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Korn igjen,slorlingsrnannSeland!

Det er liten grunn til at landets døve og tunghørte skal slå seg til ro med
statsråd Bondeviks svar på stortingsmann Selands interpellasjon i Stor
tinget om bedring av programtjenesten for de hørselhemmete i fjernsynet.
Det er ikke først og fremst fordi vi er lite tilfreds med de små forbed
ringene statsråden antydet. Mere kunne vi neppe ventet. Men det er lite
tilfredsstillende om statsråden og NRK ikke er bedre orientert enn hva
statsrådens redegjørelse gir inntrykk av.

Atter en gang fikk vi servert det velkjente argumentet: «Spørsmålet om
å tekste nasjonale programmer for å hjelpe døve og tunghørte har vært reist
i flere land, men en er kommet til at dette ikke er noen god løsning.» - Vi
skulle gjerne få dokumentert denne påstanden. Den bygger neppe på
annet enn i «beste» fall løse uttalelser fra kontakter i utlandet som er
like lite lystne på å tekste nasjonale programmer som NRK er det. Og
da bør en kanskje få lov til å minne om at Norge vanligvis betraktes som
litt av et foregangsland når det gjelder sosiale ordninger. Dessuten er
det fristende å spørre: Hvem er det som er kommet til at teksting ikke
er noen god løsning? Er det de døve og de tunghørte? (For det var vel
dem det var spørsmål om å hjelpe?) For Norges vedkommende ville
sikkert 100.000 mennesker finne at teksting var en god løsning - og bli
lykkelige! Det er mennesker som har kontaktproblemer. Det er spørsmål
om å åpne en ny verden for dem. Det er bare spørsmål om litt service
fra en monopolisert statsinstitusjon, men igjen får vi en kald skulder 
avvist med en gammel frase. Og det er så langt fra spørsmål om å ta
noe fra de priviligerte nOl'malthørende. En skulle helst tro at stats
råden ville vært oppglødd over den enestående sjanse han har til å gjøre
en innsats for å hjelpe. Han burde også være klar over at utviklingen går
mot at flere og flere utenlandske programmer får norske kommentarer
(bakgrunns-tale). Det går neppe mange år før praktisk talt alle uten
landske fjernsynsprogrammer blir forsynt med norsk tale, på samme
måte som Statens Filmsentral snart ikke har en eneste film med norsk
tekst. Munnaviesingen får mindre og mindre sjanse. Nyhetsoppleserne i
fjernsynet vil også etter hvert bli trengt i bakgrunnen, seerne vil ha
bilder og film fra begivenhetene, og nyhetsoppleserne blir da bakgrunns
kommentatorer. Så meget bør de fleste vite om utvikling~-tendensen.

Munnaviesing kan være til meget god hjelp for de hørselhemmete. Det
gjelder bare ikke i fjernsynsprogrammene.

Som vi har nevnt ved tidligere anledninger, er vi ikke imot et munn
avlesingskurs i fjernsynet, og de nye opplysninger statsråd Bondevik
er kommet med nå, tyder på at programmet vil bli mere verdifullt enn
før antatt. For de døve og de tunghørte blir kurset neppe av særlig verdi
på annen måte enn ved at (forhåpentlig) mange hølende lærer hvordan
de skal tale slik at de hørselhemmete best mulig skal kunne forstå dem.
Naturligvis er det mulig at også noen av de hørselhemmete kan lære seg
enkelte finesser, men i så fall bør programmet selvsagt være tekstet.
En må gå ut fra at den som skal lære å munnaviese, ikke kan dette
på forhånd. - Vi skulle dessuten gjerne gjøre statsråd Bondevik
og hans medarbeidere oppmerksom på hvor avhengig de aller fleste
hørselhemmete er av å få setninger gjentatt. I fjernsynet er det ingen
mulighet til å få gjentatt det som ikke oppfattes ved avlesing. Th. S.
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En orientering fra hovedkomiteen

Trondheim

God i vest
- sterk i vekst

Innsamlingen til
maleri av

Johannes Berge

Som kjent har det foregått inn
samling i landets døveforeninger,
etter landsmøtevedtak i 1964, for å
skaffe midler til et portrett av NDLs
første formann, Johannes Berge.
Tanken var at maleriet av ham
skulle være en gave fra samtlige
døveforeninger her i landet til Norske
Døves Landsforbunds 50 års jubi
leum 18. mai 1968.

Hittil har 8 foreninger + en privat
gitt sine bidrag. - Noe over 900
kroner er hittil innkommet. Dette er
på langt nær tilstrekkelig, og derfor
oppfordres nå de øvrige foreninger
til vennligst å sende inn sine bidrag
så snart som mulig. Maleriet er alle
rede under arbeid og ventes ferdig
en gang i februar i år.

Innsamlingens kasserer er T. Ved
deng, Eirik Jarlsgt. 2, Trondheim.

1968

VESTLAN DSBAN KEN
Filial Busstasjonen - Bergen

ARNA PRIVATBANK
Ytre Arna - Indre Arna

H. Størkersen,
programsekr.

ASKØVBANKEN
Kleppestø - Ask - Follese

SUNNHORDLANDSBANKEN
Stord

Bristol Hotel, 10 dob., 10 enkle vær.
Misjonshotellet 20 dobl. vær.
Phoenix Hotel, 10 dobl., 5 enkle vær.
Bondeheimen Hotel 10 senger
Trønderheimen Hotel 30 senger
Singsaker Stud.hjem 30 senger

VESTLANDSBANKEN
Filial Florø

Tilsammen er det reservert 277
senger.

Sentrum Hotelog Bristol Hotel
er reservert kun for landsmøterepre
sentanter.

De som ønsker det, kan også bo
på Døvehytta «Granly». Det er også
muligheter for dem som foretrekker
å bo i telt, på campingplasser i byens
umiddelbare nærhet.

Nærmere opplysninger om de
nevnte hoteller og priser m.m. vil
foreligge i «Tegn og Tale», i mars
måned.

Hovedkomiteen for Landsmøtet
1968:

•,Landsmøtet

Norske Døves Landsforbunds 17.
landsmøte foregår i dagene lI., 12.
og 13. juli.

De Døves Forening nedsatte siste
høst en hovedkomite og diverse un
derkomiteer, som alt er i arbeid med
å legge til rette de forskjellige arran
gementer, innkvartering m. m.

Hovedkomiteen består av:
Formann: Halvor Greftegreff.
Sekretær: Margot Botten.
Kasserer: Anglim Ytterhus.
Festarrangem. : Ely Myrvang.
Program: Harald Størkersen.
Økonomi: Kåle Botten.
Tolk- og telefontjeneste:

Ole Madsen.
Innkvartering: Geir Jensen.
Gudstjeneste: Adolf Wetlesen.

Innkvartering under landsmøtet:
Følgende plasser er reservert:

Studentbyen på Moholt 58 senger
Sentrum Hotel 20 senger

VESTLANDSBANKEN
Filial Eikeviken - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Knarvik - Isdalstø

VESTLANDSBANKEN
Filial Landås - Bergen

VESTLANDSBANKEN
Filial Paradis - Fana

VESTLAN DSBAN KEN
Filial Smi berget,
Fyllingsdalen - Bergen

VESTLANDSBANKEN
SAMBANDSBANK FOR VESTLANDET

BERGEN

I hovedkomiteen for landsmøtet
1968:

Harald Størkersen,
programsekr.

KONTINGENTEN

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

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen
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Tegnekonkurranse
Vi innbyr til konkurranse om den

beste tegning til forsiden av Tegn
og Tale's påskenummer.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

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

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

Størrelse: Det er meningen å bruke
den beste tegningen i et billedfelt
som er 15.1 cm bredt og 20.8 cm høyt.

Tegningen må sendes til «Tegn og
Tale», Elvebakken 27, Bergen-Minde,
senest 23. mars.

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

Lykke til! Red.

Døves Jul's premiekryssord

Trekningen er foretatt, og vinnere
ble:

1. premie, kr. 50.-: Hjørdis Gausbo,
box 30, Skien.

2. premie, kr. 25.-: Anne Kristine
Røthing, Klæbuveien 106,
Trondheim.

3. premie, kr. 15.-: Kari Hannemyr,
Bergslia 37, Oslo 8.

Varekrigs fond
for dø\'e og sterkt tunghørte

UTDELING AV STIPENDIER 1968

Av Varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte skal det våren 1968
deles ut en del stipendier. Etter fondets statutter skal midlene
brukes til:

a) Stipendier til videreutdanning av døve og sterkt tunghørte,
herunder opplæring i praktiske yrker, utover den som kan oppnås
i skoler og undervisningsanstalter som drives av stat og kommune
eller med bidrag fra disse. Stipendienes størrelse og varighet fast
settes av fondets styre under hensyn til at stipendiatene skal få
høve til å skaffe seg slik videreutdanning som deres evner tilsier.
Søknad om tilskott til å etablere seg i et yrke eller starte egen virk
somhet kan ikke etterkommes.

b) Stipendier til utdanning av spesialpersonale for opplæring av
døve og sterkt tunghørte. Det er også her en forutsetning at den
særlige pedagogiske utdanning som søkeren tar sikte på ikke kan
oppnås ved statlige eller kommunale undervisningsanstalter eller
anstalter som drives med bidrag fra stat eller kommune. Søkere
bør være tilsatt i eller ha muligheter for å kunne overta slik stil
ling at utdanningen kan nyttiggjøres.

Da fondets midler er begrenset, vil søkere under ovennevnte
gruppe a) fortrinnsvis komme i betraktning.

Søknad om stipendium må inneholde:

1. Alle personlige data.
2. Opplysning om utdanning og beskjeftigelse.
3. Plan for søkerens videreutdanning.
4. Overslag over videreutdanningens kostende.
5. Opplysning om hvorvidt søkeren har fått eller søker stipen

dium, bidrag eller lån annetsteds.
6. Opplysning fra søker i arbeid om det kan gjøres regning med

at han helt eller delvis får beholde sin lønn i utdanningstiden.

"------------------}

Døve, som ønsker å sende inn søknad, kan få hjelp av forbunds
sekretæren, Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17,
Bergen. - Han kan også gi flere opplysninger, hvis det er nødvendig.

Søknaden vedlegges avskrift av eksamensbevis, attester og refe
ranser samt ligningsattest for søkeren eller for den som forsørger
søkeren.

Søkere til stipendier som nevnt under punkt a) må vedlegge
søknaden audiogram.

Søknaden sendes Styret i Varekrigs fond for døve og sterkt tung
hørte, adr. Helsedirektoratet, Drammensveien 60, Oslo-Dep, Oslo 1,
innen utgangen av februar 1968.

Premiene er sendt i posten.

Løsning:
Vannrett: 1 Forfengelighet - 13

Odiøs - 14 Alarm - 15 IR - 16 Tevle
- 17 Rake - 18 Kry - 19 Bleievask 
22 Krek - 23 AS - 24 Navn - 25
Teknikk - 28 Tigg - 30 Tall - 31
Regne - 32 Lim - 33 Fisker - 35 EF 
36 Knoker - 39 Kjetter - 41 LG 
42 Trier - 44 Ør - 45 Ti - 46 Uer 
47 Okse - 48 Pengeh - 51 BT 
52 Kekurs - 55 Ågre - 56 Akrobater
57 Eske - 59 Elias - 60 Al - 62
Retter - 63 Underlig.

Loddrett: 1 Fotballklubber - 2
Odelstinget - 3 Rive - 4 Føling 
5 Ese - 6 Garanti - 7 Elastisk 
8 Lakke - 9 Ire - 10 GM - 11 Eire 
12 Trykkefrihet -18 Krig - 20 EAG
21 VV - 22 Knert - 26 Kreere 
27 Kne - 29 Imot - 33 Freskoer 
34 Kjøpstad - 37 Krokket - 38
Eiker - 40 Eter - 43 Re - 49 Når 
50 GG - 53 Ublu - 54 Rain - 54 Akt 
58 Se - 60 Al - 61 Li.

