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Skal det nye året være et hvileår - etter all den travelhet som vi
hadde i 1965? Vi skulle tro det når vi ser at vi i 1966 har bare lands
møte, og kanskje en ungdomsleir, og at loddsalget i vårt landslotteri
skal opphøre å være et pliktarbeid i foreningenes virksomhet.

Hva skal vi da gjøre? Hvile, og bare hvile! - Nei, det blir nok ingen
hvile. Dette at året 1966 blir fattig på landsomfattende arrangementer
kan være en fordel - bare vi kan utnytte situasjonen på en fornuf
tig måte.

Saken er den at Landsforbundet i disse dager forbereder en direkte
kontakt med statlige myndigheter i den hensikt å søke om tilskudd
til de oppgaver som vi i lang tid har snakket om og som vi i den
siste tid har forberedt i detaljer. Disse oppgaver gjelder i første rekke
arbeidet innad, d. v. s. arbeidet blant voksne og unge døve, og om
fatter følgende:

Systematisk foredrags- og studievirksomhet.
Kursvirksomhet av ulik art.
Instruksjon i skuespill og folkedans.
Økt aktivisering av de unge døve.
Hyppigere utgivelse av ({Tegn og Tale').
økt kontaktvirksomhet mellom de døve innbyrdes.
Produksjon av spesielle filmer.
Sosial hjelp, veilednings- og velferdsvirksomhet.
Opplæring og utdanning av døvetolker.

En virksomhet som nevnt ovenfor, søkes gjennomført ved oppret
ting av stillinger, enten på heldags- eller timegrunnlag, kanskje begge
deler, men først og fremst ved en sterk - ja, absolutt sterk - innsats
av døveforeningene. Foreningene må på sin side få etablert god kon
takt med kommune- og fylkesmyndighetene. La oss på ny minne om
hva vi tidligere har sagt og skrevet, nemlig at forbundskontoret står
til disposisjon for de som ønsker og søker en sådan kontakt.

La oss derfor hurtigst mulig gå inn for å styrke oss og forberede oss
på å ta et nytt steg - et steg som fører oss inn i nye baner. Her trengs
massevis av «bøy og tøy')-programmer før vi kan mestre de oppgaver
som vi selv har påtatt oss. La det «stille') år 1966 være et opprust
ningsår for oss, vårt forbund og våre døveforeninger!

'-------------_./ GODT NYTT AR, OG LYKKE TIL! E.Ohna.
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v i kommer her igjen med en liten

hilsen ute fra Madagaskar. Det var
tenkt som en julehilsen til Tegn og
Tales lesere, og jeg begynte på denne
lille artikkelen for flere uker siden,
for riktig å ha god tid før ,jul. Men
i mellomtiden er det kommet så
mange andre ting til, som har for
sinket meg i å få det ferdig. For
tiden holder ,jeg på å forberede en
reise til Nigeria, hvor det skal være
en afrikansk konferanse angående
døveundervisning. Den skal holdes
i uken før jul. Hvis det går i orden
med reisen herfra, må vi reise alle
rede en uke i forveien, da det er
veldig dårlig flyforbindelse tvers
over Afrika. Det snareste og sikreste
ville være å reise herfra til Paris, og
så derfra tilbake til Nigeria! Men
prisen ville jo bli deretter også.
Håper det går i orden med denne
reisen, for det skal bli veldig inte
ressant å se hva som foregår på
døveundervisningens område i
Afrika.

Så sender vi alle Tegn og Tales
lesere våre beste hilsener og takker
for bladet, som kommer regelmessig
til oss her ute.

Med hilsen også fra Alma Stor
aker, Elisabeth og Charles Larsson.

Ingebjørg Finstad

"-._-------)

Da jeg en gang viste noen av våre
døve gutter bilde aven norsk, døv
idrettsmann, ble de lenge stående og
beundre bildet, og så kom det med
stor ettertenksomhet: «Er virkelig
denne «vazaha» (gassisk ord for euro
peer eller hvit) gutten døv, døv i
likhet med oss?»

Ja, denne norske døve idretts
mannen ble siden et ideal for dem.
De ville bli som ham. Derfor trente
de, og de ligger stadig i trening med
turning, fri-idrett, volley-ball, men
framfor alt fotball. De av våre tid
ligere elever som er bosatt i hoved
staden Tananarive er stadige gjester
pådet protestantiske ungdomssentret
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hvor det er et stort svømmebasseng,
og der boltrer de seg så å si året
rundt.

Vi følte oss vel litt stolte noen og
enhver da vår tidligere elev Rako
tondrasoa vant førsteprisen som den
fullkomne idrettsmann og til og
med ble ønsket til lykke av den gas
siske republikks president på nasjo
naldagen 14. oktober. Begivenheten
ble til og med kringkastet i radioen.
Vel, alle når ikke opp til Rakoton
drasoa i format. Han er meget vel

utstyrt fra naturens hånd. De andre
driver nå så godt de kan, og som sagt
er det fotballen som er det gjeveste.
For en tid siden hadde vi besøk av
en del forhenværende elever fra
Tananarive. Sammen med en del
gamle elever bosatt på Antsirabe
spilte de mot nåværende elever. Den
ene kampen ble uavgjort, men i neste
kamp ble «gamlegutta» best.

6 av disse «gamlekara» er nå ansatt
her på skolen: 3 i en møbelproduk
sjonsavdeling under ledelse av mi-



Hustruen skal ...

sjonsprest Charles Larsson, og 3 pa
nybygget som ogsa Larsson star for.
De 3 førstnevnte har vært ansatt
her i lengre tid og har tjent seg
gode penger. Som ekte afrikanere
(hvis vi skal regne Madagaskar med
til Afrika) forstår de seg på livets
verdier; sko, fyllepenn og solbriller
(i så måte er de i hvert fall nokså
lik sine afrikanske brødre) som de
var nokså snare til å anskaffe seg.
En av dem har forresten byttet ut
solbrillene med vanlige briller, dvs.
briller med vindusglass! Det er nem
lig ikke noe i veien med synet, men
jeg tror han synes han ser litt mer
verdig ut med briller. Det har nemlig
blitt litt aven mote her ute. For
uten nevnte verdier har disse 3 ka
rene også anskaffet seg armbandsur
og hver sin sykkel (en blå, en rød
og en gul) med navneskilt og tittel
på fransk. Det siste hadde litt mer
hensikt enn brillene med vindusglass.
En av dem, Charles, ble nemlig fra
stjålet sin nye, fine blanke sykkel,
til stor sorg for ham sjølsagt. Mange
måneder etterpå ble imidlertid syk
kelen funnet igjen, da tyven ikke
hadde vært sa smart at han hadde
fjernet navneskiltet. Disse 3 guttene
er noen ubeskrivelig kjekke karer
som gjør sitt arbeid med lyst og glede.

En tidligere elev, Diophile, eller
Då som vi kaller ham, har vært an
satt her som hjelpelærer i mange år
allerede. Han vil forresten gjerne
lære mere, så han får nå privatunder
visning av to av våre gassiske lærere
og vil forsøke a ta realskole-eksamen.
Han har et fantastisk godt tak på
elevene, og ser oppgaven her som et
kall. På bildet vi sender med er han
i ferd med å undervise lille Odette i
geografi. Odette på sin side er den
yngste av 9 søsken, hvorav4er døve,
og alle el' elever her hos oss. Hun er
den kvikkeste av de 4, og faren for
teller at det er hun som er kontakt
punktet mellom sine døve og hørende
søsken. Hun oversetter til foreldre og
hørende søsken det de andre døve
sier, og omvendt.

Benoit, en annen døv elev vi nett
opp har fått, er yngst av 5 døve
søsken. Foreldrene er også døve.
Der i familien gjør de seg alle for
stått med tegn, men det er bare
Benoit som går på skole. En hørende
tante har vært her gjentatte ganger
for å få plass til sine døve nevøer og
nieser. Dessverre vart det lenge før
vi kunne ta i mot nye elever denne
gangen. Tanten tryglet og ba om
vi ikke i hvert fall kunne forbarme

oss over yngstemann, så ikke han
skulle bli like stum og uvitende som
de andre i familien. Endelig i sep
tember kunne vi ta inn nye elever,
og Benoit fikk en plass med 15 andre
nybegynnere, en aldeles festlig flokk
som det er en fornøyelse å undervise.
Vi skulle bare ønske vi kunne ta
i mot alle sammen som har bedt om
plass. Men det lar seg nok dessverre
ikke gjøre. Vi venter med lengsel på
at dette nybygget vårt, som vi har
hatt planer om i ca. 3 år, nå må bli
ferdig.

Fra en velkjent, men unevnt, fikk
undertegnede forleden dag en mor
som gave i form av et stoffbilde (til
å henge på veggen) med følgende lov
paragrafer påtrykt:

LOVEN I HJEMMET
Hustruen skal:

§1.
Innta en ærbødig holdning, avstå

fra skjellsord og annen upassende
språkbruk.

§ 2.
Servere god og nærende mat, fiske

boller ikke oftere enn tre dager i
uken.

§ 3.
Ikke røre husholdningspengene

uten mannens samtykke. Ellers ikke
blande seg i hans privatliv.

Bilde 1 viser de døve elevenes fot
ballag. Sammen med dem er læreren
A ugustin (bakerste rekke til venstre)
som også var i Norge sommeren 1959
mens han hadde sin studietid i Europa.
I midten, bakerste rekke: Snekkeren
Seta og hjelpelæreren Då (begge døve).

Bilde 2 viser de 3 karene som er an
satt i produksjonsavdelingen, med hver
sin blanke sykkel: Del er Seta,
Ndremba og Charles.

Bilde 3: Her underviserer hjelpe
læreren Då (Diophile) lille Odette i
geografi.

§ 4.
Hjelpe mannen med oppvasken

minst en gang i uken.

§ 5.
Varsle i god tid før hun oppsøker

mannen på arbeidsplassen.

§ 6.
Utføre alt tyngre gårdsarbeid der

hest eller traktor mangler.

§ 7.
Unngå skravling og høyrøstet

snakk etter klokken 17.00.
*

Og så får leserne selv avgjøre hva
de synes om denne loven. Det kunne
ha stor interesse om vi fikk tilsva
rende lov for husbonden.

Karin Jensen.
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BESØK pA RUSSISK DØVESKOLE I EN ALGEBRA-TIME

Rektor for døveskolen i Lvov:

«I begynnelsen må man tale med tegnspråk
etter hvert lærer så barna tale og avlesing»

Vi var fire studenter fra 7tirich
som sammen reiste gjennom Russ
land i vår folkevogn. Vi hadde alle
rede lagt bak oss den største strek
ningen, hadde besøkt storbyene
Moskva, Leningrad og Kiev. Nå var
vi på tilbaketur, og den siste by på
russisk grunn var Lvov.

Lvov er en vakker, gammel by.
Den hørte tidligere til Polen, og het
da Lemberg. Nå tilhører den Russ
land. Det kunne være mange opp
levelser å fortelle om, men jeg skal
her bare omtale en enkelt.

Folkevognen vår var ikke lenger
hvit, som ved begynnelsen av reisen,
men nå helt brun. En politimann på
gaten sa leende: «De søker sikkert
etter en vaskehall for bilen. Jeg
skal si Dem hvor De finner en». Selv
tenkte jeg nå også: - Det er på tide
vi får vasket bilen.

Litt senere kjørte jeg dit bort
alene. Vaskehallen lå ikke ved ga
ten som hos oss, den virket heller
ikke moderne og ren. Jeg måtte
finne fram til den i en bakgård.
Betjenten lukket allerede porten.
«Nei», sa han, «slutt for i dag, her er
lukket». Klokken var allerede 17.
Jeg var skuffet. Turen hit var helt
forgjeves.

J eg kommer tilbake til bilen, som
står på en liten plass. Barn i alderen
8-16 år står omkring bilen. De er
forbauset, ser gjennom vinduene inn
i bilen. De har aldri sett en folkevogn
før, de finnes ikke i Russland. - Jeg
roper på russisk: «Hva vil dere?
Gå vekk fra bilen, jeg skal kjøre!»

Nå først merker jeg at barna ikke
hører og ikke forstår. De taler med
hendene, de er døve. Jeg spør en
gutt: «Er skolen din her i nærheten ?»
Først forstår han meg ikke, jeg taler
ikke tydelig nok. Jeg anstrenger meg
for å være tydelig, og nå forstår han
meg. «Skolen er her like ved!» - Jeg
takker ham og går straks til skolen.

J eg var skuffet over at vaskehallen
jeg søkte var lukket. Nå har jeg
plutselig funnet en skole for døve.
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Et heldig og verdifullt tilfelle! Nå er
jeg i godt humør igjen.

Ved inngangen står det på døren:
Skolestyrets kontor. Jeg banker på,
og ut kommer en gammel dame. Jeg
sier at jeg har interesse av å få se
skolen. «Rektor kommer straks, bare
vent et øyeblikk.» Den vennlige dame
går tilbake til kontoret. Jeg venter.
Da kommer rektor, gir meg et fast
håndtrykk og viser meg inn i kon
toret.

