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HILSEN FRA FORBUNDSFORMANNEN:

GODT NYTT AR
og takk for det gamle året!
Det er så lett å si det: Godt nytt år, og takk for det gamle! Ofte blir
det sagt uten noen dypere mening, men la oss tenke litt mere på dette
denne gangen.

Godt nytt år! Hva vil året 1970 gi oss? Mere arbeid, mere utbytte, mere
glede? Vi vil håpe det. Arbeid gir utbytte, som igjen gir glede. Og vi har
mye å arbeide for innen vår organisasjon: For den enkelte døve, for
døveforeningene og for vårt landsforbund. Vi har mange uløste saker,
og vi har saker vi ønsker å ta opp.

Til sommeren avholdes landsmøte i Haugesund, og vi tenker med en
viss spenning på dette. Hele vårt arbeid har utviklet seg voldsomt, og
vi vet ennå ikke om landsmøte-representantene vil godta utviklingen
slik den har blitt - og vil bli. Den framtidige utviklingen bestemmes av
vår vilje og evne, og av vår økonomi. Viljen og evnen km vi ha. Øko
nomien får vi ved våre landslotterier og andre innsamlinger, samt til
skudd over statsbudsjettet. I forslaget for dette årets statsbudsjett er
NDL tilgodesett med en liten økning fra i fjor, men det inneholder ogs],
noe mere: Døves Tidsskrift og folkehøyskolen vi skal bygge på Al er
nevnt i budsjettkommentarene. Det vi si at departementet har godkjent
vårt blad og vår framtidige skole, og at vi kan bruke av statsmidlene til
dette. - Vi får også håpe på en rettferdig tildeling av «trivselsmidlene» i
1970. Bevilgningen vi fikk i fjor var som en dråpe i havet, og stod ikke
i forhold til de døves behov. Får vi da et like vellykt landslotteri i 1970
som det vi hadde i 1969, vil økonomien langt på vei være sikret, og året
1970 vil gi oss arbeid, utbytte og glede.

Takk for det gamle året! Aret som gikk har gitt oss gleder og skuffelser.
Vi gledet oss over de døves innsats i landslotteriet, over deltakelsen i
kurset på Gran, skolEkonferansen, stevnene i Nord-Norge, Unge Døves
Kulturdager, de mange tegnkurser som er satt i gang. Vi gledet oss over
den forståelse og samarbeidsvilje som mange har vist oss, og over den
mottakelsen som er gitt våre nyansette døvekonsulenter . Vi har meget
å glede oss over.

Men 1969 har også gitt oss skuffelser. Tildeling av «trivselsmidler» 1969
er en av de største. I vår søknad var besøkstjeneste og ti Il k-:ldd for en
somme døve gitt høyeste prioritet, mens departementet ikke fant å
kunne bevilge ett eneste øre til dette. - At vi fra enkelte hold har møtt
liten forståelse for betydningen av vårt arbeid og for de døves problemer,
er også skuffende. - Salget av Døves Jul 1969 gikk ikke så bra som vi
håpet på. Det er beklagelig, for det betyr ikke bare mindre inntekt, det
betyr også mindre opplysning utad. Men skuffelser og motgang skal bare
inspirere oss til økt innsats, og denne innsatsen må vi gå inn for i 1970.

Til slutt sier jeg igjen: Godt nytt år - og takk for det gamle året!
Thor GishoZt.
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Pene økninger·i bevilgningene

ti I spesialskolene
Men bare vel en halv million mer til skolene for døve og tunghørte

Folkehøyskolen i AI omtalt i budsjett-innstillingen

Gabriel Scott.

Det er dem, hvem en hellig sak var alt,
som tappert gikk forrest og visste de falt.

Det er dem, som vil kjempe til evige tider,
så lenge det finnes en sjel, som lider.

Det er dem, hvem et mål tender ild i øyet,
som alltid har trosset, som aldri blev bøyet.

UNGDOMSSKOLER FOR DØVE
Etter ønske fra komiteen, har de

partementet bedt Spesialskolerådet
om å vurdere spørsmålet om elever
på barne- og ungdomstrinnet i sam
me skole. Spesialskolerådet går inn
for slik utbygging, og har følgende
konklusjon (på sitt svar til departe
mentet av 14. juni 1969):

«Spesialskolerådet vil på bakgrunn
av ovenstående vurdering kunne tilrå
at en i døve-sektoren bygger på før
skole, barnetrinn, ungdomstrinn og
et 11. skoleår innenfor en og samme
skole. En er oppmerksom på at kom
binerte skoleanlegg kan ha både for
deler og svakheter i forhold til sær
skilte skoler. Det avgjørende er at
en ved å satse på kombinerte skole
anlegg i denne skolesektoren vil
kunne gjennomføre en desentralisert
utbygging av hele grunnskolen og
dermed redusere avstanden mellom
hjem og skole også for elevene i ung
domsskolen. Spesielle sosiale hensyn
kreves tilgodesett. Dette må skje
gjennom et variert system av elev
boliger fortrinnsvis utenfor eller i en
viss avstand fra selve skoleanlegget.»

Komiteen er enig i disse syns
punktene, og vil i denne sammenhen
gen be om at det blir planlagt ut
videte og systematiske forsøk med
integrering og koordinering av spe
sialundervisning og annen undervis-

Jeg hilser med min kårde en flokk blant skarerne,
en trofast arme - alle korstogs-farerne.

visning. Departementet sier om ut
valgets mandat bl. a. at det må ut
arbeides forslag til nye lovregler som
gjør det klart hvem som har ansvaret
for å sette i gang spesialundervisning
og andre spesialpedagogiske tiltak for
barn og ungdom med funksjons
hemninger.

Etter hva komiteen har fått opp
lyst, skal utvalget legge fram sitt
forslag i mars. Komiteen sier seg
fornøyd med at dette utvalget er
blitt nedsatt, og regner med at det
kan legge grunnen til lovregler som
både skaper avklaring om ansvars
forholdet og gir klare retningslinjer
for en hurtig ekspansjon av spesial
undervisningen i fylkene. Komiteen
vil understreke at dette ikke må
bety en avlasting av statens plikter
og ansvar på dette området. Den
statlige utbyggingen må gå sin gang,
dels på de områdene som fylkene
ikke kan dekke, dels ved koordine
ring og tilsyn, dels ved tiltak for å
skaffe stadig flere spesiallærere og
annet spesialutdannet personale.

Komiteen har merket seg at Spe
siallærerskolen blir bygd ut i raskt
tempo. Samtidig er spesialpedago
giske kurs i gang ved 5 lærerskoler.
Fra neste år når en opp i 300 spesial
lærere pr. år. Målet er å utdanne 500
spesiallærere pr. år.

Kirke- og undervisningskomiteen
er enig i at utbyggingen av spesial
undervisningen er sterkt prioritert i
langtidsbudsjettet.

Departementet har i skriv til alle
skoledirektørene redegjort for de
planene som departementet arbeider
med når det gjelder utbygging av
spesialskolene i statlig regi, og har
dessuten bedt skoledirektørene sette
i gang arbeidet med fylkesplaner, i
samsvar med forslaget fra komiteen.

Komiteen er kjent med at enkelte
fylker har utarbeidet planer for ut
bygging av spesialundervisningen
(f.eks. Østfold-planen), men kjenner
ikke til hvor langt en er kommet ut
over planleggings-stadiet. Komiteen
går ut fra at dette arbeidet blir fort
satt. I denne sammenhengen under
strekte komiteen i 1968 at det nå var
<<påtrengende nødvendig å få klare
lovregler for ansvars- og utgiftsfor
delingen mellom staten, fylkene og
kommunene». I samsvar med dette
oppnevnte departementet ved kon
gelig resolusjon av 28. februar 1969
et utvalg som skal utarbeide forslag
til nye lovregler om spesialunder-

1970 1971 1972 1973
101 mill. 111 mill. 119 mill. 129 mill.

I budsjett-innstillingen fra Stortin
gets kirke- og undervisningEkornite
finner vi bl.a.:

Det er regnet med at den videre
utbyggingen av spesialundervisnin
gen i størst mulig utstrekning vil bli
koordinert med undervisningen i
vanlig skole. Antallet elevplasser i
statlige og kommunale spesialskoler
er forutsatt å øke med ca. 1.200 i
løpet av perioden 1970-1973, slik at
tallet på elevplasEer ved utgangen
av perioden kan anslås til 4.500.

For 1970 er det på statsbudsjettet
bevilget 101 millioner kroner til spe
sialskoler. På langtidsbudsjettet har
en for perioden fram til 1974 regnet
med en prosentvis stigning på 28%
i spesialskolesektoren. Tallene er føl
gende (i millionc r kroner, beregnet
etter prisene i 1970) :
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VAKSINE MOT ((RØDE HUNDER»

DØV MANN DREPT AV BILning i grunnskolen. Komiteen vil be
departementet ved anledning om å
komme med en oversikt over det som
er i gang og er under planlegging av
slike forsøk.

Budsjettforslaget for 1970 for spe
sialEkolene viser en økning på 7.3
mill. kroner sammenliknet med 1969.

Budsjettet for nybygg viser en
økning fra 14.9 mill. kroner i 1969
til 20.75 mill. kroner i 1970. I tillegg
blir det bevilget til kommunale/fyl
keEkommunale spesialEkoier over
kap. 387, kommunale skolebygg. Til
oktober var det i terminen 1969 gitt
tilsagn om tilskott til kommunale
spesialskolebyggpåca. 6 mill. kroner.

Budsjettet for spesialskolene har
fra 1966 til 1970 økt fra 56.5 til 101
mill. kroner. Det svarer til en gjen
nomsnittlig årlig økning på 16%.
Bevilgningene til nybygg har i samme
periode økt fra 8.5 til 20.75 mill.
kroner, eller med 27% årlig.

Komiteen har merket seg denne
betydelige økningen, og vil under
streke at det er nødvendig å holde
en rask utbyggingstakt også i årene
framover.

En 94 år gammel mann, som både
var døv og hadde dårlig syn, mistet
livet ha han tirsdag 9. desember gikk
mot en lastf'bil ved Haugslia på
Stiklestadveien i Verdal. Føreren av
lastebilen bremset ned farten og

Når svangre kvinner rammes av
røde hunder i svangerskapets første
to måneder, foreligger det en bety
delig mulighet for at barnet vil bli
født med en mer eller mindre alvor
lig skade. Skaden går oftest ut over
evnen til å høre, men den kan også
ramme en rekke andre organer, og
kan derfor gi seg meget forskjellig
artete utslag, selv om denne årsaken
til medfødt uførhet ikke er svært
hyppig. Totalt sett, spiller den imid-

brukte signalhornet da han ble opp
merksom på den gamle mannen, men
han reagerte ikke og gikk rett på
lastebilen. Mannen, som het Martin
Tangen, døde underveis til Innherad
sykehus.

lertid en ikke ubetydelig rolle i de
årene da røde hunder går epidemisk.
Det kan gjøres regning med at en
vaksine mot røde hunder vil fore
ligge i løpet av 3-4 år, da den alle
rede nå befinner seg på et ganske
framskredet forsøksstadium. Ved
Statens institutt for folkehelse er det
derfor nå satt i verk praktiske tiltak
for å forberede bruken av vaksinen
når den er uteksperimentert.

(Statsråd Aarvik, august 1968)

HAN HADDE EN DØV TANTE

RIKTIG STILLING VED LØFTING

..- SPAR pL( KREFTENE!
RIKTIG STILLING VED LØFTING

GAL.RIKTIG

RIKTIG

Det var vel også den gamle tanten
som fikk Blumenfeld til for en gangs
skyld å tale til de døve. Riktignok
var det noen av tilhørerne som mente
at det var ren politisk spekulasjon
som lå bak dette møtet. Men de som
var til stede, kunne overbevise seg
om at det ikke var bare politikk
Blumenfeld var int\lressert i, men
at han virkelig var interessert i å
kunne gjøre noe for å hjelpe de han
dikapte.

BEVILGNINGER
Spesialskoler for døve og tung

hørte:
1969 1970

kr. 13.033.600 kr. 13.736.800
Spesialskolerådet :

kr. 286.000 kr. 315.200
Statens spesiallærerskole:

kr. 1.563.500 kr. 2.436.600
Normal-satsene for statstilskott til

fylkeskommunale og kommunale
spesialskoler blir fa3tsatt slik for
terminen 1970:

Eksternatskoier for tunghørte kr.
11.300 pr. elev pr. år, på barneskole
trinnet.

Ek,ternatskoler for tunghørte kr.
14.350 pr. elev pr. år, på ungdoms
skole-trinnet.

om annet ikke skulle svare til lovens
minimum ved denne spesielle skolen.

Avisen «Welt am Sonntag» fortel
ler i sitt valgnummer at den kjente
riksdagsmannen Blumenfeld (Vest
Tyskland) under valgkampen ville
tale til de døve i Hamburgs kultur
hus. «Jeg har en 80-årig tante», sa
han, «som er døv fra barn av. Jeg
har alltid stått i nær kontakt med
henne, og vi har ofte snakket politikk
ved hjelp av munnaviesing.»

FOLKEHØYSKOLEN FOR DØVE
Komiteen har merket seg søkna

den fra Norske Døves Landsforbund
om statstilskott til en folkehøyskole
for døve, og departementets positive
svar på denne.

Skolen blir den eneste i landet som
kan gi døve og tunghørte elever, som
må ha undervisning ved tegn, under
visning på folkehøyskole-trinnet.
(At elevene må ha undervisning ved
tegn, er en misvisende formulering
fra kirke- og undervisningskomiteens
side. Undervisningen ved folkehøy
skolen for døve vil foregå på den
mest effektive måte: En vil legge
stor vekt på å få det beste tekniske
utstyret for utnyttelse av elevenes
hørselsrester, men en regner med at
hovedvekten vil bli lagt på munn
avlesing, som i våre døveskoler. I
tillegg til dette, vil en bruke tegn og
hånd-alfabet. Samtlige metoder vil
bli brukt, som en kombinert metode.
De voksne døves talsmenn - i alle
land - hevder jo at dette er den
eneste adekvate undervisningsmeto
dikk overfor døve og sterkt tung
hørte. - RedEktørens bemerkning.)

Skolen skal også fungere som et
voksenopplærings-senter for samme
kategori elever.

Komiteen vil anmode departemen
tet om å være lempelig med hånd
hevelsen av Folkehøgskole-lovens
bestemmelser om antallet elever år
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Er det behov for døveforeninger?
NÆRT SAMARBEID MELLOM HØRENDE OG DØVE NØDVENDIG

Under denne overskriften leser vi i
Schweizerische Gehorlosen-Zeitung:

Våre døveforeninger vil nok ikke
på lenge bli overflødige, men de må
tilpasse seg forholdene etter hvert
som situasjonen endrer seg, og være
beredt til å slå inn på nye veier.

