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Boligbyggelag med
sosial samvittighet

Ett av de problemer som nær sagt alle døve og sterkt tunghørte før eller
senere støter på, er problemet med et effektivt varslingssystem i for
bindelse med dørklokken. Det må anses for å være en livsnødvendighet,
for den som ikke hører, at man kan komme i kontakt med ham også når
han befinner seg bak sin lukkede entredør.

Det har gjennom årene vært vist en enestående oppfinnsomhet fra de
. døves side på dette området, og utallige varianter er i bruk i leiligheter

og på hybler landet rundt. Vanligvis har det vært hovedsaken å slippe
fra det billigst mulig. Bare i sjeldne tilfeller er det benyttet fagfolk. Og
man kan vanskelig bebreide den hørselskadde at han misliker denne
«ekstraskatt» på manglende hørsel, og at han prøver å redusere «skatten».
Den som hører, får et førsteklasses varslingssystem uten videre. Ut
giftene til dette dekkes av innskudd eller husleie. Den som ikke hører,
betaler samme innskudd og husleie, og får samme varslingssystem som
den hørende, men har ingen nytte av det. Derfor finnes det en mengde
mer eller mindre primitive og billige varslingssystemer rundt omkring,
og det finnes praktisk talt ikke et eneste fullt tilfredsstillende system i
bruk.

Et effektivt anlegg krever varsellamper i alle leilighetens rom, slik at man
ikke kutter forbindelsen med omverdenen fullstendig straks man går fra
et rom til et annet. Lampene må gi et meget skarpt lys, blinklys, som
man slukker ved å trykke på en knapp når man åpner entredøren. Når
man ringer på dørklokken, skal lampene bli tent samtidig med at det
kommer vanlig ringelyd, ellers vil en fremmed tro dørklokken er i ustand.
Blinklysanlegget må på en lettvint måte kunne koples fra, når man går
ut, slik at bare ringeklokken fungerer, uten at lampen tennes.

Et slikt varslingssystem kan bare en dyktig fagmann installere, og det
er selvsagt ikke billig. Med de store innskudd og høy husleie, som i dag
er alminnelig, vil de aller færreste ha råd til dette. Er det ikke rimelig
at de døve og sterkt tunghørte skal fritas for denne «ekstraskatten»?
Er det ikke en sosial urettferdighet at handikappede skal beskattes for
sitt handikaps skyld på denne måten? - Hvem bør betale?

Bergen Døveforening har tatt opp denne saken. På vegne av to familier
som var flyttet inn i nye leiligheter, ble det rettet henvendelse til bolig
byggelagets styre. Og det gledelige skjedde. Boligbyggelaget påtok seg å
dekke utgiftene til installasjon av lyssignalanlegg, med inntil kr. 400.- pr.
leilighet! - Foreningen venter nå svar fra to andre boligbyggelag.

Vi hilser med største glede dette praktiske eksempel på at det finnes
sosial samvittighet, og vi vil uttrykke håpet om at boligbyggelag og
huseiere over hele landet vil følge eksemplet når våre døveforeninger
anmoder om det. Th. S.
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En aften •
I Voldsløkka barnehag~, Oslo

t'llvbi· ah Blir gjort for at de hørsel~vekkede:småbarn skal trives
..\

Barna har laget til «fest» far mødrene sine, på lekeplassen utenfar Valdsløkka barnehage,
som er spesialbygd for hørselsvekkede førskolebarn.

Ved siden av det å puste og spise, er kontakt
med våre medmennesker vårt største og

mest a/vorlige behov
Voldsløkka barnehage gir følgende orientering om arbeidet

med hørselsvekkede barn, utarbeidet av
barnehagens leder, fru Hoffmann:

'D~1; begynte med at'urtdertegnede som

formann i opplysningskomiteen fikk den
ide å spørre stifteren av Mødreklubben,

som selv har en døv datter, om hun ville

holde foredrag i Døveforeningen o'in ba~ne
hagen, Det viste seg nemlig at vi, voksne

døve var dårlig orientert om Yoldsløkka

barnehage. Men spørsmålet ble stadig ut

satt på grunn av travelhet, inntil Harry
Landen foreslo omtrent det samme. Han

tilbød seg å tale med barnehagens bestyrer
inne, fru Hoffmann, om vi døve kunne få be

søke barnehagen. Resultatet" ble at fru

Hoffmann inviterte oss til å bese barne
hagen. Yi skulle også bli traktert med kaffe

og kaker. Skulle været tillate det, kunne vi
sitte ute, i hagen og drikke kaffe.

Fru Hoffmann mottok oss 12. juni. En
smilende dame i elegant drakt, helt ulik

det vi hadde forestilt oss. De av oss som var

nervøse, kunne straks slappe aV"og hun var
lett å avlese. A se henne tale, var som
hvile for øynene, uten overdrivelse.

Huset er ikke stort, men meget moderne,

i en etasje, med en god, rommelig kjeller.

Akustikken i lekestuen ble viet særlig opp
merksomhet under planleggingen. ti stort,

festlig drapert vindu med utsikt over hage og
lekeplass med lekeapparater. Stolene er så
små og pene. Praktiske bord. Barnas egne

kunstverker av vidt forskjellig materiell og
utførelse liver godt opp på veggene. Og i

kjøkkenet er det en bitte liten komfyr og

oppvaskbenk med like så smått tilbehør.
Ute i, garderoben er det lave hyller til

yttertøy og sko, med navneskilt for hver.

Der står Stein (til Hallgerd And resen), og

ved siden av Erik (til Jeanne Mehlum) - (De
er 3 år gamle, med en dags forskjell, og de
er verdens mest hengivne bestevenner. Det
mangler visst bare at de låner hverandre sin

tommeltott til å sutte på!)
Yi døve beså alt og snakket henrykt sam

men. Noen hver av oss ønsket nok å ha en

dei lig unge i barnehagen.

Yed et innbydende kaffebord satt vi så"
15 damer og 3 herrer. Foreningsformann
Sverre Lindquist (som ruvet så rart i barne

møblementet), Harry Landen og Erik
Andresen (far til Stein). Fru Hoffmann hadde

hjelp,til serveringen av hyggelige og tydelig
talende damer.

Da, det 'ikke kom flere, begynte fru Hoff-,

mann å tale. For et .foredrag! Ikke bare for.

sto vi hvert ord, men foredraget røpet
nennes store viten' om' de sm.å', døves, pro

b.lemer:;, , ledsaget .av.' en ,.varm: inter-esse som
vLfølte var ekte; Jeg,sku;lIe ønske at. jeg

kUnliJ'e gjengi foredraget ordrett, men jeg

2'

kai) dessveH.l! ikke stenografi. H'un.,lovet

imidlertid å gi meg et utcJ.rag som jeg skulle
få lov å forkorte (men jeg finner at det er
best å gjengi det i sin helhet). "

Fru Hoffmann! 'Yi takker for den hygge·
lige stunden! Om vi besøkende ikke kunne

1. Definisjon.
Barn i førskolealderen som søker til en

barnehage for hørselsvekkede, er nesten

uten unntakel,se barn som lider av retardert
eller manglende språk.

En retardert språkutvikling kan ha mange

,forskjellige årsaker. Som oftest dreier det
seg om hørselsdefekter, men også sentrale
hjerneskader, ,psykogene forstyrrelser, eller
andre utviklingshemninger kan vise liknende

symptomer. Felles for dem er, at defekten

er usynlig.
Yanligvis har barna gjerlnomgåtten nøy

aktig medisinsk,gransking. og en slik under
søkelse kan, men behøver'ikke gi,.indika-

la være å sukke over at vi ikke selv fikk gå i

denne barnehagen i vår tid,' så er vi til gjen

gjeld svært glade og takknemlige over
Yoldsløkka barnehages store betydning for

de små som kommer dit i dag.
Erna Margareth.

sjoner for nedsatt hørsel. Barnet selv er for

det meste ikke klar over at det lider av
nedsatt hørsel, fordi det jo ikke vet hvordan
normal hørsel fungerer.

Gjennom observasjoner, lydstimulitest,
leke-audiometri m.m., b'ør barnehagen, i

samarbeid med' de medisinske og, psyko
logiske sakkyndige, bidra' til en'mest mulig
nøyaktig diagnose for:.omfang og art av
barnets defekte hørsel, på et så tidlig

tidspunkt som mulig. ",'

2. Differensiering.
Barn som er født med så små hørsels

rester at de ikke er i stand til å høre (forstå)'



men det er den eneste farbare vei som i det
lange løp gjør det mulig for det hørsel
svekkede barn fullt ut å' bli akseptert i
hjemmet - så i samfunnet.

Kontakten barnehagen ellers, skjer
gjennom lek og samvær med andre barn,
gjennom aktivitet, skapende virksomhet· og
god pedagogisk veiledning. Først når barnets
pri mære behov for trygghet og kontakt er
tilfredsstillet, er tiden inne for en rehabili
tering av barnets spesielle handikap gjennom
spesialpedagogiske tiltak og bruken av
tekniske hjelpemidler. Man starter her
vanligvis med en kartlegging av barnets hørsel
gjennom leke-audiometri og tilpassing og
veiledning i bruk av høreapparat.

Spesialopplæring tar sikte på 'å skape
grunnlaget for en god fonetikk gjennom
taleopplæring, trening av eventuelle hørsels
rester, opplæring i munnaviesing (for
ståelse av språk ved å iaktta munnbevegel
sene til. den som taler), og etablering av et
passivt, og om mulig også aktivt ord-forråd.

Barnets hele trivsel, dets utvikling, og
selvsagt også resultatene som oppnås
gjennom spesial-opplæring, er først og
fremst avhengig av den støtte og forståelse
barnet møter i hjemmet sitt.

,Hjemmet, som bærer den tyngste børen
når 'det gjelder de handikappede barns opp-o
fostring, bør få all den hjelp det trenger. I
barnehagen for hørselsvekkede er barnas
mødr.e s.elvskrevne medarbeidere, som
observerer barna med jevne mellomrom,
både i leke- og treningssituasjoner. De får
bestemte oppgaver når det gjelder 'barn'as
språk-opplæring, og gjennom gruppedisku
sjoner og samtaler med lærerinnene for.
søker,man ,å hjelpe dem med oppdragelses
problemer og andre vanskeligheter.

Foreld rene orienteres og aktiviseres på
foreldre-kveldene, gjennom opplysnings
virksomhet, foredrag, film m.m. Et par

~.~

Hos spesial-læreren blir barna lært opp til å bruke både øynene og eventuelle hørsel-rester.

giveiser som mulig. Dette er i korthet
de samme mål som en hver barnehage har.

Når det gjelder handikappede barn,
møter man allerede der vanskeligheter,
særlig når det dreie~ seg om en så alvorlig
skade som defekt hørsel. Det er en grov
forenkling av problemet å si at et barn med
defekt hørsel er lik andre barn - bortsett
fra den syke eller manglende høresansen.

Defekt hørsel - selv i lettere grad - vil
alltid forand·re,barnets adferd. Selv om det
hørselsvekkede barn ikke er det hørende
barn underlegent, ville barnets mentale ut
vikling ha vært mere jevn og rikere om
hørselen hadde vært i orden.