J eg har mange ting å spørre om,
men han kommer meg i forkjøpet,
han har også mange spørsmål å
stille. Jeg må gi ham nøyaktige opp
lysninger om alt. Jeg forteller om
skolen i Sveits og om lederen av
yrkesskolen, herr Walther, om ar
beidet i skolen og om elevene. Men
tiden går altfor fort og jeg må avsted.
Rektor foreslår at jeg skal komme
igjen i morgen i en skoletime, men
først vil han vise meg klasseværel
sene, og jeg følger med ham. -

I en klasse cr elevene i 10 årsalde
ren, det er tredje klasse. Elevene rei
ser seg straks rektor kommer inn.
Han taler til dem med hendene. Jeg
forstår ikke noe av det. Så svarer
plutselig alle elevene i kor: «Dobri
wjetscher!» (Det betyr: God aften.)
Rektor sa til dem på tegnspråk:
«Si god aften til gjesten fra Sveits».
Hyggelig å møte slik vennlighet.

Rektor forklarer meg mange ting.
Skolen har elever fra 5 til 20 år.
Noen elever bor hjemme og kommer
hver dag til skolen, andre er fast
boende på skolen. Foreldrene kan
selv bestemme om de vil ha barna
hjemme hos seg eller overlate dem
til skolen. De elever som bor hjem
me, venner seg tidligere til livet
utenfor skolen og til å omgås de
hørende. Men de som bor på skolen,
har gode kamerater som de kan tale
og underholde seg med utenfor skole
tiden.

Rektor forklarer videre: «I be
gynnelsen må man tale med barna
på tegnspråk, etter hvert lærer de
så tale og munnaviesing. Lærerne

har det vanskelig, de må ha stor
kjærlighet, især til de små elevene.

Også i Russland er det mange
døve. I alle de større byene er der
spesialskoler. «Staten vil ha flest
mulig lærere og skoler, så vi har
grunn til å være tilfreds, men det
kan bli enda bedre», sier rektor.
Jeg sier farvel, men vil i morgen før
avreisen være til stede ved en skole
time.

Så er det siste dag i Russland 
i kveld er vi allerede over grensen,
kl. 11 må vi reise herfra. Jeg har
akkurat tid til en time på døve
skolen.

Det er 1. september i dag, på den
tiden da alle skoler i hele Russland
begynner igjen etter ferien. Dette er
første skoletime. Elevene i denne
klassen er ca. 18 år, og de skal ha
algebra (bokstavregning, matema-

GODT NVTTAR!

Russerne ønsker HosvIsse stammer.
"Ikke hv~rand~,e 'godt pa Borneo må mon
nyttår, men ny ved nyttår ikke sov!'
lykke for det nye p'1J fem dager og

&re t· "Snovym 90- netter.
doms novym scost'em': lll!.I!1



Ny døv kunstmaler

DARLIG VAKTHOLD
Ved et innbrudd i en is-fabrikk i

Maryland, USA, en natt var resul
tatet for tyven 4 dollars. Direktøren
kjøpte da straks en vakthund. To
netter senere kom tyven tilbake.
Også denne gang fikk han med seg
bare 4 dollars - men nå tok han
også med seg vakthunden.

I kunstgalleriet NOS i Essen,
holdt nylig en døv kunstmaler ved
navn Hans-Albert Walter en utstil
ling av moderne malerier. Kunst
neren var selv tilstede, og han for
talte oss at han var født i Stettin.
og ble etter en alvorlig sykdom i 15
års alderen helt døv. Et halvt år ved
Stettins døveskole lærte han munn
avlesning. Han er gift med en hø
rende dame og bor nå i Diisseldorf.
Det utvalg som han nå stiller ut av
sine malerier kaller han «kosmiske
bilder» - fordi skjønnheten i kosmos
- verdens-altet, har gjort så sterkt
inntrykk på ham, at han i sin mo
derne teknikk har malt stjernbilled
lige former i mangfoldig utførelse og
farger.

vil sikkert de metoder vi har for orientering
og påvirkning vise seg meget effektive. og

gjøre pro!:llemet bngt enklere enn det nå
fortoner seg for mange.

Både av hensyn til barn og andre ikke

røykere og til beste for alle. må det legges

stor vekt på røykfri luft innendørs. i hjem

mene. på lærerrom og på arbeidsplasser. i
møtelokaler, i forsamlingshus. kantiner.
restauranter. transportmidler etc. Kravet

fra ikke-røykere bør alltid gå foran røyker

nes ønsker, skriver professor Opsahl. -
«TOBAKKEN OG VI» forteller ellers at

sigarettkreften tar 125.000 amerikaneres liv

i 1965 og at lungekreftkurven går steilt opp

over i alle land hvor der røykes meget, også
i Norge. Det som fremfor alt trenges, er de

etterlengtede forebyggende tiltak fra våre
helsemyndigheters side.

«Røyking på sykestuen». «Røyking ved
rattet», «Sengerøking er livsfarlig - ikke

bare for røykeren selv. men også for andre».

«Jeg har sluttet å røyke». er emner som tas
opp i dette nummer av «TOBAKKEN OG

VI». - tidsskriftet for røykere og ikke

røykere. mot tobakkskadene.

nok?alvorligikke tobakk-skadene.
VITar

Den harde dom som legevitenskapen har
felt over tobakken. stiller oss overfor et

helseproblem hvis egenart og rekkevidde
ennå ikke synes å ha gått opp for alle. To

bakkens ry som et forholdsvis uskyldig

nytelsesmiddel er ugjenkallelig forbi. Den
representerer tvert om en av vår tids store

helsefarer. en fare som stadig har økt og

fortsatt vil gjøre det. så sant den ikke snart
blir møtt med mer omfattende forholds

regler. skriver professor dr. med Roald

Opsahl i nr. 4/1965 av «TOBAKKEN OG VI».
Den organisasjon som først tok kampen

opp. var landslaget mot tobakkskadene. som
i 1966 kan feire sitt 50-års jubileum. De

legfolk som startet den. måtte vente 30-40

år på støtte fra medisinsk hold. Etter at
ledelsen og redaksjonen av tidsskriftet
«TOBAKKEN OG VI» for 3 år siden ble

lagt til Oslo. har landslaget etter evne in

tensivert sin virksomhet og kan glede seg
over en stadig økende tilslutning både fra

foreldre. leger, lærere og andre.

Den veien vi må gå, er å få alle ansvarlige
organer og alle ansvarlige voksne mennes

ker til helhjertet å hjelpe barn og ungdom
til ikke å gli inn i de voksnes røykevaner.

Til de ansvarlige organer hører i denne
forbindelse alle offentlige institusjoner. og

først og fremst våre helsemyndigheter støt

tet av vårt offentlige skolevesen. Kringkas
tingen og Fjernsynet. På linje med disse

mektige opinionspåvirkere står dagspressen.
ukebladene og alle andre blad og tidsskrif

ter. Videre har vi våre helseorganisasjoner
som tilsammen har en betydelig rekkevidde.

alle ungdomsorganisasjoner og dernest yr
kesorganisasjonene som også kan øve en

viss innflytelse påsin medlemmer. Den nors

ke lægeforening. som for øvrig allerede har
tatt saken opp. vil stå i en særstilling. men

alle yrkesgrupper vil telle med.
Alle disse organisasjoner må yte en kon

tinuerlig positiv påvirkning som gjennom

føres i stort og smått ut fra den oppfatning
at bru k av tobakk er en naturstridig og

skadelig uvane som er under avvikling. Når

den fikk bre seg så sterkt som den gjorde.
skyldtes det uvitenhet om dens sanne virk

ninger. som legevitenskapen nå har avslørt.
De unge bør gjøres kjent med de vanske

ligheter som røykere kan ha. på tross av

god vilje, til å slutte. De bør ta lærdom av
den avhengighet av tobakken som mange

slike røykere er kommet opp i, og være
takknemlig for at de selv er blitt advart

på forhånd.
Vi må ha klart for oss at for de unge er

røykingen en miljøskade som de i tilfelle

pådrar seg ut fra sitt behov for å hevde seg
og bli lik de voksne. Det er ikke noen fysio

logisk trang som ligger bak. Når miljøet
blir sanert med de midler jeg har nevnt,

Schweizerische Gehorlosen
Zeitung.

tikk). I løpet E.V den lange ferien er
det meget som er glemt, nå husker
de etter hvert igjen. Alle må opp
til veggtavlen og løse et regnestykke.
Oppgavene er ikke lette. Elevene
gjør det godt, og lærerinnen er for
nøyd. Ved slutten av timen arbei
der elevene for seg selv med opp
gaver fra regneboken. Snart er det
slutt på timen, og jeg må ga. - Jeg
skal til å stige inn i bilen, da en gutt
kommer løpende, jeg kjenner ham
igjen fra i går, jeg husker det venn
lige ansiktet hans. Han ber om å få
adressen til skolen i 7tirich, for han
vil skrive til skolen. Og jeg gir ham
adressen. De russiske og sveitsiske
døve har de samme problemer, der
er ikke sa stor avstand mellom dem,
og de vil gjerne komme i nærmere
kontakt.

STAVANGER-SKOLEN

STATISTIKK

Ved døveskolen i Sofia gjennom
fører man nå et 2-årig forberedelses
kurs for døve og tunghørte som vil gå
videre til realskole og fagskole. Det
undervises i følgende fag: Kjemi,
biologi, elektroteknikk, fysikk, øko
nomi, bildende kunst og gymnastikk.

Bulgarias døveforbund yter økono
misk hjelp og stipendier til de hør
selskadde elever ved real- og fag
skolene.

Høyere undervisning
i Bulgaria

8.570.400 kr. har Stortinget be
vilget for døve og tunghørte for 1966.
Stavanger off. skole for døve får
388.400 kr. I inntekter fra fylkes
tilskottet og salgs- og leieinntekter
er det regnet med 86.800 kr. i 1966.

Fra 1. januar blir det opprettet
en ny stilling som husmor ved skolen.

88.7% av de døve i Bulgaria er
født på landet og bare 11.3% i byene.

I dag bor 810/0 av de døve på
landet. Dette er betydelig mere enn
for befolkningen som helhet. Av de
hørende bor bare 65.8% på landet. _.
De fleste døve bor i fjellområdene.

Det er forholdsvis flere menn enn
kvinner som mister hørselen. For
holdet er 100 menn til 81 kvinner.
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FORLO"IlELSE
er inngått mellom Kari Mette

Ellingsen, Oslo, og Reidar Blakstad,
Kristiansand S., p.t. Oslo.

70 AR
21. januar fyller Thorstein Tellef

sen, Klosterskogen, Skien, 70 ar.
Bare et år etter at Skien-Tele

mark Døveforening ble stiftet, kom
han inn i foreningen, og har siden
vært medlem, unntatt i de 12 årene
han bodde i Fredrikstad. Og en grei
og hyggelig mann har han bestandig
vært i foreningen. I styret satt han
i mange år, og som den store skøyer
og festmann han bestandig har vært,
var han nesten selvskreven som for
mann i festkomiteen. Dette var
mere slitsomt før, forteller han. Alt
måtte de kjøpe inn selv og bære til
lokalet. Det skulle pyntes, og pro
gram skulle ordnes. Men medlem
mene visste at alt var i gode hender
når Tellefsen lovet å ordne fest.

Juletrefest

Møre og Romsdal Døveforening av

holder juletrefest i Den nye Ung

domsheimen på Rutebilsentralen i

Alesund, lørdag 8. januar kl. 17 (5).

Det vil bli sørget for god under

holdning. likesom det vil bli god

bevertning. varm mat og hyggelig

samvær.

Vi ønsker alle døve med deres

familie og kjente hjertelig velkom

men til hyggelig fest.

Søndag 9. januar. blir det guds

tjeneste i Volsdalen interimskirke.

Styret.

8

Tidligere var hans store hobby fri
luftsliv og fiske. I sin ungdom drev
han også med litt idrett: Fotball og
skøyter, og i løp har han flere pre
mier. Nå tar han det mere med ro og
ofrer seg mest for familien.

Thorstein Tellefsen er født i Hor
ten. Han gikk på døveskolen i Hol
mestrand, og husker godt sin første
lærerinne, Ragna Berg. Hun var dyk
tid og meget streng, men de savnet
henne da hun flyttet til Oslo. - Han
har i hele sitt liv arbeidet i skotøy
bransjen, først 4 år i Oslo, så 3 Y2 år
i Tønsberg, 12 år i Skien og 12 år i
Fredrikstad. I 1947 kom han tilbake
til Skien og begynte ved Hera Sko
fabrikk, der han arbeidet til fabrik
ken ble nedlagt 1. juli 1965. - For
50 års medlemskap fikk han i 1964
en flott blomstervase i tinn av Sko
tøyarbeidernes Forening.

Tellefsen ble gift i 1921 med Marie
Juveland fra Holla. De har 2 barn,
Anne Lise og Rolf. Rolf, som er av
delingsingeniør ved Skien bygnings
vesen, har utarbeidet tegningene til
feriehjemmet Solhøy's utbygging.
Marie og Thorstein fører et gjestfritt
hus, og har fått en stor krets av
døve og hørende venner.