På et foreningslederkurs i Ziirich
for snart 20 år siden talte direktør
Kunz over emnet: «Døveforeninge
nes spesielle oppgaver». Foredraget
vant stor tilslutting hos deltakerne,
og det er nok omtrent like aktuelt
i dag. Vi gjengir her et kort utdrag
av foredraget:

Like mennesker føler seg tiltruk
ket av hverandre. F.eks. er mennes
kene fra provinsen Appenzell en
gruppe som har sin egen dialekt, sin
spesielle livsoppfatning og levemåte.
Derfor holder de sammen, og i
Ziirich har vi derfor en Appenzeller
forening, hvor innflyttere fra denne
provinsen kommer sammen. - De
døve er også en liknende gruppe. De
har også sitt spesielle «språk» og sine
spesielle ønsker og interesser. De
kommer gjerne sammen, de har sine
foreninger. I disse foreningene føler
de seg vel. De forstår hverandre.
Der føler de: Vi hører sammen, vi
danner et fellesskap.

Den første - og jeg tror den vik
tigste - oppgaven for døveforenin
gene, er å skape et fellesskap mellom
de døve. At de kan treffe hverandre,
prate med hverandre, vite at de blir
forstått, lære å kjenne og respektere
hverandre - og holde av hverandre 
det er hovedsaken. Den døve har
behov for en forening hvor han føler
seg hjemme, og føler seg vel. Og hvis
han etter samværet i foreningen ven
der glad og med friskt livsmot til
bake til sitt hjem og sitt arbeid, da
er hensikten med foreningen opp
nådd.

Den andre oppgaven er virksom
heten for å bedre den døves stilling
i samfunnet, det vil si tiltak som tar
sikte på den døves åndelige utvik
ling. Foreningen skal hjelpe den
døve, framfor alt sjelelig. De døve
er i en helt spesiell situasjon i sam
funnet, en særpreget gruppe men
nesker - de har lett for å gjøre seg
ufordelaktig bemerket. De virker på-
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fallende. Folk ser og hører det. De
vekker oppmerksomhet. Og mange
hørende er raske med å 'gjøre seg opp
en mening om de døve. De sier
gjerne: «Alle døve er dumme», eller:
<<Alle døve er dyktige». De hørende er
tilbøyelige til å generalisere. De tror
at alle døve er like, og når de har
fått et inntrykk aven eneste døv
person, tror de at alle døve er like
dan som denne ene.

I døveforeningene er det gode mu
ligheter til å påvirke den enkelte
døve til å bli ansvarsbevisst. Og den
døve kan lære at:

Jeg er døv, men likevel livsdyktig.
Jeg er døv, men likevel livsglad.
Jeg er døv, men likevel vil jeg sam-

arbeide.
Jeg er døv, men likevel ikke alene.
Jeg er døv, men jeg behøver ikke

å skamme meg over det.
Foreningens ledelse skal stå der rEn

og blank, være gode eksempler for
medlemmene, og skal med sin akti
vitet virke inspirerende og opp
muntrende, skape respekt for fore
ningen utad, slik at et hvert medlem
kan være stolt av foreningen. Der
med vil foreningen bli vel ansett og
bli betraktet som et godt samlings
sted for de døve, og de døve selv vil
bli vel ansett. En dårlig forening vil
være til stor skade for de døve ved
at både den og de enkelte døve får
dårlig omdømme.

Foreningens tredje større opp
gave er at de støtter alle anstrengel
ser fra hørende og døve som går ut
på tiltak som tjener de døves sak.
At foreningene har et nært samar
beid med ansvarsbevisste hørende
døve-venner er derfor uunngåelig og
nødvendig. Samarbeidet kan foregå
bl.a. ved at disse to gruppene i felles
skap tar opp saker som angår de
døve, og også når det gjelder å skaffe
penger til virksomheten. For at dette
samarbeidet skal bli best mulig, er
det nødvendig med en sammenslut
ning av alle døveforeningene i ett
forbund. Enighet gjør sterk. Jeg vil
gjenta de nevnte 3 sær-oppgavene:

1. A skape et fellesskap.
2. A fremme ansvarsbevisstheten

og livsgleden.
3. A støtte alle tiltak som frem

mer de døves sak.

Forenings-virksomhet har ikke
nettopp noen særlig god klang i lan
det vårt i dag. Men når forenings
virksomheten, som i dette tilfellet,
har som mål å virke til beste for en
gruppe medmennesker med handi
kap, da er ikke dette foreningsvirk
somhet i vanlig betydning. Og når
foreningene alvorlig går inn for å leve
opp til det ideal som her er skissert
opp, vil de neppe bli overflødige,
men dekke et allmennt behov hos de

Fra
Asker og Bærum Budstikke:

HONNØR TIL EN
BUSS-SjAFØR!

Min søster, som er ukjent i
Bærum, skulle forleden ta bus
sen fra Oslo til Bispeveien ved
Eikeli skole. Hun gikk på bus
sen med skiltet «Nadderud
Lommedalen» og på Bekkestua
opplyste sjåføren som vanlig
at passasjerene til Nadderud
skulle gå over på bussen foran.
Min søster, som er døv, hørte
ikke dette, og resultatet ble at
hun havnet langt oppe i Lom
medalen. Hun spurte da sjåfø
ren om hvordan hun skulle
konime tilbake til Bispeveien.
Han pekte ut og bad henne stå
og vente i fem minutter på hol
deplassen. Nøyaktig fem mi
nutter senere stoppet en pri
vatbil med en annen buss
sjåfør i, og spurte om det var
hun som skulle til Bispeveien.
Da det var riktig, bad han
henne stige inn i bilen, og pr.
bil gikk turen fram til Bispe
veien.

Ikke engang penger til ben
sin ville han ta imot. Men både
han og sjåføren på bussen må
ta imot vår hjerteligste takk
for denne enestående vennlig
het og gode service.

«Daglig passasjen>.



GAR MANEN ØSTOVER ELLER VE.STOVER?

liløve. Det ville jo være sørgelig om
de døve ikke selv ville gjøre noe for
å forbedre sin situasjon i samfunnet.
Nettopp innen døveorganisasjonen
har de god anledning til å gjøre en
innsats til felles beste. Og selv om

I geografi-boken er det et avsnitt
om astronomi, og der står det bl.a.
at månen beveger seg østover om
kring Jorden. Men vi ser at den går
opp i øst, og ned i vest, liksom solen.
Mange har nok lagt merke til at den
voksende månesigden har flyttet seg
fra vesthimmelen og østover, slik at
den kommer opp nærmere sørhim
melen kveld etter kveld. Ser en til
feldigvis en stor stjerne nær månen,
kan en noen timer senere legge
merke til at månen ikke har fulgt
stjernen vestover, men er tydeligvis
blitt akterutseilt. Under solformør
kelse går månen som en kullsvart

det er begrenset hva en døvefore
ning kan makte å få gjennomført av
store og kompliserte oppgaver, så
kan den iallfall med stor kraft støtte
opp om alle tiltak som er til gagn
for de døve.

skive foran solen, fra vest mot øst.
I den offisielle almanakken kan en

se at månen ikke står i sør samme
time hver natt, slik som solen.

Måneraketten startet ikke dire~te

mot den synlige månen, som f.eks.
stod i sørvest, men mot sør, eller
rettere sagt mot en bestemt stjerne,
for å kunne treffe månen lenger
framme i dens bane tre dager senere.
På samme måte er det med jegeren.
Før han skyter, sikter han foran den
flygende fuglens nebb, for å' kunne
treffe fuglens kropp.

O.H.

VENNER FOR LIVET

Geoffrey Jones fikk ingen lett start
i livet, han ble født blind, døv og
stum. Den forferdelige skjebnen fikk
moren til å utbryte: - Det ville vært
bedre om Geoffrey ikke fikk leve!
Men Geoffrey lever, og til tross for
at han har vokst opp i en mørk og
taus verden, er det håp for ham.

,Geoffrey er nemlig fylt aven sterk
vilje til å kjempe - kjempe seg ut av
sin isolasjon.

Helt tilfeldig skjedde et mirakel
som brakte lys i hans tilværelse. På
skolen begynte han å ri, og han ble
kjent med en ponni som het Moi
Cherie. Fra første øyeblikk oppstod
det et usynlig bånd mellom gutten

og dyret. Geoffrey, som da var seks
år gammel, kom til et vendepunkt.
Han lærte seg å klatre opp på pon
nien ved egen hjelp og til å galoppere
av sted på sin 14-årige, firbente venn.

Til tross for at det var umulig å
gi Geoffrey rideundervisning, viste
han at han hadde talent. I dag rir
han så godt at han nylig slo 200 andre
elever ved rideskolen i en konkur
ranse.

Men det beste av alt er at legene
tror Geoffrey har sjanser til å få
synet igjen. Hans blindhet skyldes
en øyenkatarr, og kan den kureres,
blir nok møtet mellom Geoffrey og
Moi Cherie rørende

(Ukeblad-klipp. )

PENNEVENNER SØKES:
Lillian, Roar og Gunvald

I 1954 ble jeg kjent med 3 døve
som gikk på Skådalen døveskole i
Oslo, Lillian (fra Sarpsborg), Roar,
og Gunvald (fra Stavanger), og jeg
vil gjerne brevveksle med dem. Jeg
var med elevene fra døveskolen i
Fredericia, Danmark, som var på
skoletur til Norge i mai 1954, og da
bodde vi på Skådalen døveskole. Jeg
vil bli meget glad hvis de skriver til
meg.

Hilsen fra
Hermundur Zachariassen
3850 Glyvrar,
Færøyane.

TV, tekstet program
Onsdag 7. januar: «Skip og havn», med
mfs Havfjell fra Europa til New York.
Tekstet for hørselssvekkete.

NORRØNA HOTELL
BODØ

STEDET HVOR
FOLK HYGGER SEG

Land Samvirkelag
2870 DOKKA

Telefon 24

e avdelinger

Elverum Meieri AfL

Vossasilo
Det er kanskje ~en f6rsilo De har tenkt på til våren.

Den er rimeleg, reinsleg, lett å mortera
og har lang levetid.

VOSS SAG OG HØVLERI
5710 Skulestadmo - Tlf. Voss 11898.
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ARBEIDSUTVALGSMØTE i Drammen 1. desember 1969

ning vi form. Aud Grut-Løvig, Vipp8j.
4800 Arendal.

Foreningene som skal arrangere
kurs, bør snarest henvende seg til
døvekonsulentene for å få godkjent
kursopplegg, lærere, og få tilsendt
kursmateriell i god tid. Det er også
ønskelig at en får ordnet det slik at
døvekonsulentene eller andre fra
forbundet kan være til stede ved
starten av kursene.

NYE KURS I TEGNSPRAK

Møtet ble holdt hjemme hos Rolf Hansen.
Til stede: Thor Gisholt, Rolf Hansen og
Albert Breiteig.

Bl.a. ble disse sakene behandlet:

Plassering av byggekapitalen for AI
anlegget

Breiteig meddelte at landsstyrets vedtak
om plassering av 1,7 mill. kroner nå er
gjennomført. Lånet er rentebærende med
8% fra 20/11 1969 og forfaller til utbetaling
til oss 20/2 1971. Brev fra Vestlandsbanken
med ovennevnte opplysninger, dat. 25/11
1969, ble referert.

Statstilskott for 1970
Breiteig meddelte at Stortinget nå hadde

behandlet Sosialdepartementets budsjett for
1970, og at tilskottet til praktisk døvesaks
arbeid ved Norske Døves Landsforbu nd var
som opplyst i landsstyrets møte 15/11 1969.
I kommentarene til denne budsjettpost he
ter det bl.a. at N.D.L.'s søknad om utvidelse
av konsulentordningen ikke kan tas stand
punkt til før hele spørsmålet om konsulent
virksomhet er behandlet av bl.a. Rådet for
funksjonshemmete. Videre heter det at det
til alminnelig opplysnings- og sosialtjeneste
for døve er oppført kr. 225.000.- (mot kr.
195.000.- i 1969), bl.a. fordi N.D.L. søker
om tilskott til sitt blad «Døves Tidsskrift.»

Stevne- og konferansemidlene
Vedtak: En ber foreningene om å sende

inn regnskap og rapport for anvendelse av
konferansemidlene under henvisning til
forbundets sirkulære av 12/9 1969. Samtidig
anmoder en om at foreningene betaler til
bake til forbundet de midler som eventuelt
ikke er nyttet.

Nonko Døves Landsforbund har nå
utarbeidet kurshefte 3, til bruk for
de foreningene som har gjennomført
tegnspråkkurs med kurshefte 1 og 2.
I vår-halvåret km det altså settes
i gang kurs både for «klasse» 1, 2 og 3.

Når dette skrives, er det klart for
start av nye tegnspråkklrs i januar
måned med følgende foreninger som
arrangører:

Oslo Døveforening starter 13. ja
nuar med nye kurs på Hersleb skole.
Anmeldelse til Oslo Døveforening,
Sven Brunsgt. 7, Oslo 1.
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Bruk av ordet «funl<sjonshemmet»
Breiteig meddelta at forbundskontoret

ved flere anledninger hadde merket at or
ganisasjoner for bestemte grupper av funk
sjonshemmete ofte bruker fellesbetegnelsen
funksjonshemmete eller yrkesvalghemmete
når de henvender seg til publikum. For
bundskontoret har derfor i brev av 8/11
1969 gjort Landsnemnda for yrkesvalghem
mete oppmerksom på dette forholdet og
bedt om at nemnda i sitt neste møte tar
opp saken.

Vedtak: A.u. har ingen merknad til dette.

Tolketjeneste for døve ved legebe
søk m.m.

Vedtak: A.u. har ingen merknader til det
forslaget forbundskontoret har laget til
arbeidsordning for tolketjenesten. Forslaget
sendes til Rikstrygdeverket.

Internasjonal kongress for døveunder
visning

Ref. innbydelse fra den svenske arrangør
til internasjonal kongress for døveunder
visning i Stockholm 17.-21. august 1970.
Breiteig mente at når redaktør Sander like
vel deltar Nordisk Døvekongress i Ørebro
11. ti114. august 1970, bør han som redaktør
for Døves Tidsskrift med utbytte kunne
delta i kongressen i Stockholm. Betingelsen
må da være at han får slik service som døv
at han i rimelig grad kan følge forhandlin
gene.

Vedtak: Redaktør Sander anmeldes med
forbehold, og landsstyret tar i sitt møte i
mars definitivt standpunkt.

Thor Gisholt Rolf Hansen Albert Breiteig

Bergen Døveforening starter 19.
januar med nye klrspå Nygård
skole. Anmeldelse til Bergen Døve
forening, Vestre Torvgate 20a, 5000
Bergen.

Stavanger kr. Døveforening star
ter nye kurs i januar måned, dato
foreløpig ukjent. Anmeldelse til
Stavanger kr. Døveforening, Sauda
gaten 11,4000 Stavanger.

