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Hva er integrering?
Det finnes i dag i en rekke land velmenende, framskrittsvennlige men
nesker som med entusiasme kjemper for at de handikapte skal unngå
å bli isolert som avvikende enkeltpersoner og grupper i samfunnet. Det
er idealister og ildsjeler som har stillt seg i spissen for å få i gang en
omfattende normaliserings-prosess, og i den beste hensikt. Myndighetene
har i stor utstrekning vist en positiv holdning, og resultatet er blitt at
det i dag er en stor del handikapte barn og ungdom som får sin under
visning i normalskolen, dels i spesialklasser, dels med støtteundervisning
i den utstrekning det finnes nødvendig. På dette viset mener en at de
handikapte blir mest mulig normalisert - integrert - tilpasset. Og, ikke
minst viktig - de normale blir vennet til å omgås handikapte.

Det er ingen grunn til å reise innvendinger mot selve målsettingen. Der
imot synes det å være svært forskjellige oppfatninger om i hvilken grad
det lykkes å normalisere de handikapte, og om hva en skal legge i ordet
integrering. Noen klar definisjon av dette meget benyttete ordet, finnes
knapt. Det er blitt så utvannet at en i dag kan sette merkelappen «inte
grert» på nærmest hvilken som helst av de handikapte som ikke er eks
tremt aggressive eller mentalt forstyrret. Noen er uvillige til å bruke
benevnelsen «integrert» om en døv som regelmessig har kontakt med
skjebnefeller, selv om han i·arbeidslivet og i storparten av sitt privatliv
bare har omgang med hørende. Men de betenker seg ikke på å bruke be
nevnelsen «integrert» om en døv som etter å ha gått på internatskole er
blitt holdt hjemme hele sitt liv, om han bare har levd i fred med sin
nærmeste familie og naboene, har spist, sovet og tjent til livets opphold.

Men andre stiller strengere krav til benevnelsen «integrert». De mener at
det innebærer noe mere - at en handikapt fritt har kunnet velge miljø,
har valgt et miljø av ikke-skjebnefeller, og er glidd naturlig inn i et så
dant miljø, hvor han er blitt fullt akseptert og hvor begge parter har
maktet å tilpasse seg situasjonen, slik at den handikapte ikke er utenfor
eller behøver å resignere - hvor han er likestillt og føler seg hjemme!

Og er det ikke dette som er målsettingen for integreringen? Er det ikke
dette en mener å ville oppnå? - I så fall bør en være klar over at sterkt
hørselsvekkete og døve mennesker bare i unntakstilfelle har muligheter
til å bli integrert i det hørende samfunn, og at det bare vil lykkes i et
miljø som en vil måtte søke lenge etter - og som kanskje bare finnes i en
eventyrverden. Til syvende og sist er full integrering av de handikapte
avhengig av at de «normale» tilpasser seg de handikapte i en utstrekning
som det vil være fullstendig urealistisk å vente av dem.

Kanskje vil J. Gordon Hulls artikkel i dette nummer av «Tegn og Tale»
være verd et inngående studium. Men det er ennå langt igjen før en har
trengt til bunns i saken og fått klarlagt alle de problemer som er knyttet
til spørsmålet om integrering av døve og sterkt tunghørte i de hørendes
verden. Th. S.
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Integrasjon - er det ønskelig?
Av J. Gorclon Hull

Telegramadresse: «Verkstedet»

SAN DEFJORD

Skipsbyggeri og mek. verksted

AfS FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED

at de ikke kan snakke med den døve,
eller over at de ikke vet hvordan de
skal forholde seg overfor ham. De
fleste blir forvirret bare de sel at
en person bruker høreapparat. For
virringen stiger til bestyrtelse hvis
den døve i det hele tatt ikke ønsker
å snakke med dem.

I dag er det mange velmenende
sosialt interes~erte mennesker som
med største iherdighet preker inte
grering for alle handikapte i sam
funnet. Jeg vil påstå at så lenge de
som er fri for handikap ikke lærer
å forstå i hvilken grad de selv ved sine
daglige handlinger ikke makter å
gjøre noe effektivt for at de handi
kapte skal få lyst til å bli integrert,
vil enhver bestrebelse i retning av
integrasjon være dømt til å mis
lykkes.

Det kan kanskje være verd å
minne om at vi alminnelige normale
mennesker stort sett heller ikke har
noe ønske om å la oss integrere.
Kjente personer søker sjelden å til
passe seg andre - og integrasjon be
tyr tilpassing. De som krever at de
handikapte skal integreres blant de
normale, de forlanger simpelthen at
de handikapte skal tilpasse seg oss
normale, og når det ikke lykkes, så
må de handikapte også selv bære
følgene.

I våre dagers velferdssamfunn,
hvor det gis statsstøtte og -hjelp til
nær sagt alle kategorier av handi
kapte, finner jeg det bemerkelses
verdig at så lite er blitt gjort for de
døve. Vi som har levd sammen med
og arbeidet for de døve, har sviktet
når det gjelder å skape fullgod kon
takt, utforske og dekke deres natur
lige behov. Vi har på den annen side
sett hvilket mot foreldrene til men
talt handikapte barn har lagt for
dagen i de siste 10 årene, og hvordan
det har lykkes disse å bringe deres
barns behov i forgrunnen. Det har
gitt resultater. Men kanskje er også
dette først og fremst et nytt bevis
på at myndighetene bare lar seg over
bevise når det gjelder synlige handi
kap.

Ingen kan ha større sympati for
handikapte mennesker i sin almin
nelighet enn jeg. Jeg har personlig
erfaring fra arbeidet med en rekke
arter av handikap. Jeg har virket

en døv slektning kan ha på ens egen
kontakt med hørende mennesker.
A være døv og talehemmet ble i min
barndom nærmest sammenliknet
med å være åndssvak. Da jeg levde
sammen med en døv bror, lærte jeg
fort å forstå årsak og virkning når
andre ikke forsto det. En nedset
tende bemerkning fra vårt «tøffe»
naboskap endte gjerne med at be
merkningens opphavsmann ble be
handlet på en helt overbevisende
måte. Faktum er at jeg for ikke lenge
siden fikk en telefonoppringning med
spørsmål om jeg var den samme som
for ca. 38 år siden hadde rundjult en
venn som hadde omtalt min døve
bror som en tulling. Jeg svarte be
kreftende. Mannen er nå en solid
bidragsyter for døvearbeidet!

Hvis en kan se bort fra personlige
hensyn, så er det et faktum at nor
malt-hørende personer fremdeles
stort sett betrakter døvhet som noe
nær beslektet med mental forstyr
relse. Unge damer betenker seg to
ganger før de eventuelt gifter seg inn
i en familie hvor det finnes døvhet.
Det kan forårsake problemer om en
inviterer venner til en sammenkomst
hvor en døv person kommer til å
være til stede, f. eks. i sitt hjem.
De hørende vil føle seg forlegne over

[r~]

Vi lever dessverre ikke i et idyl
lisk samfunn bestående av full
komne mennesker og skapninger.
Her er både gode og dårlige mennes
ker, og løven legger seg ikke til hvile
ved siden av lammet. - Og hvis vi
ønsker å komme videre i retning av
full forståelse for de døve og for
holdet mellom døve og hørende, er vi
nødt til å se nærmere på hvordan
hørende personer reagerer når de blir
stillt overfor døvhetens problemer.

For meg ser det ut til at de som
arbeider blant døve svikter i er
kjennelsen av loven om årsak og
virkning. De konsentrerer sin opp
merksomhet om hvordan døvheten
virker, dens virkning på mennesker
som for øvrig er normale, og de
snakker om atferdsmønstre. De er
kjenner døvheten som en virkning 
mens de helt synes å overse årsaken.
Og årsaken til den virkning døv
heten får for den enkelte døve, er
atferden hos de hørende som han
kommer i forbindelse med.

Når en taler om årsak og virkning
i forbindelse med den døve, bør det
tilføyes at det å leve sammen med
en døv på samme måte vil ha en viss
virkning på en hørende. Jeg kan tale
ut fra egne erfaringer. Jeg kjenner i
grunnen altfor godt den innvirkning
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blant veteraner fra to kriger, blant
mentalt syke, døve, blinde og spas
tikere. Men døvhet er det mest ano
nyme handikap, og derfor finner vi
så lite sympati for de døves proble
mer blant folk. Selvfølgelig er det
viktig å få penger til arbeidet, men
det kan også følge problemer med
penger. Den som mottar bidrag, vil
alltid bli stående som personlig an
svarlig overfor «ekspertene» for hvor
dan pengene blir anvendt. Det kreves
stor omtenksomhet. Det må også
unngås at giverne senere får en fø
lelse av å stå hjelpeløse overfor dem
som de ønsker å hjelpe.

A forklare de hørende hva døvhet
er, er alltid vanskelig. Født døv betyr
å måtte leve uten det vi hørende
vanligvis mener med ord. Det skrevne
ord har bare normal betydning for
den som har en vurdering av lyd som
bakgrunn. Dette må vi forklare. Vi
må på vegne av de døve kreve tål
modighet og forståelse, men det er
lite trolig at det hjelper. Vi må
orientere om de virkelige følger av
døvheten. Det synes f. eks. uunn
gåelig at de hørendes utålmodighet
fører til at de i kontakten med døve
innskrenker ordene til et minimum,
og det blir derfor ytterst sjelden noen
normal samtale mellom døve og hø
rende. De døve må derfor naturlig
søke kompensasjon ved en annen
form for tidsfordriv enn konversa
sjon med sine hørende omgivelser.
Dette er et sosialt problem. Vi høren
de konverserer hurtig og uanstrengt
ved hjelp av tale og hørsel. Telefonen
har økt våre muligheter kolossalt.
Den døve er blitt liggende tilbake,
og han må faktisk i større utstrek
ning enn tidligere avstå fra å snakke
med de hørende. Vi hørende har liten
lyst til å føre en anstrengende sam
tale når vi kan unngå det.

Vi som har litt kjennskap til de
døve, og som forstår dem litt - vi
har kanskje av og til gjort dem en
bjørnetjeneste ved å bruke en lett
vint frase som at «de døve er selv
skyld i at det er vanskelig å komme
i kontakt med dem». Er de det? Ville
de være det hvis vi hørende alvorlig
forsøkte å møte dem på halvveien?
Vi må kanskje tenke om igjen. Ny
tenking på dette området vil sann
synligvis være nyttig. Jeg vil si til
alle dem som arbeider blant de døve:
Si aldri at den døve ikke er normal.
Om den døves liv og atferdsmønster
avviker en del fra vårt, så berettiger
ikke dette noen til å betrakte ham
som unormal.

Vi mennesker har altfor lett for å
karakterisere dem som lever under

vanskelige forhold som ikke normale.
Mannen som lever alene er «ikke
normal». Kvinnen som tar seg av
omstreifende katter er «ikke nor
mal». Mannen som risikerer livet ved
fjellklatring er «ikke normal». Og vi
har en mengde liknende tilfeller.
Men alt dette er noe som menneskene
av fri vilje påfører seg. Ingen vil der
imot påføre seg selv døvhet, av egen
fri vilje. Og likevel blir den døve
svært ofte - altfor ofte - puttet i
samme sekk som de mange «ikke
normale». Leger, psykologer, vel
ferdsarbeidere og sosiologer misbru
ker dette uttrykket i det uendelige.
J eg ville aldri bruke benevnelsen
«ikke normal» om en døv, hvis han
ikke i tillegg til døvheten hadde et
klart synlig tilleggshandikap og måt
te betraktes som en avviker i for
hold til de normale døve.

Det faktum at den døve ikke fritt
kan delta aktivt i det sosiale liv i de
hørendes verden, på grunn av kon
taktvanskene - det betyr ikke at vi
har noen rett til å betrakte ham som
unormal. Og vi bør huske at det er
like vanskelig for oss - om i det
hele tatt mulig - å kunne ta del i de
døves sosiale liv, på like fot med dem.
Men når det er klart at de døves
kontaktproblemer ikke på noen måte
kan bli tilfredsstillende overvunnet,
slik at de helt naturlig kan gli inn i
det hørende miljø - er det da riktig
å kjempe for at de skal bli integrert?
For meg ser det ut som om det bare
er et mote-påfunn. Forkjemperne
for integrasjon av de handikapte kan
neppe være klar over hva døvhet
egentlig er. (Nå for tiden bruker
unge damer i stor utstrekning lange
benklær, i likhet med herrene, men
med kvinnelig undertøy under. Så
vidt jeg kan se, bruker ikke herrene
tilsvarende undertøy. Ville det være
full integrasjon om vi herrer gikk
over til å bruke kvinne-undertøy?)

For at de døve skal kunne bli ak
septert i vårt samfunn slik som de
er (og det bør være vårt mål), trengs
det nytenking. Vi som arbeider foJ'
og blant de døve, bør først granske
oss selv. Kanskje er vi blitt så over
lesset av erfaringer om virkningen,
følgene av døvheten, at vi ikke alltid
makter å se objektivt på problemene
og tenke over hva som er årsaken.
Bør ikke vårt arbeid for de døve
være basert på integrasjon av våre
kunnskaper og erfaringer? Sosial
arbeiderne, ørespesialistene, psykia
trikerne, døvepedagogene, represen
tanter for lokale sosialkontorer og
helseråd - alle har de visse erfaringer
og oppfatninger. En god begynnelse

ville det være om. alle disse kom
sammen. Hvorfor ikke holde møter,
hvor de kunne utveksle meninger og
kanskje i fellesskap nærme seg hele
det problemkompleks som døvheten
representerer - objektivt?