Vi gratulerer jubilanten!

It" ".,
L DØDSFALL" !.J
ANNA JOHANSEN

Et framtredende æresmedlem av
De Døves Forening, Trondheim,
vandret bort 5. desember, 74 år
gammel.

Fru Johansen ofret hele sitt liv
for Døvesaken og omsorgen for sine
døve medmennesker. Selv var hun
hørende og gift med Lunde Johansen.
De levde et harmonisk og lykkelig
ekteskap. Ekteparet samarbeidet i
foreningens tjeneste med ledelsen av
foreningens gård en årrekke, som for
retningsfører og visevertinne. Ellers
var fru Johansen i sine yngre år ak
tivt medlem i Døves sykekasse, i
Døves kvinneforening og i fest- og
basarkomiteer. Fru Anna Johansen
var et stort menneske, en mektig
kvinneskikkelse som satte dype spor
etter seg. I Døves menighet var fru
Johansen i alle år aktiv og ytte god
arbeidsinnsats i Døvekirkens Dame
forening. Hennes lune og vennlige
framferd skaffet henne mange ven
ner, og venner for hele livet.

Vi lyser fred over Anna Johansens
minne og takker henne for hva hun
var og hva hun ga, og bøyer oss i
takknemlighet og ærbødighet.

*
Under fru Anna Johansens bi

settelse i Tilfredshet Kapell lørdag
11/12 spilte organisten orgelkoraller
mens sørgeskaren tok plass. Det såes
kranser fra familien, Døves menig
het, Døvekirkens Dameforening og
De Døves Forening. Strykere og or
ganist innledet med «Mot kveld», og
unisont ble sunget «Bedre kan jeg
ikke fare.» Døveprest Wetlesen talte
ut fra 62. salme, 6. vers: «Bare i hap
til Gud, vær stille, min sjel.» Presten
bar til slutt fram en varm takk fra
avdødes mann, barn, svigerbarn,
barnebarn og den øvrige familie, fra
Døvekirkens dameforening, venner
og kjente. Etter talen ble sunget,
«Lykksalig, lykksalig». Det ble ned
lagt kranser fra Døves menighet ved
H. Moe og fra De Døves Forening
ved H. Greftegreff. Under kistens
senkning spilte musikerne "Stjerne
sangen», og til sist ble sunget «Den
store, hvite flokk». H. Moe

5Oår i styret!
Abo døveforening gjorde stor stas

av sitt æresmedlem Elias Savisaari
pa 75 års dagen hans, 20/10. Men
så er han også noe utenom det van
lige. Hele 50 år har han sittet i styret
for døveforeningen i Abo (den nest
største i Finland). Videre har han
sittet i forbundsstyret, vært aktiv i
avholdsarbeidet, idrettsarbeidet m.
m. I omtalen av ham brukes det så
sterke uttrykk som at det ikke fødes
flere enn Em slik mann hvert år
hundre.

Elias Savisaari er dessuten far til
Runo Savisaari, som nå er formann
i det finske døveforbund og hoved
redaktør for forbundets tidsskrift,
Elisa Jaakkola, den kvinnelige finske
mester-tolken, samt døvepresten
Eino Savisaari, som har oppholdt
seg i USA et par ar, men nå er kom
met hjem igjen.

Også vi vil gjerne sende heders
gubben Elias Savisaari vår hilsen!

Red.

Obs! Døve kommer; TV!
4/1 kl. 20.30: «Talende hender», ved

Albert Breiteig (og noen døve). Et pro
gram om tegnspråket. Varighet: 25
minutter.



NYTT FRA FORENINGENE
Oslo-nytt

I oktober holdt De Døves Forening basar,

som innbrakte netto kr. 3.353.-. Vi retter

en varm takk til basarkomiteens formann,

Tore Solberg, populært kalt «Onkel Skrue».
og til hans flinke medarbeidere, for god
innsats.

*
Anton Hauge er blitt ny formann i ung

domsklubben. Han har dessverre nå en tid
ligget på sykehus.

*
Vi har hatt besøk aven kjær gjest, arbeids

konsulent Konrad Rendedal fra Bergen, som

har oppholdt seg i Oslo ca. 3 uker for å
bistå døve med råd og hjelp.

*
De Døves Forening holdt medlemsmøte

22. oktober, hvor man behandlet bl. a.

ansettelse av sosialarbeider i foreningen. I

denne viktige stilling ble Harry Landen an
satt, til verdifull hjelp for både styret og

alle de døve i Oslo og omegn. Vi ønsker
ham velkommen.

Ca. 30 døve fra Oslo var med på den vel

lykte turen som Vestfold Døveforening ar
rangerte til Ålborg 22.-24. oktober. Den

populære reiseleder var Alf Melgaard, assi
stert av den flinke Asbjørg Markussen fra

Frelsesarmeen. Det deltok ellers døve fra
Østfold. Drammen og Skiens-foreningen.

Vi sender Alf Melgaard vår varmeste takk
for en flott tur. Etter deltakernes begeistre

de lovord å dømme. har turen gitt mersmak.

*
Tillitsmannsmøte ble holdt i lille-salen i

foreningen onsdag 10. november, hvor man
planla terminlisten for første halvår 1966
m.h.t. møter og fester. Frammøtet var dess
verre langt fra så godt som det burde vært.

Ungdomsklubben
flink lest~arrangør

Lørdag 6. november arrangerte Oslo Dø

ves Ungdomsklubb en meget vellykket fest

i døveforeningens lokale. Sjelden har man
sett en så pen ungdoms-flokk som denne,

representert av døve og tunghørte og noen
få hørende venner av dem. samlet 150 per
soner. Stemningen var på topp fra først til

sist.
Man måtte bli henført i feststemning med

det samme man kom inn i lokalet, slik det

var pyntet med dempet belysning og mor-

somme kulisser som bidro til å skape en

stilig festramme over det hele. Mesteren for

dekorasjonene (godt assistert av sine flinke
medarbeidere) var festkomiteens formann.

den galante, belevne herre Arne Nyberg.som

var suveren til å opptre som enslags hov

mester, kelner og leder. I en kort. men god

tale. ønsket han alle velkommen og uttryk
te sin glede over at så mange hadde
funnet veien til festen.

Det var også en overraskelse å se klu b
bens formann, Anton Hauge, som for tiden

er sykepermittert. Han hadde fått permisjon

av legen for å delta på festen. Ja, den Anton!

Om det var for å overvåke festkomiteen

eller for å se på det svake kjønn, skal være
uvisst.

Det ble servert lekre smørbrød og fris
tende hjemmebakte kaker, og kaffen var

absolutt førsteklasses. det må jeg si som

erfaren husmor. Kom ikke og si at ungdom

men ikke kan sine saker. Av forfriskninger

var det Coca-cola og brus å stille den verste

tørsten med. Her så vi ikke noe øl. og jeg
tror neppe det var noen som savnet det
heller.

Man koste seg utover kvelden med eggen

de dansemusikk etter velvillig bistand av

den alltid snille og hjelpsomme sjarmøren

Jan (Irmas forlovede) som hadde alle platene

under sin kontroll. Særlig var «Jenka» i
vinden, og den måtte undertegnede prøve

seg på.

I pausen ble den gamle, men alltid popu
lære filmen fra 1952. «Det spøker på hytten»,

introdusert ved vår kjente revyskuespiller

Ragnar Saltnes, som ga et kort innblikk i

hvordan filmen hadde blitt til. Den gjorde

stor lykke blant tilskuerne. Deretter var
det en pose/ballong-konkurranse mellom 6
herrer fra Drammen og 6 fra Oslo. Resul

tatet ble at Oslo vant knepent over Dram

men. Flott gjort!
Litt utenom det vanlige ble det for første

gang servert en populær drikk (som brukes

meget på ungdomsfester for hørende) som

består av kald the med is-biter. med sukker
(etter smak og behag) og eitron. Den gjorde

mer eller mindre lykke. Jeg ønsker bare å

kommentere med: Bedre lykke neste gang,

og friskt mot Anthonius ...

Senere fikk vi servert natt mat som seg

hør og bør, på motevis i kø og småkjekling :
«Nei, det er min tur, nei, du, still deg bak».

osv. Morsomt likevel. For hovedsaken er jo

at nesten alle fikk suppe. Nesten, skrev jeg
ja, for min santen var det klart suppen gikk

som varmt hvetebrød (kompliment til fest

komiteen). Det var ny ... y ... de ... Iig

grønnsaksuppe med kjøttboller i og med
fransk pariserloff til (også med smør på).

Suppen smakte så fortjusande, så det var

bare så inderlig synd at komiteen ikke hadde
sørget for større forsyning. For ettersom

det kom meg for ørene,var det flere herrer
som ikke fikk suppe før det ble meldt:

«Utsolgt» !
Til slutt må vi her få rette en hjertens

takk til de flinke, ja, rasende flinke og sym
patiske verter og vertinner: Anton Hauge,

Arne Nyberg, Reidar Blakstad, Trond Wil
helmsen, Trygve Bjerck og Børre Haavik.

Marit Strøm, Anne Gloslie, Margareth Far
stad, Annie Haugen, Elisabeth Nordli og

Åse Allersen. (Unnskyld at jeg har nevnt
herrene først).

Et trefoldig hurra for festen. som ble en
suksess.Som det heter i sangen: «En ungdom

som er sterk og sunn. er hele folkets æres
sak ... »

Kole.

Program for Drammen

GUDSTJENESTE OG JULETREFEST
I DRAMMEN

Gudstjeneste for døve og hørende i Bra
gernes kirke kl. 17.00 søndag 9. januar.

Etter gudstjenesten juletrefest på Har
monien, Øvre Storgate.

Entre kr. 7.00 for voksne og kr. 3.00 for

barn.

Program for
Skien-Telemark

Lørdag 8. januar: Julefest i Porsgrunn.

Program for Møre/Romsdal

22. jan.: Medlemsmøte.
5. febr.: Årsmøte.

19. febr.: Filmaften.
5. mars: Eventuelt foredrag om trafikk.

19. mars: Foredrag og film om Sunnmøre.

Program for Trondheim

Onsdag 5. januar 1966: Barnejuletrefest.
Entre kr. 2.50 pr. barn. - Voksne med

lemmer har adgang etter kl. 19.00.
Lørdag 15. januar 1966: Årsfest.

Oppslag om disse arrangementer vil bli

satt opp i lokalet.
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O S LO
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Bøndernes egen forretning

SKIPSEKSPEDIS.J ON

TRONDHEIM

Telegr.adr.: <,Shippinglund,)
Sentralb. 29692 . Telex 5036



proffselgere. Men så kom det et stort pro
blem. Hvordan skal så lotteripenger.e for

deles bJarot døveforeningene? Skal defordeles

etter tidli&ere innsats i loddsalget? Eller

skal de fordeles etter medlemsantallet til
hver forening prosentvis? Landsforbundet

tar nå selv 50%, og 50% fordele~ blant
foreningene. men dette ~kal forandres til

60% til landsforbundet. - Ohna kom med

flere problemer. og det ble flere etter hvert
som forslagene kom. Ohna nevnte så et

fond, som foreningene kan søke til når det

ble aktuelt med flere penger. men døvefore
ningene trenger alltid noe. Ohna lovet til

slutt å legge fram alle forslag han hadde
fått til landsstyremøtet.

Før han sluttet, spurte han Bergen Døve

forening om vi kunne ta ansvaret for å passe

fanen «Nordens Dova». som N.D.L. fikk
etter kongressen i sommer. Formannen,
Th. Sander, ble i strålende humør og var så

glad for ansvaret, for Bergen hadde ikke

noe minne etter den vellykte døvekongres
sen i sommer ...

Arv.

Ny korrespondent:

GØSTA ROUGNØ

Bergen: Blomster, fane, lotteri..debatt

Døves Dag
Vestfold Døveforening arrangerte søn

dag (26. september) «Døves Dag» med en

tilstelning i Sandar Herredshus. Møtet var
lagt opp som et opplysningsmøte for Døve

saken, og det var i anledningen dekket et
langbord hvor alle møtedeltakere samlet

seg til kaffe. De yngste foretrakk selvsagt

brusflasken ved siden av snittesmørbrødene.
På bildene over har vi tatt med et lite ut

snitt av forsamlingen.

Dagens hovedtema var døveskolen og dens
undervisning av døve barn. Det ble gitt en

interessant orientering fra skolens ledere,
og lærerne viste hvordan en drev undervis

ningen på de forskjellige trinn. En oppvis-

Konrad Rendeda! holdt en liten velkomst
tale, og fortalte at landsforbundets formann,

Eilif Ohna, ville fortelle om sin tur til Dan

mark, og om landslotteriet. Det var 18.

november.
Ohna fortalte om sitt besøk i forskjellige

døveforeninger i Danmark, og der hadde
han fortalt om de døves foreninger i Norge.

De danske døveforeninger har ofte egne

hus med festsal og hobbyrom og mye av
hva de måtte ønske seg. Han besøkte noen

r Sandefjord
ning som ga et bilde av nybegynnerstadiet

og mellomstadiet. Videre var det opptreden

av jenter som viste rytmisk gymnastikk.
(Vestfold Fremtid), Sandefjord.

