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RESOLUSJONER fra landsmøtet
VEDR. DØVEUNDERVISNINGEN
(Stilet til Kirke- og undervisningsdepartementet.)

Norges døve og sterkt tunghørte. samlet til landsmøte i Trond
heim, henstiller til det æretedepartement, i samarbeid med skole
myndighetene og Norske Døves Landsforbund å søke å finne fram
til en ordning som såvidt det er mulig kan forhindre at barn
som får sin skolegang i hørselsklasser ender som isolater i det
hørende samfunnet.
Vi har med bekymring fulgt utviklingen, og vi frykter at den inte
grerte undervisningen vil skape mange og alvorlige problemer
for døve og tunghørte utgått fra hørselsklassene. Dette bør fore
bygges, og vi anser det av største betydning at en tilstreper å
finne fram til en ordning som gjør at ungdommen fra disse klas
sene vil finne en dør åpen til de voksne døves og tunghørtes fel
lesskap.

VEDR. FJERNSYNSPROGRAMMENE
(Stilet til NRK-Fjernsynet,
Kirke- og undervisningsdepartementet og Sosialdepartementet.)

Norges døve og sterkt tunghørte, samlet til landsmøte i Trond
heim, henstiller til ledelsen for norsk fjernsyn og myndighetene
å sørge for at viktige opplysninger og meldinger som blir sendt
i fjernsynet, i størst mulig utstrekning blir gjort tilgjengelige for
også dem som er hørselshemmet, på den måten at slike program
mer i størst mulig utstrekning blir tekstet. Vi finner det diskri
minerende og uforsvarlig at en statsinstitusjon skal disponere
slik at viktige ting som angår helse, arbeidsforhold, nye trafikk
bestemmeiser, trygdeordninger og liknende skal forbeholdes dem
som hører normalt, mens tusener av døve og tunghørte blir
holdt utenfor.
Vi verken venter eller forlanger at alle fjernsynssendinger sakl
bli tekstet, men vi venter at det blir foretatt en vurdering av
programmene, og at en går alvorlig inn for å tekste de program
mene som har særlig betydning for allmennheten.
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Louise Holwech (stående) besøker kolonien.
Sittende til høyre ser vi lederen, Mette Finnerud.

Vi skal på bytur,
vg forventningene er store.

På feriekoloni med døve barn
Populært tiltak som bør følges opp!

I tiden 5. - 28. juli ble det holdt
feriekoloni for døve og sterkt tung
hørte barn på Andebu ved Tøns
berg. Dette tiltaket ble satt i gang
av Louise Holwech, og med stor
velvilje fra styrer Odd Lillehaug og
Hjemmet for Døve, som lånte ut to
av småhusene, kunne dette la seg
gjøre.

Den daglige leder av kolonien var
Mette Finnerud fra Drammen, som
ble assistert av Gunn Lepsøe, Nes
odden, Solveig Furst, Asker, og
undertegnete. Vi hadde en koselig
tid i Andebus landlige omgivelser,
og med 12 barn i alderen 3 - 7 år,
fikk vi ingen tid til å kjede oss!

Vi had,de som sagt 2 hus til dis
posisjon, og vi var 2 tanter og 6 barn
i hvert hus. Vi drev jo en del be
skjeftigelse med disse små, slik som
maling, klipping og tegning, især
når været sa at vi måtte være inne.
Var været fint, kledde vi av alle
l;>arna og hadde fingermaling ute.
Men det ble ikke bare med fingrene
de malte, men med hele kroppen, så
de så ut som noen levende fargekart
alle sammen. Da tok vi ut baljer og

vann, slik at de kunne bade, og
dette syntes barna var meget festlig.

Vi hadde også anledning til å reise
på turer med barna, og det gjorde vi
noen ganger. På den første turen
reiste vi til Tønsberg for å gå på
torget og kjøpe jordbær, og etterpå
skulle vi en tur på Slottsfjellet. Men
denne turen ble ikke slik som vi
hadde tenkt oss, for å gå i Tønsberg
med 12 barn midt i turisttrafikken,
er ikke så helt enkelt. Vi kom likevel
til torget uten større problemer, og
på torget var det mye å se på. Men
det er ikke så lett, når en er liten,
å vite at det kun er lov å se, men
ikke røre. Etter en liten stund, fikk
vi se at vår minstemann, en liten
«pode» på 3 år, sto og koste seg med
et eple. Ingen av oss hadde kjøpt
det. Vel, så måtte han ha tatt det!
Og vi måtte jo til å beklage dette
overfor mannen som eide boden, vi
forklarte at barna var døve, og ikke
forsto at dette var galt. - Det gjorde
ingen ting, sa han, og attpå til ga
han alle 12 barna hver sin appelsin,
for han syntes det var så trist at de
ikke hørte.

Men dette var ikke alt vi opp
levde den dagen. Da vi sto og stu
derte på hvordan vi skulle komme
opp til Slottsfjellet, begynte det å
regne. Det øste ned, og vi måtte søke
tilflukt på nærmeste konditori. Etter
at barna der hadde fortært hver sin
bolle og brus, ville de ikke sitte stille.
De begynte å løpe rundt. Jeg kan

Lille Torbjørn syntes av og til
at livet kunne være litt vanskelig.



ikke si annet enn at vi var glade da
det sluttet å regne så vi kunne for
late konditoriet.

Etter denne turen bestemte vi oss
for at vi neste gang skulle planlegge
nøye og heller betale litt mere for å
komme på tur. Og det gjorde vi. Vi
bestillte en liten buss og reiste til
Verdens Ende på Tjørnø. Der så vi
på alle dyrene i dyrehagen, og barna
syntes dette var veldig morsomt.
Etterpå fikk alle barna hver sin
svømmevest på seg, og så gikk vi ut
på skjærene og badet. Denne gang
var det ingen sak for oss tanter, for
vi hadde veldig god hjelp av buss
sjåføren. Han var så snill og hygge
lig, han badet og lekte med barna
hele dagen.

Noen dager før vi skulle reise
hjem, hadde vi avsluttingsfest for
barna. Vi laget «pong-pong»-er med

godt i, og vi hadde bestemt at festen
skulle være ute. Dagen opprant med
strålende solskinn. Vi skulle ha pøl
ser, is og brus. Pølsene og isen fikk
vi av husmor på Hjemmet for Døve,
noe vi var meget takknemlig for.
Og brusen skrev vi til Tønsberg
Bryggeri om vi kunne få, og de var
så hyggelige at vi fikk en hel kasse!
Vi hadde «pølsebod», og barna spiste
og koste seg!

Jeg synes dette med feriekoloni
for døve og sterkt tunghørte barn
var et meget godt tiltak. Og jeg tror
at barn, især disse barna, har veldig
godt av å komme sammen med like
stillte, for som vi alle vet, blir de
ofte isolert blant andre. På denne
feriekolonien var vi alle like.

Jeg håper at liknende tiltak skal
kunne la seg ordne i årene framover.

Unni Johansen.

sine informasjoner fra folk som står
med begge bena i den hørende ver
denen og som ikke kjenner proble
mene fra «innsiden». Det er kanskje
også grunn til å frykte at ansvaret
for denne serien er lagt i hendene på
folk som forfekter noe så tvilsomt
som integrert undervisning av sterkt
hørselskadde barn.

Forhåpentlig er vår frykt ugrun
net. Vi skal med glede spise vår
gamle hatt dersom programmet blir
godt - sett fra de sterkt hørselskad
des synsvinkel.

Altså: Alle våre lesere på plass
foran TV-skjermen tirsdag 3.septem
bel' kl. 20.30!

Th. S.

Avskjedsgudstjeneste

og -fest

Nå kommer avlesingskurset i fjernsynet!
FOR

HOVEDPREST
C. BONNEVIE-SVENDSEN

Alle bladets lesere bør prøve å få
anledning til å følge den program
serien som starter i fjernsynet tirs
dag 3. september kl. 20.30. Program
met har fått tittelen «Døv i en hø
rende verden», og de som har an
svaret for tilretteleggelsen er Gudrun
Simonsen og Sten Rune Sterner.
Programmets varighet er 40 minut
ter.

Så vidt vi vet, er dette innlednin
gen til det lenge planlagte munnav
lesingskurset i fjernsynet, et pro
gram som har vært sterkt diskutert
og omtalt på forhånd, blant annet
her i bladet og i Stortinget. Statsråd
Bondevik har flere ganger nevnt det
som et eksempel på fjernsynets vilje
vil å hjelpe døve og tunghørte til å
få større utbytte av vanlige fjern-

synsprogram - mens folk innen vår
organisasjon har gitt uttrykk for at
forsøket er dømt til å mislykkes 
fordi det ikke er mulig å avlese van
lige fjernsynsprogram.

Men når programmet nå kommer,
bør vi gjøre vårt ytterste for å få
utbytte av det. Det er blitt antydet
at en vil legge stor vekt på å spre
kjennskap til de hørselhandikapte og
deres situasjon i samfunnet gjennom
dette programmet, og det er sikkert
denne delen som vil få størst betyd
ning, men i skrivende stund kjenner
vi ikke til om voksne døve har fått
anledning til å være med på tilrette
leggingen, om de som står for pro
grammet har vært i kontakt med
Norske Døves' Landsforbunds TV
utvalg, eller om seerne skal få alle

Det vil bli holdt avskjedsguds
tjeneste for pastor Conrad
Bonnevie-Svendsen, søndag 8.
september i Døves kirke, Oslo,
kl. 11.00.

*
Om kvelden blir det avskjeds
fest i Frimurerlogen, Nedre
Vollgate 19,
kl. 18.00 (presis).

*
Det blir tale av Bonnevie-Svend
sen. Hilsener fra forskjellige
foreninger.
Bevertning.

Entre kr. 10.00 pr. person
Arr.: Døves Menighet
og Oslo Døveforening.

ørsta Samvirkelag
Telefon 30

ØRSTAVIK

Støtt Døvesaken!

Einar M. Gaard A.s

HAUGESUND

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentralbord 2665
FLEKKEFJORD
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ANSETTELSER I FORBUNDET
Eilif Ohna, John Vigrestad og Thorbjørn Sander

ansatt som fulltidsarbeidere i Norske Døves Landsforbund

Landsmøtet i Norske Døves
Landsforbund 1968 i Trondheim fat
tet blant annet den viktige beslut
ning å utvide forbundets virksomhet
ved å ansette ytterligere tre arbei
dere i full stilling.

Landsstyret har - med landsmø
tets tilslutning - foretatt tilsettin
gene, og de tre arbeidere er allerede
fra midten av august måned i fullt
arbeid.

EILIF OHNA

er tilsatt som døvekonsulent med
kontor ved forbundskontoret i Ber
gen. Han er 47 år, gift, har to barn
og er bosatt i Bergen. Han er døv og
har vært knyttet til arbeidet i Bergen
like siden han som ung mann kom
til Bergen etter endt skolegang. Han
har deltatt meget aktivt i arbeidet
i de døves samfunn, kom tidlig med
i styret i foreningen og var i flere
perioder dens energiske formann.
I 1959 kom han med i landsstyret
og ble straks valgt til formann. I
forbundet har han lagt ned et meget
verdifullt arbeid, inntil han gikk av
som formann i sommer, for å bli
døvekonsulent.

Ohna har en meget solid erfaring
fra praktisk døvearbeid bak seg.
Han er kjent med så å si alle sider
av døvearbeidet, og ikke minst har
han som formann i forbundet opp
nådd kontakt med svært mange men
nesker utenfor Norske Døves Lands-
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forbund og representert forbundet
på en framragende måte.

Ohna vil som døvekonsulent få
som hovedoppgave å yte personlig
hjelp og veiledning til døve som har
behov for det. Likeledes vil han
gjennom regelmessige reiser få som
oppgave å bistå lokalforeningene
med deres arbeid. Han vil dessuten
inntil videre få som særoppgave å ta
seg av ungdomsarbeidet i samråd
med kontaktmannen for ungdoms
arbeidet. Videre skal han legge opp
arbeidet med foreningslederkurs.

Ohna får som sitt arbeidsdistrikt
fylkene fra og med Nord-Trøndelag
i nord til og med Aust-Agder i sør.
Han vil i løpet av høsten gjennom
føre flere dagers besøk til hver av
lokalforeningene i distriktet.

Ohna er allerede begynt arbeidet
på sitt nye kontor i Møllendalsveien
17, Bergen. De døve i hans distrikt
som ønsker hans hjelp i forbindelse
med personlige spørsmål, kan hen
vende seg til ham. Det er best å
skrive på forhånd og avtale tid,
fordi han av og til vil være på reise.