Døve-idrett i TV
Idet bladet skal gå i trykken,

kommer melding fra Arild Moslet i
Trondheim, om at det vil bli fjern
syns-opptak fra de to skiarrange
mentene i Trondheim i februar.

I fjernsynets sportsrevy søndag
11/2 kl. 21.15 får vi se glimt fra
Døve-mesterskapet på ski på døve
hytta.

I sportsrevyen s. 25/2 kl. 21.15
får vi se glimt fra 3-landskampen på
ski samme sted.
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Spesialklasse for hørselsvekkete
på ungdomsskoletrinnet, •

I Bergen

I dag er en mer opptatt enn noen
gang tidligere med å skape et skole
system som gir alle barn og all ung
dom anledning til å utvikle sine spe
sielle evner og anlegg. Det er gledelig
å kunne konstatere at også de funk
sjonshemmete, som vi vet har krav
på mer hjelp og omsorg enn andre,
blir viet større oppmerksomhet enn
før. Mye står ennå igjen å gjøre, men
for Bergen bys vedkommende må
den utvikling som har skjedd innen
spesialskolesektoren de siste årene
sies å være noenlunde tilfredsstillen
de, skriver Bergens Tidende.

Siden 1964, da to nye spesialskoler
ble innvidd, Bergen kommunale
spesialskole for tunghøl te på Møh
lenpris og Bergen kommunale under
visningssenter for barn med hjerne
skader på Nordnes skole, har riktig
nok ingen nye skoler kommet til,
men disse to er i hvert fall blitt ut
videt til å omfatte undervisning på
ungdomsskoletrinnet, noe det er
grunn til å glede seg over. Høsten
1966 kunne 4 elever fra den
første avgangsgruppen ved Bergen
komm. spesialskole for tunghørte
barn begynne i en klasse på Nygård
ungdomsskole.

Vi er de kommunale og statlige
myndigheter meget takknemlige for
den velvilje de har vist til å støtte
oss i arbeidet med å åpne mulig
hetene til videre skolegang for de
hørselsvekkete, sier styrer Erling
Hoel, som selv har gjort en betydelig

6

innsats på dette området. Av stat
og kommune ble om lag 50.000 kro
ner gitt til dekning av høreanlegg og
andre audiovisuelle hjelpemidler i de
nyinnredete rommene på Nygård.

I dag har spesialskolen for tung
hørte i alt 35 elever fordelt på 5
klasser med fra 5 til 10 elever i hver.
6 går på ungdomsskolen, der to spe
sialutdannete lærere står for under
visningen. Skolestyrer Kristen Hat
levik ved Nygård skole fører den
daglige kontroll også med denne
klassen.

Vi har fulgt opp med de samme
fag og den samme timefordeling som
gjelder for de andre elevene ved
ungdomsskolen, forteller skolestyrer
Hoel. Av de 24 uketimene som er av
satt til de obligatoriske fagene, til
bringer våre elever 21 timer i spesial
klasse, mens de i gymnastikktimene
er sammen med de andre elevene.
Valgfrie fag som håndarbeid, sløyd
og husstell gir også muligheter for
integrering, og i ungdomsskolen har
et hvert forsøk i så måte gitt grunn
til tilfredshet. Noe vanskeligere har
det vært i barneskolen, der elevtallet
er så mye større. Men kanskje kunne
integrering la seg gjennomføre også
på barneskoletrinnet hvis vi for
eksempel fikk opprettet en «venn
skapsklasse» for elevene våre? 
slik at de allerede i 1. klasse kunne
få være sammen med hørende barn
i noen timer. «Vennskapsklassen»
burde ha et forholdsvis lavt elevtall,

slik at et effektivt samarbeid kunne
komme i stand. På denne måten
ville våre elever ha muligheter for
å klare seg i vanlig skole, etter å ha
fått en del spesialopplæring.

Hovedvekten i opplæringen i spe
sialskolen, både på barne- og ung
domsskoletrinnet, må nødvendigvis
legges på morsmålet. Noen av elevene
kommer til skolen med et ytterst be
grenset ordforråd, enkelte kan bare
si noen ganske få ord og usammen
hengende setninger. Derfor vil nors
ken alltid være et vanskelig fag, som
det skal en god porsjon tålmodighet
til for å lære. De enkleste og mest
vanlige ordene tilegner elevene seg
forholdsvis lett, men vil ofte ha van
skeligheter med å oppfatte substan
tivendinger, verbalbøyninger og ve
sentlige småord, trass i gode høle
apparater og dyktighet i munnav
lesing.

Men selv om norskfaget får en
bred plass på timeplanen, betyr ikke
det at elevene får utilstrekkelig un
dervisning i andre fag. Som nevnt
følger en opplegget i ungdoms:,1kolen,
i den utstrekning deres funksjonstap
gjør det mulig. Og disse elevene kan

Bildet ovenfor:
Matematikktime med lærer Jan Ottar
Hermansen i klassen for hørselsvekkete

på Nygård.



Når far og mor forteller om de gamle, gamle dage
da de var barn, så ser jeg da at jeg står langt tilbake.
Nei, at det fantes slike barn, det aldri før jeg trodde,
men dengang far og mor var små, så var de - å så gode!

Hvis tie ligger v8ken
og il<kevet hva Deskol
gjøre, benytt do anled·
ningen til emassere
tannkjøttet. Denne
massasjen er ofte
like viktig tor tennene
sa m8 børste dem !

en

, )

om De tross alt fart
se.tier d røke. gjør det
iallfall ikke pllfoslende
ffiQge! Et legeme
uten mat i magen
absorberer nemlig
langt mer nikotin enn
et som hor f8tt mot
i seg !

berg, så til Drammen og Oslo, retur
over Sundvollen, Hønefoss, gjennom
Hallingdal til Haugastøl, og så med
toget til Dale.

o raar SI
(Fra Tegn og Tale februar 1943)

En tunghørt har ordet, og skriver
bl. a.: Det er en kiennsgjerning at
de fleste tunghørte er mer eller
mindre nervøse. I mange tilfeller
skapes det usikkerhet på grunn av
vår svake hørsel. - Et foredrag uten
mangehører, en diskusjon på arbeids
plassen eller i hjemmet - det går oss
forbi - bare enkelte bruddstykker
når vårt øre. På kino behøver selv
ikke den mest forfengelige tunghørte
være redd for å bruke høreapparat.
Heldigvis er det mørkt under kino
forestillingene, og dessuten går folk
på kino for å se film, ikke for å se
etter høreapparater ...

Styrer Anderson på Skådalen dø
veskole har mistet sin kone ved en
ulykke i Oslo. Hun ble overkjørt av
trikken.

Olav Haug forteller om en lang
sykkeltur han hadde sammen med
sin hørende bror sist sommer. De
tok toget fra Dale i Bruvik til Geilo,
syklet nedover Numedalen til Kongs-

r

oppnå for så vidt gode resultater i
alle fag, også fremmede språk. Skole
styrer Hoel bemerker at de gjør det
bedre i engelsk enn i norsk, dette
naturligvis fordi kravene som stilles
i engelskfaget er så mye mindre.

Mulighetene til å skape seg en
framtid er til stede også for ungdom
med et slikt handikap, hvis de bare
har tålmodighet nok og hvis de kan
forsone seg med at det for dem vil
ta lengre tid enn for andre å tilegne
seg kunnskaper. Hoel mener at en
i stedet for 6 + 3-ordningen burde
gjennomføre en 7 +3 ordning, med
enda et 11. frivillig skoleår for disse
elevene. - En kan naturligvis ikke
se bort fra at en viss skoletretthet
da vil gjøre seg gjeldende, for mange
av disse barna har gått på skole
siden de var en tre-fire år gamle.
Det er imidlertid svært viktig at de
får begynne tidlig, for vår viktigste
oppgave er å «gi» dem språket, og
det kan de, noe som er vitenskape
lig bevist, lettest tilegne seg i en
alder av 3-4 år. Dette tilsier å burde
få gjennomført en langt bedre for
skoleordning for barn med hørseltap.
Hørselinstituttet i Kong Oscarsgate
og barnehagen for hørselsvekkete har
ikke plass for alle som trenger å
komme inn der, og mitt ønskemål
er åfåopprettet ett undervisningssted
for disse - og som har plas's til mange
flere, helst i nærheten av Haukeland
sykehus. Jeg håper virkelig dette vil
kunne la seg gjennomføre, slutter
skolestyrer Hoel.

Hvor mange søn,.
dager i februar?

Lengden av et år er ikke nøyak
tig 365 døgn, men litt lenger, med
et «overskudd» på 5 timer, 48 mi
nutter og nær 46 sekunder. I løpet
av 4 år blir dette 23 timer 15 mi
nutter og 4 sekunder - nesten et
døgn. Da må en dag ekstra legges til
slutten av februar hvert fjerde år 
1968, 1972, 1976, osv.

En amerikansk professor spurte
sine studenter hvert år: Hvor mange
søndager kan det være i februar?
Han fikk aldri riktig svar av dem.
Riktig svar er: Fem søndager; 1.,
8., 15., 22. og 29. februar. Siste gang
det inntraff fem søndager i februar
val' i årene 1~48, 19'20, 1880,1852,
1824, og det vil inntreffe igjen om
8 år. I årets korteste måned er det
i år fem torsdager. O. H.

Da far og mor var små som jeg, så var de alltid stille
og ingen av dem brød seg om å gjøre hva de ville.
De kunne sine lekser, og de flekket aldri kjolen,
og når de hadde fri, så gikk de likevel på skolen.

Ved sengetid så gikk de straks så pent i sine senger,
og aldri, aldri ba de om å være oppe lenger.
De husket alltid å si «takk» og neie pent og bukke,
og allting la de pent på plass, hver tinnsoldat og dukke.

Nei, slike barn som far og mor, det finnes ikke mere,
Ihvertfall vet jeg da bestemt: Jeg kjenner ingen flere.
Men ett er visst - når jeg blir stor, jeg ei vil stå til skamme,
så når jeg selv engang blir mor, forteller jeg det samme!

Thyta Hannemyt.
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TV,interpellasjonens fasit:

Et lite tegn på at det finnes
«sosial samvittighet»

ledning til å følge dem. Målsettingen
for disse programmene er ikke minst
å bøte på den mangel på fantasi og
innsikt som svært mange viser
overfor dem som har et slikt handi
kap, understrekte statsråden.

De fem siste programmene skal
være en praktisk demonstrasjon i
munnaviesing for tunghørte. Pro
gramseriens opplegg er gjort i sam
arbeid med fagfolk og med organisa
sjoner og institusjoner på dette om
rådet, sa Bondevik.

ØISTEIN ORDING
Kontorsjef Øistein Ording, Skien,

døde 22. januar, vel 70 år gammel.
Han var sønn av grosserer Fredrik
Ording og frue, og etter endt ut
dannelse ble han ansatt i firmaet

JAKOB BERNHARDSEN
Jakob Bernhardsen, Skien, døde

3. januar og ble begravd 9. januar.
Jakob Bernhardsen ble vel 82 år

gammel, og var eldste medlem i
Skien-Telemark Døveforening. Han
var et stillferdig medlem, og snill
som få. I sine yngre dager arbeidet
han på snekkerverksted, men gikk
senere over til gardsarbeid, og arbei
det i alle år senere på brorens gards
bruk, som han drev.

Nesten helt fra begynnelsen av var
Jakob medlem av Skien-Telemark
Døveforening, og ved så å si alle
møter og fester møtte han fram,
ja han var en av de mest trofaste
medlemmene. Han innehadde Skien
Telemark Døveforenings sølvme
dalje.