Altfor lenge har døveforbundets
folk (som jeg tilhører) måttet ta opp
de døves problemer som hastesaker.
Det har til stadighet vært om å
gjøre å få løst sakene i løpet av kort
tid. Det har ikke vært arbeidet med
planer på lang sikt. Uten grundige
undersøkelser og utveksling av er
faringer og ideer vil en heller ikke
kunne legge langtidsplaner og løse
oppgavene tilfredsstillende. Vi tren
ger å få den døve grundig analysert,
finne fram til hans sterke sider og
hjelpe ham til å utnytte disse så
godt som mulig, til hans egen fordel.
Bare dette kan kalles virkelig effek
tiv hjelp. Hvis vi ikke makter dette,
vil situasjonen for den døve ikke bli
bedre. Det vil si at vi hørende vil
fortsette med å avvise den døve, og
han vil avvise oss. Så lenge det ikke
er blitt en forandring av denne situa
sjonen, vil all tale om integrasjon
være bortkastet.

Mens vi venter på en forandring,
kan vi bare oppnå en liten forbed
ring ved stadig å appellere til de hø
rende om å vise nestekjærlighet og
forståelse når de kommer i kontakt
med døve, slik at døve og hørende
kan leve noenlunde harmonisk i vårt
samfunn, selv om de på sett og vis
lever i hver sin verden.

(Fra «Hearing», England).

Guvernør Rockefeller
og de døves problemer

Guvernør Nelson A. Rockefeller
har oppnevnt 5 medlemmer til en
statlig kommisjon som skal studere
de døves problemer i staten New
York.

Kommisjonen er oppnevnt i følge
§ 683 i lov av 1966, som bestemmer
at dens medlemmer skal bestå av 3
senatorer oppnevnt av senatets pre
sident, 3 rådsmedlemmer oppnevnt
av formannen, og 5 medlemmer opp
nevnt av guvernøren. Av disse siste
skal 2 være døve personer som er
medlemmer av det nasjonale døve
forbund.

Kommisjonen ble pålagt å gi sin
innberetning til guvernøren og til
lovgiingsmyndighetene innen februar
1967. I følge guvernørens ønske gjør
medlemmene sin jobb uten noen
godtgjørelse, men det er bevilget
15.000 dollars til undersøkelsen.
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vet, ingen behøver fortelle ham hva
han skal gjøre.

Rundt odden setter vi kursen øst
over mot Kapurskjær i Skjerpingene.
Et krogarn skal trekkes. Med ett
styrer amund kloss under land, fare
truende nær brottene. - Det ligger
en flu tett ved land, sier han beroli
gende mens sjøen vasker noen favner
om babord.

I le av Kapurskjær kastes lett
båten loss og karene ror mot garnet.
Med kraftige tak begynner de å hale
inn. - Ingen fisk som jeg kan se,
roper Karl Johan. Men Johan får
kloen i en sei, som han øyeblikkelig
kaster overbord igjen. Vi synes ty
delig vi så tegn på vemmelse da
han kastet den. For folk som er vant
med edel laks i redskapen, blir nok
en sei i simpleste laget.

DET FØRSTE strekket ga ingen
ting og blåsa blir kappet og halt
ombord i snekka. Resten av garnet
blir trukket ombord og vi setter
kursen nordvestover til en holme i
gapet. Der står en kilenot.

Men vi må over gapet for å komme
til kilenota. Med vinden fra siden
blir det huskestue ombord. Karl
Johan og Johan tviholder seg i båt
ripa og forsøker å øse ut vannet fra
garnet som ligger akter. amund smi
ler lunt da han spør sin dattersønn
om han bli syk. Men gutten er fra
Bergen og svarer følgelig nei. amund
smiler igjen. Kilenota ligger ikke i
le denne gangen, og bergingen blir
vanskeligere. amund slår bakk og
lettbåten glir inn mot blåsa til lo
side. Først blir noen store spiler på
tvers av nota fjernet og sendt over
til snekka. Spilene holder nota i kile
form. Den første laksen kommer opp,
men hodet eristykkerhakket. amund
sender et blikk opp i luften til må
kene som fredelig og med god sam
vittighet svever over oss. En av dem
hadde sikkert vært på ferde og fått
seg noen jafser dyr fisk i løpet av
dagen.

Karl Johan ser litt mismodig ut
der han haler og haler. - Hadde vi
fått 1 øre for hver manet vi fikk i
nota kunne vi vært rike nå, hoier
han over til oss og peker på den sli
mete massen som henger i garnet.
Johan nikker bifallende og forsøker
å riste ut en stor brennmanet som
har viklet seg ekstra godt inn i mas
kene. Men dette er bare en begyn
nelse. Det viser seg at innsiget av
maneter har vært kolossalt, og hele
den innerste enden av nota er en
eneste stor masse av maneter inn
filtret i hverandre og i nota.

odden utfor havnen i Hellvik. Det
blåser en liten bris og snekka ruller.
Et blikk bakover forteller oss at de
to i lettbåten er i full gang med å
forberede seg til dysten med de
tunge nøtene. Men det er karer som
er vant med sjøen og fisket. Johan er
døv, men så god fisker som noen. Han

i Orebro i 1970. Nærmere tidspunkt
er ennå ikke bestemt. Orebro be
traktes som det mest passende sted
for kongressen, fordi den svenske
døveundervisning nå blir konsen
trert i denne byen. Byggearbeidet vil
være avsluttet før kongressen skal
holdes.

Fra Finland meddeltes at kom
mende nordiske ungdomsleir vil bli
holdt i Vuokatti (?) i tiden 12.-19.
juli 1968. Hvert av de nordiske land
vil få anledning til å delta med 25
personer. Innbydelse vil bli sendt
ut i løpet av september måned.

Fra Danmark ble det opplyst at
den danske tegnspråkordbok med
bilder er under trykking og vil fore
ligge ferdig om et par måneder. Kli
sjeene vil deretter blir sendt til Fin
land, for bruk i den finske utgaven
så langt finnene ønsker det.

Neste møte i samarbeidsorganisa
sjonen holdes i Sverige våren 1968.

Så er vi på vei. I snekka amund
Johnsen og hans dattersønn, i lett
båten hans sønn Karl Johan og
Johan Berntsen. Laksenøtene skal
tas inn for i år.

Dieselmotorens kraftige dunk gir
en betryggende følelse da vi runder

Nordisk Døvekongress tilOrebro
Nordisk ungdomsleir 1968 Finland

'-11Leå €Jmunå dohnden
i Skierpin'ilen~

Laksenøtene
Inn:

De nordiske døveforbunds sam
arbeidsorganisasjon hadde møte 8.
august, i forbindelse med verdens
kongressen i Warszawa. Norge var
fraværende.

Den viktigste sak som ble drøftet,
var Nordens forhold til Verdensunio
nen for døve. Det ble konstatert at
Verdensunionens styre hadde be
handlet det danske forslag til end
ring av VU's statutter, men resul
tatet var ikke blitt som en hadde
ønsket fra de nordiske forbundenes
side. Det var likevel enighet om at
de nordiske forbundene skulle bli
stående tilsluttet VU, inntil videre.

Det ble besluttet at de nordiske
forbundene ikke skulle være repre
sentert i VU's styre med en felles
kandidat. Dette vil si at et land selv
må bære reiseutgiftene for en som
eventuelt blir valgt inn i VU's styre.

Sverige meddelte at kommende
nordiske døvekongress vil bli holdt
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igjen, og vi kunne få både kaffe og
te. Nei, dette så ikke bra ut, stak
kars Ohna og Breiteig som sto og
ventet på Flesland. Men Hercule
Poirot var i fin form, så jeg fortsatte
å lese, og både tiden og flyet fløy.

Kl. 19.30 la jeg boka fra meg. Det
var nå 1 time og 20 min. siden vi
skulle ha vært på Flesland. Kanskje
den ene flyplass etter den andre var
stengt og vi stadig fikk beskjed om
å fly til en annen? Høyttaleren i
flyet var stadig i gang, men jeg opp
fattet lydene bare som: Vov-vov
vov, isprengt med noen sintere
VOFF-VOFF-VOFF, og som jeg
dessverre ikke ble klokere av.

Nå begynte jeg for første gang å
lure på om jeg var kommet på galt
fly. Gjennomgikk i tankene det som
hadde foregått på Fornebu. Nei, alt
måtte være O.K. Hadde jo spurt om
det var Bergens-flyet, samtidig som
vakten hadde tatt flynummerbillet
ten og som nevnt galant vist meg
flyet. Jeg kunne jo spørre stewardes
sen nå, men på dette tidspunkt ville
det jo ikke kunne hjelpe meg. Det
ville ha sine vansker å sette meg av.

J eg studerte mine lidelsesfeller i
flyet, men rart nok satt de alle med
et tilfreds og mett uttrykk i fjeset,
mens de gumlet på et smørbrød eller
en sjokolade. Var de beroliget av
kapteinen via høyttaleren, eller var
flyet tross alt i rute mot et for meg
ukjent mål? Både Helgenen og Poi
rot ville sikkert ha funnet en løsning,
men jeg var jo ikke Poirot, langt
mindre en helgen, så for meg var
det bare å vente.

Endelig, kl. 20.25 kom det etter
lengtete signalet for landing, og jeg
skal hilse og si jeg var spent. Det

Middag kr. 16.- pr. person.
Innmeldingsfrist: 25. november, til

fru Nanna Hansen,
Vårheim, Kjonnerud,

Stange brua.

i Håndverkeren, Hamar, fredag 1. de
sember kl. 19.00.

10 ARS JUBILEUMSFEST

Syforeningen «Mjøsgløtt», Hamar,
arrangerer

•u,n'i!ene -
MOT UKJENT MÅL

Tirsdag 4. juli var en av de få
dagene her i Oslo i sommer med hølj
regn og torden. Jeg skulle til et ar
beidsutvalgmøte i Bergen. Flyavgang
kl. 17.10 fra Fornebu.

Bussen fra byen til flyplassen var
i rute. Ankomst Fornebu kl. 16.45.
I ventehallen· tok jeg en titt på
fjernsynskjermen hvor flyavgangene
sto oppført. øverst sto: Flynummer
319 Bergen avgang kl. 17.10. Alt var
altså som vanlig O.K.

Etter en stund begynte passasje
rene å strømme mot utgangen og
flyet. Jeg fulgte raskt med strøm
men. Som jeg pleier, spurte jeg for
sikkerhets skyld vakten om det var
Bergens-flyet, da jeg leverte billetten
med de store flynumrene. Hun smilte
søtt til meg, nikket og slo armen ga
lant ut mot flyplassen og flyet. Fant
meg en vindusplass, spente meg fast
og begynte på «Dagbladet». Presis
kl. 17.10 lettet flyet, reisen var be
gynt.

Den tid er for lengst forbi da en
entret flyet med en kriblende følelse
i mellomgulvet. I dag er det jo så
alminnelig som å ta en buss.

Helt fra vi lettet, var siktbarheten
lik O. Det eneste vi så var blygrå
skyer som vingene skar igjennom.

Etter ruten skulle vi være på Fles
land kl. 18.10, så da klokken var 18,
la jeg avisen fra meg og ventet på
signalet om fastspenning av beltene
for landing. 10 lange minutter gikk,
så dukket plutselig stewardessen opp,
trillende på en vogn full av mineral
vann, øl og mat. Dette hadde jegaldri
opplevd sånn like før en landing, og
jeg så vekselvis på ølet og platen
hvor signalet for fastspenning av
beltene sto. Jeg må visst ha sett
svært måpende ut, for stewardessen
spurte om jeg skulle ha noe. Jeg tittet
ut, regnet trommet på vingene, og
ellers bare en mørk suppe av truende
skyer å se. Av flyets bevegelser å
dømme, var vi rett som det var ute
i harde vindkast. Vel, vi hadde star
tet fra Fornebu presis, denne gang
ville det altså være været som var
årsaken til forsinkelsen.

Jeg satte meg derfor godt til rette
i stolen og begynte på Agatha
Christie. Hun er alltid min trofaste
reisevenn.

Kl. 18.50 kom sannelig stewardes
sen trillende inn med en bråte mat

Karene i lettbåten ser ikke videre
blide ut. Vi i snekka misunner dem
ikke jobben. Vi haler ombord nye
blåser som blir kappet av fra steinen
de er festet med til bunnen. Men
vinden friskner på og vi må gi lett
båten en line for holde den opp i
vinden. Det blir en våt jobb før
nota endelig er i lettbåten.

Turen videre går gjennom smale
sund fram til en holme i le for vin
den. Også her har manetene over
tatt. Omund er like rolig. Kanskje
hadde han ikke ventet seg noen
fangst i dag. Et par tonn laks er det
blitt denne sesongen, men fisken er
liten. Han gir seg litt tid til å tenke
over dette. Hans lange liv på sjøen
sier ham at ett eller annet ikke er
som det skal være. Fisket er en rekke
med overraskelser - og ofte i tett
rekkefølge. Skulle tro det var en
årsak til at laksen var mindre i år.

VI FORLATER lettbåten et øye
blikk og legger oss i en lun vik. 
«Egentlig skulle jeg vel ikke fiske
lenger», sier Omund. «Men jeg må
ha noe å henge fingrene i. 71 år er
ingen alder, selv om bena begynner
å bli skrale.»

Men 51 år på sildefiske har nok
satt merker etter seg. Med egen
skøyte etter havets sølv. 51 begi
venhetsrike år før han solgte skøyta
for syv-åtte år siden. Men snekka
seiles fremdeles med stø hånd. -

Så blir det satt litt krabbeteiner
og fisket litt makrell. Sånn til hus
bruk og for å fylle opp fryseren
hjemme. Kona døde for tre uker si
den. «Det blir litt stusslig, vet du,
og da blir det til at jeg sysler med
litt forskjellig. lover tyve år har
jeg vært med i styret i fiskesalgsla
get, men nå vil jeg ikke mer. Det
blir for strevsomt.»

Karene i lettbåten hoier. - «En
laks til!» Vi setter kursen utover og
berger nye blåser og spiler. Så er
det bare en kilenot igjen, men heller
ikke den gir fangst i dag.

Laksefisket er slutt for i år. Ingen
vet om Omunds kilenøter går ut
neste vår. Men en ting er sikkert:
Nøtene henger til tørk og i forviss
ning om at de er klar også til neste år.