JOHN VIGRESTAD

er tilsatt som døvekonsulent ved
landsforbundets nyopprettete Oslo
kontor. Han er 51 år, gift og har to
barn. Vigrestad er født i Stavanger,
ble døv i ll-årsalderen og gikk der
etter på døveskole. Etter å ha bodd
hjemme i Stavanger noen år og del-

tatt aktivt i døveforeningens ar
beid der, flyttet han i 1938 til Oslo.
Han har senere på forskjellige måter
vært knyttet til arbeidet i Oslo
Døveforening. Siden 1959 har han
vært medlem av landsstyret, mest
som nestformann. I de senere år vil
han være mest kjent for sitt iherdige
arbeid for å skaffe bedre vilkår for
døve fjernsyns-seere. Som formann
i forbundets TV-utvalg har han
vært en «nøkkelmann» for oss når
det gjelder å få de døves ønsker
m.h.t. fjernsynsprogrammene fram
til N.R.K. - Etter sin debut som
program-leder i et fjernsynsprogram
nylig, går han nå under navnet <<TV
sjarmøren».

Vigrestad går inn i den nye stil
lingen med solid grunnlag når det
gjelder kjennskap til de døves pro
blemer. Han vil som hovedoppgave
få arbeidet med å yte personlig hjelp
og veiledning til døve som trenger
det. Gjennom regelmessige reiser i
sitt distrikt vil han få som oppgave
å bistå lokalforeningene i deres ar
beid. Han vil dessuten få som sær
oppgave å ta seg av TV-spørsmål.
Han skal i særlig grad stå til dispo
sisjon for forbundets filmutvalg.

Vigrestad får som sitt arbeids
distrikt det østenfjellske Norge, fra
Hedmark i nordøst til og med Tele
mark i sør-vest. I løpet av høsten
vil han gjennomføre flere dagers be
søk hos hver av foreningene.

Vigrestad er allerede begynt i sitt
nye arbeid ved forbundets Oslo-kon
tor. Etter hyggelig avtale med Oslo
Døveforening, er vårt kontor inn
redet i Sven Brunsgate 7, Oslo. Vi
har fått to kontorrom i første etasje,
og det er meningen å få ansatt en
kontordame snarest mulig i deltids
stilling, slik at kontoret kan ha regel
messig åpningstid, selv om konsu
lenten skulle være bortreist. Som
nevnt ovenfor, skal Vigrestad også
prøve å gi personlig hjelp til døve
som trenger det. De som ønsker det,
kan derfor skrive til ham og treffe
avtale med ham - eller ta sjansen på
å oppsøke ham på kontoret uten for
håndsavtale.



SEKRETÆR FOR DØVEKONSULENT

Ved Norske Døves Landsforbunds Oslo-kontor skal det opprettes

en deltidsstilling som sekretær for døvekonsulenten.

Den som ansettes, må beherske de døves tegnspråk og helst kunne

maskinskriving. Vedkommende må regne med å utføre tolketjeneste

for døve. Utvidelse av stillingen kan bli aktuell.

Skriftlig søknad med eventuelle attestkopier sendes Norske Døves

Landsforbund, Oslo-kontoret, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1, innen 10. septbr.

THORBJØRN SANDER

er tilsatt som redaktør i Norske
Døves Landsforbund og knyttet til
forbundskontoret. Han er 40 år, gift
og har 6 barn. Han er fra Sør-Odal,
ble døv i 9-årsalderen, gikk deretter
på Skådalen døveskole og senere på
yrkesskolen for døve i Bergen. Han
gikk så gjennom typograflære, tok
svennebrev som setter i 1951 og
senere håndverksbrev. Siden 1951
har han vært arbeidende faktor ved
Døves Trykkeri Als, inntil han slut
tet der i august d.å. for å gå over i
redaktørstillingen.

Sander er ingen ukjent mann i
norsk døvearbeid. Han hadde ikke
vært lenge i Bergen før han «oppfant»
opplysningsarbeidet i Bergen. Døve
forening ved å foreslå at det ble opp
rettet en opplysningskomite. Han
ble like godt formann i komiteen,
for å være sikker på at det ble gjort
skikkelig arbeid der. Dette med opp
'lysning har fulgt ham siden. A spre
opplysning. blant sine skjebnefeller
om likt og ulikt - og å spre opplys
ning blant hørende om de døve 
har i mange år vært hans hoved
interesse. Ganske naturlig har han
vært redaktør av «Tegn og Tale»
mesteparten av tiden fra 1950 fram
til i dag og virkelig gjort en sterk
innsats på denne fronten. Inri i styret

kom han ikke før i 1959 (hans søte
kone tok opp plassen for ham før den
tid) - men så tok han like godt for
mannsklubben fra 1961 og holder på
den fremdeles. Det grepet har vært
framragende godt, og det skal vel
ikke bli så helt lett for hans etter
følger å følge opp arbeidet.

I landsstyret har han merkelig nok
ikke vært. Forklaringen på dette
ligger i at han som funksjonær ved
trykkeriet ikke har hatt lett for å bli
valgbar til landsstyret.

Sander vil som redaktør i forbun
det fortsette som redaktør for Døves
Tidsskrift, og bladet vil vel etter
hvert bli utvidet i samsvar med de
økonomiske muligheter. Han vil vi
dere bli redaktør for Døves Årbok
og for den nye tegnhåndboken. Han
skal også utarbeide plan for kom
mende tegnkurs og mulige andre
kurs. Dessuten skal han i særlig grad
ha ansvar for opplysningsarbeidet
utad, sammen med forbundssekre
tæren.

Også Sander vil komme til å få
noen reisevirksomhet, uten at han
blir lfnyttet til noe bestemt distrikt.
Han er allerede på plass i sitt nye
kontor i Møllendalsveien 17, Bergen.

Felles for de tre nye arbeidere i
forbundet er deres lange og solide
erfaring i arbeidet blant døve.
Gjennom daglig omgang med døve
og deres problemer er de nøye kjent
med «hvor skoen trykker». Tallrike
opphold ved kurs og konferanser
både på norsk og nordisk plan har
gitt alle tre rik mulighet til å opp
leve døveproblemene satt under de
batt. Det er derfor med gjennom
tenkte synspunkter på de ulike pro
blemer de tre herrene nå setter sine
føtter under nytt skrivebord. Det er
mitt håp at de ikke lar føttene hvile
altfor lenge under disse bordene,
men at alle tre blir å finne travelt

opptatt i det levende arbeidet blant
landets døve. Felles for dem alle er
deres levende tegnspråk og mimikk.
De har lett for å forstå de døve, og
de døve har lett for å forstå dem og
føle kontakt med dem. Denne egen
skap gir de tre det beste grunnlag
for å yte godt arbeid, og det er med
et inderlig ønske om framgang i de
døves vilkår i Norge at landsforbun
det nå sender Ohna, Sander og
Vigrestad ut i arbeidet.

Til landets døve og sterkt tung
hørte og til alle landets lokalfore
ninger vil jeg til slutt si: Ta vel imot
dem - og bruk dem flittig. Jeg tror
de tre blir stadig bedre ved flittig
bruk!

Albert Breiteig.

Skraphandler,
døveprest . ..

Programmet om pastor Bonnevie
Svendsen, som ble sendt i fjernsynet
mandag 26/8, ble en hyggelig opp
levelse - for det var tekstet. Tekstin
gen gjorde at de 45 minuttene ble
meget interessante.

Men aldri har vi opplevd maken
til teksting! Å la teksten stå så lenge
på skjermen, er meningsløst. Det
kan ikke være i noens interesse å
venne de hørselskadde til et slikt
lese-tempo. Skal noen programmer
tekstes spesielt for dehørselskadde,
må en ta sikte på normalt lesetempo
- og et noe forenklet språk. Vi skal
jo følge med også i andre program
mer, både i fjernsyn og på kino, vi

_ skal kunne avlese folk som taler med
noe nær normal fart i vår daglige
omgang med hørende, og likeså skal
våre tolker holde en viss fart. Det
er derfor av vesentlig betydning for
oss alle at vi «trimmer» for å kunne
holde tempoet.

Vi er fullt oppmerksom på at
teksten på langt nær dekket alt som
ble sagt i dette programmet. For
håpentlig ble det sagt noe om at det
også finnes en god del døve som kan
bruke språket som verktøy for tan
ken. I dag, når vi til og med kan
vise til at det finnes døvfødte stu
denter med glimrende språkkunn
skaper, bør en ikke uttrykke seg slik
at folk sitter igjen med den oppfat
ning at alle sterkt hørselskadde er

-språk-invalider. Th. S.
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JUBILEUMS-LANDSMØTET I TRONDHEIM

REKORD-DELTAKELSE
OG FLOTT PROGRAM

glede og utbytte av å være med på
landsmøtet, at de ville bli fornøyd
med programmet, og at alle ville
reise hjem igjen med gode minner
fra Domkirkebyen.

Sosialrådmann Reidar Lysetp hils
te fra Trondheim kommune. Han
uttrykte sin glede over at lands
møtet var lagt til hans by i jubileums
året. Hans inntrykk var at NDL var
en frisk 50-åring. - I Trondheim
blir det gjort meget for de døve.
Byen har døveskole, vakker døve
kirke, hytte, forening, aldershjem og
idrettslag for døve, og innsatsen fra
de døves side er stor. Det blir ut
ført sosialt arbeid av stor verdi. For
Norske Døves Landsforbund er en
av de fremste oppgavene å vinne for
ståelse for de døves problemer, og
den som har fått kjennskap til hva
forbundet arbeider med, må få inn
trykk av at det arbeides godt.

Deltakerne i land3møtet vil i
Trondheim finne en by i sterk vekst.
I mai i år var innbyggertallet kom
met opp i 122.000, en øking på
nesten 11.000 i den siste tiden. I
1967 ble· det ferdig 1.740 leiligheter,
men dette var likevel for lite, så det
må stadig satses mere i boligbyggin
gen. Byen er snart tusen år gammel.
Domkirken og Munkholmen er to av

Sentrum Hotell og Folkets Hus (sentrum for landsmøtet i Trondheim.)

åpningen av landsmøtet neste dag,
etter et jevnt innsig av deltakere fra
fjern og nær til landsmøte-kontoret
i Folkets Hus. Det var ordnet greit
med innkvarteringen, slik at lands
styret og representantene fikk bo
mest sentralt, på Sentrum Hotell,
med gjennomgang til Folkets Hus,
hvor såvel møtene som festene ble
holdt, og hvor også landsmøtekon
toret hadde tilhold.

Torsdag 11. juli ble programmet
innledet med bekransing av tidligere
forbundsformann Helmer Moes grav
på Lademoen kirkegård (referert i
forrige nummer). Derfra dro en så til
åpningsmøtet i Sentrum kino (Fol
kets Hus).

best vet hvor skoen trykker, og der
for er det også vi som bør rådspør
res. - Greftegreff uttrykte til slutt
håpet om at deltakerne ville få mye

kan for at samfunnet
løse oppgavene

oa
vi

til

Vi vil gjøre hva

skal hjelpe oss

APNINGSMØTET:

Norske Døves Landsforbunds 17.
landsmøte ble avviklet i Trondheim
i dagene 11.-13. juli, 50 år og 2 må
neder etter at forbundet ble stiftet
samme sted. Arrangøren, De Døves
Forening i Trondheim, hadde lagt
opp et godt program for jubileums
landsmøtet, som også skulle markere
avsluttingen av forbundets jubi
leumsfestligheter, og med ca. 350
deltakere på avsluttingsbanketten,
er det vel satt en rekord som det kan
bli vanskelig å slå, særlig når en tar
i betraktning hvor mange døve det
bor i Trondheim og omegn. Men ar
rangøren kom fint fra det store ar
beidet!

