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Og så levde de lykkelige alle sine dager ...
En liten, romantisk historie - helt etter oppskriften. Og selvfølgelig med happy
end. Slik som De ser av bildet.

Men selve historien kan vi hoppe over (denne gangen). Det vi vil frem til, er
hvor søt og velstelt hun virker - duftende frisk som en brud skal være. Hvor~

dan? Det ·er ingen hemmelighet. YAXA!

DEODORANT COLOGNE

MED EKSKLUSIV FRANSK

Yaxa - Spray - Srick - Roll-on - BodyPowder - Eneforh.: Marwell Hauge A.s

YAXA
gjør Dem

duggfrisk

og inntagende. ..
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Foran nytt landslotteri
I disse dager starter Norske Døves Landsforbund opp med et nytt lands
lotteri - DØVES VOLVO-LOTTERI 1967 - for å sikre forbundet det
økonomiske grunnlag for arbeidet i et års tid framover, samtidig som
den andel som vil komme foreningene til gode - etter deres innsats - vil
sikre gjennomføringen av arbeidsoppgaver på det lokale plan. Og dermed
er tiden inne for nok en gang å appellere til de døve og sterkt tunghørte
landet over, og deres venner, om helhjertet innsats i loddsalget, slik at
resultatet kan bli tilfredsstillende. Her gjelder det hverken mer eller
mindre enn å gå inn for å bli utsolgt innen trekningen skal finne sted
1. mars 1968.572.000 lodd skal selges og oppgjør være forbundskontoret
i hende innen denne dato.

Det står stor respekt av den innsats landets døve har gjort i tidligere
landslotterier. Det har vært beundringsverdig hvor dyktig de enkelte
døveforeningene gjennom årene har maktet å administrere salget. Det
har vært krevende oppgaver, som har satt mange i aktivitet og har av
slørt både effektivitet og organisasjons-talent. Foreningene og enkelt
personene har bestått prøvene, og det ene landslotteri etter det annet er
blitt brakt vel i havn, slik at både forbundet og foreningene har kunnet
satse mere penger på løsning av de mange betydningsfulle oppgaver som
ellers ville måttet vente. Lotteriene har skapt både vekst og trivsel.
Døveorganisasjonen er blitt sterkere og mere sammensveist.

Men vi må ikke glemme at et vellykt landslotteri ikke bare er avhengig
av god organisering og en stab av dyktige selgere. Vi er i enda høyere
grad avhengig av det kjøpende publikum. Vi trenger «goodwill» for døve
arbeidet, og vi er takknemlig for at det norske folk gjentatte ganger har
gitt sin støtte ved å kjøpe våre lodd. Denne støtten trenger vi også nå,
mere enn noensinne, fordi et dårlig resultat vil bety tilbakegang i vårt
arbeid.

Før eller senere håper vi å komme dit hen at bevilgninger fra Staten,
fra fylkene og kommunene, skal gjøre oss uavhengig av lotterivirksomhet,
men så lenge dette er framtidsmusikk, må vi fortsatt bygge på vår egen
innsats og våre medmenneskers hjertelag. I forvissningen om at ingen vil
svikte, avfyrer vi hermed startskuddet for Døves Volvo-lotteri 1967.
Forbundskontoret står klar til å effektuere enhver bestilling på loddbøker.
Det gjelder å gå fullt inn for lotteriet helt fra starten av!

Th. S.

• * l
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Hva er fakta om døve og tunghørte?
Av Thorbjørn Sander

(Forts. fra forrige nr.)

Jeg har vel i løpet av de siste 20
årene gjort flere tusen forsøk på å
forklare hvordan det er å være døv.
J eg har skrevet brev, artikler i for
skjellige aviser og blad, holdt taler,
deltatt i konferanser, debatter og!
møter. Jeg har prøvd å trenge til
bunns i problemene, analysere og
vurdere - og jeg har lagt stor vekt
på å gi mine erfaringer videre i et
så enkelt språk at selv helt utenfor
stående skulle ha muligheter til å
fatte iallfall det meste. Og det dreier
seg ikke bare om mine egne erfa
ringer. Jeg leser regelmessig ca. 25
norske og utenlandske blad for døve
og tunghørte, og jeg har i snart 30
år - som døv blant døve og tung
hørte - og som døv blant hørende 
ikke bare kunnet studere det hele på
nært hold, men selv følt de fleste
problemene <<på kroppen».

Og hva er resultatet av alle mine
tusener forsøk på å forklare hva
døvhet er?

J eg tror ikke folk vet mere i dag
enn for 20 år siden. Det hersker sann
synligvis mere forvirring. Det er så
mange som vil orientere, og folk flest
vet ikke hva de skal tro - eller hvem
de skal tro. Forvirringen er vel i
mange tilfelle like stor blant uten
forstående hørende som blant øre
spesialister, audiologer, logopeder og
pedagoger med eller uten døvelærer
utdannelse. Det er neppe mere enn
to av ti døvelærere som kan gi en
tilfredsstillende forklaring på hva
tegnspråket er. Når det gjelder øre
spesialister og lærere i hørselklasser;
så finnes det vel ikke i det hele tatt
noen blant disse som kan uttale seg.
Men det er ingen som uttaler seg
flittigere enn nettopp disse. Vår
kamp synes derfor ofte håpløs, men
vi kan ikke gi opp. Døveorganisasjo
nens oppgave blir i første rekke å
redde hva reddes kan. Det er en mer
kelig situasjon. Egentlig burde det
ikke være grunn til bekymring. Hvis
vi bare fikk samlet resultatene av
alle pålitelige vitenskapelige under
søkelser - og fikk påvirket våre
hjemlige myndigheter til å legge
disse til grunn for hele undervis
ningsopplegget for døve og tung-
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hørte, ville alt være vel og bra. Men
det synes dessverre som om skole
myndighetene har fått fritt spille
rom til å bruke døve og tunghørte
barn som forsøkskaniner, og det sy
nes ikke å være mangel hverken på
penger eller folk når det gjelder
kommunale eller interkommunale
prosjekter som tar sikte på å norma
lisere de funksjonshemmete, og en
har visstnok ingen betenkeligheter
med å sette i gang uten først å ha
satt seg inn i det veldige problem
kompleks som hørselsvekkelse i rea
liteten fører til for den enkelte og
hans omgivelser. Ville stormaktene
bygge flertrinns-raketter hvis de på
forhånd var fullt klar over at bare
første - og kanskje annet - trinn
ville fungere? Neppe!

Mitt inntrykk er at en med våre
dagers undervisningsopplegg for dø
ve og tunghørte i det hele tatt ikke
vil se lenger enn til den dag elevene
forlater skolen. Ansvaret for de
manges skjebne stopper ved skole
porten. - Det lyder som en anklage,
og det er det også. Hvor mange av
de ansvarlige har vel for alvor under
søkt de døves og tunghørtes situa
sjon blant hørende? Hvor mange er
defsom tar de voksne døve og tung
hørte alvorlig, som ber om å få del
i deres erfaringer, som spør om deres
mening og ber om deres uttalelse?
Kanskje er en redd for å bli fratatt
illusjonene, eller kanskje er en redd
for å frata oss våre illusjoner. Ofte
får en iallfall inntrykk av at de hø
rende helst vil diskutere saker som

angår oss på lukkete møter, hvor vare
representanter ikke har adgang.
Kanskje er de som skulle være våre
nærmeste hørende medarbeidere redd
for å såre oss. Kanskje er det pietets
hensyn som gjør det vanskelig for
dem å tale åpent i vårt nærvær.
«<Tar en livsløgnen fra et gjennom
snittsmenneske, så tar en samtidig
lykken fra ham.») - Men vi kommer
aldri fram til et ideelt helhets-opp
legg før vi fullt og helt går inn for å
bygge på fakta. Det mangler mye
på at så skal skje.

FENOMENALE
ØYE-MENNESKER

Det gjentas i det uendelige at døve
og tunghørte utnytter synet i langt
større grad enn de som hører nor~

malt. Vi legger merke til meget mere.
Vi har et øye på hver finger, eller
øyne i nakken. Intet kan unngå vår
oppmerksomhet.

Vi bruker selvsagt øynene så godt
vi kan - som en dyd av nødvendig
het. Ved å bruke øynene godt, prø
ver vi f. eks. å unngå ubehagelige
overraskelser, da hørselen ikke kan
advare oss. Vi prøver å gjette oss til
en del ved å studere våre medmen
neskers ansiktsuttrykk og minespill,
men selvsagt tar vi ofte feil.

Er det riktig at vi bruker øynene
bedre enn de som hører - totalt
sett? - Jeg tror det er best vi svarer
benektende. For at vi i noen grad
skal kunne erstatte hørselinntryk~

kene, må vi gi øynene særoppdrag'.



Vi må svært ofte konsentrere blikket
om ting som de hørende i det hele
tatt ikke behøver å bry øynene med,
og en mengde synsinntrykk går oss
forbi.

Tenk bare på hvor mange ganger
vi snubler, tråkker ut i vannpytter,
kolliderer med lyktesolper og annet
som kommer i vår vei når vi spaserer
på gaten og prøver å oppfatte hva
en kamerat vil si oss, og da særlig
når det er en stiv hørende som ikke
løfter en finger for å lette avlesingen!
Jo mere integrert vi er, dess mere
må vi konsentrere blikket om mun
nene omkring oss, ikke minst fordi
våre medmennesker har fått hamret
inn at det bare gjelder å snakke til
oss og behandle oss som om vi skulle
være hørende. For oss gjelder det at
vi ikke «taper ansikt», så vi anstren
ger oss til det ytterste for å følge
med. Resultatet blir at de hørende
til og med må fortelle oss det meste
av det som vi normalt skulle ha sett
selv. Og dette er ofte den døves og
sterkt tunghørtes faktiske situasjon.

Men, vil enkelte si - når det f. eks.
gjelder å ta etter noe vi ser, anskue
lighetsundervisning, da er den hør
selsvekkete i særklasse den raskeste ..