Aust-Agder kr. Døveforening star
ter nye kurs i januar måned, dato
foreløpig t:.kjent, i Arendal. Anmel
delse til Aust-Agder kr. Døvefore-

FRELSESARMEEN
Arbeidet blant døve og blirlde

REISERUTER

OSLO DISTRIKT

Julefester
Den store julefesten for døve holdes i Frel
sesarmeens lokale, Kirkeveien 62, Oslo,
onsdag 7. januar kl. 19 (7). Flott bevertning.
Underholdning med lek. Gang om jule
treet. Følgende medvirker på festen: Major
Gudrun Myhre, landssjefen for Frelsesarme
ens arbeid blant døve og blinde. Sjefs
sekretær oberst Anker Sol haug og frue.

Enhver døv, unge og eldre, er alle vel
kommen. Festen er gratis.

Fredag 9. januar kl. 16.00 er det julefest
for døve barn. Major Myhre og Solveig
Brenden deltar.

Hyggemøter
Vi hilser alle døve hjertelig velkommen til
våre hyggemøter i Jacob Aallsgate 12, Oslo
3, følgende dager:
15/1, torsdag, kl. 19.30.
29/1, torsdag, kl. 19.30.
12/2, torsdag, kl. 19.30.
26/2, torsdag, kl. 19.30.
12/3, torsdag, kl. 19.30.
26/3, skjærtorsdag, påskemøte kl. 18.00.
5/4, torsdag, kl. 19.30
23/4, torsdag, kl. 19.30.
7/5. Kristi himmelfartsdag. kl. 18.00.
21/5, torsdag, kl. 19.30.
4/6, torsdag, kl. 19.30.
18/6, torsd'!g, kl. 19.30.

JULEFEST' BERGEN
Torsdag 15. januar arrangerer Frelsesar

meen sin årlige julefest for døve i Bergen
Døveforenings lokale kl. 19.00. God bevert
ning. Gang rundt juletreet. Underholdning.
Kaptein Kelly Smevik, som kommer fra
Stavanger for å ordne med denne festen,
håper at det blir fullt hus. Gratis adgang.

Også DU

bør a bon ne re på

Bare kr. 15.- pr. år!
Adr.: Møllendalsveien 17, 5000 Bergen



100-årig franskmann fullstendig
døv og stum,men full av arbeidslyst
Hippolyte Coulus ble født i en liten
byet steds i Frankrike 25. septem
ber 1863. Selv om hans brødre og
søstre, 10 i alt, var normale på alle
måter, kom Hippolyte til verden
helt døv.

Hippolyte kom på døveskole.
Undervisningen der foregikk ved
hjelp av skrift, fingeralfabet og tegn,
den metoden som var skapt av Abbe
de I'Epee i Paris 1760. Dette var en
rent manuell metode, og elevene fikk
ikke opplæring i å tale eller i det hele
tatt å bn_k" stemmen. De ble derfor
kalt døvstumme.

Da han var ferdig med skolen,
satte foreldrene ham i skomaker
lære, og da han var blitt utlært og
kunne klare seg selv i faget, drog han
på vandring Frankrike rundt. Om
sider kom han til Paris, hvor han var
så heldig å få plass hos Pinet, en av
de beste skomakerne i Paris, og som
hadde damesko som spesialitet.

I 1833, da Hippolyte hadde lært
sitt fag til bunns, åpnet han egen
forretning i byen Agen. Og denne
forretningen drev han praktisk talt
uavbrutt i alle årene senere, uten at
han kunne høre eller si et ord.

I 1922 giftet han seg, 59 år gam
mel, med Marie Klavier, som var døv
og stum som han selv. Hun hadde
fra et tidligere ekteskap en sønn,
Hippolyte Petit, han også døv og
stum.

I sin tur giftet Hippolyte Petit
seg, 4. juli 1925, med en dame som
også var døv og stum. Men dette
unge paret ble velsignet med 4 barn,
som alle var normalt hørende. Barna
vokste opp. Den eldste ble lærerinne
i Bordeaux, den andre ble bonde
kone, den tredje gjorde karriere i

det militære, og den yngste, Ginette,
lever hos sine foreldre, er en meget
sjarmerende dame og dessuten den
flinkeste tolken en døv kan ønske
seg. Hun er meget søt og enkel, og
hun behersker fullt ut tegnspråket
og håndalfabetet. Det er forbløffende
for en hørende å se henne stille
spørsmål til sin døve og stumme
bestefar, oppfatte svarene og øye
blikkelig meddele dem videre.

Ginette forteller at hennes døve
og stumme bestefar ikke kjenner
noen annen lov enn arbeidets lov.
Og arbeidet utfører han med en aldri
sviktende nøyaktighet, forresten nå
i samarbeid med sin stedsønn, som
lærte faget på døveskolen i Cham
bery.

Da dette ble skrevet, var Hippo
lyte senior i 98- års alderen, og det
eie da fortalt: Han er fremdeles i full
vigør. Han arbeider, skriver og leser
uten briller. Han elsker fremdeles å
skrive skjønnskrift, som i sin ung
dom, med stø og sikker hånd. Han
bruker en tavle å skrive på, og denne
tavlen har spillt en stor rolle for
ham gjennom årene. Han er elsk
verdig, likevektig, og alltid i godt
humør. Han har utrolig god appe
titt, enten han spiser middag eller
aftensmat. Han har aldri hatt dok
tor. For 5 .år siden ble han kjørt
overende aven motorsykkel, men
to timer etter var han på bena igjen.
Han arbeider alle dager fra kl. 8
morgen, og etter en middagspause
fortsetter han arbeidet til kl. 20 om
kvelden. Om nødvendig, fo.rtsetter
han arbeidet etter aftensmat. Den
eneste luksusen han tillater seg med
noen måneders mellomrom,er å ligge
til langt ut på formiddagen. Det er

nok å se Hippolyte senior, hvor
kvikk han er for sin alder, for å for
stå at han gleder seg ved livet. Hans
skøyeraktige øyne glitrer gjennom
trengende, men når han ser. Ginette,
lyser øynene av kjærlig beundring.
Her ser vi en hundreåring full av
livRkraft, al{tet og æret av alle sine
naboer.

Den avisen som skrev dette, slut
tet med en hentydning om at det
kanskje kunne være på sin plass med
en liten rød dekorasjon på jakke
oppslaget (æreslegionen). Rette ved
kommende burde ta seg av dette,
mener avisen.' Hippolyte Coulus 
fullstendig døv og stum hele sitt liv 
og likevel glad og munter, en dy ktig
fagmann og forretningsmann, av
holdt og respektert.

OSLO KOMMUNE

LEDIG LEGAT
«Rittmester Jakob Grøttum og hustru
Kristine Grøttums legat.»
Et rentebeløp i porsjoner etter styrets ved
tak - til utdannelse eller til underhold - for
blinde, døve og vanføre som har hjemstavns
rett i Oslo.

Legatkontoret, Akersgt. 55~VI, rom 609,
oppg. H (inng. Apotekergt.), Oslo. utleverer
skjemaer til søknad mellom kl. 8.15-15.15
(lørdag kl. 14).

Søknadsfrist 28. januar 1970.
SOSIALRADMANNEN

Obs! Døve som vil søke kan også få skjema
og hjelp til utfylling på Norske Døves
Landsforbunds avdelingskontor i Oslo. Sven
Brunsgt. 7. vI døvekonsulent John Vigre
stad.

Hørselsmåling av
nyfødte barn

DESSERT-IS SKAPER FEST
ALLTID VELKOMMEN
DESSERT-IS

FRA

DRAWMEMS is

En stimulator som kan registrere
hørsels-defekter hos nyfødte barn,
er produsert av Electrorned Inc.,
Montreal (Canada). Den er fram
stillt i to modeller, er full-transisto
risert, og skal være meget enkel å
benytte.

Ved at hørsels-defekter blir opp
daget straks etter fødselen, er sjan
sene gode for at barna skal komme
under riktig behandling på et meget
tidlig tidspunkt, slik at hørsels
restene blir best mulig utnyttet og
barna får muligheter til å utvikle
seg så nær opp til det normale som
overhodet mulig.
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Se her, se her! maser barna. De har masse på hjertet. Tommelise er i tjeneste 24 timer i døgnet.

Tommelise ble mor
for 75 døve negerbarnl

Kampala. - Syttifem viltre neger
barn k3.ller henne for mamma, 27 år
gamle Tommelise Matheson fra
Bærum.

De svermer rundt henne. TrEkker
henne i armene. I skjørtet. Prikker
henne i ryggen. Lager grimaser. Fek
ter med armene. Plker. De forsøker
å si noe, men det blir bare noen
underlige lyder. De er døve - og
Tommelise rkal både lære dem å
snakke og være mor for dem, under
vise dem og oppdra dem.

Hun løfter opp en fortryllende
jentunge, som gnir seg sjenert i
øynene. Den lille lider samme skjeb
ne som alle de andre. Aldri vil de

10

kunne gjøre seg forståelig på mors
målet sitt. Men de er heldige, som
kom hit i tide.

Tommelise får ofte besøk av mødre
og fedre som kommer mange dags
reiser unna med barna sine. De har
hørt om døveEkoien, hvor denne
fredskorpsjenta reIJresenterer hus
ånden. De ber og trygler: - Kan ikke
gutten få begynne her? Har du ikke
en eneste ledig plass på golvet til
jenta vår.

Tommelise står der med gråten i
halsen og vet at det finnes ikke en
ledig stol å sitte på. Alle sengene er
opptatt. Hva gjør en så?

Et stort øyeblikk
- Jeg greier ikke å si at de bare

skal kjøre tilbake, sier hun. - For
det er alltid plass på golvet til en til.

Når foreldrene kommer med barna
som fire-fem-åringer, får de som
oftest plass. For hvis de får lov til
å bli her til de er 16, kan de lære
såpass mye at de kan klare seg og
finne seg et yrke. Men det hender at
foreldrene ikke kommer før barna er
10-11 år. Da må hun gjøre seg hard
og si: - Dessverre, det er nok for
sent.

Foreldrene, som kaster et blikk på
de jevnaldrende guttene og pikene



GULLKORN
For å ha hell her i verden, bør en

se dum ut, men være klok.
M ontesquieu.

DØVES MENIGHETSRÅD
I STAVANGER

Disse er valgt som medlemmer av
Døves menighetsråd i Stavanger:
Gabriel Rafoss, Sigurd Halvorsen,
Kari Holmen, Martin Holmen, Ann
Margrethe Rafoss, Gunhild Pedersen.
Varamenn: Jørgen Klovning, Agnes
Holmen, Kari Bjørheim, Bjørn Jer
stad, Alfhild Tvedt.

og at han ville bli et dårlig eksempel
for dem, slik at de ville få det vondt
i livet. Derfor bestemte hun seg for
å ta barna med seg i døden. Da hun
kom fra arbeidet sitt, hentet hun
barna i daghjemmet, og hun tok 17
av svigerfarens sterke tabletter, nok
til at både hun og barna aldri ville
våkne mer.' Men tablettene begynte
å virke tidligere enn hun hadde be
regnet. Hun søkte da inn i en kirke,
la barna på en benk, hvor de straks
sovnet, og deretter mistet hun selv
bevisstheten. - Det var bare det
tilfellet at prestens mor fant dem
kort etter, og at de hurtig kom under
legebehandling, som reddet deres liv.

Under den etterfølgende rettssa
ken fikk den døve kvinnen tolk.
Retten uttalte at ingen mor har rett
til å ta sine barns liv, men retten
fant også at det i dette tilfellet var
formildende omstendigheter, nemlig
den konflikt-situasjonen moren be
fant seg i, og som hadde drevet hen
ne til fortvilelse. I tillegg til morens
tragiske situasjon måtte en ta hen
syn til de store ekteskapelige pro
blemene, som mannen hadde stor
skyld i. Han skulle ha vist større
ansvar for kone og barn, men han
var nok for ung til å forstå det an
svaret han hadde påtatt seg.

Den døve kvinnen ble dømt til 6
måneders fengsel, men dommen ble
gjort betinget, slik at hun slipper å
sone straffen. Retten fant at det var
grunnlag for en så mild dom.

Ekteskapet er nå gjenopprettet.
Begge ektefellene vet nå at de må ta
hensyn til hverandre og vise ansvar.
De vil nok ha lært mye av det som
hendte 28. januar, og den etterføl
gende rettssaken. Det kommer ho
vedsakelig til å bli mannens opp
førsel som avgjør om det skal gå bra
i fortsettelsen - og om denne trage
dien en gang skal bli glemt.

liten lønn, men likevel brukte mange
penger selv. Det ble ikke nok penger
igjen til mat og brensel, og etter
hvert lot mannen henne sitte igjen
alene hjemme med barna, mens han
selv var ute og moret seg. Men for
den døve kvinnen var mannen hen
nes eneste kontakt. Det var ingen
andre hun kunne snakke med. Og
denne morgenen hadde de hatt en
hissig trette. Da han gikk, trodde
hun at han ville ha skilsmisse. Tan
ken på å slippe bort fra alle proble
mene ved å flykte inn i døden hadde
hun lenge hatt, og i julen hadde disse
tankene blitt stadig fastere. I julen
prøvde hun å hoppe ut fra vinduet,
men hun ble reddet.

I sin fortvilelse trodde den døve
kvinnen at mannen, selv om han var
glad i barna, ikke ville ta seg godt
nok av dem etter at hun var død,

(VG)

Frivillig innsats
Foreldrene skal betale 450 kroner

året i skolepenger, men de fleste kan
ikke. I fjor var det bare en som
betalte dette. De andre kom med 5
kroner, kanskje så mye som'SO, men
de fleste hadde ikke råd. Så IT.å en
skaffe penger andre steder fra.
Rotaryklubber, særlig de i Australia,
gir mye. Noen av elevene får skole
penger gjennom Redd Barna; andre
gjennomsamveldeselskapetfor Døve.

Utviklingshjelpen betaler Tomme
lises lønn, og har dessuten gitt mye
tEkni~k utstyr og undervisnings
materiell.

Men noe som ikke gårframav regn
skapsbøkene er at fredskorpsdelta
kere dukker opp, uten godtgjørelse
av noe slag, bare for å ta i et tak.
Noen av de norske kommer regel
messig for å spille fotball med gut
tene, har gjort dugnad med grøfte
graving og bygging av tørkeplass. To
av de norske har også startet spei
dertropp.

Når de kan ha 5-6 forskjellige
hovedspråk og 28 forskjellige stam
mespråk, må en holde seg til ett 
engelsk. Barna må slippe å gjette
hvilket språk undervisningen går på,
og så blir dB forstått av utenverde
nen stort sett, når de skal ut i ar
beidslivet.

mor i Tyskland
seg og barna

Fortvilet døv
ville ta livet av

I den katolske kirken i Sandhausen,
Vest-Tyskland, fant prestens mor en
ung kvinne og to små piker bevisst
løse på en benk 28. januar i år.
Hjemme i kvinnens leilighet ble det
straks etter funnet et langt avskjeds
brev, som sluttet slik: «Vær så snill,
ikke prøv å redde meg. Mitt liver
verdiløst. Min familie og min sviger
familie bryr seg ikke om meg - fordi
jeg er døv.»