Vi lyser fred over hans minne.

i Drammen
KARNEVALS-FEST

nom reportasjer og samtaler prøve å gi
det vanlige publikum opplysninger om
døvhet og ulike grader av hørselskade,
skolegang for hørselskadde, deres plass
i arbeidslivet og de muligheter den
moderne teknikk gir for denne gruppen
funksjonshemmete. I disse program
mene tar en også sikte på å kartlegge
den rent menneskelige situasjonen for
de hørselskadde, deres miljøforhold,
kontaktproblemer og tiltak for å redu
sere disse problemer.

Programmene skal sendes på en
tid som gjør at flest mulig kan få an-

Fest avholdes lørdag 2. mars,
kl. 19.00

på «Melkebaren» i Drammen.
SKETSJ - LEIK
MUSIKK - DANS

Mat og mineralvann fås kjøpt.
Beste kostyme (maske og klær) får
premie. Maskering fra kl. 21.00.

Entre kr. 5.
Ektepar kr. 7.-

Alle er hjertelig velkommen.
Arrangør:

Drammen Døves Ungdomsklubb.

Statsråd Bondevik har stadig tro på
munnavlesingen - men hvor lenge?

Norsk Rikskringkasting planlegger
en programserie i,fjernsynet om munn
avlesing for døve og tunghørte. Kring
kastingen arbeider dessuten med et
opplegg for et spesialprogram med
aktuelt stoffog kommentarer for døve og
hørselskadde, opplyste kirke- og un
dervisningsministeren, statsråd Kjell
Bondevik, i Stortinget 26. januar.
Han svarte på en interpellasjon fra
Karsten Seland (Sp).

Interpellanten Seland mente at
den spesielle programtjenesten for
døve og tunghørte i fjernsynet må
utvides og forbedres slik at disse
grupper kan få større utbytte av
programmene. Mer teksting av norsk
tale i flest mulig programmer er de
hørselhemmetes fremste ønske. NRK
bør få en konsulent for program
tjenesten for denne gruppe. Nyhets
opplesere og andre faste medarbei
dere må i størst mulig utstrekning
tale slik at den hørselhemmete kan
munnaviese. Fjernsynet bør sette i
gang voksenopplæringskurs i munn
avlesing. Det bør sendes program
mer som orienterer om problemene
og mulighetene for de døve og tung
hørte. Dessuten bør fjernsynet oftere
sende spesialprogrammer for de dø
ve. Det er en stor sosialoppgave å
imøtekomme de hørselhemmetes
kontaktbehov ved å la fjernsynet i
større grad bli også deres medium,
sa Seland.

Statsråd Bondevik viste til at
spørsmålet om å tekste nasjonale
programmer for å hjelpe døve og
tunghørte har vært reist i flere land,
men en er kommet til at dette ikke
er noen god løsning. NRK bruker
imidlertid teksting av navn, f. eks.
stedsnavn, i nyhetssendinger, og i
sportssendingene blir det ofte vist
tabeller. Når det gjelder de uten
landske programmene som i stor
utstrekning blir tekstet, vil de hørsel
hemmete her kunne ha samme ut
bytte av sendingene som folk med
normal hørsel.

Etter opplegget skal programserien
om munnavIesing ha åtte proqrammer.
I de tre første :sendingene ,;il en gjen-
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J. S. Ording, hvor han senere ble
kontorsjef.

Øistein er den som regnes som
stifter av Skien-Telemark Døvefore
ning. 1 sammenhengende 40 år satt
han i foreningsstyret, derav 21 år
som formann, og det kan trygt sies
at det var han som bygde opp fore
ningen. Ved sitt oppofrende arbeid
og ved hele sitt vesen skapte han
en forening som de andre medlem
mene ble glad i, og medlemmene sit
ter igjen med mange gode minner
om ham. Han var kjent som en rett
skaffen og pålitelig mann, og fikk
derfor mange, mange gode venner,
ikke bare i Telemark, men over hele
Norge, både døve og hørende.

l mange år var han kasserer i
Øst-Norges Døvekrets, og i 2 år satt
han som nestformann i Landsfor
bundets styre. For sin innsats for de
døve og for Døvesaken ble han
hedret med Norske Døves Landsfor
bunds hedersmedalje i sølv. Han var
første og eneste æresmedlem i Skien
Telemark Døveforening.

Øistein Ording var glad i frilufts
livet, og. Vandring i skog og mark,
ikke minst på høyfjellet, hørte til
hans største gleder. Han var en ut
merket fotograf, og hans fotoalbum

var fyllt av de skjønneste bilder fra
hei og dal.

Alle som lærte Øistein Ording å
kjenne, vil minnes ham i takknem
lighet. - Vi takker for alt og lyser
fred over hans minne.

l kapellet på Nordre Gravlund i
Skien foregikk Øistein Ordings bi
settelse 26.januar, med en høytidelig
het som ble innledet med «Hymne»
av Nils Larsen for fiolin og orgel.
Før prestens tale sang en salmen
«Jeg vet meg en søvn i Jesu navn».
Pastor Bonnevie-Svendsen knyttet
sin tale ved båren til noen ord fra
den 146. Salme: «Herren løser de
bundne, Herren åpner de blindes
øyne, Herren oppreiser de ned
bøyde ... ». Og, sa presten, han kunne
gjerne føye til: Herren opplater de
døves ører. - Jeg selv og mange av
dere som er samlet her i dag, har
lyse gode minner om Øistein Ording.
Han var i sin ungdom og i sin mann
doms år så lys og glad, og han ville
så gjerne at også andre skulle være
glade og lykkelige. Hans framferd
var preget av rettsinn og god vilje,
og han var en vennesæl mann.

Etter talen ble sunget «Så ta da
mine hender». Det ble lagt ned 2
kranser, fra Skien-Telemalk Døve
forening vi Trygve Hansen, og fra
Norske Døves Landsforbund vi
Thor Gisholt. - Bonnevie-Svendsen
foretok jordfestelsen og til avslut
ting ble spillt «1 ensomme stunder»
av Ole Bull. For all deltakelse bar
Øistein Ordings eldste bror, Thorolf
Ording, fram en hjertelig takk.

BRIDGE:

OSLO~seier

i Goteborg
Resultater for Goteberg Døvas Bridge

klubbs 15 års jubileumsturnering. 11.-12.
november 1967:

,. J. Larsen - O. Svare. O + 170
2. O. Fridh - L. Larsson. G +151
3. A. M. Karlsson - L. A. Wickstrøm

Stockholm +121
4. Y. Olsen - O. Hagen. O +114
5. E. Andersson - A. Abrahamsson. G.+102
6. S. Ros - P. O. Hellstrom, G. . .. + 79
7. E. Kindahl - P. Dobos. G + 58

Sola SHELL stasjon
Kranvik & Meling

SOLA Telefon 50232

Husfliden Kristiansund N.
Telefon 71770

Strikke- og vevegarn
Materialer til prydsøm og ryeknytting
Oppskrifter og mønster i godt utvalg

L. Hviding
LIKKISTEFABRIKK
Telefon 28 772 - 36 479
BEGRAVELSESBYRA
Telefon 22338 - 36758
STAVANGER

Høyland Meieri

SANDNES
Telefon 61 072

Melkebaren er åpen fra kl. 9.00-17.00

BERGENS REVISJONSINSTITUTT

NAR DET GJELDER:
Plasticposer og film,
sprøytestøpte plasticartikler,
presstøping m. m.

Vennligst ring telefon
*72 035 - *72 036

Statsaut. revisorer

BERGEN
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7. R. Woll - K. Smedsgård, D + 58
9. L. Bjersing - I. Ozolins, S + 47

10. I. øster - E. øster, K + 44
11. S. Bohm - S. Gradin, S + 18
12. J. Stenseth - O. Skoglund, O. .. + 14
13. P. Andersson- E. Weide, S. . + 5
14. J. Rutgersson - M. B.Daun, G + 2
15. A. Claesson - H. Nissen, G.JM - 1
16. S. Engedahl - G. Hansson,.G.•.. - 24
17. R. Yikstrom - T. Fogelstrom, B.. - 25
18. S. Pettersen - A. Handberg, O - 34
19. G. Brodin - I. Wahlstrom, ø - 38
20. R. Jensen - E. Jensen, K - 39
21. S. Svenson - R. Johansson, U. .. - 39
22. R. Brenden - Zuckermann, O - 55
23. S. Møller - R. Fauske, D. . - 66
24. E. Olsson - C. Weddin, U - 69
25. M. Morton - P. Jespersen, K - 89
26. B. G. Carlsson - E. Holmgren, S. -111
27. S. Fransson - F. Philip, Sm -156
28. G. Parkhagen - P. Ek, B -197

Middel: 702 poeng.
Forkortelser: O. Oslo, G. Goteborg,

S. Stockholm, D. Drammen, K. København,
G.JM. GoteborgJMalmo, B. Borås, ø. Øre
bro, U. Uddevalla, Sm. Småland.

. ... -,

'lhuena:ia ...1

Marit Irene Olsen og Bjarne
Gunnerud, som giftet seg 30. desem
ber.

FØDT
Liv (f. Nylund) og Sverre Løkke

moen fikk en datter 18. mai 1967.

LYSING
Det er lyst til ekteskap for Eva

Gulbrandsen og Børre Roger Haa
vik, begge Oslo.

Ad

DØVES JUL

1967

På side 20 i «Døves Jul 1967»,
finner vi dette under overskriften,
«Døves Jul»: «Vi har gledet oss over
rosende ord for tidligere hefter - og
er meget glade for ros - men vi tar
gjerne imot kritikk også.»

Hermed vil jeg tillate meg å kom
me med noen bemerkninger angåen
de «Døves Jul 1967».

Forsiden av juleheftet denne gan
gen minte oss slett ikke om jul, sna
rere tvert imot. Det hadde passet
bedre til et påskenummer.

Likeså virket noen av illustrasjo
nene inne i bladet som en torn i
øyet på såvel barn som voksne.
Begge «parter» reagerte på disse teg
ningene. Menn med noen hårstrå
på hver side av hodet, minte oss
om den onde selv. Og ham vil vi
minst av alt bli minnet om i den
søte juletid.

På side 27, «Le med Arne», fikk
oss slett ikke til å le med. Flere hø-

70 AR
Agnes Andersen, Damsgårdsal

menning 3, Laksevåg, fyller 70 år
20. februar. Hun er full av liv og
humør, og hun er en av de mest tro
faste medlemmer av Døves Dame
klubb i Bergen.

60 AR
Fru Sigrid Vikene, Grenseveien

lld, Oslo 5, fyller 60 år 25. februar.

60 AR
Ragnar Saltnes, Markveien 2,

Oslo 5, fyller 60 år 5. mars.

60 AR
Teknikersjef Arnold M. Valland,

St. Torfinnsvei 10, Bergen, fylte 60
år onsdag 7. februar. Han er født i

rende har spurt meg hva som ligger
bak denne vitsen. En får vel bruke
et så krasst uttrykk som halvporno
grafi her. Spar oss for slike usmake
lige vitser for framtiden!

Men det er ikke bare ris som til
kommer «Døves Jul» 1967. Det var
mange gode artikler - ja, bedre lese
stoff enn på flere år. Håndalfabetet
på en hel side for seg, var en full
treffer og bør være med i hvert jule
hefte.

Så vil jeg korrigere en feil, som en
finner i verset om den døve heim
kunstneren på Røros. Verset skal
lyde slik:

Denne sten ble manges brød,
ja rikdoms lykke.
Ved denne sten ble manges død,
ja, sykeseng og krykke.

Så vil jeg til slutt få ønske lykke
til med «Døves Jul» 1968.

Reidun Veddeng.

Kvam i Hardanger, ble ansatt ved
Bergen Telefonkompagni 1924 og
fulgte med ved overtakelsen av Tele
grafverket 1946. Han har vært sterkt
engasjert i bedriftsidretten lokalt,
sitter for tiden i hovedstyret i Nor
ges Bedriftsidrettsforbund, og er til
delt høyeste utmerkelse, NBIF's
gullnål. Han har hatt enkelte kom
munale verv, og er bl. a. sterkt en
gasjert i døve-arbeidet. Han har i de
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• Kolonier

.-;jjjjIJ~rF1_r~
AMERIKANSK styrke~ :
300 mann.