Nei - de døve og tunghørte er
nok også på dette området svært
normale. Supermennesker finnes det
blant oss - folk som kan plukke fra
hverandre en bilmotor og sette den
sammen igjen uten hjelp av fagfolk.
Men faktum er nok at den hørsel
svekkete ofte har en for svak bak
grunn til å kunne dra full nytte av
sitt syn. Erfaring og innsikt betyr
som regel vel så meget som et skarpt
blikk. Og logisk hukommelse.

Altså: De hørselsvekkete er nødt
til å bruke øynene mere enn normalt,
men vi gjør dem bare en bjørne
tjeneste ved å spre den tvilsomme
sannhet at de har et så skjerpet syn

Sankt-Hans-fest

avholdes på døves feriehjem, Gjer

dal pr. Drammen, lørdag 24. juni,

kl. 19.00.

Musikk, dans, leik og spørre
konkurranse. - Mat, pølser,
mineralvann og øl fås kjøpt.
BÅLI

Alle hjertelig velkommen!

Entre kr. 2.50.
Arr.: Feriehjemmets styre.
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at det langt på vei oppveier hørsel
tapet. Nytten av synet er først og
fremst avhengig av vår hjernes evne
til å fortolke synsinntrykkene. Og
gode kunnskaper er en forutsetning
for rasjonell utnytting av synet.

DRØMMER I FARGER
KONTRA SVART/HVITT

En av sensasjonene fra de senere
år var en melding fra det store ut
land om at det skulle være fastslått at
de egentlig døve drømmer i farger 
mens folk ellers drømmer i svart/
hvitt. Dette har vi også kunnet lese
i norske aviser, og det har vært nevnt
av foredragsholdere. Det skulle visst
nok bygge på en undersøkelse som
var foretatt ved høyskolen for døve
i USA.

Det skulle ikke være noe problem
å godta dette. En har jo gått ut fra
at døve bruker øynene særdeles godt.
Derfor skulle det være nærliggende

'å tro at de også «suger inn» fargene
omkring seg, lever i en mere farge
sprakende verden enn andre og tar
fargene med seg i sine drømmer.
Hvorfor ikke?

Etter å ha snakket med en del
døve, mistet jeg fort troen på den
amerikanske undersøkelsen. Hva var
da mere naturlig enn å forske i mine
egne drømmer? Da jeg først i 10 års
alderen mistet hørselen, skulle jeg
høre til den gruppen hvis lodd det
var å drømme i svart/hvitt.

Lenge så det svart ut, det må jeg
innrømme. Hver gang jeg våknet
etter en drøm, prøvde jeg å huske
om det hadde vært ting i drømmen
som jeg med sikkerhet kunne huske
fargene på. Forgjeves! Alt virket
temmelig fargeløst. Først etter et
halvt års tid kunne jeg slå fast at
jeg hadde drømt i farger. Jeg husket
tydelig at jeg hadde drømt om fugler
og hadde kjent noen papegøyer på
fargene.

Som det vil gå fram av ovenstå
ende illustrasjon fra et nederlandsk
pressetjeneste-byrå, som bygger på

vitenskapelig materiell, er det nå
også slått fast at de hørende som
oftest drømmer i farger. Dette er
utvilsomt riktig. På samme måte,
som vi etter en spasertur vanligvis
ikke sitter igjen med en sprakende
orgie av farger på øyets netthinne"
vil heller ikke drømmene våre f('lr·:
tone seg som annet enn grå hverdag..
Dessuten er drømmene som regel
svært uklare, og de vil helst flyte;
bort i en tåke.

Men altså: Heller ikke i drømme
livet er de hørselsvekkete noen super
mennesker som skiller seg ut.

TEGNSPRÅKET HURTIGERE
ENN TALESPRÅKET?

Det hevdes ofte at tegnspråket er
et hurtigere meddelelsesmiddel enn
talespråket. De døve kan seg imel
lom, ved hjelp av tegnspråket, kon
versere hurtigere enn hørende som
anvender talespråket.

Dette er ikke bare en tvilsom
sannhet, men også en medvirkende
årsak til noen av de misforståelser
som herkser i forbindelse med tegn
språket. Vi bør i det hele tatt ikke
omtale tegnspråket på en måte som
gjør at folk danner seg et bilde av
dette som et selvstendig språk i kon
kurranse med talespråket.

Når tegnspråket får vokse og ut
vikle seg vilt, med liten eller ingen
tilknytning til talespråket, slik som
det gjerne er tilfelle der den rene
talemetode er enerådende og tegn
språket formelt forbudt, blir det et
mer eller mindre selvstendig språk,
et geberd-språk, et kode-språk - eller
vi kan gjerne kalle det et språk for
språkløse. Dette «språket» er alle
ansvarsbevisste døve enig om å mot
arbeide, og ettersom det er en frukt
av den rene talemetode (<<forbuden
frukt smaker best»), og vi vet at de
sterkt hørselskadde har behov for å
benytte tegn som hjelpemiddel seg
imellom, kjemper vi mot det be
stående system, som er årsaken til at
ugresset får vokse. Det er rundt om
kring i hjemmene, i barnehagene og
i barneskolene ansvaret ligger. Det
er først og fremst her en kan fore
bygge at barna utvikler et talespråk
forstyrrende kodetegnspråk. All er
faring viser at tegnspråket ikke lar
seg utrydde. Derfor bør en allerede
fra første stund gå inn for å gi barna
et kultivert tegnspråk, så langt en
makter det, og bare i tilknytning til
tilsvarende ord. En vil da oppnå at
barna vil finne det unaturlig å bruke
tegn alene. Dersom det da vil fore
komme at tegn og tale til de grader
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Norges Makrellag SIL

KRISTIANSAND S.

GUNNAR STRAND & CO.

PAPIR EN GROS

Chr. Setsaas A.s
Haslevollen 3 - OSLO 5

TRONDHEIM

Telefon *20025

t)'ogt 8,JUogt%
Forsik.t.... ingcns oogter

Stortorvet 5
OSLO

Ramberg & Sønner A.s
Næringsmiddelfabrikk

Telefon 22551 - SKIEN

Kåre Renø
Skjervøy

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

A.s Hans Løken & Co.
MOSS

Kolon ial - Fru kt - Fetevarer en gros

Gunnar Hippe
BLIKKENSLAG ERVERKSTED

Moelv - Telefon 47 157

Bærum Sport
WILL y FALCK AfS - SANDVIKA

Budstikkegården I Aamodtgården
Telefon 548834 I Telefon 541245

Samvirkelagets Kafe
STEINKJER

Kafe- og middags restaurant
med selvservering

Hamar Bryggeri
Tlf. 21 112 - HAMAR

Øl og mineralvann

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - TRONDHEIM

REINKJØTT, ELG, RÅDYR, HJORT, VILT,

FJÆRKRE, LAKS, ØRRET, HUMMER

En gros

W. KØLTZOW A.S
BRYN, OSLO - Sentralbord 675583

Telegr.adr.: «Revileo»



Navn: ....

Send meg pr. postoppkrav barnevakten «Trygg».

avholdes på feriehjemmet «Mjøs
gløtt» lørdag 24. juni.
Det blir bevertning, salg av pølse,
kaffe, øl og mineralvann.
Leik, spørrekonkurranse, utlodning
og musikk.

Arrangør:
Hamar og Omegn Døveforening.

For dem som er født døve, er nok
språket i disse tre bøkene vanskelig.
Men for alle uegentlige skulle det
ikke være vanskelig. Var det en tan
ke at det i døveforeningene var noen
som kunne fortelle på møtene fra
aktuelle bøker som de har lest? Jeg
tror at det ville være mange som
ville sette pris på et slikt tiltak.

P.S.B.

Et annet spørsmål som vi stiller
oss er: Hvordan skal det gå i Sør
Vietnam når krigen er slutt? Vi vet
at i dag er det generalene som be
stemmer. Men vil de vinne, dersom
det blir frie valg? Eller: Hvem kan
styre landet, dersom general Ky må
gå av? Ja, her er det mange og van
skelige spørsmål. I boka «Lotusen i
ildhavet» blir disse problemene tatt
opp. Forfatteren Thich Nhat Hanh
er buddhist, og han mener at en
buddhistisk regjerIng er det eneste
som kan være uavhengig av både
Peking og Washington.

Finn Gustavsen er et navn som
mange kjenner. Han er stortings
mann for S.F. Gustavsen er ikke
glad i USA. Han liker ikke amerika
nerne så godt. I boka «Anti-amerika
nisme?» legger han fram meningene
sine. Gustavsen er meget flink til å
skrive. Han er flink til å fortelle, og
det er meget interessant å lese det
han skriver. Men en skal huske på
at mange, mange mener det mot
satte av det Gustavsen sier.

PAX FORLAG

Arthur M. Schlesinger jr.: «Den bitre
arven».

Thich Nhat Hanh: «Lotusen i ild
havet».

Finn Gustavsen: «Anti-amerikanis
me?»

skulle barnet våkne så begynner den
elektroniske barnevakten «Trygg» å
blinke. En uvurderlig hjelp for alle
døve eller tunghørte foreldre.

Full returrett innen 14 dager; De
får Deres penger tilbake.

Pris kr. 275.-. 1 års garanti. Klipp
ut bestillingsseddelen og send den til:

Ing. Kåre Gran, Stend pr. Bergen.

En av de ting som vi tenker på
og snakker om i dag, er krigen i
Vietnam. Vi prøver så godt vi kan
å følge med. Men det er vanskelig.
Det er ofte vanskelig å vite hva en
skal tro. For eksempel: Hvorfor er
det krig i Vietnam? Hvorfor er sol
dater fra USA der?

Arthur M. Schlesinger jr.'s bok
«Den bitre arven» gir svar på mange
av disse spørsmålene. Schlesinger er
historiker. Han var en av president
Kennedy's spesielle rådgivere. Han
har også skrevet ei stor bok om pre
sident John F. Kennedy. I boka
«Den bitre arven» forteller han om
hvorfor USA deltar i krigen i Viet
nam, hva krigen kan føre til og hvor
dan det kan bli slutt på krigen. Schle
singer kritiserer president Johnson
og mener at bombingen av Nord
Vietnam bare kan føre til en utvi
delse av krigen. Skal det bli fred,
må det forhandlinger til.