øverste del av bildet viser en del skole

elever fra Holmestrand døveskole, og den
nederste del viser følgende fra venstre til

høyre: Unni Stokke (halvskjult), Edith

Larsen. far til en elev, formann Helene

Larsen. skolestyrer Odin A. Solberg, fylkes
mannens representant Sverre Brutveit. fru

Solberg og Alf Melgaard. Representanten fra
Sandar kommune, Liv Haavaldsen. er ikke

med på bildet.

døveskoler også, og nevnte hvilke gode mu

ligheter de har i Danmark.

Han gikk så over til landslotteriet, og
spurte hva vi syntes om lotteri hvert år,

mot nå annethvert år.
Før han gikk videre, overrakte han bloms

ter til Bergen Døveforening vi formannen.
Th. Sander, en forsinket oppmerksomhet

fra 85 års festen på Fløien.
Han gikk så tilbake til landslotteriet igjen

og nevnte at det var tanken å ansette tre

Vår Bergens-korrespondent. Harald Nes
se, har stadig vært forhindret i å få gjort sIn

jobb som korrespondent for Tegn og Tale.
Han har derfor bedt seg fritatt.

Som ny korrespondent for Bergens-om

rådet er tilsatt Gøsta Rougnø, kanskje bedre

kjent som gårdsgutten Arv i skuespillet
«Maskerade».

Vi takker Harald Nesse for samarbeidet,

og så ønsker vi «Arv» velkommen i jobben.

Red.

BASAR TIL INNTEKT FOR
FERIEHJEMMET «RISPERLEN»

I Døveforeningens lokale var en hel vegg

full av gevinster som skulle loddes ut på en
kveld, 11. november. Det så tvilsomt ut om

det ville bli tid nok til så mange gevinster.
Noe over at halvt hundre av Døveforenin

gens medlemmer møtte opp. med full sed
delbok.

De fram møtte koste seg først med kaffe
og rundstykker.

Loddsalget begynte. og loddene var vekke
like fort som en bløtkake i et barneselskap.

Loddene ble trukket. og vinnerne smilte så
pent at en kunne tro det var tennene de

hadde vunnet, og som måtte vises fram. Det

går ikke an å nevne hver eneste gevinst.
men her er en liten liste: Strykejern. sa

longbord, gulvryer. bestikk. kaffe i bokser.
lommelykter, gardiner, duker. osv.

Da det led utpå kvelden, begynte med
lemmene å grave dypt i seddelboken. og

noen gikk hjem fordi de var nesten blakke,
men de fleste hadde vunnet ett eller annet.

Feriehjemmet fikk en pen nettofortjeneste
på godt over tusen kroner. Arv.
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Ungdomsklubben arbeider godt
Døves Ungdomsklubb. Bergen. hadde unntatt i ferien. Dessuten 10 styremøter. 1

årsmøte mandag 6. desember. med bra medlemsmøte. 3 fester med stort besøk
frammøte. Den fyldige beretningen viste at (hvorav 2 fester med premiere på egne
klubben arbeider godt. Det ble uttrykt filmer). utflukt til Kvamskogen. til ferie-
skuffelse over at det var mottatt så lite hjemmet med dugnad og pølsefest. en film-
økonomisk støtte fra kommunen i 1965. kveld. en underholdningskveld for «de
Likevel var deltakerne på årsmøtet opti- voksne». o.a. Teaterutvalget og filmutvalget
mistiske. har arbeidet godt og med store resultater.

Av årsberetningen gikk fram at klubben Konkurranser i forskjellige spill er holdt
har hatt faste mandagssamvær hele året. mot elevene på yrkesskolen. Folkedans-

( ~
"Døves Volvo-lotteri"

.Trekningsliste

Loddnr. Gev.nr. Loddnr. Gev.nr. Loddnr. Gev.nr.
19.083 21 170.502 55 396.783 15
21.148 95 171.177 71 407.460 6
22.237 51 176.454 59 413.530 33
37.429 60 176.505 11 419.581 40
52.970 92 177.911 14 437.580 89
58.844 77 179.983 84 443.112 24
62.180 53 188.110 2 447.986 83
65.637 67 191.950 68 459.288 27
69.187 36 194.971 5 474.812 69
70.433 73 200.180 39 489.455 38
71.527 13 201.176 72 492.915 79
81.096 8 224.902 37 494.804 48
84.560 58 238.709 4 500.607 62
84.831 50 252.776 87 502.643 66
87.470 70 258.356 56 503.761 7
89.663 17 258.484 61 508.056 3
92.295 34 266.031 41 511.4-31 49
98.626 81 268.798 30 513.412 12
99.565 80 278.370 25 518.369 18

103.078 32 292.910 100 527.014 35
107.633 22 305.817 88 553.631 9
114.163 93 322.847 82 574.894 l
114.580 42 325.381 20 592.695 76
115.089 91 332.422 94 600.372 19
118.877 75 352.339 54 601.992 86
119.824 63 362.396 98 608.763 29
124.163 52 365.060 47 608.865 46
133.185 96 366.826 97 611.508 57
133.740 43 370.4.64 10 614.406 74
135.076 64 375.438 78 620.120 65
148.115 99 379.360 90 639.079 16
150.303 31 380.109 85 641.883 45
154.512 23 386.650 28 658.427 26
159.531 44

Rett trekning bevitnes:
BERGEN POUTIKAMMER

Rolv Hansen. Øivind Bergås.

\..
Politioverbetjent. Politibetjent.
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kurset ble også meget vellykt. og danserne
har hatt 3 oppvisninger. Det er foretatt
dugnad med oppussing av Døveforeningens
styrerom. 9 av medlemmene deltok i Nor
disk Ungdomsleir for døve. Klubben er inn
meldt i Ungdommens Fellesråd.

Medlemstallet viste 35 aktive. Elevene på
yrkesskolen er da ikke medregnet.

Valgene ga følgende resultat: Formann
Toralf Ringsø. Nestformann Torfinn Trond
sen. Sekretær Harry Ellingsen. Kasserer
Hans Erik Tofte (+Th. Sander oppnevnt av
Bergen Døveforening.) Varamenn: 1. Bir
git Torsteinsrud. 2. Erna Sørheim.

Revisor Terje Karlsen. med Erling Buanes
som varamann. (Den andre revisoren opp
nevnes av Bergen Døveforening.)

Repr. til formannsmøtene: Formannen
og nestformannen. Varamenn: 1. Hans Erik
Tofte. 2. Harry Ellingsen.

Materialforvalter: Ulrik Sverdrup. Hi
storiesamler: Sigmund Ness. som skal samle
i album fotos og avisutklipp fra klubbens
virksomhet. samt lysbilder.

Valgkomite: Jon Olafsson. Gotthard
Langeland og Marta Sygnestveit.

Årsmøtet ble preget av livlig diskusjon.
som viste at interessen for klubben er stor
og god.

Program for Bergen

1/1 lø: Gudstjeneste på Døves Aldershjem
kl. 17.

4/1 ti: Stengt.
6/1 to: Servering.
11/1 ti: Dameklubben.
12/1 on: Døveforeningens styremøte på kon

toret kl. 19.30.
13/1 to: Mary Fristad forteller fra sitt opp

hold i USA.

15/1 lø: Døveforeningens julefest på
Grand Hotel Terminus kl. 18.30. (Se
annonse side 16.)

16/1 sø: Gudstjeneste på Døves Aldershjem.
17/1 ma: Idrettsklubbens styremøte kl. 18.

Ungdomsklubben kl. 20.
18/1 ti: Dameklubben.
20/1 to: Frelsesarmeens juletrefest i fore

ningen kl. 19.00 v/ døveoffiser Kelly Sme
vik. Bevertning. Gratis adgang for alle
døve.

24/1 ma: Ungdomsklubben.
25/1 ti: Dameklubben.
27/1 to: Menighetsaften.
29/1 lø: Sjakklubbens 20-årsfest i forbindel

se med bykamp i sjakk mot Stavanger.
30/1 sø: Gudstjeneste i St. Jakobs kirke.

Offer til Døves Aldershjem.
31/1 ma: Ungdomsklubben.

Senere:
(De viktigste datofestede programposter
senere i første halvår.)
3/2 to: Havstad-aften.



9/2 on: Sjakklubbens årsmøte.
1'2/2 lø: Ungdomsklubbens fest.
17/2 to: Menighetsaften.
24/2 to: Døveforeningens årsmøte.
26/2 lø: Idrettsklubbens vinterfest.
5.-6/3 Iø-sø: Idrettsklubben arrangerer

Døvemesterskapet på ski på Voss.
8/3 ti: Dameklubbens årsmøte.
10/3 to: Døveforeningens medlemsmøte.

Forslag som ønskes behandlet på Norske
Døves landsforbunds landsmøte.

17/3 to: Menighetsaften.
23/3 on: Formannsmøte.
26/3 lø: Ungdomsklubbens fest.
16.-17/4 lø-sø: «Stevne» på Kvamskogen.
21/4 to: Døveforeningens med lemsmøte.

Behandling av beretning og regnskap for
landsforbundet. Saksliste og innkomne
forslag til landsmøtet.

1/5 sø: Servering og arrangement v/ id
rettsklubben.

7.-8/5 lø-sø: Dugnad på døvehytta. (Tak
arbeid.)

17/5 ti: Servering og arrangement i fore
ningen.

19. mai (Kr. Himmelfartsdag) åpner lands
møtet i Drammen. som fortsetter 20. og
21. mai.

22. mai blir «De unge døves kulturdag» i
Drammen.

28.-30/5 lø-sø-ma: Pinsestevne (i Ulvik

eller Rosendal?).
4/6 lø: Døveforeningens 86 års fest (på

Døves Aldershjem).
11.-12/61ø-sø: Ungdomsklubbens dugnads-

tur til feriehjemmet.
15/6 on: Formannsmøte.
18.-19/6 lø-sø: Dameklubbens landtur.
25/6 lø: Idrettsklubbens St. Hansfest på

hytta.

Saltens Døveforening
får prektig feriehjenl

Plass til 40 overnattings,gjesrer

1 Møllebekken Feriehjem på Kistrand

Ragnar Woll
formann i Drammen

Det er kommet melding til forbundskon
toret om at Ragnar Woll er valgt som ny
formann i Drammen og Omegns Døvefore
ning.

Vi avventer referat fra foreningens års
møte.

MYE SPORT?
Enkelte vil nok undre seg over at det er

hele 5 sider sport i dette nummer. mot nor
malt 3 sider. - Dette kommer av at det var
så lite sport i forrige nr. at vi synes vi må
ta det igjen. av hensyn til sportsfolket.

Red.

GODT NYTT AR!
Sven Torgersen m/ fam .. Hamar (som

dessverre var uteglemt i julehilsnene i for
rige nummer).

- Saltens Døveforening har i noen
tid arbeidet med å få et feriehjem
for foreningens medlemmer og andre
døve, og dette er nå gått i orden, kan
formannen i feriehjemskomiteen,
bokholder Ragnar Hansen, Bodø,
fortelle til Nordlandsposten.

- Av Norges Statsbaner har vi fått
kjøpe et prektig hus inne ved Møl
lebekken på Kistrand, og stedets
navn vil vel bli Møllebekken Ferie
hjem. Det står på leid grunn, men
vi håper i sin tid å kunne skaffe oss
den fornødne jord til huset også.

Huset, som er i to etasjer, har en
grunnflate på 180 m t , og kjøpesum
men er betalt av foreningens opp
sparte midler. IL etasje er det kjøk
ken, en stor spisesal, dagligstue, gar
derobe, et lite kontor og to soverom.
I 2. etasje er det ikke mindre enn
8 ganske romslige soverom. Det
skulle da uten vanskeligheter kunne
overnatte 35-40 mennesker der.

En god del inventar fulgte med i
salget - senger, bord og stoler og

varmtvannsbeholder på kjøkkenet.
Vann og lys er innlagt. På kjøkkenet
er det en stor vedkomfyr, panelovner
på alle værelsene.

Men selv om det fulgte mye med
ved salget, er det likevel mye som
må skaffes - jeg kan nevne servise,
kjøkkenutstyr, sengetøy og liknen
de. For å klare dette håper vi på
støtte fra Feriefondet, og det kan
også bli aktuelt å søke å skaffe inn
tekter ved den første tiden å ta
imot overnattingsgjester i sommer
sesongen. Men naturligvis vil alltid
døve - fra distriktet eller fra andre
steder i landet, være fortrinnsberet
tiget til plass.

Det heter feriehjem, men det ve
sentligste bak dette huskjøpet er
å skaffe de døve et fast møtested,
hvor de kan være sammen og drøfte
saker av felles interesse. Det har over
ordentlig meget å si for dem at de
på denne måten kan være hverandre
til hjelp og utvikling. Med tiden er
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høre ovafor de voksne døve. Denne
kontakten er cærlig verdifull for oss,
siden døve som regel mangler kon
takt med omverdenen.