• Omrbder som overveiende
kontrolleresov Vieteang

1967 OG DETS EKK'
1960

~S': "• 34 døde.1032s/ke,

•

I 1960 levet 195 millioner

ro~~~~~ne~n~3rer
tallet bare 14 millioner
Bare Portugal, Spania
og Frankri ke har nil
kolonier

Sør-Vietnam ble selvstendig
i 1954. 11955 ba man USA
om hjelp i kampen mot
kommunistene. 11957 fikk
striden karakter av krig.

Rasekamper
i USA o

,

;"Ji::::
y Siden 1936 hor det

ikke vært ettllr uten
•• krig et eller annet

steet Fro og med 1945
hardet værtal'-Orli e
k rigsllandlinger i 2~
lona. I alt har disse
krigene krevet minst

0·0,' • • fem millioner døde.

Kamp i verden

Kulturrevolusjonen
innebærer:
Bevepnet ideologisk
aksjon mot Maos
fiender innen det
kommunistiske parti,
økonomien, kulturen

.>--... og styret.

~
~ "ø "Revolusjonen"er nil
~ svekket, men erennll

ikke fullbyrdet.

senere år hatt flere tillitsverv i Ber
gen Døveforening.

(Kommentar til plansjen på denne
side)

50 AR
Egil Liholt, Glimmerveien 30,

Oslo 11, fyller 50 år 28. februar. Han
var i sin tid bl. a. en av støttespil
lerne på Oslo-Døves fotballag, da
laget sto på toppen.

1967 og årets
ettervekst

I 1967 var raseurolighetene i USA
verre enn noensinne, og de krevde
et betydelig antall døde. En ulykkes
varslende atmosfære hersket i USA,
og i Detroit og Newark fikk urolig
hetene karakter av ren geriljavirk
somhet.

Det viktigste resultat av krigen
i Vietnam var i 1967 at konflikten
ble lokalisert og ikke spredt til andre
land. I følge den amerikanske gene
ral Westmoreland er situasjonen i
Sør-Vietnam blitt meget gunstigere,
noe som imidlertid ikke hindrer at
Vietcong vil kunne fortsette sine ak
sjoner i årevis. Vietcongs tap i 1967
er beregnet til ca. 55.000 mann, Sør
Vietnams og USAs til 35.000 i alt.

I Kina er Maos kulturrevolusjon
ennå ikke fullbyrdet. I 1960 ble
vanskelighetene med Sovjet offent
lig kjent. Sammen med økonomiske
problemer forsterket disse en ideo
logisk motstand mot Mao, også blant
kommunistene. I 1964 besluttet så
Peking å starte en kulturrevolusjon

Stavanger kr. Døveforening

Opplysningskomiteen

arrangerer

KARNEVAL
i Døves Hus

lørdag 17. februar

Serveri ng av varme retter.

Alle er hjertelig velkommen, men de

som kommer uten maske, har ikke

adgang.

Opplysningskomiteen

mot Maos fiender. Denne «revolu
sjon» ble ytterligere videreutviklet i
1965, etter en ideologisk strid innen
partiet. I 1966 framtrådte kultur
revolusjonen på gaten, og dermed
brøt det ut voldsomheter som krevde
tusener ofre. I 1967 bredte Maos kul
turrevolusjon seg ut over en del av
Kina, selv om bevegelsen nå til en
viss grad ble svekket av økonomiske
vanskeligheter og en viss utmatting
i motstanden mot Mao.

I 1967 ble antallet kolonier i
Afrika ytterligere redusert, og det er
nå bare 8 igjen, mot 37 i 1960.
Portugal, Spania og Frankrike er nå
de eneste land med betydelige kolo
nier. Portugal må kjempe mot vep
net oppstand i sine kolonier. Portu
gal var i sin tid Afrikas første koloni
makt, muligens blir landet også den
siste.

Likesom de foregående år, var
heller ikke 1967 særlig fredelig. Det
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UTVIKLINGEN AV DE POLITISKE UROSENTRA I DE
SENERE ~R

og araberne i nord. I Kongo ble
kampen i 1967 ført videre mot
Schramms leiesoldater, som omsider
ga opp. I Sør-Amerika ble heftige
kamper ført mot venstreorienterte
grupper i Columbia og Bolivia.
Mindre aksjoner forekom i Peru,
Venezuela og Guatemala.

En døv mann. som ni er i tred ....eårene. og
har tilbrakt det meste av sitt liv på en ame
rikansk institusjon for evneveike barn, har

en intelligenskvot.ient som ligger nær opp til
den grense hvor psykologene begynner å
regne folk for genier, uttaler skolens in

spektør.
- Han er ingen sensasjon. Jeg tror at vi på

hver eneste institusjon i landet har tilfeller

som dette. tilføyer inspektør John Marks.
Mannen. hvis navn og data ikke er opp

lyst. får nå intensiv opplæring, men likevel
synes det tvilsomt om han noensinne kan
bli et produktivt medlem av samfunnet..

- Da han er døv og stum, vil det bli van·
skelig for ham å klare seg utenfor institu

sjonen. erklærer inspektøren. - Den døves
intelligenskvotient ligger ifølge Marks over
genigrensen, altså over 145. Da han ble inn

skrevet på skolen. ble han regnet som evne
veik. Han var da bare et par år gammel. Kan

skje blir den døve utskrevet engang, sier
Marks. men hvis moderne diagnose- og be
handlingsmet.oder hadde vært brukt den

gang, ville han aldri ha kommet inn på en

skole for evneveike.

Døv ccåndssvak~~

varoverbegavel

11:5am.

)7 \\>@«2-
Angola Mozambique 7/1

~o
/11

Rhodt'sia ' 4~
" .

• ns;d'9. s. 1967 8 I<olonier
uavh~ng/9 -

•

•
•

••••• ••• ••
•1966

12 døde. 366 sIlrede
••

~~
.~
~I~. O jf

• 1965_12 kolonier

EKKO

IERIKANERNE
: 000 mann

måtte telle 11 meget alvorlige kon
flikter, i tillegg til de mange urolig
heter ellers. Israel og Vietnam var
de viktigste førsteside-nyheter. Is
raels kamp ledet nok til seier, men
ikke til noen egentlig løsning av pro
blemene - de går videre til 1968,
akkurat som hatet. I Yemen fort
satte kampen mellom republikanere
og monarkister. I Hong Kong ble
alvorlige uroligheter forårsaket av
maoister. Britene klarte å rydde opp,

men i siste liten. Episoder langs
grensen mellom India og Kina fikk
den gamle konflikten til å flamme
opp igjen, akkurat som i de fore
gående år. Men heldigvis ble det ikke
særlig alvorlig. Også her går nok
problemene videre til 1968, sammen
med mistroen. I Afrika var det sær
lig kampene mellom Nigeria og det
avsondrete Biafra. I Sudan ble det
krevd hundrer av ofre som følge av
motsetningene mellom negrene i sør

ORGAN FOR
NORSKED0VESLANDSFORBUND

lUdaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 27, Bergen-Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, Bergen

Postgironr. 13691
Abonnement:

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

Oslo: Olav Vik,
DrollIllDg Astridsgt. 3.

Bergen: Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.

Stavanger: Au.! Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 611..
Hamar: Henrik Hansen,

Stangebrua
Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24

13



NYTT FRA FORENINGENE
Program for Østfold

Febr. 18, søndag på Hotell St. Olav, Sarps
borg: Styremøte kl. 11 og medlemsmøte

kl. 14.00.
Mars 17, søndag: Kirkemøte på Moss (hvis

det går i orden med kirke der). Hvis det
ikke går i orden med kirken, vil møtet bli
holdt et annet sted. Arrangør: Menighets

rådet.
April 27, lørdag: Styre- og medlemsmøte

på «Fjellstua». Klokkeslett vil medlem
mene bli underrettet om senere.

Mai 26, søndag: Busstur til Andebu.
Juni 2, første pinsedag: Muligens Vestfold

besøk på «Fjellstua».

Juni 22, lørdag: Midtsommerfest på «Fjell
stua». Klokkeslett fastsettes senere.

Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir
nødvendig.

Aug. 17, lørdag: Styre- og medlemsmøte
på «Fjellstua». Medlemmene vil senere
få beskjed om klokkeslett.

Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på
Støtvig Hotell, Larkollen. Klokkeslett
kunngjøres senere.

Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med
lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen,
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg.
Klokkeslett senere.

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sal-psborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Juletrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

Det vil muligens bli holdt et ekstra-møte
i mai/juni. - Rett til forandring i program
met forbeholdes.

Styret.

Program for Hamar

Hamar og Omegn Døveforening holder
sitt årsmøte på jernbanens bedriftskafe
lørdag 2. mars kl. 18.00 (6.00).

*

Hamar og Omegn Døveforening holder
fest på lærerskolen i Hamar 27. april. Nær
mere opplysninger om festen kommer i nes-
te nummer av «Tegn og Tale». Sekr.

Program for Oslo

Lø 24. febr.: Døves Skytterlags fest.
Fr 1. mars: Døveforeningens årsmøte.
Sø 3. mars: Evt. fortsettelse av årsmøtet.
Lø 9. mars: Døves Smalfilmklubbs fest.
Lø 23. mars: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 20. april: Døves Sportsklubbs fest v/

hånd ballgru ppen.
Lø 4. mai: Døves Ungdomsklubbs fest.
Fr 17. mai: Døves Kvinneforenings arrange

ment.
Sø 26. mai: Utflukt i samarbeid mellom

Døves Ungdomsklubb, Døves Menighet
og Døveforeningen.

Lø 1. jun(: Døves Sportsklubbs fest v/ fot
ballgry.ppen.

Sø 9. juri: Feriehjemmet, pensjonistdag.
Lø 15. juni: Døves Skytterlag.

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. 1:5.00.

Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.
Telefon: 205408.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 28. februar kl. 18.30 i Indremisjons
heimen, Skien. Foreningens ungdom skal
lede dette møtet.

Lørdag 30. mars kl. 18.00: Årsmøte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 24. april kl. 18.30 i Kafe Williams.
Porsgrunn.

Onsdag 22. mai kl. 18.30 i Indremisjons
heimen, Skien: Hyggemøte i anledning
Norske Døves Landsforbunds 50· års
jubileum.

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Sol høy.

BERGEN DØVEFORENING

ÅRSMØTE

holdes i foreningens lokale, torsdag 22.
februar kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Valg av referenter.
3. Årsmeldinger.
4. Regnskap.
5. Budsjettforslag.
6. Innkomne saker.
7. Valg.

Det vil bli servering av kaffe og kaker i .
en pause.

Medlemmer som skylder kontingent for
1967, har ikke adgang til årsmøtet.

Studer loven godt før årsmøtet. Har du
somlet bort ditt lovhefte, så ta en tur på
kontoret og be om å få et nytt.

Vel møtt på årsmøtet!
Styret.

•

VIKING SHIPPING COMPANY A.S
Skippergaten 35
SKIPSMEGLERE

'PauLJen & 'Paulden
Elektrisk forretning

Frimurergården - Tønsberg - Tlf. 14896, 14897

Telefon 41 7884
(6 linjer)
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Ragnar Woll fortsetter som foreningens formann

Familiehytte nr. 3 skal reises
på Drammens..foreningens feriehjem

Drammen og Omegns Døveforening
holdt årsmøte 19. november. Til stede var
35 medlemmer. Etter at formannen, Ragnar
Woll. hadde ønsket velkommen, ble det
foretatt valg, hvorved Ragnar Woll og Knut
Smedsgård ble henholdsvis dirigent og re
ferent.