KLIPP UT

Et brev til unge fedre!
Gled Deres kone ved å gi henne

barnevakten «Trygg»! Ved lysglimt
gir den beskjed når barnet gråter.
Spar Deres kone og Dem selv for
unødig løping, slapp av foran TV,
eller snakk sammen i fred og ro,

Forts.

vokser sammen at barna også i sam
tale med hørende av og til bruker
tegn sammen med talespråket, så er
ingen skade dermed skjedd. De fleste
sterkt hørselskadde taler såvidt
uklart at også de hørende kan ha
behov for et illustrerende hjelpemid
del for bedre å forstå den hørsel
skaddes tale.

Det blant barna viltvoksende kode
tegnspråket er avgjort et særdeles
hurtig meddelelsesmiddel. Her fore
går konversasjonen i en uhyre for
enklet telegramstil, med lynets fart.
Men la det en gang for alle være klart
at døveorganisasjonen ikke kjemper
for å få anerkjent et slikt tegnspråk.
Egentlig ber vi bare om hjelp til å
overvinne dette ugresset. Kombiner
taleopplæringen med et kultivert
tegnspråk helt fra begynnelsen av,
slik at barna også i frihet, når de
ikke er under overvåking, bruker
tall:lspråket, så langt de mestrer
dette. Da vil det bli naturlig å tale
korrekt. Tegnspråket skal ikke være
annet enn et middel til å lette munn
avlesingen, og som sådan er det suve
rent. Det er en konkurrent til tale
språket bare i den utstrekning det
blir motarbeidet og får vokse vilt
hos barn som blir utsatt for den rene
talemetodes tortur. MunnavIesing er
uhyre anstrengende - og unaturlig.

Det er talespråket vi ønsker å bygge
på. Tegnspråket skal bare være et
akkompagnerende hjelpemiddel, og
dermed kan den som anvender tegn
språket - slik vi ønsker det - aldeles
ikke tale hurtigere enn den som an
vender talespråket alene. Det vil
tvertimot være naturlig med redu
sert taletempo når en anvender det
tegnspråk vi kjemper for.

Adresse:
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kr. 142.966.25

Døves Volvo-lotteri 1967

Verdi:

Norske Døves Landslotteri starter
nå opp for 5. gang, og startskuddet
går omkring 20. juni. I neste num
mer av bladet vil vi gi fyldige opp
lysninger om detaljene i lotteriet, og
her skal vi innskrenke oss til å med
dele at alle forbundets foreninger om
få dager får seg tilsendt det første
lotterisirkulære med alle nødvendige
opplysninger. Gevinstverdien er kr.
143.000.-, og det er gitt polititil
latelse for salg av 572.000 lodd it. kr.
1.00.

øverst på gevinstlisten står Vol
vos nye «flaggskip», nemlig type 144,
og de tre neste gevinster er Volvo
Amazon personvogn. Disse tre siste
vogner settes på gaten en av de
første dagene og skal brukes under
loddsalget. Etter endt trekning vil
vinnerne få fabrikknye biler, mens
vi som før selger de biler vi har brukt
under loddsalget.

Landsmøtet 1966 vedtok nye ret
ningslinjer for lotteriet, meget under
den forutsetning at lotteriet skulle
komme i gang i 1966, og at vi skulle
ha årlige lotterier. Nå er det gått
over to år siden vi startet forrige
lotteri, og det er allerede kommet
inn ønske fra et par av foreningene
om å selge atskillig flere lodd enn
avtalt på landsmøtet i Drammen.

Landslotteriet vil derfor bli lagt
opp slik at ane foreninger skal få de
lodd de vil ha for salg, og det er
viktig at alle som en går inn for et
effektivt salg allerede fra første må
ned. Landslotteriet er en viktig inn
tektskilde for både forbund og fore
ninger, og det er uhyre viktig at vi
blir helt utsolgt. Det er jo de siste
hundre tusen lodd som virkelig skaf
fer oss den ,store fortjenesten.

Vi viser til gevinstlisten som er
tatt inn i dette nummer og kommer
altså igjen i neste nummer med fyldig
omtale av lotteriet.

27/5 1967.

Generalforsamling
i Døves Trykkeri A.s

Generalforsamlingen ble holdt på bedrif
tens kontor under ledelse av styrets for
mann, Eilif Ohna. Han refererte først inn
kallingen og opplyste at Narvik og Omegn
Døveforening som dette år var innbudt som
«gratisgjest» hadde meldt avbud. På kort
varsel hadde nr. 2 på den oppsatte liste,
Møre og Romsdal Døveforening, sendt en
representant. Ohna ønsket alle velkommen

510.00

2.700.00

347.50

485.00

592.50
387.50

3.000.00

633.75

3.000.00

510.00

2.700.00
2.600.00
2.600.00
1.925.00
1.925.00

1.550.00

1.450.00

27.600.00

1.450.00

27.600.00

31.800.00

27.600.00

Betegnelse:

GEVINST--FORTEGNELSE

1 1 Volvo personbil type 144, årets modell kr.
2 1 Volvo Amazon personbil, type 13 134, 85 HK,

4 gear, årets modell »
3 1 Volvo Amazon personbil, type 13 134, 85 HK,

4 gear, årets modell »
4 1 Volvo Amazon personbil, type 13 134, 85 HK,

4 gear, årets modell »
5 1 par øredobber i hvitt gull med diamanter, takst-

verdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
6 1 filmopptaker Canon Super 8 motor Zoom + 1

fremviser Eumig med Zoom objektiv og selvtreding »
7 1 Tandberg fjernsynsmottaker, TV 61, ml FM-radio,

23", ml bord og trinser »
8 1 Tandberg fjernsynsmottaker, TV 61, ml FM-radio,

23", ml bord og tt'inser »
9 1 oppvaskmaskin, General Electric. . . . . . . . . . . . .. »

10 1 oppvaskmaskin, General Electric. . . . . . . . . . . . .. »
11 1 Fides fryseboks, 370 liter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
12 1 Fides fryseboks, '370 liter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
13 1 filmopptaker Canon 318 Super 8 motor Zoom +

1 filmfremviser Magnon Super 8 ZRS med zoom ob
jektiv og selvtredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »

14 1 filmopptaker Cosina N-25 Super 8 manuel. zoom
+ 1 filmfremviser Magnon Super 8 ZRS med zoom
objektiv og selvtredning »

15 1 filmopptaker Cosina N-25 Super 8 manuel. zoom
+ 1 filmfremviser Magnon Super 8 ZRS med zoom
objektiv og selvtredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
10 bokgevinster: Torkild Hansen: «Jens Munk» it.
kr. 48.50.. ... . . .. . ... . . .. . . .. . . .. . .. . .. ... . .. »
15 bokgevinster : Wilbur A. Smith: «Torden over
landet», it. kr. 42.25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
15 bokgevinster : Sverre Løberg: «Det jeg husker
best» it. kr. 39.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. »
10 bokgevinster: Collins: «Brenner Paris», it. kr. 38.75»
10 bokgevinster : Francis Bull: «Vildanden og andre
essays», it. kr. 34.75 »
15 bokgevinster : Shirley Ann Grau: «Husets vok-
tere», it. kr. 34.00 »
20 bokgevinster : Age Storhaug: «Med helskru» , a
kr. 25.50. .. . ... . . . . . . .. . . .. . . . .. ... . ... .. . . .. »

Gev.nr.:

26-40

41-55

56-65
66-75

76-90

91-110

16-25
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til generalforsamlingen. Han åpnet med
noen minneord om selskapets styreformann

Nils Gjerstad, som avgikk ved døden i de-

sem ber 1966. '

Godkjenning av fullmakter.
Følgende aksjonærfullmakter ble godkjent:

Norske Døves Landsforbund vi John Vigre
stad.

De Døves Forening, Trondheim, vi H.

Greftegreff.
Oslo Døveforening, vi Alf Olsen, Oslo.

Bergen Døveforening, vi Helge Kjølleberg,
Bergen.

Drammen og Omegn Døveforening vi Rolf
Hansen, Drammen.

Vestfold Døveforening, vi EilifOhna, Bergen.

Aust-Agder kr. Døveforening, vi Eilif Ohna,
Bergen.

Stavanger kr. Døveforening, vi Tormod
Ropeid, Stavanger.

Møre og Romsdal Døveforening, vi Lorents
Ness, Alesund.

Skien-Telemark Døveforening, vi Thor Gis
holt, Skien.

Disse aksjonærer møtte ikke: Østfold,
Hamar, Helgeland, Salten, Narvik, og Inn

herred.

Regnskap for 1966
Disponent Breiteig leste regnskapet for

1966 og ga en del utfyllende kommentarer
til det. Brutto-omsetning -:- omsetnings

avgift er kr. 638.611.30, mot 614.167.63 i

1965. Bruttovinning på vinnings- og taps

konto er kr. 164.205.12, mot kr. 205.173.55
i 1965. Underskudd på vinnings- og taps

konto er kr. 8.707.12, uten at avskrivninger
er gjennomført. I 1965 ble det avskrevet

kr. 27.628.77.

Regnskapet ble enstemmig godkjent etter

at en del spørsmål fra aksjonærene var til
fredsstillende besvart.

Revisors beretning
Beretningen ble opplest av styrets for

mann. Den peker bl. a. på at det i en del

år ikke har vært gjennomført fulle avskriv

ninger, slik ·at det foreliggende regnskap
ikke gir helt korrekt uttrykk for selskapets

stilling.

Protokoll for generalforsamlingen
Som underskrivere av protokollen ble

valgt John Vigrestad og Helge Kjølleberg.

Styrets beretning
Beretningen ble godkjent enstemmig,

etter noen spørsmål og svar.

Valg
Eilif Ohna og Gudmund Hammer ble gjen

valgt for 3 år som styremedlemmer, en

stemmig.

Som faste medlemmer av styret sitter dis
ponent Breiteig og Thorbjørn Sander. Som

varamenn ble valgt: 1. John Vigrestad, 2.
Tormod Ropeid.

Eventuelt
Ohna og Breiteig redegjorde for styrets

arbeid med å oppnå lån til bedriften fra

Arbeidsdirektoratet. Forhandlinger som har

vært ført, viser at den gunstigste ordning

for bedriften vil være å bli godkjent som

bedrift for yrkesvalghemmete. Den vil da

kunne oppnå tilskott til disponent og ar

beidslederlønninger, husleie samt lånt til

maskinkjøp. Det forutsettes da at bedriften
oppretter utvalg for inntak og utskriving
av arbeidstakere m.m.