- Hva er hovedproblemet i dansk
døveaxbeid?

- Blant. de mange problemer vi
tumler med, er utdannelsen det vik
tigste. Den tekniske utvikling går sa
hurtig at de døve har vanskelig for
a følge med. Tidligere hadde vi for
eksempel teknisk aftenskole, hvor
døve satt blant hørende elever. Na
er den omgjort til dagskole, og vi
møter praktiske tolke-problemer. De
døve har rett til samme utdan
nelse com lindre!

- Er dette et knesatt prinsipp hos
danske myndigheter?

- Nei, ikke ennå, men vi hevder
det. Hvor den døve har evnene,
skal han ogsa få mulighetene. Det er
forresten svært vanskelig for oss a
vinne innpass i sta.tlige og kommu
nale etater. Under forutsetning av
at han er kvalifisert, må den døve
ha rett til slike offentlige stillinger,
på like fot med andre.

- Gis der muligheter til høyere ut
dannelse for døve i Danmark?

- Det går meget bedre, ti døve
tok rea.lskoleeksamen i var - tre år
etter at vi har fått skolen. Døve kan
godt følge med, når de far sjansen,
fastslar Plum. I København er der
for øvrig en døv elev ved Handels
høyskolen, han tar sikte på å bli
revisor.

- Filmarbeidet vårt har gjort store
framskritt, 5iden vi begynt.e med
det, forteller den danske døvefor
bundsformannen.

- Fakti:Jk cl' det talefilm uten lyd
vi lager. Vi gjenforteller litteratur,
tar opp kulturelle emner og lager al
men opplysningsfilm. Nylig har vi
også laget en diskusjonsfilm hvor
åtte døve drøftet emnet: «Bør hus
truen har arbeid utenfor hjemmet?"
Denne filmen engasjerte de medvir
kende døve i den grad, at de bb sit
tende i studio og diskutere lenge etter
at innspillingen var ferdig.

Produksjonen av disse filmene kos
ter bare tiende-delen av det en vanlig
lydfilm kommer på. Dette betyr at
vi kan lage 20 filmer i ar. Det er an
satt en døv filmprodusent til arbei
det.

I høst skal vi gjøre et forsøk, som
tar sikte på å skaffe døve sin egen
filmframviser. Blinde har sine lyd-

Filmer for døve - i Danmark

Som det første land i verden, er
Danmark begynte å produsere film
for døv,~. Myndighetene har satt
disse filmene i klasse med lydbånd
for blinde, og dette aret er det gitt
en statsbevilgning på 140.000 kro
ner til film-produksjonen Neste mål
er å skaffe hv·er døv en filrnframviser.

Konstruktør Ole Munk Plum, som
er formann i Danske Døves Lands
forbund, forteller dette til «Bergens
Tidende».

- Vi 'døve i Danmark har vært
heldige og blir hørt i sosialdeparte
mentet, gjennom et spesielt utvalg 
Døvenævnet. Som medlem av dette
utvalget er det mitt inntrykk at so
sialministeriet vårt er meget lyd-

-..... ..

Vi sender bladets lesere, medarbeidere og

annonsører de beste ønsker om et godt nytt

år, med takk for all interesse og hjelp i året

som er gått. TEGN og TALE

Thorbjørn Sander, redaktør

-L ••

det da meningen at vi skal fa i gang
kurser av forskjellig slag derinne.

J eg må til slutt få lov til il. si at
skulle det være noen av Døvesakens
venner som er interessert i il. hjelpe
oss med utstyr, penger eller på annen
måte, så er vi naturligvis meget
takknemlige, sier Ragnar Hansen til
Nordlandsposten.

I Japan døde for en tid siden et
esel. Mange dyrevenner sørget over
det, for dette var ikke noe almin
nelig esel. Det var berømt på grunn
av sine gulltenner. Men hvordan
fikk eselet gulltenner? Jo, det var
med troppene i den japansk-kine
siske krig i 1937 og måtte dag etter
dag slepe på den tyngste last. Det
overlevde krigen og var i mellom
tiden blitt 30 år gammelt. Det er en
ganske anselig alder for et esel. Men
tennene var blitt dårlige og var nå
mest bare noen stumper. Det var
vanskelig for eselet il. fa maten i seg,
og det holdt på a sulte ihjel. Da ble
det sendt til tannlegehøyskolen
i Tokio, og der laget dyktige tann
leger et gebiss med gulltenner til
eselet. Det kostet 8.000 tyske mark
- og med disse gulltenner kunne det
gode eselet igjen bite og tygge
skikkelig.

Nå døde det av alderdomssvakhet.
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båndopptakere - hvorfor skal ikke
vi ha filmframvisere ? I første om
gang vil vi fordele 20 framvisere og
framstille kopier av filmene i 8 mm
størrelse. Erfaringene vi gjør med
dette forsøket, skal danne grunn
laget for et framstøt slik at vi kan
skaffe alle familier, hvor der er en
eller flere døve, framvisere.

- Er det mulighet til nordisk sam
arbeid om filmproduksjonen?

- Det skulle jeg tro.

Første døve tysker
med

ingeniør..eksamen
I Sambandsstatene, hvor de nå i

100 år har hatt høyskole for døve,
er ikke fagskole- og høyskolestudium
for særlig begavede døve noe nytt.
I Tyskland er det betydelig vanske
ligere for en begavet døv ungdom
å gjennomføre sin menneskerett til
«fri utfoldelse av sin personlighet»
(artikkel 2 i grunnloven), - i denne
vår barske virkelighet. Bare i 2 av
storbyene kan han oppnå en mellom
eksamen i bygningsfagklasser for
døve: I Hamburg og i Dortmund.
Etter dette, er det ingen flere skole
muligheter lagt til rette for den som
har evner og vilje til å nå lenger fram.

Dessto gledeligere er det når det
har lykkes en ung døv å overvinne
alle vanskeligheter: Werner Nothen
fra Essen besto i juli eksamen som
ingeniør i oppmålingsteknikk ved
den statlige ingeniørskole for byg
ningsvesen. Den som består denne
prøve med minst «Godt» i karakter,
blir karakterisert som «høyskole
moden». Vår døve 22-åring oppnådde
begge deler.

Werner Nothen er sønn av ing.
J. Nothen, som er professor ved den
tekniske høyskole i Munchen. Etter
en øresykdom da han bare var 9 må
neder gammel, ble Werner fullsten
dig døv. Fra 1949 til 1957 var han
elev ved døveskolen i Essen, og var
her en meget flittig og begavet elev.

I 3 år deretter gikk han på byg
ningsfagskolen for døve i Dortmund,
og fikk her sin statlige eksamen for
«mellom-prøven». Så fulgte da 3 år
som oppmålingstekniker ved Essen
kommune (1960-63). Samtidig del
tok han i fagundervisningen ved den
normale yrkesskole, som eneste dø
ve, foruten i fellesundervisningen ved

døve-yrkesskolen i Essen. Han skaf
fet seg sine kunnskaper ved lære
bøker og ved nedskrevet undervis
ningsstoff fra sine hørende kamera
ter. Etter god avslutningseksamen
studerte han 5 semestre ved oven
nevnte ingeniørskole, og her også
med godt resultat. Også i denne siste
skolen fant han blant sine hørende
medstudenter hjelpsomme kamera
ter som «hørte» for ham og skrev for
ham. Men hovedsakelig var han hen
vist til utrettelig arbeid på egen
hånd. Hans store dyktighet i munn
avlesning var ikke tilstrekkelig til at
han kunne følge med i forelesnin
gene. Stor begavelse og en jern-flid la
grunnen for det fine resultat. Hertil
hjalp også den menneskevennelige
innstilling fra kamerater og lærere,
så vel som enestående støtte fra for
eldrene. Den unge ingeniør vil nå i
2 år arbeide ved inspektørlinjen ved
byen Essens oppmålingsvesen, hvor
han etter 6 nye år kan bli over
inspektør.

Deutsche GehOrlosen-Zeitung.

Bra i TV
2. juledag

Døvegudstjenesten som ble sendt
fra TV-studio 2. juledag var avgjort
en av de beste. Hovedpresten for
døve, Conrad Bonnevie-Svendsen,
gjorde det svært enkelt, og med «le
vende» minespill supplerte han godt
sitt pene tegnspråk. Men av og til
var han nok litt for hurtig, slik at
enkelte ord gikk en del av de døve
forbi. Det gjaldt nok å holde seg
innenfor den knapt tilmålte tid som
TV-programmet satte.

Kameramennene gjorde det gans
ke bra denne gang. Det er vanskelig
å forstå hvorfor 2 av versene ikke
ble tolket, men dette er jo en baga
tell. At vi noen få kort øyeblikk fikk
presten på avstand, hadde ingen
skadelig virkning denne gang, da
han kom i nærbilde igjen i rett tid.
Det klaffet meget godt. Bakgrunnen
var litt urolig, men ikke så meget
at det irriterte. Menigheten fikk være
i fred så meget som ønskelig.

Ja, det var avgjort for de døve
et meget godt program, som vi trygt
kan komplimentere både Bonnevie
Svendsen og kamerafolkene for.
Presten virket godt opplagt, ja, det
så ut til at han var i bedre form
enn på lenge!

Th. S.

oac:

En hilsen til folket;
Godt nytt år!
Jeg hilser med sol
og med glede. 
Begrav det gamle 
la ikke dets så?'
forvandles til hat
eller vrede ...

Jeg hilser deg, kamerat;
Godt nytt år!
Verden blir ung
i din hånd.
Og la alltid veien
på hvilken du går
være kantet med
brorskapets bånd!

Jeg hilser deg, bror,
som har ungdom og tro,
og søster i lag
og forening. -
Og så må vi alle
få bygge og bo,
for da får jo livet
en mening ...

Herman Lundsrud

Rettferd for de
handikappede!

Psykologistudentenes forening
støtter, ved kollektiv innmelding av
foreningen, aksjonen «Rettferd for de
handikappede».

Vi mener det er forkastelig at van
skeligstilte i vårt samfunn, enten det
er fysisk eller psykisk handikappede,
skal være avhengig av veldedighets
og tiggertiltak.

Det er en sterkt forsømt samfunns
plikt som må tas opp ved at de sty
rende myndigheter bevilger de nød
vendige midler.

Vi oppfordrer studentorganisasjo
ner ved universiteter og høyskoler
og gymnassamfunn til å støtte ak
sjonen ved kollektiv innmelding.

Resolusjonen ble vedtatt på gene
ralforsamlingen 26. november.

(Dagbladet) .
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Vikhov off. skole for tunghørte:

Ny skole til 6.5 mill. fører til at
elevtallet kan økes fra 40 til 120

Etter de siste planene er bygge
start for den nye Vikhov offentlige
skole for tunghørte i Malvik satt
til første uke i mai 1966. - Kostna
dene er beregnet til ca. 6.5 mill. kr.,
og anlegget er beregnet ferdig høs
ten 1968 - slik at byggetiden blir vel
2 år.

Vikhov offentlige skole er i dag
landets eneste spesialskole for tung
hørte. Skolen har i dag bare 40 elev
plasser - og de mange som nå star
på venteliste vil når den nye skolen
står ferdig, få mulighet til vanlig
skoleundervisning når ytterligere 80
plasser kommer i tillegg. Den plan
lagte skolen vil gi plass for 112 van
lige elever, samt for 8 observasjons
elever.

I en samtale med skolens styrer,
Olav Sørrno, får Adresseavisen opp
lyst at det er holdt prosjektmøte i
Oslo, og byggeplanene ble her en
stemmig godkjent. Alt er nå klart 
men bak dette ligger et stort for
arbeid - det som n står for tur er
anbudsinnbydelsen .

Den nye skolen skal reises like sør
for den gamle skolen. Undervisnings
bygget som skal reises, vil romme
gymnastikkfløy, 12 klasserom samt
spesialrom. I tillegg til dette skal det
også bygges internatbygg med sen
tralkjøkken samt bestyrer- og vakt
mesterbolig.

Når det gjelder den gamle skole
bygningen, vil den gi plass for kon-

BERGEN DØVEFORENING

lørdag 15. januar kl. 18.30. på Grand

Hotel Terminus.

Oksestek. dessert,

kaffe og kaker.

Gang rundt juletreet.

Kon kurranser .

Underhold ning.

Kr. 20. Ektepar kr. 35. (Gratis for døve

over 70 år.)

Anmeldelse til Gjerstad eller Sander.
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Byggestart første uke i mai 1966

torer, s2.mt en observasjonsavdeling
med ple.ss for 8 elever.

- Vikhov off. skole er den eneste
spesialskole for tunghørte her i lan
det - er det andre skoler av samme
slag under bygging?

- Ingen er under bygging - hvor
vidt noen er under planlegging tør
jeg ikke si noe bestemt om - det har
vært antydet - men jeg vet for lite
til å. uttale meg, slutter styrer Olav
Sørrno.