Den mest alvorlige følge av defekt
hørsel, er at barnet med retardert eller
manglende språk er avskåret fra sosial og
verbal kontakt. med omgivelsene. Ved siden
av det'å puste og spis, er kontakt med våre
medmennesker vårt største og mest alvor
lige behov. Det å være avskåret fra kontakt
med omverdenen fører nesten alltid for de
hørselsvekkende barns vedkommende til
sterk. isolasjon, kontaktvansker, med derav
følgende meget uttalte adferdsforstyrrelser.

Her nærmer vi oss barnehagens sentrale
oppgave, nemlig den, på enhver tenkelig
måte å forsøke å skape kontakt med barnet.
Jeg mener her en kontakt i videst mulig

.forstand, som helt fra begynnelsen av ute~:'

lukker at de hørselsvekkede senere heh
isoleres som en «særgruppe» i samfunnet,
som f.eks. er avhengig av tegnspråk seg
imellom og trenger tolker i omgang med
vanlig hørende mennesker.

Kontakten som skapes i barnehagen, er
som oftest det hørselsvekkede barns første

. kontakt utad. Her er det av største be

tydning at man benytter seg av de samme
kanal er for kontakt som det «normale»
barn benytter seg av - nemlig språk. Det er
langt fra den letteste form for kontakt,Store Tom, Barbara, lille Tom og Tone.

3. Barnehagens målsetting.
Skal man presisere målsettingen i barne

hagen for hørselsvekkede, er det viktig
først'å være klar over de behov hørselsvek
kede barn har, og definere problemene man

møter.
Først og fremst.. gjelder det selvsagt å til

fredsstille de samm~ behov som vanlige
barn har, som varierer med alder,utvi'klings
trinn, miljø m.m, Barnehagen bør skape, et
miljø der bar,nafår best mulige betinge.lser
for sin fysiske, :emosjonell'e," intellektue,lle
og sosiale utyjkling--' i så «normale» om-

språk, og derfor' -he,lIerikk:e' har lært å tale
spontant, kalles døve barn. I tone-audiome
triske verdier vil dette si b,.lrn med et
gjennomsnittlig, hørs~lstap på·mere en'n 80
db. (internasjonal måleenhet for lydstyrke).

Barn som har redusert (nedsatt) hørsel,
enten fra fødselen aV eller fra et senere tids
punkt, kalles tunghørte barn. Disse barn
hører (forstår) en' del språk, og har
også lært å tale, meil ikke rent. Tunghørte
barn har et gjennomsnittlig hørselstap på

20-80 db.
Man er etter hvert gått over til fellesbe

tegnelsen«hørselsvekkede barn», bl.a. fordi
diagnosen på et tidlig tidspunkt i ung alder
er vanskelig å stille, og differensiering er så
å si umulig uten,audiometrisk undersøkelse,
som krever forutgående trening.

Barnehagen for hørselsvekkede har barn
med alle grader av nedsatt hørsel. Man for
søker dog å gjennomføre en viss differensie
ring, slik at barn med sterkt nedsatt hørsel
kommer i en,gruppe, mens barn med lettere
hørselskader kommer i en' annen ·gruppe.
Av hensyn til et normalt og godt språk
miljø, bør det vare normalt hørende barn i
begge gru pper.

Har et barn ved hjelp av opplæring og
bruk av høreapparat oppnådd god'språk
forståelse og disponerer over et visst ord
forråd, bør det overføres til en «normal
barnehage». E'n forutsetning må da være at
barnet er istand til å hevde seg blant nor
male barn, og både psykisk og fysisk tåler
den påkjenning en slik overføring betyr.
Barnet bør dog med jevne mellomrom kon
trolleres i spesial-barnehage og eventuelt
få nødvendig støttebehandling, så som
hørsels- og taletrening, der.
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ganger om året har fedrene i «Fedrenes
Week-end» anledning til å besøke barne
hagen sammen med sine barn en lørdag
ettermiddag og søndag formiddag, for å
følge med i det barna gjør.

Det virker lite tilfredsstillende å skulle
formulere barnehagens målsetting så upre
sist. Kanskje kunne man ha uttrykt det
meget enklere?

Oppnår man i barnehagen gjennom
spesial-opplæringen at barnet ønsker å for
stå det som sies, og ønsker og forsøker det
selv å uttrykke seg verbalt, er grunnlaget
skapt for en maksi mal utnyttelse av barnets

Det,høres ei, når de jorden f1~r,

de synker en etter en,
men ubemerket de brederpå
en duk, så bløt og så ren.

37 Raus
38 Aten
41 Flint
43 Nervevev
46 Tenor
48 Onn
49 Ev
50 Von
52 Ateneum
55 Nihilisme
57 Ene
58 Sløses
59 Ort
61 Kne
63 Olle
64 Breiteig

30 Ause
32 Grev
33 Ellevill
35 Gavne
36 Aftensol
39 Tenne
40 Ne
42 Novise
44 Rotere
45 Hvem
47 Anis
51 Ole
52 Amor
-53 Enke

54 Uenig
, 56 Høl

60 Ti
62 Eg

Løsning på kryssordoppgaven:

VANNRETT.
1 Risengrynsgrøt

13 Alladin
14 a a
15 Ali
16 Lei
17 E e
18 Avlange
20 Lupe
22 Rev
24 Enda
25 Amerika
27 Enn
29 Sonedag
31 Egge
33 Etse
34 Mugg
36 Ale

LODDRETT.
1 Rallar
211eum
3 Slipestein
4Ea
5 Ende
6 Gierke
7RN
8 Nav
9 Salen

10 Rand
11 01gang
12 Tie
18 Av
19 Anne
21 Eros
23 Eadmund
26 Inert
27 Egg
28 Ven

evner, og veien 'er staket ut for en jevn og
normal utvi1<Hng, først i barn.e:hage'A, 'Så 'på
skolen.

Når barnet forlater barnehagen for å gå
over i skolen, ligger det lange, krevende og
slitsomme år foran barnet, foran foreldrene
og lærerne. Selvsagt avhenger barnets
ferd ighet i språk og tale først og fremst av
skolene det går på og lærerne som under
viser det. Men, hvilke skoler barna kommer
til, og hva slags undervisning de enn måtte
få, vil kontakten og samkvem med verden
være bedre, og deres liv rikere, hvis de har
fått en god start når de er små.

Kommer vi noen gang så langt at det
hørselsvekkede barn får en fair sjanse til,
uavhengig av sitt handikap og på like fot
med «normale» barn, i kraft av sin person
lighet, sine evner og anlegg, å velge omgang
og venner, utdannelse og yrke, og lever det
som voksen et liv som det selv mener er
lykkelig, har både barnehagen og skolen
nådd sitt mål.

Trekningen er foretatt, og følgende ble
trukket ut som vinnere,;

1. premie, kr. 50.-: Cecilie Kjelsen, Toll
bodgaten 6, Kristiansand S.

2. premie, kr. 25.-: Venke Mæland, Nedre
Dalgt. 85, Stavanger.

3. premie, kr. 15.-: Ragnhild Aasbø, Salt
rød p.å.

DØVES JUL's

premiekryssord

•

A. Munch.

-

-

....-

-•

Det er en vinterlig snøværsdag
med taushet og søndags-duft.
Hvor tette faller de hvite (lak
igjennom den stille luft!

Derunder leges den frosne jord
og får så sin varme igjen.
Derunder våren i lønndom gror
til solen fremkaller den!

Dette

En glimrende løper
og som helgulvsteppe
Et virkelig topp-resultat

er et

i Viseose og ullkvalitet

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD
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Bare gamle, br~kte kjoler tri lillesøster}

<I"gen nye:,stats6ygde d'øve-"';
skoler på '14'0 år! .. ,;'" ' ..
Av .meteorologfullmektig·Olaf Hassel

Hørselskadde får en S.pesiell type

telefonrør

Som kjent har Staten ikke bygd
nye skoler for døve siden 1825, da
skolen i Trondheim ble bygd.

Oslo fikk sin første døveskole,
Balchens skoleIor døve, i Bogstad~

veien nr. 15 i 1848. Den ble over
flyttet til Dronning Astridsgt. 3.
År 1900 ble døveskolen vi<;iere flyt
tet til Ullevålsveien 72 og fikk da
navnet Kristiania offentlige skole for
døve.Den var gammel, tidligere skole
for evneveike barn, som nettopp
hadde flyttet til Torshov i Oslo.
Ikke ny kjole til lillesøster!

Snart utpekte Staten døveskol~ns
tomt som byggeplass for ny veteri
nærhøyskole (dyrlegehøyskole), og
kjøpte i stedet en tomt i Lilleaker
utenfor Oslo, til bygging av døve
skole. I 1920 ville den nye stats

'skoien for døve barn kostet noe over
en million kroner. Kirkeminh:1ter:
Olsen Nauen syntes det var avskrek
kende kostbart i forhold til stats~

budsjettet 1920/21 på 745 lllill.
kroner, og byggeplanene ble visstnok
skrinlagt. Da døveskolen i Ullevåls
veien måtte nedlegges til fordel for
utvidelsene ved Veterinærhøyskolen,
ble en ny huneieklinikk. tatt i bruk
som provisorisk døveskole!

Døveskolens styrer, Per Anderson,
hadde protestert mot statsplanen
om overflytting av A-skolen i Oslo
til B-skolen i Holmestrand.

Da de vanføre på «Sophies Minde>;
i Skådalen flyttet til ny, svæ.r mur
bygning i Oslo, ble Sophies Minde
overdratt til Oslo Døveskole istedet.
Også denne gang brukt kjole til
lillesøster!

Omtrent samtidig ble den' gamle
lærerskole i Holmestrand tatt i bruk
til døveskole. Lærerskoleelevene i
Holmestrand fikk vel ny, moderne
lærerskole på an!1et sted i la~det.

I krigsårene kunne ikke Staten
bygge nye yrkesskoler ,for døv Ullg
dom, men fikk i stedet leid lokaler
i Døves Hus i Stavanger og i bøve~
Hus i Bergen - som provisoriske
døveskoler. Mange år er .gått, 6g
skolene har fremdeles samme til
holdssted.

Etter krigen har Staten måttet leie
turisthoteller i Åsgårdstrand og i
øyer som «nye» døveskoler - brukte
kjoler til lillesøster. Om øyer døve:
skole skreven journalist med tydelig
medlidenhet med de døve elevene,
at han, syntes det var noe galt når
de brannfarlige hus benyttes som
tilholdssted for døve barn døgnet
rundt - i motsetning til de store,
moderne, brannsikre skolebygninger
for hørende i Oslo, som står tomme
fra ettermiddag til morgen.

Da Staten ennå ikke hadde bygd
framhaldsskole for, døve, tok privat
personer med beundringsverdig på
gangsmot fatt for å avhjelpe savnet.
Fru Inge Braae-Johannesen samlet
inn store pengesummer til kjøp av
Alm gård til framhaldsskole, og
overdro den så til Staten mot filllln
siering av skoledriften og vedlike
hold.

Da de såkalte ikke-undervisnings
dyktige døve barn ikke kunne opptas
på Statens, døveskoler, tok pastor
Bonnevie-Svendsen initiativet til å

Det svenske Televerket sender
snart ut. en fin nyhet for hørsel
skadde. Etter flere års arbeid har
man nådd fram til en billig og god
telefon-forsterker, som kommer på
markedet høsten 1965. Det gjelder
en enkel forsterkerdel 130m kan på
monteres de vanlige telefonrør.

