inn

komne forslag til årsmøtet m.v.

r-----.-"---.
I

Torfinn Trondsen, som har ledet klubben
i de første årene.

Ungdomsgruppen i Bergen holdt års

møte 23. november 1964. Frammøtet var
ganske bra, 28 medlemmer. Formannen,
Torfinn Trondsen, åpnet møtet med å ønske

de frammøtte velkommen, spesielt Thor
bjørn Sander som representant for Døve

foreningen. Deretter tok formannen fatt på

årsberetningen, som var delt ut på forhånd
Det ble bl. a. bemerket at nestformannen

hadde trukket seg tilbake og at varamann
Toralf RingslZ' hadde overtatt etter henne.
Vi hadde bestemt oss for å kjøpe en film

opptaker, og i den anledning ville medlem
mene vite om vi hadde en plan for hvordan
vi skulle klare å betale den. Det ble opplyst

at vi hadde fått et større lån av Døvefore

ningen. Det ble også spurt om hvem som
skulle overta filmopptakeren i tilfelle ung
domsklubben mistet interessen for den.

Sander sa at da ville Døveforeningen overta
den uten at vi fikk kjøpesummen tilbake.

Filmopptakeren skal fullverdiforsikres. Kas
sereren sa at mange personer kom på klubb

kveldene uten å være medlemmer. Det ble

enighet om at etter 3 purringer skulle disse
ikke få adgang lenger. - Regnskapet ble god

kjent med en del små bemerkninger.

Det var kommet inn to forslag: 1) At det

oppnevnes et filmutvalg. 2) At det opp
nevnes et teaterutvalg. - Disse forslagene
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Toral( Ringsø, den nye (armann.

ble godkjent. Styret skal på første styre
møte oppnevne disse to utvalgene.

I forslaget til ny lov, som ble godkjent,
ble navnet forandret fra Døves Ungdoms
gruppe til Døves Ungdomsklubb. Kontin
genten ble fastsatt til kr. 2.- som tidligere.

Så gikk vi over til valg. Torfinn Trondsen
ønsket ikke gjenvalg som formann. Til ny
formann ble valgt Toralf Ringsø. Nestfor
mann Torfinn Trondsen. Sekretær Harry
Ellingsen. Kasserer Hans Erik Tofte. (Det
5. medlem av styret oppnevnes av Bergens

Døveforening.) Varamenn: BirgitTorsteins
rud og Marta Sygnestveit. Revisor Terje
Karlsen, varamann Erling Buanes. (Den
andre revisoren oppnevnes av Døvefore
ningen.)Representanter ti Iformannsmøtene:
Toralf Ringsø og Torfinn Trondsen. Materi
alforvalter Ulrik Sverdrup. Valgkomite:
Tordis Viddal, Godthard Langeland og
Trygve Bjerck.

Før årsmøtet ble hevet, ønsket den av
gåtte formann å takke for samarbeidet i de
2 år og ønsket så den nye formann lykke til
videre. Den nye formannen takket for til
liten som var vist ham. Han takket den av
gåtte formann for det gode arbeid han
hadde gjort for ungdomsklubben gjennom
de to første og vanskelige årene.

Så ble årsmøtet 1964 hevet.
Sekr. Harry Ellingsen.

Program for Møre

27/2 lø.: Døveforeningen. Medlemsmøte på
Ungdomsheimen kl. 17.00 (5). Muligens
film-aften vi Opplysningskomiteen. Ser
vering.

nye styret ville ta initiativet til å søke om
bidrag på kr. 5.000.- i første omgang fra
kommunens ungdomsutvalg til det ungdoms
arbeidet som nå skulle settes i gang. Etter
kort diskusjon omkring dette, gikk en så
over til valg, som ble ledet av Ola Sande.
Alle ble valgt uten motkandidater:
Formann: Arne Karlsen. (ny.)
Nestform. : Geir Jensen. (ny.)
Sekretær: Synnøve Kvidal. (gj.v.)
Kasserer: Solfrid Gjerstad. (gj.v.)
Varamenn: Bjørn Myran og Aud Hagen.
Repr. til samarbeidsrådet: Arne Karlsen og

Geir Jensen.
Kontaktmann til ungdomsutv.: Geir Jensen.
Teaterleder: Erna Holberg.
Turleder: Bjørn Myran.
Revisorer: Ola Sande og Jon Pettersen.
Valgkomite: Jan Pedersen og Erna Holberg.

Formannen, Ingolf Rønning, takket for
samarbeidet, og ga så ordet til den nye
formann, Arne Karlsen, som takket for til
liten og ønsket både nye og gamle med
lemmer velkommen til godt samarbeid
tiden som kommer.

G.j.

