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Blir det bedre ordning med hjemreiser
for elever i statlige spesialskoler?

For noen år siden var det landsmøtesak for Norges Døvefor
bund at elevene ved våre statlige døveskoler skulle få flere
hjemreiser. Forholdet har dessverre ikke bedret seg, og 20. april
var saken igjen oppe i Stortinget. Det var stortingsrepresentant
Anne-Lise Bakken, Arbeiderpartiet, Hedmark, som stilte spørs
målet til statsråd Austad:
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sju, som det er lagt opp til. Dette vil
vi undersøke.

Som jeg nevnte i mitt første svar,
er det den likhet at det fra statens si
de betales for sju. Men når det gjel
der det som kommunene dekker ut
over dette, er det foreløpig en frivil
lig sak for kommunene, og dermed
varierer det. Noen kommuner gir ik
ke tilskudd til flere, andre gjør det.
Det er grunnlag for at departemen
tet tar opp med Norske Kommuners
Sentralforbund spørsmålet om å få
en lik ordning for hele landet, og det
vil vi gjøre.

Anne-Lise Bakken: Jeg vil gjerne
stille kirke- og undervisningsministe
ren følgende spørsmål:

«Vi har i dag ingen felles retnings
linjer for tilskott til hjemreiser for ele
ver som bor i internat ved statlige
spesialskoler. Fortsatt er det store
forskjeller fra kommune til kommu
ne når det gjelder reisetilskott utover
de hjemreiser staten betaler.

Når kan internatelever ved disse
skolene få trygghet for at nødvendig
kontakt med hjemmet ikke gjøres av
hengig av foreldrenes økonomi?»

Statsråd Tore Austad: Vi har i dag
den felles retningslinje for hjemrei
ser for elever i statlige skoler for spe
sialundervisning at alle elever har
krav på syv hjemreiser i året.

Etter grunnskolelovens § 4, nr. 4
skal utgiftene til hjemreiser dekkes
av dem som driver skolen, og disse
syv hjemreisene betales over sko
lens budsjett.

En del kommuner betaler hjemrei
ser utover syv for sine elever i statli
ge skoler. Ettersom dette er en frivil
lig utgift fra kommunenes side, va
rierer ordningen fra kommune til
kommune.

Elevene ved statlige skoler får
kost, idrettsutstyr, fritidsaktiviteter
og lommepenger dekket over sko
lens budsjett. Disse utgiftene må
foreldrene til barn i vanlig skole dek
ke selv. En del foreldre til barn i
spesialskoler finner til gjengjeld at
de selv vil betale en del hjemreiser
for sine barn.

Om vi øker antallet hjemreiser, fri
gjør vi en del midler ved at flere in
ternater kan stenge i helgene, og
overtidsgodtgjøring til personale
som arbeider lørdag ettermiddag og
søndag, kan spares inn. Utgiftene til
reiser vil allikevel langt overstige inn
sparingene. Det er nemlig ikke bare
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elevenes reiseutgifter som skal dek
kes, men de yngste elevene og ele
ver med store handikap trenger og
så reisefølge.

Departementet vil søke å øke an
tallet hjemreiser så langt det er mu
lig og ønskelig innenfor budsjettram
men hvert år. Dette må skje på bak
grunn aven drøfting med de forskjel
lige skolene om hvilke behov for
hjemreiser som foreligger.

Departementet ønsker sammen
med skolen og skolenes organer å
legge opp til den beste ordning for
hver elev ut fra de store individuelle
forskjeller som foreligger, og som
skyldes de ulike geografiske, peda
gogiske og sosiale hensyn som må
tas.

Anne-Lise Bakken: Jeg takker
statsråden for svaret, men må min
ne om at den offentlige støtte til
hjemreiser faktisk er redusert for
inneværende skoleår ved enkelte av
våre spesialskoler. De lovte sju hjem
reiser pr. år som staten dekker, er
blitt seks på grunn av innsparing.
Det skjer på tross av løfter om et økt
antall hjemreiser gitt både i budsjett
proposisjonen for 1981 og for 1982.
Ut fra dette vil jeg da stille statsrå
den følgende tilleggspørsmål:

Innebærer statsrådens svar at de
partementet har gått vekk fra ønsket
om å få ens tilskottsordning for kom
munene gjennom forhandlinger med
Norske Kommuners Sentralforbund,
og vil en nå forlate målsettingen om
et likt og økt antall hjemreiser for alle
elever?