NAR VI SKALER FOR NYARET 
STAR KINESEREN Opp

Det er bare 300 millioner mennesker som

ønsker hverandre godt nyttår presis ved

midnatt. Mer enn dette antall tillater ikke

tiden. for solen skinner og jorden snurrer

rundt i sin bane. Tiden går sin egen gang.

så det ikke overalt i verden er kl. 12 natt

samtidig med oss. Det fins en del forskjell

i tid. og mens vi glade skåler inn nyåret.

går solen opp i India. - Mens vi lytter til

nyttårsklokkene. står kineseren opp, sam

tidig med at amerikaneren i New York be

gynner å spise middag!

10 «gode» råd
Om kunsten å påskynde h.ierteslag
og skaffe seg magesår:

1. Gå på kontoret om kveldene,
lørdager, søndager og hellig
dager.

2. Ta med deg arbeid hjem de
kveldene du ikke er på kontoret.
Pa den måten kan du gjenopp
friske dagens slit og bekymrin
ger.

3. Avslå aldri en innbydelse - si
alltid ja takk, all right, til alle
invitasjoner.

4. Si alltid ja takk til alle innbydel
ser til møter, banketter, komi
teer osv.

5. Spis aldri et måltid i fred og ro.
Innrett deg slik at du kan holde
en konferanse mens du spiser.

6. Anse fiske, jakt, golf, biljard,
kortspill, seilturer, spaserturer
osv. som sløseri med tid og
penger.

7. Vær overbevist om at det er
dumt å benytte seg av all den
ferie og fritid som du har rett
messig krav på.

8. Del aldri ansvaret med noen.
Bær alltid hele ansvaret. Ta
gjerne på deg ekstra ansvar.

9. Dersom arbeidet ditt krever
reising, innrett deg da slik at
du kan arbeide om dagen og
reise om natten.

10. Unngå aldri en diskusjon. Gi deg
i kast med alt.

*
I et blad for kontorfunksjonærer

leste jeg ovenstående 10 gode råd,
som vel er å regne som 10 meget dår-
lige råd. Karin Jensen.

I USA kan de døve

LESE TV-nyhetene
Det amerikanske TV-selskapet

ABC Television Network har innført
en ny metode i nyhetssendingene.
Før, når f. eks. det vanlige pro
grammet ble avbrutt for en ekstra
utsending, vistes bare et skilt med
«Ekstra nyheter» pa skjermen, mens
meldingen ble gitt muntlig.

Na kan de døve og hørselskadde
TV-titterne lese nyhetene i sammen
drag på spesielt utformede kort, som
vises på skjermen samtidig med at
hallomannen leser rapporten. Det tar
bare noen minutter a skrive ut disse
sammendrag, slik at selv meget vik
tige og hastende meddelelser kan
sendes på denne måten.

DØVE FOTGJENGERE MERE
UTSATT FOR TRAFIKKULYK
KER ENN DØVE MOTORFØRE
RE

Det hollandske bil-bladet «Kjøre
teknikk» meddeler at døvhet i al
minnelighet ansees å være en ulempe
i trafikken. Erfaringen har bevist det
motsatte. Døve motorførere kan
ikke påvises å ha høyere ulykkes
frekvens enn hørende. En antar at
den er betydelig lavere, men en sav
ner statistikk for a bevise det.

Den døve fotgjengeren er derimot
i Holland ti ganger mere utsatt for
ulykkestilfeller enn den døve bil
føreren, skriver bladet.



13.9 på korthekken i landskampen mot USA

Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, c/o Tandberg, Nils Juelsgt. 70, Oslo

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Den døve russiske hekkeløperen og

sprinteren Skomarokhov

Opplysningene om Skomarokhov
stammer fra Sverre Helgesen, som
undertegnede tror er sportsjournalist,
og som muligens var i Kiev under
landskampen Sovjet-USA. Sverre er
nemlig bror til den kjente skøyte
løperen Finn Helgesen. Skal nå for
søke li komme i kontakt med ham
for a høre litt mer om den fenome
nale Skomarokhov. De russiske døve
gjorde en flott innsats i USA, og
uttakningen var meget streng. Når
det gjelder Olympiader/sommerle
ker eller store internasjonale stev
ner, da skal man ikke si noe slikt
som: «Det viktigste er ikke å vinne,
men å delta». Jeg vil her få kritisere
Norges Døve-Idrettsforbunds fram
gangsmåte. Det har sa ofte hendt at
mange som har vist dårlig trening
og resultater blir tatt i betraktning
til uttaking til sommerleker. Noe
slikt må det være slutt med for
framtiden. Man må vurdere en. id
rettsmanns resultater de to siste
årene før man tar standpunkt. Man
skal ikke sløse bort forbundet pen
ger til ingen nytte. Og ikke bare det,
man må også ha en trener som skal
trene dem i god tid før avreisen.
Forbundet bør heretter gjøre noe for
å få idretten her i landet til å bloms
tre igjen på bred basis, den begynner
nå å stagnere helt. La oss se f. eks.
i alpin sport, som i flere år nå har
bestått av disse tre: Hans, Kjell og
Bryna. Hvor er etterkommerne?
Og fri-idretten, her er det noen få,
de fleste er kommet opp i årene.
Det samme med ski. Nei, na må for
bundet våkne, og klubbene må også
gjøre noe.Sett i gang så mange klubb
konkurranser som mulig, da kommer
sikkert interessen fram. Fotball og
håndball begynner nå å få herre
dømme her i Oslo. Da må forbundet
være forberedt på en mørk framtid
når det gjelder fri-idretten i sin hel
het. Men forbundets økonomi er slik
at det er helt umulig a ofre noe
slikt som instruksjon og trenings
leirer o.l. på en idrettsmann. Man
må ha lotteri for å få inn så mange
penger som mulig, men forbundet er
nå så å si hjelpeløs. Etter avtale og
kontrakt med Døves Landsforbund,
har forbundet ingen tillatelse til å
sette i gang lotteri, og må i stedet
tigge. Når det gjelder tigging, så er
det en simpel form når det gjelder
et forbund. Tigging benyttes bare av
klubber og foreninger o.l. Når for
bundet gjør slikt som å tigge, da
er det dårlig propaganda. Forret
ningsdrivende merker fort hvor dår
lig forbundet er stilt når det gjelder

mot USA, som ble holdt i Kiev i
sommer. Der skulle han starte i
110 m hekk sammen med den beste
russeren. Der ble han jumbo, men
tiden hans skal i hvert fall jeg ta
hatten av for, den lød på 13.9. Den
beste russeren hadde 13.8, men ame
rikanerne tok dobbeltseier her. Den
døve russeren kunne fått bedre tid,
for han startet 3 tiendedeler etter de
andre. Grunnen el' den at han er
fullstendig døv. Han kan ikke høre
startskuddet som fyres av bak på
10 m avstand. Derfor matte han
vente til alle andre hadde startet, så
la han i vei. Og alle journalistene
kalte ham for mannen med den ll.
hekken, når han måtte vente til de
andre hadde startet. Hadde han star
tet korrekt som de andre, da hadde
tiden hans vært noe rundt 13.7.

Tenk på det! Slik blir resultatet
nål' man trener riktig. Men det er
ikke bare hekk han er god i. Under
et internasjonalt stevne i Sovjet
startet han i 200 m, hvor han vant
over to av Russlands beste spesialis
ter, Michailov og Anisimov. Og i
200 ill hekk har han tangert den rus
siske rekord for hørende på 22.8,
som innehas av Bulanstjik. Det mer
kelige er at det er Bulanstjik selv
som har trent opp den døve mannen.
Nå er Skomarokhov kommet så
langt at han hører til eliten blant de
russiske idrettsmenn. Det er godt
gjort. De russiske eksperter på fri
.idrettens område spår en stor fram
tid for Skomarokhov. Han kan når
som helst sette russiske rekorder.
Jeg selv spår at han neste år setter
flere verdensrekorder for døve.

Nil vil jeg fortelle litt om den gode
idrettsmannen som gjorde rent bord
i hekkeløpene under de døves som
merleker i Washington. Den norske
troppen har sikkert sett ham og nm
ligens snakket med ham? Hva han
er god for, skal jeg berette om her.
Han er fra Ukraina, han var veldig
interessert i fri-idrett, og han var
ofte å se på treningsstevner i si n
hjemby. Treneren, som var hørende,
og som bare trente hørende idretts
menn, la merke til den døve mannen
som stadig fulgte med fra tribunen,
og treneren spurte sa Skomarokhov
om han ville prøve seg som hekke
løper. Til dette svarte han ja. Da
alle hørende var gatt, tok treneren
ham på prøve. Det viste seg med en
gang at han passerte hekkene med
eleganse, og han rev ikke en eneste
hekk, men tiden var så beskjeden
som 19.2. Så fortsatte treningen
stadig.

I Washington ble han nr. 1 på
14.6 uten å anstrenge seg, annen
mann brukte 15.5. Han vant også
400 m hekk på 52.5, nestemann
brukte 55.5, og i 4 x 400 m stafett
som Sovjet vant, der var han med.
Og pa 4 x 100 ble Sovjet nr. 2, der
var han med. I alt tok han tre gull
og en sølv.

I Washington var det slik at han
ikke hadde noen konkurrenter i det
hele tatt, men nål' han er hjemme i
Sovjet og konkurrerer med de beste
sovjetiske idrettsmenn blant høren
de, da er han god. Da han kom hjem
fra de døves sommerleker, fikk han
beskjed fra det russiske idrettsfor
bund at han var uttatt til årepre
sentere Sovjet under landskampen
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Individuelt: Lengde Spyd 200 m Diskos 1500 m Sum:
1. O. Artmann, D. 6.02 49.29 26.2 37.61 4.58.8 2744 p.
2. P. Mikkola, F. .... 6.03 38.61 23.6 24.05 5.04.0 = 2480 p.
3. Olli Lethi, F. .... . 5.40 40.70 24.2 18.83 4.22.8 = 2424 p.
4. Leif Strang, Sv.... 6.00 32.76 25.4 27.15 4.53.0 = 2357 p.
5. Teuvo Suutari, F. 6.19 44.62 24.6 30.37 = 2277 p.
6. Uno Svensson, Sv.. 5.30 34.95 26.2 24.87 4.53.6 = 2112 p.
7. Rolf Hansson, Sv. 5.12 48.95 27.0 24.31 5.34.0 = 2000 p.

Mange nye verdensrekorder
godkjent i 1965

økonomien. Norges Døve-Idretts
forbunds arbeidsmetode i dag er sa
gammeldags at den ikke gavner dø
vtaidretten i det hele tatt. Nye gre
ner som er kommet inn, nemlig fot
ball og håndball, blir ikke tilgodesett
i det hele tatt. Forbundets oppgave
er i\. ivareta døv ungdoms interesser
og krav. Jeg vil nå bare ha-pe pa det
beste, at altsomer galt blir rettet på.

Eivind Hegstad.

Nordisk serie i jem-kamp 1965:

Johnny Olsen snytt

for mesterskapet!

Det er sørgelig for Norge at det
ikke står norske navn på listen her 
mens to av våre gutter har deltatt
i år. Et eller annet har gjort at de
er blitt uteglemt.

Johnny Olsens resultat skulle vært
først på listen, sammen med Tore
Christiansens resultat på 5. plass.
(Red. har satt våre norske resultater
under, så vi kan sammenlikne.) Vil
det lykkes med framgang i det nye
året, er det ingen tvil om at Norge
vil komme på ledende plass - vi har
to til som vi håper vil komme med 
nemlig Reidar Brenden og Bjarne
Gunnerud.

1. Finland:
Pertti Mikkola 2480 p.
Olli Lethi 2424 p.
Teuvo Suutari 2277 p.

7181 p.

2. Sverige:
Leif Strang 2357 p.
Uno Svensson 2112 p.
Rolf Hansson 2000 p.

6469 p.

FRI-IDRETT - HERRER
100 yards: 9.3 sek. Edw. Wright,

USA, 5 m~j 1965 i Lcesburg, Florida.
100 m: 10.7 sek. E. S. Wright,

USA, 28/6 1965 i Wl:'.3hington.
200 m: 22.0 sek. V. Nikonov,

Sovjet 29/61965i Washington (tang.)
22.0 sek. J. A. DEvis, USA 30/6 1965
i Washington.

400 m: 48.9 sek. L. G. Djourouk,
Sovjet 1/7 1965 i Washington.

800 m: 1.55.1 min. L.G. Djourouk,
Sovjet, 29/6 1965 i Washington.

1500 m: 3.55.8 min. F. Cjiesurn,
Italia 1/7 1965 i Washington.

4 x 100 m: 42.8 sek. USAs landslag
2/7 1965 i Washington. 42.7 sek.
USAs landslag 3/7 1965 i Washing
ton.

4 x 400 m: 3.20.8 min. Sovjets
landslag 2/7 1965 i Washington.
3.17.6 min. Sovjets landslag 3/7 1965
i Washington.

DAMER
80 m hekk: 12.4 sek. Rita Wind

brake, Vest-Tyskland 19/5 i Liblar.
12.3 sek R. Windbrake, Vest-Tysk
land 13/6 1965 i Kaln. 12.0 sek. N.V.
Ivanova, Sovjet 30/6 1965 i Wash
ington.