Generalforsamlingen sa seg enig med sty

ret i dets behandling av denne saken overfor
Arbeidsd irektoratet.

Styremøtet i Norske Døves Landsfor

bund, som ble holdt i Bergen samme dag,

gjorde det mulig for alle landsstyremede
lemmer å delta i generalforsamlingen.

Eilif Ohna Albert Breiteig.
John Vigrestad. Helge Kjølleberg.

TEGN OG TALE
I FERIEN

Tegn og Tale nr. 13 blir sendt ut
omkring 5. juli, som dobbelt-num
mer for juli måned.

Nr. 14 blir sendt ut omkring 15.
august.

Vær snar med stoff til disse bla-
dene! Red.

BANKETT

I anledning avsluttingen av Nordisk
Mesterskap i friidrett, skyting, svøm

ming og «Nordisk Cup» i tennis,
holdes en bankett lørdag 26. august

kl. 19.30 i Handelsstanden, Karl Jo
hansgt. 37, Oslo.

DANSEORKESTER
Kåring av «Frøken Norden».
Meny: Avkokt laks, iskake, viner og

mocca.

Entre kr. 55.00-60.00.
Fri garderobeavgift.

Innmelding sendes innen 15. august

til Jarle Lid, Geitmyrsveien 21 b,
Oslo 1.

Arrangementskom iteen.
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NYTT FRA FORENINGENE
Busstur til Vestfold

Østfold Døveforening arrangerte busstur
til Vestfold Døveforenings feriehjem 1. pin
sedag. 14. mai. Det ble en vellykt busstu r ti I
«Skogstu~» ved Sandefjord. og på denne
turen deltok det 28 personer (25 døve og
3 hørende). Været var ikke det aller beste
da vi dro avgårde fra Halden ved halv 8-tiden.
men da vi vel var kommet fram til. Horten,
hadde vi pent vær for det meste resten av
dagen. Vi var også på en annen side heldig.
da vi fikk denne turen meget rimelig. så
foreningen slapp nokså billig fra det. Dette
skyldtes at vi fikk gratis sjåfør. og reisen
med fergen gikk på barnebilletter som kostet
4.00 pr. person pluss 1.00 hver til dekning
av bussfrakt. slik at det ble en utgift på
foreningen på kr. 344.00.

Vi hadde en meget hyggelig dag blant
våre venner i Vestfold, og programmet som
vestfoldingene hadde lagt opp for dagen
var rikt og godt på alle måter (Alf lovet å
fortelle om dette i Tegn og Tale). Tiden
gikk altfor fort. og før vi visste ordet av det.
var klokka så mange at vi måtte ta vende
reisen, og ved halv 8-tiden takket vi for oss
og dro på hjemveien. Vi hadde god plass i
bussen. så vi kunne ta med flere av Vestfolds
døve som hørte hjemme i Sandefjord og
Tønsberg. Alt i alt var det en meget vel
lykt tur. som frister til gjentakelse senere
en gang.

Erling Petersen.

Program for Østfold

24/6 lø. midtsommerfest på Fjellstua.
6/8 sø. medlemsmøte på Fjellstua.
24/9 sø. Døves Dag (sted kun ngjøres

senere).
14/10 lø. Høstfest på larkollen (klokkeslett

kunngjøres senere).
12/11 sø. Arsmøte i Sarpsborg (sted kunn

gjøres senere).
Styret forbeholder seg rett til forandring i pro

grammet.

Ferie på «Mjøsgløtt»?

De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt» ved Hamar i ferien. kan skrive
til hyttesjef Per Byvold. Magnus den godes
vei 5. Ridabu. Hamar.

Feriehjemmet har egen båt. og gjestene
kan fiske i Mjøsa.

Velkommen til feriehjemmet «Mjøsgløtt»
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Program for Oslo

Søndag 18. juni blir pensjonistenes dag,
arrangement av Oslo Døveforening på
feriehjemmet «Skaug» på Nesodden. Vi
håper på pent vær og god tilslutning.

Oslo.korrespondenten.

Ferie på ,Skogheim'?
De døve som i fer'ietiden ønsker opphold

på Drammen og Omegn Døveforenings
feriehjem «Skogheim» i Gjerdal. kan skrive
til Ragnar Fauske. Vårveien 24. Drammen.

Husk å ta med sengklær eller sovepose.
Vi har også telt-plass.

Program for Vestfold

Søndag 18. juni: Døvegudstjeneste i Larvik
kirke kl. 11.00. med festmøte på Grand
Hotell. Nærmere opplysning til medlem
mene påSkogstua. søndag 14. mai.

Fredag 23. juni: St. Hansfest på Skogstua.
Søndag 27. august: Barnefest på Skogstua.

(Innbydelse sendes Holmestrand døve
skole).

o nosjonalitetstegn

=--
®",:.",,~
l'1Por rugal

Fredag 15. til søndag 17. september: Dan
markstur for 3. gang.

Lørdag 30. september: Høstfest på Skogstua.
Lørdag 28. oktober: Medlemsmøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Søndag 26. november: Døvegudstjeneste i

Tønsberg Domkirke. og festmøte i Fri
murerlogen. (Nærmere opplysning se
nere.)

Onsdag 27. desember: (3. juledag): Juletre
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.
Styret forbeholder seg rett til forandring

i programmet.

Ferieopphold på
«Solhøy»

Vi tar nå imot bestilling på ferieopphold.
Utbygging er i gang. og vi regner med å få
4 «familie-leiligheter» ferdig for sommeren.

Oppholdsprisen er pr. døgn:
Medlemmer kr. 2.50
Døve. ikke-medlemmer » 3.
Andre, ikke-medlemmer. . . . . . . .. » 4.-
Barn,7-14år » 1,50
Barn under 7 år gratis

Bestilling sendes Olav Haug. Skogmo 9.
Skien.

Vel møtt til hyggelig ferie!



15.401

17.40
19.401

22.15

Program for
Skien-Telemark

Fredag 23/6: St. Hans-fest på «Sol høy».

Program for Bergen

15/6 to: Georg Rogne kåserer, demonstre
rer og viser film om livredning. (Opplys

ningskomiteen).
17/18. juni lø-sø: Døves Dameklubb har ut

flukt til feriehjemmet. Avreise lørdag
med båt kl. 14.30 fra Bryggen. Tilbake
søndag kveld. Husk å ta med mat selv!

18/6 sø: Vi besøker skolelei ren for døve på
Kongshaug, Lepsøy. Vi regner med at det
klarer s~g med privatbiler og vanlig

rutebil.
19/6 ma: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.00 på kontoret. Ungdomsklubben
har medlemsmøte for å diskutere forskjel
lige ting i forbindelse med ungdomsleiren

og velge representanter.
20/6 ti: Dameklubben.
21/6 on: Tegnspråk-kurset har avsluttende

samvær i foreningens lokale, 1. etasje,
kl. 19.00. Bevertning. Framvisning av fil
men «DØV». Utdeling av kurs-bevis.

22/6 to: De nye trafikkreglene, orientering
av sjåførlærer Rogstad. (Opplysningskomi
teen).

24/6 lø: St. Hans-fest på Døvehytta, Totland.
kl. 19.00. Kr. 8.- pr. person. Middag, des

sert, kaffe og kaker. Bål.
26/6 ma: Stengt.
27/6 ti: Dameklubben.
29/6 to: Servering.
317 ma: Ungdomsklubben har styremøte

kl. 19.30.
4/7 ti: Servering.
6/7 to: Siste åpningsdag før ferien.
Og så tar vi ferie ...

For medlemmer av Bergen Døveforening
er oppholdsprisene kr. 2.- pr. dag/person,
og for deres barn under 15 år er oppholdet
gratis.

For ikke-medlemmer er prisen kr. 3.- pr.
daglperson, og for deres barn kr. 1.- pr.

daglperson.
Dusj kr. 1.-.
Det er anledning til å få leie sengklær, så

langt beholdningen strekker til.
Robåter står til disposisjon for gjestene

gratis. Motorbåt med fører står også til
disposisjon for turer og fiske, mot kr. 1.
pr. person/time.

Fint sjøbad både for barn og voksne.
Hjertelig velkommen til «Risperlen»!

Ferie på Sunnmøre?
Feriehjemmet «Steinhammer» i Brusdal

(med 14 senger) eies av Møre og Romsdal
Døveforening og ligger omtrent 20 km fra
Ålesund. Feriehjemmet har et naust med 2
robåter. Det ligger ved Brusdalsvatn, i et
skogterreng med spredt gran-, furu- og
bjørkeskog. I omgivelsene er det også vak
kert fjellterreng. Fiske i Brusdalsvatn er
fritt for gjester på feriehjemmet, og det er
mulighet for fiske i andre mindre vann i
fjellet innen rekkevidde til fots. I Brusdals
vatn er en god bestand av ørret, bra kvalitet
(vanlig bekkørret og fjellørret), særlig i
oktober. Fisket kan foregå både fra land og
i båt. Båtene er til gratis disposisjon for
gjestene. I Brusdal finnes mange gode tur
muligheter, og en kan bade nedenfor ferie
hjemmet.

KLIPP UT!

DØVEM ESTERSKAp·FEST
I DRAMMEN
DM-fest holdes på Park Hotell,
Drammen, lørdag 5. august kl. 19.00.
Meny:

Aspargessuppe. Kylling. Is.
Pris:

Kr. 30.- pr. person.
Festanmeldelse sendes til Ragnar
Woll, Hågenstad, Solbergelva, innen
15. juli.

Arr.: Hellas-Døve og Drammen og
Omegn Døveforening.

De som ønsker å reise til feriehjemmet
«Steinhammer» i Brusdal, bør skrive til
foreningens formann, Magne Lid, Boks 72.
Ikornnes pr. Ålesund. eller sekretæren.
Lorents Ness, Hoff, Ellingsøy pr. Ålesund.