Statsråd Tore Austad: Jeg er ikke
kjent med den opplysning som repre
sentanten Bakken her kommer med,
at enkelte skoler av økonomiske hen
syn i inneværende skoleår gir eleve
ne bare seks hjemreiser i stedet for

Tegnspråk som
universitetsfag
I slutten av mai gikk 6 kandidater
opp til eksamen i Ung 8 - det er et
emne om tegnspråk, som teller % av
et grunnfag. Den skriftlige prøven
varte i 4 timer.

Kandidatene ble eksaminert av
professor Thorstein Fretheim, Jon
Magne Tellevik og Marit Vogt
Svendsen, mens Odd-Inge Schrøder
var sensor. Som tolk for den siste var
Eli Rånes og Ase Lyngvær-Hansen.

Alle kandidatene besto eksamen.
Noen få hadde tilknytning til
døvemiljøet, mens de fleste var van
lige språkstudenter. Om et halvt års
tid vil det bli forelest i et nytt emne
om tegnspråk ved Universitetet i
Trondheim, på Dragvoll.

Oppgavene til skriftlig eksamen
var følgende:
1. Hva ville du si er de vesentligste

grammatiske (strukturelle) for
skjellene mellom et tegnspråk og
et talespråk? Gi begrunnelser for
hvert enkelt moment.

2. Nevn i korthet hva slags konse
kvenser man kan tenke seg at den
lingvistiske kunnskapen man i
dag har om tegnspråk, kan få for
undervisning av døve barn.

3. Gjør rede for det tegnspråkfono
logiske aspektet ARTIKULA
SJONSSTED.

DIS.

Svensk landsmøte
15.-19. juni holder Sveriges Dovas
Riksforbund sitt landsmøte i Sunds
vall. Forbundet skal vedta nytt ar
beidsprogram. Samtidig med lands
møtet skal det også være kultur
debatt og teaterverksted. - Dette er
første landsmøte etter at forbundet
har vedtatt en ny organisasjonsplan.



Møte i NDF's arbeidsutvalg
søndag 29. mai

Møtet ble holdt på forbundskontoret
i Bergen. Til stede var Rolf Hansen,
Toralf Ringsø (istedenfor Nora Ed
wardsen Mosand, som meldte for
fall) og Eilif Ohna.

Tegnspråklærerstillingene i
Oslo, Bergen og Trondheim
Referert notat fra Helge Herland om
følgende:

a) I Oslo er situasjonen meget be
dre, og denne halvdagsstillingen er
nå klart selvfinansiert. Men Anette
Pløen skal slutte i Oslo, idet hun ven
der tilbake til sin lærerjobb på AI
senteret.

Vedtak: Stillingen i Oslo skal fort
satt være deltids - og knyttet til
NDF-Oslokontoret. Videre utlyses
stillingen ledig fra 15. august.

b) I Bergen er det avgjort framgang
siden sist, og stillingen, som er hel
dags, er nå nesten selvfinansiert.
Men Aslaug Walters i denne stillin
gen er belastet med arbeidsoppga
ver som egentlig hører til Bergen
Døveforening.

Vedtak: Stillingen i Bergen med
Aslaug Walters som tegnspråklærer,
fortsettes uendret. NDF kontakter
Bergen Døveforening for å diskute
re arbeidssituasjonen.

c) I Trondheim er situasjonen fort
satt like vanskelig økonomisk sett
først og fremst p.g.a. at arbeidet kom
for sent i gang i fjor. Derimot kan det
bli mer tid til undervisning fra hø
sten, hvorfor det foreslås at NDF tar
et nytt prøveår med halvdagsstillin
gen i Trondheim.

Vedtak: Forslaget legges fram på
forbundsstyremøte i Oslo 25. og 26.
juni.

Rådet for tekniske tiltak
for funksjonshemmede
Referert brev fra FFO av 11. april
med spørsmål om NDF vil foreslå en
som representant fra FFO i Rådet for
tekniske tiltak for funksjonshemme
de istedenfor Nora Edwardsen Mo
sand, som ønsker å trekke seg.

Vedtak: NDF foreslår Unni Gran
som ny representant.