Innherrecls jule...
trefest

Livlig diskusjon om ungdomsarbeidet
l Trondheim

Arne Karlsen ny formann i Ungdomsgruppen

Innherreds Døveforening arrangerte jule
trefest 2. januar på feriehjemmet «Reitun».
Formannen og 3 andre av oss tok toget til
Levanger, derfra til feriehjemmet med bil.
Utenfor feriehjemmet ønsket Jorun Søraker
oss «godt nytt år» og «velkommen til

Døves Ungdomsgruppe holdt årsmøte i

døveforeningens lokale 20. januar. Ca. 20
ungdommer under 30 år var til stede. For
mannen, Ingolf Rønning, erklærte årsmøtet
for åpnet og ledet møtet.

Arsberetningen ble lest opp av sekretær
Synnøve Kvidal og godkjent uten noen sær
lige bemerkninger. Av denne beretning
framgi kk det at det ikke har vært noen særl ig
aktivisering blant de unge. Det har vært
6 foredragskvelder, 2 hyggeaftener, hvorav
den ene med film, og en vellykket fest nytt
årsaften, hvor alle var velkommen. Ung
domsgruppa disponerte lokalet hver onsdag
og kulturaftener på mandag og tirsdag, men
på d isse kvelder var besøket ikke særl ig
godt, da det var treningskvelder for idretts
guttene.

Fra kommunens ungdomsutvalg har ung
domsgru ppen fått i alt kr. 1200.-.

Regnskapet ble lest opp av kasserer Sol
frid Gjerstad og godkjent uten bemerknin
ger.

Da det ikke var kommet inn noen forslag,
gikk en over til diskusjon omkring ung
domsgruppen og dens arbeid, innledet
av Jon Pettersen. Han spurte om hva som

var årsak til dårlig interesse for ungdoms
gruppen biant de flest unge. Det ble en livlig
diskusjon, og de fleste hadde ordet. Man ble
enig om at ungdomsgruppen skulle ha faste
møtedager hver onsdag i døveforeningens
lokale, da det passet best for de fleste å
komme. Det skulle bli kjøpt inn bordten
nis, couronne, ishockey- og fotballspiIl, slik
at det ble ordnet med seriekonkurranser i
de forskjellige, spill. Fra før av har ungdoms
gruppen et miniatyrbiljardspill. Det skulle
også bl i organ isert en eller flere teatergru p
per med sikte på underholdningsprogram
ved fester i idrettslaget og døveforeningen,
og også ved ungdomsleiren i, Bergen til
sommeren. Når det gjaldt film- og fore
dragskvelder, ville disse bli innskrenket til
det minst mulige, da døveforeningen hadde
dette ofte på sine kvelder.

Geir Jensen avsluttet diskusjonen med et
innlegg om de unges kontaktproblemer,
ungdomsgruppens målsetting, og kom bl.a.
inn på at skulle det drives et mere effektivt
ungdomsarbeid, måtte vi ha gode ungdoms
ledere. Dette kunne man få ved at det ble
arrangert ungdomslederkurs eller tillits
mannskurs engang i blant. Han håpet at det

jeg ser deg bak et lys. En kjerte lyser

der du av husets port står rammet inn.

Fra fjellet (øler du den kalde vind,

men viker ikke plassen - mor, du (ryser. -

Nå ser du etter meg, som i en natt

av uvisshet og mørke er løpt vekk.

Du smiler. Men ditt smil har gråtens trekk.

Det er en smerte håpet har (orlatt.

Din kjærlighet er lyset (ra ditt sted.

Ditt sølvhår skjelver nå. jeg ser det flomme.

Nå (øler du den store (rostvind komme,

og langsomt, langsomt slår du blikket ned.

Fjernt blusser ennå kjertens klare skinn.

Du (ryser, kjære - lille mor, gå inn. -

Albrec ht Haushofer (1903-1945)
vi Andre Bjerke

___-;;0. _
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julefest». Vi var de første tilreisende som
kom. Litt senere dukket det opp kjente fjes,
noen som hadde overnattet der. Begge
Søraker'ne hadde strevet med vask, ren
gjøring, vedfyring osv. dagen i forveien.
Damene Søraker kokte en fortreffelig kaffe,
som duftet så sterkt inn i stuen og overalt,
ja, til og med inn i alle soverommene. Vi
var svært kaffetørste, særlig formannen, men
vi måtte vente en stund til.

Ute på tunet stanset det en bil og ut
kom en fremmed skikkelse som jeg syntes
jeg kjente fra før. Jeg ble helt forskrekket
over at han kunne reise så langt av hensyn
til festen. Senere fikk jeg høre at han bodde
hos sin søster i levanger i hele julen. - Jo,
sannelig var det den kjente idrettsmann
Kåre Smedsgård, fra Bromma i Hallingdal.
Vi ønsket ham velkommen og håpet at han
fikk gode minner med seg hjem.

Utpå formiddagen kom det også bil fra
Trondheim. Det var vår gode og avholdte
døveprest Wetlesen samt menighetsrådets
formann, Helmer Moe, med frue. De for-

John Aikio

Jeg fikk lyst til å fortelle om en liten opp
levelse i jule- og nyttårshelgen til Tegn og
Tales lesere.