Prisen blir sv. kr. :;>0.- + kr. 3.
pr. kvartal i leie. Forsterkeren er la
get akkurat som «høredelen» på tele
fonen. Man fjerner altså den vanlige
og skruer i stedet forsterkeren på.
Den kan ikke brukes på telefoner
av typen Cobra (?). '

bygge nye, moderne paviljong-skoler,
for private midler i Andebu- tross
avskrekkende økonowi~ke forplik
telser. Der blir vansj{e~rg~ Q,øv,e~barIl;
oppdratt fU gode samfunnsborgere!
som kan for$ørge" s~g ~elv Og gi
Staten inntektsskatt -' i stedet for fl.
ligge det offentlige til byrde! Om
den moderne døveskole i Andebu sa
styreren.for den offentlige. <:4lve.skole
i Holmestrand at han misunte sine
kolleger der. Pastor Bonnevie-Svend
sens privatbygde «døveskole» er nå
mønsterskole fot tilreisende titen~

landske døvepedagoger.'
For ca. 30 år siden sa en' norsk

døv student at Oslo d~veskole ikke
tålte sammenlikning med :uteh~

landske døveskoler.
Over 140 år er gåtf uten at Sta·

ten har bygd en n:ydøveskole!(

I den siste tid har Staten kunnet
bygge flere nye univei'sitetsbyg
ninger på Blindern for' ca: 100 mill.
kroner.' , "

Aldri ny, kjole til' iillllsøster?

Tidligere har Televerket på prøve
framstilt en spesialinnretning som
ble plassert ved siden av telefon·
apparatet. Den ble imidlertid altfor
kostbar, så prosjektet ble oppgitt.

Televerkets «stasjonsutviklingsav
deling» konstruerte da en prøve
se~ie av 'en lydforsterkerdel~ som for
synt med 2 transistorer kunne plas
seres i skaftet på håndmikrofonen.
Nå ~ har' man sluttelig stanset: ved
«hørerørsmodellen». Utpå våren 19'65
skal noen slike apparater utsendes
for prøving gjennom det svenske
Horselframjandet. '
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Nordisk møte i' Helsinki

. De- Nordiske Døvef<?rbunds Samarbeids"
organisasjon (S.O.), var samlet til et møte i
Helsinki i dagerie 30., 31. oktober og 1.
november 1964. Det ble holdt i forbindelse
med 'dEdlnskekulturdage'r for.unge døve,
og 'medlemmen~ i S.O. fikk anledning til å
overvære en del av arrangementet;

på 'møtet deltok: fra Finland Runo Savi~

saari og Jaakko Vaisala, fra Danmark Ole
MiJnkPlum .og fru A. Harboe, f~a Sverige
lars Kruth og Hugo Edenås og fra Norge E.
Ohna og Albert Breiteig. Dessuten Rurik
Pikanen fra Finland, som gjest.

Etterat Savisaari hadde innledet møtet
med en orientering om de døve og forhold
ene i Finland og om forbundets virksomhet,
tok man fatt på punktet Nordisk Døve
kongress 1965:

A. Breiteig innledet med å fortelle om de
foreløpige planer for kongressen i Bergen i
dagene mandag 26. -fredag 30. juli. Et fore·
løp'ig program' bleclelt ut, og av det fram
gikk d~t at kongressen skal holdes i den nye
Handelshøyskolen som har tilstrekkelig
med møtelokaler og en 'stor kafeteria,' samt
sengeplass. på det nædiggende studenthjem
til drka· 700 personer. Prisen ligger på ca.
kr;.·3~,· .pr. døgn pr. person, og frokost er

, I' .' '-' - .'.. -, '~

irrkl:~dert.Kronpl'irisHarald blir kongressens
høye'beskytter, og sosialministeren vil
holde åpningsforedrag om «Den døve i de
h'ørerides' samfun n».Breiteig gjorde opp·
m'erks()m på at man i kongresskomiteen har
enMerlitfpåsiste S.O.-møtes beslutning om

prQgfar'i\me~"ide~, emnet døv" og sterkt
tunghørte'(høreiides klasser .ikke blir tatt
~ed.· ....

'I"r()grån1 l11et ble foreslått sl ik:
1. dag:' Apnfngsforedraget.
2. '»','Foredragsemne«Hvordan møte

. ·:detdØve bar~ l» (medundertitel
l .«Arbeidet med døve barn i før~

" . skole~lderen»). .

:3( » Foredragsem'ne «Den voksrie
dØve -:. utviklingsbehov og mUlig.
heten>.

:4.' '» ,'Foredragsemne <<Den voksne
.c. døve '- metoder i utvikli·ngsar.
·bei'det». "

5. » .. Foredragsemne <{Den' voksne
.dø~e~-·' hans plass i organ isa
~jo'nen av Ut\i1dirigsarbeldet».
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Videre ble foreslått at dagens arbeids
program. begynner med et 30 minutters
innledn'ingsforedrag og etterfølges av 3
ganger 10 minutters diskusjonsinnlegg og
så pause. Deretter gruppearbeid inntil
lunsj og det avsluttes med et felles møte hvor
gruppelederne avgir rapport, deretter fritt
ord. Man tenker å opprette 3 grupper med
hver sin på forhånd utpekte leder, og grup·
pene skal behandle spørsmål som utarbeides
av kongresskomiteen og godkjennes av
S.O. i forbindelse med dagens emne. Komi
teen vi I også ord ne med at hver gru ppe skal
ha minst 8 ~ 10 døve og hørende som man
på forhånd vet vil delta positivt i gruppear
beidet. 'Ellers kan kongressdeltakerne fritt
velge hvilken gruppe de vil gå til.

Plum mente at emnene var for tett inn' på
hverandre: Det kunne ble vanskelig å disku
tere den voksne døves behov uten at .man
ogsåpeker på hvordan behovet skal dekkes.
Flere ·var også av' samme mening, og man
ble da enige om åslå sammen 3. og 4. dags
program med emnet «Den voksne døve 
utviklingsbehov og metoder», med foredrag
og diskusjonsinnlegg og gruppearbeid .på 3.
dag, og på 4. dag fortsetter grupparbeidet og
avsluttes med felles møte med grupperap
porter og fritt ord.

Deretter diskuterte man første dags
program om det døve småbarn, og Breiteig
la fram tanken om, hvis det er tilstrekkeiig
interesse for det, å arrangere en liten
kongress om «det døve barn»,parallelltmed
hoved kongressen. Man vil da sette inn en
meddelelse om det i programmet, Alle var
enige om at-det var en god. ide, og man var
også av den mening .at man ikke kan regne
med at foreldre til døve småbarn også skal
ha i.nteresse for de vøksne døves problemer.

Som foredragsholder på 2. dag foreslo
Sverige Karin lundstrøm, og som faste
diskusjonsdeltakere enedes man Omen
psykQlogfra Dånmark, 'en barn.ehageleder
fra Fi ri land og 'en fai' eller mor til et døvt
barn iN6rge.

Foredraget om den 'voksne døve -ut~

'viklingsbehov og metoder - ble overlatt
PliJm;og hi\n får' 45 minutter til disposisjon';
under hensyn til de2 dager som ble slått
sammeniogvide're far'hver faste diskusjons
deltaker 15 minufter.

Breiteig ba om å få foredragene innen 15.
januar 1965, og man v~r enige' om at som
faste diskusjonsdeltakere står man fritt i
valg mellom døv" og hørende -det er kvali
teten av innleggene som avgjør.

Ohna foresio at Finland. får innlednings
foredraget om den voksne døve, hans plass i
organisasjonen av utviklingsarbeidet. Savi
saari sa at han så helst at det blir Norge, og
det ble så vedtatt at Ohna får 30 minutter til
foredraget, og det etterfølges av 3 ganger 10
minutters diskusjonsinnlegg.

Man besluttet også at Islands døve til~

sendes innbydelse til kongressen.

Kruth tok opp spørsmålet om visepresi
denter og foreslo at man ved Bergens·
kongressen følger vanlig skikk at døvefor
bundenes formenn skal være visepresi
denter. Savisaari mente at alle visepresi
denter skal være døve. Man vedtok å uttale
at formenn, døve eller hørende, bør repre
sentere sine nasjonale døveforbund som
kongressens visepresidenter.

Fru A. Harboe opplyste at hun i USA had
de fått tilbud om en foredragsholder til
kongressen, med emne teksting av filmer for
døve. Etter en del diskusjon, fant ma.n ut,
siden programmet for kongressen allerede
var fastlagt, at det ikke ville være mulig å
innpasse dette foredrag i kongressen. Man
uttalte ønsket om å få foredraget på et
annet tidspunkt.

Ohna la fram et skriv fra Vogt-Svendsen,
som ønsket lokale stilt til disposisjon for et
felles møte mellom prester, konsulenter og
pedagoger for døve fra de nordiske land.
Ingen hadde innvendinger mot at kongress
komiteen ordner med lokaler og annet i den
forbindelse, men man vedtok at et sådant
felles møte i!<ke kan holdes før etter ~ong~

ressens slutt, altså lørdag 31. juli.
Man gikk deretter til punktet Nordisk

ungdomsleir for døve 1965. Ohna rede
gjorde om at man hadde funnet et ideelt
sted 35 km sør for Bergen, for ungdoms
leiren. Den skal vare i 5 dager i siste uke
før kongressen, fra tirsdag 20. til søndag 25.
juli. '

Plum spurte hvordan det blir med de
unge døve og avgiften til kongressen.

Breiteig svarte at kongressavgiften ennå
ikke var fastsatt, men man kunne tenke å
ordne at de unge døve som kommer fra
ungdomsleiren, får det billigere m.h.t. inn
kvartering og annet.

Om Verdensunionen for døve (WFD)
opplyste Ohna at han hadde handlet uten
forbundet bak seg da han tilsa full støtte til
deling av Plums utgifter i forbindelse med
hans arbeid iWFD's styre. På siste styre;"øte
i det norske forbund hadde man av prinsipi~
elle grunner vedtatt å ikke delta i en sådan
deling etter utgangen av 1964.

Harboe redegjorde deretter om forhand
lingene i liege, hvor man fikk fastsatt en
dato for innsendelse av forslag til endring av
statuttene for WFD. Samtidig påpekte hun



at det danske «Døvefonden» hadde stilt
kr. 10.000 tIr rådighet for arbeidet med for
slaget.

Plum gjorde oppmerksom på den kjede
lige .situasjon som følge av at man går fra
sine forplikteiser midt i en valgperiode.

Breiteig lovet å ta opp' i det norske for
bund spørsmåi om å fortsette .perioden ut
og avvente arbeidet på dansk side.

Nordiske kulturdager for døve var et
finsk forslag som ble behandlet på møte~.

Kruth uttalte at man ved dette møte
hadde fått et godt innblikk i Finlands kul
turdager for døve, men spørsmålet om man
har plass til nevnte arrangement når man i
forveien har Nordisk døvekongress, Nor
disk ungdomsleir for døve, forskjellige
idrettsarrangementer mellom de nordiske
land osv., står åpent. Og videre om alders
grense for deltakerne i kulturdagene.

Savisaariopplyste at fo'r folkedans og
teater er det ingen aldersgrense oppad, men
for andre øvelser er grensen satt til 3S år.
Han hadde diskutert dette med fru Ahlbach,
som er en av initiativtakerne til de finske
kulturdager for døve, og hun mente at Fin
land kan "påta seg arrangementet av de
første nordiske kulturdager for døve.