Vi sitter på kaien ved fiskebua til
Omund. Der er mangt som vitner
om fiske fra større båt. Rikholdig
utstyr av garn og nøter. Minner fra
en tid da Omund drev på havet etter
storfangst. Han er den samme fisker
fremdeles, men tiden har ikke villet
stanse - igjen er bare kjærligheten
til sjø og hav og minnene fra en rik
tid under skiftende forhold.

(P. A. i Stavanger Morgenavis).
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var nå gått 3 timer og 15 min. siden
starten fra Fornebu, og jeg forsøkte
å regne ut den tilbakelagte distanse,
men jeg sluttet fort med dette, da
resultatene jeg kom til ga meg lette
kuldegysninger. Siktbarheten var
fremdeles lik O. Med et dump fikk vi
så plutselig asfalten under hjulene
og trillet bortover til ekspedisjons
hallen.

Utenfra så jeg ikke noe stedsnavn,
ikke inne i hallen heller. Jeg gikk så
bort til skranken og følte meg tem
melig dum da jeg spurte om hvor
jeg var havnet. Svaret forsto jeg
med en gang, men jeg håpet å ha
misforstått og ba vedkommende
skrive stedets navn. Så kom det med
store, sirlige bokstaver: BODØ. Jeg
har sjelden ledd så godt noen gang,
og betjeningen der oppe fikk seg også
en god glis. De så ut som om de var
glade for en hendelse litt utenom
den vanlige rutinen.

Neste fly til Bergen gikk ikke før
tidlig neste morgen, så jeg foretrakk

å ta et returfly til Oslo senere på
kvelden.

Men ventetiden ble ikke kjedelig.
Først fikk jeg god mat, og så ble
det hyggelig prat med vakthavende
på plassen. Han var svært lett å for
stå, så da vi skiltes, visste han det
meste som er verd å vite om oss
døve.

Tilbaketuren gikk i god orden,
uten krydder av noe slag. SAS ville
være på den sikre siden. Stewardes
sen leide meg pent i armen helt fra
hallen og til jeg satt sikkert fast
spent i stolen ombord.

På Fornebu møtte en representant
fra SAS, som beklaget det hele. Vak
ten som tok imot meg før flyavgang
hadde sine tanker et helt annet sted
osv. Flybilletten til Bergen ble re
fundert, og en drosje kjørte meg
hjem. 6 % time i lufta på en almin
nelig hverdagskveld, tilsatt god mat
og spenning, hva mer kan en for
lange?

*

Ovenstående opplevelse var jo
både interessant og morsom, men
en annen gang kan det stå mere på
spill enn et arbeidsutvalgsmøte i for
bundet.

Jeg synes derfor vi burde kon
takte flyselskapene så vi i fellesskap
kan finne en «idiotsikker» løsning.
Men hvilken? De fleste mannfolk
putter flynummerbilletten i en av
sine mange lommer, mens damene
pleier å ha den i hånden. Dette har
jeg i lang tid benyttet meg av. Jeg
finner meg en dame som spiller med
<<åpent kort» og følger henne som en
skygge. Dessverre har jeg til gjen
gjeld opplevd flere misforståelsernår
det gjelder min hensikt. De mest
skremte må jeg forklare situasjonen
for!

Jeg tror redaktøren gjerne vil ha
flere slike flyhistorier. Det vil også
lette våre forhandlinger med flysel
skapene, når det blir bedre kjent hva
vi kan komme ut for.

J. Vigrestad.

Hotell Bondeheimen
TERMOSTATER

MALEAPPARATER

REGISTRERPAPIR

Solberg & Andersen A.s
Hansteensgt. 5 - OSLO - Telefon 441985

Tinfos Papirfabrikk

NOTODDEN

BYGGHERRER!
Ytterdører, finerdører, 3-fylldører,
Balkongdører - Vinduer og kjøkkeninnred
ninger fra lager på bestilling

Vestfossen Trevarefabrikk A.s
Telefon 8501 44 - VESTFOSSEN

GILDEVANGEN

Nær jernbanestasjonen!

Søndregt. 22 b - Telefon 28340

TRONDHEIM

Steinkjer komm. E.1.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke· og varmeapparater

G. Larsens Pipefabrik A.s
Etablert 1B44

LILLEHAMMER

A.s Det Norske Kokosvæveri
MANDAL
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Kokosløpere og matter. Bukleløpere og
tepper. Velourløpere og tepper.. Wilton
løpere og tepper.
Telefon 1023 -1024

Bugge & Gjertsen A.s
MØBELFABRIKK

DRAMMEN
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Abonner på
TEGN og TALE

net oss til at de døver bruker for å
kommunisere seg i mellom. En an
nen ting er at barna lærer hverandre
tegn på si, for å få litt fart i sakene.

- Målet er at de skal kunne klare
seg best mulig i sitt vanlige miljø,
og da går vi ikke den letteste vei,
som er via disse tegnene, forteller
frøken Thorsen.

- Barna står foran speil og sier
lydene mens de kjenner på vibrasjo
nen i lærerens stemmebånd, og sine
egne. Noen når ikke lenger enn til å
oppfatte rytmen i språket, andre
snapper vokalene, atter andre kon
sonantene - og alle fortsetter de på
den store døveskolen i Antsirabe
litt sør for Tananarive - visstnok
den eneste i det fransktalende Afrika.

- Og kristendomsundervisningen?
- Der bruker vi situasjonsbilder,

sketsjer, flanellograf, bilder - alle
tenkelige midler for at de skal lære
å forstå og siden ta imot evangeliet.

Sier misjonær Elly Thorsen, som
i tunge stunder nok lengter hjem til
sin far som ble alene igjen på Tolnes,
og til gamle venner i Frikirken på
Vestsiden - men som har vidd sitt
liv til å lære barn ubegripelig langt
herfra ting som kan gjøre livet leve
lig for dem - og som for øvrig kan gi
perspektiver langt ut over dette liv.

(Porsgrunns Dagblad:)

c a. 69 meter

Avstanden som trengs for sIkker nedbremsing
(bremsestrekningen pluss. 1sek.reoksjonstid)

HVOR LANG ER BREMSESTREKNINGEN?

inngifte i stammene, dårlig hygiene
og dårlig legehjelp.

- Skader som lett ville kunne vært
rettet opp hjemme, får her gå sin
gang.

Skolen i Antsirabe får nå et ve
sentlig tilbygg, og blant elevene er
det gassere, kinesere, indere, afri
kanere - og det fins både protestan
ter, katolikker, muhammedanere og
hedninger. Undervisningen i kris
tendom er obligatorisk, men det står
fritt for enhver om de vil konfir
meres eller ikke.

Om undervisningen av de døve
forteller frøken Thorsen at den på
Madagaskar som andre steder i ver
den er en mangfoldig oppgave.

- Først må vi søke å få stemmen
inn på et naturlig nivå. De døve
barna har nok brukt stemmen, men
de har brukt den galt - vesentlig til
piping og grynting. Derpå begynner
vi «å gi dem språk» - barna aner over
hodet ikke at ting har navn, og det
gjelder her å begynne med konkrete
ting - lekesaker, bilder, skrift.

Dette sammen med trening i
munnaviesing. På skolen her bruker
en ikke de tegnene vi ellers har ven-

Tananarive for å undervise
døve gassiske barn

Porsgrunns-misjonær setter i gang døvebarnehage:- og tapetserer skjeve vegger

Til

Da jeg sammen med en annen
misjonær kom uanmeldt til detgamle
huset hvor misjonær Elly Thorsen
holder til i Tananarive, var hun
mildt fortvilet. Ikke en eneste vinkel
i stuene var rett! Dørene var skjeve,
vinduene var skjeve, taket var skjevt

Hvorfor spillte det nå egentlig
noen rolle?

Jo, misjonær Elly Thorsen holdt
på å tapetsere de nye stuene sine.
De gamle tapetene viste at det var
på høy tid!

Men haded da den unge misjonæ
ren fra Tolnes i Porsgrunn vært borte
i sånt arbeid før? - Ikke tale om,
men en annen kvinnelig misjonær
hadde vist henne hvordan det skulle
gjøres, hadde til og med hengt opp
et par strimler. Så hadde Elly Thor
sen fortsatt. Får jeg lov å fortelle
dere, alle malere langs Skiensfjorden,
at det var makeløst fint gjort!

Jeg nevner denne episoden for om
mulig å gi et inntrykk av at misjo
nærene våre må være allsidige folk!
Den norske konsulen her i Madagas
kars hovedstad forteller at skal han
virkelig ha greie på hva det er som
feiler bilen, går han til en misjonær.

Nå, det er selvsagt verken for å
reparere biler eller tapetsere at Det
Norske Misjonsselskap har sendt sine
arbeidere til verdens mange misjons
felt, men for å forkynne evangeliet.
Men evangeliet har mange innfalls
porter, og frøken Thorsens oppgave
er å undervise døve gassiske barn.
På Antsirabe har DNMS en meget
stor døveskole - for øvrig landets
eneste, og i hovedstaden Tananarive
skal frøken Thorsen nå begynne en
barnehage for døve barn før skole
alderen.

- Det er om å gjøre å få begynt
undervisningen av de døve så tidlig
som mulig. Her i disse lokalene jeg
tapetserer, skal jeg ha elleve døve
barn i alderen fire til syv år. Jeg
kan ikke ta fler, for undervisningen
må gis individuelt, forteller frøken
Thorsen og gnir seg på høyre skul
der - dagen før hadde hun malt taket.

I Europa regner en med at om lag
,en promille av befolkningen er døve.
I u-landene er tallet atskillig høyere
- på grunn av arvelig døvhet etter

9



Dette er høyskolen for døve:
1. President's Home

2. Old Gym

3. Counseling Center
4. Arts Building

5. Krug Hall
6. Cogswell Hall
7. Maintenance Building
8. Kendall School

9. Hughes Gymnasium
10. Women's Gymnasium

11. Student Union Building
12. Ely Hall

13. Kendall Hall
14. Dawes House

15. Auditorium
16. Fowler Hall

17. Chapel Hall
18. College Hall
19. Library
20. Peet Hall
21. Hearing and Speech Center
22. Hall Memorial Building

år, og selve fagstudiet. Freshmen og
sophomores kalles populært for
«frosh» og «suffermores».Preparatory
studenter kalles «preps». Når vi
snakker oss imellom og skal nevne
klassene, bruker vi venstre hånd med
sprikende fingre og høyre håndflate.
Håndflaten mot lillefingeren betyr
preps, mot ringfingeren freshmen,
osv. Noen studenter tar ett eller
flere fag i en klasse over eller under
sin egentlige. Dette viser de ved å
legge hånden mellom de to fingrene.
Jeg er f. eks. i prep-klassen, men i
freshman-klassen i engelsk,altså mel-

jeg Moerk, for oe skal jo uttales som
ø. Og så sier jeg «M-ø-r-k», forklarer
at ø - o med strek over - uttales som
oe, men det er likevel vanskelig å få
dem til å uttale det riktig. - Jeg fant
så på noe lurt en dag. Som kjent sier
kua «Mø», og jeg sa til studentene:
«Raut som en ku, og føy så til «rk»,
så vet dere hvordan navnet mitt skal
uttales.» Og dette virker bra. Det er
mange som rauter her nå!

Skolesystemet her er nok anner
ledes enn hjemme. Jeg skal fortelle
det jeg vet, men det er ikke så meget
jeg vet ennå.

Når vi snakker om en klasse
hjemme i Norge, så tenker vi på
omlag 5-10 døve som er sammen om I

alle fag i alle årene på døveskolen.
De har norsk, rekning, geografi,
sløyd osv. sammen.

Her er en «class» (klasse) hele års
kullet. Det er fem elasses, nemlig:
Preparatory-class(forberedende klas
se) - Freshman-class - Sophomore
class - Junior- og Senior-class. Det
er første, annet, tredje, fjerde studie-

Fra «prep» Kjell Omahr Mørk.
Gallaudet-studentene «dypfryst» etter 0-27 tap i fotball
på «Homecoming Day»

Kjære døve venner i Norge!
Litt over en måned er gått siden

jeg kom hit til Gallaudet College, og
det har vært en forholdsvis begiven
hetsrik tid. Jeg er blitt en del erfa
ringer rikere. «The American Way
of Life», som jeg nå så vidt har lært
å kjenne, tiltrekker meg ikke så me
get. Men en ting vil jeg komplimen
tere de døve her for: De er meget,
meget høflige. Og de fleste er greie
mennesker.

Som eneste nordmann her er jeg
etter hvert blitt «berømt». Og ikke så
sjelden kommer det noen av stu
dentene og spør hvor jeg er fra og
hva jeg heter. Når de så får høre
at jeg er fra Norge, kommer det
straks en vennlig hand: «Shake
hands!» Navnet er det litt vanske
ligere med. De stusser ved «Kjell» 
«Omahr» er lettere, selv om «h»-en
er uvant for dem. Men så kommer
vi til «Mørk». Mork oppfatter de, og
jeg er registrert som student her
under navnet Mork. (Amerikanerne
har jo ikke ø i sitt alfabet.) Så staver
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lom prep og frosh. Dette viser jeg
altså ved å legge høyre hånd inn
mellom venstre hånds lillefinger og
ringfinger. Det høres kanskje kom
plisert, men det er såre enkelt.