Dere kommer sikkert til å spekulere på
hvem julegjesten var. Jo, det var solstråien
John Aikio fra Karasjok. Han er vaktmester
og altmuligmann på Den Samiske Ung
domsskolen. Han er født i Gandvik og har
6 søsken, 5 søstre og 1 bror. På D.S.U. har
han vært i 8 lange år, og han trives storartet
godt blant Illevene, bestyreren og perso
nalet. Hans tro på Gud er sterk og levende,
og han er en frimodig mann.

Dere undres på hvordan jeg ble kjent
med John. Jo, jeg var på reise i Nord-Norge,
nærmere bestemt til Alta, i ferien min. Så
fikk jeg lyst til å dra en tur til Karasjok
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talte at det var så glatt føre, så de måtte
kjøre sakte. Derfor kom de kanskje litt
sent.

Det ble så juleandakt og sang av presten.
Bordet var pyntet med levende lys og mose.
Det ble servert en deilig middag: Fiske
pudding med grønnsaker og poteter, sviske
kompott til dessert. Ved bordet ønsket for
mannen, Hjulstad, velkommen. Han håpet
at vi fikk kose oss «alle tiders» utover kvel
den. Spesielt ønsket han den langveisfarende
gjesten velkommen.

Pastor Wetlesen viste oss film om jule
forberedelsene i Amerika. Etterpå var det
gang rundt juletreet. Så ble det atter ser
vert kaffe, deilige kaker og bløtkake. Da
klokken nærmet seg 18.30, måtte formannen
og to andre bryte opp fra festen, for vi
måtte nå toget til Stjørdal. Trist at tiden
ble så kort for oss, men det ble en meget
vellykket julefest på feriehjemmet. Neste år
skal det være julefest på Bibelskolen
Stjørdal.

M.F.

bare av nysgjerrighet. Der var jeg i 3 dager,
og oppholdet ble på D.S.U., hvor jeg traff

John.
Slik gikk det til at han fikk så lyst på en

tur til Trøndelag. Like før jul fikk jeg be
skjed om at han skulle komme med fly.
Jeg var så glad, for jeg likte ham meget godt.
18. desember om kvelden gikk jeg spent til
Værnes flyplass for å ta imot vår «julegjest».
Det ble spennende å se flyet lande. Flyet
var akkurat 1 time forsinket, så jeg måtte
vente. Endelig landet den kjempestore
S.A.S.-maskinen, og ut kom John. Han
kjente meg igjen, og vi hilste hjertelig på
hverandre. Jeg ønsket ham velkommen til
Stjørdal. Hjemme ble han også tatt hjertelig
imot. Vi pratet og pratet til langt utover
kvelden. Han fortalte oss en masse historier
og opplevelser, om samenes liv og kultur
der oppe i Finnmark. Det var alle tiders
skildring.

john tok seg turer til Trondheim, be
søkte generalsekretæren for Finnemisjonen,
Bjørn Sørensen, døvegudstjenester o.l.
Alle var så glade over å få hilse på ham, stor
overraskelse alle steder.

Det var menighets-julefest i Døves kirke
4. juledag. John var med oss dit, og alle
døve var så ivrige til å prate med ham. An
siktet hans var så strålende. Hel mer Moe
hadde noen spørsmål til John, og han svarte
meget godt. Så fortalte han om sin om
vendelse til kristen. Han ble kristen da han
var på skolen for første gang. Han var
sammen med de andre på bønnerommet.
Der fikk han plutselig se et kors som lyste
for ham, og samtidig talte Gud retUil ham.
John sa at han ville være Hans barn og tro

på Gud. Slik har hans tro som kristen vært
til i dag. john ønsker at alle døve som vil og
har interesse prøver å følge Jesus, tar imot
ham med kraft og styrke. les Bibelen og
studer lenge, selv om det stundom er ting
som er vanskelige å forstå. Hvis dere ikke
forstår, så spør pastor Wetlesen eller en
annen som vil hjelpe dere. jeg tvinger dere
ikke, men prøv! og lykke til! Slik sa han det!
Det var så gripende å høre. Jeg selv er helt
enig med John, og jeg ønsker at dere alle
prøver slik. Godt å ha en Frelser ved vår
side.

John var også en tur på Bibelskolen og på
sykestua, hilste på dem han kjente. Han
tok også en masse lysbilder i prektige farger.
Han hadde automatisk lysbildeapparat med
seg, og han viste oss bilder 4 kvelder. Dette
var fra samenes liv, nyttårsnatt i Karasjok,
samebryllup osv. Han besøkte også døve
her i Stjørdal og viste dem bildene. Han
var en meget munter fyr, så vi lo godt.
Skulle ønske å ha ham blant oss, for hans
lyse og muntre vesen er så smittende, og
han gjør oss bare så glade.

Det var så trist, så trist da han reiste
herfra nyttårsdag med tog til Bodø, derfra
med fly til Banak. I lakselv møtte bestyreren
ham og alt gikk fint. John er alltid hjertelig
velkommen igjen.