Av den godkjente beretning gikk det fram
at det hadde vært et godt arbeidsår. Tom
bolavirksomhet er et tiltak som ble prøvd
for førte gang. Det ga et flott resultat,
hvorfor husfondet er steget voldsomt.
Faste sammenkomster har vært holdt hver
søndag og et antall torsdager sammen med
bridgeklubben. Møtene har hatt jevn til
slutning og virksomheten har vært god. Der
har vært fored rag av Alf Olsen om alders
hjemsforeningen for Østlandets døve, dis
kusjonsmøte om tegnspråk og døve barn,
der følgende innbudte deltok: ørespesia
list dr. Norill, herr og fru Sæbø. og John
Vigrestad. Og videre en kveld med kåseri
og film av disponent Eriksen fra Drammen
Turistbyrå, en annen kveld av Per Merlie
fra Oslo, som kåserte og viste film fra sin
reise til Spania. En del filmer er blitt vist
av filmkomiteen. Foreningen har kjøpt nytt
filmapparat til en verdi av kr. 5.000.-, til
stor glede for alle. I Drammen ble det ar
rangert Norgesmesterskap for døve i fri
idrett og skyting av «Hellas-Døve», som i
alle deler ble meget vellykt. Dagspressen i
Drammen slo dette stort opp, og Fjernsynet
gjorde noen opptak. I Drammen har vi en
fast kjerne på 4 gutter som driver idrett
jevnlig. På feriehjemmet har det vært ut
planting av busker og blomster under le
delse.av hagekomiteen. Og med innkjøpt
motordrevet gressklipper har det vært lett
å holde hagen pen. TV-apparat er innkjøpt
til fordelaktig pris. Ungdomsklubben hadde
møter hver onsdag på vårparten. Der var,
foredrag om ekteskap av døvekapellan T.·
Evjen Olsen, og brannøvelser ved en brann
konstabel. På Unge Døves Kulturdager i
Oslo i høst var ungdomsklubben represen
tert og vant 1. premie i spørrekonkurransen.
Noen fra ungdomsklubben var med på
Døves ungdomsleir i sommer i Kristiansand.
Busstur til Kongsberg Sølvverkmuseum er
arrangert. Bridgeklubben har hatt spille
kvelder hver torsdag, og interessen for
bridgespillet er god.

Regnskapet ble godkjent. Foreningen har
fått økt tilskudd fra kommuner, fylke og
banker, slik at det kom inn kr. 8.700.-, men
utgiftene var store (bl. a. filmapparat).
Overskuddet ble kr. 281.-. Men i kasse og

Ragnar Woll

bank har vi kr. 4.300.-, så vi holder hodet
godt over vannet.

Feriehjemmet hadde underskudd på
kr. 70.-, etter utgifter på kr. 5.094.-. I
kasse og bank har feriehjemmet nå kr. 2.000.

Husfondet økte med kr. 11.200.-, til
kr. 31.600.-. Denne store økningen skyldes
for det meste tombolaen på torget i
Drammen.

Det forelå 4 forslag til årsmøtet, som alle
ble vedtatt. Etter forslag fra formannen i
ungdomsklubben, Karl Kjeldsen, skal døve
foreningen dekke ungdomsklubbens ut
gifter til leie av lokale. Etter forslag fra Rolf
Hansen, skal hver av foreningens underav
delinger som har egen sekretær sende be
retning og regnskap til foreningens sekre
tær. Etter forslag fra Leif Emilsen. skal det
dannes byggekomite til bygging aven fa
miliehytte på feriehjemmet i Gjerdal. Etter
forslag fra Karl Kjeldsen, skal vi få tilbake
den gamle ordningen for feriehjemmets
styre.

Valg:
Foreningsstyre: Formann Ragnar Woll.

nestformann Karl Kjeldsen. sekretær Knut
Smedsgård, kasserer Borgvard Berntzen,
styremedlem Gunnar jacobsen. Varamenn:
Jorunn Johnsen og Kjell Danielsen.

Festkomite: Allan Kjeldsen, formann,
Zoltan Bazso, Kari Vassbotten og Berte
Gravdal.

Huskomite: Formann Gunnar Jacobsen,
Rolf Hansen og Finn Johansen.

Opplysningskomite: Formann Leif Emil
sen. Finn Johansen og Kjell Danielsen.

Filmkomite: Formann Kjell Danielsen og
Allan Kjeldsen.

Samarbeidsnemnda for yrkesvalghemmete
i Drammen: Rolf Hansen og Finn Johansen,
med varamann Leif Emilsen.

Referent til Tegn og Tale: Ragnar Woll.

Representanter til landsmøtet i Trond
heim: Ragnar Woll og Finn Johansen.

Revisorer: Statsautorisert revisor Arvid
Andersen og Finn Johansen.

Hovedstyrets representant i ungdoms
klubbens styre: Finn Johansen.

Feriehjemmets styre: Hyttesjef Karl
Kjeldsen, kasserer Ragnar Fauske, kjøkken
sjef Zoltan Bazso. Første varamann Kari
Vassbotten, Halvor Langeland 2. varamann.

Byggekomite for familiehus nr. 3: For
mann Leif Emilsen, Rolf Hansen, Magne
Gaustad, Svend Møller. Gunnar Jacobsen og
Osvald Olsen.

Valgkomite: Kari Sand, Svend Møller og
Margit Johansen.

Etter at valget var over, fikk medlem
mene smørbrød og kaffe. I mellomtiden
drøftet en noen saker under eventuelt. Da
en var ferdig med det, rettet formannen
en takk til utgåtte medlemmer i styre og
komiteer og ønsket de nye velkommen samt
uttrykte ønsket om ny framgang for fore
ningen i den nye periode.

Ref·

'Program for Trondheim

Fre16/2. Døveforeningen hararsmøte kl. 19.
Søn 18/2. Filmaften.
Fre 23/2. Dameforeningen.
Lør 24/2. Hyggefest på Lian Restaurant (i

forbindelse med trelandskamp på ski
mellom Sverige, Finland og Norge.) Arr.
av Døves Idrettslag, Trondheim.

Man 26/2. Ungdomsgruppa.
Fre 1/3. Foredragsaften.
Man 4/3. Orgelaften.
Fre 8/3. Dameforeningen.
Lør 9/3. Karnevalshyggefest på døvehytta.
Man 11/3. Ungdomsgruppa.
Ons 13/3. Døves Idrettslag har medlems

møte.
Søn 17/3. Film (Lars Havstad-aften.)
Ons 20/3. Døveforeningen har medlems-

møte.
Fre 22/3. Dameforeningen.
Søn. 24/3. Filmaften.
Man 25/3. Ungdomsgruppa.
Fre 29/3. Foredragsaften.
Søn 31/3. Filmaften.
Man 1/4. Orgelaften i kirken kl. 19.
Fre 5/4. Dameforeningen.
Søn 7/4. Siste dag før påske.
Ons 17/4. Apning etter påske.
Lør 20/4. Vilrfest arr. av Dameforeningen.

Man 22/4. Ungdomsgruppa.
Fre 26/4. Dameforeningen.
Lør 27/4. Hyggefest på døvehytta.
Søn 28/4. Arsmøte i døvekirken.
Man 29/4. Ungdomsgruppa.
Fre 3/5. Foredragsaften.
Man 6/5. Orgelaften kl. 19.
Fre 10j5. Dameforeningen.
Man 13/5. Ungdomsgruppa.
Fre 17/5. 17. mai-fest i foreningslokalet.
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Nordmøre Meieri
OST - SMØR - MELK

KRISTIANSUND N.
Sentral bord 3440

NORSK FOLKE FERIE er Deres reisebyrå

Vi utsteder billetter til tog. båt, fly og buss. Vi reserverer
plass på hoteller og pensjonater i inn- og utland. Vi
arrangerer selskapsreiser og fellesturer i inn- og utland.
Kongresstjeneste og sightseeinger. Busser til turkjøring
i inn- og utland.

VI ORDNER HELE REISEN FOR DEM

Rosenkrantzgt. 7 - BERGE'N - Telefon 13650

Ragnv. Nærø A.s
EKSPORT AV

KLIPPFISK OG RØKESILD

Telefon 21 474 - 37 574
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Romsdal Engros AfL
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RANDABERG

Stavanger

Telefon 40123

M. Rabinowitz AfS
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STAVANGER
Telefon 22339
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KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

A.s Karmsund Cementindustri
OLE MÆLAND

BE OM
TILBUD!

Telefon 85 131
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Alt i gulvbelegg!

Telefon 22689
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Fre 24/5. Dameforeningen.
Man 27/5. Ungdomsgruppa.
5øn 2/6. Pinselukking.
Tir 4/6. Formannsmøte.
Fre 7/6. Dameforeningen.
Ons 12/6. Døves Idrettslag har medlems-

møte.
Søn 16/6. Utflukt.
Fre 21/6. Dameforeningen.
Lør 22/6. St. Hans-fest på døvehytta.
Fre 28/6. Siste dag før sommerferien.

Døves Ungdomsgruppe, Trondheim:

Aktiviteten
skal økes
Torfinn Trondsen ny formonn

Døves Ungdomsgruppe, Trondheim, holdt
årsmøte lørdag 27/1. - 25 medlemmer var
på plass da forn:annen, Ingolf Rønning, øns
ket velkommen og minte om hva loven sier
om årsmøtet. Årsmøtet ble så erklært åpnet.

I følge loven skulle det velges en dirigent
og en referent, og Ingolf Rønning ble valgt
som møteleder, mens Geir Jensen ble valgt
til å referere.

En tok så fatt på årsberetningen og regn
skapet, som var stensilert, heftet sammen
med ungdomsgruppas lover, og utdelt god
tid i forveien. Av beretningen, som var
tynn, og på i alt 7 punkter, framgikk det at
gruppa hadde i alt 29 medlemmer, 21 gut
ter og 9 jenter. Aktiviteten begrenset seg til
en utflukt til Levanger feriehjem 23. sep
tember, der ungdomsgruppa underholdt
med leik, sketsjer, filmframvisning m. m..
deltakelse ved ungdomsleir for døve ved
Kristiansand sist sommer, der 8 av medlem
mene var med, og til slutt deltakelse ved
Unge Døves Kulturdager i Oslo. Det ble
også arrangert julebord 16. desember, med
servering av lapskaus og flatbrød.

Det ble bemerket at det ble krevd kr.
4.- i inngangspenger til julebordet. Det ble
en del debatt om saken, der Geir Jensen,
Ingolf Rønning, Arne Karlsen og Torfinn
Trondsen hadde ordet, og en ble enig om
at ungdomsgruppa for framtiden skulle
spandere julebord på medlemmene og ikke
kreve noen entre. Hensikten med julebor
det var å samle alle medlemmer til en liten
fest som takk for s~marbeid, og samtidig
dele ut premier for konkurranser SOlli var
arrangert for medlemmene.

Torfinn Irondsen henviste til formåls
paragrafen i ungdomsgruppas lover, og be
merket at det ikke var noen øving og fram
føring av sketsjer og skuespill, foredrag,
konkurranser osv. Ingolf Rønning forklarte
at vi hadde program på ungdomsleiren og
på Levanger feriehjem. Jensen støttet

Trondsen og foreslo at vi skulle ha debatt
om virksomheten i ungdomsgruppa i fram
tiden, etter at regnskapet var gjennomgått,
og før valget. Dette var en meget viktig sak,
og han kunne også konstatere at årsberet
ning og regnskap ikke sto i forhold til for
målsparagrafen. En var enig i dette, og års
beretningen ble så godkjent.

Regnskapet, som balanserte med kr. 366.-,
ble godkjent etter at Bjørn Myran hadde
spurt om hvorfor det kommunale tilskudd
til ungdomsleiren sist sommer ikke var tatt
med i regnskapet. Jensen svarte at tilskud
det ville bli ført opp på regnskapet for De
Døves Forening, da det var De Døves Fore
ning som til slutt hadde måttet ta initiativet
til å skaffe penger slik at noen kunne reise
nedover. Dessuten var pengene bevilget til
De Døves Forening.