Etter at landsstyret hadde hatt
møte hele 10. juli, var det klart for

Det var godt frammøte da for
mannen i hovedkomiteen for lands
møtet, Halvor Greftegreff,på vegne
av De Døves Forening i Trondheim
ønsket velkommen til landsmøtet i
Trondheim, det 17. i Norske Døves
Landsforbunds historie. Han rettet
en varm takk til Trondheim kom
mune for mottatt tilskott på kr.
8.000.- til arrangementet, og for at
kommunen hadde beæret landsmø
tet med flagging i byen. 34 represen
tanter var kommet for å delta i for
handlingene som foreningenes ut
sendinger, fra Harstad i nord til
Kristiansand i sør. Landsmøtet
skulle denne gang holdes i jubileets
tegn. Norske Døves Landsforbund
har brøytet vei, har økt sin akti
vitet og har satset stort på den kul
turelle sektor innen døvearbeidet.
Men det gjelder også stadig å arbeide
·for å gjøre myndighetene oppmerk
som på at NDL er den rette organi
sasjon å ta kontakt med når det
gjelder saker som angår de døve og
de sterkt tunghørte. Det er vi som
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byens mest kjente severdigheter.
Norges Tekniske Høyskole med
1.300 studenter setter også sitt preg
på byen, som er en typisk skoleby.
Byens budsjett ligger på 160 mill.
hvorav 36 mill. er avsatt på sosial
budsjettet, og en god del av dette
kommer de yrkesvalghemmete til
gode.

Sosialrådmannen ønsket på kom
munens vegne lykke til med for
handlingene og vedtakene på lands
møtet. Han beklagde at det regnet,
men han ville minne om at over
skyene er himmelen alltid blå. Del
takerne ville forhåpentligvis, til
tross for regnværet, få et godt inn
trykk av byen, en by som har fram
tiden foran seg.

Neste taler var formannen i
Norske Døves Landsforbund, Eilif
Ohna. Endelig er dagen kommet 
begynte han - 2 lange år er gått siden
forrige landsmøte. Men det er ikke
alle som har synes at tiden har gått
sent. For dem som arbeider i for
bundet og i foreningene, har tiden
gått fort.

Kjernen i landsmøtet er forbun
dets beretning, regnskap og valgene.
Men også debatten om veien videre.

Med andre ord: Her presenterer vi
hva vi har gjort, og her avgjør vi
hva vi skal gjøre. Men vårt lands
møte er meget mere enn dette. Vi
ser at mange er kommet for å treffe
hverandre - fra alle kanter av lan
det. Mange kommer fra mindre ste
der, hvor de er ensomme og hvor de
ikke har foreninger. De kan ikke
møte som representanter, men de
kommer likevel, for å se hva som er
gjort, osv., men kanskje kommer de
først og fremst for å oppnå kontakt
med skjebnefeller, kontakt som de
vanligvis må unnvære. På hjem
stedet føler de seg ensqmme. De har
store problemer med kontakten med
de hørende. For disse er 2 år meget
lang tid. De har sett fram til dette
landsmøtet, hvor de kunne komme
sammen med skjebnefeller og snakke
uanstrengt på sin egen måte.

Hvorfor er landsmøtet i 1968 lagt
til Trondheim? Jo, her ble Norske
Døves Landsforbund stiftet for 50 år
siden. Det er et stort jubileum, og
byen her er det rette .sled.et å kire
dette jubileet. Jeg vil på forbundets
vegne rette en takk til Trondheim
kommune og til byens døveforening
for at de har gjort dette arrange
mentet mulig. Dette landsmøtet vil
ikke bli glemt. Jeg erklærer med

dette Norske Døves Laiidsforbunds
17. landsmøte for åpnet.

Forbundssekretær Albert Breiteig
var neste taler, og emnet var «Aktu
elle arbeidsoppgaver». Innlednings
vis nevnte han hva vi har av barne
skoler for døve i dag. Fremdeles har
vi 8-årig'barneskole, som for 60 år
siden. Tidligere var dette ett år
mere enn de hørende hadde, mens
det etter overgangen til 9-årig skole
er ,blitt ett år mindre enn tilbudet til
de hørende. Altså har de døves situa
sjon faktisk forverret seg i de senere
årene. - Vel, vi kommer nok til å f.å
10·årig barneskole for døve. Dette
må bli gjennomført så fort som
mulig. Vi venter utålmodig på myn
dighetene.

Barneskolen legger grunnlaget for
de voksne døve som forbundet vårt
skal arbeide for og blant. Det er
klart at de døve må få bedre under
visning, og NDL har arbeidet meget
for å påvirke utviklingene på dette
området. Det gjelder å få utvidet
skoletilbudet. Det er ikke tilfreds
stillende at de døve skal måtte vente
til de er 7 år gamle før de har krav
på å få undervisning. De må bli tatt
hånd om på betryggende måte før
de er 7 år. (Forts. side 18)

S. O. f/TRAN

Aktiese/skabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

Fredrikstad Monterings Co.
. & Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 20080

TRONDHEIM

KORGEN
Etablert 1890

Båter - Møbler - Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

Godt utvalg

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANG ER

Joh. L. Bremnes A.s
Torvet, SVOLVÆR - Telefon 108
Telegramadr. Bremnes

MANUFAKTUR - SKOTØY - EKVIPERING
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Asbjørg og Torodd Evjen Olsen med barna Olal (7 år), Ingvar (5 år) og Signe Bodil (l år)

Samtale med døvekapellan T. Evjen Olsen

Byplankontoret har 2 ganger forkastet
planene for ny døvekirke i Oslo

- Det er nå vel 4 år siden jeg flyt
tet hit til Oslo, og jeg synes det har
vært interessant å være her. Til å
begynne med var det litt vanskelig
å få ordentlig kontakt med de døve.
I en storby, hvor det er så mange
døve, blir en jo ikke så lett kjent
med den enkelte som på mindre ste
der. Men nå går det meget lettere,
synes jeg, og det er jeg glad for.

- Du venter vel svært på at det
skal bli bygd ny døvekirke i Oslo.
Hva er grunnen til at det går så
sent med planene?

- Det er litt vanskelig å svare på
dette akkurat nå. Planene var ferdig
for lenge siden, som det også har
stått i avisene. Men dessverre har
Byplankontoret forkastet planene to
ganger. Vårt mål er å få bygd en fin
døvekirke i renessanse-stil, som skal
romme kirkesal, menighetslokale,
kjøkken, prestekontor, og ellers alt
på ett sted. Det er mitt inderlige håp
at arbeidet med kirken må komme
i gang så fort som det er mulig. Jeg
synes det er sørgelig om vi skal fort
sette å ha det som nå i lengere tid
framover.

- Du er jo også opptatt av ung
domsarbeidet. Hva synes du om
dagens ungdom?

- Ærlig talt, så synes jeg at den
døve ungdommen er meget bra, sær
lig om en sammenlikner dem med
den hørende ungdommen. Men det
vil være bra å få de unge inn i styrer
osv. - å gi dem tillitsverv. I fore
ningslivet har vi ellers de samme
problemer som de hørende har i sine
foreninger, f. eks. når det gjelder for
holdet eldre kontra yngre krefter.

- Hvilke tillitsverv har du ved
siden av din stilling som døvekapel
lan ?

- Jeg kan nevne at jeg sitter som
protokollfører i styret for Oslo
Døveforening. Jeg er med i 0kono
mirådet for Oslo Døves Ungdoms
klubb. Så er det Menighetsrådet.
Sist, men ikke minst, er det Oslo
Døves Ungdomsklubb. Når denne
klubben har sine møter, går jeg så
ofte jeg kan. Dette for å få kontakt
med de mange unge hørselsvekkete
som går på skole her i byen. Vi har
også en annen, liten klubb, Oslo
Kristelige Skolelag for Hørselsvek
kete. Denne ble startet i fjor høst,
og det er Odd-Inge Schrøder som er
forma-nn i klubben. Han er jo blitt
kjent for sine flotte skole-eksamener,
og yi er alle stolt av ham. I denne
klubben har vi møter med sterkere
kristelig preg, og vi samles hjemme
hos meg en gang i måneden. Der
prøver vi å belyse 'de problemene

- Hvordan gikk det til at du ble
døveprest - var det noen i din fa
milie som var døv, slik at du ble
interessert?

- En gang i min studietid var jeg
ute på en liten reise, og da kom j·eg
til Andebu. Jeg ble der sterkt grepet
av det jeg så, og dette besøket ble
avgjørende.

- Hvordan gikk det så?
- Jeg tJk teologisk eksamen i 1961,

og min far, som var en gammel venn
av biskop Birkeli, som da bodde i
Stavanger, oppfordret meg til å ta
den ledige stillingen som hjelpeprest
for døve i Stavanger. Ved siden av
dette var jeg ansatt som hjelpeprest
ved Kampen småkirke i Stavanger.

- Var det ikke vanskelig å lære
tegnspråket? Hvordan har du lært
det?

- Jo, det var nok ikke lett. Min
første lærer i tegnspråket var Gabriel
Rafoss. Senere fikk jeg også god
hjelp av pastor Hammer, og natur
ligvis har jeg lært litt av hvert av
nesten alle døve jeg har snakket med.

- Hvor er din kone Asbjørg fra,
og hvordan traff du henne?

- Min kone er fra Jæren. Hun var
sykepleierske på Akers sykehus da
jeg ble kjent med henne.

- Det var altså kjærlighet ved
første blikk. Hvor lenge har du vært
her nå, og hvordan trives du i
«tigerstaden» ?

En av dem som er mest på farten
for å besøke døve, er 1)astor Torodd
Evjen Olsen, døvekapellanen for
Østlandet. Det er svært få som kjen
ner de døve på østlandet så godt
som ham - men hvor mange er det
som kjenner pastor Evjen Olsen?
Hvor mange er det som kjenner fa
milien hans, grunnen til at han ble
døveprest, hans arbeid, osv.? - Det
er sikkert mange som er interessert
i å bli bedre kjent med ham, og vår
Oslo-korrespondent har derfor av
lagt familien et besøk for å spørre
ham ut.

Først vil jeg få presentere familien
Evjen Olsen. Presten selv kjenner
nok de fleste. Hans kone heter
A'3bjørg. Så har vi sønnene Olaf og
Ingvar, henholdsvis 7 og 5 år gamle.
Sjokolade-brune øyne .og rødblondt
hår - altså mamma opp ad dage.
Den minste av familiemedlemmene
er hjerteknuseren Signe Bodil, 1 år
gammel og hele familiens øyestein.
Og hun benytter da også enhver
anledning til li henlede oppmerk
somheten på seg.

- Hvor er du født? pastor Evjen
Olsen?
; - Jeg er født i Kina, hvor min far
Var misjonslege. På grunn av krigen
der måtte hele familien flytte tilbake
til Norge. Jeg var da 16 år gammel,
og vi slo oss ned i Mandal.
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De døves

musikk

I forrige nummer av bladet ut
taler redaktør Thorbjørn Sander at
skrivingen ble hans musikk. På sitt
«piano», skrivemaskinen, uttrykker
han sine tanker og følelser for alt det
som ligger ham på hjertet, og han for
midler stoffet slik at mange ·av oss
«lytter» interessert til hans «toner».

Imidlertid vet vi at langt fra alle
døve kan si at pennen eller skrive
maskinen er instrumenter de med
utbytte kan spille på. Derfor ble ut
talelsen om Sanders musikk nærmest
et stikkord for meg til å gi uttrykk
for noe som jeg i flere år har tenkt på.

l mine samtaler .. med døve og
sterkt tunghørte, kommer det fram
at bare ytterst få har utbytte av
musikk. Sterkt tunghørte sier at de
ingen glede har av musikken, selv
om de, når radioen står på for fullt,
kan høre den.

For de fleste hørende er, musikk
til glede og berikelse, noe de ikke
kunne tenke seg å være foruten.

Jeg vil påstå at det er en «musikk»
som kunne bli til like stor glede og

som melder seg for de unge som bor
hjemmefra. Vi vil gjerne hjelpe. dem
gjennom vanskelighetene ved å gi
dem vår støtte. Da vi startet, var
vi bare 6-7 personer, mens det nå
deltar opptil 15--:20 på møtene. De
aller fleste av disse går på Briskeby
skole for hørselsvekkete.Kjell Omahr
Mørk var også med før 'han dro over
til USA, og med ham var det mye
moro. En kjekk kar! Vi følger nå
interessert 'med i. hvordan det går
med ham på Gallaudet.

*
Klokka har gått. fort mens jeg

har~sittet'og'snakket,. med pastor
Evjen Olsen, Jeg må ta adjl(!. Men
jeg har' iallfall Jått stoff nok til å
pres~ritere familien for Døves Tids-
skrifts lesere. .Karin Je~sen...

berikelse for sinnet for døve som for
hørende. Med dette mener jeg, og
jeg mener det alvorlig: billedkunsten.

Bør alle døve begynne å male bil
der eller modellere skulpturer? 
Langt i fra. Men billedkunsten er et
oppkomme å øse av, og her er døv
heten ikke noe hinder; jeg skulle tro
- tvert om. Teaterkunsten får den
døve ikke del i, litteraturen er for
beholdt bare dem som behersker
norsk tilstrekkelig. Men billedkuns
ten står åpen for den døve med rik
dommer som vi ikke kan ha råd til
å skyve fra oss.