Kjære John! Takk for hyggelig samvær
med oss, og måtte Gud velsigne deg med
et rikt liv på D.S.U. Med varme hilsener og
takk fra oss og alle døve her. M.F.

100 0
/ 0 ' frammøte i

Narvik
Lundqvist gjenvolgt som formonn

Narvik og Omegn Døveforening avholdt
sitt årsmøte på Tøttavangen Bondeheim og
kaffistova 26. januar.

Det var 100 pct. frammøte.
Formannen, Karl lundqvist, ønsket vel

kommen og ledet møtet.
Etter en del saker var det valg i følge

loven. Styret for 1965 fikk denne sammen
setning:
Formann: Karl lundqvist (gj.v.)
Nestform. : Einar Davidsen (gj.v.)
Kasserer: Erling Ellingsen (ny)
Sekretær: Svein I. Skogstad (gj.v.)
Styremedl. : Bersvein lundahl (gj.v.)
1. su ppl.: Thorleif Johansen (ny)
2.» john lorentzen (ny).

lorentzen fraba seg gjenvalg som kasse
rer, men ble valgt som suppleant til styret.

Som referent til Tegn og Tale ble valgt
Svein I. Skogstad.

Hyttesjef: John lorentzen.
Revisor: Harald lundahl.
Da foreningen i år er 10 år, ble det valgt

en jubileumskomite bestående av: Karl
lundqviH, Erling Ellingsen og frue og Ber
svein lundahl.

Etter årsmøtet var det hyggelig samvær.



Solveig Vik og Oddmund Fossen,
som giftet seg 25. juli 1964.

FØDT
Anne-Brit fikk en bror 24. januar.
Nanna j. Hauklien og Henrik

Hansen.

FORLOVELSE
er inngått mellom Anna Aronsson,
Sverige, og Helge Thorsø, Trond
heim.

FORLOVELSE
er inngått nyttårsaften mellom Aud
Hagen og Jon Pettersen, begge
Trondheim.

85 AR
En kjent og aktet mann i Helge

land, forhenværende smed Edv.
Landeng, fyller 85 år 3. mars. Han
er født på Utskorpen i Sør-Rana.

Jubilanten, som nå nyter sitt
otium i sitt trivelige hjem på Hem
nesberget, kan se tilbake på en lang
arbeidsdag som smed, både i Båsmo
svovelkisgruber og i Statens Veg
vesen.

I 1906 startet han smedforretning
sammen med sin svoger på Hemnes
berget, og i 1915 ble han innehaver
av forretningen, som han drev til
våren 1940, da hans verksted og pri
vate hjem ble lagt i aske under krigs
handlingene. Siden har han vært
smed i Statens Vegvesen, til han
nådde aldersgrensen. Nå bor han i
sitt nyoppførte svenskehus sammen
med sin datter og svigersønn.

Da Helgeland Døveforening ble
stiftet i 1934, var Landeng første
formann, og han innehadde dette
vervet i 11 år. I sin tid har han gjort
et utmerket arbeid for de døve, bl.a.
har han ved salg av lodder fått inn
midler til et feriehjem. Selv om Edv.
Landeng ikke lenger er aktivt med
hverken i foreningen eller som med
lem, så bevarer han fortsatt en le
vende interesse for de døve og alt
som kan tjene de døves ve og vel.
Landeng er i besittelse av et strå
lende humør, og han er en grei kar
i all sin ferd. Vi ønsker ham hjertelig
tillykke med 85 års dagen, og alt
godt i årene framover.

O.S.

60 AR
Johan Egon Pettersen, Levanger,

fyller 60 år 18. februar. Han gikk
døveskolen i Trondheim i 1914 til
1916, ble så flyttet til døveskolen
på Hamar, hvor han gikk ut i 1922.
Han har i alle år etter barneskolen
drevet som gårdsarbeider på for
skjellige gårder i Stjørdal, og nå i
de siste årene på Levanger, hvor han
arbeider hos Søren Bye. Han har
skjøttet sitt arbeid på en utmerket
måte, til eierens tilfredshet.

Han har også vært et godt med
lem og hjelper for Innherreds Døve
forening og har således vært meget
med i oppførelsen av foreningens nye
feriehjem. Han er et friluftsmennes
ke. Nesten hvert eneste år, under
hans ferie, har han reist på sykkel
turer, og han har hittil tilbakelagt
ca. 40-50.000 km. Ennå klør og
kribler det i benene hans, til nye
tokter. Hans område har vært Sør
Norge, og nå sier han at han burde
ta Nord-Norge, men, som han sier,
er Sør-Norge hans hjemlige trakter,
hvor han kjenner landet best.

Han ble en gang tatt til fange av
tyskerne, da tyskerne kom til landet
1940, og han var i skuddlinjen mel
lom nordmennene og tyskerne under
Hegra-krigen, en nifs og farlig opp
levelse. Heldigvis ble han løslatt
etter en dags fangenskap.