Det ble vedtatt, med 16 mot 5 stemmer,
at medlemskontingenten økes fra kr. 2.
til kr. 3.-.

Kåre Jakola gjorde oppmerksom på at
ungdomsgruppa er 5 år i år. Det ble en
lang debatt om når ungdomsgruppa ble
stiftet, enten i 1961 eller i 1963. Ungdoms
gruppas lover ble først vedtatt i 1963, men
gru ppa oppsto allerede før. Det begynte
med Unge Døve Klubb i 1961, som davæ
rende formann i De Døves Forening, Helmer
Moe og døvepresten fikk i stand. Bjørn
Myran, Geir Jensen, Arne Karlsen, Tor
finn Trondsen og Ingolf Rønning deltok i
debatten, og en ble enig om at den virke
lige stiftelsesdatoen var 13. februar 1963.
Det ble vedtatt at 5 års jubileumsfest skulle
holdes i år, og styret fikk i oppdrag å finne
en passende dato for festen.

Det ble spurt om ungdomsgruppa fort
satt skulle ha sin møtevirksomhet lagt til
mandager. Trondsen var av den oppfat
ning at møter aldri skulle holdes på en
mandag, og at onsdagskvelder passet bedre
for ungdomsgruppas virksomhet. Etter den
videre debatt, der også Karlsen og Jensen
hadde ordet, var det avstemming. Bare 8
medlemmer stemte for mandag. En ble så
enig om at styret i ungdomsgruppa tar kon
takt med De Døves Forening med forespør
sel om De Døves Forening kunne forandre
sin åpningstid av lokalet fra onsdag til tirs
dag, slik at ungdomsgruppa fikk benytte lo
kalet på onsdagskveldene.

Årsmøtet sa seg enig i at aktiviteten i ung
domsgruppa skulle økes, og da ingen andre
hadde noe på hjertet, etter innlegg av
Jensen og Trondsen, gikk en over til valg,
som ga følgende resultat:

Formann Torfinn Trondsen. Nestformann
Jan Thomassen. Sekretær Geir Jensen. Kas
serer Arne Karlsen. Styremedlem Solfrid
Gjerstad. Varamenn: Georg Bjerkli og Syn
nøve Kvidal.

Materialforvalter Arnt Naurstad. Valg
komite: Olaf Garberg og Astrid Movold.
Revisorer: Ola Sande + en som oppnevnes
av De Døves Forening.

Ingolf Rønning takket for samarbeidet i
det forløpne år, takket de som gikk av og
ønsket den nye formannen og hans stab
velkommen. Han overlot så formannsklubba
til den nye formannen, som takket for til
liten som var vist ham. Trondsen streket
under at det styret som nå gikk av hadde
arbeidet, og gjort sitt beste. Til slutt håpet
den nye formannen at det ville bli et godt
jubileumsår, med økt aktivitet.

Møtet var dermed slutt kl. 21.30, og hadde
vart i nøyaktig 2 timer og 7 min. Det var
over 30 ungdommer til stede på det tids
punktet, og en fortsatte ut i de små timer
med leik, skuespill og dans, og alle var i godt
humør.

Geir Jensen.

Program for Bergen

15/2 to: Program ved Opplysningskomiteen.
«Budstikken» med årsmelding m.v. ut
deles.

19/2 ma: Ungdomsklubben.
20/2 ti: Damekl ubben.
22/2 to: Bergen Døveforenings årsmøte kl.

19.00. (Se egen notis.)
26/2 ma: Motor-kurset starter kl. 18.30.

Kl. 20.00 Ungdomsklubben.
27/2 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.

(Foreningen ikke åpen.)
28/2 on: Opplysningskomiteen har kst. møte

på kontoret kl. 19.30.
29/2 to: Menighetsaften i foreningen. Søster

Helga Birkelund forteller: «Blant araber
flyktninger i Midt-Østen.»

2/3 lø: Ungdomsklubben arrangerer skudd
års-fest i foreningen.

4/3 ma: Ungdomsklubben.
5/3 ti: Dameklubben har årsmøte. Adgang

kun for klubbens medlemmer.
6/3 on: Døveforeningen har kst. styremøte

etter årsmøtet, kl. 19.30 på kontoret.
7/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
11/3 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
Ungdomsklubben.

12/3 ti: Dameklubben.
13/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret.
14/3 to: Program ved Opplysningskomiteen.
16. og 17. mars har ungdomsklubben utflukt

til Voss.

MOTOR-KURSET
Kurset i motorlære for døve bilførere

starter mandag 26. februar kl. 18.30 hos
sjåførlærer Rogstad, Ibsensgate 73a (på
Kronstad), og det fortsetter de følgende
mandager til samme tid (fra kl. 18.30 til
kl. 20.00.) Det har meldt seg 18 personer
på tegningslisten. Tolk blir Arnold Valland.
Presis frammøte er viktig.

Bergen Døveforening.
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Konsulenter for døve
Ved hjelp av midler bevilget fra Sosialdepartementets bud

sjett skal Norske Døves Landsforbund fra sommeren 1968

opprette to sti Ili nger som konsu lenter for døve således:

....-

Det er her tale om helt nye stillinger som vil by på kreven

de, men samtidig interessante arbeidsoppgaver blant landets

om lag 2.500 døve.

Det vil ved tilsetting bli lagt særlig vekt på sosial innstil

ling, kjennskap til sosiallovgivning og på vennlig og åpen

framferd. Det forutsettes vilje og evne til å beherske de døves

tegnspråk.

Nærmere opplysninger om stillingene og deres arbeids

område kan fås ved henvendelse til forbundssekretær Albert

Breiteig. telefon Bergen 94996.

Skriftlig søknad med attestkopier og oppgave over ut

danning og praksis sendes Norske Døves Landsforbund. Møl

lendalsveien 17, Bergen, innen 10. mars 1968, merket:

«konsulent».

L •_-- _

1 konsulentstilling med kontor i Oslo og med Østlandet

som arbeidsområde.

1 konsulentstilling ved forbundets hovedkontor i Bergen

og med Vestlandet og Trøndelag som arbeidsområde.

TEGNSPRÅK-KURSET
Bergen Døveforening starter nytt tegn·

språkkurs mandag 26. februar kl. 19.00 på
Nygård skole. Det er reservert 3 klasserom
for kurset (nr. 219, 220 og 221, inngang A).
Kurset fortsetter så de følgende mandager
kl. 19.00 til kl. 20.45. Kursavgift kr. 10.
pr. person.

De som leser dette og ønsker å delta
(og ennå ikke har meldt seg), bør snarest
skrive til foreningen eller kontakte sosial·
sekretær Moldekiev over telefon 18321
eller 14213.

Bergen Døveforening.

AASLAUG BREITEIG
Tidligere husmor på yrkesskolen

for døve i Bergen, Aaslaug Breiteig,
født Stuland, døde 11. februar. Hun
hadde en tid vært plaget av sykdom,
så det kom ikke uventet.

Aaslaug Breiteig vil være kjent av
mange døve landet rundt, og hun
hadde mange venner, som satte stor
pris på hennes hjertevarme og venn
lige vesen. I de siste årene gjorde
hun særlig en god innsats for Døves
Aldershjem på forskjellig måte, hva
hun fikk rik anledning til, gift som
hun var med Birger Breiteig, for
mannen i aldershjemmets styre.

Vi lyser fred over Aaslaug Breiteigs
minne.

Arr. Døves Ungdomsklubb.

SKuooARSFfST

Også DU
bør abonnere på

~Vf/~
Bare kr. 15.- pr. år.

DØVES VOLVO·LOTTERI
Husk trekningsdatoen: 1. mars 1968.

Alle som har loddbøker for salg, må nå sette full
fart på å få ut alle lodder.

Husk at alle tomme loddbøker må være innlevert
til den lokale døveforening eller til forbundskontoret
før trekningen.

Interesserte son1 ønsker å kjøpe hele loddbøker
eller enkeltlodd, kan henvende seg direkte til Norske
Døves Landsforbund, Møllendalsvei 17, Bergen.

Loddene koster kr. 1,-, og det er femti lodd l en
bok.

Vi har ennå en del usolgte loddbøker, så vi er
takknemlige for enhver henvendelse om loddkjøp.

Husk: Tiden er knapp - bare to uker til trekning.

-•

-
Døves Ungdomsklubb

Bergen

-

•

lørdag 2. mars
i Bergen Døveforenings lokale.

God underholdning.

Premie til beste kostyme

Maskerte kr. 3.
Umaskerte kr. 4.-
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6 a, Drammen.

2. Ola Sande 46.08
3. Bjørn Myran 48.07
4. Ingolf Rønning . . 48.47
J an Thomassen og Torfinn 'Trond

sen brøt løpet.

Jeg hadde en samtale med gut
tene etterpå. Arne Karlsen sa at han
var i bra form, mens Bjørn Myran
ikke følte seg vel på grunn aven
sterk forkjølelse. Han startet likevel,
og resultatet var, sykdommen tatt i
betraktning, godt. Ola Sande kom
mer også, han liker seg best når det
er hard konkurranse.

Alle guttene er i bra form, men
det blir altfor få konkurranser.

Jeg selv kan ikke delta. i konkur
ranser i vinter, på grunn av familie
anliggender.

Skioppmann «Gullgutten».

På bildet ser vi fra venstre Jon
Pettersen, Torfinn Trondsen, Arild
Moslet, Martin Vines, sa.mt stående
Asbjørn Bostad (hørende).

TRE-LANDSKAMPEN
I TRONDHEIM

Som kjent skal det arrangeres tre
landskamp i langrenn i Trondheim
mellom Finland, Sverige og Norge
i dagene 24.-25. februar. Der skal
konkurreres såvel i dame- som i
herreklassen, og det blir sikkert be
givenhetsrike dager for de døve i
Trondheim. Døves Idrettslag har
valgt en spesiell komite for denne
tre-landskampen, og vi presenterer
her arrangementskomiteen. Vi er for
visset om at arrangementet er i de
beste hender.

TRONDHEIM

får gratis opphold samt fri reise en
vei. Det er på ingen måte nødvendig
å stille med konkurranseløpere på
denne strekning, som passer meget
godt for den vanlige døve turski
løper, og vi mener at døve absolutt
bør være representert ved dette rid
derrennet, som blir holdt på det
kjente vintersportsstedet Beitostølen
i Valdres. J eg vil foreslå at våre døve
idrettslag garanterer for to deltakere
fra hvert lag, f. eks. en mann og en
dame, slik at Norges Døve-Idretts
forbund snarest kan gi arrangeren
et løfte om at 12 døve vil stille til
start ved Ridderrennet på Beito
stølen 1968.

Trondheim Døves Idrettslag holdt
uttakingsrenn på Døvehytta 7. ja
nuar, og der deltok seks løpere i
langrennet. - Resultatet ble:

1. Arne Karlsen 44.40

Fra sportsred.
I februar står vi foran store be

givenheter innen døveidretten, idet
vi i denne måned skal ha jubileums
festligheter, Døvemesterskap og
landskamp i samme by. Det er
Trondheim som er midtpunktet for
disse begivenheter, idetdøve-idretts
laget i Domens by i denne måned
kan se tilbake på 60 års innsats for
norsk døveidrett!

Når vi ser på de resultater klubben
har nådd gjennom tidene, så vil en
forstå at Døves Idrettslag i Trond
heim har satt spor etter seg i norsk
døveidrett. Mange dyktige idretts
utøvere har laget fostret, som i en
årrekke har vært å finne på toppen,
og som gjennom fin idrett har brakt
heder til sin klubb. I 20-årene var
Josef Ankile lagets store navn, for
så å bli etteIfulgt av Arvid Røstad.
Senere har laget hatt en lang rekke
dyktige idrettsmenn som Asbjørn
Kjøsnes, Olaf Garberg, Bjørn Myran,
Walter Pedersen og Arne Karlsen,
idrettsmenn av aller beste type som
har vært en pryd for sitt lag. Men
når Døves Idrettslag i Trondheim
har klart å fostre så mange gode
idrettsmenn, så viser det samtidig at
laget har hatt gode ledere og et godt
miljø!