Breiteig mente at de nordiske land har
for forskjellige standpunkter til å kunne
konkurrere på felles baSIS. Særlig må Norge
og kanskje også Danmark trene mere før de
kan komme opp ved siden av Sverige, som
har arbeidet i Leksand, og Finland, som har
lang erfaring i kulturarbeidet.

Ohna mente at man bør arbeide med
tanken hver for seg hjemme, og så kan man
ta saken opp igj~n på neste S.O.-møte. Dette
ble vedtatt.

Ohna avsluttet møtet med en takk til
Finlands verter for den utviste gjestfrihet
og et særdeles innholdsrikt opphold og

ønsket medlemmene velkommen til neste
S·.O.'s llJøte og kongressen i Bergen.

Mellom møtene var man ute på utflukt,
bl.a. til Tavastehus ca. 100 km utenfor Hel-

singfors, hvor man beså en døvebedrift som
produserer ferdige papir- og plastartikler,
og i Åvik, hvor det er et pleie- og gamle
hjem for døve.

,

TEKST TIL BILDENE
øverst: Medlemmene i 5.0. studerer Paperi
sampo YO i Tavastehus. Dette er en mindre
papirindustribedrift, •et aksjeselskap som er
satt i gang av døveforeningen i Tavastehus.
Flere døve arbeider her. Bedriften holder til i
nytt hus, som er reist av foreningen.

I midten: 5.0.s medlemmer var også på besøk
på aldershjemmet for døve i Avik. Her ser man
Ole Plum og Albert Breiteig ved kaffebordet i

samtale med forstanderinnen på hjemmet.

Nederst: I Helsingfors er det et aksjeselskap,
boktrykkeriet Surdus OY, der aksjene eies av
døve. Bedriften skaffer arbeide til flere døve.
Her ser man flere av 5.0.s medlemmer i sam
tale ved en av bedriftens maskiner. Fra venstre:
Jaakko Viiisii/ii, Finland, Hugo Edenås, Lars
Kruth, Ole Plum, Anne/ise Harbo og Rurik
Pitkiinen.
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NYTT FRA FORENINGE'NE
;Feriehjemmet «Mjøsgløtt»
, på Hamar
iruster seg til sommersesongen

\

Det er vel i tidli.gste laget å'tenke på vår
'ogsommer, nåsom vi er midt i den'tjukkeste
lvinter med snø og skiføre.
I Hviiken herlig følelse er det ikke å føleseg
,helt frdra alt, når en glir sakte på silkeføre
:bortover løypa inne i skogen, med snøkledte
trær på hver side av løypa, og en får nyte

'Guds vakr,e, og frie 'natur. Det virker så'for
friskende både på kropp og sinn. •

Men i de døves foreningsli.v er det vel
ikke for tidlig å tenke på vår og sommer,
når de forskjellige døveforeningers feriehjem
rundt om i landet skal åpnes for sesongen,

'gjerne ved påsketider. Her er det mange for
skjellige ting som må forDeredes i god tid.
I de siste årene er 'det bygget flere vakre

:feriehjem for døve rundt omd landet.
:Også i Hamar har døveforeningen bygget

seg ,et stort og prektig feriehjem, som vi er
meget stolte av.' Men hva Ii.gger bak dette?
Jo, her ble det gjort en kjempeinnsats av
døve mannfolk, som viste en enestående
'd ugnadsvi Ije. Det var et stort arbeid de
gikk til, når de tok det første spadestikk.
:De ga seg' ikke før huset stod ferdig til inn
vielse' i september 1961. Jeg glemmer ikke
det høytidelige og «historiske» øyeblikk,
da båndet foran inngangen til feriehjemmet
ble klippet over av varaordføreren i Furnes
kommune, og vi kunneta huset i bruk. Dette
var nesten ikke til å' tro. Det var ikke bare
selve huset som stod ferdig. Inne i huset var
:også forskjellig utstyr på plass,såsom'møbler,
,gardiner, senger, og ikke å forglemme
'kjøkkenutstyr, som den gangen kanskje, var
;noe spartansk, men det v'ar' jo: ikke å vente
iannet heller, så mye som måtte skaffes 'på
;kort tid. 'Det er også noen andre som vi

'ikke må'glemme, og det er de damer' som
:har arbeidet iherdig, i en syforen'ing, som
'heter «Mjøsgløtt», oppkalt etter ferie
:hjemmet: Den ble stiftet 4. oktober 1958.,og
består av døve damer i Hamar og omegn, og
:d~: har til: formål å skaffe tilveie, forskjellig
:utstyr som trengs: til feriehjemmet «Mjøs

~gløtt.»
: ' Uten forkleinelse for andre, vil jeg' fram
,heve ',syforeningens ,tidlig'ere forlnann,
Sissel, Gillebo; født Haugen, som', mange av
«Tegn og Tale»s lesere: kjenner fra døve
skolei), i 'Skådah~n: hvor hun"ble;konfirmert
i 1938.: Hun har vætt 'den 'driftige formann
gjennom 'l. år, tilformarinsskifte'fant ste'd
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Sissel Gillebo

på årsmøtet i syfo'reni~gen før jul, da hun
ønsket avløsning. Hun hadde i den tiden
hun var formann gjort en helhjertet innsats.
Takket v,ære henne, har vi i dag meget bra

,med utstyr på feriehjemmet, selvom døve
foreningen også har ytet sitt.

En søndag tok jeg en tur for å besøke både
henne og den nye formannen i syforeningen,
Johanne Marti'nsen, født Hårstad, for å høre
om deres planer framov,er for feriehjemmet.

Hos Sissel Gillebo .ble jeg ønsket vel
kommem,inn av henne 6g hennes kjekke 19
årige sønn, som var hjemme på besøk fra
skolen i Oslo. Han er elev ved Hærens
yrkesskole for våpenteknisk befal. De satt

og koste seg i stua og hørte på resultater fra
Europamesterskapet på skøyter, mens
marinen i huset var ute på skitur.

Etter en koselig prat med dem. fikk jeg
omsider Sissel for meg selv.

- Sissel, du 'har sluttet som formann i sy
foreningen, hører jeg, Du har vel ikke gått
trett av arbeidet?

- A nei, å nei. På grunn av at min mor
oppe i Valdres i høst var alvorlig syk, og'jeg
var deroppe og hjalp til i ca,'2 mdr., fikk'jeg
ikke skjøttet formannsvervet' tilfredsstil
lende. Dessuten mener jeg at de unge
krefter må få slippe til.

- Men du fortsetter vel å være med i
foreningen?

- Ja, det skulle bare mangle, Vi holder
symøte hver 14. dag etter tur. Vi må fort
sette å samle inn penger til å kjøpe mere ut
styr til feriehjemmet. Om vi har kjøpt mye,
hovedsakelig servise og bestikk med ferie
hjemmets navn på, er det igjen mange ting
som må skaffes, bl.a. kjøkkenutstyrog senge
utstyr. Vi har også fått flere gaver til ferie
hjemmet fra private, blant dem er det en
brukt elektrisk komfyr skjenket til ferie
hjemmet av sønnen til en av våre med
lemmer, fru Klara Dahl. Den er god og
fullt 'brukbar, sa vi er dem meget takk
nemlig, forteller Sissel videre. Hun taler seg
varm om syforeningen, som nok er hennes
«hjertebarn». Videre forteller hun at den
nye formannen er flink og ivrig.

Siden jeg også ville ta en tur og hilse på
den nye formannen, takket jeg Sissel for
hyggel ig samtale.

Hos Johanne Martinsen fikk jeg like
hyggelig velkomst.

- Gratulerer som ny formann i"syfore
ningen! sier jeg.

- Takk! svarer hun blidt.



Johonne Martinsen

Ungdomsklubben l Oslo
har fått nytt lokale

det nye lokalet, og uttrykker håpet ·om at
klubben må vokse seg både stor og livskraf

tig. Det samme sier Harry Landen, somogs.å
forteller et par pussigheter. Han tilbyr

sin hjelp hvis ungdomsklubben skulle være
itvil om noe eller mangle sakkyndig leder

til f.eks. orienteringsløp eller rebusløp.
(Som bibliotekar i Døveforeningen håper jeg

at dere unge også ofte kommer til vårt
bibliotek, det ligger jo bare 5-7 minutters

vei fra kirken. Opplysninger og emner til
egne foredrag er å få der.)

Så ble det fullmektig Bratts tur. Han for
talte om hva skattepengene blir brukt til.
Ungdomslederen, Solveig Askjem,som skulle

tolke, er ennå ikke helt øvd i tegnbruk, så
Vogt-Svendsen måtte hjelpe av og til. Ellers_

er hun uten overdrivelse allerede meget
flink. Talene skapte god stemning.

Det ble så ryddet til framføring av 3-4
pantomimesketsjer som Imre Ivanka og

hans utøvere Per Christian Larsen, Odd
Schrøder, Gerd Gustavsen og Anne Lund

ville gLimre Ivanka takketfor innbydelsen og
ønsket klubben tillykke med lokalet.
Denne gangen var stykkene meget korte,

med sterkere virkning. Hjertelig applaus
fikk de flinke utøvere.

Så ble det å intervjue den unge for
mannen, Anne Gloslie, som på min bønn

gjorde seg fri fra sine vertinne-plikter et
par minutter.

- Si meg, har dere unge fått alt sammen her
sånn uten videre, uten å gjøre noe selv?

- Vi har fått mye hjelp, men vi har også
gjort noe, især guttene. De rev alt det

gamle ned. Du kan tro det var fælt. Vi måtte
vaske og skrape under byggmester Holms
ledelse, men det var Sam Larsen som hjalp

oss mest. Han er far til Per Christian, som
har en masse idrettspremier. Foruten å

representere byggmesteren har Sam Larsen
hengt i som en helt, ja, i den grad at man sa

at han like godt kunne ta med sengen sin og
flytte til ungdomsklubbens lokale! - Sam

Larsen gjorde altsammen gratis i sin fritid.
Vi er ham meget takknemlig.

- Nå da dere har fått et fast møtested,
hva skal dere gjøre? F.eks., hvordan har

dere lagt opp programmene?
- Jo, vi kan møtes her hver dag unntatt når

Døveforeningen er åpen om torsdagene,
men vi må gå herfra kl 22 presis. Her kan vi

hygge oss, leke og spille, drikke Coca og

kaffe og se på fjernsyn, som vi har fått av
støttelaget. Dessuten har vi foredrag av

kjente personer.

Om dette låter flott, så har det også sin
alvorlige bakgrunn. Klubben har et med

lemstall nær opp til 50, og dette sier meget.
.Mange av de unge er utenbys fra, skal ut

danne seg, og de bor på hybel eller i trange

leiligheter. De trenger akkurat som sine
jevnaldrende et sted hvor de kan treffe

likestillede, føle seg mindre ensomme og
ikke være i veien for noen, og hvor de kan

utfolde seg i lek og spill.

Gunvor Ruud.

AnneG/oslie

som kjøkken og anretning, hvor man kan
hente seg mat og forfriskninger. Forrommet
ti I selve lokalet, som engang har vært

kjøkken, er også pent pusset opp.
De innbudte er snart samlet, sjefsekretær

Vogt-Svendsen, fullmektig Bratt fra lig
ningsvesenet, formannen støttelaget,

Damseth, styremedlem i døveforeningen
Harry Landen, foruten meg. Vi setter oss
ved pent dekkede langbord, satt sammen av

småbord. Formannen, Anne Gloslie, ønsker

velkommen og oppfordrer Vogt-Svendsen
til å si noen ord. Det blir en morsom og
innholdsrik tale, krydret med masse pussig

heter, som vi alle ler hjertelig· av. Til slutt
ønsker han ungdomsklubben til lykke med

Årsmøte

HAMAR OG OMEGN DØVEFORENING

Da foreningen ikke rakk å få ferdigbe
handlet alle saker på sitt årsmøte 13. februar

fortsetter årsmøtet på Bondeheimen, Ha
mar, 13. mars kl. 18.