Han er en god forteller om sine
opplevelser, og likeså er han en

Hestene er Johan Egon Pettersens venner.
Denne hesten har han hatt en spesiell

interesse for. Hesten er nemlig også døv!

munter kar. Tross sin alder føler
han seg fremdeles ung og lysten på
flere lange sykkelturer.

Gratulerer med dagen, Egon! Vi
ser deg vel atter på landeveiene med
din trampesykkel.

Bill går avsted for å søke rettens
hjelp. Han forteller sjeriffen om sitt
uhell:

«Jeg kom ridende på hesten min.
Plutselig kommer Harry med sin
landeveis-krysser (en svær personbil).
Jeg forsøker.å vike til siden, men
for sent: Harry kjørte på oss, og
jeg styrtet av hesten. Jeg forlanger
skadeserstatning og 500 dollar «for
tort og svie».

Sjeriffen spør: «Hvorfor forlanger
De penger for tort og svie? Harry
har uttalt til retten at De straks
etter uhellet bekreftet: «Jeg er
uskadd». - Stemmer det?»

Bill tilstår: «Det stemmer - jeg
har virkelig sagt til Harry at jeg
ikke var skadd. Men i virkeligheten
var det slik: Jeg lå på veien med
brukket ben og 2 brukne ribben,
og blodet rant nedover ansiktet mitt.
J eg så Harry stige ut av sin koloss
aven bil. Han gikk først bort til
hesten, den hadde også brukket
bena. Da tok Harry pistolen og
drepte hesten. Så kom han bort til
meg. Han holdt pistolen mot hodet
mitt og spurte: «Hei, Bill! Er du
også skadd ?»
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blant oss døve i mange, mange år,
og resultatene i årboka betraktes
som snilefart i vår nye tid. Det ville
være morsomt om svømmeinteressen
kom tilbake som i gamle dager og
de gamle noteringene kunne bli ut
slettet. Det er blitt observert mange
gode svømmere blant de døve, så
hvorfor ikke starte med det samme.
Reidar Brenden og Eitan Zucker
man bør vi få høre fra. Den sist
nevnte er fra Tel Aviv, nå bosatt i
Oslo, gift med en norsk statsborger.

Fri-idrettsserien 1965
Oslo går forbi Trondheim og leder

nå med 173 poeng. Kan Oslo, fra
dette nr. av, holde ledelsen tilslut
ten, uten å bli forbigått av andre
klubber?

Stillingen pr. 5f2:
1. OSLO
1. Bjarne Gunnerud l.uft 3.04. 650
2. Bjarne Gunnerud h.u/t 1.50. 615
3. Per Chr. Larsen l.uft 2.96 .. 592
4. Per Chr. Larsen h.uft 1.36 .. 418
5. Kjell Kåsene l.uft 2.59 359

2634
Alle res. er nye.

2. TRONDHEIM
1. Olaf Garberg slegge 50.44. .. 809
2. Olaf Garberg diskos 36.33 .. 611
3. Olaf Garberg kule 12.11 ... 606
4. Olaf Garberg spyd 36.36. . .. 435

2461
Ingen nye res.

3. BERGEN
1. Alfinn Nordøy l.uft 2.89 542
2. S. Tømmerbakke h.uft 1.35. 405

947
Nytt: Alfinn Nordøy.

Redaksjonelt
Ny poengtabell, en rettjerdigere

Redaktøren har nå fått ny poeng
tabell - den ble godtatt av det inter
nasjonale fri-idrettsforbunds
(IAAF's) kongress i Beograd 1962,
og ferdigtrykt i Stockholm 1964.

Tabellen skiller seg i sin oppbyg
ning ganske meget fra tidligere bruk
te poengtabeller i fri-idrett for menn,
den er utarbeidet på et større statis
tisk grunnlag.

Den nye tabellen synes rettfer
digere, og er til glede spesielt for
dem som sliter for å oppnå like mye
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poeng som andre som ikke er av
slitertypen.

Det kan nevnes mange ting her.
Ta f. eks. Walter Pedersen, som

har spesialisert seg i tresteg like
mye som i lengde, men poengene
var svært forskjellige. På den gamle
tabellen står det at lengde 6.26 m
gir 577 poeng, mot den nye som gir
662 - tresteg 13.49 m ga 713 mot
nå 727. Forskjellen etter den gamle
tabell er 136 og etter den nye 65
poeng.

Bjarne Gunneruds 1.51 i stille
høyde brakte ham hele 757, mens
hans spesialitet stille lengde på
3.04 m, ikke ga mere enn 650.
Det er hele 107 poengs forskjell etter
den gamle tabell og bare 19 poeng
etter den nye, og denne gangen er
det stille lengde som får høyeste
poeng, hans spesialitet. Årsaken til
dette er vel den moderne dykkstil
i stedet for saksstil, som har ført til
bedre resultater. Dette gjelder også
i høyde med fart.