De som har tenkt å reise på egen hånd
til Brusdal med bussen, bør studere neden
stående rutetider:

7 Brusdalsruta
Yrkedager Helgedager

Fra Fra Fra Fra
Ålesund Brusdal Ålesund Brusdal
11.-1 6.402 10.00 9.151

14.101)3 7.301 15.001)3

15.051)3 8.- 18.30
16.15 10.10 21._1

17.107 14.505)4 23.15 1

18.301 17.401)4

23.058 21.15
l) Via Lerstadvegen Det gamle Spjelka-

vi kskiftet.
2) Til og fra Steinvågen.
3) Til Brusdal.
4) Korresp. med Olsvikruta.
5) Fra Utvikskiftet i Brusdal.
6) Om Digernes.
7) Om Lerstad over Vingårdskiftet. Lørda

ger over Iverskiftet.
8) Via Olsvika.

KLIPP UT!

Ferie på «Risperlen»?

Innmeldingsblankett

Jeg melder meg med dette til ungdomsleiren for døve 16.-22. juli ved Kristi
ansand S.

Innmelding sendes innen 1. juli gjennom foreningene, ungdomsklubbene, eller
direkte til Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.

Bergen Døveforenings feriehjem «Ris
perlen», Veland i Lindås, er åpent alle dager
i juli måned og videre ut i august så lenge
det er behov for ferieopphold.

De som ønsker opphold på feriehjemmet,
bes vennligst skrive til Olaf Olsen, Absalon
Beiersgt. 31, Bergen, som da vi I sørge for å
sende beskjed tilbake om båt- og bilruter
til feriehjemmet, om nødvendig.

Navn: .

Adresse:

Alder: ...

Kr. 20.- følger vedlagt.
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Innherreds Døveforening omdøpt til
Nord..Trønclelag Døveforening

Innherreds Døveforening holdt årsmøte
på foreningens feriehjem 4. mai.

Formannen, jorulf Hjulstad, ønsket vel
kommen, og han rettet en spesiell velkomst
hilsen til forbundsformann Eilif Ohna og vår
revisor Harald Størkersen. Da det viste seg
at det var møtt·fram mer enn 1/3 av med
lemmene, erklærte han årsmøtet lovlig satt
ifølge loven.

Til referent ble valgt Marie Fjellestad.
Formannen leste så opp beretning for

foreningen for årene 1964,1965 og 1966, som
ble godkjent uten bemerkninger.

Harald Størkersen foreslo at årsmøtet
skulle sende en blomsterhilsen til forenin
gens trofaste kasserer gjennom mange år,
jon Søraker, som nå lå syk på aldershjemmet
på Levangernesset. Forslaget fikk enstem
mig tilslutning.

Arsregnskapene ble opplest av kassereren
Arne Søraker. De ble godkjent med en del
bemerkninger, som dreide seg om ytterli
gere opplysninger om enkelte poster.
Spørsmålene ble besvart tilfredsstillende.

Forslag til lovendringer fra lovkomiteen :
Formannen jorulf Hjulstad leste opp for
slagene, fra paragraf 1 til 10, og hver para
graf ble nøye gjennomgått før de ble god
kjent. Alle paragrafene ble god kjent. For
paragraf 3's vedkommende ble det gjort en
tilføyelse om døve som bor utenfor fore
ningens distrikt. Paragraf 4 ble endret, slik
at den fikk følgende ord lyd: Styret kan ut
nevne til æresmedlemmer personer som
ved oppofrende innsats eller på annen måte
har gjort seg fortjent av foreningen. Yed
tak, som må være enstemmige, bekjentgjø
res på årsmøter eller ved spesielle anlednin
ger. Æresmedlemmer betaler ingen kon
tingent, men beholder stemmeretten.

Så gikk vi over til valg. Yed dette valget
ble benyttet den nye loven, hvor det heter
at det foretas valg hvert år på henholdsvis
3 og 2 personer til styret, slik at tillits-

Jorulf Hjulstad.

vervene gjelder for 2 år. Følgende ble valgt:
jorulf Hjulstad, Nils Stokke og Marie Fjelle
stad. jorulf Hjulstad ble enstemmig gjen
vaigt som formann. Som varamenn ble valgt
Olav Staberg og johan Fjellestad.

Revisorer: Harald Størkersen og Arne
Kjønstad (hørende).

Tilsynskomite for feriehjemmet: Arne
Søraker, Kåre Røstad og jorunn Søraker.

Festkomite: jorunn Søraker, Helene Hjul
stad og Kitty Stokke.

Under «ordet fritt» framkom forslag om
kjøp av TY-apparat og møbler til ferie
hjemmet. Det ble lang diskusjon om dette,
og en av debattantene mente at det ville
være sløseri med foreningens penger å gå til
slike kjøp. Han mente at det som trengtes
mest, var nye madrasser på feriehjemmet,og
at det øvrige måtte vente til senere. Til
slutt gikk årsmøtet tilavstemning over for
slaget, og det ble med stort flertall vedtatt
å kjøpe TY-apparat, møbler og madrasser.

Det ble videre drøftet godtgjørelse til t
formann og kasserer. Det ble også nevnt a
foreningen må hjelpe medlemmene økono
misk ved å gi tilskudd til reiser til og fra
feriehjemmet i Nord-Trøndelag. Dette skal

foreningen ta opp til vurdering ettersOm
situasjonen tillater det, og forslag vil bli
framlagt på et senere årsmøte så sant styret
finner at foreningen kan makte en slik
utgift.

Da det ikke kom fram noen flere forslag,
takket forman nen for fram møtet, og særlig
takket han forbundsformannen for hans
medvirkning og hjelp under årsmøtet, like
så Harald Størkersen. Han takket også med
lemmene for godt samarbeide, hvoretter
han erklærte årsmøtet hevet. I

*
Yi gjør med dette oppmerksom på at Inn

herreds Døveforening etter vedtak på års
møtet har endret sitt navn til Nord-Trøndelag
Døveforening.

Ref. M. F.

FØDT
Døvekapellan Torodd Evjen Olsen

og frue fikk en datter 26. mai.
(De har to gutter fra før).

FORLOVELSE
er inngått mellom Anne Gloslie,

Oslo, og Dag Roar Jensen (hørende),
Drammen, f. t. Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Turid Sandvik,

Bergen, og Tore Christiansen, Aren
dal, begge nå Oslo.

BRYLLUP
feires 17. juni av Marta Sygnes

tveit, Ulvik i Hardanger, og Toralf
Ringsø, Smøla, begge nå Bergen.

Adresse for dagen: Ulvik i Hard.

A.S SUVEREN, Lars Hansen

Etabl.
1880

KONFEKSJO NSFAB RI KK

Telefon 3468

KRISTIANSUND N.
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BRYLLUP
feires 17. juni av Erna Sørheim,

Sørheim i Sogn, nå Bergen, og Olav
Espedal, Tuftedalen, Ytre Arna.

Adresse for dagen: Ytre Arna.

BRYLLUP
feires i Salt Lake City, Utah, USA,

fredag 7. juli av Aslaug Vaieland og
Fred E. Haviland.

Adresse for dagen: 222 Third Ave.

BRYLLUP
feires 22. juli av Unni Stokke,

Sandefjord, og Jørgen Bjerg, Aal
borg.

Vielse i Sandar kirke kl. 16.30.
Adresse for dagen: Sandarveien 6,
Sandefjord.

SØLVBRYLLUP
Amanda og Ragnvald Nordsveen,

Vibesgt. 16, Oslo 3, kan feire sølv
bryllup lørdag 24. juni.

Amanda er fra Bergen og Ragn
vald fra Trysil. Amanda gikk på
døveskolen i Trondheim, mens Ragn
vald gikk på døveskolen i Holme
strand, så de var veldig langt fra
hverandre i oppveksten.

Ragnvald begynte i sin ungdom i
skomakerlære i Oslo, og han har
senere i mange år arbeidet som svenn
i dette faget. Da Amanda en tid ar
beidet som rengjøringshjelp på Skå
dalen døveskole i Oslo, traff de hver
andre altså i byen med det store
hjertet, og nå kan de altså se tilbake
på 25 års ekteskap.

Vi sender sølvbrudeparet vår hjer
teligste hilsen og ønsker dem lykke
til med dagen og årene framover.

JaJa.

SØLVBRYLLUP
Alfhild og Finn Nyberg, Sande

fjord, feirer sølvbryllup 4. juli. De
er begge godt kjent i Vestfold, og
naturligvis vil mange av deres ven
ner sende dem varme tanker med
takk for deres hyggelige kamerat
skap.

Vestfold Døveforening vil også
'takke dem, Alfhild spesielt for hennes
munterhet og Finn for hans gode
ledelse som foreningens formann i et
par perioder. Begge har de i mange
år. vist interesse og støttet med tid
'og arbeid foreningen. Han er for
resten en «skreddersydd» herre, og
,det bør nevnes at han i sine unge år
deltok i mange idrettskonkurranser,
og erobret en rekke medaljer, derav

4 gullmedaljer. En bragd som det
står respekt av. - I sitt koselige
hjem, har han sammen med sin.ung
dommelige fru Alfhild en søt, vak
ker datter.

Adresse for dagen: Shetlandsgt.
23, Sandefjord.

Alf Melgaard.

80 AR
Margrethe Marthinsen,Sandefjord,

fylte 80 år 2. mai. Hun er medlem
av Vestfold Døveforening, og var
med på å stifte foreningen i 1914.
Ved foreningens 40 års jubileum ble
hun utnevnt til æresmedlem. Hun
var i sin tid, sammen med sin mann
Peder Marthinsen, aktivi foreningens
og feriehjemmets tjeneste.

Vi har sendt fru Margrethe Mar
thinsen våre beste gratulasjoner med
80 års dagen.

Alf Melgaard.

80 AR
Klara Dahl, Solbakken, Moelv,

fyller 80 år 24. juni.
Vi vil ønske henne tillykke med

80 års dagen og fortsatt god helse i
årene framover .

N. Hansen.

75 AR
Mathilde Svendsen, Larvik, fylte

75 år 19. mai. Vi tenker på henne
som en hyggelig og elskverdig ver
tinne når vi er kommet på besøk til
henne og hennes mann, Frithjof
Svendsen. I deres hjem på Lange
strand mangler det aldri på god
kaffe og deilige kaker,selvom vi
kommer overraskende.