Så har vi fagklassene. Jeg har 7.
klasse. Kjemiklassen min har ca. 25
studenter. Vi har 1 time daglig,
unntatt tirsdag, da vi har 2 timer
og laboratorieøvelser. Så har vi
«manual communication». Som nord
mann må jeg jo lære meg det ame
rikanske tegnspråk og fingeralfabet.
Vi er ca. 10 studenter i denne klas
sen, hvorav to av skandinavisk opp
rinnelse (1 norsk og 1 svensk). Læ
reren er av dansk opprinnelse. I
siste klasse har vi hver dag mate
matikk, med 15-20 studenter. Det
er et lett fag for meg, for det meste
lærte jeg i gymnaset hjemme. Jeg
har bedt om å bli flyttet opp i fresh
man-klassen i dette faget, men læ
reren sa nei, fordi jeg hadde glemt
for meget av geometrien. Men alge
bra-testen jeg gjennomgikk, viste
en score på ca. 91%. Det vil si A (S).
- Etter «matte»-klassen er det lunsj
pause, og på full mage bærer det
så avsted til gymnastikk hver man
dag og onsdag, psykologi (innføring
i college-livet) torsdag, og trening
i hørsel- og talesentret fredag. En
gelsk mandag, onsdag og fredag.

Lørdag er hel fridag, og dessuten
har jeg fri 7 timer i uken mellom
undervisningstimene de andre da
gene, slik at jeg i virkeligheten sam
menlagt bare har 4 dagers undervis
ning i uken. Men det er obligatorisk
lesetid kl. 19-22 hver dag mandag
torsdag. Selvfølgelig leser vi lekser
også lørdag og søndag. Dessuten er
det ikke noe bestemt klokkeslett for
å -legge seg, slik som -det var før.
Denne bestemmelsen ble opphevd 13.
oktober i år. Derfor kan det bli litt
knapt med søvn av og til, men det
må vi selv ta ansvaret for.

Heldigvis er det forbudt med alko
holholdige drikkevarer her påGallau
det. Det er jeg glad for.

Ordføreren inhabil
i støyspørsmål

jeg må opplyse at jeg nærmest
er inhabil. sa ordfører jacob L.
Berstad da Fana herredstyre
30/10 drøftet flystøyproblemer
i forbindelse med kloakk- og
bolig-prosjekter på Hjellestad.
jeg har allerede nedsatt hørsel.
sa ordføreren.

\.. ..J

I dag fikk jeg nr. 17 av «Tegn og
Tale», og på side 6 (i beretningen fra
verdenskongressen i Warszawa) er
det et bilde med bl. a. en mr. Gar
retson på. Han er en forhenværende
professor ved Gallaudet, og han in
nehar et høyt tillitsverv innen det
amerikanske døveforbund.

For en tid siden fikk jeg et brev
fra ANSA - foreningen for norske
studenter i utlandet. De spør om jeg
vil være foreningens kontaktmann
her på Gallaudet. De ber også om å
få navnene på de øvrige norske stu
dentene her! Gid det var så vel at
det var flere nordmenn her. Men det
blir vel lenge før det kommer noen
andre, dersom ikke Odd-Inge Schrø
der eller Svein Arne Peterson be
stemmer seg for å komme over. Dere
er hjertelig velkommen begge to!
Ellers er det mange utlendinger her 
om lag 55-60 stykker, men jeg er
eneste skandinav. Etter hva jeg hø
rer, har det aldri vært noen dansk
student her, og det forundrer meg.
Finner og svensker har det vært.
Kanadierne utgjør nå den største
troppen av utlendinger. Så er det 3
fra Storbritannia og 3 fra Nigeria.
Videre er det studenter fra Japan,
Hong Kong, og det er ellers enkelte
europeiske og asiatiske land som er
representert med en student hver.

I går var jeg i Kongress-biblioteket
(Library of Congress) her i Washing
ton. Det regnes som et av de største
i verden. Det er vel bare Vatikan
staten som har et større bibliotek.
En god venn av meg, Kirk Wilson,
som studerer ved lærerskolen, kjørte
meg. Han snakker svensk, for han
har studert og arbeidet et år i Sve
rige. Når jeg blir lei av engelsken,
går jeg ned til ham, og så prater vi
sammen på svensk. Kanskje jeg er
bedre til å snakke svensk enn norsk
når jeg kommer hjem igjen.

Nå er jeg spent på å få høre hvor
dan det gikk med unge døves kultur
dager i Oslo - veldig spent! Jeg tror
at det gikk bra, og jeg håper at det
vil fortsette med slike arrangementer.

I dag er det en meget spesiell dag
for alle som har studert ved Gallau
det - nemlig «Homecoming». Det
vil si at gamle studenter kommer på
besøk, møter klassekamerater og læ
rere igjen og blir kjent med nye. I
det hele tatt en festdag. For oss
guttene i Fowler Hall begynte det
torsdag kveld. Vi sydde sammen 6
lakener og malte «Beat Bobcats 
Go Bisons» på det, og så malte vi en
bisonokse som tar en katt på hor
nene og slenger den i været. I dag
har Gallaudet spillt en fotballkamp

(amerikansk fotball, ikke som vår)
mot et annet college, Frostburg.
Dessverre tapte vi; 0-27. Så vi ble
dypfryst!

Dagen begynte med parade, som
startet fra Faculty Row kl. 12. For
rest kjørte en del biler med «The
Student Body Government», altså
representanter for studentenes orga
nisasjon. Så «Homecoming Queen»
med sine terner. Dernest «fraterni
ties», representanter for brorskapet,
og «sonorities», tilsvarende fra spin
nesiden. Så kom de amerikanske stu
dentene, fordelt etter hvilke stater
de representerte, og til slutt kom vi
utlendingene med våre respektive
hjemlands flagg. Selv hadde jeg en
pike til å hjelpe meg med flagget.
Hun er lærerstudent, graduate stu
dent, og hun er halvt norsk, halvt
svensk, men hun er født her i USA.

Etter paraden kom fotballkam
pen, og så hadde vi fri. Det var stort
selskap i Students Union Building,
men der var ikke jeg med. Da alle
studentene her, pluss massevis av
gamle studenter strømmet inn, ble
det så fullpakket der at jeg foretrakk
å gå hjem til Fowler Hall, hvor jeg
nå har sittet og skrevet dette. Det
er nå over midnatt, og jeg har en
engelsk stil som må skrives i morgen.
«Minimum 1.000 ord», sier min lærer.
Hvor skal jeg ta alle de ordene fra?
Gud vet!

Det kommer flere brev senere, når
jeg får tid til å skrive.

Hilsen, Omahr.

Pot<! len kommer
tro Sør-Amerika.
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NYTT FRA FORENINGENE
Program for Hamar

Hamar og Omegn Døveforening har med
lemsmøte 9. desember kl. 18 (6) på Jern
banens bedrifts kafe.

Foreningens juletrefest holdes på Hotell
Astoria 30. desember kl. 19 (7). Nærmere
opplysninger om festen kommer i neste
nummer av «Tegn og Tale».

Program for Oslo
i døveforeningens lokale, Sven Bruns
gate 7.

Lø 2/12: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 16/12: Døves Sportsklubbs julebord.
Sø 7/11968: Døveforeningens juletrefestfor

barn.

Lø 13/1 1968: Døveforeningens juletrefest
for voksne.
Styret forbeholder seg rett til forandrin

ger.

Foredrag i Oslo
Tirsdag 12. desember holder John Vigre

stad foredrag i Oslo Døveforening. Vi spår
stappfullt hus, og vi ber alle interesserte være
tidlig ute.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

DØVES UNGDOMSKLUBB
BERGEN

5 ARS
JUBILEUMSFEST

lørdag 18. november kl. 19.00
på Fløien

Wienerschnitzel
Dessert

Orkestermusikk
Lek - Dans.

Kr. 30.-, ektepar 50.- Bindende. Uten
bys deltakere kan skrive til Erling
Buanes, Skoglien 35, Bergen, som
også vil ordne med hotellplass.

Både unge og gamle er hjertelig vel
kommen til vår jubileumsfest.

Døves Ungdomsklubb.
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Arsmøte i Drammen

Drammen og Omegns Døveforening skal
ha årsmøte på «Melkebaren», 19. november
kl. 18.00.

Program for Vestfold

Onsdag 27. desember (3. juledag): Juletre
fest i Sandar Herredshus kl. 16.00.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 15. november kl. 18.30: Møte i Kafe
Williams, Porsgrunn.

Lørdag 9. desember kl. 18.30: Julemøte i
Indremisjonsheimen, Skien.

Lørdag 6. januar 1968: Julefest i Porsgrunn.

Ferie"rapport
fra «Solhøy»

I Skien-Telemark Døveforening har vi
hatt vanlig virksomhet dette året. Vi har
hatt våre regelmessige møter med jevnt
bra frammøte, og vi gleder oss også over
at Ohna, Breiteig og Rendeda·1 har hatt tid
til å besøke oss på møter. Ikke alle tre på
en gang, nei da, ti I hvert sitt møte.

Men hovedvirksomheten har vært på
feriehjemmet, nåsom før. «Store anneks»
er nå ferdig utvidet og er blitt omdøpt til
«Store motell». Før ferien var det såpass
ferdig at det kunne tas i bruk, men i høst
er restarbeidene gjort. slik at dette nå inne
holder 1 «familieleilighet» på 2 soverom
og kjøkken, 2 «familieleiligheter» på ett
rom og kjøkken hver, dessuten 1 reserve
soverom. Nå gjenstår bare noen mindre
arbeider på loftet i hoved hytta, og dermed
er hele anlegget vårt utbygd. Vi kan da si
at vi har god plass til 25 personer, og skulle
det knipe, skal vi klare å skaffe overnattings
plasser til 35 personer. Mere kan vi ikke
vente heller.

I hele sommer har det vært «stortrafikk»
på feriehjemmet. Det begynte allerede de
første dagene i juni. Da fikk vi besøk fra
Vestfold Døveforening. Det var dårlig vær
den dagen, men likevel var humøret på topp
blant de vel 40 deltakerne. Søndagen etter
kom så en hørende kvinneforening fra
Larvik på besøk, under ledelse av kaptein

Markussen, og helgen deretter var det alle
tiders St. Hans-fest, der vi hadde både bål
og fyrverkeri.

I juli var det trangt om plassen, vi var
jo dessverre ikke dengang ferdig med re
serveplassene våre, så rett som det var
måtte noen overnatte i telt. Det var stor
gjennomgangstrafikk. noen var bare en dag,
andre var 2-3 dager, og mange var der 14
dager. Enkelte holdt ferie på Solhøy i hele
3 uker. Og ikke bare døve fra distriktet
omkring, neida, vi hadde besøk fra nesten
hele landet. Hyttesjefens statistikk viser at
det var 30 fra Oslo, 22 fra Bergen, 12 fra
Trondheim og en hel del andre fra andre
kanter som hadde ferieopphold.

En god del hørende har vært på «Sol høy»
for å se på det prektige feriehjemmet vårt,
og mange av dem har gitt oss større og
mindre gaver, både i form av penger og
gjenstander. Vi har fått kokeplater, flagg,
kjøleskap og mye annet. Noe nytt og noe
brukt, men gode ting likevel.

Noen av våre feriegjester mente vi måtte
ha en god vimpel på flaggstangen. Vi hadde
jo fått et norsk flagg, men det følger for
pliktelser med et norsk flagg, det kan ikke
henge der dag og natt. En vimpel måtte til,
og våre feriegjester kjøpte inn en «troll
mann» som skulle gå til utlodning. Og lodd
skulle selges blant alle våre gjester i løpet
av sommeren. Kr. 125.- kom inn, og trek
ningen ble foretatt av Albert Breiteig da
han besøkte oss i høst. Vinner ble en av
våre hørende gjester, tryllekunstneren
Le'Dang fra Oslo.

Jo, vi er meget fornøyd med denne se
songen. Vi har hatt godt besøk av mange
hyggelige personer, vi har hatt pent vær,
og vi har fått et alle tiders feriested.

Vel møtt neste sommer!

65 års jub.fest
i Døves Dameklubb, Bergen

Jubileumsgaver utdelt til Bergen
Døveforening og Døves U ngdoms
klubb

Lørdag 14. oktober feiret Døves Dame
klubb i Bergen sitt 65 års jubileum med en
stilig fest i foreningens lokale, og til tross
for kraftig vind og regn var det ca. 60 per
soner som møtte opp. Bordene var vakkert
pyntet med blomster og levende lys. I det
hele tatt bar alt preg aven stilig jubileums
fest.

Ohna hadde fått vervet som toastmaster,
og ønsket velkommen til bords. Første rett
var champignonsuppe, deretter fikk vi to
omganger med fårestek og allslags grønn-



saker, forfriskninger, og karamellpudding
til dessert. - Festtalen ble holdt av forman
nen i klubben, Astrid Teines, som særlig
minte om de mange kvinner som gjennom
årene har gjort sin innsats i klubben. Hun
overrakte blomster til Rikka Samuelsen,
som har hele 55 års innsats i klubben bak
seg, og til Gjertrud Eriksen. Hun gjorde så
oppmerksom på at det var nye ølglass på
bordet, og at d isse var en jubi leu msgave fra
klubben til Bergen Døveforening (100 vakre
glass med stett)!

Så slapp talerne til. Bergen Døveforening
v{ formann Th. Sander sa at det var spesielt
interessant å være med på denne festen.
Over alt klages det over at det er mangel
på damer, på all slags fester, ungdomsleirer,
osv., men her var det rikelig av damer. Han
skulle gjerne vite hvor mange penger dame
klubben hadde skaffet til hjelp for forskjel
lige gode formål blant de døve i Bergen
gjennom de 65 år som var gått. Det ville
sikkert bli et svimlende tall. Det hjelpe
arbeidet Døves Dameklubb i alle disse
årene har drevet, har hatt veldig betydning.
Han overrakte en stor blomsterkurv. 
Døves Menighetsråd v{ formann Harald
Nesse mintes den første tiden han kom i
foreningen, da damene satt og strikket så
flittig at det nesten spratt gnister fra strikke
pinnene. Han takket for klubbens gaver til
døvekirken gjennom årene og overrakte et
vakkert futteral for strikkepinner! - Døves
Glede v{ formann Aslaug Wedaa fortalte at
hun allerede som ung ofte hadde besøkt
«sy møtene» i klubben, og at hun hadde
hygget seg godt sammen med de døve da
mene. Hun overrakte en gave som hun håpet
ville gjøre møtene enda hyggeligere, en flott
serverings-kanne og et serveringsbrett. 
Døves "Idrettsklubb v{ formann Johannes
Samuelsen understrekte hvor takknemlig
klubben var for gavene som dameklubben
gjennom årene hadde gitt til døvehytta, og
overrakte blomster. - Døves Sjakklubb v{
formann Sverre Grebstad takket for godt
samarbeid på tirsdagene, da sjakklubben og
dameklubben «samarbeider», og overrakte
blomster. - Døves Ungdomsklubb v{ for
mann Erling Buanes syntes det var hyggelig
å se så mange «piker» på en fest, og også
han overrakte blomster. - Feriehjemsstyret
v{ formann Konrad Rendedal takket for
dameklubbens omsorg for feriehjemmet.
Alle de andre klubbene arbeider bare for
sine egne interesser, mens Døves Dame
klubb gjør det motsatte - arbeider for å
hjelpe de andre, sa han bl. a.