Alle medlemmer bes møte.

- Hvordan går det med tilslutningen til

symøtene?
- Siden syforeningen ble stiftet for 7 år

siden, har så å si hvert møte vært godt

besøkt, så interesse mangler ikke. Håper den
vil vedvare, slik at vi kan få inn mange,

mange penger til beste for- feriehjemmet,

svarer hun.
- Jeg håper at ditt ønske vil gå i oppfyllelse

og at det kommer riktig mange besøk til

feriehjemmet til sommeren. Lykke til! sier

jeg og takker for meg.

Ungdomsklubben, som ble startet i septem
ber 1962 av kapellan Dueland, har ført en
omflakkende tilværelse. Fra et leiet lokale i

Ila kirke til Bellevue Daghjem (Oslo kom
munes), hvor der er hobbyrom. De holdt

til der før de flyttet inn i de ominnredede
lokaler i 2. etasje i Døvekirken.

Innvielsen av de nye lokalene ble foretatt
med 2 fester, 20. og 27. januar, på grunn av

liten plass. Den første festen gikk av sta
belen bl.a. med innbudte representanter for

Mødreklubben, Ungdomsklubbens økono
miråd, som er sammensatt av represen
tanter for menigheten, Støttelaget for

hørselsvekkede og Døveforeningen. Døve
foreningen var representert ved formannen,

Sverre Lindquist.

Til fest nr. 2 ble også undertegnede inn
budt, og jeg måtte beund re det ominnredede

lokalet. De 3 veggene er dekket med lutete,
halvrunde tømmerstokker, og den 4. veggen

ved døren er malt. Der er utslagsvask med

en liten fiks og gjennomsiktig varmtvanns
beholder over, og borte i kroken ved en

liten skillevegg er det skap med blomster
vaser, pene porselenskopper, store kake

og smørbrødfat (de siste forært av Mødre
klubben), og festlige drikkeglass. Coca-Cola

og brus oppbevares under en høy bardisk

som går fra skilleveggen til inngangsdøren,
som har nydelige portierer, slik at denne

kroken danner en enhet for seg selv både

- Hvordan går det? Har dere planer fram

over?
- Jo, takk, det går bra foreløpig, jeg håper

jeg klarer vervet så bra som Sissel har gjort.
Det er ikke så enkelt arbeid som det ser

ut for.· Vi skal først og fremst kjøpe inn
mere sengeutstyr og kjøkkenutstyr. Siden
kan det kanskje bli tale om å kjøpe enklere

hagemøbler.
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10 års bridge,jubileum i Dran1m'en

J. Larsen - Y. Olsen ledet
fra «start til mål» l turneringen

Under ~ntervjuet kom ungdomslederen
Solveig Askjem til med supp,lerende opp
Iysninger~ Kommunen har de 2 siste, år
bevilget kr. 10.000.- pr. år, på betingelse av
at klubben ledes aven ansvarsbevisst ung
domsleder. Pengene er brukt til ombygging
en, leie av film, honorar til foredragsholdere,
lønn til instruktør av pantomime og til
kurs etter de unges ønske. Ungdoms-

Nok et bridgejubileum er feiret, det
tredje i løpet av kort tid. Først 25 år i Oslo
i oktober, så 20 år i Stockholm i november,
og denne gang kom turen til Drammen,
som feiret sitt 10 års jubileum 30. - 31.
januar.

klubben står under Støttelaget for hørsel
svekkede, Døveforeningen og menigheten.

Mens fullmelstig Bratt hjalp noen av de
unge med riktig utfylling av selvangivelsen
nede på kontoret, med Vogt~Svendsen som
tolk; gikk andre over til lek. Både unge og
eldre moret seg kongelig.

Erna Margareth.

Jubileumsturneringen fant sted i Folkets
Hus. Der var det satt opp barometer-tavle,
og denne viste at allerede fra starten ledet
Johan Larsen - Yngvar Olsen, Oslo, og de
holdt ledelsen hele tiden. Mot slutten økte
de forspranget så kraftig at de vant over-

NEBB
AKTIESEL$KAPET

NORSK ELEKTRISK &. BROWN BOVERI

AVDELING OSLO

legent. Gode, gamle Maureniusson, som n'å
er 76 år og fremdeles å regne med ved
bridgebordet, erobret sammen, med sin
makker Johan Solbø 2. plassen. Dette var jo
ikke nettopp overraskende. Derimot var det
en overraskelse at brødrene Kn.ut og Kår~

SmEldsgard besatte 3. plassen. ~nut er en
ve,lkjent bridgespiller blant døve, men' om
Kåre hadde det bare vært ymtet at han spilte
med hørende hjemme i Hallingdal. Da dette
var Kåres første deltakelse som bridge
spiller blant døve, var overraskelsen desto
mer hyggelig.

Lørdag kveld var det jubileumsfest i
Handelsstanden. Med Drammens-maleren
Bernhard Folkestads store veggmalerier av
hele byen og dalen oppover mot Eiker rundt
oss i festsalen, kunne bridgeklubbens for~

mann Gunnar Jakobsen ønske oss, 67 i
tallet, velkommen. Finn Johansen var toast
master. Han så ut til å være meget godt opp
lagt og spilte sin rolle godt. Menyen var
kalvestek og iskake.

Formannen i Døveforeningen, Rolf Han
sen, var den første i gratulantenes lange
rekke. Han overrakte en gave, 6 kort-

Vi er enige i å verne om barnas sprog,
men vi må også verne om barnas helse!
Bruk skotøy med lærsåler!

Dalens "Stjernelær"
er det beste lær til halvsåling,
slitesterkt og vanntett.

Alle skomakere kjenner «Stjernelær»

Kje/stad Kafe
BAKERI & KONDITORI
Anbefales

SKREIA

Støtt Døvesaken!

A.s Helge Rein By Brug
BYAFOSSEN

Tresliperi· Sagbruk - Skogbruk
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stokker, og sa at med disse følger det opp~

drag et bridgeklubben skal trene mere med
det mål for øye å slå Oslo, Stockholm,
Uddevalla og andre. - Hyggelige taler og
gaver kom også fra Stockhol ms Kapelowitz,
æresm'edlemmet J. Maureniusson og Johan
Larsen fra Oslo. Uddevallas representant,
Josef Sven Svensson, minte om at for ca. 10
år siden, da Uddevalla arrangerte bridge
turnering, kom det til deres overraskelse
anmeldelse fra Drammen. De trodde da at
Dra~men ~åtte ligge ved Trondheim, i
Nord-t'Jorge eller et annet sted langt borte,
så ukjent navnet var for dem. Siden da har
det utviklet seg et godt kameratskap mel
lom spillerne fra de 2 byer, som er av samme
størrelse.

Det ble også overrakt en blomsterhilsen
fra Døves Dameklubb ved Harriet Kristi
ansen. Gratulasjonstelegrammer kom fra
Gøteborg og København. Fra Helsingfors
fikk vi brev med takk for innbydelsen, som
de ikke var i stand til å etterkomme, men
de lovet oss et minne i anledning vårt
jubileum.

Formannen, Gunnar Jakobsen, takket for
alle gratulasjonene og sa at han aldri ville
glemme dem.

Etter at turneringsleder Nils Andersen
hadde takket for maten, var det dans til
musikk fra et 4-manns-band, og vi koste oss
riktig godt, i rommene som støter til fest
salen, resten av kvelden.

R. W.

1. Larsen - Olsen, O 498
2. Maureniusson - Solbø,O 429
3. Smedsgård - Smedsgård, D 419
4. Woll - Fauske 405
5. Hansen - Jakobsen, D 403
6. Kroon - Svensson,U 380
7. Stenseth- Lillejord, O. . 356
8. Brenden - Gunnerud, D. 352
9. Nordsveen - Bråthen,O. . 341

10. Olsen - Langeland, D 331
11. Kapelovitz - Brod ing, S 330
12. Johansen - Møller, D ~ .. 305
12. Johansson - Johansson, U 305
14. Larsen - Kjeldsen, D. . 286
15. Baszo - Rickardsen, D 259
Middels 360

Program for
Skien-Telemark

Program for Bergen

1/3 ,rna: Ungdomsklubben. Servering:
Gerd Kvingedal og St~iriflr: Hestad. ,.

2/3 ti: Dameklubben. Servering: Aline
Strand og Gunvor Tvedtene. Kassllrer
Rolf Mjaaseth. Husstellkons. Thora GrahI
Nielsen : «Hjemmestell.» (Unge Hjem.)

3/3 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Konstituering etter
årsmøtet.
IdrettskI. klubbmesterskap innendørs.

4/3 to: Advokat Knut Vangen: «Familie
rett.» (Unge Hjem.) Servering: Borghild
Sikko og Annlaug Koppen. Kasserer
Hans Lie.

8/3 rna: 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: Menighetsaften. Dr. Terje Basilier:
«Munn til munn-metoden.» Servering:
Birgit Larsen og Dagny Nesse. Kasserer
Sverre Koppen.

12/3 fr: Unge Hjems aften hos Hammer.
Dr. Terje Basilier: «Vansker i ekteska
pet.» Buss kl. 19 fra Kjøttbasaren.

14/3 sø: Ungdomsklubbens medieJTImer
har utflukt til Kvamskogen.

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

16/3 ti: Damekl ubben. Konsu lenter fra
«Husfliden» gir opplæring i rye-kn,ytting
(en populær og moderne hobby for alle).
Servering: Gudrun Tynes og Inger Øvre
eide. Kasserer Petter Rønnestad.

17/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon
toret. Bevertning.

18/3 to: Film-aften v/Opplysningskorniteen.
Servering: Liv Ohna og Aslaug Lyngnes.
Kasserer Sverre Samuelsen.

19/3 fr: Idrettsklubbens fri-idrettsgruppe i
småsalen. Kl. 18.00.

22/3 rna: Ungdomsklubben. Servering: Bir
git Torsteinsrud og Lars Herland.
Idrettsklubben, kassereren på kontoret
kl. 18-20.

23/3 ti: Dameklubben. Opplæringen i rye
knytti ng fortsetter. Server!ng: Bjørg
Alisøy og Karla Abrahamsen. Kasserer
Torfinn Trondsen.

24/3 on: Ungdomsklubben styremøte kl.
19.30 på kontoret.

25/3 to: Sverre Bjørø kåserer om «Skikk og
bruk»v/ opplysningskomiteen. Servering:
Gudrun Olsen og Kari Samuelsen. Kas:
serer John Wiesener.

27-28/3 lø-sø: Week-end-samvær på Ung
domsheimen, Kvamskogen, for alle som
vil være med. Vi tyv-starter påskeferien!
Meld deg til «Bibbi» eller Sander.

29/3 rna: Ungdomsklubben. Servering: Tor
dis Viddal og Gotthard Langeland.

30/3 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen
hos fru Hammer.

31/3 on: Lovkomiteen møte kl. 19.30 på
kontoret.