J eg har spurt mange døve om de
er interessert i billedkunst og om de
har vært på kunstutstilling noen
gang. De fleste svarer benektende
til begge deler. Og jeg kan så godt
forstå det; det er vanskelig å bli opp
tatt av noe som en ikke har lært å
betrakte.

Å gå gjennom et billedgalleri eller
en kunstutstilling og konstatere at
der henger et landskap med sol, der
et figurmaleri og der en oppstilling
av frukt på fat, det er ikke å se
billedkunst! Det er bare en kjedelig
beskjeftigelse som skader interessen
for kunst.

I billedkunsten er det tre ele
menter: Kunstneren, bildet og be
trakteren (den som ser på bildet).
Når kunstneren maler et gateparti,
har han som regel en hensikt med det
utover å gjøre rede for gatens forskjel
lige hus, med mennesker og biler.
·Det han har følt overfor motivet,
forsøker han å gi uttrykk for gjen
nom farger og form; derfor har kom
posisjonen i bildet så meget å si for
kunstneren; i linj.er og flater prøver
·han å meddele menneskene det som
fyller, hans sinn i øyeblikket.

Gjennom årtusener har mennesker
søkt til kunsten for å bli delaktig i
verdier som bare kunstneren kan
skape, verdier som mange.mennesker
ikke' kan unnvære,

Billedkunsten har hatt forskjel
lige uttrykksformer gjennom sin
lange historie. Bestandig har det
vært noe som tidens mennesker har
smilt av og kalt «moderne kunst».
Vi har moderne kunst i dag også, og
det er såvisst nok av dem som smi
ler. Men la oss ikke stoppe av det.
Ingen døve har råd til å si at vi
bryr oss ikke om det. Det kan nem
lig bli en stor og ny glede for den
døve, bare vi går riktig fram. Og
den eneste riktige framgangsmåten
må .da være opplysning om billed
kunst. Det kan gjennomføres.

I våre døveforeninger .må det,
etter min mening, bli regelmessige
og planmessige orienteringer om
kunst. Det må fortelles om hva
kunst er for noe og hvordan en skal
se på kunst for at det skal bli in
teressant.

Vi har kunstgallerier i de større
byene i landet, vi har et riksgalleri
som reiser rundt med førsteklasses
kunst og viser den fram i bygd og
by, og vi har skiftende kunstut
stillinger hele året igjennom. Her
behøver de døve ikke være utenfor,
her stiller de døve med like store
muligheter som i idretten! Tar vi
dette alvorlig og legger det opp med
kåserier og film i våre foreninger og
med omvisinger og orienteringer på
utstillinger, kan billedkunsten virke
lig bli det jeg håper, de døves musikk.

På samme måte som vi hin idretts
spalter i Døves Tidsskrift, la oss få
en fast spalte for kunst, med opplys
ninger om det som forekommer av
utstillinger og delvis med omtale av
disse. Nettopp i Døves Tidsskrift vil
en spalte om kunst være en selv-
følgelighet. Johan Moldeklev.

Tunghørte i TV
Onsdag 11. september kl. 21.10

kommer i fjernsynet et 35 minutters
program med tittelen: «Tunghørte.
Landets største handikap-gruppe.»
Programmet er ved Gudrun Simon
sen og Sten Rune Sterner.

Også dette er sikkert et program
som mange av vårt blads lesere vil
følge med interesse.

Stevne for døv/blinde
ble holdt på Bjerkely ungdoms

skole,·Arneberg i Solør, i tiden7.-14.
august.

Vi håper åJå reportasje fra stev
net.
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Slik så «feriehjemmet» ut da det ble innkjøpt i 1953.

beidete lover· ble vedtatt. Fra fore
ningens første lov kan nevnes at
paragraf 9 fikk denne ordlyden:
«Foreningen kan oppløses hvis 3/4
av medlemmene ønsker det. Fore
ningens pengemidler skal da etter
samråd med døvepresten anvendes
til beste for døve i distriktet.»

Protokollen fra første året (perio
den fra 15. juli 1928 til 18. august
1929) forteller at foreningen hadde
avviklet tre stevner, en juletrefest
og to styremøter. Det var holdt to
utloddinger (aven gulvlampe og et
middagsservise), som tilsammen inn
brakte kr. 365.-. Medlemstallet var
på 26. Pastor Bonnevie-Svendsen
var revisor.

Foreningen arbeidet ganske godt
fram til 1934, men da begynte mis
nøyen å gjøre seg gjeldende ved
rørende ordet «kristelig» i foreningens
navn. Det viste seg å være flertall
for å sløyfe dette, men først måtte
en i henhold til loven gå til oppløs
ning av den bestående foreningen,
hvortil det krevdes 3/4 flertall. I
1934 ble det så holdt et møte for å
avgjøre denne saken. Møtet ble le
det av pastor Bonnevie-Svendsen,
og det møtte 19 medlemmer. Resul
tatet ble at det ble besluttet å endre
foreningens navn til Østfold Døve
forening. Halvparten av foreningens
midler ble avsatt til disposisjon for
menighetsrådet, hvor Magnhild Mar
tinsen ble valgt til formann. (Hun
satt for øvrig som formann i dette
rådet helt fram til 1967, uavbrutt,
da Aslaug H. Foss ble valgt som ny
formann.) Resten av midlene fra den
tiden ble så sent som i fjor besluttet
anvendt til anskaffelse av nye gar
diner i stua på foreningens ferie
hjem, etter forslag fra pastor Bon
nevie-Svendsen.

Det første styret etter navneskif
tet i foreningen fikk denne sammen
settingen: Formann Yngvar W.

valgt som foreningens første for
mann. Det første styret fikk denne
sammensettingen: Formann Ragnar
Asplund (Saltnes), Fredrikstad.
Nestformann Odd Lohrmann. Kas
serer Magnhild Martinsen. Styre
medlem Agot Augustin (nå Hansen).
Varamenn: Alfred Kristiansen og
Jan Eriksen (Stenklopp). - Det var
pastor Svendsen som ledet dette
første møtet. Medlemskontingenten
ble satt til 5, kroner året, ·og utar" Foreningens første formann, Ragnor Saltnes.

Og slik så feriehjemmet ut i 1967. Dessverre har vi ikke noe helt nytt bilde - fra 1968 - som

viser hvordan det tar seg ut med nytt gjerde og takbelegg. Annekset og uthuset ser vi heller
ikke på bildet her.

ØSTFOLD DØVEFORENING
feirer 40 års jubileum

Søndag 15. juli 1928 møttes døve
fra forskjellige steder i Østfold til et
stevne i Fredrikstad, og under dette
stevnet ble deltakerne enig om å
stifte en forening for de døve i fylket.
Foreningens navn ble Østfold Kriste
lige Døveforening, og det meldte seg
inn 19 medlemmer på stiftelsesmøtet.
Et styre på 4 medlemmer og 2 vara
menn ble valgt, og Ragnar Asplund
(nå Saltnes), som hadde tatt initia
tivet til stiftelsen av foreningen, ble
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Styret i jubileumsåret 1968. Sittende fra venstre: Inger Johanne Jensen (kasserer).
Erling Pettersen (formann og sekretær). Odd Lohrmann (nestformann). - Stående fra venstre:

Wilbert Martinsen og Gunnar Andersen (styremedlemmer).

40 års jubilanter. Magnhild Martinsen. Odd
Lohrmann og Sofie Karlsen. som har vært med
lemmer av foreningen siden stiftelsen. (Bildet
er tatt i 1953 ved 25 års festen. som også ble
holdt på Støtvig Hotell. Larkollen. og de tre
var henholdsvis nestformann. formann og styre
medlem i 1953. Samtlige er i full vigør

fremdeles.)

Andresen. Nestformann Hans Jensen
(nå bosatt i Oslo). Kasserer Magn
hild Martinsen. Styremedlemmer:
Sofie Karlsen og Odd Lohrmann.
Varamann Agot Augustin (Hansen).
Dette styret fungerte fra 4. februar
1934.

På grunn, av navneendringen måt
te foreningen anskaffe seg nye proto
koller og regnskapsbøker. Det nye
styret tok bl. a. opp saker som inn
melding i Øst-Norges krets. ferie
hjemssaken og agitasjon for abonne
ment på Tegn og Tale. I løpet av
første år etter navneendringen ble
det holdt et styremøte (det skulle
vært holdt to, men det andre måtte
avlyses), et stevne i Halden, en
brevkveld, en gudstjeneste, og så til
slutt, årsmøte 17. mars 1935.

Det var i disse årene stor interesse
for at foreningen skulle få sitt eget
feriehjem. Det var et stadig tilbake
vendende samtale- og diskusjons
emne, men det lyktes ikke å få noen

fart på saken. I mange år lå ferie
hjemssaken nærmest i dødvannet,
fordi mødlemmene ikke kune bli
enig om beliggenheten. Alle ville at
feriehjemmet skulle ligge så nær deres
eget bosted som mulig.

Først da en nærmet seg 1953 ble
det enighet om at foreningens ferie
hjem skulle ligge på Skjeberg-kan
ten, og dette ble også den endelige
løsning på saken. I 1953 ble en liten
hytte med et gulvareal på ca. 38
kvadratmeter innkjøpt på Karlsøy
i Skjebergkilen. I årene som er gått
fra den tiden og fram til i dag har
medlemmene først og fremst kon
sentrert seg om arbeidet på dette
feriehjemmet, hvor også de fleste
møter og sammenkomster har funnet
sted i disse årene. I dag kan Østfold
Døveforenings medlemmer med
stolthet vise fram et pent og prak
tisk innrettet feriehjem, et populært
samlingssted. og feriested.

E.F.

Basarkomiteen 1955. Disse damene gjorde en
flott innsats' for feriehjemmet. Fra venstre:
Magnhild Martinsen. Margit Kristiansen. fru
Neumann Nilsen (død), Elin Martinsen og Agot

Hansen.

«Forargelsens hus» (Wilbert Martinsens ut
trykk) da det skulle rives sommeren 1958.
Store Odd. lille Odd og Erling er klar til å gå

til angrep på det fæle utedoet.

I. H. Knudsen A.s
SPORTSFORRETNING - VULKANISERING

Prinsensgt. 45 - TRONDHEIM

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Postboks 1577
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Innmeldingspenger kr. 10.- sendes pr. postanvisning. Adr.: ·Toralf Rihgsø,
Løbergsveien 5, 5000 Bergen.

Innmeldingspenger kr. 10.- sendes pr. postanvisning. Adr.: Toralf Ringsø,
.Løbergsveien 5, 5000 Bergen.

Jeg kommer, dato... . , og reiser tilbake, dato H ..

Jeg ønsker rimelig overnatting på hotell (3-mannsrom).
Jeg vil- være med på festen lørdag..

Adr. . HHHHHHH.... H.HH.H....... ..HH........ . H H..

kommer som deltaker i konkurransene ved til Unge Døves Kulturdager
Bergen 12.-13. okt. 1968.

Alder .

Alder

VELKOMMEN!!!

blir kr. 27.50 pr. seng pr. natt.
Andre tilreisende kan. ikke regne
med å få så billig hotell, men vi skal
gjøre vårt beste for å ordne det hele
på rimeligste måte.

Vi har funnet at vi må sette
kr. 10.- i innmeldingsavgift pr.
person, og disse pengene må følge
innmeldingen (du kan sende en post
anvisning for seg selv i løpet av noen
dag3r etter at du har sendt innrneIe
dingsbianketten i brev). Pengene vil
du få tilbake ved at de blir trukket
fra når' du skal betale for festen.
Men hvis du ikke kommer, får vi
mye bry, og da beholder vi de 10
kronene.

Vi minner om at innmeldings~

fristen for dem som skal delta i
konkurransene er 15. september. Til
denne dagen må også alle m::.nuskrip
ter til foredrag være sendt, samt
fotografier, tegninger og stiler for
dem som skal delta i foto-, tegne
og stilkonkurransene. (Disse skal be
dømmes på forhånd, slik at våre
dommere kan få god tid på seg.)

Husk at alt som vedrører kultur
dagene skal sendes til Toralf Ringsø,
Løbergsveien 5, 5000 Bergen.

rende «Hvem-vet-mest ?»-konkurran
sen, et gigantisk oppgjør mellom
3-m,annsll",g (guttelag, jentelag, eller
blandete lag er likestilIt). Og dette
oppgjøret med finaleomganger vil
sikkert ta noen timer. Deretter blir
det premieutdeling.