Dette brevet gav uttrykk for hvor
trøstesløst og håpløst denne kvinnen
syntes at livet var. Bakgrunnen var
et altfor tidlig inngått ekteskap.
Den døve kvinnen, som var ungarsk
av fødsel, hadde giftet seg med en
enda yngre hørende mann. De hadde
høye utgifter til leilighet, stor gjeld
for kjøp av møbler m. m. Ekteparet
hadde til stadighet hatt konflikter
med hverandre, fordi mannen hadde

på skolen, står der tafatte. De kan
nesten ikk'l forstå det.

- I slike tilfelle må jeg bare for
søke å vise foreldrene hva de kan
gjøre for å lære barnet noe og om
hvordan de skal få det til bevisst å
lage lyd. Men det k;tn være vanske
lig. I mange tilfelle tar det tre må
neder før elevene greier å få fram
lyd bevisst. Det er store øyeblikk for
meg.

28 stammespråk
- De har naturligvis utdannelse

for dette?
- Ikke for døve. Jeger bare ut-

, dannet barnehagelærerinne og ville
ha litt praksis. Jeg var ferdig med et
grunnfag i pedagogikk og hadde lyst
til å ta en liten pust i bakken. Opp
holdet her, som snart er slutt, har
lært meg mye innen den visuelle del
av pedagogikken.

J eg tror ikke jeg har vært så glad
for noen jobb som i denne. Her er en
takknemlig for alt en gjør. Hjem
me må en gjøre så mye for at det
skal bli ekstra, for det er så mye
som er ek,tra hjemme.

Det er ikke så vanskelig i grunnen
å forstå hva barna mener. Det inter
nasjonale døvetegnspråk hopper en
pent bukk over, fordi de alminnelige
geberdene forstås så mye lettere av
andre. Men barna må gi avkall på
morsmålet.
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Hva jeg liker og ikke liker i TV

Kulturdagene, en komedie?

Herr Kåre M, Helgesen!
Jeg har lest ditt innlegg i Døves

Tidsskrift nr. 22, med ovenstående
tittel, og jeg må få si at jeg synes
det er grovt det du skriver om Ren
dedal. Jeg tror at Rendedal er bedre
kjent med de døves tegnspråk enn
du selv er, enda du er døv og han er
hørende.

Du skriver: «Men det viser seg at
Rendedal ikke tolker det som blir
sagt på scenen, men leser opp manu
skriptet isteden, og han er tydelig
uøvet, hakk,=r og stotrer. Dommerne
måtte derfor få inntrykk av at Oslo
spillte dårlig, hvilk~t de ikk~ gjor
de.» - Dette var ikke pent :okrevet
av deg. Sak,=n er at det var van: k llig
for ham å følge med i Oslos replik
ker, fordi de snakk 3t for fort på
tegnspråket. Slik oppfattet jeg det.
Rendedal er den flink'3ste til å tolke
de døve. Jeg synes at det spillet som
gruppen fra Bergen presterte, det
var godt, lett å forstå, og ubundet.
Og dette førte altså til at Bergen fikk
20 poeng. Kan du forklare meg de
2-3 feilene som du mener at grup
pen fra Bergen gjorde?

Du skriver bl.a. at dommerne mu
ligens var nok å nærsynte. Det var
vel ikk) du som la brillene igjen
hjemlHe? Slik som du skriver, tror
jeg ikke det var dommerne, men du,
som glemte brillene.

Jeg har snakklt med E. Ohna om
bedømmelsen av Møre og Romsdal i
folk dans. Han sa at de danset i
uta.kt, og dette var en detalj som
dommerne la merk3 til. Det gjorde
tydeligvis ikke du. - Vår instn.ktør,
Halmøy, som er instn.k~ør for en
fl kk3 hørende lag i folk.~dans, 5krev
på en lapp før dommerne hadde
kunngjort avgjørelsen, at han trodde
at Trondheim ble nr. 1, Bergen nr. 2
og Møre/Romsdal nr. 3 i 'Jbligatorisk
folk3dans. Og dommerne k ,m altså
til samme resultat! - Du ~kriver at

vi ikke kan forlange at de som ikke
hører, skal følge musikkrytmen. Men
vi må iallfall forlange at de døve skal
danse i takt, og jeg synes ikke vi
skal ha dans uten musikk-ledsagelse.

Vær også klar over at det er over
dommerne som har det siste ordet.
Ved kulturdagene 1969 var de tre
overdommerne fra Porsgrunn,

Etter å ha lest Ekolestilene fra Alm
og Stavanger med ovenstående tit
tel i Døves Tidsskrift, fikk jeg slik
lyst til å svare disse unge mennes
bne, og muligens hj~lpe dem litt.

De fleste av dere klager over at
det brukes for mang'3 vanskelige og
lange ord som dere ikke forstår i
tf k3tene i fjernsynet. Men disse or
dene k:>mmer vil igjen til stadighet,
og dere burde derfor være interessert
i å lære hva disse ordene betyr.
Ekriv dem ned, slå opp i et godt
It k km og les forklaringen. Gjør
dette hver gang dere er i tvil!

Her på pulten min har jeg fem
ordbøk ~r - to llk'3ika, nonk/engelsk,
engelEk/nonk, ty~k/engebk og en
gelEk/ty: k ordbok. Og jeg bn:.k)r
dem alle sammen! Det er den greieste
måten å lære nye ord. - Forresten,
alle døve i Norge: k tlle ha et godt
l, k ik)n, og alle døveforeningene
med!

Selvfølgelig er ikke språ.k 3t i TV
tr k ltene det samme som vi døve er
mest vant med - det er vel noe van
Ek3ligere - men ta det som en ut
ford.ring, prøv å forstå alt sammen!
Tl k3tene i TV bør betrak:es som et
videregående klrs i nor~.k for alle
landets døve. Med litt innsats fra
vår side, : k llle vi kJ.nne forstå det
meste, og stadig lære nye ord. Men

Trondheim og Bergen. Er det virke
lig noen som kan tro at disse tre gikk
inn for at Bergen ~kullebli best sam
menlagt ved k.llturdagene?

Det ville virket mer sympatisk om
du også hadde nevnt eksempler på
at dommerne favoriserte Oslo-del
takere. Jeg er f.eks. uenig i at Oslo
fikk 2. plass i foredrag. I reglene
heter det at foredragsholderen skal
kunne sitt foredrag så godt at han
ikke behøver å stå med blikket fes
tet på papiret. En skal bare ha manu
skriptet med seg på talerstolen for
å kunne kaste et blikk på det hvis en
mister tråden. Oslo-deltakeren kun
ne ikke sitt foredrag utenat, og
etter min mening burde han kommet
på 5. eller 6. plass, men han ble
altså dømt som nr. 2. - Du kunne
godt ha nevnt dette, men du synes
vel det er helt i orden når Oslo får
bedre plassering enn fortjent?

J eg vil bare avslutte med et råd:
«Selg ikke skinnet før bjørnen er
skutt.»

Kurt Oksnes.

det er avhengig av den enkeltes vilje
og innsats.

Dere kan ikke vente å få alt gra
tis. Litt må dere gjøre selv også!

Kjell Omahr Mørk.

Kan vi døve og tung
hørte få tekstet
Dagsrevyen?
Kjære Klara Klok.

Jeg er et enslig, meget tunghørt
menneEke som har stor glede av
TV-apparatet jeg f.kk av mine snille
barn. Men jeg ville nuk ømk3 at
det ble t< k3tet mere, særlig Dags
revyen. Jeg burde jo ikke klage, jeg
har en blind venninne som ingen
glede har av TV. Men hun har sin
glede av radioen som for det meste
går hus forbi hos meg. Kunne det
gjøres noe for å hjelpe oss med hør
selhandikap til full glede av TV
apparatet?

Bestemor.

Kjære Bestemor.
J eg oversender spørsmålet til

Fjernsynets ledelse, ber om - om
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mulig - mere teksting, og om flere
spesialprogram for døve og tung
hørte.

Klara Klok
(i «Alle Kvinner».)

Til kringkastingssjef
Ustvedt

Kjære Dem! Vi er alle generøse ved
disse «søde juletider» - til dels over
evne. Er det virk ~lig tE k nisk u.gjørlig
at NRK er i stand til å tekste TV
programmene f.Eks. juJ(kvelden eller
en av juledagene? Dette «teknisk
ugjørlig» har jeg sett framholdt som
begrunnet avslag tidligere.

Det er registrert over 3000 totalt
døve her i landet. I tillegg finnes det
et flerdobbelt antall hørselssvekkete
som har påtrengende behov for tEks
ting i TV-sendingene.

Døve lisenshavere føler seg tilside
satt i vårt lovpriste velferdssamfunn.
Særlig følbart ved de store høytider.

Hvis det er så at eventuell teks
ting presumptivt vil sjenere de hø
rende TV-titterne, måtte vel disse
kunne tolerere billedtE ksten en eneste
kveld, og heller prise seg lykkelig
oyer å ha hørselens nådegave.

Undertegnete har vært døv de siste
10 årene (som familieforsørger punkt
lig betalt alle lisenser - også TV) og
har hatt tilstr' kkelig tid til å føle
hvor hardt EkJen tr~ kbr.

Harald Opdal, Heimdal
(i Dagbladet)

Døve søker kontakt
De døve og tunghørte i samfunnet

har lenge vært en gruppe som har
måttet føle seg utenfor. I de senere
årene har dog både Staten og frivil
lige organisasjoner gitt dem mer
plass i solen. I et interessant TV
program for en tid siden fikk vi vite
atEkillig om hvordan de er blitt mer
og mer på like fot med oss hørende,
de gjør samme innsats i produkc;jo
nen, og de blir godtatt som like
verdige på mange områder, de be
høver ikke lenger føle seg som «av
vikere» i samme grad som før. Men
det er ett område hvor det frem
deles er vamk ~ligheter, nemlig når
det gjelder å tale med andre eller å
lytte på andre. Her behandlet TV-

programmet bl.a. de problemer som
kan oppstå når den døve søker lege
eller ligger på syk3hus. Da må legen
svært ofte tilkalle en tolk, som med
hjelp av døvespråk ~t kan formidle
kontakten mellom legen eller syke
søsteren, og pasienten. Men slike
tolker er det vel også bruk for andre
steder, f.Eks. i arbeidslivet.

Ville det ikk ~ være en ide å ut
danne flere av disse tolker rundt om
kring i landet? Vi har jo blodgivere,
som kan budsendes når syk:ohusene
trenger blod. På samme måte kan
man vel også budsende tolker til
døve? Det ville sikkert bli god bruk
for dem på arbeidsplasser og mange
and.re steder. Jeg vil derfor spørre
sakk;ndige om følgende:

Er det behov for flere tolker? 
Hvilke kvalifikasjoner må de ha?
- Hvor km de få opplæring?

Pelle
(i Porsgrunns Dagblad)

*
NB!
Forbundsformann Gisholt har re

degjort for saken i avisen. For øvrig
pågår kurs i tegnspråk i Porsgrunn.

Red.

«CCakk»
Et merkelig julehefte

Lions Club, Oslo-Ormsund, har gitt
ut et originalt «julehefte», som blir
solgt til inntEkt for utstyr til opp
læringen av barn som ikke hører.
Heftet heter i all korthet: TAKK.

På side 2 leser vi bl.a. :
Hvorfor «Takk»?
Fordi, når vi tenker oss om, så har

vi alle gamke meget å takke for.
For Eksempel at vi kan leve et nor
malt liv, med våre sansers fulle bruk.
Noen mennerkebarn har det handi
kap at de ikk~ hører. Og barn som
ikke hører, har det atskillig vanske
ligere enn andre når det gjelder å
lære. De trenger a"'Jparater og annet
kostbart undervisningsmaterielL
Det er for disse barna TAKK er
laget. Med andre ord, at mange av
oss som hører normalt, og som har
barn som hører normalt, Ekll takke
for det i form aven femmer.

De pengene som salget av dette
heftet innbringer, Ekl1 i sin helhet
kJmme nevnte formål til gode.

Heftet består aven f\ kke pre
mierte presse-fotografier i stort for
mat, som kjente skribenter har laget
treffende tl bt tiL Vakkert - o; et
fint tiltak av Lions Club!
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A plassere alle funksjonshemmete i
vil skape flere problemer enn

Av rådmann Bjørn Skau
(Utdrag av et foredrag)

normalskolen
det løser

Jeg har snakket om tilpassing til
samfunnet som en målsetting, og
jeg kommer til å nevne det flere
ganger siden. Derfor føler jeg behov
for allerede nå å komme med en
advarsel, ta noen forbehold og å
foreta noen presiseringer.

Handikappete skal ikke presses
inn i et samfunn med en livsform
som den enkelte ikke naturlig kan
tilpasse seg.

Et ekstremt integrasjonssyn fører
til påstander som:

Alle funksjonshemmete skal bo i
vanlige boliger i vanlige boligstrøk.
Alle funksjonshemmete skal inn på
vanlige arbeidsplasser. Og i norsk
debatt ikke minst: Alle funksjons
hemmete skal inn på vanlige skoler.

Når en snakker så bestemt om at
de handikappete skal dit eller dit,
så glemmer en etter min mening noe
helt vesentlig, nemlig at det er større
variasjon mellom handikappete, enn
det er innenfor den såkalte normal
befolkningen. A plassere alle funk
sjonshemmete i normalskolen vil
skape flere problemer enn det løser,
vil føre til flere ulykkelige enn lykke
lige mennesker.

Oppgaven er ikke å plassere alle i
en båt.

Oppgaven er å utvikle f.eks. så
differensierte skolemuligheter at det
er mulig for alle å få et utdannings
tilbud som er egnet til å utvikle de
muligheter den enkelte har.

Oppgaven er å utvikle arbeids
muligheter som gjør det mulig for
alle å nytte ut de arbeidsevner de
har - selv om de er sterkt reduserte
osv.

J eg vil egentlig ikke sette likhets
tegn mellom det å tilpasse seg sam
funnet og det å ta del i samfunnets
rettigheter - det å bli reelt akseptert
av samfunnet. A tilpasse seg er det
ensidige kravet til den funksjons
hemmete. Du skal bli som de andre
- da får du være med.