Søknad fra Tunghørtes Lands
forbund om medlemskap i FFO

Referert brev fra FFO av 19. mai, der
NDF anmodes om å gi uttalelse til
søknad fra Tunghørtes Landsfor
bund om medlemskap i FFO.

Vedtak: NDF ønsker ikke å ta et
prinsippielt standpunkt verken for el
ler imot medlemskap i FFO fra Tung
hørtes Landsforbund. Dog vil NDF
uttrykke engstelse for at flere organi
sasjoner kan komme til å arbeide
med samme saker, især i grensetil
feller av hørselshemning.

Skolekonferansen på Ål 1983
Referert brev fra KUD av 18.5.83. De
partementet yter kr 15.000,- i til
skott til skolekonferansen på AI.
NDF hadde søkt om kr 33.560,-.

Vedtak: Til etterretning.

Høringsmøte med de tilskotts·
berettigede organisasjoner

Referert brev fra KUD av 13.5.83. De
partementet ønsker å drøfte nærme
re hvilke retningslinjer/kriterier som
bør legges til grunn ved fordelingen
av særlige tilskott. NDF er invitert til
å delta med en representant til hø
ringsmøte i departementet torsdag
2. juni.

Vedtak: Siden Helge Herland er
opptatt med kursene i Bjerkvik, del
tar Eilif Ohna på vegne av NDF.

Medlemskap i Nordisk Audiologisk
Selskap
Referert brev fra Norges Audiologis
ke Selskap av 20.5.83, der NDF invi
teres til å delta på årsmøtet i NAS,
som holdes i Bergen søndag 19. ju-

Juni:
22-26: Ill. internasjonale seminar om

tegnspråk-forskning, i Roma.
25·26: NDF har styremøte i Oslo.
Juni/juli:
29-06: 9. døves verdenskongress,

i Palermo på Sicilia, Italia.
Juli:
12·16: Menighets·ungdomsleir, Nærs·

nes ved Slemmestad.
25-29: Nordisk pensjonisttreff for døve,

i Finland.
26·31: Internasjonalt sommertreff for

døve, Haugesund.
August:
01-06: Nordisk barneleir for døve, på AI
09-11: Norsk Audiopedagogisk Fore-

ning har landsmøte og kurs på
Skådalen skole, Oslo.

22-25: Nordisk døvetolk·seminar, på AI.
September:
02-04: Norges Døveforbund har ekstra

ordinært landsmøte, Norway
MOllerhotell, Mastemyr, Kolbotn.

16-18: Døves kulturdager, Røros.

1984:
Mai/juni:
31-03: Norges Døveforbunds

landsmøte, Kristiansand.
August:
06·10: Nordisk kongress om spesial

undervisning, København.

ni. NDF bes oppgi navn på en repre
sentant og en suppleant.

Vedtak: Helge Herland utpekes
som representant, med Eilif Ohna
som suppleant.

Søknad om tilskott
Referert søknad til Nordisk Kultur
fond om tilskott på ca kr 70.000,- til
Nordisk døvetolkseminar på AI i au
gust måned.

Vedtak: Til etterretning.

Døves Jul 1983
Referert notat fra Rune Anda vedrø
rende provisjon for salget av Døves
Jul, - og likeledes referert pristilbud
fra Døves Trykkeri for trykking av
juleheftet.
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Vedtak: NDF bestiller trykking av
10 tusen eks. av Døves Jul 1983. Pri
sen pr. hefte fastsettes til kr 15,-,
og provisjon for salget settes til kr
5,- pr. hefte.

Forbundsadministrasjonen
Referert melding om at Toralf Ring
sø er innnviiget permisjon fra Døves
Trykkeri i ett år, da han skal vikarie
re for Ohna som døvekonsulent.

Vedtak: Til etterretning.

Oslo Nye Teater
Referert brev fra Oslo Nye Teater av
20.5.83, der det meddeles at teatret
2. november i år skal ha premiere på
skuespillet "Stillhetens barn", med
Mira lOckermann og Per Jansen i ho
vedrollene. (Skuespillet er identisk
med "Guds forsømte barn" framvist
i Trøndelag Teater). I denne forbin
delse ønsker teatret kontakt med
NDF for å diskutere praktiske detal
jer i forbindelse med døve som
publikum.