Det blir fri entre til konkurmnsene
for deltakere og for tilskuere.

Lærerskolens' kafeteria blir åpen
fra kl. 15.00 lørdag og fra kl. 13.00
søndag, og der kan en få kjøpt mat
og drikke etter behov og appetitt.

Døves Ungdomsklubb i Bergen,
Bergen Døveforening og Norske
Døves Landsforbund vil gjøre sitt
beste for at arrangementet ska.I bli
godt, og vi er overbevist om at både
deltakere og tilskuere vil få meget
hyggelige og interessante dager i
Bergen.

Nå venter vi bare på at anmel
delsene skal begynne å strømme inn.

Obs! For konkurranse-deltakerne
har vi reservert 70 sengeplasser på
hotell. Det er 3-mannsrom, og prisen

Innmelding for deltakere
Innmeldingsjrist 15. septemher

Innmelding for tilskuere
Innmeldingsjrist 1. oktober

Navn .

Navn...

Adr.. H...H H .

kommer som tilskuer til Unge Døves Kulturdager i Bergen 12.-13. okt. 1968

Jeg kommer, dato. . , og reiser tilbake, dato.
Jeg ønsker rimelig overnatting på hotell.
Jeg vil være med på festen lørdag.

UNGE DØVES KULTURDAGER
Bli med som deltaker eller tilskuer i Bergen 12.-13. oktober!

Vi minner om UNGE DØVES
KULTURDAGER 1967, som arran
geres i B,~rgen i dagene 12. og 13.
oktober, og som blir et STORT ar
rangement, hvor landets døve og
sterkt tunghørte ungdom skal få vise
sine «kunster». Om det bare blir unge
deltak~re i konkurransene, så er
selvsagt både gamle og unge hjerte
lig velkommen som tilskuere og som
fest-deltakere.

Nede på denne siden vil du finne
to innmeldingsblanketter, en for
deltakere i konkurransene, og en for
tilskuere. Fyll ut, klipp ut og send
blanketten til kontaktmannen for
ungdomsarbeidet, Toralf Ringsø,
Løbergsveien 5, 5000 Bergen. Og
pass på tidsfristen! Vi vil gjerne
ordne med hotell for deg, hvis du
trenger det, og vi vil 'gjerne vite
hvor mange som vil være med på
den store festen. Vi anbefgler at du
sender din innmelding allerede i dag
eller i morgen, så kan du være trygg.

For dem som kommer allerede
fredag 11. oktober, har vi ordnet det
slik at Bergen Døveforenings lokale,
Vestre Torvgt. 20a, blir åpent denne
kvelden. Her blir det da kameratslig
samvær, og en vil få kjøpt forfrisk
ninger, is, kaffe og mat. Vi tror sik
kert at mange bergensere er ivrige
etter å treffe utenbys venner, og at
det blir en hyggelig fredagskveld.

Lørdag åpner kulturdagenes pro
gram kl. 14.00 på Bergen off. lærer
skole på Landås, en flott skole, hvor
deltakerne skulle ha de beste be
tingelser for å utfolde seg. Flott
scene, behagelige stoler, utmerket
belysning, osv. Konkurransene (sket
sjer, komiker-show, foredrag, folke
dans, tale- og kunnskapsprøve) kom
mer som perler på' en snor utover
ettermiddagen, samtidig som en kan
få beundre resultatene av foto- og
tegnekonkurransene.

Kvelden byr på fest samme sted,
i skolens kafeteria, og foreløpig har
vi regnet med 220 deltakere på fes
ten. Prisen blir kr. 15.- for konkur
ransedeltakere og kr. 20.- for andre.
Det blir middag, dessert, kaffe. Na
turligvis blir det både underholdning
og dans, til god orkestermusikk.

Søndag kl. 11.00 blir det døve
gudstjeneste i Landås kirke, en kirke
som er blitt sammenliknet med Hol
menkollbakken, og tidlig' på etter
middagen starter. .så .den nervepir.



NYTT FRA FORENINGENE

«Kronprins Harald», som Oslo Døveforening arrangerer tur med til Tyskland dagene
4.-7. oktober.

ØSTFOLD
Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på

Støtvig Hotell, Larkollen.
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: Arsmøte på Hotell St. Olav,
I Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø-

res senere.
Des. 28, .Iør-dag: Juletrefest på Hotell St.

Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

HEDMARK/OPPLAND
MØTE

Hedmark og Oppland Døveforening hol
der møte på feriehjemmet «Mjøsgløtt» søn
dag 15. septem ber.

ST. HANS-FEST
Lørdag 22. juni holdt Hedmark og Opp

land Døveforening en riktig hyggelig St.
Hans-fest på feriehjemmet «Mjøsgløtt» med
hele 87 deltakere. Det ble servert kaffe og
deilige kaker. Det var også morsom kon
kurranse, ieik og dans. Etterpå ble det ser
vert pølse med brød og lompe. Kl. 23.30
ble det tent bål, og det ble slått ring rundt
bålet, danset og lekt «TYllen, tyven». - Ja,
det var gøy denne St. Hans-kvelden på
«Mjøsgløtt». Ref.

VESTFOLD
Lørdag 28. september: Høstfest på ferie

hjemmet «Skogstua» kl. 19.00.
Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar

Herredshus kl. 16.00.
Antakelig blir det døvegudstjeneste i Tøns

berg en søndag i november måned.
Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar

Herredshus kl. 16.00.

Høst-fest
lørdag 5. oktober
på «Mjøsgløtt»

*
Underholdning - dans.
Mat, mineralvann og øl fås
kjøpt.

Alle utenbys er også hjertelig vel
kommen til festen.

Arrangør:
Hedmark og Oppland Døveforening

OSLO

(Oslo Døveforening, Sven Brunsgate 7,
Oslo 1.)

8/9 sø: Avskjedsfest for pastor Bonnevie
Svendsen. Gudstjeneste i Døves kirke
kl. 11.00. Fest i Frimurerlogen kl. 18.00.

10/9 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
13/9 fr: Døveforeningens medlemsmøte.

Referat fra landsmøtet i Trondheim.
21/9 lø: Døves Kvinneforenings høstfest.
22/9 sø: Conrad Vogt-Svendsen innsettes

som ny hovedprest for døve, i Døves
kirke kl. 11.00.

1/10 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
4/10 fr: Døveforeningen har tur til Kiel

Hamburg, Tyskland, med hjemkomst
mandag 7. oktober.

6/10 sø: Døves Men ighet har hyggeaften
med bevertning.

8/10 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
11/10 fr: Døveforeningens årlige basar.
12/10 lø: Basaren fortsetter.
13/10 sø: Basaren fortsetter.
18/10 fr: Basaren fortsetter.
19/10 lø: Basaren fortsetter.
20/10 sø: Trekningsaften.
26/10 lø: Døves Smalfilmklubbs fest, med

premieutdeling fra filmkonkurransen.
27/10 sø:Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning.

2/11 lø: Døves Ungdomsklubbsfest.
3/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore-

ningen) har arr. med kaffe, foredrag?
5/11 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
9/11 lø: Pøves :Skytterlags fest.
10/11 sø: Opplysningskomiteen (døvefore

ningen) har arr. med kaffe og underhold
ning, film?

12/11 ti: Døves Kvinneforenings møteaften.
16/11 lø: Døveforeningens 90 års jubileum i

Handelstandens festlokale, Karl Johans
gate 37.

17/11 sø: Festgudstjeneste med medvirk
ning av tegnkoret i Lilleborg kirke kl.

11.00. Kirkekaffe i døveforeningen. Mere
om programmet kommer senere.

1/12 sø: Opplysnings komiteen (døvefore
ningen) har arr. med kaffe, foredrag?,
underholdning.

3/12 ti: Døves Sportsklubbs medlemsmøte.
7/12 lø: Døves Sportsklubbs julebord.
8/12 sø: Døves Smalfilmklubbs årsmøte og

julebord.
10/12 ti: Døves Kvinneforenings hyggeaften.
15/12 sø: Døves Bridgeklubbs årsmøte og

julebord.
31/12 ti: Døves Sportski ubbs nyttårsfest.
Rett til forandring i programmet forbeholdes.

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen harfast kon

tortid iOslo Døveforenin~,Sven Brunsgt. 7;
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 tli

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

Telefon: 205408.

MØRE OG ROMSDAL

Høstens program for Møre og Romsdal
Døveforen ing:
7/9 lø: Høstfest på feriehjemmet, med film

fra landsmøtet i Trondheim.
8/9 sø: Kl. 11.00 gudstjeneste v/ døveprest'

Hammer.
Kl. 13,00 middag. «Døves Venner» er inn
budt.

21/9 lø: Møte med foredrag og film.
5/10 lø: Møte med foredrag og underhold.'

ning.
19/10 lø: Siste møte på feriehjemmet denne

sesongen.
1/11 fr: Første høstmøte i byen. (Sted be-
~temmes senere.)

15/11 fr: Møte med film og foredrag.
29/11 fr: Medlemsmøte.
13/12.fr: Julebord, med underholdning.
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Vestfold Døves Ungdomsklubb
kaller.
Det avholdes

TELEMARK
12/9 to: Fellesmøte med planlegging av

høstens arbeider. Kafe Williams, Pors
grunn, kl. 18.30.

f' .~t~o;ali~
I •• r ..

Stor Fest
lørdag 21. september kl. 18
på «Skogstua»

Kl. 18 smørbrød m/ øl.
Kl. 19.30 underholder vi med kon

kurranse.
'Kl. 21 'blir det dans og konkurranser

ti I sent på natten.

Det blir salg av pølser, øl, brus, og
siste nytt er danske epleskiver.
Og så har vi lodd ti I salgs. Fine ge
vinster.
Pris for entre og smørbrød kr. 15.-.
Entre, smørbrød og overnatting
kr. 20.-. - Vel møtt!

Vestfold Døves' Ungdomsklubb.

Av hensyn ti I soveplass, bør delta
kerne på forhå'nd sende noen ord til
formannen i Vestfold Døveforening
- innen 15. september - ti I følgende
adresse:

Jørgen Bjerg
Nord Iyveien 1
3260 østre Halsen.

DRAMMEN

1/9 sø: Sammenkomst.
4/9 on: Ungdomsklubben.
8/9 sø: Filmaften (Magne Gaustad).
11/9 on: Ungdomsklubben.
15/9 sø: Besøk fra forbundet.
18/9 on: Ungdomsklubben.
21/9 lø: Høstfest på feriehjemmet.
25/9 on: Ungdomsklubben.
26/9 to: Bridgeklubben har årsmøte.
29/9 sø: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.
2/10 on: Ungdomsklubben.
6/10 sø: Filmaften.
9/10 on: Ungdomsklubben.
13/10 sø: Sammenkomst.
16/10 on: Ungdomsklubben har årsmøte.
20/10 sø: Foredrag v/ Opplysningskomi-

teen.
27/10 sø: Filmaften.

3/11 sø: Foredrag v/ Opplysningskomiteen.

10/11 sø: Drammen og Omegns Døvefore-
ning har årsmøte.

Inntil videre vil foreningens møter bli

holdt på Kafe Globus, mens Ungdomsklub

ben holder sine møter i Haugesgt. 99.
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BERGEN
31,8 lø: Idrettsklubben har høstfest i fore

ningens lokale.
3/9 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
4/9 on: Ungdomsklubben har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
5/9 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.
10/9 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
11/9 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
12/9 to: Premieutdeling fra Opplysnings

komiteens fotokonkurranse, og kåseri av
en fotoekspert.

16/9 ma: Idrettsklubben har styremøte kl.
19.30 på kontoret.

17/9 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
17/9 ti: Komiteen for Unge døves kultur

dager har møte kl. 19.30 på kontoret.
18/9 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret. Diskusjon om program for hele
1969, etter landsforbundets nye retnings

linjer.
19/9 to: Menighetsaften i foreningen.
24/9 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
26/9 to: Døvekonsulent Eilif Ohna forteller

om den nye konsulentordningen.
1/10 ti: Dameklu bben/Ungdomsklubben.
2/10 on: Opplysningskomiteen har møte kl.

19.30 på kontoret.
3/10 to: Filmaften v/ Opplysningskomiteen.

Danske døvefilmer.