A bli likestillt samfunnsmedlem er
for den funksjonshemmete et to
sidig krav. Til samfunnet - de ikke
handikapte - å akseptere at den
funksjonshemmete hører med i det
normale samfunn slik de er og å- gi

14

en sjanse til den funksjonshemmete
til å tilpasse seg så langt det er mulig
uten å tvinge ham inn i en form
som ikke passer. Den moderne vel
ferdsstaten gir de fleste av sine inn
byggere en rekke rettigheter som er
så innarbeidet at de nesten ansees
som en selvfølge. Det er barnets rett
til gode vekstkår fysisk og psykisk,
det er rett til skole og utdanning,
det er rett til arbeid, det er rett til
en rekke trivselsgoder, det er rett
for barn og voksne til leik og rekrea
sjon ~ og det er den vesentlige retten
til frihet fra nød og frykt fra nød.

Felles for alle disse rettighetene
er at ikke alle i samfunnet nyter
godt av dem. Noen, og svært ofte
blant dem de handikappete, har ikke
fått reaiisert rettighetene for sitt
vedkommende.

Når jeg snakker om integrasjon,
så er det først og fremst dette jeg
tenker på. A gjøre velferdssamfunnet
slik at samfunnets rettigheter i prak
sis gjøres gjeldende for de handi
kappete.

Så langt er alle enige. Så langt går
alle festtalene. Men når en er kom
met så langt, kommer kravet om
konkretisering, om handling. Ideo
logien, den gode meningen, er et
vesentlig grunnlag. Men for å reali
sere ideen, kreves det vilje til å la
denne oppgaven bli prioritert fram
for andre.

Barn skal ha rett til gode vekst
vilkår fysisk og psykisk. Gode vekst
vilkår betyr i denne sammenheng at
de muligheter som er nedlagt i bar
net skal utvikles. For det handikap
pete barnet betyr det at den be
handling medisinsk, pedagogisk og
sosialt som barnet har behov for,
skal stilles til disposisjon for barnet.

J eg tror det kanskje er nettopp i
dette grunnleggende feltet at detsvik
ter mest i servicen overfor handi
kappete. I alle nordiske land gis vel
den behandling medisinsk som er
mulig på det stadium medisinen be
finner seg. Men både den pedago
giske og sosiale behandling svikter
overfor de handikappete småbarna.

Foreldrene er nøkkelpersonene i
denne utvikling. Det er dem som i

første rekke har ansvaret for barnets
sosiale tilpassing. Men de foreldre
som skal oppdra handikappete barn
står nesten helt på bar bakke i sin
oppdragergjerning. De kan ikke
stikke over gangen til naboen. De
kan ikke spørre barnas bestemødre.
De vil alltid være plaget av usikker
heten og tvilen om hvorvidt de gjør
rett i sitt arbeid med barna. Hva er
normalt for det handikappete bar
net? Hva er naturlig i forhold til
handikapet og hva er tegn på en ne
gativ utvikling? Hva er barnets mu
ligheter? Det er noen av de tusener
av ubesvarte rent praktiske spørs
mål som stilles av foreldrene til barn
med handikap.

Utviklingen aven aktiv foreldre
rettleiing er en grunnleggende forut
setning for at det handikappete bar
net skal få oppfylt sine sosiale ret
tigheter.

Det som møter en når en tar opp
dette spørsmålet er at det ikke finnes
personell, og at det personell som
trengs må ha slike kvalifikasjoner at
det nesten er umulig å oppdrive på
mange år framover. Dette er i beste
fall å gjøre det beste til det 'godes
fiende. I verste fall en brukbar unn
skyldning for å la være å gjøre noe.

Det faktiske forhold er vel at vi
ikke er i stand til å utforme de ideelle
kvalifikasjonskrav for personell i for
eldrerettleiing uten å ha drevet med
omfattende forsøk. En må vel kunne
tro at personell med forholdsvis ri
melige kvalifikasjoner, dersom de
står under ledelse av kvalifiserte le
dere, kan gjøre en god jobb på dette
feltet. Selv om foreldrene vanligvis
vil være nøkkelpersonene også i de
handikappete barnas utvikling, så
vil barna ha behov for spesialservice
som foreldrene ikke kan dekke. Det
gjelder opplæring til å tale, det kan
gjelde oppøving av spisevaner og det
gjelder ikke minst den fysiske tre
ningen som er aktuell ved praktisk
talt alle handikap. Det er, etter min
mening, et rimelig krav at de handi
kappete barna får et skolefortrinn
overfor andre barn ved en forholds
vis omfattende førskolevirksomhet.
Vi har hatt en del slike tiltak i gang



i Norge, men de er forholdsvis be
skjedne.

I forslaget til ny skolelover det
tatt med regler om førskoleklasser,
men de er ikke gjort obligatoriske,
og de blir holdt utenfor den ordinære
finansieringsordningen. Jeg skal ikke
kritisere dette, men jeg tror det er
viktig å ta opp til debatt om en ikke
for de funksjonshemmete bør iverk
sette obligatoriske førskoleklasser .
Etter min mening burde førskole
behandlingen vare i minst to år og
legge særlig vekt på å fremme det
jeg vil kalle skolemodning og skole
tilpassing.

Det er etter min mening ikke annet
enn prat å snakke om integrasjon av
funksjonshemmete i normalskolen i
stor skala, dersom ikke en del av de
vanskene som de funksjonshemmete
barna vil møte i skolen er ryddet
unna på forhånd.

Jeg sYnES den debatten vi har hatt
om undervisningen av handikappete
i Norge i de seinere åra har vært en
fruktbar debatt. Det har vært av
sporinger som minner mer om skan
dale-journalistikk enn diskusjon for
å løse problemer, men det er tross
alt unntak. Debatten har vesentlig
dreid seg om integrasjon, og jeg tror
den har åpnet øynene hos mange
pedagoger for at integrasjon i større
grad enn hittil er mulig. Debatten

er vel også en av årsakene til at en
selv i vårt vidstrakte land har fått
en serie spesialskoler på eksternat
basis. Fritid i normalmiljø er vel
kanskje viktigere for integrasjon enn
noe annet.

Jeg tror ikke at vi på mange år
ennå skal rekne med eller endog
ønske at alle barn - uansett handi
kap, skal gå i vanlig skole. Det vil
kreve en vesentlig endring av den
service som skolene er i stand til å
yte. Men noen sider må være såpass
bagatellmessige at de kan løses med
en gang. Jeg tenker her f.eks. på den
fysiske fostring i skolen.

De funksjonshemmete vil som re
gel ha større behov for organisert
fysisk trening enn andre, men så
opplever en det underlige at de som
nettopp må ha gymnastikk, kanskje
for i det hele tatt å bli i stand til å
være i arbeid, de blir fritatt for
gymnastikk i normalskolen! Det må
være mulig raskt å finne fram til
regler som sikrer gymnastikk i nor
malskolen for funksjonshemmete, til
passet deres behov. Det skal vel
egentlig ikke mer til for å komme i
gang enn et rundskriv fra Kirke- og
undervisningsdepartementet til sko
lene med beskjed om å ordne slik
undervisning, og melding om at
staten yter vanlig tilskott til lønn til
lærere eller eventuelt fysioterapeu-

ter. Dette er jo egentlig ikke annet
enn støtteundervisning, som er en
del av vårt skolesystem. Integrasjon
i vanlig skole vil også kreve en be
visst miljøpåvirkning fra skolens
side. Integrasjonstanken i skolen
realiseres ikke hvis de handikappete
i fritida på skolen er uten kontakt
med de andre elevene.

Jeg tror vi nettopp på skolesek
toren kan oppdage at en integrasjon
på kort sikt i noen tiljelle kan hindre
en reell samjunnsintegrasjon på lang
sikt. Det primære krav som må stilles
til undervisningen for handikappete
er nemlig at undervisningen er så til
paEset at de evner som kan utvikles
hos den handikappete blir utviklet
best mulig. Kan dette krav opp
fylles best ved en vanlig skole, så er
det den ideelle løsning, men en må
ikke bli så mye integrasjonsfantast
at en fordrer vanlig skole selv om
undervisningstilbudet der ikke er på
høyde f.eks. med spesialskolens. Jeg
tror personlig at hovedoppgaven på
utdanningssektoren er å gjøre skole
spektret bredere, slik at en kan legge
opp individuelle opplegg for hver en
kelt elev som har spesielle vansker.
Men enda viktigere enn dette er
sjølvsagt å få skoler nok. De handi
kappetes foreldre må ikke lenger
finne seg i at deres barn, i motset
ning til andre, skal stå på venteliste.

Behov for gru ppe-arbeid blant døve,
tu nghørte og deres foreld re

Det er ikke barnas skyld, hvis kontakten med foreldrene er dårlig!

Seebohm-rapporten i 1968 gjorde
bl.a. oppmerksom på at engelske
sosialarbeidere i stor grad blir opp
tatt av virksomhet for bestemte
grupper i samfunnet, klubber for
gamle mennesker, psykiatriske pa
sienter, grupper av kriminell ung
dom, og av mennesket som er fysisk
funksjonshemmet.

I de sosiale sentrene hvor de døve
møtes, viser det seg at de døve dan
ner at naturlig og varig fellesskap.
De døve personer er sterkt tiltrukket
av hverandre. Og selv om det stadig
er gjort større anstrengelser for å
finne ut hvordan de døve best kan
tilpasse seg de hørendes samfunn, og

en har gjort meget for at de skal føle
seg til rette blant de hørende, fort
setter de døve å holde kontakten
med hverandre. På grunn av denne
tendensen til å ville være en del av
en gruppe skjebnefeller, skulle en
tro at det ville være større mulighe
ter til et mer intensivt gruppe
arbeid.

N. Hazel skriver: «Gruppe-virk
somhet krever kjennskap til og for
ståelse for hvorfor og hvordan disse
gruppene oppstår, og hvordan grup
pen får innflytelse på de individuelle
medlemmer av gruppene. Kjennskap
til og forståelse av dette kan komme
til nytte på forskjellige måter - f.eks.

ved at vi får organisasjoner for alle
slags funksjonshemmete, der de kan
få hjelp til å hjelpe hverandre med
å se framtiden realistiEk i øynene,
overvinne sin engstelse og fortvilelse.»

Selv om vanlig sosial-arbeid fore
går på den måten at en hjelper den
enkelte og den enkelte familie, burde
det nok være en del av sosialarbei
derens oppgave å sette i gang mer
effEktivt gruppe-arbeid innen døve
SEktoren. Gruppe-arbeidet skal gå ut
på å støtte gruppene på forskjellig
måte, ikke lede dem. Det kan skapes
situasjoner hvor di5kusjoner omkring
de døves problemer, skuffelser og
usikkerhet kan bli en styrke for
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DET GAR FRAMOVER:

(Apen lærer selvfølgelig ikke «døvespråket», men bare noen
tegn. Red.)

Ung ape kan minst
60 ord på døvespråket

Washington - Den unge hun
sjimpansen Washoe kan nå
minst 60 ord på døvespråket 
det er ord som «gi meg», «mer»,
«tannbørste», «beklager», «du» og
«jeg».

Hun kan allerede kombinere
ordene til enkle setninger på to
ord - for eksempel «gå ut» mens
hun ennå befinner seg et stykke
fra døren, «hør hund» når hun
hører en usett hund bjeffe, «åpne
nøkkel» når hun vil låne nøk
kelen for å åpne en låst dør.
Som de fleste sjimpanser, kan
hun lett bruke enkle verktøy.

Det er vitenskapsmenn ved
University of Nevada som har
gjennomført disse epokegjørende
forsøkene. Det er første gang i
historien at det har lykkes å få
til to-veis kommunikasjon mel
lom et menneske og et dyr, i følge
ekspertene.

Språkforskeren og antropolo
gen dr. Charles F. Hockett ved
Cornell University erll:erte nylig

gruppe-medlemmene og gjøre dem
i stand til å hjelpe andre som er i
samme situasjon. Det er en fordel
for døve å ha nær kontakt med hø
rende, men vi må v:ere oppmerksom
på at døve menne sk"r støter på pro
blemer som er ukjente for de hø
rende, og som de hørende derfor
ikke kjenner til og har vam k ~lig for
å sette seg inn i. Den naturlige for
ståelse som er til stede hos en gruppe
skjebnefeller kan utnyttes ved at
andres erfaring blir til trøst og hjelp
når enkelte medlemmer av gruppen
blir utsatt for engstelse og usikker
het. Gruppens styrke ligger i at med
lemmene har et fellesskap i sin
gruppe.

Det er gode muligheter for gruppe
virksomhet blant v0kme døve. Døve
barn fra ett område går som regel i
samme spesialskole, og etter skolens
slutt viser det seg at vennskaps
båndene fra disse utviklende årene
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at dette er det viktigste bidrag
som er gjort på lenge når det
gjelder antropologien.

Tidligere har forskere uten
hell prøvd å lære sjimpanser å
snakke - men sjimpansens lyd
apparat er for forskjellig fra
menneskets.

Det var dr. R. Allen Gardner,
professor i psykologi ved Uni
versity of Nevada, og hans hus
tru Eetraice, som begynte å eks
perimentere med døvespråket. I
mars 1968, etter 22 måneder,
brukte Washoe regelmessig 30
tegn. Deretter gikk det hurtig
framover - og innen desember
i fjor kunne hun 30 til. Hvor
mange hun kan nå, vil ikke
Gardner opplyse.

De første ordtegn Washoe
lærte å bruke var «kOm» og «gi
meg». Deretter, i rekkefølge:
«mer», «oppe», «søt» , «åpen»,
«kile» (sjimpanser liker å bli
kilt), «gå», «ut», «fort», «hør»,
«tannbørste», «drikke».

er meget sterke. Voksne døve har
samme tvil med hensyn til sin rolle
i samfunnet som andre voksne, og
deres søking etter identitet kan føre
til en mengde problemer. Behovet
for uavhengighet kommer ofte til ut
trykk i diskusjoner mellom like
menn i en gruppe, og problemene ved
overgangen fra internatskole til per
manent opphold i hjemmet og ute i
arbeidslivet kan elimineres ved at
den enkelte k)mmer inn i en gruppe
som har en dyktig leder.

Medlemmene innen gruppene må
først få den hjelp som er nødvendig
for at alle skal k:mne kjenne og for
stå hverandre. Dermed er den første
betingelsen for at de skal kunne
hjelpe hverandre oppfylt. Gjensidig
påvil k '1ing innen gruppen og mellom
medlemmene kan oppnås i stigende
grad ved at sosialarbeideren med
virker både aktivt og passivt. G.
Madge skriver: «Vi må finne ut hvil
ke behov den døve har, og så yte

en integrert service ved hjelp av
høyt utdannete og dyktige sosial
arbeidere, gruppearbeidere og pres
ter, slik at vi kan hjelpe våre klienter
over vansk':llighetene og til å fun
gere som verdifulle, nyttige og like
verdige medlemmer av samfunnet.»