Nå i jubileumsåret står laget som
arrangør av to store stevner, og det
ville være en fin jubileumsgave for
laget om Norge kan gå seierrik ut av
tre-landskampen!

Vi ønsker Døves Idrettslag i
Trondheim hjertelig til lykke med
60 års jubileet, og takker for hel
hjertet innsats for norsk døveidrett.

Som dere sikkert har sett tidligere
her i sportsspalten, har Norges Døve
Idrettsforbund fått anmodning om
å sende en tropp døve til det tradi
sjonelle Ridderrennet på Beitostølen
1968. Dette rennet går av stabelen
første søndag i mars, og deltakerne
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HAMAR

HAMAR DØVES IDRETTSLAGS
ARSMØTE

Årsmøtet i Hamar Døves Idretts
lag ble holdt på Jernbanebedrifts
kafeen 18. november. Formannen
Per Byvold ønsket velkommen til
årsmøtet og rettet en spesiell takk
til forbundssekretær Anders Hauke
dalen for at han hadde avsatt tid til
å være til stede på møtet.

Til dirigent ble valgt Johnny
Olsen.

Skioppmannen Arne Olsen leste
opp beretning for de forskjellige grup
per, og av denne gikk det fram at
Alfred Vangen og Trygve Gunnarrud
hadde deltatt i Døvemesterskapet i
Oslo, der Gunnarrud fikk en fin 3.
plass og ble uttatt til å representere
Norge ved vinterlekene for døve i
Tyskland.

Fri-idrettsoppmannen Johnny
Olsen var meget fornøyd med gut
tenes resultater i 1967. Således ble
det ved Døvemesterskapet i Dram
men i mai, vunnet flere medaljer i
fri-idrett, og den største overraskelse
fikk vi da lagets formann Per Byvold
gikk hen og sikret seg gullmedaljen
og døvemesterskapet i skyting! Flott
levert!

Men tross god innsats av de ak
tive, har laget j den senere tid vært
inne i en tillitsmannskrise og det var
av den gmnn fremmet et forslag om
oppløsning av Hamar Døve-Idretts
lag. Man gikk så til avstemning over
forslaget, men da det ikke ble opp
nådd kvalifiser t flertall for en opp
løsning av laget, ble en enig om å
innkalle til ekstraordinært årsmøte
for å drøfte saken.

HYGGfFfST
(i forbindelse med trelandskamp på
ski Sverige - Finland - Norge)
arrangeres av Døves Idrettslag,
Trondheim, i Lian Restaurant, lørdag
24. februar kl. 19.00.

Smørbrød og kaffe.
Kaffe og kaker.

Underholdning, musikk, dans.
Kr. 20.00 pr. person.
Innmeldingsfrist: 20. februar, til
Martin Vines, Odenseveien 18,
Trondheim.

Arrangementskomiteen.
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Ekstraordinært årsmøte ble holdt
16. desember samme sted. Johnny
Olsen tBlte varmt for at Hamar
Døve-Idrettslag fortsatt skulle be
stå, og ba medlemmene tenke godt
over saken før de gikk til avstem
ning. En gikk så til avstemning over
forslaget om oppløsning av laget, og
ved opptelling av stemmene viste
det seg at forslaget om oppløming
var forkastet.

En gikk så til valg av nytt styre,
som fikk følgende sammensetting:

Formann: Per Byvold.
Nestformann: Gunnar Bjerkelund.
Sekretær: Jchnny Olsen.
Kasserer: Alfred Vangen.
Styremedlem: Erling Skriden.
1. varamann: Kåre Johansen.
2. varamann: Arne Olsen.
Dermed kan Hamar Døve-Idretts-

lag gå inn i sitt jubileumsår med et
styre som vil sette alt inn på at døve
idretten på Hamar skal få et kraftig
oppsving ved 10 års jubileet!

Arne Olsen, ref.

OS LO

ARSMØTET I DØVES SPORTS
KLUBB
Tore Christiansen ny formann.

Døves Sportsklubb avholdt sitt
ordinære årsmøte tirsdag 28. novem
ber. Det val godt frammøte (ca. 70
stemmeberettigete medlemmer).For
mannen, Ola Svare, ledet selv års
møtet.

Før en gikk over til årsberetnin
gen, mintes medlemmene stående to
av klubbens gode medlemmer som i
årets løp var gått bort, Thoralf
Strømme og Johannes Boye Olsen.

Styrets og underavdelingenes be
retning ga inntrykk av at det hadde
vært stor aktivitet innen klubben i
det forløpne år, som det sømmer seg
en 75 års jubilant.

Regnskapet opererte med en sum
på hele kr. 9.500.-, nær 4.000 kroner
mer enn budsjettforslaget på kr.
5.700.-, men spesielt 75 års jubi
leumsfesten og diverse jubileums
arrangementer ga et såvidt høyt
regnskap.

For annet år på rad måtte spørs
målet om klubben skulle bli en un
deravdeling av Oslo Døveforening
utsettes, da det heller ikke denne
gang var et tilstrekkelig antall stem
meberettigete medlemmer til stede.

Av innkomne forslag var det bare
ett. Styret foreslo en kontingentfor
høyelse til kr. 16 for menn, kr. 8 for
damer og kr. 20 for ektepar med
barn, fra 1/11968. Dette ble vedtatt
uten bemerkninger.

Dermed var årsberetning, regn
skap og innkomne forslag ferdig på
under timen.

En gikk deretter over til valg,
som ble ledet av Reidar Brenden og
Hans Jensen.

Formannen, Ola Svare, sa klart fra
at han ikke ønsket gjenvalg som for
mann.

Etter et langvarig valg, fikk styret
1967/68 denne sammensetting:

Formann Tore Christiansen, nest
formann Ola Svare, kasserer Odd
laug Kjølleberg, sekretær ikke valgt
(velges på et senere møte), styremed
lem Ørnulf Holstad.

Varamenn: Kjell Nysted, Hallgerd
Andresen og Benny Persson.

Oppmenn: Fri-idrett: Tore Chris
tiansen, Reidar Brenden medhjelper.
Fotball: Henry Lillejord, Vidar Gran
medhjelper. Kappgang: Ikke valgt.
(Velges på senere møte.) Ski: Finn
Gjøen. Alpint: Kjell Larsen. Hånd
ball: Benny Persson, Botolf Myrvold
medhjelper.

Valgkomite: Adrianne Mehlum og
Hallgerd Andresen. Revisorer: Yng
var Olsen og Andreas Ermesjø. Kon
tingentinnkrever : Finn Arnesen. Ser
vering ved klubbens medlemsmøter:
Marit Strøm og Kirsti Wold. Skole
idrettsutvalg : Fr. M. Tenden, A.
Haukedalen og Adrianne Mehlum.

Hytteutvalget: Gunnar Løvskeid,
Kåre Arnesen, Arne Hansen sen.,
Bjørn Thornes, og Bernt Kjølleberg.
Varamann: Torstein Ekerbakke. 
Hytteutvalget velger selv sin for
mann (hyttesjef) på eget møte.

Ref.: Leif Asen.

Siste:
Svein Arne Peterson har sagt seg

villig til å fungere som sekretær for
Døves Sportsklubb, foreløpig fram
til sommerferien.



NYTT SKISTJERNENAVN

Terje Karlsen heter han. Han er
ikke bror til Arne Karlsen, men går
like godt på ski. Terje er 19 år og
starter i eldre junior. Terje slo Bren
den i første langrennskonkurranse,
da ÅS idrettslag avholdt 15 km renn,
8. januar. Det var 4 døve som deltok
og kulden var hard, hele 16 minus
grader.

Resultatene for de døve:
Terje Karlsen 52.50
R. Brenden 52.51
Kjell Nysted 57.28
Finn Gjøen 59.21

NØKKELVANNET RUNDT
Søndag 15/1 avholdt B.F.G. renn.

Oslo-Døve stillte opp med hele 6
mann. Været var dårlig. Det snødde
og blåste samtidig, så det var en
viss vanskelighet med å se sporet.
Skismøringen var et stort problem.
Av de døve viste Terje Karlsen gode
takter. Han har fin teknikk. Det skal
bli spennende å følge ham videre.
Han slo Brenden denne gang med
hele 36 sek.

Resultater for de døve på 12 km:
Terje Karlsen 1.00.23
R. Brenden 1.01.09
Finn Gjøen 1.03.50
Kjell Nysted 1.05.05
Botolf Myrvold 1.11.12
Rolf Smenes 1.11.50

Finn Gjøen, skioppm.

HÅNDBALL
I forbindelse med Døves Sports

klubbs 75 års jubileum, ble der ar
rangert en håndballturnering i Oslo.
Der var innbudt klubber fra Dan
mark, Sverige og Vest-Tyskland, og
av disse møtte følgende: «Døvania»,
København, «Hephata», Stockholm,
samt Døves Sportsklubb, Oslo, mens
det tyske laget fra Kiel dessverre
meldte forfall.

Den første kampen fant sted mel
lom «Døvania» og «Hephata» og ble
en meget spennende kamp, da disse
to lagene var meget jevne. Etter en
stadig veksling av ledelsen gikklagene
til pause med samme målscore. Et
stykke ut i annen omgang var stil
lingen fremdeles uavgjort med sif
rene 10-10, men så scoret danskene
to hurtige mål som brakte dem den
nødvendige ledelsen, og denne be
holdt de helt til slutt og resultatet
ble at «Døvania» vant kampen,
14-12.

Neste kamp gikk mellom Døves
Sportsklubb og «Hephata», og svens-

kene avgjorde den til sin fordel. Re
sultatet ble 10-5 i svenskenes favør.
Det viste seg at det svenske laget
var bedre samspillt enn vertene, og
selv om Døves Sportsklubb bet godt
fra seg, var det aldri tvil om hvor
seieren ville havne. En morsom kamp
var det likevel, og Oslo-guttene viste
at de med mere kamptrening sikkert
kan få et meget godt lag.

I den tredje og siste kampen møt
tes «Døvania» og Døves Sportsklubb.
Det tegnet til å bli en riktig spen
nende kamp, da begge lag satte alle
kluter til fra starten av. Angrepene
vekslet, og vi fikk se gode scoringer
fra begge sider. Dog hadde de drevne
danskene sikret seg en ledelse på 9-5
da lagene gikk til pause. Ledelsen
var imidlertid ikke større enn at vi
hadde et visst håp om at Oslo-gut
tene skulle klare en jevn kamp med
de gode dansker. Men det viste seg
at kondisjonen ikke strakk til, for
da «Døvania» i 2. omgang økte tem
poet, gikk det rent galt for sports
klubben. Hele 10 ganger ble ballen
plassert bak Oslos målmann, mens
Oslo-guttene bare klarte å kvittere
for 4. Sluttresultatet ble altså at
«Døvania» vant kampen med 19-9,
og dermed gikk av med seieren i
Døves Sportsklubbs jubileumstur
nering.

BERGEN

ÅRSMØTET I BERGEN
Johannes Samuelsen gjenvalgt som
formann.

Årsmøtet ble holdt i Bergen Døve
forenings lokaler, 15. november. Ved
åpningen var ca. 20 medlemmer møtt
fram.

Formannen, Johannes Samuelsen,
ønsket velkommen, og han holdt så
en minnetale over Nils Gjerstad,
tidligere formann, mangeårig styre
medlem, og interessert medlem helt
til sin død. Talen ble fulgt av ett
minutts stillhet, mens forsamlingen
sto.

Thorbjørn Sander ble valgt til
referent.