SOSIALSEKRETÆREN
Sosialsekretær Johan Moldekiev er på

Bergen' Døveforenings kontor, V. Torvgt.
20a, 2. etasje, til følgende tider:

Mandag kl. 12.00 til 15.00
og kl. 19.00 til 21.00

Tirsdag kl. 12.00 til 15.00
Onsdag kl. 12.00 til 15.00
Torsdag kl. 12.00 til 15.00
Fredag kl. 12.00 ti I 15.00
Lørdag kl. 10.00 til 13.00
Kontorets telefon:, 18.321.

Høst-fest
arrangeres på døves feriehjem
i Gjerdal
21. september kl. 18.00

*
Varm mat, pølser, kaffe, øl og
brus fås kjøpt.
Dans - musikk - leik
Entre kr. 5.-.

Arrangør:
Drammen Døves Ungdomsklubb

Irma (f. Ebbestad) og Jan Enge~

bretsen, som ble viet i Bekkelaget
kirke, Oslo, 3. august.

FORLOVELSE
er inngått 6/8 mellom Anne

Synnøve Lund, Oslo, og Geir Jensen,
Trondheim, nå Oslo.

FORLOVELSE
er inngått mellom Bodil Synnøve

Johannessen, Moss (hørende), og
Arild Rogstad, begge f. t. Oslo.

SØLVBRYLLUP
Edel og Bjørn Wilhelmsen, Furu

lund, Rælingen pr. Lillestrøm, kan
onsdag 18. september feire sølvbryl
lup.

I sitt ekteskap har de to kjekke
barn: En hørende datter, som er gift
og bosatt i Bergen, og som har gjort
foreldrene til stolte besteforeldre. Og
så kommer sønnen Trond, som er
sterkt tunghørt, en allsidig kar, ivrig
fotballspiller og slalåmkjører. Han
er nygift.

Vi vil sende sølvbrudeparet våre
hjerteligste lykkønskninger på da
gen, med de varmeste ønsker for
framtiden.

60 AR
Agnes Tanberg, Nils Juelsgt. 70a,

oppgang 1, Oslo 2, fyller 60 år 4.
september.



Jacobsen/Larsen til topps
Nordisk mesterskap for døve i bridge

65 AR
Haakon Zapffe, Sofies plass 3,

Oslo 1, fyller 65 år 13. september.
Zapffe har hatt en god del tillits

verv blant de d'øve. Han var i årene
1938-1941 formann i Oslo Døve
forening. I en periode var han for
mann i Norges Døve-Idrettsforbund.
Han har vært redaktør av Døves
Sportsklubbs medlemsblad «Døv
Sport». I årene 1953-54 var han
redaksjonssekretær for «Tegn og
Tale». For øvrig har han vært klubb
mester i sjakk og bridge.

En allsidig mann er det altså som
nå runder 65 år, og vi sender våre
beste hilsener i anledning dagen.

60 AR
Synnøve Lindquist, Waldemar

Thranesgt. 15, Oslo 1, populært kalt
«tante Synnøve», runder 60 år 7.
september. Hun er en stillferdig
kvinne, men med et lunt glimt i
øyet. Hun har en festlig måte å
komme med sine replikker på, og da
er ikke latteren langt unna.

Synnøve er fast vikar på Skådalen
døveskole, hvor hun har vært i en
årrekke. At barna der er glad i sin
«tante»,er naturlig, for hun steller
godt med dem. Og at de savner
henne når hun ikke er på skolen, er
forståelig.

Synnøve, som er fra Østfold, er
gift med Sverre Lindquist, som i
flere perioder har vært formann i

Oslo Døveforening, og, hun har vært
ham en god støtte i arbeidet. I sitt
ekteskap har de to kjekke døtre,
som begge er gift. Den ene av dem
er Sonja Olsen, som jo er blitt kjent
som en ualminnelig god tolk for
døve. Og så har de barnebarnet
Sølvi, som besteforeldrene forguder.

I Oslo Døves Kvinneforening har
Synnøve sittet som formann i flere
år. Her viste hun gode administra
tive evner, og det var mange som
beklaget det da hun måtte trekke
seg tilbake da pliktene i hjemmet og
på skolen ble for krevende til at hun
kunne fortsette i vervet.

Uddevalla Dovas Bridgeklubb arrangerte
i pinsen et vellykt Nordisk mesterskap for
døve i bridge i Trollhattan. Som så mange
ganger før, gikk Kåre Jacobsen og Johan
Larsen, Oslo, av med seieren. I Sverige gjør
unge døve stor framgang, på grunn av nye
melde-systemer som de anvender. Men denne
gang sto Jacobsen og Larsen for den «støy
ten». llivitsky-Syvalahde og Wikstrom
Lundvall lå lenge an til 1.-plassen. Disse 3
parene sto i en klasse for seg i Nordisk
mesterskap i år.

Neste Nordiske mesterskap vil bli holdt
påsken 1969 i København. R. W.

1. Jacobsen-Larsen, Oslo .•........ : 1257
2. Wikstrom-Lundvall, Stockholm .. 1238
3. lIivitzky-Syvalahde, Helsingfors .. 1213
4. Svare-Peterson, Oslo 1173
5. Dobos-Andersson, Goteborg 1165
6. Fridh-Larsson, Goteborg 1157
7. Olsson-Eriksson, Ørebro 1157

NORDØST PASSASJEN

INDISKE HAV

•••••• , NQrmal rute (Ca,29dagerl
- Plunla.gt rute viuNordpolen (ca. ILj da.ger)

De som har samarbeidet med Syn
nøve, har bare hatt glede av det.
Er det. noen som kan lage god mat
med særpreg, så er det hun. Hennes
dyktighet kan ikke diskuteres. Og
hun får arbeidet unna. Det går som
en lek, og enda får hun tid til overs
til en spøk.

Alle vi som har lært Synnøve l1
kjenne, setter stor pris på hennes
gode egenskaper, hennes vennlighet
og gjestfrihet. Og det er sikkert
mange som vil send~ henne de var
meste gratulasjoner på 60 års dagen.

Karin Jensen.

8. Hellstrom-Ros, Goteborg 1155
9. Bystrom-Kroon, Uddevalla 1126

10. Wiede-Andersson, Stockholm 1125
11. Kermann-Kjølleberg, Oslo 1122
12. Smedsgård-Woll, Drammen 1112
13. Johansson-Algotsson, Goteborg .. 1111
14. Lyxell-Johansson, Uddevalla 1108
15. Svensson-Jonsson, Malmo 1105
16. Svensson-Johansson, Uddevalla .. 1068
17. Riss-Petersen, København 993
18. Reinikka-Miettinen, Helsingfors . 980
19. Brodin-Vik, Ørebro. . .. .. . . . . .. 976
20. Riss-Øster, København 973
21. Wikstrom-Parkhagen, Borås 966
22. Jensen-Brenden, Oslo 956
23. Eklund-Svensson, Uddevalla . . . .. 930
24. Jerpersen-Morton, København. .. 920
25. Schultz-0ster, København. . . . . .. 894
26. Laine-Hermans, Helsingfors ..... 883
27. Hurtamo~Airaksinen, Helsingfors. 828
28. Sørensen-Mikkelsen, København. 793

Middelpoeng 1053

SJØVEIEN ViA NORDISHAVET

GJØR SUEZKANALEN

OVERFLØDIG

I 1968 vil det japanske rederiet
Mitsu-Osk åpne sjøveien Japan-'
London via Nordishavet, noe som
vil forkorte fartstiden til halvparten,
eller til ca. 14 dager mot før ca.
29. Dermed blir også Suezkanalen
overflødig hv':l. Japan angår. Skipene
skal gå langs Sibir, hvor russiske
isbrytere holder ruten åpen en del
av året. Murmansk og Tiksi er isfri
havner. Japanske og russiske inge
niører studerer nå de problemer en
vil få når den nye japanske leden
er opprettet.

17



Landsmøtet
(Over fra side 9)

Hva kan så NDL gjøre for å på
virke utviklingen? Sk8,] forbundet
gripe inn i Statens anliggender? Nei,
det er ikke store muligheter for for
bundet til å oppnå virkelig innfly
telse når det gjelder et område som
sorterer under Staten. Men pla-nen
om en folkehøyskole for døve er noe
helt spesielt. Det Folkelige Musikk
livs aksjon i vår, støttet av fjern
synet, innbrakte ca. 3 millioner
kroner til folkehøyskolen. Aksjonen,
som gikk under navnet «Vi brygger
bro», la grunnlaget for denne skolen,
og samtidig ble det også effektiv pro
paganda for døveorganisasjonen.
Det ble bygd bro på flere måter.
Det ble skapt større forståelse for
våre problemer.

Vi vil gjøre hva vi kan for at
samfunnet skal hjelpe oss til å løse
oppgavene. Det er viktig å under
streke at det vil bli et stort arbeid
å reise folkehøyskolen. Det må skje
i samarbeid med døvepedagogene,
slik at en oppnår den riktige kon
takten med det øvrige undervisnings
opplegget og slik at folkehøyskolen
blir en naturlig overgang fra barne
skolen, et utfyllende ledd for dem
som har behov for og lyst til å lære
mere. Vi kan' ikke regne med så
mange elever, men vi håper likevel
å få myndighetenes godkjennelse og
støtte.

Antallet er ikke det avgjørende.
Det kan ikke være det avgjørende
når det gjelder folkehøyskolen for
døve. De som ønsker det, skal få
mulighetene til å studere videre. I
tilknytting til folkehøyskolen vil det
også bli opprettet et kurs-senter.
Det er i dag mye tale om voksen
opplæring, men hva med de døve?
De må få lære mere de også. Det er
ikke nok med det de har lært som
barn. Kurssentret vil bli et voksen
opplærings-tilbud for de døve. Og de
skal få opplæring på sitt språk.
Voksenopplæringen må også bygges
ut på andre steder hvor de døve
samles, i våre større døveforeninger.
Men for dem som bor spredt, må en
finne andre former. Det må bli regel
messig opplæring.

Al-prosjektet regner en med å få
ferdig iløpet av 2-3 år. Mye og van
skelig arbeid venter, men det er vik
tig arbeid, som må prioriteres.

En kan også reise spørsmål om de
døves ønske om å lære mere. Jeg
tror ikke at alle døve så gjerne vil
lære, men hvis en går fornuftig fram
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og gjør tiltakene populære, skulle en
kunne regne med suksess. De døve
skal få komme og 'besøke skolen på
Al, de skal få det hyggelig, og de
skal få lyst til å være der .. De skal
få kontakt med gode venner. Vi reg
ner med Statens hjelp, og vi regner
med at fylker og kommuner vil gi
tilskott til reiser og opphold samt
tapt arbeidsfortjeneste for dem som
bare kan få del i voksenopplæringen
ved et opphold på Al.

Norske Døves Landsforbund har
endelig lykkes å få statstilskott til en
del av sine arbeidsoppgaver. Vi har
oppnådd å bryte gjennom «lydmuren»
hos myndighetene. Vi har håp om
tilskott fra Staten på mellom 300.000
og 350.000 kroner i år til døvesaks
arbeidet. Vi er klar over at det føl
ger et stort ansvar med disse til
skottene. Pengene må bli brukt på
riktig måte.

r dag åpner vårt landsmøte. Sam
tidig er 25 av våre beste døve ung
dommer på vei til Finland, hvor de
i en uke skal utveksle erfaringer osv.
med døve fra de andre nordiske
landene, og de vil bringe nye im
pulser og erfaringer med seg tilbake
for å sette dem ut i livet rundt om i
våre foreninger. Her i Trondheim
skal vi nå i 3 dager drøfte hvordan
vi best skal kunne løse de nærmeste
arbeidsoppgavene.

Mange begynner å ane litt om de
døves egentlige problemer. Til og
med i Stortinget er det blitt pekt på
at det må gjøres meget mere for
landets døve. Dette er sannelig gle
delig - sluttet forbundssekretæren.

Harald Størkersen meddelte at en
i forbindelse med forbundets 50 års
jubileum hadde besluttet å hedre
stifteren av forbundet, skolestyrer
Johannes Berge, og det var blitt fore
tatt en innsamling gjennom landets
døveforeninger til dette formålet.
Johannes Berge, som også var for
bundets første formann, et verv han
innehadde i hele 15 år, ofret mye
av sin tid for de døve. Som formann
i innsamlingskomiteen hadde han
gleden av på vegne av landets døve
å overrekke forbundet et maleri av
Johannes Berge.

Forbundsformann Ohna avduket
deretter maleriet, og han rettet en
varm takk til komiteen som hadde
ordnet med innsamlingen og hatt
ansvaret for at maleriet ble u+ført.