Mange sosialarbeidere møter i tall
rike situasjoner den døve som et iso
lert menneske, og som motstander
av å samarbeide med familien. For
eldrene til de døve barna trenger
hjelp, og familie-orienterende virk
somhet kan effektivt ytes i slike til
feller. Sosialarbeiderne kunne mu
ligens innenfor gruppens sammen
heng også arbeide med en flokk av
.slike foreldre. Dette avhenger na
turligvis av om det innenfor et be
stemt område er et tilstrekkelig
antall familier med døve barn, og
hvor forholdene ellers ligger til rette.

Tenk f.eks. på hvilket konstruk
tivt arbeid en kunne drive i slike
grupper av foreldre når det gjelder
å gi dem kjennskap til manuelle me
toder til hjelp i kommunikasjonen
med barna! I mange tilfelle gjør
foreldrene lite eller ingen ting når
det gjelder å forsøke å få bedre kon
takt med sine barn ved å benytte
tegnspråk i samtalen med dem. Tenk
om disse foreldrene kunne bringes
sammen og danne en gruppe for re
gulær innøving av tegnspråket, inntil
de overvinner sin forlegenhet og føler
seg oppmuntret til å delta sammen
med sine barn i forskjellige aktivite
ter og til å snakke med dem på en
naturlig måte, og til og med bli med
dem i de døves foreninger! Da kunne
barrikadene brytes ned! For de fleste
er det dessverre slik at de begrenser
samtalen med barna ved å spille rol
len som de talende foreldrene. Er
kontakten dårlig, da er det natur
ligvis barna det er noe galt med ...

En rapport fra 1959 definerer
gruppevirksomheten slik: «Gruppe
virksomhet som en form for sosialt
arbeid gir menneskene en konstruk
tiv opplevelse av medlemskap i en
gruppe, og setter dem i stand til å
utvikle seg videre som individer,
slik at de i større grad kan bli del
aktig i samfunnslivet.»

Alle gruppene: Døve med dårlig
tale, døve med god tale, og de tung
hørte, vil ha fordel av å delta i slikt
gruppearbeid.

Sosialarbeiderne som k)mmer i
kontakt med de døve og sterkt tung
hørte bør opplæres i gruppearbeid,
slik at de dermed kan stå godt rustet
til å kunne utnytte dynamikken i
gruppevirksomheten mer efflktivt.

(Hearing, England.)
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10/1 lø: Stavan~er kr. Døveforening har
juletrefest i D21ves Hus.

HØST·SESONGEN I
STAVANGER
Det er ikke til å skjule at det i det siste
har vært en del uro innen foreningen, men
til styrets ros skal det sis at de har tatt det
med fatning og fortsatt sitt arbeid etter de
retningslinjene som ble vedtatt på formanns
møtet i foreni ngen før høstsesongen tok til.
Trass i de motsetningene som er kommet til
syne, har styret klart å følge det oppsatte
programmet. Skal vi summere OP"P det som
er gjort, viser det seg at det har vært
bra tilslutting til de forskjellige arrangemen·
tene, tross motgangen.

Opplysningskomiteen har gjort et godt
arbeid. Blant annet har vi hatt døvekonsu
lent Vigrestad på besøk. Han holdt et interes
sant foredrag om de døve og TV. Hans opp
lysninger om de vanskelighetene som mø
ter ham i fjernsynet når et program for de
døve skal tas opp, gav tilhørerne forståelsen
av at det ikke er så enkelt å få det som vi
vil ha det. Han fortalte .også om en tur han
hadde hatt til Sverige, og hvor det ble vist
fram mange tekniske hjelpemieider for
døve. Men prisen på disse kan få enhver til
å forskrekkes. Det er spørsmål om det er
aktuelt å produsere slike apparater. - Vig
restad har en fin måte å opptre på, og hans
framføring av foredrag gjør det hele lett

3/1 lø: Juletrefest i Høyres Hus kl. 18.
14/2 lø: Opplysningsmøte med hyggelig

samvær i Høyres Hus kl. 18.30. Bevert
ning.

14/3 lø: Arsmøte i Høyres Hus kl. 18.30.
Bevertn ing.

18/4 lø: Opplysningsmøte med hyggelig
samvær i Høyres Hus kl. 18.30. Bevert
ning.

sammen med kursets to lærere - Magnhild
Pedersen, som er kjent blant døve over hele
landet som tidligere døveoffiser i Frelses
armeen, og Kari Sand fra Drammens-fore
ningen, som er døv.

Kurset har fått bred omtale i Drammens
aviser.

TELEMARK
17/1 lø: Nyttårsfest kl. 17.30, Hotell Vie,

Porsgrunn.
26/2 to: Møte kl. 18.30, NorrønaMisjons

hospits, Skien.
19/3 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
11/4 lø: Arsmøte kl. 17.30, Larsens Kafe,

Telemarksgt. 6, Skien.
23/4 to: Møte kl. 18.30, Heimen Kaffistove,

Porsgrunn.
21/5 to: Møte kl. 18.30, Norrøna Misjons

hospits, Skien.
20/6 lø: Fest på Oksøya.

13/1 ti: Dameklubben.
15/1 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
18/1 sø: Medlemsmøte.
20/1 ti: Dameklubben.
22/1 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
25/1 sø: Foredrag.
27/1 ti: Dameklubben.
29/1 to: Ungdomsklubbenlbridgeklubben.
31/1 lø: Bridgeturnering og fest.
1/2 sø: Bridgeturnering.
3/2 ti: Dameklubben.
5/2 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
8/2 sø: Film.

Også i Drammen er det satt i gang kurs i
tegnspråk, for første gang. 12. november var
alt klappet og klart for start, etter at døve
konsulent Vigrestad hadde forberedt de to
lærerne, og med Drammen og Omegns
Døveforening som arrangør. .

På bildet ser vi døvekonsulent Vigrestad

DRAMMEN

HEDMARK/OPPLAND

4/1 sø: Juletrefest.
8/1 to: Ungdomsklubben/bridgeklubben.
11/1 sø: Film.

10/1 lø: Juletrefest for barn og voksne på
Jernbanekafeen, Hamar. Barnefesten kl.
15.00, og voksnefesten kl. 19.00.

OSLO
3/1 lø: Døveforeningens juletrefest for

voksne.
6/1 ti: Døves menighets juletrefest for

voksne.
13/1 ti: Døves Bridgekl ubb.
15/1 to: Døves Ungdomsgruppe, hyggetreff

med dans.
17/1 lø: Døves Sportsklubb v/ håndballgrup-

pen har fest.
20/1 ti: Døves Bridgeklubb.
22/1 to: Døves Ungdomsgruppe, filmaften.
27/1 ti: Døves Bridgeklubb.
29/1 to: Døves Ungdomsgru ppe har års

møte. NDL's kontaktmann for ungdoms
arbeidet, Toralf Ringsø, inviteres, og han
holder foredrag etter årsmøtet.

31/1 lø: Døves Skytterlag har fest.
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ÅRSMØTET I DØVES UNGDOMSKLUBB, BERGEN

forståelig. Det var bare en mening blant
de frammøtte: Vi ser ham gjerne igjen, men
da håper vi at han kan tale om et annet
emne enn TV. Dette menes ikke som en
fornærmelse mot den gode Vigrestad, men
som en ho~nør til hans foredragsframføring.

Opplysningskomiteen har hatt medlem
mene med på besøk i Rogalands Avis, som
nylig var flyttet inn i et flott nybygg. Om
visningen v<!r meget interessant for dem
som ikke tidligere hadde satt sine ben i en
slik bedrift. Tolkingen ble besørget av
Magne Rasmussen, og deltakelsen fra de
døves side, var det ikke noe å si på.

Så har vi hatt besøk av politifullmektig
Tvedt ved Stavanger politikammer. Han
holdt et interessant foreårag om trafikk
og trafikk-kultur, og viste film om aktuelle
situasjoner i trafikken. Også dette ble tolket
av Magne Rasmussen.

På torsdagskveldene er det ellers blitt
vist fil mer. Alt i alt har det vært et positivt
arbeid innen opplysnings-sektoren.

Landslotteriet er nå brakt vel i havn, og
Stavanger-foreningen har gjort en god inn
sats. Salget av Døves Jul ser også ut til å gi
et godt resultat.

Tegnspråkkurset går det nå på slutten
med for 2. kurshefte. Frammøtet har vært
meget godt. Elevene har vist stor interesse,
og dette viser seg også på ferdigheten i
tegnspråk. Avsluttingen blir 12. desember,
og det ser ut til at vi ved de framtidige
ku rsene kan regne med Iike stor oppsi ut
ting som hittil.

Foreningen har nå satt i gang med en
ungdomsgruppe, som har sine møter på
mandagene. Tilsluttingen har vært bra, men
det arbeides for å finne en annen dag til
gruppens møter. Foreløpig består styret av
Marit Hol berg, Gaute Stangeland og Bjørn
Jerstad. Vi får håpe at det blir en levedyktig
gruppe.

Blant foreningens mannlige medlemmer
er det nå dannet en gruppe som kaller seg
De Døves Forenings Mannsgruppe. Menin
gen er at gruppen skal samles en gang i
måneden. Gruppens formål er å samle fore
ningens mannlige medlemmer for å disku
tere aktuelle problemer som dukker. opp,
lage diskusjonskvelder, og for øvrig disku
tere alt som skjer på døvefronten. Det er
ikke noe dumt tiltak. Vi har jo noe som
heter kvinneforeninger. Hvorfor skal ikke
mannfolkene ha noe tilsvarende?

Foreningens årsfest ble holdt 6. desember.
Da det var bryllup for to av medlemmene
samme dag, og hvor flere av foreningens
medlemmer var innbudt, regnet vi med at
det ikke ville bli godt besøk. Men der tok
en feil. Tilstrømmingen var større enn de
største optimistene hadde trodd. I hui og
hast måtte en ringe og bestille mer mat, og
det gikk heldigvis i orden. Så kunne en gå
til et veldekt bord, hvor en ble servert
karbonader m/løk m. m. Is til dessert. Fest
talen ble holdt av Karsten Samuelsen. Han
tok for seg de vanskelighetene de døve har
å kjempe med for å komme seg fram og opp
i lyset. Hvordan forholdene var tidligere,
sammenliknet med i dag. Det har gått fram
over! I dag nyter vi godt av det arbeidet
som ble gjort av de første medlemmene i
foreningen og av stadig nye krefter opp
gjennom årene. Det som gjorde de døve
sterke i tidligere år, var samholdet. Også
i dag må vi vise samhold for å oppnå resul
tater, for det er alltid nye oppgaver som
venter. - Senere på kvelden fordreven ti
den med vitser og gjenoppfrisking av gamle
minner. Det ble servert kaffe og bløtkake.
Det var i det hele tatt en rolig og hyggelig
årsfest. Bare synd at tiden gikk så alt for
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fort. Det var hyggelig at også fire døve fra
Haugesund hadde tatt turen for å delta på
festen.

Neste år blir foreningen 70 år, og da blir
det vel arrangert en fest i større målestokk!

Jeg synes ikke jeg kan slutte av uten spe
sielt å nevne ett av foreningens medlemmer
som har gjort ekstra god innsats i år. Jeg
tenker her på Frits Moen. Hans innsats ved
salg av lodd i Døves Landslotteri, og nå ved

Det nyvalgte styret. Foran: Norunn Kalvenes og
Kurt Oksnes. Bak: Hans Erik Tofte og Asle Karlsen.

Døves Ungdomsklubb i Bergen holdt sitt
årsmøte 11. november, med bra frammøte.
Formannen, Sigmund Ness, ønsket velkom
men og leste opp hva loven sier om års
møtet. Årsberetningen og regnskapet, som
var stensilert og delt ut en uke tidligere,
viste at foreningen hadde hatt et godt år.
Med en del bemerkninger, ble årsberetnin
gen godkjent. Regnskapet viste at klubben
stod økonomisk ganske sterkt, men da
dette var avsluttet før kulturdagene i
Trondheim, kunne formannen opplyse at
situasjonen nå hadde endret seg. Klubbens
kasse var bunnskrapt, men en håpet på til
skott fra Bergen kommune og fra NDL, slik
at det ville komme en del penger tilbake
før årets slutt. Regnsk~pet ble godkjent.

Kontingenten ble besluttet fastholdt med
kr. 5.- året.

Forslag om å velge en egen komite til å
forberede deltakelsen ved Unge Døves
Kulturdager, ble vedtatt.

Valgene gav følgende resultat:
Styre: Kurt Oksnes, formann. Hans Erik

Tofte, nestformann. Norunn Kalvenes,
sekretær. Asle Karlsen, kasserer. (Dessuten
sitter Thorbjørn Sander i klubbens styre,
oppnevnt av Bergen Døveforening.) 1. vara
mann Frode Bjånesøy. 2. varamann Gotthard
Langeland.

Som representanter til formannsmøtene
ble valgt formannen og nestformannen.

Revisorer: Svein Arne Peterson, vara
mann Terje Karlsen. (Den andre revisoren
oppnevnes av Bergen Døveforening.)

Teaterutvalg: Sigmund Ness, leder. Asle
Karlsen, Birgit Olafsson, Frode Bjånesøy og
Hans Erik Tofte.

salget av «Døves Jul», må betegnes som
fantastisk. Vi vil her takke deg, Frits, for
den gode innsatsen.

Ka. Sa.

HAUGESUND
8/1 to: Juletrefest i Handelsstandens Hus

kl. 19.00.

Fil mutvalg: Terje Karlsen, leder. Gott
hard Langeland, Pål Kjellid, Gunnar Hansen
og Sigmund Ness.

Historiesamier: Sigmund Ness.
Materialforvaiter: Richard Martin, vara

mann Dag Hafstad.
Kulturdagkomite: Sigmund Ness, Jon

Olafsson og Asle Karlsen.
Valgkomite: Richard Martin, Gunnar

Hansen og Toralf Ringsø.
Sigmund Ness takket så for godt sam

arbeid i den tiden han hadde vært formann,
og ønsket Kurt Oksnes til lykke som ny
formann. Kurt Oksnes takket Ness for godt
arbeid. Han skulle prøve så godt han kunne
å føre arbeidet videre til beste for alle.

Sekr. N. K.

BERGEN
111 to: Stengt.
5/1 ma: Misjonsforeningen har julekos hos

fru Hammer.
6/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben har styremøte kl.
19.00, og medlemsmøte kl. 20.30.

7/1 on: Døveforeningen har styremøte kl.
19.30 på styrerommet.

8/1 to: «Fri-kveld.»
10/1 lø: Døveforeningen har juletrefest for

voksne kl. 19.00 i Terminus Hall.
12/1 ma: Bridgeklubben.

Idrettsklubben har styremøte kl. 18.30
på styrerommet.

13/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Ungdomsklubben har paneldebatt om
kultu rdagene kl. 20.30.

15/1 to: Frelsesarmeen har juletrefest i
Døveforeningens lokale kl. 19.00. Leder:
Kaptein Kelly Smevik.

19/1 ma: Bridgeklubben/Ungdomsklubben.
Tegnspråkkurs begynner på Nygård
skole kl. 19.00.