Bordene ble omplassert, ryddet og dekket
på nytt, og så fikk vi kaffe og nydelig bløt
kake. Bergens «trubadur» Sigmund Ness
kom så med sitt underholdningsprogram,
bl. a. fikk vi se «Togreisen», den sketsjen
(en-man ns-show) som han tok 1. premie
med under Unge døves kulturdager i Oslo.
Det ble mye moro!

Dameklubbens formann fikk så ordet
igjen. Hun nevnte at det var stor glede blant
bergenserne over at Døves Ungdomsklubb
hadde gjort så flott innsats under Unge
døves kulturdager i Oslo. Dameklubben var
klar over at ungdomsklubben har store øko
nomiske problemer, og for å hjelpe til å
løse problemene hadde hun gleden av å
kunne overrekke ungdomsklubben en gave
sjekk pålydende kr. 500.-!

Og festen fortsatte ut i de små timer, bl. a.
med framvisning av bergenske «døvefilmer».
- En meget hyggelig og verdig jubileums
fest - det må sikkert alle som deltok være
enige om.-:-.

Program for Bergen

15{11 on: Døves Idrettsklubb har årsmøte
kl. 19.30.

16{11 to: Menighetsaften i foreningen: Lys
bilde-foredrag av Gunhild Aksdal om
barnehagen for hørselsvekkete.

18{11 lø: Døves Ungdomsklubb har 5 års
jubileumsfest på Fløirestauranten.

20{11 rna: Ungdomsklubben.
21{11 ti: Misjonsforening hos fru Hammer.

(Lokalet bortleid.)
23{11 to: Overlege Terje Basilier forteller

om attføringsarbeidet ved Hjemmet for
Døve og i USA.

24{11 fr: Døveforen ingens styre og for
mannsmøte-deltakerne diskuterer att
føringsspørsmål med overlege Basilier.
(Kl. 19.30 på døveskolen, 3. etasje.)

27{11 rna: Ungdomsklubben har årsmøte kl.
20.00 i foreningen.

28{11 ti: Dameklubben.

30{11 to: «Narkotika». Kåseri av styreren
for alkoholikerhjemmet Skogli heimen på
Askøy, v{ Opplysningskomiteen.

4{12 ma: Ungdomsklubben.
5{12 ti: Dameklubben.
6{12 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
7{12 to: Filmaften i foreningen v{ Opplys

ningskomiteen.
9{12 lø: Idrettsklubben har julebord på

hytta, Totland.
10{12 sø: Advents-festlighet på Døves Al

dershjem.

11{12 rna: Idrettsklubben har styremøte kl.
18-20 på kontoret.
Ungdomsklubben har julebord m{ pre
mieutdeling.

12{12 ti: Dameklubben har julebord i fore
ningen. Adgang bare for medlemmer av
dameklubben.

13{12 on: Formannsmøte på kontoret kl.
19.30. Fastsetting av programmet for 1.
halvår 1968.

14{12 to: Opplysningskomiteen arrangerer
julebord for alle i foreningen kl. 19.30.
Servering og program v{ Opplysnings
komiteen, en kose kveld.

18{12 rna: Ikke ungdomsklubb.
19{12 ti: Stengt. (Lokalet bortleid.)
21{12 to: Åpent.
26{12 ti: Åpent, men ikke serveri ngo
28{12 to: Juletrefest for barn kl. 16.30 i fore

ningen.
Kl. 19.30 åpent for andre.

31{12 nyttårsaften: Fest (1).
2{1 ti: Åpent.
4{1 to: Åpent.
6{1 lø: Juletrefest på Grand Hotel Terminus.

Program for Møre/Romsdal

18. november, lørdag: Døveforeningen
har medlemsmøte, evt, med foredrag på
Havly kl. 17.00. UFlodning.

2. desember, lørdag: Program v{ Opplys
ningskomiteen. Fastsettelse av programmet
for første halvår 1968.

SMØR
gjør alt

så mye bedre!
Kaffebordet om etter
middagen er hyggelig 
selv uten stor oppdek
ning. Har De kjeks eller
rundstykker med smør
på serverer De alltid
noe som smaker.

.-- Enten De velger ---
I I
I NYKJERNET SMØR I
I I
I eller I

l SMØR SETER-TYPE: l
I bare SMØR er SMØR I
l l
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Bildet er fra Døves Dag festen i Alesund.

Møre og Romsdal Døveforening:

Filmframviser kjøpt
Hurra! Endelig har Møre og Romsdal

Døveforening anskaffet seg eget filmfram
viser-apparat! Foreningen har tidligere hatt
store problemer i forbindelse med lån av
apparat når det skulle vises film, men nå er
det slutt på dette.

Foreningen hadde filmaften på «Havly» i
Ålesund 7. oktober, og det var 3 filmer som
ble vist. Den første filmen var fra den nor
diske ungdomsleir på Elverum i 1954. Den
andre filmen var «Anno 3003», og vi fikk
i denne filmen se inn i framtiden - året 3003,
hvor alt bokstavelig talt skjer mekanisk.
En fantastisk tegnefilm, med mening i. Vi
fikk et blikk inn i det framtidssamfunn som
er beskrevet i Orwells bøker, og som like
ledes Kafka har vært inne på. Den tredje
filmen var fra landsmøtet i Hamar 1962.

En hyggelig kveld!
Lo-ness.

Ungdomsarbeidet
i forgrunnen

Møre og Romsdal Døveforening feiret
Døves Dag 1967 ved en fest på «Havly» i
Ålesund lørdag 4. november. Denne gangen
kom det 34 personer ti I arrangementet, de
fleste fra sunnmørs-bygdene. Programmet
ble ledet av komiteens formann, Einar
Djupvik.

Toralf Ringsø, Norske Døves Landsfor
bunds kontaktmann for ungdomsarbeidet,
var kommet fra Bergen for anledningen, og
han ga en orientering om det ungdomsarbei
det som nå er tatt opp. Pastor Hammer det

tok også, og videre hadde Sigmund Ness fra
Bergen et komiker-show. Videre bie det vist
film fra ungdomsleiren i Kristiansand sist
sommer.

TRONDHEIM:

Til Væktarstua
i Tydal

I år har høsten vært særdeles varm. Vær
gudene har tilsynelatende vært i god laget 
etter en sommer som de aller fleste nord
menn hadde grunn til å være skuffet over.
Det gamle ordtaket «Den som venter på
noe godt, venter aldri forgjeves», ser ut til
å passe også i denne forbindelse.

Søndag 3/9 er en høstdag som vi døve
trøndere ser tilbake på med glede og takk
nemlighet. Den dagen arrangerte Døves
Menighet og De Døves Forening i fellesskap
tur til Væktarstua i Tydal.

Solen, som vi så så lite til i sommer,
skinte fra skyfri himmel. Morgenblide og
glade sto en flokk reiselystne døve utenfor
Tinghuset og ventet på bussen, som først
var bortom Døves Aldershjem for å ta opp
noen av beboerne der. Vi pustet lettet da
vi fikk se bussen, for det var heldigvis ikke
den gamle, utrangerte bussen som brakte
oss til Røros for 2 år siden.

Ruten gikk gjennom Gauldalen over
Reitan til Væktarstua, en 4% times tur, med
kort kafferast på Støren. Vi fikk oppleve
avvekslende natur, med et islett av høstens
vakre farger. Bugnende gule kornakrer for
talte om en rik høst for bøndene. Stem
ningen i bussen var god og munter. I bak
setet hadde Geir Jensen installert seg med
platespilleren sin - og en stund senere sov
net han til tonene aven av våre kjente jule
sanger. Tenk - julesanger på sensommeren!
Til pute hadde Geir ynd'ige Margarets fang,
så der «i gården» var det nok paradisiske
tilstander. Vi andre nøt den vakre naturen.

På Stuggudal gard og turiststasjon, hvor
vi parkerte, krydde det av jegere og hun
der. De hadde sin siste prøvedag før
jaktsesongen. Men så er stedet også kjent
som et godt rypeterreng. Det ligger 620 m
over havet og har skitrekk. Her var det
forresten at Thor Heyerdal fant en fredet
plett til å skrive sin bok om Kon Tiki-eks
pedisjonen.

Det begynte å bli så merkelig folksomt
inne i hallen, og forklaringen var at en buss
med 16 døve fra Nord-Trøndelag Døve-

Tonning Møbelfabrikk Als
Fabrikasjon av soveværelser

Veggseksjon i syret eik

Telefon 90
ST R Y N
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forening var kommet i samme «ærend» som
vi. I den store, lyse spisesalen ble en herlig
tre retters middag inntatt - blomkålsuppe,
dyrestek og kjøttkaker, samt jordbær med
is. Spør om det smakte! Etter middag beså
vi oss inne i huset, hvor det fantes en god
del gamle norske bruks- og prydgjenstander.

Kl. 16.00 bega vi oss til Stuedal kapell,
hvor det skulle være døvegudstjeneste.
Kapellet kan i høst feire 10 års jubileum.
Det er reist av stedets få innbyggere, og det
har et vakkert, særpreget interiør. Sokne
prest Kyllo ønsket velkommen. Han gledet
seg over å se oss sammen med bygdefolket
ved den første døvegudstjeneste i kapellet.
- Så talte pastor Wetlesen over dagens tekst,
om Guds rike nåde og fylde. Sangkoret var
også med. Det kom inn kr. 307.- i offer.

Som punktum for besøket fikk vi kirke
kaffe og hyggesamvær i peisestua på Stuggu
dal gard. Soknepresten fortalte litt fra
bygda og om hjemveien vi skulle ta.

Hjemreisen gikk gjennom Tydal og Selbu.
I Tydalen er det en vakker 300 år gammel
kirke, og Selbu har en kirke som er enda
eldre, helt fra 11. århundre.

I 21-tiden var vi vel hjemme igjen, enige
om at det hadde vært en strålende høstdag,
og turen frister nok til gjentakelse i kom
mende år.

R. V.

Nytt fra
Helgeland

Først på året, 15. januar, hadde vi jule
trefest for døve i Mosjøen. Gudstjeneste i
kirken ved pastor Wetlesen. Etterpå fest i
Bedehuset, med adgang også for hørende.
5 hørende damer i Mosjøen hadde påtatt seg
hele arrangementet og de gjorde det så
festlig for oss alle. Hjertelig takk for den
rike stunden!Ved Fustvatnet har vi også en
kvinneforening av hørende som hjelper til
under hvert stevne. De har hjertelag og in
teresse for de døve, og det er vi meget
takknemlige for.

I påsken og pinsen var det samvær på
hytta ved Fustvatnet.

Sommerstevnet ble holdt på hytta 4.-5.
juni. Nesten alle medlemmene var fram
møtt. Formannen holdt en tale over avdøde
fru lilly Foss, og lyste fred over minnet.

Så var det årsmøte og valg. Som formann
ble gjenvalgt Karoline Sørensen. Nestfor
mann: Fru Borghild Gårdvik, Alstahaug.
Styremedlemmer: Olaf Foss og Ole Skog
lund. Suppleant: Helga Jakobsen. Kasserer
Olaf Foss ble gjenvalgt. Da O. Foss gjerne
ville slutte som hyttesjef, ble Bjarne Jensen
valgt. Men da han ikke fant tid til å være
på hytta i sommer, fortsatte O. Foss i stil
lingen.

Arsberetning for 1966 ble opplest og
godkjent. likeså regnskapet. Arbeidet vi
dere med hytta gikk godt.

lørdag kveld var det festlig samvær for
de 5 hørende damer i Mosjøen og damene
ved Fustvatnet. Sammen med oss døve og
presten, ble det en sjelden god stund.

Søndag var det døvegudstjeneste på av
holdslokalet «Tiltak». For å fremme de hø
rendes interesse og forståelse for de døve,
hadde formannen innbudt Susendal Sani
tetsforening på besøk søndag. Det var en
full skolebuss som kom. Først var de med
på gudstjenesten, så var det fellesmiddag
med rømmegrøt på hytta. loddsalget gikk
strykende. Pastor Wetlesen var en mester
til å holde oss alle fangne med foredrag og
en fortreffelig film om døve barn fra de var
små og oppover i skolealderen til konfir
masjonen. Noe slikt var helt nytt for de
hørende deltakerne, som vet så lite om de
døve. Hjertelig takk til pastor Wetlesen for
hans gode hjelp! Ved oppbruddet var det
mange takkens ord fra deltakerne for det
rike samvær med de døve. Formannen tak
ket på de døves vegne for oppmerksom
heten og interessen.

Sommeren forløp heller stille på hytta,
det var helst i helgene det var døve der.

27. august var det atter samvær på hytta.
Men det kom ikke mange, da presten var for
hindret fra å komme. Været var så strålende
og varmt, så det kunne blitt et fint stevne.

Det er å beklage at Nord-Norge bare har
1 prest, som jo ikke kan makte alt.