1/4 to: Ekstraordinært årsmøte. Servering:
Astrid Aase og Nanna Holmaas. Kasserer
Torbjørn Tokle.

Pinsestevnet blir i
LOFTHUS!! !

Det gikk ikke å få lagt pinse-stevnet vårt
til Voss i år. De rimelige innkvarterings
stedene der varalleredeopptatt. Etter grun
dige undersøkelser har Hammer funnet et
fint nytt sted - LOFTHUS i Hardanger.
Det blir midt i fruktblomstringen.Oppholdet
blir billig, bare kr. 25.- pr. døgn for kost
og losji! I stevnet inngår gudstjeneste i
Lofthus kirke (bygd på 1300-tallet) og utflu kt
til Norges mest fantastiske fossefall 
Vøringsfossen.

Det bør bli rekord-deltakelse. De døve
og sterkt tunghørte i Hordaland/Sogn og
Fjordane vil få litt hjelp til reisepenger~

Meld deg aJlerede, nå, til, Sander eller
Hammer, så skal vi sikre deg plass!

Program for Møre

20/3 lø.: Døveforeningen. Samværsmøte på
Ungdomsheimen kl. 17.00 (5), med ut~

deling av landslotteri-bøker, og kamerats
lig samvær etterpå. Servering.

Torsdag 4. mars kl. 18.30 i Kafe Williams,
Porsgrunn. «Havstad-kveld».

Søndag 7. mars kl. 11: DøvegOdstjeneste
i Borgestad kapell.

Søndag 21. mars kl. 16.30 i Indremisjons
heimen, Skien. Årsmøte.

Skien og Telemark Døveforening har
søkt fylket om et tilskudd og er av fylkesut
valget bevilget et bidrag på 1200 kroner.

FURUHOLM'EN
INGENiØR THOR FURUHOLMEN AlS Cf)
ENTREPRENØRFORRETNING
Karl Johansgt. 39 - Oslo 1.
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Fle~t~11etø:nsk~t navne~endtirig til
. .,

Mør~:' og Romsdal Døvefo~i~hing

Mø're kr. Døveforening holdt årsmøte på
Ungdo'msheimen (Alesund) lørdag (;j. februar
under ledel.se av (ormannen, som først
leste opp dagsorderien.·i=ram~øtet·varbi-a.

Minst 3 nye .m~dl~mmer var innmeldt, og
medlemstallet var øk~ til 35.

Form.ann Magne Lid leste opp årsberet
ningen, som bl~ g09kj~nt. Kasserer Ole
Solslettenleste opp regnskapet for ferie·
hjemmet. RegQskapet ble etter .. en liten
bemerkning godkjent. .OverskuMet var
Ii'te på grunn av utgifter til mater.ialer og

grunnml,lr tU "9E7n nye. vedboden. Ferie
hjemmet, var.go~,t· besøkt! fjor, selv om
været. ofFe .var .Ø.årlig. .Av årsbere,tning og
r~gnskap framgik~det at det hadde .vært et
jevnt bra~rforforeningen.Våre medlemmer
arbeider, ~ydel\gvis meget godt.

Magne Lid 'foreslo at Møre kr. Døve
forening skulle forandre navn, og ville ha
ny lov, DeF er merkelig at foreningens navn
bare har halvparten 'av fylkets navn, når
det ikke er noen' forening i andre halv
parten av fyl ket og døve fra hele Møre og
Romsdal sokner til foreningen.

Navneforslag: Møre' og Romsdal Døve
forening '- SOnl ville være det naturlige i dag.
Det kom sterkprO'test fra noen, særlig fra

eldre medlemn;ter.. Einar Dypyik; bekreftet
at foreningen har; vært kaltMøre. kr.; Døve
forening i minst 40 år, og han øn~ke~ ikke å
forandre forenirigsnavnet. Noen' ..eldre
medlemmer holdt med ham, men ,de fleste
stemmer for Mør.e og Romsdal Døve
forening. Saken kommer opp igjen senere .

. Så v'ar det kaffepause. Vi fikk kaffe, gode
rundstykker og kaker, som fo~eningen

spanderte.
Etter at en del interne, saker var behand

let, gikk man over til valg.
Styre:

.: -, ;

Formann: Magne Lid (gjenv.)
Nestform. : Ole Solsletten (gjenv)
Sekretær: Lorents Ness (ny)
Kasserer: Skjalg 'Iversen (ny)
Varakasserer: Kjell Fiskergård (ny)
Styremedlem: Einar Djupvik (gienv.)
Repr. for Møre og Romsdal: Gunnar

Kalstad (gjenv.)
Revisorer: Bj'ørg Torunn Nes; og

Torbjørg. Larsen (begge
nye).

Etter valget ble det behandlet feriehjems
saker. Einar Dypvik syntes ikke at vi skulle
utvide og' fbrandre terrassen som vi hadde
snakket om før. Han mente det ville bli

mye" ar9~id .med betong, som ville bli
kjølig. Terrassen må bli som før. Enda den
er h~itfra: 1'?14,'synt~s'DYPVikat den"ser
koseiig' ut. 'Råttent tregulv ka~ s\iftes,ut
med' nye::rjeler,så er det nok, mente han.
Andre kunne ikke si 'noe best~mt, in~~det
er risikabelt å stole på de~ 'ga:inl~ ·terr·ass.e

gulvet. Kjell Fiskergår~, som e~ byg~ings
arbeid.er av yrke, krevde at terrassen måtte
støpes i betong, for det er farlig bratt
nedenunder. Det kan hende ulykker, og'
hva så - -1 Muligens skal vi skaffe en dyktig
bygningsman,n privat, og undersøke or:n:~j

skal rive terrassen eller laden ståsom··før.
Torbjørg Larsen kom med et forslag om

kjøkkenet, og ville at det skulle forandres
litt. Det ble straks enighet om at vi skal.
diskutere saken senere på feriehjemmet,
og se hvordan det går medmatskap på
kjøkkenet. - For opphold på feriehjemlllet
og brussalg ble det vedtatt omtrent samme

priser som tid Iigere. . . .
Mange ønsket at Ole Solsletten skulle

fortsette som materialforvaltEi'r' på ferie
hjemmet, men han ønsket det ikke. Han
har 9 års strev og trofast arbeide bakseg.
Han ville helst trekke seg tilbake oghvil El
en stund. Han mente at nye' krefter' 'bør
overta. Ja, vi måtte takke ham så meget; for
vi har jo dette feriehjemmet som han har
arbeidet så mye med. Feri~hjemssjefPeder
Lilleng har arbeidet godt også. Han ønsket
å fortsette som feriehjems~jef. Ti.! sty~e for
ferie.hjemmet «Steinhammer» i Brusdal ble
valgt:

PORSGRUND METALVERK AlS

KOBBi:R. MESSING· ALUMINIUM
Rør - skinner - profiler - bolt - tråd

. ALUMINIUMSMESSING
Rør for kondensatorer ..og !Indre
varmevekslere
Rør for heatingcolls(or tankskip

PM PLAST .
PM Polyetenrør - PM Durarør
PM Nedfallsrør - PM Profiler
PM Monofilamenter

Salgskontor: ASTRUP & SØN A.S, - OSLO

LIND & GREVA
BILVERKSTED

MOSJØEN tiL 70711

FORD service

Kommisjonslager for
Good Year bilgummi

Tlf. 50080 PORSGRUNN Telex '1503 .

Kongsberg Sparebank, en god

forbindelse når det gjelder alle

banktjenester i Kongsberg ogdistriktet

KONGSBERG SPAREBANK
125 år
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Feriehjemssj.ef: ~Peder. Lilleng (gjenv.)
Varamann: Gerh. Goksøyr (gjenv.)
Kasserer: Ole Sols!etten (gjenv.)
Bibliotekar: .Peder Lilleng (gjenv.)
Festkomite: Randi Leira (gjenv.), Margit

Solsletten, Torbjørg Larsen og Torbjørg
Fiskergård (3 nye).

Opplysningskomiteen : Einar Dypvik
(gjenv.) og Lorents Ness (ny).

Referent til Tegn og Tale: Lorents Ness
(ny).

Leder av arrangement på Døves Dag:
Magne Lid (ny).

Etterpå fortalte. rSlagne Lid litt om for
beredelsene.til salgav lodder i landslotteriet.
Formann i aksjonsutvalget for Døves Volvo
lotteri 1965 er Magne Lid, kasserer Lorents
Ness og medarbeider Skjalg Iversen.

Formannen takket de uttredende med
lemmer og det gamle styre for godt samar
beid og håpet på gode resultater for
foreningsarbeidet i tiden framover og også
for feriehjemsarbeidet. Årsmøtet ble hevet
k1.22. Det ble liten tid til hyggelig prat før vi
ski Ites. Lorents Ness.

Kranser ble dessuten lagt ned av
Gunnar Sundet for familien. Sverre
Lindquist la ned krans fra Døve
foreningen, med noen takkeord. Fra
Elektroforbundet ble lagt ned krans
fra kolleger på arbeidsplassen, og
disse sto også fanevakt.

Haakon ble født i Hønefoss 3/8
1909. Her i Oslo levde han sine ung
domsår under kjærlig omsorg av sin
mor helt til han giftet seg med Ruth.
Ruth vek aldri fra hans side, var

hans støtte og kjærlighet helt til
hans bortgang.

Haakon kom tidlig med i Døve
foreningen, og han var et oppmerk
somt og trofast medlem helt til han
ble hjemsøkt av sin sykdom i 1955.
I Døves Sjakklubb vant han både
klubbmesterskap og nordisk mester
skap. Han var også medlem av
skytterlaget. Tross sykdommen fort
satte han å komme til oss. Det er slik
vi vil huske ham, som en mann med
pågangsmot, friskt humør og evne
til aldri å gi seg over.

Under sin sykdom tok han seg av
huset, og dette ble hans hobby ved
siden av maling. (Han var med på
hobby-utstillingen i fjor.) Middagen
sto alltid ferdig når Ruth kom fra
arbeidet. Hun hørte ham aldri be
klage seg over noe, selv om hun så
han var segneferdig av tretthet.

Vi vil huske ham som det gode
mennesket han var. Fred være med
hans minne.

Erna Margareth.

Trondheim
PROGRAM FOR DØVES
UNGDOMSGRUPPE

Barneprogram for herselsvekkede i T.V.
HVA VAR HENSIKTEN?

10. mars: Gruppearbeid og konkurranser
17. mars:» »
31. mars:» »

7. april: Medlemsmøte, event. gruppear
beid og kon ku rranser.

21. april: Gruppearbeid og konkurranser.
Alle som har noe forslag eller nye ideer,

nå henvende seg til styret eller til de for-
skjellige tillitsmenn. .

Samtidig vil vi også be alle som ikke har
betalt sin medlemskontingent om å gjøre
det så snart som mulig. Styret.

r-;;:;::;;-l
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Haakon Karlsen
Haakon Karlsen er død, og med

ham har vi mistet et av våre mest
avholdte medlemmer.

Han ble bisatt i Vestre Kremato
rium onsdag 13/1. Kapellet var fylt
til siste plass, slik at mange måtte
stå. Blant de frammøtte var det
mange døve. Pastor Bonnevie
Svendsen holdt en gripende tale
over ham, hvor han blant mange
ting trakk fram hans energiske kamp
mot sin sykdom. Videre talte presten
om kjærligheten og lyset. Haakon
var som et symbol nettopp på dette.
Presten la ned en krans fra hustru og
mor.