I 1959 løp Reidar Brenden 1500
m på 4.02.0 og 800 m på 1.58.2.
Poengforskjellen var hele 173 poeng
etter den gamle tabellen, mot nå
bare 45 poeng. Han løp jo alt han
orket på begge distansene, så hvorfor
ikke!

Altså synes den nye tabell å være
rettferdigere, så vi må være glade
for den. Det viser seg at norske
toppresultater (hørende) har tapt
mange hundre poeng, mens våre
beste resultater belønnes betydelig
bedre. Det er sterkt poengtillegg på
vanlige øvelser som 400, 800, spyd
og lengde fra den gamle til den nye
tabellen. Det forekommer også på
sjeldne øvelser som hekkeløp og stav,
lite grann i 200, kule og diskos.
Derimot er det sterkt poengtap i
stille høyde og høyde med fart.

Svømming:
Det er gledelig å høre at Trond

heims-guttene har begynt å inter
essere seg en smule for svømming.
Denne sporten har vært forsømt

Fotball:
Oslo-guttene har gjort god fram

gang i sin serie mot hørende. Det
har vært mange kamper omkring i
døve-lagene - Trondheim, Oslo, Ha
mar og Bergen har også vært i sving.
Sist høst var Oslo-laget i Tyskland
og i Sverige og spilte fotballkamp.

Det har altså skjedd mye, men
hvor i all verden er oppmennene?
Sportssidene i Tegn og Tale må være
levende og aktuelle for alle idretts
utøvere: Fri-idrett, gang, svøm
ming, fotball og skisport.

(Montro om skøytesporten også vil
dukke opp om ikke så lenge?)

Red. T. W.O.

HVOR står
døveidretten i dag?

Det var med stor interesse og
glede undertegnede leste innlegget
i Tegn og Tales sportsspalte om hvor
døveidretten står i dag. Innsende
ren, Geir Jensen, nevner blant annet
at man venter på noe nytt fra
idrettsfronten, men det er ikke slik
som det skulle ha vært, det er noe
som mangler. Det er jo helt riktig.
Det går selvfølgelig an å få i stand
mange konkurranser for· de· aktive
døve idrettsfolk, men hva er år
saken til at slikt ikke blir gjort?
Svaret er jo så enkelt. Økonomien
innen lagene er så dårlig som den
kan være. En kan ikke forlange at
de aktive selv skal bære den økono
miske byrde.

Og så nevner han at alle idrettslag
vil ha mange gode og aktive idretts
utøvere. Det er klart. Her i Oslo har
vi det, men ingenting blir gjort for
å få i stand stadige konkurranser
blant hørende. Selv oppmannen i
Oslo Døves Sportsklubb er jo aktiv,
og han er forlengst gått trett av
ansvaret, for han har jo kone og tre
barn å ta hensyn til ved siden av.
Er det noen som vil følge hans ek-



sempel, så vær så god. Oppmannen
i Oslo har stadig møtt opp, hver
gang, og de få aktive vi har med har
vært trygge ved hans nærvær.

Og så var det det at bak hvert
idrettslag må det stå et styre som
må ivareta de aktive utøveres in
teresser m.h.t. trening og konkur
ranser. Jeg for min del vil herved få
kritisere litt på denne front. De
gode aktive vi har hatt før i tiden,
burde hjelpe de aktive unge vi har
i dag. Det er slik det praktiseres i
hørendes leirer. La meg f. eks. nevne
Stavanger, som nå lenge har ligget
i dødvanne. Der har vi en som har
vært god, nemlig Arnulf Pedersen.
Hvorfor kan ikke han gjøre noe,
slik at Stavanger igjen kan bli en
konkurrent for landets andre døve
idrettslag?

Idrettsinteressen blant ungdom
men har vært forskjellig. Her i Oslo
er det gangsporten en kan glede seg
over. Den er oppstått av seg selv,

og pioneren i denne sport er Odd
Landehagen.

Så er det mangelen på godt og
hyggelig ungdomsmiljø i idretts
lagene. I Bergen og Oslo har vi
Ungdomsgruppen som møtes en
gang i uken til hyggelig samvær
o.m.a. Hvis ikke Trondheim har
ungdomsgruppe, så gjør som Bergen
og Oslo, så blir miljøet i orden også
for idrettsguttene, hvis det er mangel
på slikt.