Angående gudstjenester i TV (for døve)
var det å ønske at filmkameraet sto stille
foran presten og sangkoret, og ikke flyttet
seg hit og dit så det forstyrret. Da ville
meget være vunnet.

K. S.

FRIST 25. NOVEMBER

I «Tegn og Tale»s julenummer skal
vi som vanlig ha masse julehilsener 
fra enkeltpersoner, foreninger, klub
ber, skoler osv. - fra alle som vil
ønske bladets lesere «god jul og godt
nyttår».

Prisen for dette er kr. 1.-pr. navn
på felleslister fra foreninger osv. (når
det er flere enn 5 navn under hilse
nen). For spesial-hilsener fra enkelt
personer og lag osv. er prisen kr. 5.
Itr. hilsen, med opptil 5 navn under.

Vi må ha julehilsnene innen 25.
november, og adressen er: Tegn og
Tale, Elvebakken 28, Bergen-Minde.

Red.

Neste nummer

kommer omkring 10. desember, og
blir siste nummer i år, Tegn og
Tale's julenummer. (Pr. 14/11 har vi
mottatt 3 fine tegninger i konkurran
sen om julenummerets forside!)

Har du noe å skrive om til jule
nummeret, så bør du skynde deg.
Julehilsener, personalia-nytt, mel
ding om· julefester og liknende, ar
tikler, debatt-innlegg eller fortellin
ger - send det snarest. Og husk re
daktørens nye adresse: Elvebakken
28, Bergen-Minde.

Vi håper det skal bli et pent og
innholdsrikt julenummer.

ALT I TRYKKSAKER

PRIVATBANKEN A.S
AALESUND

Filialer: Sykkylven og Spjelkavik

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN
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Elever fra Skådalen
på Haraldvigen leirskole

Avgangsklassene ved Skådalen off.
skole før døve har de siste årene fått
anledning til å delta i leirskoleopp
hold sammen med barn fra folke
skolen. I fjor var tre klasser noen
herlige vinterdager på fjellskoien på
Høvringen, og i høst hadde en 8.
klasse en ukes opphold ved Røde
Kors' nye leirskole Haraldvigen ved
Kristiansand S. Som kjent tar denne
skolen spesielt sikte på å integrere
handikapte barn og ungdom og elever
fra normalskolen ut fra det syn at
begge parter har noe å gi og lære
hverandre.

J eg er veldig glad for å kunne si
at den uka vi var på Haraldvigen
leirskole ble en virkelig opplevelse
for oss alle. Våre døve elever ble
fra første stund blandet med de hø
rende og gikk naturlig inn i de en
kelte grupper. Det var morsomt å se
hvor ivrig begge parter gikk inn;.for
å få kontakt med hverandre og for
stå hverandre. Alle våre elever fikk
nye venner der nede, og de deltok
med liv og lyst i alle slags aktiviteter.

Ved siden av det rent sosiale, som
jo er veldig viktig for våre elever, gir

et slikt leirskoleopphold også gode
muligheter til å lære og tilegne seg
nye kunnskaper på en morsom måte.
Elevene kom tilbake til skolen med
en god del viten om plantelivet ved
kysten, båtvett, førstehjelp og mye
annet nyttig stoff.

Ellers håper jeg at vedlagte bilder
og en elevstil kan fortelle mer om
dette hyggelige oppholdet.

L. Austnes (lærer).

STIL:

pA LEIRSKOLEN
HARALDVIGEN

Leirskolen Haraldvigen ligger på
ei øy som heter Kalvøya utenfor
Kristiansand S. Vi hadde fått inn
bydelse fra Røde Kors til å besøke
skolen, og vi gledet oss veldig.
Endelig den 4. september satt vi
på toget til Kristiansand sammen
med 17 hørende barn fra Oslo. Der
fra tok vi med buss til Kongshavn,
og siste delen reiste vi med en livbåt.
Vi var kanskje litt nervøse da vi

klatret ombord, men vi trøstet oss
med at alle hadde livbelter på.

Snart var vi framme, og vi ble
delt i grupper og fikk lov å gå til
hvert vårt lille koselige hus. Det ble
nok litt mas da alle jentene satte i
gang med å pakke ut og re sengene.
Vi var nokså sultne da vi gikk til vårt
første måltid på øya. Alle syntes at
vi fikk deilig mat. Læreren på skolen,
Håkon som alle kalte ham, fortalte
om skolen og hva vi skulle lære.

Neste dag fikk vi storm, og vi
koste oss inne med selvlagete vafler
og lek. Men snart var det strålende
vær igjen og humøret var på topp.
Vi fikk prøve båtene som skolen
hadde mange av. De fleste likte seg
best i kano, og hele gjengen lå utpå
og padlet.De motigste tok en morgen
tur sammen med Håkon helt ut i
skjærgården. Vi lærte mye om båter
og oppførsel på sjøen. Noen av barna
badet, og jeg tok en liten svømmetur
nesten hver dag.

En dag hadde vi en fin tur ut til
en holme for å samle skjell. Vi lærte
navnene på mange skjell og planter
og laget en arbeidsbok. Alle samlet
minst 20 planter. Vi hadde også øvel
ser i førstehjelp og lærte å legge
bandasjer.

Om kveldene hadde vi underhold
ning, og alle måtte være med hver
sin gang. Vi spillte sketsjer, laget
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konkurranser og mye mer. Siste
kvelden hadde vi blåskjellfest.Mange
var forbauset over at blåskjell smak
te så godt.

Søndag 10. september tok vi farvel
med leirskolen og de hyggelige men
neskene der. Alle var godt fornøyde
med turen og syntes at det hadde
vært ei koselig uke.

Lise Nygaard,
8. kl. Skådalen off. skole for døve.

FØDT
Terje og Roger fikk en bror 29.

oktober.
Anne-Lise og Willy Mauer.

FØDT
Erna og Olav Espedal fikk en sønn

31. oktobel.

Døves Volvo-lotteri 1967:
Oversikt over salgsresultatet pr. 10/11 1967:

1. Bergen Døveforening '............................... 27.150 lodd
2. Vestfold Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.450 »
3. Drammen og Omegn Døveforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16.500 »
4. Haugesund Døveforening... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.700»
5. Skien-Telemark Døveforening 7.000»
6. Møre og Romsdal Døveforening 6,200»
7. Helgeland kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500»
7. Oslo Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500»
9. Kristiansands Døveforening 1.700»

10. Stavanger kr. Døveforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550»
11. Aust-Agder kr. Døveforening 1.500»
12. Østfold Døveforening 800»

/ Sum 102.550 lodd
Siden forrige oversikt er det særlig Drammen som har .gjort en fin innsats,

med oppgjør for nesten 10.000 lodd i denne tiden, og har gått forbi Hauge
sund igjen. Skien-Telemark er ny på oversikten, og har lagt seg på en pen
plass. Også Kristiansand og Stavanger er nye. En merker seg at Bergen og
Vestfold følger hverandre som «skygger» - langt foran de andre.

Handlingens tid rykker nærmere
Oppmarsjen mot tobakkskadene er fullført - og bekjempelsen
av dem kan endelig begynne for alvor

FORLOVELSE
er inngått 26/9 mellom Mildrid

Winther, Oslo, og Kjell Omahr
Mørk, Oslo, p.t. Gallaudet College,
USA.

60 AR
Reidar Hansen, Gamle Tindlund

vei 7, Greåker, fyller 60 år 5. de
sember.

50 AR
Aslaug H. Foss, Skjønhaug, Trøg

stad, fyller 50 år 1. desember.

BREVVEKSLING

Jeg er 18 år og døv, og jeg ønsker
å korrespondere med likestillt pike
i passende alder.

Foto ønskes og loves.
Bill. mrk. «Sprit- og røyk-fri»,

Tegn og Tale, Elvebakken 28, Ber
gen-Minde.

DØV KANDIDAT
VED PARLAMENTSVALG

Det er sikkert første gang at en
døv person er stillt som kandidat til
en lovgivende forsamling. Den used
vanlige begivenhet har funnet sted
i India, hvor den døve Bans Gopal
Nigam ble stillt opp ved siste valg
til det indiske parlamentet. Dess
verre oppnådde han ikke tilstrekke
lig mange stemmer til å bli valgt.

Med Den norske lægeforenings behandling
av tobakkproblemet og den henstilling den

retter til sine medlemmer og andre, og med

offentliggjørelsen av rapporten fra Utvalget

for forskning i røykevaner, skulle det være

godt håp om at oppmarsjen mot tobakk
skadene er fullført, og at bekjempelsen av

dem endelig kan begynne for alvor.
Det har unektelig tatt tid å komme dit vi

nå står, og hva ventetiden har kostet i form

av sykdom og svekkelse lar seg neppe be

regne. Men til gjengjeld får vi håpe at myn

dighetene nå vil gå virkelig effektivt til

verks og ikke nøye seg med halve tiltak som

bare kan gi påskudd til den lettvinte slut
ning at det ikke nytter å holde folk borte

fra tobakken.

Hovedkravene må være:
1. Opphør av enhver form for tobakk

reklame.

2. En inntrengende og vedvarende appell

til alle voksne - røykere og ikke-røy

kere - om av all sin evne å hjelpe barn
og ungdom til helt å avstå. fra røyking

og annen form for bruk av tobakk.

Den svenske hjertespesialist og foregangs
mann i kampen mot tobakkskadene, docent

Biirje Ejrup, har karakterisert røykingen som
«ett mod som går over manniskoheten just

nu». Det dreier seg nok om mer enn en
mote, når man tar i betraktning tobakkens

vane- og avhengighetsdannende egenskaper.

Men karakteristikken er en god påminnelse

om at tobakkproblemet i den form og det

omfang det nå har, er et barn av vårt år

hundre, og ingen uavvendelig, evigvarende

skjebne.

Den norske lægeforenings henstilling til

srne medlemmer og andre har følgende
ordlyd:

«Den norske lægeforening henstiller
- til medlemmene av hensyn til problemets

størrelse og alvor og eksemplets makt - å
røyke minst mulig utenfor den private en
gere krets,

- til ledere av hospitaler og medisinske insti
tusjoner å gjøre sitt til at personalet ikke
røyker i arbeidstiden, og til at røyking ikke
tillates i sykehusenes korridorer og andre
rom utenom dem som spesielt er avsatt til
røyking,

- til lærere ikke å røyke i skoletiden eller på
skoleområdet,

- til foreldre å betenke sitt ansvar overfor sine
barn og ved sitt eksempel beskytte dem mot
tobakkens farer,

- til ansvarshavende for offentlige transport
midler, venteværelser o.l. å sikre enhver rett

til luft som ikke er forurenset av tobakks
røyk,

- til Fjernsynets ledelse om å be de opptre
dende om mulig å la være å røyke.

H Im.
Når det gjelder morsmåls-under

visningen i skolen, er målsettingen
at vi skal bli så dyktige til å uttrykke
oss at vi skal kunne beskrive en
vakker kvinne i badedrakt uten å
bruke tegn, svarte en amerikansk
student.
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Oversikt over poef!gberegningen for konkurransene ved Unge Døves Kulturdager 1967

Navn på Spørre- Sketsjer Tale- og Komi- Tegne- Foto- Stil- Samlet
deltakende Folke- konkur- Obliga-

I
Fritt kunn- Fore- ker- konkur- konkur- konkur- poeng-

klubber dans torisk valg skaps- drag showranse ranse ranse ranse sum
prøve,

Oslo Døves 19 10 5
Ungdoms- 20 18 12 10 2 O O 6 4 2 127
klubb 12 4 3

Døves Ung- 17 9 6
domsklubb, 25 12 10 12 l 6 7 5 2 7 136
Bergen 9 5 2 l

Trondheim l 3 I

Døves ung-! O 14 O O O O O 2 O 4 24
domsklubb l

Drammen I
IDøves Ungd.1 O 20 6 O O O 3 O O O 29

UNGE DØVES KULTURDAGER

Bergen tok første aksje i vandrepremien

Sluttresultat i konkurransen om Norske Døves Landsforbunds vandrepremie:
1. Døves Ungdomsklubb, Bergen. 136 poeng
2. Oslo Døves Ungdomsklubb . . . 127
3. Drammen Døves Ungdomsklubb . 29
4. Trondheim Døves Ungdomsklubb 24

Under kulturdagene i Oslo 30/9
1110 ble det opplyst at den beste
ungdomsklubb under konkurransene
ville få en aksje i en vandrepremie
som Norske Døves Landsforbund
hadde satt opp, nemlig et vakkert
tinnfat. Denne premie må vinnes 3
ganger før en ungdomsklubb får den
til odel og eie.

Da juryen ville ha lengere tid på
seg for å bedømme tegne- og foto
konkurransene, kunne altså den en
delige poengstillingen mellom klub
bene ikke bli klar til kulturdagenes
avslutting, og vandrepremien ble
derfor ikke utdelt da. - Juryenes
vurdering av tegne- og fotokonkur
ransene er nå ferdig og resultatene
kunngjort i Tegn og Tale. En komite
bestående av forbundsformannen,
forbundssekretæren og undertegnete
har drøftet poengberegningen for
samtlige konkurranser, og er blitt
enige om at det i de individuelle
konkurranser skulle gis poenger fra
1 opptil 10, med 10 poeng som ab
solutt høyeste karakter. I lagkon
kurransene skulle det gis poeng fra
1 opptil 30, med det siste poengtallet
som absolutt maksimum. Ovenfor
har vi satt opp en fullstendig over-

sikt over de poeng de deltakende
klubber oppnådde.