Fru Svendsen er mangeårig med
lem i Vestfold Døveforening, og tro
fast deltar hun på foreningens møter
og fester. Vi har sett henne ofte også
på feriehjemmet «Skogstua», det hun
føler som sitt annet hjem. HUn er
karakterisert som en hyggelig hjem
mets kvinne, og så er hun mor til
Frida og Normann, som begge er vel
kjente i Larvik-distriktet. Sønnen er
sosialsjef i Tjølling kommune.
Vi gratulerer med 75 års dagen, og
ønsker Mathilde Svendsen fortsatt
god helse i årene framover.

Alf Melgaard.

70 AR
Nils A. Frydenlund, Grønland 37,

Drammen, fyller 70 år 1. juli.
Han er født på Åmot, Modum, og

har gått på Holmestrand døveskole.

Nils A. Frydenlund som byggeleder.

Etter skoletiden arbeidet han hos sin
bror, som drev transportforretning i
Modum. I 1942 flyttet han til Dram
men og arbeidet på Høvik Teglverk
i 5 år og på Drammen Høvleri- og
Kassefabrikk i 18 år. For et par år
siden ble han rammet av et lettere
slag, slik at han måtte slutte å ar
beide for godt. Imidlertid synes han
å ha gjenvunnet sin helse, men tar
det med ro. Han er stadig å se på
døveforeningens møter, med sin rak
ryggete holdning.

Om Nils A. Frydenlund kan en si
at han er stø og rolig. Han følger
interessert med i døveforeningen og
feriehjemmet. Han er en av fore
ningens stiftere og var litt med i fore
ningsstyret og litt i feriehjemmets
styre som materialforvalter. Men den
innsats som vi husker Nils A.Fry
denlund best for, var som medlem av
feriehjemskomiteen i 1937-1941.Som
den nevenyttige mann han var, var
han en av de 2 byggeledere da ferie
hjemmet «Skogheim» ble bygd. Han
ledet spesielt arbeidet med støping
av grunnmuren, som på sine steder
var 3 m høy, og gjorde det godt. Han
syklet ofte hjemmefra i Modum til
feriehjemmet i Gjerdal - over 100
km fram og tilbake på støvete og
svingete veier, og hjalp til å bygge.
For sin innsats ble Nils A. Fryden
lund tildelt diplom på feriehjemmets
innvielsesfest i 1941.

I 1943 ble han gift med Ingrid
Larsen fra Sandefjord. Deres hygge
lige og velstelte hjem har stadig hatt
besøk av døve, som vet å sette pris
på deres gjestfrihet.

R.W.
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65 AR
Kari Rør Olsen, Tønsberg, fylte

65 år 31. mai. I mange år har hun
vært medlem av Vestfold Døvefore
ning, og innehatt en rekke tillitsverv
i foreningen. Sammen med sin mann,
Ole Olsen, som var kasserer i mange
år, har hun viet foreningen sin in
teresse. Fremdeles utfører hun sitt
arbeid til beste for de døves velferd,
liksom vi får nytte av hennes gode
kameratskap. Vi setter pris på hen
nes vennlighet.

Vi vil av hjertet ønske Kari Rør
Olsen tillykke med 65 års ~dagen, og
fortsatt god helse i årene framover.

Alf Melgaard.

65 AR
Alvilde Engelstad, Svarstad i Vest

fold, fylte 65 år 8. juni. Hun kom
for et par år siden og ble opptatt som
medlem i Vestfold Døveforening, og
vi har merket på hennes opptreden
at hun deltar med virkelig glede på
døvemøter og fester. Hun trives i
samvær med oss i foreningen. Vi
beundrer henne for hennes fine bro
deriarbeid. Hennes arbeider er be
rømte og etterspurt i hjembygden.
Her gjengis en notis av 19. mai i år
fra«0stlandsposten», om vår dyktige
Alvilde Engelstad:

«Ny alterduk i Styrvoll kirke. I Styr
voll kirke ble en ny alterduk innvidd
i pinsehelgen. Den vakre duken er
sydd av Alvilde Engelstad, etter at
Astri Styrvoll og Kirsten Eiknes
Grini først hadde vært i Oslo i Kirke
husfliden og tatt ut mønster til den.
- Det var mange som kunne glede
seg over å se den nye duken på al
teret i kirken da soknepresten inn
vidde den i pinsen og talte om de
symboler den representerer.»

Vi er stolt av henne for hennes
strålende dyktighet. Vi vil av hjertet
ønske Alvilde Engelstad tillykke
med 65 års dagen, og fortsatt god
helse i årene framover.

Alf Melgaard.

60 AR
Lørdag 1. juli fyller en av Stav

anger kr. Døveforenings trofaste
medlemmer 60 år, nemlig Hans
Skurve.

Hans bor på Ålgård, nærmere be
stemt på Skurve. Her eier han en
stor gard, som han driver mønster
gyldig. Han eier 25 mål dyrket jord,
400 mål kulturbeite, og ved siden
av dette ca. 2000 mål utmark.

12

J eg har nettopp besøkt ham. Det
var midt i lammetida, og Hans var
«jordmor» dagen lang. Det er en
travel tid når 60 sauer skal ha lam,
men når resultatet blir 80 små lam,
da er det strevet verd.

I fjøset har han nå redusert melke
kyrbestanden til bare 4, han driver
nå helst med okseavl. 4 prektige
okser og 7 oksekalver står på bås.

J eg vet ikke om det er noen døve
her i Stavanger som ikke har besøkt
Hans. Selv har jeg med min familie
besøkt ham flittig i mange år. Jeg
kan da ikke skrive uten å nevne
hans mor, Karen Skurve, som nå
blir 91 år i sommer. Hun er et over-

skuddsmenneske, og er fremdeles i
full aktivitet. En søster av Hans bor
også hjemme, og de tre i fellesskap
er de mest gjestfrie mennesker jeg
kjenner. Ingen døv som noen gang
har besøkt Hans, har gått sulten fra
det hjemmet.

Nå er Hans opptatt med våronna,
og så er det en travel sommer i vente,
men Hans klager ikke, og deilig er
det å se på at alt han steller med
bærer grøde.

Hans har gått på døveskolen i
Trondheim, og mange vil nok huske
ham igjen fra den tiden.

Vi ønsker ham hjertelig til lykke
med dagen.

L. R.

50 AR
Margit Thom, Nesgutugård, Slat

tan p.å., Nittedal, fyller 50 år 29.
juni.

GULLBRYLLUP

feires 30. juli i Stavanger av
Jakobine og Hans Nilsen.

Jeg sitter i deres koselige hjem,
og over en god kopp kaffe, forteller
de så om alle de år de har delt ondt
og godt sammen. Jeg kunne skrive
en hel bok om alt som blir fortalt
meg fra gamle dager, men jeg må
innskrenke meg til bare å skrive
noen småting. Morsomt var det i alle
høve da de fortalte om brylluppet for
50 år siden, da det var 90 gjester,
og her var forbud mot å selge øl og
brennevin, så det ble litt aven
brusfest.

Ekteparet har 3 barn, som alle er
gifte, 10 barnebarn, og 3 oldebarn.
Her er det godt å se at tegnspråket
kan læres; voksne og barn behersker
språket mer og mindre.

Hans Nilsen har gått på den gamle
skolen i Ullevålsveien, Oslo. Han er
født på Sørlandet, men kom til
Stavanger da han 'var 21 år. Her



Th. Sander.

'KONTINGENTEN

-. .- .-•

Bladpengene .for Tegn og Tale er kr.
15.-pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1967, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen

~Pø~
Bare kr. 15.-pr. år.

Også DU
bør abonnere på

-

verv. Det var mange, mange som
gjennom årene fikk hjelp og gode
råd hos ham. Han var sikkert også
en god støtte for sin kone, som likeså
gjennom årene har vært en drivende
kraft i døvearbeidet.

Strømme kom til Oslo fra Sør
landet i unge år, men det var som
om det blide Sørlandet hadde satt
sitt preg på ham for alltid. Stille,
beskjeden, vennlig og med et lunt
glimt i øyet - det er slik vi vil huske
ham.

Rikt utrustet var Strømme - en
usedvanlig begavet mann. Han kun
ne sikkert ha drevet det langt hvis
han hadde satset på høyere utdan
nelse og hvis han hadde fått den
nødvendige hjelp til å studere. Desf:
verre var det slik i hans ungdom at
en bare måtte være glad om en fikk
seg et levebrød. For ham ble det
skredderyrket. Men i fritiden dyrket
han en rekke hobbies. Særlig viste
han stor interesse for kunst og kul
tur. Hans største lidenskap var nok
fremmede språk,. og han leste, stu
derte og oversatte en rekke språk,
bl. a. fransk og spansk, og han hadde
stor glede av dette, samtidig som det
ga ham anledning til å hjelpe andre.
- Dessverre var helsen mindre god,
slik at han måtte ta det med ro,
men det som Thoralf Strømme gjen
nom mange år har utrettet - i sine
tillitsverv, og i det stille, som råd
giver, hjelper og venn - gir ham en
plass blant de mest betydningsfulle
innen døvearbeidet i landet vårt, og
vi vil minnes ham med takknemlig
het.

THORALF STRØMME
En av de mest betydningsfulle

norske døve er gått bort, Thoralf
Strømme, Oslo, i en alder av 71 Yz år.
Særlig for 20-30 år siden var han å
finne i aller fremste rekke innendøve
arbeidet, da han bl. a. var sekretær
i Norske Døves Landsforbund og
redaktør for «Tegn og Tale». Ellers
har han gjennom årene hatt en rekke
tillitsverv bl. a. innen Oslo Døve
forening, Oslo Døves Sportsklubb,
ved landsmøter og kongresser.

Men Thoralf Strømme øvde ikke
bare innflytelse gjennom sine tillits-

lt DØDSFALL' fl
t .J

Hilda Simensen. Elfrida Haukseth.
Bak fra venstre: Lærer Grieg. Bjarne
Tobiassen. Hjalmar Juveland (død).
Bestyrer Bjørset. Jacob Hoverstein
(død). Kristian Rød. Lærer Monsen.

Innsendt av Arnhild Klemmetsen.

OM VENNLIGHET
Vennlighet er et språk som den

stumme kan tale og den døve kan
høre. (Bovee).