Og så er det mulighetene for vår
tids ungdom til å kjøpe seg for
nøyelser i den form de ønsker. Hva
er det for noe innsenderen i bladets
nr. 1 sikter til? Hvis det er «sterke
saker» atomalderens ungdom ønsker
å «fornøye» seg med, så vil jeg på
det kraftigste bannlyse den form
for fornøyelse blant de aktive idretts
utøvere. Man må være klar over at
alkohol og nikotin ikke hører hjemme
på idrettsfronten. Jeg vil nå på det
kraftigste her få rette en sterk

kritikk mot vår tids aktive idretts
utøvere. Mange av dem er avhengig
av alkohol og nikotin. Man når ikke
toppenpå idrettsstatistikken når man
nyter noe slikt. Her i Oslo har vi tre
kjekke gutter som er medlemmer av
D.S.R. Disse tre har allerede nådd
toppen. Jeg vil herVed få opplyse
hvem det er: Reidar Brenden,
Bjarne Gunnerud og Per Chr! Lar
sen. Den førstnevnte har allerede
flere verdensrekorder i lommen.
Unge Per Chr. og Bjarne har allerede
flere norgesrekorder å pynte seg
med, men bare vent til årene fram
over, da kommer de for fullt. Disse
tre har ikke noen interesse av alko
hol og nikotin. Flere ganger er disse
blitt tilbudt, og svaret er: Nei takk,
jeg hverken røker eller drikker».
Hvor mange slike har vi i dag?
Disse ønsker ikke å kjøpe fornøyel
ser. Følg disse kjære aktive idretts
menn, det er mitt ønske i dag. Det
er et sørgelig faktum at det i dag
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finnes så mange unge som ikke viser
noen respekt for sin oppmann, og
så føres det for mye baksnakk om
styret i lagene. Det må nå være slik
at styret i lagene blir litt strengere
nå enn før. Hvis en idrettsmann opp
fører seg slik at laget kommer til
skade, så er det på sin plass at ved
kommende blir satt på reserve
benken, eller styret kan bruke kraf
tigere midler. Det er ikke meningen
at pengene som lagene sliter for å få
inn skal brukes til slike som opp
fører seg dårlig eller viser liten re
spekt.

J eg er nå forberedt på mye kjeft
for irinlegget her, men jeg har i
årenes løp lagt merke til mye galt
blant idrettsfolkene våre, og da er
det min simple plikt å røpe det her,
så vet vi hvor døveidretten står
i dag.

Og så må alle former for konkur
ranser tas i bruk. Det 'står fritt for
lagene å finne flere former for idrett.
For kvinnenes vedkommende er det
sørgelig. Før i tiden var det mange,
men nå er det slik at interessen er
sunket dypt ned i jorden, hva det
kan komme av. Kan hende det gis
for lite opplysninger i lagene, eller
venter kvinnene på at en mann skal
lede dem ut på banen? Nei, det må
være noe galt fatt. For kvinnenes
vedkommende vil jeg anbefale ):lånd
ball som kombineres med gymnastikk

Og så er det avgjørende at et
idrettslag har mange dyktige ledere.
Jeg selv synes vi har bra ledere flere
steder, men det kan være mange
årsaker til at det går galt. Det er
mangel på kontorer for seg selv,
slik at alt arbeid i lagene kan gå
fredelig for seg. Og så er det ut
dannelse av dyktige ledere. Jeg vil
herved foreslå at Døves Idrettsfor
bund sender forslag til Norske Døves
Landsforbund om samarbeid på
denne front, på lederkurs som LandE
forbundet holder hvert år. Men: det
er mange som har mere interesse av
å arbeide for døveforeningene enn
idrettslagene, og foreningene har så
å si beslaglagt mange gode og skarpe
hjerner. Da er det vanskelig for
idrettslagene å finne noen.

Når det gjelder kommunale myn
digheter, så har det foregått mye
korrespondanse den vei, men det er
ikke så lett bestandig.

Til slutt vil jeg få be alle lagene
som har gode forslag til beste for
døveidretten : Send forslagene til
Døves Idrettsforbund. Jeg er sikker
på at forbundet vil sette pris på å få
hjelp på mange måter. Det vil lette
forbundets arbeid.
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Og så håper jeg at innlegget ikke
er for hardt. Min mening har jeg
rett til å offentliggjøre.

Eivind Hegstad.

STAVANGER

Stavanger D.I.F. avholdt årsmøte
28. november 1964. Møtet begynte
kl. 17. Frammøtet var mindre bra.
Formannen ønsket velkommen. Til
referent ble valgt Karsten Samuel
sen, og til møteleder Arnulf Pedersen,

Sakslisten ble opplest og godkjent
uten bemerkninger.

Årsberetningen ble opplest av
formannen. Av denne framgikk det
at det hadde vært et stille år hva
idretten angår. Innendørs var det
bare Oddvar Særheim som hadde
deltatt· og satt ny klubbrekord i
stille lengde med 3.02 m.

Foreningens skigruppe hadde
gjort det bedre. Det ble en sølv og
to bronsemedaljer ved DM på ski
i Oslo, henholdsvis ved Arnulf
Pedersen og Gunvald Gjedrem.
Gjedrem rykker kommende sesong
opp i klasse B i Rogaland Skikrets.

Dugnaden på «Kongshaug» har
vært opp og ned. Medlemmene har
møtt opp i ny og ne. Noen organisert
dugnad har ikke vært ført. Årsberet
ningen ble ellers godkjent uten be
merkninger.

Regnskapet ble opplest av kas
serer Kari Bjørheim og godkjent et
ter en del bemerkninger.