Ifølge Programbladet skulle vi
16. februar få se Skandinavias
første TV-program spesielt laget for
døve og tunghørte barn. Leder av
programmet, og ansvarlig for opp
legget: Lærerinne Gudrun Simonsen
ved Sandaker skole i Oslo. Sandaker
skole eksperimenterer med døve
klasser i en hørende-skole, og Gud
run Simonsen underviser i disse
klassene. Hun hadde i forbindelse
med programopplegget vært i kon
takt med Norske Døves Landsfor
bunds TV-utvalg, og videre hadde
hun hatt høve til å besøke flere
døve-institusjoner i Bergen og Sta
vanger. (Fremdeles ifølge Program
bladet.) Programmet skulle være
beregnet på barna i førskolen og
folkeskolealderen.

Etter å ha sett programmet, er vi
ikke i tvil om at det var mange døve
og tunghørte barn som fikk seg en
kosestund foran skjermen 16. feb
ruar. Vi fikk se en sjarmerende pro
gramleder (Gudrun Simonsen) og
en sjarmerende barnehagelærerinne
(Else Lepsøe). Videre fikk vi 3e to
flinke hørselsvekkede barn i sam
tale med lærerinnen. Og dermed har
vi vel nevnt alt som var positivt.

Det største minus ved program
met var at kamerafolkeneflereganger
lot til å være fullstendig i villrede
om hva det gjaldt. Det var det verste

slurv vi hittil har sett. Så meget
burde kameramennene ha blitt in
struert på forhånd at de ihvertfall
var klar over at det ikke er mulig å
avlese en som har munnen vendt
bort - eller som slett ikke er synlig
på skjermen!

Men det vi har spekulert forgjeves
over, er likevel hva som var hen
sikten med dette program - om det
hadde noen berettigelse. For døve og
tunghørte barn i førskolealderen, ble
vel utbyttet omtrent lik null. For
døve og tunghørte barn i folkeskole
alderen; var det sikkert morsomt å se
noen hørselsvekkede barn på skjer
men, og de; lærte noe om en froske
manns arbeid og utstyr. Dette pro
grammet, som var tekstet, kunne jo
med fordel vært tatt inn i Falke
klubben, tekstet. Og hva med seer
forholdene for det overveldende
flertall av de barna programmet var
beregnet på, de som går på internat
skoler? Vi tviler på at internat
skolene er så rikelig utstyrt med
TV-apparater at mere enn en brøk
del av barna fikk følge programmet
på riktig avstand, og uforstyrret.

Vi vil nødig være negative, og vi
er glad over at Fjernsynet viser
interesse for de hørselsvekkede barna
og ønsker å gjøre noe for disse. Men
vi er overbevist om at døve og

(Forts. side 16)
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NORDISK FRI-IDRETTSSERIE 1964

Norge «evig» toer

Denne serien ble forsinket, men vi
er sikkert enige om: Bedre sent, enn
aldri.

Med den poengsum vi nå har opp
nådd, ser det lysere ut for Norge
igjen. Det ble nær poengrekord,
bare 85 poeng mindre enn summen
fra 1962, Men hadde vi beholdt
Olafs notering i .slegge på 51.76 på "
902, ville summen vært 13.251, og
rekorden 11 poeng mere. Forskjellen
fra året før er 368 poeng, en bra
framgang.

En gledelig framgang, men å slå
Finland er umulig. Finnene er jern
sterke i hopp og kast, i forhold til
de norske. Men vi må ikke miste
motet, Tren og bygg opp formen på
lang sikt, og vi vil sikkert litt etter
litt nærme oss finnenes resultat.

Vel, så får vi se hvordan det vil
gå - med den nye poengtabellen vil
det også bli store forandringer.

Red.
1. FINLAND

Løp
P. Savolainen 10.000 m 31.17.0 925
P. Savolainen 5.000 m 15.09.2. 845
Eero Viitakangas 1500 m 4.08.6 764
P. Savolainen 3.000 m 9.00.4 .. 742
Tapio Laine 100 m 11.7 678
om Lehti 800 m 2.00.6 678
Eero Viitakangas 800 m 2.00.6 678
E. Viitakangas 1000 m 2.38.8 . 670

Sum 5.980
Hopp

T. Suutari stavhopp 4.15 . . . .. 825
V. Heikkila tresteg 14.10 ..... 808
Paavo Saarikoski høyde 1.76 .. 722
Heikki Lind høyde 1.73 689
P. Saarikoski tresteg 13.26 680
E.Saarikoski tresteg 13.15 665

Sum 4.389
Kast

O. Kaisanlahti kule 13.93. . . .. 763
Simo Kujala spyd 55.95 645
Arvi Hanninen kule 12.30 609
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Ossi Ottela kule 12.18 598
Simo Kujala kule 12.10. . . . . .. 591
Olavi Kaisanlahti diskos ..... 570

Sum 3.776
Totalsum 14.145 poeng

2. NORGE
Løp

Per Chr. Larsen 100 m i1.3 800
Bj.Gunnerud.l00 m 11.4 768
Bjørn Myran 1500 m 4.09.8 .. 747
Reidar Brenden 1500 m 4.10.7. 733
R. Brenden 5.000 m 15.44.6 .. 704
R. Brenden 3.000 m 9.08.6 '... 690
Arne Olsen 100 m 11.8 . . . . . .. 650
Per Chr. Larsen 200 m 23.8 .. 636

Sum 5.728
Hopp

Bjarne Gunnerud høyde 1.85 .. 832
Olaf Garberg høyde 1.70 ..... 656
Walter Pedersen tresteg 13.06. 652
Johnny Olsen høyde 1.68 635
John Stokvik høyde 1.65 605
Hans Tofte lengde 6.29 . . . . . .. 585

Sum 3.985
Kast

Olaf Garberg slegge 48.82 ..... 806
Olaf Garberg kule 12.19 . . . . .. 599
Brynjulf Dammen spyd 50.86 . 544
Johnny Olsen spyd 48.98 ..... 510
Per Byvold kule 11.03. . . . . . .. 502
Kåre Johansen spyd 48.46 ... 501

Sum 3.462
Totalsum 13.155 poeng

3. SVERIGE
'Løp

Rune Nykvist 800 m 2.02.8 620
Leif Strang 100 m 12.0 597
Rune Nykvist 1500 m 4.23.0 .. 580
Ove Åstrom 100 m 12.1 572
Rune Nykvist 400 m 54.4 560
J.-E. Siwervall1500 m 4.25.0 . 558
Arne Lundquist 100 m 12.2 .. 548
M. Hasselkrantz 100 m 12.2 .. 548

Sum 4.583

4. DANMARK
Løp

Ralf Hansen 100 m 12.0 597
Benny Pedersen 100 m 12.5 . .. 482
Aage Andersen 100 m 12.6 . . .. 461
Finn Nielsen 100 m 12.6 . . . . .. 461
Willy Pedersen 400 m 56.4 ... 460
F. Hedegaard 1500 m 4.35.4 .. 455
Klaus Pedersen 100 m 12.7 441
Aage Andersen 400 m 56.8 ·440

Sum 3.797
Hopp

Jørgen Balle Jensen høyde 1.65 605
Erik J:>ræstgaard høyde 1.55. .. 509
Svend H. Sørensen høyde 1.50. 464
Finn Nielsen tresteg 11.49 .... 457
Erling Pedersen høyde 1.45 . .. 420
Finn Nielsen lengde 5.16. . . . .. 328

Sum 2.783
Kast

Ole Artmann diskos 39.72 619
Ole Artmann kule 10.73 478
Ole Artmann spyd 46.06 457
Klaus Pedersen kule 8.51 314
Henning Christiansen kule 8:47 311

Sum 2.179
Totalsum 8.759 poeng

N. D.I.'s styremøte
i Oslo

Det ble holdt styremøte i NDI
i Oslo Døveforening 17. januar 1965.
Til stede var Kjølleberg, Bjørø, O.
Nilsen, A. Olsen, J. Lid, Haukeda
len, A. Pedersen og Hegstad.

Sakslista ble gjennomgått og god
kjent.

Skoleidretten, vi N. Bjørø
Bjørø redegjorde for hva som er

gjort av skoleidrettsutvalget hittil
og redegjorde' for utvalgets ønske
for en plan for 1965. Det viktigste i
1965 blir å få avviklet korrespondan
semesterskap for 'skolene. I 1964 ble
det i alt utdelt 59 skoleidrettsmerker.



Rekord junior 400 m ,
Formannen redegjorde for hvorfor

rekorden ble strøket, og resultatet
kan, heller ikke' gjelde for serien.
Under denne sak ble det av Bjørø
nevnt at det må legges fram på tin
get forslag om forandring av' tids
punktet for Nordiska Serien i fri
idrett.

, ,

Trygve G,unnuruds medlems~ap i
Hamar DIL,

Medlemskapet i Hamar DIL kan
ansees å være i orden- fra innmel
dingsdagen, .<;>g, hans resultater gjel
der for døves i4rettss~rie.

Vedtatt.

Døvemesterskap fri~tdrett og ski
Trondheim 'Dit foreslår at oven

nevnte DM arrangeres hvert år.
Vedtak: Forslaget legges fram på

tingetj Trondheim til høsten.

Svømmeserie og DM i,svømming
TrondheimDIL foreslår at det

ordnes svømmeserie i likhet med fri
idretti:lserien" og at det ordnes' DM
i svømming.

Vedtak: DM i svømming kan ar
rangeres sammen med DM i fri
idrett, som tidligere om årene. For
slaget om svømmeserie legges fram
på tinget.

Samlingsleir før store internasjonale
stevner

Trondheim UlL mener at det før
store internasjonale ski- og fri
idrettsstevner må ordnes med tre
nings- eller samlingsleir i en ukes
tid for de uttatte, med en god trener.
Oskar Nilsen mente det var meget
viktig med en flink instruktør som
kan gi riktige forklaringer, og han
nevnte som eksempel N. Bjørø.
Bjørø foreslo at hvert lag fikk en
instruktør for seg selv.

Vedtatt å gi beskjed til alle ut
tatte, med opplysninger og instruk
ser om hva de skal gjøre. ,

Søke om bidrag av tippemidlene
Forslag fra Trondheim DIL. O.

Nilsen opplyste at Trondheim DIL
anlegger en liten bane ved sin hytte.
Han anmodet arbeidsutvalget å un
dersøke om det finnes noe fond eller
liknende som det kan søkes på.

Vedtatt.
Bjørø, anbefalte at arbeidskonsu"

lent Rendedal kontaktes.

Instruktør for, døveidrettslagene
Trondheim DILforeslo at trener

N. Bjørø reiser og besøker lagene
hvert år og nevnte en ukes tid på
hvert sted. Haukedalen støttet for-

slaget og 'foreslo 'at NDL søker Nor~

ges Idrettsforbund om lønn til en
døv trener og instruktør (Bjørø). Det
må da. utarbeides en plan for alle
ukene. Bjørø ble anmodet om å
kontakte konsulent Rendedal.

Døve idrettsgutter i «Hellas»
Formannen, Kjølleberg, refererte

fra en bunl}e papirer, som var korre
spondanse med «Hellas». Han opp
lyste at saken var blitt behandlet
som forretningsorden (ikke behand
let av arbeidsutvalget). Av papirene
gikk det fram at «Hellas» ville ha
Brenden og Gunnerud som aktive
i sin klubb. Oskar Nilsen foreslo at
alle papirene sendes Sander til gjen
nomgåelse. Jarle Lid foreslo innkalt
til en rui'ldebordkonferanse med alle
interesserte parter.