Foran fra venstre: Arnhild Klemmet
sen, født Eriksen. Astrid Stabell.
Martha Dalgås. Klara Karlsen (dørI).

50ARSKONFIRMANT-JVBILE
VM ved Holmestrand døveskole.

L.R.

begynte han så å arbeide som snek
ker hos Bjorheim & Sønner, men
etter 3 år ble han oppsagt på grunn
av innskrenkning. En stund arbei
det han også på Brannstasjonen som
alt-mulig-mann. Nilsen er en dyktig
og flink mann; et bevis fikk jeg på
det da jeg så på kjøkkenet, som han
nettopp hadde malt og pusset opp.

Fru Nilsen.har gått på døveskolen
i Hamar. Hun har heller ikke ligget
på latsiden. Hun har i alle år stelt
hus og hjem, og ved siden av dette
har hun arbeidet på hermetikk
fabrikk. Det er ikke mange år siden
hun sluttet.

Gullbrudeparet er nå de eldste
medlemmer av Stavanger kr. Døve
forening, og de har sittet i styret flere
ganger. Fru Nilsen fylte 71 år 28.
april, og Nilsen blir 75 år 31. juli.

Nå nyter de alderdommen i fred
og ro. De er begge friske og kjekke.
En datter bor i samme hus, og hun
er til stor hjelp og hygge for dem.

Gullbrylluppet blir feiret i Pelles
selskapslokaler, der familie og venner
blir samlet. Deres adresse er for øvrig
Lysefjordsgt. 1, Stavanger.

Hjertelig til lykke!
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Norges Døve-Id rettsforbu nd:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Karl Gunnar Bjørnsen, Nansensvei 14 F, Hønefoss.

Døvemesterskapet 1967
i fri-idrett og skyting

Denne årbok er nå utkommet, og
den er trykt på yrkesskolen for døve
i Padova nær Roma.

Boken inneholder mye av inter
esse, som f. eks. CISS' styre og adres
ser for alle tilsluttete forbund,
CISS' mesterskapsrekorder og ver
densrekorder, statistikker over de
hittil avholdte verdensmesterskap
både for sommer og vinter.

Årboken kan bestilles gjennom
Norges Døve-Idrettsforbund, og pri
sen er kr. 10.50.

CISS's ÅRBOK 1959/1966

konkurranse fredag kveld på Central
Hotell, når en blir ferdig med L
dags øvelser. Han har kontaktet
ukebladet «Det Nye», som har er
faring fra Frøken Norge-konkur
ranser. Andre nordiske idrettsledere
har sagt seg interesserte i det. Fore
løpig er det en tanke som en ikke
vet om det blir noe av. Den piken
som vinner misse-konkurransen vil
få representere Norge i Nordisk DM
i Oslo i september. Og hun får gratis
fest og billett til nordisk DM og
kanskje får hun nye klær fra topp til
tå av firmaer. Allerede nå har noen
piker i Drammen lyst til å være med
i misse-konkurransen. Og en kan
derav regne at flere andre piker fra
forskjellige kanter av Norge også vil
være med i misse-konkurransen.

Med hensyn til innkvartering, er
det best og sikrest at alle ordner det
selv på reisebyråer. Men skulle det
være noen som gjerne vil bo billig,
så går det an å bo på feriehjemmet
i Gjærdal. En må ha med litt seng
klær (ullteppe og laken) og prisen
er kr. 5.- pr. natt. Har en privat
bil, er det greit, for en slipper da å
være aVhengig av bussen til ferie
hjemmet.

Lørdag formiddag vil det bli for
bundsting. Men for dem som vil noe
annet enn å være med på dette tin
get, er det nok å ta seg til. Man kan
ta tur opp til Spiralen, promenere på
det livlige torget og strøkene rundt,
eller gå til friluftsbadet på Marien
lyst, hvor det vanligvis samler seg
mange mennesker i varme godværs
dager. En svipptur til døves ferie
hjem i Gjærdal kan også gå an.

Velkommen til Døvemesterskapet
i Drammen 4. og 5. august!

Hellas-Døve.

bergs meget gamle rekord på 52.9
på denne distansen. Hele 3 ganger
har nemlig B. Gunnerud løpt 53
blank på denne distansen. Apropos
Rolf Nyberg; det er all grunn til å
beundre denne elegante løperen for
denne rekord som i 32 år har stått
for mang en støyt. I Nybergs tid var
det helt andre greier og forhold enn
idag da det heter at en idrettsmann
'må trene hele året rundt og i så og
så mange timer, og nye ideer brukes
i treningsopplegget. Kanskje blir det
på Marienlyst Idrettsanlegg at Rolf
Nyberg personlig får oppleve å se
sin gamle og seiglivete rekord, den
aller siste fra før krigen, bli forbed
ret. Gullmedaljevinneren fra «Døves
Olympiade» i Washington, Olaf
Garberg, vil nok møte opp uten kon
kurranse fra noen døve, men det ville
blitt en opplevelse å se ham slenge
slegga over 50-meteren. Han er sterk
også i diskos og kule, så det blir 2
gullmedaljer å hente for ham her i
Drammen.

Junioren Erik Olav Johansen er
en lovende sprinter. Det sa=e kan
vi si om andre i forskjellige grener,
så vi på Marienlyst kan konstatere
at Norge ikke bare har spisser, men
også den bredde som skal til for at
vi fortsatt vil forsvare Norges farger.
Det er ikke mer enn 2.år til neste
«Døves Olympiade» i Jugoslavia.

Hellas-Døve vil i samarbeid med
Drammen og Omegns Døveforening
ta seg av de oppgaver som melder
seg utenfor idrettsbanen, såsom
hyggekvelden på Central Hotell og
festen på det elegante Park Hotell.
For å skape noe nytt og morsomt,
sysler forbundsformann Fridtjof
Tenden med tanken om en misse-

4. og 5. august vil det finne sted
Døvemesterskap i fri-idrett og sky
ting i Drammen og Lier. Som tek
niske arrangører har idrettsforenin
gen Hellas og Lier Skytterlag påtatt
seg oppdraget. Det er erfarne folk
som vi kan være forvisset om vil
sørge for at mesterskapene blir av
vik.let på en en grei og betryggende
måte.

Det er nå for annen gang Dram
men blir arnested for DM i fri-idrett.
Forrige gang var i 1946, og det var i
forbindelse med døves landsmøte.
Også den gang hjalp Hellas til med
DM-arrangementet.

Alt er nå klappet og klart for døve
mesterskapene (det gjenstår bare
anmeldelser).

Lier Skytterlags formann, Arne
J. Odde, har vist stor hjelpsomhet
og støttet saken godt. Skytterne får
bane og folk til anvisning osv. gratis.
Primus motor for skyttersaken blant
døve, Anders Haukedalen, sier at
hvem som helst døv kan være med
i 100 m-skyting, og geværer kan ut
lånes på skytebanen. Men alle skyt
tere må selv betale ammunisjon og
startavgift. Det er ikke så dyrt, og
dessuten får en jo valuta igjen for
pengene i den fornøyelse å skyte og
delta i DM. Så i følge Haukedalen
er denne øvelse åpen for alle som har
lyst.

Det skal nå bli artig å se våre døve
idrettsfolk igjen, særlig dem som har
gjort ære på Norges flagg i interna
sjonale konkurranser. Bjarne Gunne
rud, som i de siste årene har satt en
serie rekorder, synes nå å ha særlig
lyst på 400-meteren. Det skulle ikke
forbause noen om Bjarne Gunnerud
i år går hen og sletter ut Rolf Ny-
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blir ccFrøken Norden»? S. ROBEY BURNS DØD

Abonner på
TEGN og TALE

Comite International des Sports
Silencieux's (CISS') mangeårige sty
remedlem og visepresident, ameri
kaneren S. Robey Bums, døde i
Washington 22. april 1967.

Burns var med å starte det ame
rikanske døveidrettsforbundet og var
særlig i begynnelsen en drivende
kraft i å få opp døveidretten i USA.

Med Burns er en meget god Nor
ges-venn gått bort. Mange ganger
besøkte han Norge, og siste gang
han gjestet vårt· land var høsten
1966. Da hadde jeg den glede å motta
ham i mitt hjem på Smestad.

For sine fortjenester for inter
nasjonal døveidrett ble Bums ved
de siste vinteridrettsleker fordøve i
Berchtesgaden overrakt Norges Dø
ve-Idrettsforbunds hedesmedalje.

Anders Haukedalen.

•

-•

-

ten. De 4.pikene skal også være med
og hjelpe til med premieutdelingen.

Alder: 17-23 år og ugift.
Vi ber dere, tanter, venninner,

venner og andre om å sende inn for
slag på kandidater, og hjelpe oss å
finne en søt ung norsk døv pike som
kan representere vårt land i omtalte
misse-tevling.

Kåring (uttaking) av den norske
piken vil bli holdt enten i Drammen
i forbindelse med Døves Mesterskap
i idrett 4.-5. august eller i Oslo 25.
august. Dette avhenger av hvor stor
tilslutning det blir, samt hvor evt.
kandidater bor i landet. Nærmere
opplysninger og beskjed vil bli til
sendt de innstilte kandidater.

Foto med opplysning om navn,
adresse, stilling, fødselsdato, høyde
rnål samt interesser (hobbies) må
være sendt innen 30. juni til:

Fru Sonja Olsen,
Etterstadsletta 93,
Oslo 6.

Med vennlig hilsen,
Arrangementskomiteen.

Hvem

I forbindelse med Nordiske Mester
skap i idrett for døve i Oslo 25.-27.
august, vil det bli kåret en døv
«Frøken Norden». Sådan kåring vil
så bli holdt hvert 4. år framover i
hvert land etter tur.

Det skal lages et diadem (hode
smykke) til «Frøken Norden», som
etter 4 år skal overleveres til den
neste valgte.

Dommerkomiteen kommer til å
bestå av 5 representanter, 1 fra hvert
nordisk land, samt en nøytral, hø
rende sakkyndig.