J eg vil her gi et par bemerkninger
til oversikten. Som leserne vil se,
har f. eks. i tegnekonkurransen Oslo
fått topp-poeng med 10. Bestemann
i tegnekonkurransen hadde nemlig
levert inn en så fin tegning at juryen
fant at den ville belønne den med
toppkarakter. Nr. 2 - en Bergens
deltaker, hadde også et glimrende
utkast og ble som leserne vil se av
oversikten belønnet med 9 poeng.
Nr. 3 (fra Oslo) lå noen hakk etter
og fikk dermed 6 poeng. - I spørre
konkurransen har det beste laget,
Drammen, fått 20 poeng av 30 opp
nåelige. Dette betyr altså at ca. 2/3
av de spørsmål som ble gitt i kon
kurransen ble riktig besvart av
Drammen. De andre lagene har så
fått karakterer nedover fra 20 poeng.
Oslo, som hadde 3 lag med, fikk for
disse lagene 19 - 18 - 12 poeng, til
sammen 49 poeng. Bergen, som også
hadde 3 lag med, oppnådde bare 38
poeng. I tegnekonkurransen har alle
deltakere som ikke rakk opp til sær
lig premiering fått 1 poeng hver.

Oversikten er morsom lesing for
dem som vil bry seg med å studere

den nærmere. Særlig i ungdomsklub
bene bør den studeres godt. De vil
da forstå at det er uhyre viktig å
stille deltakere i så mange konkur
ranser som mulig, for å få flest mulig
poeng i konkurransen om vandre
premien.

Til de neste kulturdager vil det
på forhånd bli sendt ut konkurranse
regler og en veiledning om hvordan
poengene vil bli beregnet

Til slutt vil jeg få takke alle som
deltok i de forskjellige konkurranser
for god sportsånd. For meg var det
hele en stor opplevelse, og jeg håper
at dere har følt det samme.

Vel møtt til neste kulturdager!
Med vennlig hilsen,

Toralf Ringsø,
forbundets kontaktmann for ung

domsklubbene.

SKUESPILL I
WARSZAWA

Utenom programmet ved verdens
kongressen framførte profesj onelle
døve skuespillere fra Moskva en
kveld Shakespeares «Som du liker
deb>, og en annen kveld «Askepotb>.
Begge kvelder var teatersalens 2000
plasser fullsatte. Skuespillerensem
blet med hjelpere og scenefolk besto
av i alt 52 personer, som hadde med
seg alt sitt utstyr fra Moskva. «Det
var en fantastisk opplevelse», skriver
Ole M. Plum i «Døvebladeb>.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, Drammen.

Har du glede av

konkurranse-idrett?

Kr. 15,- pr. person.
Tegningsliste i døveforeningen.

på døvehytta i lommedalen
lørdag 25. nov. kL 19 presis.

Skinke - dessert - kaffe og kaker.

Underholdning - Dans med musikk
Mineralvan n fåes kjøpt.
Midnattpølser - « -

Kun for medlemmer i alle aldre!
(men jenter er velkommen uansett
medlemskap).

HYGGEFEST

E. Viitakangas har på et stevne
i Tammerfors satt ny finsk rekord
for døve på 1500 m med den gode
tiden 4.02.2. Senere pådro han seg
en infeksjonssykdom og måtte gjen
nomgå en operasjon på sykehuset.
Dette er sikkert årsaken til hans noe
svake innsats under NM i Oslo.

FINLAND

Andreas Larsen-Nyhus.
i «Hellas-avisen».

undertegnede; ingen.Weum fikk den
instruksjon han spurte etter, men
ikke mer.

La oss håpe at siste års start
trening gjør underverker, men jeg
tviler på det.

Etter dette ser det ut til at jeg
motarbeider instruksjonsarbeidet.
Det gjør jeg i den form det er nå,
med helårs dirigering. Min mening
er at personen selv må arbeide
seg fram med trening og spørsmål til
trener når en vil vite noe. Men for
all del - la ikke treneren tenke for
deg, da er det jo like mye hans pres
tasjon som vises på banen og ikke
din egen, og det er da et dårlig
mentalt grunnlag. Arbeid mest mu
lig selv, da er gleden over prestasjo
nen størst.

Fri-idrett er for individualister.
Derfor må du trene for deg selv. Ar
beid så mye med øvelsen din at du
har noe å spørre instruktøren om.
Da er det mulig å få hjelp, men du
kan aldri få hjelp hvis du ikke vet
.hva du vil hjelpes i. Kameratskapet
kan du dyrke etter treningen, men
rot ikke bort treningen med prat.
La idrettsbanen bli et sted hvor du
anspores til innsats, ikke et opp
holdssted. Hvis du får den innstil
lingen at å konkurrere er noe av det
morsomste som finnes, da har fri
idretten gitt deg valuta for tre
ningen.

binasjonen passet ikke så godt.)
J eg husker en gang i Stockholm hvor
1. premie var beregnet på Sveriges
beste stavhopper, Rinaldo, i form
aven sydd dress. Jeg ble så ergerlig
at jeg sto over til Rinaldo ikke klarte
mer, hoppet et hopp og vant kon
kurransen. Dessverre brakk jeg be
net i neste hopp, men det har ikke
noe med denne saken å gjøre. Mo
tivet var der: Slå den svensken!
Greit og positivt.

Fra Kjell Hovik kan jeg fortelle
om det samme positive motiv: I et
brev fortalte han meg at til somme
ren skulle han slå meg. Samtidig ba
han meg komme til Trondheim
for å hjelpe ham med noen tekniske
deltajer som han ikke fikk til. Greit
og enkelt: Slå undertegnede! Men
skaff deg den hjelp du kan få for å
klare det.

J eg husker også Kjellfred Weums
største motiv: Slå Jan Gulbrandsen!

I det hele ser det ut til at det mest
positive motiver å slå en bestemt
person. Hvorledes skal man bli så
god at en kan gjennomføre
slike ønsker? Først vil jeg ta for meg
personen som nok har ønsket om
å gjøre det store, men likevel ikke
gidder. Du verden hvor god jeg ville
blitt, hvis jeg hadde: Tid, trenings
muligheter, instruktør, råd til gode
piggsko osv., osv. Denne fyren har
ingen glede av å konkurrere. Han vet
med seg selv at han ikke har gått inn
for oppgaven. I «Hellas» har jeg inn
trykk av at alt står og faller med
en instruktør. Kan vi ikke da lære
følgende av dem som i de siste årene
har vært best i «Hellas» :

Bjørn Thorkildsen - instruktør;
ingen. Hegsbro; ingen, ja «gamle»
Gundhuus; ingen. Flaathen ; ingen,

Det er skrevet mye om mental
beredskap før konkurranser i det
siste. Mange forslag er fremsatt, men
felles for dem er at det ikke er lett
å vite selv om en er mentalt beredt
eller ikke. For å kunne svare på det,
bør du finne ut hvorledes du tenker
før en konkurranse.

F. eks.: Har du alt å vinne? Star
ter du for å forsvare deg? Er det
blitt en vane? Vil du gjerne vise
hvor god du er? Har du lyst til å slå
en bestemt? Må du «krøsses» for å
delta? Synes du at du ikke er god
nok?

Hvis du starter med en positiv
motivering som: Alt å vinne, vise
hvor god du er, lyst til å slå en be
stemt, vil du oppdage at resultatene
som regel ligger i overkant. Men er
din tanke negativ som f. eks.:
Redd for å tape, forsvare deg osv.,
er konkurransen dømt på forhånd
til å mislykkes. I underbevisstheten
ligger allerede unnskyldende mo
menter, og du har faktisk bevisst
eller ubevisst, bestemt deg for å tape.
Hvorledes skal en øve seg til å starte
med en positiv motivering, dvs. være
mentalt beredt?

For det første må du ville oppnå
noe, ha et mål som ligger langt foran
deg, men som du likevel må ha
en mulighet for å nå. Selv hadde
jeg et mål, og det var å hoppe 4
meter i stav. Når jeg ser tilbake på
mine prestasjoner, var det ikke noe
særlig mål, men den gang var 4
meter distansemerket i gull, som
jeg syntes var noe veldig gildt. Etter
at dette målet var nådd, ble jeg
mer interessert i å konkurrere for å
vinne. Særlig likte jeg å slå utlen
dinger. (For de norske stavhopperne
var jeg jo instruktør, så den kom-

19



EM i svømming
Europamesterskapet i svømming

for døve ble holdt i Stockholm 7.-8.
oktober. Der startet i alt 7 land med
tilsammen ca. 70 deltakere. Det var
deltakere fra følgende land: Sverige,
Polen, Øst-Tyskland, Holland, Vest
Tyskland, Ungarn og Danmark.
Konkurransene var meget hårde, og
det var kamp helt <<til døren» om
de gjeveste medaljer. Våre venner
danskene viste seg fra sin beste side
og kunne reise hjem med hele 5
medaljer; 1 gull, 1 sølv og 3 bronse,
hvilket var flott levert. På 200 m
rygg satte vest-tyskeren Marshewsky
ny verdensrekord for døve med tiden
2.40.3. Ellers viste den polske damen
Czerwinska en meget fin svømming,
særlig på 200 m bryst, der hun var
knusende overlegen. Vi gjengir her
noen av de beste resultatene:

100 m fri, herrer
1. C. Lindsjo, Sverige 1.02.1
2. John Meizner, Danmark . 1.02.2
3. Sulek, Polen 1.03.2
4. Kollar, Ungarn 1.04.2

100 m fri, damer
1. Beusekom, Holland 1.13.8
2. Czerwinska, Polen 1.14.3

200 m bryst, herrer
1. Swierzynski, Polen 2.56.2

(ny verdens-rek.)
2. Aubel, Ungarn 3.02.6
3. Vasak, Ungarn 3.02.8
4. Lynge Sørensen, Danmark 3.05.7

200 m rygg, herrer
1. Marshewsky, Vest-Tyskl. 2.40.3

(ny verdens-rek.)
2. C. Lindsjo, Sverige 2.41.2-
3. Wilpert, Øst-Tyskland. .. 2.43.9

1500 m fri, herrer
1. Aubel, Ungarn 20.00.0
2. Kollar, Ungarn 20.01.1

200 m bryst, damer
1. Czerwinska, Polen . . . . . . . 3.18.2
2. Gregorek, Øst-Tyskland .. 3.34.2
3. Topsvoort, Holland ..... 3.35.7

400 m fri, herrer
1. Kollar, Ungarn 4.58.7
2. Lindsjo, Sverige 4.59.7
3. Aubel, Ungarn 5.04.6
4. Meizner, Danmark 5.05.9

4x100 m medley, herrer
1. Ungarn 4.52.7
2. Polen 5.00.7
3. Danmark 5.03.6
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100 m rygg, damer
1. A. M. Malmstram, Sverige 1.33.6
2. Stritzke-Hartog, Holland . 1.34.5
3. Kirsten Malmbak, Danm.. 1.35.5

100 m bytterjly, damer
1. Czerwinska, Polen 1.24.6
2. Grunberger, Øst-Tyskland 1.38.5
3. Laater, Holland 1.41.5

400 m fri, damer
1. Beusekom, Holland 6.21.1
2. Grunberger, Øst-Tyskland 6.35.7
3. K. Malmbak, Danmark .. 6.53.9

200 m butterjly, herrer
1. J. Meizner, Danmark 2.43.8
2. Vasak, Ungarn 2.49.2

4x100 mfri, herrer
1. Ungarn 4.17.3
2. Polen 4.30.8
3. Holland 4.34:2
4. Danmark 4.36.4

4x100 m medley, damer
1. Holland 6.08.5

4x100 mfri, damer
1. Polen 5.45.0

Skolefotball
SKADALEN-ILA, 7-0

Etter at det nå har vært arbeidet
på idrettsplassen ved Skådalen døve
skole i flere år, kunne den endelig
innvies onsdag 20. september med
fotballkamp mot Ila skoles hørsels
klasser. Alle disse klasser møtte fram
med sine lærere på Skådalen døve
skole.

Først ble det stafettløp mellom de
minste barna, og så ble det servert
boller og brus.

Med stor spenning begynte så fot
ballkampen. Etter litt famlende spill
i begynnelsen, åpnet Skådalen sco
ringene ved Svein Mikaelsen, og før
spillet var slutt hadde han scoret
4 mål. Svein var banens beste spiller
og er også medlem av Skeids ~gre
avdeling. De andre 3 mål ble alle
satt inn av Kåre Nerås. Skådalsgutta
viste god ballbehandling og lå over
i spill gjennom hele kampen.

SKADALEN-TORSHOV1-1
13. oktober var det igjen fotball

kamp, og denne gang mot en større
skole, nemlig Torshov skole. Kam
pen ble spillt på Voldsløkka og fore-

gikk i regnvær. Spillet ble derfor
mindre bra. Kampen endte uavgjort,
men Skådalsgutta var nærmest seie
ren. Skådalens mål ble satt inn av
Svein Mikaelsen, og målmannen
hadde ingen sjanser til å redde. Skå
dalsgutta benyttet her sine nye flotte
fotballdrakter for første gang.

A.H.

Fra redaktøren
Vi er nå inne i en overgangssesong.

For våre sommeridrettsutøvere eb
ber sesongen ut, mens vintersportens
folk står foran en ny sesong. Kort
sagt, vi er inne i en dødsesong, dette
fordi konkurranseidretten i denne
tiden har en kort stillstand. Sommer
idrettsutøverne tar seg en kort pause
før innendørstreningen begynner,
mens vintersportens folk utålmodig
går og venter på snø og kulde.

Nå er dette med dødsesong ikke
ment slik at man helt skal ligge på
latsiden. Nei, det skal i denne tiden
foregå en slags ned- og opptrapping.
Etter en sesong med krevende kon
kurranser, skal kroppen nå gradvis
vende tilbake til normale forhold,
for så å bygges opp igjen med sikte
på en ny sesong.

Idrett er lek! Det er en fryd å se
en veltrent idrettsmann eller -kvinne
leke seg til en seier, men det viktigste
er ikke alltid å vinne, men å være
med på leken! Skal man delta i
konkurranser, må man imidlertid
være i· en god fysisk form, og det
oppnår man bare ved fornuftig tre
ning. Da vil sikkert resultatene kom
me etter hvert. Hvor herlig er det
ikke å føle seg i god fysisk form, å
merke at kroppen litt etter litt blir
i stand til å yte mere enn det van
lige, at trening og konkurranser ikke
er et slit, men en lek!