Harald Størkersen overrakte
blomster, med hjertelig takk til
kunstmaler Hokstad~ Videre over
rakte han 00 blomster . til Johannes
Berges ,sønn,. ::;o,n),'h.adde gledet ar-

rangøren ved å komme til åpnings
møtet.

Lektor Johannes Berge fikk så
ordet. Han beklaget at han måtte
gjøre bruk av tolk, da han hadde
glemt en god del av tegnspråket,
som han hadde lært som gutt. (Men
vi fikk likevel se at mye satt igjen!)
- Far var glad for at hans innsats
i forbundet ble fortsatt av hans døve
venner, begynte lektor Berge. - Det
ville ha gledet ham meget om han
hadde sett hvordan forbundet hadde
gått framover og hvor døveorganisa
sjonen står i dag. Det er tydelig at
NDL er et meget livskraftig forbund.
De resultatene som er oppnådd i de
senere årene, ville vært utenkelig for
50 år siden. Jeg er lei for at ikke
mine søsken også kunne komme til
avdukingen av maleriet, men de bor

Østfold Døveforening
avholder

40 års jubileumsfest
på Støtvig Hotell, Larkollen, Moss,

14.-15. september

Lørdag kl. 14.30:
Fotballkamp

Trollhattan - Døves Sportsklubb
100 og 200 m løp i pausen
Sted: Melløs stadion, Moss

Entre kr. 2.-

Lørdag kl. 19.00:
Festmiddag på Støtvig Hotell

Blomkålsuppe.
Kalvestek med grønnsaker
og is serveres to ganger.
Senere kaffe.

Musikk: 3 manns orkester. Dans.
Overnatting, og frokost søndag.
Pris kr. 60.- pr. person, alt inkl.

Innmelding til:
Erling Pettersen,
«Solgløtt»,
Eskeviken, 1750 Halden.

Innmelding innen 1. september.



Flott oppvisning av Døves Ungdomsgruppe
i folkedans!

Mange premier til Østlandet

i «gratis..lotteriet»

VELKOMSTFESTEN:

Torsdag kveld ble det holdt vel
komstfest i Folkets Hus, hvor del
takerne plasserte seg rundt hygge
lige småbord. Det ble servert wiener
schnitzel med grønnsaker.

Halvor Greftegreff ønsket velkom
men. Han så nok at alle var opptatt
av å prate med gode venner, sa han,
så han måtte be om unnskyldning
for avbrytelsen, men han m.åtte
orientere litt om programmet.

Maten smakte fortreffelig, og en
stund senere satte Døves Ungdoms
gruppe i gang med sitt program.

Og det må sis til ungdommens ros
at de fire oppvisningene i folkedans
var en stor og gledelig overraskelse.
De fire parene fikk det til å klaffe
aldeles utmerket, og de høstet kraftig
og fortjent applaus. Dansen b-le'led
saget av felespill, som jo er den rik
tige kombinasjon. Etter norsk tradi
sjon, er det felespilleren som spiller
opp til slik dans. Det lot til at de
døve danserne klarte å følge musik
ken riktig bra, men dette er det jo
vanskelig for en annen døv, en til
skuer, å kontrollere. For øvrig bør
det snarest ordnes med den mest

langt borte. Vi er imidlertid meget
takknemlige for den heder som vår
far på denne måten er blitt vist, og
jeg vil ønske til lykke med lands
møtet og med forbundets virksomhet
i årene framover.

Halvor Greftegreff erklærte så åp
ningsmøtet for avsluttet. Rendedal
og Botten hadde fungert som tolker
under møtet, som ble fint avviklet.
Ved utgangen ble festskriftet i an
ledning forbundets jubileum delt ut.

*

Umiddelbart etter åpningsmøtet
var det døvegudstjeneste i Vår Frue
kirke ved døveprestene Vogt-Svend
sen og Bonnevie-Svendsen. Til av
slutti,ng ble sunget «Deilig er jorden»
av menighetens tegn-kol', bestående
av 4 døve damer.

Etter middagspausen tok så for
handligene til i Folkets Hus. Referat
fra forhandlingsrnøtene kommer etter
hvert under «Forbunds-nytt».

effektive rytmemusikk-Iedsagelse for
de døve som går inn for denne po
pulære og flotte «folkloren», og det
bør bli samme system for samtlige,
særlig av hensyn til de konkurran
sene som årlig skal utkjempes ved
Unge døves kulturdager. Forskjel
lige systemer gjør bedømmelsen van
skelig for de stakkars dommerne.
Men en ting el' klart etter oppvis
ningen på velkomstfesten i Trond
heim. Ungdommen der oppe i
Trøndelag har seilt opp som en hy
perfarlig konkurrent for de
bergenske vinnerne fra kulturdagene
i fjor. Vi må kanskje holde dem som
favoritter denne gangen.

Etter at dansegruppen hadde
gjort unna sitt program, tok instruk
tøren ordet. Han fortalte at gruppen
hadde 15 treningskvelder bak seg,
og at det hadde vært en stor for
nøyelse å instruere dem. Etter hans

De beste loddselgerne i Døves Volvo
lotteri 1965 skulle som kjent få delta i et
såkalt «gratis-lotteri», et lotteri for dem
som solgte 5 loddbøker eller flere. Det ble
gitt ett gratislodd for hver 5. loddbok som
ble solgt, og forbundskontoret fikk opp
gave fra foreningene over loddselgernes inn
sats. På grunnlag av disse· oppgavene kunne
endelig trekningen foretas på landsmøtets
velkom~tfesti Trondheim, og resultatet ble:

1. Fotoapparat, verdi kr. 449.
Kristine Hostad, Trondheim.

2. Filmopptaker, verdi kr. 295.
Karoline Sørensen, Hattfjelldal.

3. Lysbildeframviser, verdi kr. 198.
Anton Skilbred, Tønsberg.

4. Fotoapparat, verdi kr. 198.-
Hans Larsen, Porsgrunn.

5. Fotoapparat, verdi kr. 169.
Kristine Bostad, Trondheim.

6. Fotoapparat, verdi kr. 119.
Anton Skilbred, Tønsberg.

mening, var denne dansen noe som
passet de døve godt, og de hadde
vært meget flittige og lærevillige.

Vi fikk så en pause, og i pausen
fikk vi en «opptreden» av herrene
Rolf Hansen og Albert Breiteig. De
skulle egentlig ikke gjøre annet enn
å trekke «gratislotteriet» for de beste
loddselgerne i Døves Volvo-lotteri
1965, men her avslørte de seg som
de rene show-mennene. De fikk i
stand en dialog som en skulle tro
var godt innøvd på forhånd, og de
gjorde utvilsomt lykke. Det bekla
gelige var at lysforholdene gjorde
opptredenen til litt av et skyggespill.

Trekningen ble fulgt av noen
sketsjer framført av Døves Ungdoms
gruppe. Også her gjorde lysforhol
dene det noe vanskelig å følge med.
Det var jo ikke alle som fikk plass
på de fremste stolradene. Men vi
fikk sett nok til å kunne notere oss
at også i denne grenen vil trønderne
gjøre det skarpt under kulturdagene:

En må vel kunne si at det sam.lete
underholdningsprogrammet på den
ne velkomstfesten tok for lang tid.

Festen fortsatte med dans til god
musikk ut i de små timer.

7. Fotoapparat, verdi kr. 115.
Anton Skilbred, Tønsberg.

8. Fotoapparat, verdi kr. 115.-
Karl A. Olsen, Vestfold.

9. Fotoapparat, verdi kr. 89.
Thorleif Aasen, Rena.

10. Filmskjerm, verdi kr. 89.-
Hans Larsen, Porsgrunn.

11. Fotoapparat, verdi kr. 69.
Margit Kristiansen, Sarpsborg.

12. Fotostativ, verdi kr. 59.-
Vidar Gran, Oslo.

13. Fotostativ, verdi kr. 59.
Kristen Andersen, Hamar.

14. Blitzholder, verdi kr. 39.
Grethe Bjerke, Kapp.

15. Filmskjerm, verdi kr. 29.
Gunvor Jacobsen, Drammen.

Premiene blir sendt i løpet av de nær
meste dagene.

Nytt gratislotteri, for Døves Volvo-lotteri
1967, vil bli trukket i løpet av et halvt års
tid.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, 3000 Drammen.

Kl. 9, turistklassen, med Einar
Jacobsen, og kl. 10, den største
klassen, med de med racersykler, og
der de to andre døve startet, og til
slutt kl. 11.00 tråkket de aktive i vei.
Den dagen var det fint vær, med sol
og ideelt sykkelvær.

Alle døve kom med nattoget sam
me dag og var ikke riktig i form.
Dette gikk særlig utover E. Jacob
sen, som bare hadde sitteplass og
derved fikk mindre søvn. For de
andre to ble det mye mas før start,
på grunn av at toget var 1 Yz time
forsinket. Og i dag, da alle har fått
rittet på avstand, kan vi si at det
ble en virkelig styrkeprøve, blandet
med uhell. Alfred Vangen hadde et
ganske godt treningsgrunnlag for en
slik tur, mens de andre to hadde alt
for lite trening, bare 300-400 km,
men de beste hørende hadde 4000
6000 km i forhåndstrening.

Turen over fjellet ble en opplevelse
i det fine været. Strålende sol på
snøhvite topper. Det var på opp
stigningen fra Oppdal Alfred Vangen
fikk sin store styrkeprøve, da han
på den harde etappen fikk krampe i
begge bena. Han hadde her vært
med i tetgruppen fra starten av og
fram til Oppdal, men derfra og opp
måtte han slite voldsomt for å holde
et noenlunde bra tempo. Takket
være massasje, som han fikk av
sjefen for idrettssentret der, var
Alfred i fin form og kunne gjennom
føre turen fram til Oslo etter en over
natting, ca. tre timer hjemme.

Einar Jacobsen, som fra før av
hadde lite søvn, hadde vanskelig
heter med å holde øyenlokkene oppe
etter hvert som turen skred fram,
og da han etter Dombås også fikk
magetrøbbel, fant han det best å
bryte løpet.

Men den som fikk mest ut av tu
ren, selv om jeg ikke fullførte, det
var· undertegnete. Etter jevn sykling
1. dag, overnattet jeg på Vinstra og
syklet videre 2. dag i regn og mot
vind. (De som syklet uten søiln,
slapp unna regnværet.) Men etter å
ha tråkket i nær 12 timer, ble det
plutselig stopp ved Jessheim, ca.
45 km fra hovedstaden. Her kolli
derte jeg med en bil ved et veikryss,
det var min egen feil, med den følge
at jeg seilte av sykkelen og landet
på asfalten, heldigvis uten å være
særlig skadet. Sykkelen derimot ble
helt ødelagt, og det var derfor ikke
annet å gjøre enn å bryteløpet, erger
lig så nær mål.

Av ~e tre døve som startet, var
det altså bare. Alfred Vangen som
kom vel fram til mål for annen gang,

Etter suksessen i fjor, da styrke
prøven på sykkel ble arrangert for
første gang, gjentok Trondheim og
Oslo syklekretser, med hjelp av
Forsvaret, Røde Kors' Hjelpekorps
og en rekke lokale idrettslag samt
andre foreninger, også i år dette
løpet, og med større deltakelse enn
i fjor. Arrangørene håper at dette
rittet vil bli en tradisjon (og kanskje
gå i retning av det rittet Frankrike
har, «Tour de France».

I år falt rittet på dagene 22.-24.
juni, og deltakerantallet var ca. 180,
ca. 20 flere enn ifjor, fordelt på 7
klasser, 4 fra Trondheim, 2 fra
Dombås og 1 fra Hamar.

Denne gang stillte også 3 døve
opp, men alle fra Hamar Døve-I.L.:
Alfred Vangen, Einar Jacobsen og
Johnny Olsen. De to førstnevnte
stillte også opp i fjor, mens det for
J. Olsen var første gang. Den tredje
som stillte opp i fjor var vår heders
kronte skikonge, Asbjørn Kjøsnes,
som syntes det var nok med det ene
rittet.

Lørdag 22. juni gikk startskuddet
for 1. klasse samt dameklassen med
5 deltakere, derav en hollender og
en danske. Siden gikk det slag i slag:

Arets styrkeprøve
i idrett

stillende aktivt idrettsarbeid koster
penger, og det er noe våre lag har
svært lite av. Men vi kan jo likevel
gjøre noe ut av det vi har å arbeide
med, om vi bare ber om å få sam
arbeide med et hørende lag på stedet,
og jeg er forvisst om at en slik hen
vendelse vil bli imøtekommet med
glede. Man vil da nyte godt av både
instruksjon og konkurransetrening.