200 m: 25.6 sek. R. Windbrake,
Vest-Tyskland 30/5 1965 i Liblar.

800 m: 2.17.4 min.Wanda Brzoska
Polen 30/6 1965 i Washington.

4 x 100 m: 49.0 sek. Sovjets lands
lag 3/7 1965 i Washington.

Høyde: 1.52 m. M. Manska, USA
2/7 1965 i Washington.

Kule: 12.99 m. F. Varakina, Sov
jet 1/7 1965 i Washington.

Diskos: 43.55 m. M. K. Andokne,
Ungarn 2/6 1965 i Wroc1aw, Polen.
43.70 m. M. K. Andokne, Ungarn,
28/6 i Washington.

Femkamp: 3.676 poeng Rita
Windbrake, Vest-Tyskland 15/51965

i Kaln. (80 m hekk: 12.6 sek 
lengde: 4.79 m - høyde: 1.35 m 
kule: 9.79 m - 200 m 26.4 sek.).

SVØMMING:

HERRER:
100 m fri: 1.02.1 min. J. Wahler,

Vest-Tyskland 28/6 1965 i Washing
ton. 1.01.8 min. J. Wahler, Vest
Tyskland (50 m). 28/6 1965 i Wash
ington.

400 m fri: 4.57.2 min. L. Kollar,
Ungarn 30/6 1965 i Washington.
4.56.5 min. J. M. Petersen, Danmark
1/7 1965 i Washington.

200 m bryst: 2.59.2 min. L Vasak,
Ungarn 28/6 1965 i Washington.
2.58.4 min. G. Aubel, Ungarn 29/6 i
Washington.

200 m butterfly: 2.30.2 min. F.
Savinsky, USA, 30/6 1965 i Wash
ington.

4 x 100 m medley: 4.50.4 min.
Polens landslag 30/6 i Washington.

4 x 200 m fri: 9.34.5 min. Ungarns
landslag 1/7 1965 i Washington.
9.46.5 min. Døves IF, København,
Danmark 30/5 1965 i København
(25 m).

800 m fri: 10.23.5 min. L. Kollar.
Ungarn 29/6 1965 i Washington.

DAMER:
100 ID fri: 1.12.3 min. J. Robin

son, Kanada 28/61965 i Washington.
1.12.0 min. J. Robinson, Kanada
28/6 1965 i Washington.

100 m rygg: 1.30.3 min. L. Hea
venor, Kanada 29/6 1965 i Washing
ton. 1.27.5 min. K. Butler, England
30/6 1965 i Washington.

100 m butterfly: 1.24.2 min. J.
Czerwinska, Polen 30/61965 i Wash
ington. 1.20.5 min. J. C7erwinska,
Polen 1/7 1965 i Washington.

400 m fri: 5.57.2 min. J. Robin
son, Kanada 30/61965 i Washington.
5.50.2 min. J. Robinson, Kanada 1/7
1965 i Washington.

4 x 100 m fri: 5.10.7 min. Kanadas
landslag 29/6 1965 i Washington .

4 x 100 m medley: 6.00.1 min.
Kanadas landslag 1/7 1965 i Wash
ington.

Ikke med:
J. Olsen, Norge 6.05
T. Christiansen, N.. 5.23
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48.09
42.60

25.2
26.2

28.52
29.01

4.30.7 = 2787 p.
4.43.2 = 2372 p.

GANG:
10 km: 43.12.4 min. G. Sperling,

Øst-Tyskland 4/7 1965 i Laubusch.



Skole-idretten o SLO

Hamar:

Bergen:

Trondheim:

Stavanger:
Drammen:

Ola Sva-re. g,jenvalgt.

Døves Sportsldubbs årsmøte

Klubben står nå etter søknad til
sluttet Norges Håndballforbund og
har med sitt herrelag allerede spilt
flere kamper i innendørsserien. Id
rettslotteriet 1964 ga klubben et
netto overskudd på ca. 2.200 kr.
Regnskapet viste store utgifter.
Siste års budsjettforslag var over
skredet med nær 2.000 kr. Styret
hadde av denne grunn unnlatt å
sette opp noe budsjettforslag for
1965166, da en mente det ville være
nærmest håpløst å sette opp et hold
bart forslag.

Det ble imidlertid satt fram krav
på årsmøtet om at budsjettforslag
burde framlegges. Dette vil da bli
gjort på førstkommende medlems
møte.

Ved fristens utløp var det ikke
innkommet noen forslag til årsmøtet.
Fra styret var det forslag om en til
føyelse i klubbens lov om at ingen
kan stå som medlem av Døves Sports
klubb uten samtidig å være medlem
av De Døves Forening. Dette ble
vedtatt. Det samme ble et forslag
om at det skulle velges en egen kon
tingent -innkrever.

Ca. 50 medlemmer var til sted på
klubbens årsmøte 2. november. Av
beretningen gikk fram at det hadde
vært et meget virksomt år innen
klubben. De aktive har kunnet vise
til resultater som får en til å betegne
årets sesong som en av de aller beste
i klubbens historie. Det er her nok
å vise til plasseringene ved Sommer
lekene i USA og under DM i Trond
heim.

Takk for innsats for skoleidretten!
Nils J. B,jørø.

skoleidrettsoppmann

Her er resultater for de beste
sammenlagt:

DEN GAMLE FISKEHANDLER JOl'

talte om farne tiders priser. Han sa bl. a.:
- Den gongen betalte eg tre kroner kas

sen for fisken og tog fem kroner igjen.
De to prosentene va' eg godt fornøydde
med!

Siste rapport om idrettsmerket
4 ungdommens idrettsmerker. 12

svømmeknapper for 200 m, 3 knap
per for 25 m, 100 m skiløp uten sta
ver, 11 gullmerker, 9 sølv- og 3
bronse. 9 skøyteknapper.

Vi gratulerer dere alle, flinke
elever!

Høiberg, Hans Klukstad. Edmund
Demdal, Torleiv Flatebø, Marit
Sedal og Anne Kari Olsen.

Diplom kun for sommeridrett til
falt Helge J. Råket, og Paul Inge
Hustad.

Skidiplom ble tildelt Marit Lunde
land.

Bergen

Terrengløp
1. Kjell O. Olsen
2. Asle Karlsen
3. Bjørn Ramsdal

Skolemesterskapet innendørs 1965
1. Gunnar Kvitvær 509 p
2. Asle Karlsen. . . . . . . . . . .. 489»
3. Leander Johansen 466»
4. Jan Thomassen 459»

Skolemesterskapet i innendørs 1964
1. Gunnar Kvitvær 494 p
2. Asle Karlsen. . . . . . . . . . .. 479»
3. Kjell O. Olsen 469»

Alle skolegutter som har gått på
yrkesskolen for døve i Bergen 1963
1965 er utskrevet, og mange av dem
har gjort god innsats både i arbeid
og allslags idrett. 2 år var gått, og
døveskolens statuett tilfalt Gunnar
Kvitvær, og en ekstrapremie. skjold
emblem, tilfalt Otto Clementsen.
Otto Clementsen var et godt eksem
pel for skolen.

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:

Både vinter, var og sommer har
ebbet ut, og jeg har fått 2 hyggelige
brev fra øyer døveskole, vi idretts
leder Jonas Rolland, Han skrev bl. a.
om at vinteridretten var vel over
stått og det har vært god propaganda
med vintersport for døve elever.

Disse guttene som ble konfirmert
i år, har deltatt i Trettenstafetten
og fri-idrettsstevner sammen med
hørende gutter, og alle har fått id
rettsmerket.

ORGAN FOR
NORSKE Dl)VES LANDSFORBUND

RedaktIJr:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
ForretningsjlJrer og ekspedisjon:

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

Skolelandskamp på ski 1965
Det var 48 elever som fullførte

løpet. Det er enestående innsats av
skole-elevene. Gratulerer!

Alle gutter i 8. klasse klarte folke
skolens skimerke i gull. Lederen i
N.D.I.s skoleidrettsutvalg har sendt
80 diplomer til døveskolene, og skole
styrer Bertheussen og idrettsleder
Rolland har delt ut diplom til alle
elever i 8. klasse som har gjort ut
merket innsats. Det var stor fest
og morsomt for elevene med diplom
utdelingen 17. mai.

9 gutter og 3 jenter i 8. klasse har
mottatt diplom med varm takk for
godt samarbeid for siste skoleidretts
året. Alle ble utskrevet fra øyer
døveskole i år.

Diplom for både sommer- og vin
teridrett tilfalt Arne Nesse, Ingar
Høiberg, Knut Bjarne Kjøde, Arvid

øyer døveskole

Olav Vik.
Dronning .A stridsgt. 3.
Nils Gjerstad.
Fosswinckelsgt. 54.
Halvor Greftegreff.
Lade Alle 70 f.
Aud Berge. Vikedalsgt. 1.
Finn Johansen,
Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen.
Morterudsgt. 24.

Larvik: Alf Melgaard. Nansetgt. 24.

\...., J
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BREKKE & DAHL
ENTR EPR E N ø R Fl R MA

Løkkåsveien 5

SKI

Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabr. kk

Tlf. 225jl - SKIEN

O. Henriksens Sønner A.s
Etablert 1904

AUT. RØRLEGGER - RØRHANDEL
Sentral bord telefon 15 840

FREDRIKSTAD

Sigurd J. Fagernes
Telefon 1944 - HALDEN
Gravmonumenter i fineste utførelse
Tegning og overslag gratis på

forlangende.

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØD - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

PAUL JEBSEN SKIPSREDERI

Strandgaten 6

Telefon 10528

BERGEN

KJENNER DE VAR BANKS

BOLIG.SPARELAN?

De sparer til halve innskuddet.
SKILLINGSBANKEN låner Dem den andre
halvparten

8e om brosjyre

Afs Bergens Skillingsbank
Opprettet 1857

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

SANDNES

TORE R. STE.NSAKER
Skipsmekler

BERGEN
Slottsgt. 3

Kyst-, Nord- og østersjøbefroktning

Telefon 12175 - Telex 2068 - Telegr.adresse: «Cargo»

ALT I TR YKKSAKER

Møllendalsveien 17 • Bergen

Telefon 94996



Klubbmesterskap

BERGEN

De tre første øvelser i vårt klubb
mesterskap i fri-idrett på Skanse
rnyren ble gjennomført under bra
værforhold, men de tre siste øvelser,
uken etter, var været helt det mot
satte. Alle tiders vær, kaldt og fryk
telig regn. Alle ble gjennomvåte og
frøs endel, og vi var glad da alt var
overstått.

Noen nye skolegutter var med som
deltakere, og det. gledet oss meget. at
mange har interesse for å være med
oss i idrett, uansett resultater.

Hans Tofte vant 100 m, men de
t.o unge, Asle Karlsen og Pål Kjellid,
fulgte ham til døren. Pål Kjellid
imponerte mest i lengde og slo «eks
junior-rekordholderen», Hans Tofte,
med 13 cm. Det ble 5.74 m, og pers.
rek. Han er en fin idrettstype, og vi
håper å få høre mer om ham til
neste år.

Trestegseier til Bjarne Tømmer
bakke og 400 m til Asle Karlsen var
som ventet.

400 m
1. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 59.8
2. Bjarne Tømmerbakke . . . .. 62.4
3. Ulrik Sverdrup 62.8
4. Knut R. Nilsen . . . . .. 65.0
5. Asbjørn B.-Hansen . . . . . .. 67.1
6. Jan A. Johannessen 67.4
7. Jan Storøy . . . . . . . . . . . . .. 68.9
8. Rolf Smenes 69.0
9. Torfinn Trondsen. . . . . . . .. 70.0

N. Bjørø, oppmann.

TRONDHEIM

Døves Idrettslag holdt sitt års
møte 19/11 i Døveforeningens lokale.
Ca. halvparten av medlemmene
møtte opp. Formannen, Arild Moslet,
ønsket velkommen til årsmøtet,
hvorpå han talte over skomaker
Jørgen Einmo, som var gått bort.
Talen ble etterfulgt av 1 min. stillhet.

Myrvang ble valgt til dirigent,
og han ledet møtet sikkert, så det
ble avviklet greit. og fort.. Årsberet
ning og regnskap gikk greit gjennom
og ble godkjent. Det kom en del
bemerkninger, bl. a. om hvorfor det
ikke ble oppført klubb-, krets- og
norske rekorder. Olaf Garbergs
sleggekastrekorder, Arnt Naurstads
klubbrekord i spydkast og Bjørn
Myrans klubbrekorder på 1500 og
3000 m. Olaf Garberg og Walter Pe
dersen fikk applaus for deres gode
innsats i Verdensidrettsstevnet i
sommer. Idrettshytta Granly hadde
i året meget godt besøk, og en håper
at det blir enda bedre besøk senere.

Et innkommet forslag, om bud
sjettet, ble godkjent. Geir Jensen
ville at budsjettforslaget skal legges
fram om ca. 14 dager p.g.a. at et
hvert idrettslag skal ha, helst samme
regnskapssystem, mens idrettslaget
har holdt seg til det gamle systemet.
Det skal bli bedre og mere lettfatte
lig regnskap, med bedre grunnlag i
det nykommende budsjettforslaget,
som styret skal utarbeide i de nær
meste dagene.