Sonja Olsen, Oslo, som skal være
vår medhjelper og tolk, har vært i
kontakt med Finn Riise fra bladet
«Det Nye». Han viste seg både in
teressert og vellvillig og lovet å være
behjelpelig med arrangementet. Som
bekjent er det «Det Nye» som hvert
år har stått for kåringen av «Frøken
Norge» (hørendes).

Både «Frøken Norden» og de 3
ternene vil bli tildelt gaver o.l., samt
invitert som gjester til både mot
takelsesfesten og avsluttingsbanket-

Norrøna Hotell
BODØ

Tolgen Meieri

STEDET HVOR
FOLK HYGGER SEG

TOLGA

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
anbefales

SKREIA

GULL, SØLV, PLETT OG RIDDERT INN
i godt utvalg

Gullsmed ADOLF RUUD
Nedre Torggt. 10 - DRAMMEN
Vi hjelper Dem gjerne, hvis De ringer
832357

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

Arnt]. Mørland
SKIPSREDERI

Arendal

Støtt Døvesaken!
Kvalitetsgjerder, smijernsporter, rør
porter, rekkverk m.m.

A.s C. Geijer & CO.
St. Hallvardsgt. 37 og 39 - OSLO
Telefon 682285 og 683670
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Nordisk mesterskap for døve 1967 Fri-idrettssel'ien 1967

Bjarne Gunnerud nordisk mester
i hopp uten tilløp

Fredag 25. august
Kl. 10.00 Nordiska Dovas Idrotts

fOrbunds kongress i Ingeni
ørenes Hus, Kronprinsens
gt. 17.

Kl. 15.00 «Nordisk Cup» i tennis på
Frogner.

Kl. 19.00 Mottakelse i Ingeniørenes
Hus, Kronprinsensgt. 17.
Moteoppvisning og misse
tevling.

Lørdag 26. august
Kl. 9.00 «Nordisk Cup» i tennis på

Frogner.
Kl. 9.00 Nordisk Mesterskap i sky

ting på Løvenskioldbanen.
Kl. 10.00 Nordisk Mesterskap i fri

idrett på Frogner.

Som ventet gikk Bjarne Gunnerud
til topps i den nordiske serien i høyde
og lengde ult. Men i lengde ult ble
nok resultatene nokså jevne i top
pen. Her vant Gunnerud med 3 cm
på Mikkola, som igjen var 3 cm
foran Per Chr. Larsen. Morsomt at
det blir spenning og jevnhet i top
pen! Alle 3 er nå meget støe på leng
der omkring 3 m, og vi får håpe at
både Roar Pedersen og Tore Chris
tiansen klarer denne lengde neste år.
Med litt finpuss er de begge gode for
denne lengde snart.

Om høyde er det ikke stort å si.
Her var nordmennene for overlegne
og besatte de 3 første plasser med
bra resultater.

I lagkonkurransen ble Norge best
med 8.948 poeng, mot finnenes
8.050. Her hadde Norge en framgang
på 138 p., og finnene gikk fram med
376 p. Så nå begynner finnene å hale
inn på Norge. I 1966 hadde Norge
en overvekt i lagkonkurransen på
1.136 p., i 1967 ble det 898 p. Fort
setter finnene framgangen slik, så
blir det spenning i årene framover.

Sverige deltok ikke denne gang,
av den grunn at de ikke hadde noen
såpass gode resultater at det passet
å sende dem. Men svenskene har som
kjent hatt voldsom framgang i hånd-
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Kl. 14.00 Nordisk Mesterskap i fri
idrett, fortsettelse.

Kl. 16.00 Nordisk Mesterskap i
svømming på Frogner.

Kl. 20.00 Bankett med premieutde
ling i Oslo Handelsstand,
Karl Johansgt. 37.
Kåring av «Frøken Nor
den».

Søndag 27. august
Kl. 10.00 «Nordisk Cup» i tennis,

finaler på Frogner.
Kl. 12.00 Sightseeing, m.v.
Med forbehold om eventuelle tids
endringer.

NORGES
DØVE-IDRETTSFORBUND

Arrangementskomiteen

ball, og det har nok gått ut over in
nendørsidretten.

Etter at Nordiska Dovas Idrotts
fOrbund har kontrollert resultatlis
ten, ser denne således ut:

Lengde ult.
1. Bjarne Gunnerud, Norge 3.08
2. Pertti Mikkola, Finland .. 3.05
3. Per Chr. Larsen, Norge 3.02
4. Roar Pedersen, Norge 2.94
5. Tore Christiansen, Norge . 2.92
6. Teuvo Suutari, Finland .. 2.91
7. P. Sehakin, Finland 2.89
8. Reimo Siiskonen, Finland . 2.88
9. Kjell O. Olsen, Norge ..... 2.86

10. Kjell Fiskergård, Norge .. 2.85
11. Marti Ventelii, Finland 2.83
12. Ake Nabb, Finland 2.80

Høyde ult.
l. Bjarne Gunnerud, Norge .. 1.60
2. Kjell Fiskergård, Norge .. 1.46
3. Gunnar Kvitvær, Norge .. 1.43
4. Vesa Hannu, Finland 1.40
5. Asle Karlsen, Norge 1.40
6. Aatos Penttinen, Finland . 1.40
7. Per Chr. Larsen, Norge 1.40
8. Olaf Garberg, Norge 1.37
9. Pertti Mikkola, Finland .. 1.36

10. Pertti Johansson, Finland. 1.35
11. Teuvo Suutari, Finland .. 1.35
12. Voitto Heikilii, Finland ... 1.35

Anders Haukedalen.

1. BERGEN
1. Kjell Fiskergård h. ult. 1.46 554
2. Kjell Olav Olsen, I. ult. 2.89 531
3. Kjell Fiskergård I. ult. 2.87 519
4. Alfinn Nordøy I. ult. 2.85 506
5. Asle Karlsen h. ult. 1.40 480
6. Asle Karlsen 100 m 12.7 444
7. Hans Erik Tofte h. ult. 1.37 442
8. Torstein Bernås I. ult. 2.71 420
9. Edvard Larsen I. ult. 2.69 408

10. Pål Kjellid I. ult. 2.68 402
11. Hans Erik Tofte I. ult. 2.68 402
12. Bjarne Tømmerbakke I. ult. 2.66 .. 389
13. Svein Tømmerbakke h. ult. 1.31 366
14. Toralf Ringsø h. ult. 1.31 366
15. Toralf Ringsø I. ult. 2.59 345
16. Asbjørn B. Hansen I. ult. 2.59 345
17. Svein I. Hansen h. ult. 1.28 327
18. Bjarne Tømmerbakke h. ult. 1.28 .. 327
19. Kurt Oksnes I. ult. 2.53 307
20. Kjell Olav Olsen h. ult. 1.25 288

8.168

2. OSLO
1. Per Chr. Larsen I. ult. 3.02 609
2. R. Pedersen I. ult. 2.93 555
3. Tore Christiansen I. ult. 2.92 549
4. Gunnar Kvitvær h. u/t.1.40 480
5. Per Chr. Larsen h. ult. 1.40 480
6. Gunnar Kvitvær I. ult. 2.80 476
7. Arne Sten berg h. ult. 1.35 417
8. Tore Christiansen h. ult. 1.34 404
9. Jan Thomassen I. ult. 2.66 389

10. Vidar Gran I. ult. 2.63 370
11. Roar Pedersen h. ult. 1.31 366
12. Jan Thomassen h. ult. 1.31 366
13. B. Gundersen I. ult. 2.53 307
14. B. Myrvold I. ult. 2.49 282
15. Kjell Nysted I. ult. 2.46 263
16. B. Gundersen h. ult. 1.20 222
17. Reidar Brenden h. ult. 1.20 222
18. Egil Haugen I. ult. 2.37 205
19. R. Smenes I. ult. 2.34 186
20. G. Søvik I. ult. 2.31 166

7.313

Ingen nye resultater siden sist.
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«SYMBOLET PÅ KVALlID.

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Utenbordsmotorer i toppklasse'
3%-6-9,2-20-35-45-55-75 og 105.HK ~

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

UTSTYR OG ANLEGG
FOR KOMFORTVENTILASJON

Q-S "t- Lc.bLJ.J..uFt::;,. 0"' .... '"

MUNKEDAMSVN. 59 - TLF. 41 28 22 - OSLOl

P. E. Berger
Kontor: Stortingsgt. 30
Tlf. 41 5432 -4113 59 - OSLO

EN GROS-SALG
Fiskehallen - Telefon 426634

H. KLEIN
O. Trygv.gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Lakko
VARMLAKKERING AV BILER

Brødr. Grytnes - UNDRUMSDAL
Telefon 83

Magnus Larsen A.s
Etablert 1890

TØNSBERG
Manufaktur - Utstyr

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Tangen Metalstøperi
Utfører:
STØPEGODS I BRONSE
RØDGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr.Augustsgt. 7b - OSLO

I.HELLE]
BR0DR. HELLE AlS

KJØTTFORRETNING - PØLSEFABRIKK

Sentralbord 882500
SPYDEBERG - Telefon lokal 184

Sev. Dahl's Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse



VAULEN - STAVANGER
Telefon 45735

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Humøret på topp i arbeid,
lek og sport. Feiende frisk
ungdom setter pris på
perlende frisk
CITRONBRUS fra HANSA

TØR STE D RIK KIS Æ R K LAS SE

" .. 1 ;

Telefon 1130

BERGEN
Byens store forretning

Osv. Sivertsen
AUT. RØRLEGGERFIRMA

}'d.Stv!' (: C'Jo':;U: ICl. 'j-' ~ _l: ,. .'
Hjemmet for'"døve; ~ ,... ,.
liordstrnnd.

AfS NORSK DENTAL DEPOT
TANNLEGEREKVISITA

KJOLER, DRAKTER, KApER og PELS BERGEN O S LO TRONDHEIM

Stedet for de gode varer

Molstad A.s, Chr. Michelsensgt. 6, BERGEN

ørsta Samvirkelag
Telefon 30

0RSTAVIK SANDNES SPAREBANK
Telefoner 61 588 og 61 822
Telegr.adr.: Sparebanken

Bernh. Aarseth Ekspedisjonstid 9.00 -15.00

Ur - Optikk - Foto
Telefon 2626 Utfører alle alm. bankforretninger

ALESUND

Døves Trykkeri A.5, Bergen