Men vår viktigste oppgave må
tross alt være å gi våre døve aktive
større anledning til å konkurrere
med sine likestillte.
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---=-~4t '= '=-':- -- --~.- __ _.- _'.I.
. - --,-

Fra sportsred.
Vi teller i dag 1. september og er

allerede med foten inne i høstse
songen. Det vil si at vi ikke har så
mange muligheter for konkurranser
foran oss før det er slutt på fri-idretts
sesongen 1968. Dette gjør oss en
smule betenkt, for vi stå jo foran
det problem at vi skal måle de ak
tives muligheter til deltakelse i Ver
densidrettslekene i Jugoslavia neste
år, etter de resultater som blir opp
nådd denne sesong og som også viser
stabilitet på foråret neste sesong.
Men etter de resultater som er kom
met inn hittil, er det mere enn skralt,
og det ser således ut til at den norske
troppen til lekene i Jugoslavia kan
bli svært liten om det ikke snarest
skjer en større forandring. Ennå er
det tid, men det haster!

Også når det gjelder å stille lag
til den forestående landskamp mot
Vest-Tyskland, synes det oss noe
problematisk. Vi har jo praktisk talt
ikke mere enn ett eneste fri-idretts
stevne for døve i den 2 års periode
som går mellom hvert Døvemester
skap. Dette kan da umulig være av
det gode, og jeg tror vi nå må legge
om hele sesongopplegget innen de
døves fri-idrett. Framfor alt må vi
få Døvemesterskap hvert år, og for
det andre må der arrangeres uttak
ningsstevner foran hver landskamp,
samt flere nasjonale stevner for
døve, gjerne i forbindelse med Lands
forbundets ungdomsleirer!

Vi må, når det gjelderskoleidretten,
ha lov til å vente oss meget i tiden
framover. Den store aktivitet døve
skolene viser når det gjelder elevenes
fysiske oppfostring, gjør at vi stiller
store forventninger til resultatet av
dette arbeid. Vi er glad for det ar
beid skolene gjør på idrettsfronten
for den oppvoksende døve ungdom,
og vil så langt vi evner støtte opp
om idretten på våre døveskoler!

Det er ikke alltid så greit for våre
døve idrettslag. Å drive et tilfreds-
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med ny pers. rek. som resultat, hele
6 timer bedre enn i fjor. Han brukte
tiden 30 t. 20 min. 44 sek., et resul
tat som han har all ære av. Det blir
sikkert ikke hans siste tur!

Vi må si at dette var et nytt vel
lykket arrangement og bedre enn
i fjor på mange måter, dessuten var
været bra for de fleste, slik at del
takerne fikk oppleve fjellets stor
slagne natur i all dets prakt, og vi
tror at arrangørene vil forfølge suk
sessen, slik at dette rittet kan bli
årvisst.

Neste år håper jeg at flere døve
stiller opp, for med god trening og
fysikk, samt beregning av maksimal
tiden, 48 timer, vil de fleste greie
denne turen, noe som resultatlisten
også forteller. For mange er dette
rittet ett av årets høydepunkter.
Det bør nevnes at svært mange over
40 år, ja endog over 50 år, deltar i
denne styrkeprøven, og at denne har
god virkning på dem. Blant dem
var en fra Blindeforbundet, som syk
let tendem, sammen med den kjente
Alf Gleng, og fullførte i fin stil! Selv
sagt slipper ingen avgårde i dette
rittet uten gyldig legeattest som ikke
er over 1 måned gammel.

Jo-ol.

REIS TIL JUGOSLAVIA
og se XIVerdensidrettsstevne for døve 1969

Døve deltakere i Femundløpet

Søndag 7. juli gikk Femundløpet
av stabelen i traktene mellom den
kjente Engerdalsbygda og Femun
den, med hele Engerdal, kommunen,
idrettslaget og brødrene Eggen i
spissen for arrangementet. Og løpet
ble en stor suksess. Ved dette løpet
stillte Bjørn Bekkevoll og Alfred
Vangen fra Hamar Døve-Idrettslag
opp, og begge guttene gjorde en god
innsats, spesielt Alfred Vangen, som
fullførte det 27 km lange løpet på
tiden 1.59.48, mens Bekkevoll fikk
en tid på omkring 2.14. - De fikk
fullt utbytte av turen, både konkur
ransemessig og av oppholdet ellers.
Guttene anbefaler andre døve å stille
opp neste år, da løpet også vil bli et
årvisst arrangement.

Jo-ol.

Fri-idrettsserien 1968
Ingen nye resultater siden sist.

Vet du at de XI. Verdensidretts
leker for døve finner sted i Beograd,
i tiden 9.-16. august 1969? Det er
altså nøyaktig et år til, og det kan
synes noe tidlig å oppfordre de
norske idrettsinteresserte døve til å
tenke på turen allerede nå, men en
så lang og fin tur bør man planlegge
tidlig, slik at man har alt klart, ikke
minst når det gjelder økonomien.
Dermed er det ikke sagt at turen blir
så kostbar, men at man med god
økonomi vil få se mere av landet
og dermed få større utbytte av
turen, det er sikkert.

Ved siden av det å få se de spen
nende konkurranser mellom de beste
lag og de beste individuelle delta
kere fra 37 land, vil det bli lagt opp
et rikt program for de utenlandske
gjester med kulturell underhold
ning, bl. a. jugoslavisk folkedans,
rytmisk opptreden og dans av døve
barn og ungdommer. Der blir holdt
en vennskapskveld og en galla-aften,
hvor det skal kåres «Miss World

Beauty». Altså en skjønnhetskon
kurranse for døve fra hele verden!
Det vil bli fotoutstillinger, husflid
og hobbyutstilling, samt utflukter
med besøk ved kulturmonumenter
og museer, til innsjøer og kjente
badesteder m.m.

Du kommer også i Beograd til å
få muligheter til å møte venner samt
stifte nye bekjentskaper med døve
fra 37 land! Vi er forvisset om at du
kommer til å tilbringe noen ufor
glemmelige dager i landet, som er
kjent for sin skjønnhet og stor gjest
frihet fra folkets side.

Har du bestemt deg for å reise,
eller tenker på å gjøre det, kan du
kontakte det jugoslaviske turistbyrå
«Puttik», Beograd, postboks 126,
eller komiteen for de XI. intern8-sjo
nale idrettsleker for døve. Fra disse
organisasjoner vil man få de nød
vendige informasjoner.

For organisasjonskomiteen:
Smilja Stejanovic, sekretær.
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Utenlandsnytt

Sverige ansetter idrettskonsulent for
døve.
Arne Larsen ble idretts-konsulent

Ved Sveriges Dovas Idrottsfor
bunds siste møte, ble der besluttet
å opprette en stilling som idretts
konsulent for døve fra 15. juni dette
år, og valget falt enstemmig på det
mangeårige styremedlem i forbundet,
Arne Larsson, fra Nyhamnsliige.
Den nye idr ~ttskonsulenten er 43
år gammel. Han har selv vært en
meget habil idrettsmann, og har
vært sekretær i sin klubb Scania i
hele 20 år. Han er også kjent som en
dyktig administrator.

Den nye idrettskonsulentens første
oppgave blir å organisere Sveriges
deltakelse i Verdensidrettslekene i
Jugoslavia. Ellers vil han få nok av
oppgaver, da særlig fri-idretten har
ligget nede i en bølgedal i Sverige
de siste årene.

Vi gratulerer S.D.I. med tiltaket
og ønsker Larsson lykke til med sin
nye stilling.

Red.

Sveriges mesterskap i svømming
er henlagt til Gustafviksbadet i

Ørebro i dagene 7.-8. september,
mens mesterskapet i skyting er lagt
til Goteborg 7. september.

Scania slo København i skyting
Den årlige skytekampen mellom

Malmo og København fant sted lør
dag 15. juni på Limhamnsbanan.
Resultatet ble at Malmo seiret med
501 p. mot Københavns 462. Malmo
fikk derved sin første aksje i den
oppsatte pokal, som danskene fra før
av hadde to aksjer i.

FOTBALL
Det tyske laget Hamburg G.S.V.

har på sin turne i Norden spillt kam
per i Sverige med følgende resultater:

Trollhiittan-Hamburg 8 - 1
Surd-Hamburg 1 - 1
Scania-Hamburg 3 - O
Det svenske laget Surd fra Gote

borg er innbudt til å delta i Ham
burg G.S.V. fotballgruppes 50 års
jubileumsturnering 1971. Det tyske
laget spillte som kjent i pinsen i Oslo
mot Døves Sportsklubb og seiret
med 4-1.
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MOTOR-RALLY FOR DØVE I
UPPSALA

Prins Bertil har satt opp vandrepokal

Medlemmer av Sveriges Dovas
Motorforbund har arrangert motor
rally for døve i Uppsala med hele
35 deltakere. Der var satt opp mange
vanskelige oppgaver som deltakerne
måtte løse, og det hele ble meget vel
lykket. Årets mester og vinner av
prins Bertils pokal ble Benny Bro
berg fra Eskilstuna, som var best i
trafikksikkerhet. Sveriges døves mo
tormann ble Lennart Edvall, Upp
sala, og motorkvinnen ble Hillevi
Gustavsson, Eskilstuna.

Sveriges Dovas Motorforbund har
6.000 medlemmer, og av disse kjører
1.500 sin egen bil.

INTERNASJONAL
FOTBALLTURNERING
i Danmark

På Gentofte stadion i København
er det arrangert en internasjonal
fotballturnering .mellom de to beste
danske lag, Døv[',::.ir. og Viking, samt
et lag fra Trollhiittan, Sverige, og
Hamburg, Vest-Tyskland.

Den første kampen gikk mellom
Trollhiittan og Døvania, og ble en
meget jevn kamp, som danskene gikk
seierrik ut av. Resultatet ble 1- Otil
Døvania. I den andre kampen, mel
lom Hamburg og Viking, hadde en
nok ventet sterkere motstand av
tyskerne, som nok skuffet en del ved
å tape kampen. Viking vant 3 - 1.

Neste dag møttes Trollhiittan og
Viking, og her var svenskene de
klart beste og vant med hele 5 - 1.

I siste kamp mellom Døvania og
Hamburg seiret Døvania med 3 - 1
og ble således vinner av turneringen.

Under turneringen var der innlagt
fri-idrettskonkurranser i 5-kamp her
rer og 3-kamp damer, og det ble her
nådd flere bra resultater. Ole Art
mann seiret i 5-kamp med resultatet
2.462 p., med Klaus Pedersen på 2.
plass med 2.227 p. I 3-kampen for
damer seiret Margrethe Gay med re
sultatet 1.707 p.

3 nye rekorder ved København-mester
skapet i svømming

Ved København-mesterskapet i
svømming for døve, 13.-20 juni, ble
det oppnådd flere gode resultater,
hvorav 3 nye døverekorder.

Leon Larsen satte ny døverekord
både i 100 og 200 m rygg med hen
holdsvis 1.19.4 og 2.58.9. Den siste

rekorden satte Kirsten Malmbak i
200 m fri med tiden 3.09, og hun kom
under forbundets minimumskrav.

Columbia i Sør-Amerika
er opptatt som medlem av CISS,

men medlemskapet skal først god
kjennes på neste kongress.

CISS' eksekutivkomite har beslut
tet å følge CIO's eksempel, og la
øst- og Vest-Tyskland starte hver
for seg under eget flagg ved Verdens
idrettsstevnet i Jugoslavia neste år.

Rankingliste i tennis
Der er nå kommet liste over de

beste døve tennisspillere for 1967, og
på denne listen ligger våre danske
venner høyt på toppen. Vi gjengir her
listen:

Damer
1. Erna Frederiksen, Danmark
2. Grete Bæhr, Danmark
3. Robinson, Belgia
4. Jeanmot, Frankrike
5. Kirsten Frederiksen, Danmark
6. Bouraine, Frankrike

Menn
1. Siccardi, Italia
2. Mamberto, Italia
3. F. Wenneke, Danmark
4. Corcoran, England
5. Francois, Belgia
6. Van Laer, Belgia
7. Cirouge, Frankrike
8. Jørn EImer, Danmark

Godkjente verdensrekorder
100 m løp damer 12.3 sek. R.

Windbrake, Vest-Tyskland.
80 m hekk damer 11.8 sek. M.

Drabat, Frankrike.
4 x 200 m stafett damer 1.57.2,

Dresden, Øst-Tyskland.
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