20/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
Dameklubben har hyggekveld for sine
medlemmer kl. 19.30.
Ungdomsklubben har «Hvem vet mest»
konkurranse mot skoleguttene.

22/1 to: Foredrag v/ Opplysnings komiteen.
26/1 ma: Bridgeklubben/Ungdomsklubben.
27/1 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.

Ungdomsklubben har «Hvem vet mest»
konkurranse mot skoleguttene.

28/1 on: Døveforeni ngen har styremøte kl.
19.30 på styrerommet.

29/1 to: Menighetsaften i foreningen.
31/1 lø: Døves Sjakklubb har fest i forenin-

gen kl. 19.00. -
2/2 ma: Ungdomsklubben/Bridgeklubben.
3/2 ti: Dameklubben/Ungdomsklubben.
5/2 to: Havstad-aften med besøk fra for-

bundet. Arr. ved festkomiteen.
7/2 lø: Døves Idrettsklubbs fotballavdeling

har vinterfest i foreningen kl. 19.00.
12/2 to: Døvforeningen har årsmøte kl.

19.00.



Juletrefest i Bergen

Bergen Døveforenings juletrefest for voksne
blir holdt lørdag 10. januar på Grand Hotel
Terminus (i Terminus Hall), inngang fra
Peter Jebsensgate.

Deltakerne får først servert deilige snit
ter, senere bløtkake, og naturligvis kaffe.
Pris: Kr. 22.50 pr. person (medregnet
moms). Døve som er over 70 år, eller ar
beidsuføre, har gratis adgang.

Av programmet kan nevnes at Døves
Ungdomsklubb vil vise sitt en-akters skue
spill (som gav 1. premie ved kulturdagene i
Trondheim), og likeså folkedansene som
klubben vant med.

De som vil være med på festen, bør melde
seg straks til Terje Karlsen i foreningen,
sosialsekretær Moldekiev på foreningens
kontor (tlf. 18321) eller pastor Hammer
(tlf. 56856). En kan også skrive til Bergen
Døveforening, Vestre Torvgt. 20a, 5000
Bergen.

Både døve og hørende er hjertelig vel
kommen, uansett medlemskap i foreningen.

Bergen Døveforening.

ÅRSMØTE I BERGEN

Bergen Døveforening holder årsmøte tors
dag 12. februar kl. 19.00 i foreningens lokale.

Dagsorden:
1. Apning.
2. Valg av referenter.
3. Beretning.
4. Regnskaper.
5. Budsjett-forslag.
6. Innkomne saker (frist 29. januar).
7. Valg.

Ikke-medlemmer, og de som skylder kon
tingent for 1969, har ikke adgang ·til års
møtet.

Styret.

MØRE OG ROMSDAL
3{1 lø: Juletrefest kl. 17.00 i Volsdalen.
4{1 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 v{ Hammer i

Volsdalen interimskirke.
17{1 lø: Kulturkveld kl. 17.00 vi Opplys

ningskomiteen.
31{1 lø: Opplysningsmøte, hjelp til utfylling

av selvangivelse. '
14{2 lø: Arsmøte kl. 15.00.
28{2 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v{ Opplys

ningskomiteen.
14{3 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v{ Opplys.

ningskomiteen.
21{3 lø: Medlemsmøte kl. 17.00.
4{4Iø: Kulturkveld kl. 17.00 v{ Opplysnings

komiteen.
5{4 sø: Gudstjeneste kl. 11.00 v{ Hammer i

Langevåg ki rke.
18{4 lø: Kulturkveld kl. 17.00 v{ Opplys

ningskomiteen.

TRONDHEIM
4{1 sø: Barnejuletrefest kl. 16.00.
7{1 on: Ungdomsgruppa.
14{1 on: Filmaften.
17{1 lø: Nyttårsfest.
21{1 on: Ungdomsgruppa.
23{1 fr: Kulturkveld.
24{1 lø: Ungdomsgruppa har årsmøte.
28{1 on: Døveforeningen har medlemsmøte.
30{1 fr: Dameforeningen.
31{1 lø: Idrettslaget har klubbmesterskap

på ski.

4{2 on: Ungdomsgruppa
11{2 on: Filmaften.
13/2 fr: Dameforeningen har kulturkveld.
18{2 on: Ungdomsgru ppa.
20{2 fr: Døveforeningen har årsmøte.
25{2 on: Lars Havstad-aften.
27{2 fr: Dameforeningen.
28{2 lø: Idrettslaget har karnevalsfest på

«Granly».
1{3 sø: Filmaften.
4{3 on: Ungdomsgruppa.
11{3 on: Foredrag.
13{3 fr: Dameforeningen.
14{3 lø: Ungdomsgruppa har vårfest.
18/3 on: Ungdomsgruppa.
20/3 fr: Idrettslaget har medlemsmøte.
22{3 sø: Siste møte før påske.

-ØO-dt IIltjllå'l!
J eg vil på denne måten sende alle

mine venner i Norge og leserne av
Døves Tidsskrift mine beste ønsker
om et godt nyttår.

Hilsen Kjell Omahr Mørk
Gallaudet College
Washington D.C.

Vi ønsker alle våre døve og hø
rende venner et riktig godt og fram
gangsrikt nytt idrettsår, med takk
for det gamle.

Oslo Døves Sportsklubb
Styret.

Jeg ønsker bladets lesere et godt og
velsignet nyttår 1970.

Hilsen Hermundur
Færøyane.

FØDT
Vi fikk en sønn 2. desember.

Inger Anne og Trygve Krogstad,
Langevåg.

70 AR
Gustav Braathen, Sven Brunsgt.

7, Oslo 1, runder 70 år 17. januar.
Han har i mange år bodd i Døves
Hus og vært meget aktiv i forenin
gen og når det gjelder huset. Han
har bistått vaktmesteren med hjelp
og vært en meget pliktoppfyllende
mann. Braathen har også innehatt

tillitsverv på feriehjemmet «Skaug»,
hvor han har sittet i styret i en 4 års
periode, og hvor han skjøttet sine
oppgaver til alles tilfredshet.

I den siste tiden har dessverre
Braathens helse sviktet. Vi vil med
dette uttrykke vårt ønske om snarlig
god bedring, og når vi sender våre
beste gratulasjoner i anledning da
gen, er det også med et håp om at
vi snart får se ham i foreningen
igjen. Karin Jensen.

65 AR
Sverre Eeg, Uelandsgt. 59, opp

gang 9, Oslo 4, fyller 65 år 14. januar.
Han er kjent som en rolig og sym
patisk k'lr, som sammen med sin
kone Asta har nedlagt et stort ar
beid på feriehjemmet «Skaug». Han
har gjennom mange år innehatt flere
tillitsverv i feriehjemmets styre, som
formann, som kasserer og material
forvalter.

Vi gratulerer med dagen, og vi
ønsker ham mange gode år framover.

Karin Jensen.

.--_.~

~

DØDS~
-=-' -'-

SIGURD MAGNUSSEN
Pensjonist Sigurd Magnussen, Ber

gen, er død, og han ble bisatt fredag
19. desember i Solheim kapell. Båren
var dekket av et lilla teppe, med en
dekorasjon av hvite nelliker over, og
foran et blomsterhjerte, og omgitt
av fremsendte kranser og bUl{etter,
blant disse krans fra Bergen Døve
forening.

Andakten ble innledet med «Stjer
nesangen» av Sibelius for orgel og
fiolin, hvoretter en sang «Jeg så ham
som barn med det solrike øye.»

Døveprest Ragnvald Hammer
holdt andakten ved båren og takket
fra hans søster og fra alle dem som
var glad i ham. Han var et solskinns
mennetb. Etter talen ble sunget
«Jesus, det eneste, helligste, reneste.»

Til utgang ble spillt Adams «Den
hellige stad».

TV-program
Tekstet for hørselssvekkete

20/1, tirsdag, kl. 18.00: «Dikter
høvdingen og hans hJem». Francis
Bull forteller om Aulestad og Bjørn
stjerne Bjørnson.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetiandsveiell 93 b, Oppsal, Oslo 6.
Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen !Sa, 3000 Drammen.

Danmark vant jevn
håndball-landskamp 13-10

de døve. Det norske laget bestod for
det meste av spillere fra Oslo, noe
som er rimelig, da Døves Sports
klubb, Oslo, spiller seriekamper med
hørende lag og således har god kamp
trening. Landslaget hadde følgende
sammensetning: Arne Stenberg,
Botolf Myrvold, Johnny Olsen, Ben
ny Persson (kaptein), Kjell Nysted,
Vidar Gran, Bjarne Gunnerud, Rei
dar Brenden, Bjørn Myran, Brynjulf
Dammen, Einar FeIde og Trygve
Gunnarrud (2. keeper). Lagleder var
Egil Hauge, med Torstein Ekerbakke
som leder.

Lagene stille opp på linje, og for
mannen i Norges Døve-Idrettsfor
bund, Fridtjof M. Tenden, ønsket
Danmarks lag og ledere hjertelig vel
kommen til Norge. Han minnet om
at dette var det fjerde møtet mel
lom de to land, og håpet på en god
og fair kamp. Den norske kaptein
Benny Persson overrakte sin danske
k')llega Jørgen Balle blomster, og

.fikk til gjengjeld Dansk Døve-Id
rettsforbunds stander. Dommerne
kalte så kapteinene sammen, og
Norge vant målvalget.

Allerede i kampens første minutt
hadde Norge en farlig sjanse, men
Bjarne Gunneruds skudd traff inn
siden av stolpen og spratt ut. Dans
kene kom sterkt igjen, og etter 5
min. var det klart for danske ledelse
1-0. Danmark presset nå sterkt.
Stenberg i det norske målet reddet
fint ved flere anledninger, men måtte
i det 10. min. kapitulere, og Dan
mark ledet 2-0. Norge gikk straks
til motangrep, og Brynjulf Dammen
sørget for Norges første mål og stil
lingen var 2-1. Danmark økte til
3-1, hvoretter Norge fikk straffe
kast. Persson satte ballen pent i
mål, 3-2. Norge hadde nå en god
periode, og Nysted brakte balanse i
stillingen med et fint skudd, og re
sultatet var 3-3. Norge hadde nå
sjansen til å ta ledelsen, da de fikk
straffe, men Persson satte ballen
rett på keeper. Så var det Danmarks
tur til å få straffe, og Jørgen Balle
gjorde ingen feil, 4-3 til Danmark.
Damkene hadde nå en god periode
og økte til 6-3, hvoretter Norge re
duserte ved Dammen. I omgangens
siste minutter fikk lagene ett mål
hver, og stillingen ved pause var
7-4 til Danmark.

2. omgang ble mere jevn, med 6
scoringer på hver. Trygve Gunnar
rud rykket inn i mål og viste fint
keeperspill. Vi har to gode keepere i
Stenberg og Gunnarrud. Etter 5
min. spill reduserte Dammen til 7-5,
men Danmark la på til 8-5. Dan-

tersporten, med bl.a. Nordisk Mes
terskap, D. M., innbydelse til alpine
renn i Frankrike, og så straks over
nyttår 1971: Vinterlekene for døve i
Adelboden i Sveits, hvor årets re
sultater nok vil veie tungt ved ut
takingen.

For våre fri-idrettsfolk har vi også
noe å se fram til, bl.a. retur-lands
k'l,mpen mot Vest-Tyskland, som
skal holdes i Oslo 12. september. Det
vil muligens også bli aktuelt med en
håndball-landskamp mot Vest
Tyskland, likesom vi i året 1970 for
første gang vil søke å arrangere
Døvemesterskap i fotball, samt
landskamp i skyting.

Som man ser, er det nok av mål å
ta sikte mot, og jeg vil uttrykke øns
ket om at alle våre idrettsmenn og
-kvinner må gå inn i det nye året
med de beste forsetter om å nå bedre
resultater, til glede for dem selv og
til gavn for norsk døve-idrett!

Med dette ønsker jeg dere alle et
godt og framgangsrikt nytt år!

Fi-Jo.

Landskampen var omfattet med
stor interesse fra de døves side, og
riktig mange tilskuere hadde funnet
veien til Bygdøy, og fulgte livlig
med, noe som viser at håndball
sporten har mange tilhengere blant

Tiden går så fort! Et år er igjen
gått, og vi står nå med begge bena
i det nye året. Står vi støtt på bena?
Har vi i det år som er gått lagt en
alen til vår vekst, nådd bedre resul
tater og fått flere døve inn i de
aktives rekker? Ja, slik kan vi fort
sette å spørre oss selv i det uendelige.
Det er så mye vi skulle ha gjort i
lagene og i forbundet, men spørs
målet er: Har vi nådd det mål vi
satte oss da vi gikk inn i året 1969?
Ja, det er med oss selv som med en
hver annen som setter sluttstrek ved
et regnskap; vi må finne ut om
regnskapet siste år viste overskudd,
balanse .. eller underskudd! Er det
siste tilfellet, ja, da er det noe galt
med oss selv, vi har ikke vært flinke
nok! Nå, da vi går inn i det nye
året, har vi fått nok en anledning
til å sette oss nye mål, og om vi skal
nå dem; ja, det står og faller ene og
alene på oss selv!

Innen norsk døveidrett vil det i
kommende år bli nok av oppgaver å
gå inn for. Vi har en rekke inter
nasjonale konkurranser innen vin-

Lørdag 29. november ble det ut
kjempet en landlk3.mp i håndball
mellom Danmark og Norge i Bygdø
hus innendørshall. Landskampen var
den fjerde i rekken og ble en knepen
seier for danskene med 13-10.
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mark fikk så straffekast, men Gun
narrud reddet flott skuddet fra Balle.
Denne rehabiliterte seg ved å score
et flott mål minuttet etter. Så fikk
Norge 2 straffekast, som begge mis
lyktes, idet Gunnerud satte ballen
høyt over,og Perssons skudd gikk i
stolpen. Danmark la på til 10-5.
Norge hadde så en god periode, hvor
Brenden først reduserte til 10-6,
Dammen med to mål til 10-8, men
Danmark kom sterkt igjen og fikk
straffe som Gunnarrud reddet, men
like etter la damkene på med to mål
til 12-8, hvoretter Persson reduserte
til 12-9. Danskene la igjen på til 13-9
som så ut til å bli sluttresultatet,
men i kampens siste sekund lyktes
det Bjarne Gunnerud å score, slik at
k9.mpen endte med seier til Dan
mark med 13-10. Dammen satte inn
5 av de norske målene!

Det var en morsom og spennende
kamp, som begge lag kom si seg for
nøyd med. Til slutt takket Johnny
Olsen lagene for fin kampånd og hå
pet på en fortsettelse av det gode
samarbeidet mellom Danmark og
Norge i håndball. Så var det hurra
rop og håndslag fra begge lag.