Innkomne forslag: Det var kom
met inn tre forslag. 2 fra det sit
tende styre og ett fra Gabriel Rafoss.

Forslagfra styret: Medlemskontin
genten forhøyes til et beløp medlem
mene kommer til. Samuelsen mente
at styret skulle legge fram et be
stemt beløp som forslag. Etter en del
diskusjon, ble forslaget vedtatt be
handlet på neste årsmøte.

Forslag fra Rafoss : Stavanger
Døves I.F. melder seg ut av Norges
Fri-Idrettsforbund og de kretser som
dette særforbund representerer. Et
ter en del diskusjon ble forslaget
godtatt.

Forslag fra styret: Det blir solgt
3 mål av eiendommen «Kongshaug»
for å skaffe penger til nedbetaling
av gjelden på eiendommen. Vedtak:
Årsmøtet gir forslaget sin tilslutning.

Et forslag fra foreldreforeningen
om at det i stedet for et styre for
feriehjemmet «Kongshaug», ble ned
satt et arbeidsutvalg, ble etter en
lang diskusjon, besluttet utsatt til

det blir innhentet nærmere opplys
ninger. Saken tas så opp på et med
lemsmøte.
Valg:

Hele styret mottok gjenvalg. For
mann og sekretær Arnulf Pedersen,
kasserer Kari Bjørheim, styremed
lemmer: Gabriel Rafoss (visefor
mann), Lars Berge, Gunvald Gjed
rem. Varamenn: Håkon Hoff, Jør
gen Klovning (gjenv.). Hyttestyret:
Håkon Hoff, Lars Berge, Edmund
Kristiansen, Jørgen Klovning og
Magnus Teigen. Oppmann for ski:
Gunvald Gjedrem (ny). Revisor:
Tormod Ropeid (gjenv.).

Da det ikke var flere saker til be
handling, hevet formannen møtet.

Møtet ble hevet kl. 18.50.
Ref. Karsten Samuelsen.
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Bjarne Gurnerud 3.04
20/1: Oslo-Studentens I.L. arr.

innendørsstevne i stille hopp på
Blindern. Det var få deltakere der,
hvorav 3 av våre døve stilte opp.
Bjarne fikk sitt beste hopp da han
tangerte sin egen norske rekord i
l.u/t. på 3.04. Per fikk 2.96 og Kjell
Kåsene 2.59.

Bjarne G. 1.50
Uken etter arr. samme klubb in

nendørs i stille høyde. Få deltakere
møtte, deriblant 2 døve. Bjarne
Gunnerud truet nesten de hørende,
da han hoppet over 1.55, hvoretter
listen senere falt. Der røk hans
førsteplass, men han delte med 3
andre 1.-plassen på 1.50 (nr. 2 etter
flest riv). Per Chr. Larsen var ikke
langt fra sin Pers. rek. han helJer.
Det ble 1.36 m.

Oppm. H. Bølstad.

Vårfest
avholdes i Døveforeningens lokale,
Sven Brunsgt. 7, lørdag 27. februar

kl. 18.30.

Fin-fin underholdning
Dans Dans
Skytebane Konkurranser.
Kaffe, kaker, smørbrød og drikkevarer
fåes kjøpt.
Alle velkommen Entre kr. 3.00

Arr. Oslo Døves Skytterlag.



Kåre Renø

Aktiese/skabet Borgestad

AlS O S LO BAAND & LI D S E F A B A I K

Goteborggt. 8 - Tlf. 378960 - OSLO

Borgestad p.å.

Sandnes·

Grunnlagt 1852

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH-FISH
Spesialitet: Laks, Reker, Kveite, Flyndre
Telegramadr. : «Renø» - Telefon 19- Priv.16

Skjervøy

AfS Graverens Teglverk
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MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 • Trondheim

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

REDERIET

O. B. Sørensen & Co.
ARENDAL

OSLO
Grubernes Sprængstoffobriker A.S

Grensen 2 - Telefon 336695 Haakon den VlI's gate 2

Spesialforretning:
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I. H. Knudsen A.s
SPORTSFORRETNING - VULKANISERING

Prinsensgt. 45 - Trondheim

Fredrikstad og Omegns Bank AfS

FREDRIKSTAD

Aktiese/skapet Alpha, Moss
Passasjer- og Bilfergene Bastø l, Il, Ill, IV

Moss-Horten

Godsrute Moss-Oslo og mellomsteder

MILTON J2. rt2ø-ed
SKOFABRIKK A.S

HALDEN

Stil- HERRESKO - Kvalitet

RED-WELL
NECKAR • SKODA· TOYOTA

johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKIEN

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL

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

H9vedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO
Bøndernes egen forretning

A. j. johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126- LEVANGER

A.S HYDRAULIK BRATTVAAG
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

Pressede ståldører, stålvinduer, branndører, luftvern
dører og lemmer

O. B. Kii/& Co's Verksted

Kaupangruten, LARVIK

Dronningensgt. 8

OSLO

Døves Trykkeri A.5, Bergen