Beretningen: Ad Fri-idretten, opp
lyste Nils Bjørø at Willy Johansen
hadde kastet 53.23 i spyd i høst, men
at dette hadde vært ukjent helt til
kretsen hadde offentliggjort sin sta
tistikk over de 10 beste nylig. Dette
var derfor ikke kommet med i serien.
Det ble henstillt til Bjørø straks å

Styret for Døves Idrettsklubb, Bergen:
Sittende foran fra venstre: Sekretær

Harald Nesse,formann Johs. Samuel
sen, kasserer Harry Stene. - Stående
bak: Styremedbem Nils Bjørø og nest-

formann Helge Kjølleberg.

melde fra til N.D.I., for om mulig
å få det med i Nordisk serie og på
C.I.S.S.' statistikk. - Pål Kjellid
ble overrakt 5-kamp-kruset for sitt
resultat over 2.000 p. i år, som ga
ham første aksje i kruset. - Ad KM.
i terrengløp, opplyste Bjørø og San
der om planene og arbeidet som var
gjort. - Toralf Ringsø hilste fra
klubbens 3 aktive i Ålesund, og Nils
Bjørø roste ålesunderne for god aktiv
innsats. - Ad fotball, hadde klubben
en kamp på Stord. Beretningen ble
godkjent med en del bemerkninger.

Med noen bemerkninger ble klub
bens regnskap også godkjent, likeså
regnskapet for hytta.

Det var til styret ikke kommet inn
noen forslag. Styret tok opp spørs
målet om reparasjon av hytta. Da
det er et vanskelig arbeid det gjelder,
bør det helst utføres av fagfolk. Det
vil ventelig bli store kostnader, men
vi håper at våre egne fagfolk vil
komme oss til hjelp ved dugnad.

Det ble appellert til medlemmene
å verve nye medlemmer til klubben.
Etter den nye representantordningen
må vi komme over 60 medlemmer for
å få 3 representanter til tinget. Det
ble vedtatt å beholde kontingent
satsene.

Etter kaffepause overtok valg
komiteen.

Resultatet av valgene ble:
Formann J ohanneg Samuelsen,

nestformann Helge Kjølleberg, se
kretær Harald Nesse, kasserer Harry
Stene, styremedlem Nils Bjørø. Vara
mann 1 Bjarne Tømmerbakke, vara
mann 2 Pål Kjellid.
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Revisorer: Torkel Eikjeland, va
ramann Norvald Eikenes. (Den an
nen revisor oppnevnes av Bergen
Døveforening).

Oppmenn: Fri-idrett Nils Bjørø,
medhjelper Bjarne Tømmerbakke.
Ski Hans Lie. Fotball Svein Tøm
merbakke. Gangsport Sigmund Ness.
Skoleidrett Svein Tømmerbakke,
medhjelper Nils Bjørø.

Hytteråd : Svein Tømmerbakke,
Sverre Johansen, Hans Lie, vara
mann Sigmund Ness, kasserer Helge
Kjølleberg.

Fotosamler Sigmund Ness (Sverre
Bjørø, som hadde vært fotosamler
i 12 år, ønsket ikke gjenvalg).

Referent til «Tegn og Tale» Harald
Nesse.

Valgkomite: Einar Koppen,Sverre
Johansen og Kurt aksnes.

Formannen overtok så igjen le
delsen. Han takket valgkomiteen for
raskt arbeid, takket Kurt aksnes for
tiden i styret og ønsket Harald
Nesse velkommen. Videre takket han
Thorbjørn Sander for godt arbeid
med referering av møtet og medlem
mene for den tillit de hadde vist
ham ved å gjenvelge ham som for
mann. Kjølleberg takket hyttesje
fen Sigmund Ness for godt arbeid.

Formannen erklærte så årsmøtet
for hevet.

Ref·

INNENDØRSIDRETT

Vi har nå fått de første resultater
fra innendørsidretten, idet Kjell
Fiskergård og Kjell Olsen deltok i et
seriestevne som ble arrangert av
Aksla Idrettslag i Alesund, 22. ja
nuar. Her oppnådde guttene føl
gende resultater:

Kjell Fiskergård, h.u/t 1.47
Kjell Olsen, lengde u/to 2.84
Kjell Fiskergård, lengde u/to 2.78

DRAMMEN

Bjarne Gunnerud, som ble døve
mester i lengde og høyde u/to for
1967, ble på en festlig tilstelling i
Døves Ungdomsklubb, Drammen,
overrakt sine medaljer av forbunds
styremedlem Finn Johansen, sem på
forbundets vegne gratulerte Gunne
Iud med mesterskapene og den fine
innsatsen både innendørs og på ba
nen i 1967. Han uttalte håpet om
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at mange unge måtte følge Bjarnes
eksempel og gå i trening med det
mål for øyet å bli en like dyktig
idrettsmann som Gunnerud.

Vår dyktige fri-idrettsmann,
Bjarne Gunnerud, har inngått ekte
skap med Marit Olsen, Kristiansand.

Vi gratulerer hjerteligst.

I..
FRA TYSKLAND

«Deutsche Geharlosen-Zeitung»
offentliggjør i nr. 1 en oversikt over
de beste fri-idrettsresultater som er
oppnådd i Vest-Tyskland 1967. Det
er en liste over de 10 beste i hver
øvelse, men vi skal her bare inn
skrenke oss til å gjengi de beste, da
det kan være av interesse for en sam
menlikning med de re'>ultater våre
egne fri-idrettsutøvere har oppnådd
i året 1967.

Det er i grunnen interessant å
sammenlikne disse resultater som
viser at styrkeforholdet stort sett er
meget likt, ja så likt at det sikkert
ville være litt aven godbit å få i
stand en landskamp mellom Vest
Tyskland og Norge i fri-idrett for
herrer, og vi tror det ville bli en
kamp som det ikke vil være lett å
spå utfallet av! Vi lar tanken gå
videre, og det skulle glede oss meget
om en slik kamp kunne bli en realitet.

Red.
100 m

1. Stier, Kiel 11.3
2. Fuchs, Nurnberg 11.4
3. Dewitz, Kiel 11.4
4. Lenz, Recklinghausen 11.5
5. Kern, Nurnberg 11.5

400m
1. Fuchs, Nurnberg 53.7
2. Lenz, Recklinghausen 54.0
3. Schanborn, Munchen 54.2
4. Heymann, Nurnberg 56.2

3000 m
1. Walter, Frankfurt 9.36.2
2. Trendel, Essen 9.43.8

1500 m
1. Schrader, Kiel. 4.04.7
2. Walter, Frankfurt 4.28.0
3. Ritzrau, Nurnberg 4.29.1
4. Trendel, Essen 4.29.2

Lengde
1. Hilger, KOln 6.29
2. Stier, Kiel 6.27
3. Meier, Essen 6.21
4. Noltig, Berlin 6.00

Tresteg
1. HHger, KaIn 12.79
2. Derkum, KOln 12.11
3. Broska, Recklinghausen .. 11.80
4. Gottemeyer, KOln 11.46

200m
1. Fuchs, Nurnberg 23.1
2. Dewitz, Kiel 23.8
3. Schwarz, Munchen 23.8
4. Lenz, Recklinghausen 24.1
5. Hilger, KOln 24.1

800 m
1. Schrader, Kiel. 1.57.1
2. Ritzrau, Nurnberg 2.06.0
3. Walter, Frankfurt 2.06.2
4. Trendel, Essen 2.09.6

5000 m
1. Trendel, Essen 16.57.6
2. Schanberg, Munchen 16.58.9

Høyde
1. Hilger, KaIn 1.70
2. Lenz, Recklinghausen 1.66
3. Gehr, Nurnberg .•........ 1.66
4. Hogrefe, Hannover 1.65

Kule
1. SUicker, Frankfurt 13.89
2. Hilger, KaIn 13.01
3. Cimander, Wurzburg 12.63
4. Popp, Frankfurt 11.61

Diskos
1. Stacker, Frankfurt 43.09
2. Cimander, Wurzburg 35.10
3. Knecht, Karlsruhe 35.00

Slegge
1. Hackbart, Hannover 33.17
2. Heitlindemann, Herford 29.11

4 x 400 m stafett
1. Nurnberg 3.49.1
2. Stuttgart 4.03.2

Spyd
1. Derkum, KOln 46.08
2. Knecht, Karlsruhe 43.13
3. Saint-Memaint, Munchen . 41.60

110 m hekk
1. Lenz, Recklinghausen 15.9

400 m hekk
1. Lenz, Recklinghausen 56.6

4 x 100 m stafett
1. Recklinghausen 45.7
2. Kiel 46.1

1000 m stafett
1. Recklinghausen 2.09.3
2. Nurnberg 2.09.4



Elektrisk
avdeling

Emballasje
avdeling

Linjemateriell for høyspenningsarmatur
for overføring og fordeling
av elektrisk kraft.
Elektrisk isolasjonsmateriell

Plast-emballasje, massivpappkasser
Stiftemaskiner for pappemballasje
«Speedry» merkepenner og merkeblekk.
Industrihansker og -forklær

Ingeniørene
NISSE N og von KRO G H

M.N.I.F. og M.R.I.F.
Kronprinsens gate 3 - O S L O

Rådgivende ingeniører i
ELEKTROTEKNIKK

IH'C'AI HeCeAeM ELBYE

MAKSJE- SELSKAP
Telefon *21 3755
Telex 1796
Postb. 42 Grefsen, Oslo 4

ETABlIRTl907 Sandakerv. 104 b

PER ONSAGER

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER
SPEKEVARER - FISKEMAT

VELKOMMEN TIL

Patentingeniør

Camilla Collets vei 4 - OSLO
Telefon 55 13 86

Medlem Norske Patentingeniørers Forening

Skedsmo Betong Fabrikk
MØRTELVERK OG PUKKVERK

Fabrikken tlf. 72 62 30
Pu kkverket tlf. 72 60 68
Hovedkontor: Nygt.41
Strømmen tlf. 711850
Innehaver: HARRY BRATHEN
Bankgiro 2263/810 - Postgiro 32975

Kongsberg Sparebank, en god
forbindelse når det gjelder alle
banktjenester i Kongsberg

KONGSBERG SPAREBANK
128 å r i byens og distri ktets tjeneste

AlS THOR DAHL

.Byens spiskammer

på bryggen i Sandefjord

Alt i møbler

H. CHRISTENSEN
Møllergt. 24 - OSLO

WILH. WILHELMSEN
O S L O

Centralbord: 423860



o. K. Elektriske
Aut. installatør i Stavanger og Hetland

HILLEVÅG - STAVANGER
Telefon 22096

A.s Eide & Eide
Murmester- & Entreprenørforretning

Torvalmenning 10 - Telefon 14370
BERGEN

Høyland Sparebank
SANDNES

Sentral bord 61 060

Mottar innskudd - Bevilger lån

Haugesund Mekaniske Verksted Als
HAUGESUND

SKIPSBYGGING
BYGGEKAPASITET: CA. 55.000 T.DW.

SKIPSREPARASJONER
DOKK-KAPASITET: CA.17.000 T.DW.

Telefon 21 320 - Telex 2475

Afs H. Koppernæs & Sønner
ALESUND

Telefon 21 130

BESØK

Dalens Kafe
HAUGESUND

Telefon 15B1

Laastad & Co. A.s
VOLVO-forhandlere

Telefon:26 655 - 22 673
HAUGESUND

T. Stueland
Jernvarer - Verktøy

Telefon 81 510
BRYNE

Bjotveits Hotell

ULVIK i Hardanger

Telefon 50

Alb. Gjørtz A.s
Bok- og Papirhandel

En gros - En detalj
Trykkeri - Bokbinderi

ALESUND
Telefon 22755

Borgund Sparebank
ÅLESUND

Egen formue 1/1 1967 kr. 3.385.000.
Forvaltningskapital » 132.000.000.-

Intersped A.s
Telegr.adr.: INTERSPED - Telefon 17750 -12 720 -13 933

BERGEN
Spedisjon - Fortolling - Transport

SKIPSMEKLERE

Døves Trykkeri A.5, Bergen