Før valg tok vi kaffepause. Valg
komiteen hadde hatt en vanskelig
oppgave, å finne en habil etterfølger
til formannshvervet. Formannen,
Arild Moslet, hadde frabedt seg
gjenvalg. Geir Jensen gjorde opp
merksom på at han nå er under det
hardeste skolearbeid. Han stilte opp

Geir Jensen ny formann

5.74
5.61
5.47

12.4
12.4
12.5

9.86
9.15
8.92
8.87
6.22

30.50
26.20
24.90
20.93
19.73

11.41
11.09
10.85
10.50
10.00

9.90

Her er resultatene:

100 m
1. Hans Tofte .
2. Asle Karlsen .
3. Pål Kjellid .

Diskos
1. Svein Tømmerbakke
2. Asle Karlsen .
3. Torfinn Trondsen .
4. Rolf Smenes .
5. Bjarne Tømmerbakke .

Lengde
1. Pål Kjellid .
2. Hans Tofte .
3. Asle Karlsen .

Kule
1. Svein Tømmerbakke
2. Asle Karlsen .
3. Ulrik Sverdrup .
4. Hans Tofte .
5. Pål Kjellid .

Tresteg
1. Bjarne Tømmerbakke .
2. Asle Karlsen .
3. Pål Kjellid .
4. Torfinn Trondsen .
5. Asbjørn Beek-Hansen .
6. Jan Storøy .

Dobbeltseier i marsj til

Døves Sportsklubb

Ref.

Bortsett fra kasserer Bjørn Thor
nes, som bestemt hadde motsatt seg
gjenvalg, ble det sittende styret
gjenvalgt.

Formann Ola Svare (gj.v.). Nest
formann Jarle Lid (gj.v.). Sekretær
Leif Åsen (gj.v.). Kasserer Kjell
Nysted (ny). Styremedlem Harald
Angeltvedt (gj.v.). Varamenn: 1.
Gunnar Iversen (ny). 2. Harald Bøl
stad (gj.v.). 3. Torstein Ekerbakke
(gjv.). Revisorer: Yngvar Olsen
(gj.v.) og Bernt Kjølleberg (ny).

Valgkomite: Finn Arnesen, for
mann (ny), Torstein Ekerbakke (ny),
Varamann Trygve Hammerborg.

Kontingentoppkrever Astrid Sør
lie.

Festkomiteer: Ved Sportsklub
bens arrangementer Tore Solberg.
Ved underavdelingenes arrangemen
ter: Alle oppmenn.

Oppmenn: Fri-idrett: Odd Lande
hagen (ny), medhjelper Reidar Bren
den. Ski: Gunnar Iversen (ny). Fot
ball: Henry Lillejord (ny), medhjel
per Egil Haugen. Kappgang Eivind
Hegstad (ny), medhjelper Harald
Angeltvedt. Alpint: Kjell Larsen
(ny). Håndball: Jan Engebretsen,
medhjelper Benny Persson.

Hytteutvalget : Hyttesjef: Ha
rald Bølstad (ny), medarbeidere:
Gunnar Løvskeid, Arne Hansen sen.,
Kari Dammen, Magnhild Hansen og
Kåre Arnesen. Varamann: Reidar
Mathisen.

Oslo Gangklubbs årlige Trasop
marsj, med start og innkomst Trasop
skole: Deltakelsen var meget stor,
fordelt pa mange klasser: Bedrifts,
militære osv. Men i spesialklassen,
som gikk lengst, nemlig 25 km med
8 kg pakning, der ble det seier for
Halle og Odd, på samme tid, 2.26.23,
foran Guttulsrud fra «Stjernen»,
Fredrikstad. I kl. E ble Peder Nilsen
nr. 3, med tid på 2.41.13. Det er
veldig moro å være oppmann for
slike kjekke gutter som viser seiers
vilje, innsats og pågangsmot. Ennå
er det 2 harde konkurranser før vin
teren kommer. Det gjelder Norges
mesterskapet i marsj, 30 km, med
11 kg pakning. Konkurransen finner
sted i Engelviken ved Fredrikstad.
Og den andre er 0stmark-marsjen,
20 km, og finner sted 21. november.

Trønder-Eivind, oppm.
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Det nye styret.
<:iitt nde: Ola. Sande, Geil' Je11sen og John Larsen. Stående M. Vines og Jon Pettersen.

Abonner på
TEGN og TALE

uten motkandidat og ble valgt med
akklamasjon.

Resultatet av valget ble:
Formann Geir Jensen (ny). Nest

formann Jon Pettersen (ny). Sekre
tær John Larsen (ny). Protokollfører
Martin Vines (1 år igjen). Kasserer
Ola Sande (1 år igjen). Varamenn
1. Asbjørn Kjøsnes (ny). 2. Arne
Karlsen (gj.v.).

Oppmenn: Fri-idrett Arne Karlsen
(gj.v.). Ski Ingolf Rønning (ny).
Fotball Walter Pedersen (ny). Svøm
ming Ingolf Rønning (ny). Skyting
Ingolf Rønning (ny) og Arne Naur
stad (ny). Løypekomite Arne Karlsen
og Ingolf Rønning (begge nye).

Hyttestyre Arild Moslet (ny),
Peder Pedersen (gj.v.), Peder Eidem
(ny). Tilsynskomite Margit Holberg
og Signe Pedersen (begge gj.v.). Re
presentanter til ND!: Arne Karlsen
og Asbjørn Kjøsnes (begge nye).
Valgkomite: Ottar Martinsen og
Georg Kirkreit (begge gj.v.).

Dirigenten takket valgkomiteen
for godt utført arbeid. Den avgåtte
formann Moslet takket Myrvang for
god ledelse av møtet, ga så klubben
til den nye, unge formannen, Geir
Jensen, og ønsket ham til lykke med
jobben. Den nye formannen takket
den avgåtte for godt arbeid i styret.
Han hadde ofret mye tid på dette
arbeidet han hadde påtatt seg i flere
år. Så ønsket han at medlemmene
måtte gå inn i et godt samarbeid
med styret og ønsket det nye styret
velkommen og håpet på et godt sam
arbeidsår.

Så erklærte formannen årsmøtet
1965 for hevet.

Ref. John Larsen.

Red.

1.50.21.4
1.52.36.0 p.
2.17.52.0 p.

dCumo~

FRA ØSTLAl,[OET

Han Even hadde avertert hytte til Jeie,
og så var det en interessert som ringte.

- Om det er je som skal leie ut sports
hytte ? Ja, det e' det, svart'n Even. - Om
det e' WC inne? Å meine du med det?
Do, seie du - nei. det e' det da itte inne.
Om det e' veranda? For at dere kan sitte
ute å spise, seier du? Nei, det e' det da
itte.

Avringing.
- Jasså, det bJei ittno ta dom? sa kjer

ringa hass Even.
- Nei, slike følk som vil cta ute og gjøra

inne, kæin det væra det samma mod, sa
han Even.

SPORTSRED.'S NORSKE
FRI-IDRETTSSTATISTIKK

10 km
1. Odd Landehagen .... 46.37.0 p.
2. Harald Angeltvedt, .. 49.48.0 p.
3. Peder Nilsen 60.53.0

Best 1964: Odd Landehagen
49.17.0.

lien (ny). 1. varmann Erling Skriden
(ny) og 2. varamann Erling Eiksen
(ny).

(J. Olsens adr.: Kvitbækkgt. 2,
Hamar).

Ref. og kass. Arne Olsen.

DEN DANSK.E

De var netop kommot ombord og havde
fundot deres kahyt. :Mons han gik op på.
dækket for at se sig lidt om, begynte hun·
at pakke ud. Han fandt hende kort efter
ifærd med at Btoppe alt deres tøj gennem
koøjet.

- Har du sot. .Alfxed! Sikken en service,
jublede hun. Vaskemaskine i hver kahyt!

20 km
1. Odd Landehagen
2. Harald Angeltvedt .
3. Peder Nilsen .

5 km kappgang
1. Odd Landehagen, O... 24.26.6
2. Harald Angeltvedt, O . 24.54.0 p.
3. Erik Andresen, O 28.31.0 p.
4. Peder Nilsen, O 29.41.0 p.

Best 1964: Odd Landehagen
24.02.0.HAMAR

Innkommet forslag:
Formannen, Jan Refsahl, kom

med forslag om at Døves IL, som
er medlem av Skikretsen, skulle
melde seg ut, fordi guttene ikke er
med på noen konkurranser. Det ble
vedtatt utmelding av Skikretsen.

Johnny Olsen ny formann

Hamar Døves IL holdt sitt års
møte 6. november 1965 på Bonde
heimen.

Formannen, Jan Refsahl, ønsket
medlemmene velkommen til årsmø
tet. Det var ikke mange som møtte
opp, bare ca. halvparten av med
lemmene.

Årsberetningen som ble lest av
sekretær Arne Olsen, ble godkjent
uten merknader. Regnskapet som
ble lest av kasserer Per Hauklien,
ble også godkjent uten merknader.

Valget
Formannen, Jan Refsahl, hadde

ikke noe imot å bli gjenvalgt, men
han ville ha motkandidat og av
stemning. Det ble til at Johnny
Olsen ble valgt som ny formann.

Formann Johnny Olsen (ny). Nest
formann Jan Refsahl (ny). Sekretær
Arne Olsen (gj.v.). Kasserer Alfred
Vangen (ny). Styrmedlem Per Hauk-

Oppløsning eller u.tmelding?
Hamar DIL har tenkt på om klub

ben skal bli oppløst eller utmeldt av
ND!. Vi har drøftet meget denne
saken, fordi laget er blitt mindre i
medlemstall og interesse. Vi skal ta
saken opp på ekstraordinært årsmøte
i august 1966. Alle medlemmene må
da møte opp.

-

-•

-

-. .
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BODØ

Andersen, Nilsen & Co.
SPONVIKA - HALDEN

Fisk en gros
Telefon 7715 - Privat 7738

RADIO-SPORT A.S
Rad io og fjernsyn - sykler - vaskemaskiner
kjøleskap - elektriske komfyrer

ALT I JAKT- OG SPORTSUTSTYR
HØNEFOSS - Telefon 22016

Fra HOLE KALKVERK
leveres: Maskingrus

Singel og pukk
Kalkstein til teknisk bruk
Brent kalk
Hydratkalk
Pu lverisert kal k
Gjødningskalk

Hans Sandbakken
REINSVOLL
Telefoner: Kalkverket nr. 44 - Kontoret nr. 203.

Sørbye & Skattum
POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTRI

OSLO

Trygve Simonsen
Aut. elektrisk installatør

Installasjoner
Reparasjoner for hus, skip og
industrielle bedrifter
Materiell - Utstyr - Apparater

RAGNAR EVENSEN AS
INGENiØR &

ENTREPRENØRFORRETNING

TOLLBUGT. 25 - OSLO
SENTRALBORD 423800

Inderøy Meieri

SAKSHAUG

NORDLANDSBANKEN

BODØ

Vadsø SparebanK
Aage Ditlev-Simonsen A.s

ASSURANSE

Reg. nr. 917 Telefon nr. 1501
Banksjefen » 1265

Haakon VlI's gate 1
OSLO
Tlf. sentralbord 41 5944

VADSØ

Forvaltningskapital ca. 20 mill. kr.



UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

Q-E; -=F=".L.E:cu1..u-F't:. C"'L.C

\,1UNKEDAMSVN. 59 - TLF. 4' 28 22 - OSLO'

A.s Rakkestad Sag & Høvleri
RAKKESTAD - Tlf. 73 og 134

Skurlast og tømmer kjøpes.
Høvellast. bygn ings materialer,
plater og finer selges.

Elverum Meieri AlL

A.s Hans Løken & Co.
MOSS

Kolonial - Frukt - Fetevarer en gros

Besøk

Jernbanekafeen
EGERSUND - Telefon 91359

UTSALG AV
Elektrisk utstyr og apparater
Utfører elektriske installasjoner.

Karl Saxi & Sønn
Autorisert installatør - VA D Sø

Arne Bjørnvold
SAN ON ESSJØEN
RADIO - MUSIKK
Batterier (or høreapparater

A. & R. Ødeby
HERREEKVIPERING

LILLESTRØM

AlS MINfRALFORfDLlNG
MIRA-MATT TYNNPUSS
MIRA-PLAST FASADEMALING

Fr. Nansenspl. 9 - Te/e(on 415934 - OSLO

Vi vil fremdeles gjøre vårt beste

O. K. Ringstad A.s
SANDVIKA

Andresen & Halvorsen A.s
MURMESTER & ENTREPRENØR

Bernh. Getzgt. 3 - Oslo 1

Tlf. 33 22 09 - 33 13 65

AlL Aust-Finnmark Meieri

VADSØ

Har forretningsavdeling i Vardø

Gunnar Hippe
BLI KKENSLAGERVERKSTED

Moelv - Tlf. 47 157

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

Arne Vinsdal
Skippergt. 30

OSLO

Døves Trykkeri A.5. Bergen