På Norges Døve-Idrettsforbunds
ting i Drammen ble det vedtatt å
ta håndball på N.D.I.s program.
Dette er gledelig, og det tilsier laga
å danne håndballgrupper. Det er
sikkert mange som har lyst til å
prøve seg i denne idrettsgren, så vi
håper laga snarest mulig setter i gang
med treningskurs både for damer og
herrer. Det ville være hyggelig om
vi allerede i vinter kunne få istand
håndballkamper mellom våre døve
idrettslag!

Når dette skrives, har forbundets
skitrener, Bjørn Knudsen, vært i
Trondheim og ledet et kurs for lang
rennsløperne der oppe. Etter hva



det meddeles, var kurset meget vel
lykket og vil sikkert bidra til at
våre fra før så gode trønderløpere,
i vinter vil bli enda sterkere! Nå
skal Knudsen videre til Oslo og
Bergen, og vi er ikke i tvil om at
hans virksomhet vil sette spor etter
seg blant de aktive.

Det hender at stoff til Sports
spalten blir sendt direkte til tryk
keriet eller redaktør Sander. Jeg vil
gjøre merksam på at dette forsinker
stoffets inntakelse i bladet meget.
Det blir nemlig derfra oversendt til
meg og derved risikerer man at stof
fet må stå over til neste nummer.
Husk: SPORTS-stoff sendes til
SPORTS-redaktøren, som altså nå
er Finn Johansen, Kobbervikhagen
6a, Drammen.

Husk også at navn og adresse skal
oppgis, selv om man ikke vil ha
navnet i bladet.

o SLO

Døvehytta er 50 år

og da må vi ha fest på stedet.
Vi håper mange vil finne veien fram,
selv om det er bare medlemmer som
får komme inn. Det går buss fra
Rådhusplassen hver time, altså kvart
over hver hele time. Det gjøres opp
merksom på at det er bare 40-50
sengeplasser, så mange må finne
veien hjem samme aften. Selvsagt
kan sovepose tas med av dem som
ønsker det.

Festkomiteen.

KLUBBMESTERSKAP
Oslo Døves Sportsklubb har på 3

kvelder arrangert klubbmesterskap i
9 øvelser, mens de øvrige øvelser i
løp og kast måtte avlyses p.g.a. fot
ballkamp o.l. Det var uventet stor
deltakelse, og dette gir håp om god
oppslutning også neste år. Klubb
mesterskapet ble holdt på Jordal, og
følgende resultater ble nådd:

100 m
1. Per Chr. Larsen 12.2
2. Gunnar Kvitvær 12.5
3. Erling Eriksen. . . . . . . . . . . . 12.7
4. Tore Christiansen 12.7
5. E. Walbækken 13.4
6. Rolf Smenes 13.4
7. Age Melbye 13.5
8. Egil Haugen 14.8
Utenfor konk. Erik Johansen 12.0

Lengde
1. Per Chr. Larsen 5.71
2. Gunnar Kvitvær 5.67
3. Erling Eriksen 5.51
4. Tore Christiansen 5.40
5. Age Melbye 4.71
6. Rolf Smenes 4.49
7. Einar Walbækken 4.31
8. Ole J. Sigvartsen 4.16

Utenfor konkurranse:
Erik Johansen 5.30

Kule (7,3 kg)
l. Tore Christiansen 9.35
2. Broder Gundersen 9.18
3. Jan Thomassen 8.99
4. Per Chr. Larsen 8.59
5. Einar Walbækken 8.34
6. Vidar Gran 8.19
7. Rolf Smenes 8.17
8. Egil Haugen 8.13
9. Jan Nilsen 7.45

10. Botolf Myrvold 6.65
11. O. J. Sigvartsen 6.24

200m
1. Per Chr. Larsen 24.1
2. Tore Christiansen 25.4
3. Gunnar Kvitvær 25.9
4. Vidar Gran 26.8
5. Arne Stenberg 26.8
6. Age Melbye 27.1

1500 m
l. Tore Christiansen 4.50.8
2. Botolf Myrvold 4.51.0
3. Arne Stenberg 5.04.4
4. Age Melbye 5.05.3
5. Kjell Nysted 5.10.0
6. Vidar Gran 5.33.4

3.000 m
1. Reidar Brenden . . . . . . .. 9.34.5
2. Botolf Myrvold 11.11.1
3. O. J. Sigvartsen 11.11.2
4. Age Melbye 11.15.0
5. Rolf Smenes 11.46.0
6. Broder Gundersen 11.47.0
7. Arne Stenberg 11.50.0
Utf. k.: Erik Johansen 11.18.0

Høyde
l. Gunnar Kvitvær 1.60
2. Per Chr. Larsen 1.56
3. Vidar Gran 1.45
4. Arne Stenberg 1.45
5. Reidar Brenden 1.45
6. Botolf Myrvold 1.45
7. Tore Christiansen 1.40

Kule (ca. 4 kg)
l. Jan Thomassen 13.69
2. Tore Christiansen 13.44
3. Per Chr. Larsen 13.00
4. Rolf Smenes . . . . . . . . . . . . 11.74
5. Kjell Nysted 11.66
6. Vidar Gran 11.61

7. Jan Nilsen 11.18
8. Age Melbye 11.00
9. Gunnar Kvitvær 10.74

10. Reidar Brenden 10.58
Oppmann.

TRONDHEIM

Bjørn Myran ny norsk
døverekord på en eng. mil

Vår gode medarbeider Kåre Ja
kola skriver at hans gutter er meget
konkurransevillige og har deltatt i
mange stevner.

Under lagseriestevne på Freidig
stadion mandag 25. september, stillte
4 døve til start og oppnådde følgende
resultater: Walter Pedersen løp 200
m på 24.7. Bjørn Myran prøvde seg
på 400 m hekk og fikk tiden 62.9,
hvilket er 3/10 svakere enn Lorents
Ness' klubbrekord. Arne Karlsen løp
1500 m på 4.33.1, mens Olaf Garberg
hoppet 1.65 i høyde, uten trening.

Ved kretsens høststevne på sta
dion, 28. september, løp Walter Pe
dersen 400 m på 55.0, mens Bjørn
Myran fikk den gode tiden 4.05.7 på
1500 m.

Under lagseriestevnet på Nidelv
stadion 2. oktober var det regn og
tung bane. Her oppnådde Bjørn
Myran 9.07.4 på 3.000 m, mens Arne
Karlsen brukte 10.02.6. Walter Pe
dersen startet på 200 m og løp på
25.3.

I lagseriestevnet arrangert av
L.H.I., onsdag 4. oktober, deltok
Bjørn Myran og Walter Pedersen
på 800 m. Myran fikk tiden 2.03.1,
mens Pedersen satte ny personlig
rekord på 2.09.1. På 100 m ble Wal
ter disket etter 3 tyvstarter.

I lagseriestevnet arrangert av
Strindheim 6. oktober, løp Walter
Pedersen 400 m på 55.0, mens Arnt
Naurstad kastet 31.71 i spyd.

Under et stevne på Stadion 7.
oktober startet Walter Pedersen i
lengde og på 100 m, hvor han fikk
notert 5.95 og 12.1.

I fri-idrettens avsluttingsuke ar
rangerte Døves Idrettslag et stevne
på Stadion, hvor Bjørn Myran satte
ny norsk døverekord på 1 eng. mil
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med tiden 4.32.2, og Walter Peder
sen, som stillte opp på 800 m, fikk
notert en fin personlig rekord på
gode 2.09.0. Jon Stokvik fikk 5.77
i lengde. Ved samme stevne kastet
Olaf Garberg slegga 47.64. Arnt
Naurstad prøvde seg for første gang
i denne øvelsen og fikk notert 25.68.

Det siste stevnet ble holdt av
Freidig 10. oktober. Det var kaldt,
men banen var god. Bjørn Myran
startet på 5.000 m og viste fin form,
noe som resulterte i den gode tiden
15.36.8 og ny pers. rek. Walter Pe
dersen og Arnt Naurstad løp 200 m
på henholdsvis 25.1 og 26.8. Naur
stad deltok også i tresteg og hoppet
10.48 m.

HAMAR

Ved seriestevnet i Elverum 7.
oktober, oppnådde Johnny Olsen
følgende resultater: Spyd 49.53, og
5.000 m løp han på 17.39.6. A. Van
gen brøt løpet.

Skogsløpet «Furuberget rundt» ble
arrangert av Hamar Garnisons
bedriftsidrettslag, og Johnny løp på
38.59 (i fjor 36.46). Løpet var på 8
km og åpent for alle.

Siste seriestevnet arrangertes på
Ottestad 10. oktober under våte for
hold. Johnny Olsen oppnådde føl
gende resultater: Spyd 44.27 og dis
kos 32.78, mens Alfred Vangen løp
1.500 m på 5.01.0.

Selv om avsluttingen var litt
slapp, har sesongen vært god, tross
få aktive i vårt lag, skriver Johnny
Olsen.

DRAM MEN

Idrettsforeningen «Hellas», Dram
men, opprettet i fjor egen «Døve
gruppe», med Rolf Hansen som for
mann. Ved årsmøtet i vår ble vervet
overtatt av Ragnar Woll.

Gruppen har trass i sin unge alder
arbeidet meget godt og arrangerte i
sommer bl. a. Døvemesterskapet i
fri-idrett og skyting. Dette ble av
viklet på en helt utmerket måte, og
det ble notert mange gode resultater
både av Bjarne Gunnerud i senior
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samt den unge og lovende junioren
Erik Johansen, som strøk avsted
med flere av «bestemannspremiene».

Men også karer som Nils Holtun
gen, Kjell Danielsen og ikke minst
energiske Magne Gaustad har vist
pen framgang i løpet av sesongen
1967.

Hellas, som for øvrig er 50 år i år,
markerer jubileet med en jubileums
fest på selve stiftelsesdagen, lørdag
28. oktober.

Utlandet
SVERIGE

For 38. gang har Sverige holdt
sitt fri-idrettsmesterskap for døve,
som fant sted i Stockholm i forbin
delse med «Hephata»s 75 års jubi
leum. Både deltakerantall og resul-'
tater var i følge «Døv Sport» skuf
fende. Dog var der et lyspunkt, idet
den ungen kjempen Bo-Goran Hen
riksson, 'som vi stiftet bekjentskap
med under Nordisk Mesterskap på
Frogner i sommer, satte ny verdens
rekord for døve i kule med et kast
på hele 15.77, som var en forbedring
av hens egen gamle rekord med
1.30 m. Det var en flott prestasjon.

Etter hva det fortelles, er Bo
Goran Henriksson av det svenske
idrettsforbundet uttatt til å repre
sentere Sverige i England på etter
året, og at han flere ganger skal ha
kastet over 16 m, ja, en gang støtte
han endog kulen hele 16.50. Han
har nå lagt om til en ny stil, og når
han er blitt vant med denne, kan
vi forberede oss på enda flere rekord
forbedringer fra den kanten.

ØST-TYSKLAND
Heidi Gruneberger, Leipzig, har

på sitt hjemsted satt ny verdens
rekord for døve på 800 m frisvøm
ming. Tiden ble 13.46.6. En kraftig
forbedring av den gamle rekord på
14.18.7, som hun selv innehadde.

DANMARK
Danske Døves Idrettsforbund har

sendt ut innbydelse til deltakelse i
et treningskurs på Vejle Idrettshøy
skole, og det meldte seg hele 125
deltakere til kurset! Så mange kunne
man imidlertid ikke ta med i ett
kurs, hvorpå forbundet bestemte at
deltakerne fra provinsen vil bli ut
tatt i første omgang. Lagene i
København har for øvrig gode tre
ningsmuligheter i forsvarets gymna
stikkskole, hvor hallen måler 12x25
meter.

Det danske fotballandslaget for
døve har spillt en landskamp mot
Holland på Vanløse idrettsplass, og
etter en hard og spennende kamp,
vant danskene kampen 3-2.

Københavnklubben «Døvania» har
hatt besøk av et fotballag fra den
belgiske døveidrettsklubben «Turn
hout». Kampen gikk på Hvidovres
gode bane og endte med en overlegen
seier til Døvania med hele 8-1.

FRANKRIKE
Den franske hekkeløpersken frk.

Dabat har satt ny fransk rekord på
80 m hekk.

*
En triangelkamp i fri-idrett er

holdt mellom Frankrike, Jugoslavia
og Italia på Stade Communal de
Valmura, Trieste. Det franske laget
la beslag på førsteplassen i 7 øvelser,
mens Italia tok de 6 øvrige. Det ju
goslaviske laget lå langt etter disse
hva resultater angår.

De oppnådde resultater var jevnt
over svakere enn devåre egne idretts
menn presterer. Vi skal her ta med
de beste i hver øvelse:

200m
1. Giannone, L . . . . . . . . 23.8
2. Drakies, F. . 24.1

Diskos
1. Bollero, L " 34.35

ny ital. rek.
2. Glomazio, J 31.67

800 m
1. Benelhocine, F. . 2.02.4
2. Dubousset, F. . 2.03.9

5000 m
1. Morel, F. . 16.16.8
2. Toilliez, F. . 16.20.6

Høyde
1. Tessier, F. . 1.66
2. Lepetie, J. 1.66
3. Gaumont, F. . 1.63

Spyd
1. Bollero, I 43.99
2. Gaumont, F. . 43.93

Lengde
1. Gaumont, F. . 6.27
2. Marani, L 5.83

4x400 m stafett
1. Italia 3.37.7
2. Frankrike.............. 3.41.5

100 m
1. Drakides, F 11.9
2. lni, L 12.1

400m
1. Caiani, L 53.0
2. Giannone, I 53.1

Kule
1. Costa, L 11.75
2. Glomazic, J 11.25

Tresteg
1. Gaumont, F 13.61
2. Garroni, L 12.48
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