Om aftenen var lagene og endel
innbudte samlet i Døveforeningen til
hyggelig bevertning, og festkomi
teen hadde sørget for at de aktive
ble servert nydelig mat ved et festlig
dekket bord! Damene skal ha hon
nør for sitt arbeid, noe som også den
danske leder Kristian Møller sa i sin
tale: Et dansk festbord kunne ikke
vært bedre!

Formannen i Norges Døve-Id
rettsforbund, Fridtjof M. Tenden,
uttrykte i sin tale glede over det
gode vennskap som var til stede
mellom de to land. Dette var den
fjerde landskampen mellom Dan
mark og Norge, sa han, og seirene
hadde vekslet, noe som viste at det
var to jevnbyrdige lag. Han uttalte
håpet om at landskampene mellom
de to land måtte fortsette i tiden
framover, til glede for begge land,
og' overrakte hver av de danske spil
lere en gave som et synlig bevis og
minne fra landskampen i Oslo.

Danmarks håndballeder, Kristian
Møller, takket for den gode mot
takelse og for hyggelig fest. Dan
mark var også glad for dette sam
arbeid med Norge på håndballfron
ten. Han uttrykte også ønsket cm
en god forbindelse i årene framover.
Det norske laget lå teknisk noe etter,
men det hadde bedre kondisjon enn
danskene, sa Møller. Han overrakte
Norges Døve-Idrettsforbund, ved
Tenden, et keramikkfat som et syn-

lig bevis på Dansk Døve-Idrætsfor
bunds takknemlighet over det gode
samarbeid og vennskap.

Senere på kvelden var det åpen
festaften for andre døve, og der var
samlet hele 150 døve som moret seg
kostelig ved de mange fine konkur
ranser og underholdningsprogram
mer. Der var bl.a. en spørrekonkur
ranse mellom et dansk og et norsk
lag, hvorav det norske bestod av 3
damer og 3 aktive håndballspilL~re.

Her var spørsmål både av idrettslig
art samt geografi, og resultatet ble
at det norske laget vant med 4 mot
3 poeng og dermed til en viss grad
fikk revansje for håndballnederlaget
i Bygdøhus tidligere på dagen! Vel,
festen fortsatte med dans og hyggelig
samvær til nærmere midnatt, og
festkomiteen kunne slappe av i viss
heten om et meget hyggelig og vel
lykket arrangement.

Fi-Jo.

___ ~ _-..1IIIIi
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Terje Karlsen.

Arsmøte i
Døves Idrettsklubb, Bergen
TERJE KARLSEN, ny formann

Døves Idrettsklubb, Bergen, holdt
sitt årsmøte mandag 17. november i
Døveforeningens lokale, med bra
frammøte. Etter at årsberetning og
regnskap var behandlet, gikk man
over til valgene, og resultatet ble at
styret fikk følgende sammensetning:

Formann: Terje Karlsen (ny).
Nestform. : Nils Bjørø.
Sekretær Gotthard Langeland (ny)
Kasserer: Harry Stene.
StyrernedI. : Johannes Samuelsen.
1. varamann: Frode Bjånesøy.
2. varamann: Jon M. Anda.

Revisor: Torkel Eikjeland, "ara
mann : Norvald Eikenes. Oppmenn
i fri-idrett: Svein Tømmerbakke og
Johannes Samuelsen. Oppmenn i ski:
Hans Lie og Nils Bjørø. Oppmenn i
fotball: Pål Kjellid og Frode Bjå
nesøy. Oppmenn i kappgang: Johs.
Samuelsen og Nils Bjørø. Oppmenn
for skoleidrett: Nil.:; Bjørø og Lars
Herland. Klubbalbum : Sigmund
Ness. Hytteråd: Hans Lie, Sigmund
Ness og Ingrid Eide Storedale, vara
mann: Sverre Johansen. Hyttekas
serer : Einar Koppen. Referent til
Døves Tidsskrift: Pål Kjellid. Jubi
leums-festkomite : Hans Lie, Johs.
Samuelsen, Edith Eikenes, Th. San
der og Erling Buanes. Valgkomite:
Erling Buanes, Einar Koppen og
Sverre Johansen.

I 1970 kan Døves Idrettsklubb se
tilbake på 65 års virke, og Døves
hytte kan feire 50 års jubileum.

Den avgåtte formann, Johannes
Samuelsen, som på grunn av for
stort arbeidspress måtte si fra seg
formannsvervet, takket for seg og
ønsket den nye formannen lykke til
med arbeidet i tiden framover, og
overlot så formannsplassen til den
nye formannen, Terje Karlsen, som
rettet en takk til Samuelsen for godt
utført arbeid for klubben. Han tak
ket så medlemmene for tilliten, hvor
etter årsmøtet ble hevet. Ref.

KAPPGANG:

Bronse til Odd Landehagen
Norgesmesterskapet i marsj med

pakning foregikk i Bergen. Det var'
på forhånd vanskelig å forutsi hvem
som skulle vinne. De tre Athen
farerne, Landehagen, Brustad og
Lund, fulgte hverandre fra start til
vendernål, 15 km. Etter vendernål
fikk Brustadtrøbbel, og Landehagen
og Lund drog i fra. Men etter en
stund fant Brustad rytmen igjen, og
innhentet Landehagen og Lund etter
24 km.

Vi døve må være godt fornøyd
med Odd Landehagen, han har jo
sikret medaljer i alle tre Norges
mesterskap i år, det ble 2 sølv og
1 bronse, mer kan vi ikke for lange
av ham. Til slutt vil undertegnete få
takke Odd for innsatsen i 1969, og
framfor alt den fine reklamen for
døvesporten. Nedenfor vil leserne se
hans norske rekorder for døve, satt
i år. Trønder-Eivind.
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God håndballsesong

HARALD ANGELTVEDT
6. mai: 15 km landevei .. 1.13.46

1969 ODD LANDEHAGEN
19. april: 20 km landevei .. 1.43.31
13. mai: 5000 m bane .... 23.47

5. juni: 10.000 m bane. . . 49.15
12. juni: 20.000 bane 1.44.44
24. juni: 1 time gang 12.066 m
27. juni: 5000 m bane 23.25
26. juli: 50 km landevei 4.58.00
12. aug.: 20 km landevei .. 1.40.29
20. aug.: 20 km landevei .. 1.39.54
27. sept.: 1.500 m bane. . . . 6.34

Håndballsesongen 1969-1970
I denne sesong, som begynte serie

kampene i september, har Oslo-Døve
spillt 5 kamper, med 3 seire og 2 tap,
og det må betraktes som et fram
Ekritt. Det er stor interesse i klub
ben for håndball, og det er blitt et
problem for ledelsen med så mange
spillere. Kanskje vil de en dag over
veie å stille to lag. Den første kamp
ble spillt 28. september mellom:

Neste kamp gikk mellom Oslo og
Orebro, men dessverre var pausen
mellom de to kamper meget kort,
og Oslo tapte denne klmpen stort,
med 11-21. Orebro spillte imidlertid
meget godt, noe laget beviste i den
siste kampen mot Stockholm, der
laget tapte knepent for et uthvilt
Stockholmslag 13-14. Dermed gikk
Stockholm seirende ut av turnerin
gen. Om aftenen var det fest for de
døve.

Søndag ble det arrangert terreng
løp med hele 26 deltakere, deriblant
6 norske. Reidar Brenden vant lø
pet på ca. 52 min. og Nysted ble nr. 5.
Løypa var på 15 km. Oslo vant lag
pokalen, som var veldig stor og må
vinnes 3 ganger.

-- - -- -. -.--- - -- - ---- .... ----== ="'= =:=~ ~

Håndballturnering i Trollhiittan
Lørdag 15. november var Sports

klubben igjen i Sverige og deltok i
en håndballturnering. Kampene fore
gikk i den flotte nye idrettshallen
som ble innviet i fjor. Her stillte
Oslo opp uten to av sine toppspillere
og laget likevel en god innsats.

Første kamp gikk mellom Troll
hiittan og Småland, en kamp som
Trollhiittan vant stort 24-9. Neste
klmp gikk mellom Oslo og Småland,
og her vant Oslo 21-7. Benny Pers
son var i fint slag og scoret hele 10
mål.

Etter en kort pause spillte Troll
hiittan mot Oslo, og resultatet ble
at Trollhiittan vant kampen knepent
14-11, og således vant turneringen.
Trollhiittan er svensk mester, så det
var en god prestasjon av Oslo-Døve.
Laget er uten tvil i framgang, for
etter hjemkomst til Oslo søndag natt
kl. 4.00 var laget påny i kamp om
kvelden i serien, mot Torden, og
vant den kampen. Godt gjort!

EN NYTTARS-HILSEN

Hamar Døves I.L.

Hamar Døves I.L. vil i det nyut
sprungne år 1970, få lov til å sende
sine beste ønsker for det nye året
til N.D.I., til alle døveidrettslag, til
sportsredaktør, til idrettsvenner og
alle som i større eller mindre grad
har hatt befatning med idretten, og
med håp om at det nye året vil bli et
riktig og godt år med god kontakt!

Samtidig vil vi takke for alt i det
gamle året, som nå hører historien til.

Godt nytt år!

Idrettshøyskolen
Idrettshøyskolen
Idrettshøyskolen
Idrettshøyskolen
Frogner Stadion
Frogner Stadion
Stjørdal
Beograd, Jugoslavia
Frogner Stadion
Frogner Stadion

Frogner Stadion

Oslo-Døve-St.Hanshaugen, 7-30
Det gikk helt galt med Oslo-Døve

i denne klmpen p.g.a. for liten tre
ning, så ta}>et ble stort, hele 7-30,
og de døve forlot hallen med halen
mellom bena. Men St. Hanshaugen
har tidligere vært i 1. divisjon, så de
har stor rutine.

Oslo-Døve-Linderud, 13-10
Linderud var tippet som vinner

over Døve i avisen, men Oslo-Døve
gjorde tipsene til ~k:l.mme og vant
knepent. Ved sidebytte var stillingen
5-3 til Døve. I denne kampen spillte
Kjell Nysted en glimrende kamp,
og laget 5 mål.

Oslo-Døve-As, 20-10
Det ble en lett seier for Oslo-Døve

over debutlaget ÅS. Døve ledet 10-2
ved sidebytte. I 2. halvlEk bet ÅS
bedre fra seg, slik at resultatet ble
20-10.

Oslo-Døve-Torden, 11-10
Denne Klmpen er Oslo-Døves hit

til beste klmp i år, og den ble både
hard og jevnspilIt. Vårt lag gjorde
en sterk innsats i 1. omgang og ledet
7-3, og denne ledelse klarte ikke
Torden å innhente i annen omgang,
tross store anstrengelser.

Oslo-Døve-Nit/Hak, 13-21
Til denne kampen manglet Oslo

Døve 3 av sine toppspillere. Det ble
derfor dårlig spill. Særlig var det
åpent i forsvaret. Kampen ble spillt
kl. 11.00 om formiddagen, og solen
som kom inn gjennom vinduet, var
meget sjenerende. De døve gikk
skuffet hjem etter denne kampen,
men laget kommer nok sterkere igjen.

Håndballturnering i Orebro \
Døves SportEklubts håndballag

var innbudt til en turnering i Ore
bro i Sverige. Oslo-laget kom fram
bare en time før kampen ::;kulle be
gynne, men klarte likevel uavgjort
mot Hephata, Stockholm, 13-13, til
tross Oslo-laget manglet Gunnerud.

13-22
16-8
10-24
18-24
20-13
7-30

21-20

avlyst
19-17
11-24
15-14
10-15
12-21
12-11

I sin fjerde håndballsesong gjorde
Døves SportEklubb, Oslo, en bra inn
sats i 4. divisjon, avd. 2, og lå en
tanke over fjoråret. Av 14 kamper
har Oslo-Døve vunnet 5 og tapt 9
k:lmper, med en målforskjell på
177-250. Det ble altså en god del
baklengsmål, men klubben plasserte
seg som nr. 5 med 10 poeng. De
beste målscorere var:

Brynjulf Dammen 50 mål
Bjarne Gunnerud 37»
Benny Persson 36»
Vidar Gran 21 »
Kjell Nysted 14 »
I sesongen 1968-69 ble det i alt

spillt 14 kamper i en dobbeltserie,
og resultatene ble:

Oslo-Døve-Romerikslaget
-Bærum Verk
-Progr~ss

-Nit/Hak
-Grorud
-Oslo-Kvikk
-Hugin

Returkamper:
Oslo-Døve-Romerikslaget,

-Bærum Verk
-Progress
-Nit/Hi'-k
-Grorud
-Oslo-Kvikk
-Hugin
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OVE HOSEN OG SØNN AfS
FISK EN GROS

Telefoner 26018 - 24696

TRONDHEIM

ASPLUND A.S

Dronningensgt. 25

Telefon 51100

MOSS

KOMMANDITTSELSKAPET

~ TEKNISK PAPIR

KONNERUD PR. DRAMMEN

Det norske gjensidige
Skogbrandforsikringsse/skap

Rådhusgt. 23b - OSLO 1

Telefon 424574 - 425116

Vi trafikerer følgende ruter:
Fagernes-Bygdin-Gjendesheim
Fagernes-Tyin-Eidsbugarden-Lærdal
Fagernes-Lei ra-Go I
Fagernes-Gjøvik
Fagernes-Nøsen

Om vinteren beltebiler Tyin-Eidsbugarden og Beito
stølen-Bygdin
Om sommeren m/b «Bitihorn» på Bygdin

AfS JOTUNHEIMEN &
VALDRESRUTEN BILSELSKAP

Telefon Fagernes 1067

AlS O S L O BA A N O & L lOS EF A B A I J(

/



KO.pJ?e~, Svel.'re,
Fløenbnkkell 41:f.
Bergen.

Retur-adresse:
Møllendalsveien 17 - 5000 BERGEN

Fredrikstad Bryggeri A.s
Fredrikstad

Telefon 11180

SØRBYE & SKATTUM

POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRINDUSTPI

OSLO

ANDRESEN & HALVORSEN A.S
Murm. - entreprenørfirma

Bernh. Getzgt. 3 - OSLO 1

Telefon 2066 01

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIK

SANDVIKA
Telefon *530690

UHELL MED BILEN ••
RI NG *606090

DAG OG NATT

VIKING
REDNINGSTJENESTE A.S

Bilbransjens eget selskap

Hovedkontor: Bogstadvn. 46, Oslo 3
Personbil-abonnement kr. 90.- pr. år

HOLLA SPARE.BANK

ULEFOSS

LIVSFORSIKRING
SIDEN 1847

TEGN

LIVSFORSIKRINGEN

@J]rn~~LU])n@rn

@ffinll'~§

Kjøle- og fryseutstyr
for ethvert behov

O. A. ANTONISEN AfS
Spesialfirma i kjøling

Telefon 25860
HAUGESUND

Vennligst kontakt oss ved behov

Døves Trykkeri A.s - Bergen