Begge forslag vedtatt.

Lovendring
Haukedalen foreslo denne passus i

loven strøket (§ 7, punkt 12a):
«Sportsredaktør». Forslaget legges
fram på tinget i Trondheim.

Enstemmig vedtatt.

NDI's 40 års jubileum
Haukedalen opplyste at NDI kan

se tilbake' på 40 års beståen i år,
og spurte om styremedlemmene
hadde tenkt over noe arrangement.
Oskar Nilsen opptok Trondheim
DILs forslag om å arrangere fest på
en restaurant i forbindelse med DM i
fri-idrett;

Vedtatt.

Tidligere innkalling av forbundstinget
Det ble etter forslag fra sekretæren

enstemmig vedtatt å sende ut inn
kalling til forbundstinget 1 måned
tidligere, 1/5 1965.

Premie ved DM i fri-idrett og skyting
Sekretæren foreslo at det settes

opp en passende premie ved oven
nevnte døvemesterskaper.

Enstemmig vedtatt.

Samlingsleir
Kjølleberg redegjorde forkonfe

ranse med Statens Ungdoms- og
Idrettskontor, opplyste at han hadde
mottatt svar på søknaden, som var
blitt avslått. '

Vedtak: Ny søknadsendes neste
år og med anbefaling fra NDI.

Amerika-turen
Det ble enstemmig.vedtatt atak

tive og ledere skal ha blå jakke og
grå benklær og at omkostningene
bæres av de aktive og lederne selv.-

Bjørø: Det må uttas 1 skytter og
4 idrettsgutter. Som leder og repre"
sentant til kongressen ble' valgt
Kjølleberg. Man kbntakterHenning
Irgens, som bor i Washington,og ber
om hans bistand.,

Moderasjon med Braathens fly
Bjørø foreslo at NDI søker om

moderasjon på Braathens fly på
strekningene Bergen-Trondheim,
Oslo-Trondheim og Stavanger
Trondheim. Be om å få, siste frist
for svar i april.

Enstemmig vedtatt.

Hans Lie og Kjell Larsen til Sveits
Hans Lie ble bevilget kr. 140.- for

,billett Bergen-Oslo og retur. NDIbe~
taler startkontingenten for begge,
med kr. 50."".

Vedtatt.

DM-fri-idrett 1965
Trondheim DIL søkte om å få

flytte stevnedagene til fredag og
lørdag 13. og 14. august.

Vedtatt. A. Haukedalen,
sekr.

Innendørs-DM

NDI meddeler at det er 4 lag som
har fastsatt dato for avvikling av
sine DM-arrangements innendørs
(høyde og lengde uten tilløp) nemlig:

5. mars Hamar D.LL.
10. mars Bergen D.LK.
11. mars Oslo D.S.K.
11. mars Trondheim D.I.L.

~.
~i~

Nils Vikene gjenvalgt som formann

Oslo Døves Skytterlag avholdt
årsmøte onsdag 18. november 1964
under ledelse av formannen, Nils
Vikene. Frammøtet var godt, og
formannen kunne derfor erklære
møtet for lovlig satt.

Før man tok fatt på sakslista,
ble det servert kaffe og kaker. Den
oppsatte sakslista ble enstemmig
godkjent.

Årsberetningen ble foredratt, av
sekretæren, og av denne framgikk det
bl. a. at' laget i. sesongens løp har
avholdt i alt 19 skytekonkurranser
for alle klasser.
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Red.

Oppm. H.B.

TV program ...
(Forts. fra side 13)

7/2, kretsmefiterskap i stille hopp.
Bjarne Gunnerud stilte opp og satte
ny norsk rekord med 1.55 m i stille
høyde. Det ble 2. premie for ham,
og det blir sikkert ikke lenge til han
bryter 1.60 m-grensen. Det lyder
utrolig, men sant! Forbedringen var
denne gang 4 cm.

IO SLO

Uoffisiell v. rekord
Bj. Gunnerud 1.55

og ble gått 5 ganger. Bare to døve
stilte opp, og selvsagt ble Arne best,
med tiden 43.16 min.

30. januar, kretsmesterskap i lang
renn på 15 km ved Nidarvoll, arr.
av Nidelv. Arne Karlsens notering
er ukjent.

31. januar stilte Arne Karlsen og
Ola Sande i kl. C i langrenn i Ran
heim. Løypa var ca. 10 km og Arne
Karlsen ble nr. 2 på 41.20 og Ola
Sande 5. plass på 50 min. Vinneren
hadde 39 min.

6/2, bedriftsrenn på 10 km. 3 døve
stilte opp, tross i regnvær og 5 va.r
megrader. Arne ble nr. 2 i kl. 18-25
år på 29.22 min. Ola Sande ga opp
p.g.a. feilsmøring, mens Ingolf R.
ble sistemann på 39.07 min.

B.M.

tunghørte barn vil ha større glede og
nytte av at man ganske enkelt går
til teksting av Falkeklubben, og vi
tillater oss å foreslå at Gudrun
Simonsen blir medarbeider i Falke
klubben, hvor det sikkert vil ha
stor verdi med periodiske innslag
om hørselsvekkede barn på skole og
i fritid.

Skal detvære spesi(!Zle programmer,
så la oss få noe som virkelig er
nyttig, f.eks. veiledning for de som
har hørselsvekkede barn, foreldre
rådgivning, en praktisk innføring i
undervisning av hørselsvekkede
barn, hvordan taleorganene fungerer,
et «Tal tydelig»-program, osv., osv.
Det er mengqevis av akt\\eUe emner
å ta opp. La oss ikke isteden bli
servert progrfl,mmer som ~verken

er fugl eller fisk.

Ski-sport

Alf/nn Nordøy 2.89
10/1 1965: Florvåg LF. arr. in

nendørskonkurranse (nasjonalt stev
ne) på Florvåg. Det startet 2 av våre,
og Alfinn Nordøy satte ny pers. rek.
i lengde ult på 2.89 m (før 2.85).
Alfinn er skolegutt nå, og virker
svært lovende. Svein Tømmerbakke
stoppet på 1.35 i stille høyde igjen.

N. Bjørø.

TRONDHEIM

Arrangementskomiteen for Døve
mesterskap i fri-idrett i Trondheim
13.-14. august 1965 har hatt for
beredende møte og konstituerte seg
slik:

Formann: Oskar Nilsen,
Båhusgt. 13

Nestform. : Kåre Botten
Sekretær: Geir Jensen

J on Pettersen
Ottar Martinsen

Spesialkomite-formenn:
Oskar Nilsen, finanskomiteen
Ottar Martinsen, innkvarterings

komiteen
Geir Jensen, presse- og program

komiteen
Jon Pettersen, velferdskomiteen
Kåre Botten, teknisk komite.

Stevneleder: Kåre Botten
Stevnekontorets adresse:

Eirik Jarlsgt. 2, Trondheim

BERGEN

28/12. Det var treningsrenn på
ski på Skintun, med Freidig som ar
rangør. Løypa var i fin stand. Arne
Karlsen stilte opp og ble nr. 3 med
tiden 29.07 min. i klasse sen. Dagens
beste tid var på 25.00 min.

10. jan. deltok Arne Karlsen igjen,
i Uglarennet på 15 km. Løypa måtte
gåes 2 ganger. Han fullførte godt og
ble klokket på 1.06.4 i kl. C, mens
vinneren hadde 59.40 min.

16/1, bedriftsrenn på ski i Lien,
arr. av Cylingdene. Arne Karlsen
stilte opp i kl. 1 i alderen 18-25 år
og ble best på tiden 25.47, og Ola
Sande ble nr. 5. Det var hans første
løp i vinter.

Dagen etter var det treningSrenn
på Døvehytta. Løypa var ca. 2.5 km,

Valg:
Formann: Nils Vikene, visefor

mann Erik Andresen, kasserer Kjell
Larsen og sekretær Anders Hauke
dalen. - Suppleanter: Age Pedersen,
Arne Handberg og Anker Gusfre.
Ammunisjonsforvalter Øivind Sig
vartsen. - Referenter til Tegn og
Tale: Anders Haukedalen og Arne
Handberg

A.H.ogA.H.

PokiIlskytingen mot København
foregikk på Østreheim 11. juli, og
vårt lag vant pokalen for 5. gang
og til odel og eie. Vårt lag, som besto
av A. Haukedalen, ø. Sigvartsen og
Kjell Larsen, oppnådde 525 p. mot
danskenes 458 p.lndividuelt på 300 m
ble Haukedalen best og på 100 m
Sigvartsen.

Lagets vandrepokaler har følgende
skyttere sikret seg e,n aksje i: Vår
plaketten: Anders Haukedalen 271
.p. Skytterpokalen : Ande;rs Hauke
dalen 251 p. Høstpokalen : Anker
Gusfre 277 p. Lagpokalen : Anders
Haukedalen 271 p.

På grunn av vansker med bane
leie, ble det ikke skutt om Aften
postens krus og Arbeiderbladets
pokal. Det skal derfor skytes om
disse trofeer på første skytedag ved
sesongåpningen i vår.

I anledning av at idrettsklubben
Døvania, København, i 1964 kunne
se tilbake på 60 års besten, sendte
laget en fin vandrepokal.

Alle skyttere er nå blitt utstyrt
med våpenkort, og laget har fått
kollektivt våpenkort for sine inven
tariegeværer.

I anledning av at landsskytter
stevnet ble holdt på Løvenskiold
banen i juli, ble formannen Vikene
innbudt til middag på Oslo Rådhus.

Festkomiteformannen, Øivind Sig
vartsen og hans hjelpere, sørget for

. at vi fikk to vellykkede fester, og
de skal ha honnør og takk.

Regnskapet ble foredratt av kas
serer Erik Andresen, og godkjentes
uten bemerkninger.

Innkomne forslag:
Styret hadde foreslått at laget

søker om avholdelse av DM i skyt
ing i 1965. Enstemmig vedtatt

I anledning av at det i 1965 er
20 år siden laget ble stiftet, ble det
enstemmig vedtatt å avholde jubi
leumsskyting for lagets medlemmer.

Det ble enstemmig vedtatt at
laget søk~r om å bli underavdeling
av De Døves Forening.

Styret hadde utarbeidet forslag
til DM-reglement, og som ble en
stemmig vedtatt.
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Forretningen med det gode utvalg
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\~ OSLO

Kværnø Skomagasin A~s

TRONDHEIM

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 • Trondheim

OSLO '. ,
SKIEN - STAVAN~EJ1'-, TROND.HEIM

VikedaH Ryfylke

~.-&v~
.lPq01ENIX

ER ST-E.D ET'

Hotell - Restaurant
Se{skapsloka/~r og bar

Sentral bord 28380
Trondheim'



,
Bøndernes Salgslag

TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OS LO 1
Telefon 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

BANG & TEGNER & CO.

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

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OS LO
Bøndernes egen forretning

+ FORBINDINGSSTOFFER og

SYKEPLEIERARTIKLER

Kr. Augustsgt. 11

OSLO

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

OSLO

Grensen 2 - Telefon 336695

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

Grubernes Sprængstoffobriker A.S

Haakon den VlI's gate 2

OSLO

Døves Trykkeri A.s, Bergen