Vedtak: Eilif Ohna tar kontakt med
teatret for en samtale om saken.

Representasjon
Vedtak: Døvekonsulent Per Chr.

Larsen representerer NDF i anled
ning Gudmund Duelands begravelse
31. mai.

NDF's skoleutvalg
Vedtak: Medlemmene i skoleutval

get anmodes om å delta i et møte
med forbundsstyret i Oslo lørdag 25.
juni.

FORLOVELSE
er inngått 31. mai mellom Unn Peder
sen, Stavanger, og Geir Otto Bror
stad, Trondheim.

80 AR
Ole H. Arnevik, Aa i Aafjord, 7170
Månstad, fyller 80 år 27. juni.

80 AR
Nicolay Stenersen, Mullersgt. 18,
2670 Otta, fyller 80 år 29. juni.

75 AR
Haldis Kristine Eriksen (født Liabø),
Huldreveien 45,1370 Asker, fyller 75
år 28. juni.
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75 AR
Kåre Røstad i Levanger feiret 75 års
dagen sin 9. juni, og vi sender ham
en forsinket gratulasjon og med øn
sker om gode år framover, fra Nord
Trøndelag Døveforening.

Kåre Røstad bor i eget hus i Levan
ger. Hans datter, med mann og barn,
bor like ved ham. Nå er hans store
interesse å tippe, og han har også
vunnet noen små premier. Ellers er
han en flittig gjest på døveforenin
gens feriehjem. Der følger han godt
med. Til sentrum av Levanger sykler
han mange kilometer, til tross for
den høye alderen. Han handler selv.
Litt skral er han nok etter en tidlige
re skade, men han klarer seg likevel
godt.

75 års dagen feiret han sammen
med sin nærmeste familie. Døvefore
ningen gratulerer med vel overstått.

Karin Moen.

65 AR
Lilly Solbjørg Jessen (født Nygård),
Olav Aukrustsvei 16, Ugla, 7000
Trondheim, fyller 65 år 25. juni.

65AR
Reidunn Nidarø Midtskaug,
Hjelmsgt. 7 B, Oslo 3, fyller 65 år 30.
juni.
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HARRY LAN DEN
En god venn og hjelper døde lørdag
4. juni. Harry Landen, som etter hvert
selv ble mer og mer hørselshemmet,
sovnet inn etter en håpløs kamp mot
en sykdom som ikke kunne stoppes.
Noen døve visste om hans sykdom
og hadde besøkt ham på sykehuset,
og de forsto at han ikke hadde len
ge igjen.

Harry var sønn av døve foreldre.
Fra barnsben av fikk han kontakt
med døvemiljøet, og han følte seg
knyttet til dette gjennom hele livet.
Han ble tidlig brukt som døvetolk, og
han utviklet seg fort til en virkelig
glimrende tolk, som visste hvordan
han skulle gjøre det. Han var også
ITl€d i styrer og komiteer i Oslo Dø
veforening og i Oslo Døves Sports
klubb. Når noen trengte hjelp, var det
greit å få med Harry. Han hadde
greie på så mye, han var flink til å for
handle, og han reduserte avstanden
mellom døve og hørende. Svært of
te var han det viktige bindeleddet.
Han ble da også æresmedlem i Oslo
Døveforening.

Særlig gjorde Harry en stor inn
sats for døveidretten. En tid var han
også sekretær i Norges Døve-Idretts
forbund. Han ivret for idrett og fri
luftsliv. Han gjorde en stor innsats
for døvehytta i Lommedalen. Han
propaganderte særlig for turliv,
orienteringssporten og han arbeidet
utrettelig for et røykfritt miljø. Slik
var Harry en god miljøfaktor blant
oss.

I mange år var Harry vaktmester.
Men så ville han gjerne bli lærer.
Høyt oppe i årene tok han lærerut
dannelse og begynte som lærer på
Hersleb skole. Men hørselen ble et
ter hvert så dårlig at han fikk proble
mer. Verre syntes han nok det var at
han fikk problemer med å være den
suverene døvetolken han gjerne vil
le være.

Og nå er Harry borte. Mange er vi
døve som skylder ham stor takk for
innsats og vennskap ...

th.j.5.

DT·ferie
Døves Tidsskrift skal ha ferie 
dessverre! I 3 uker får du ikke noe
blad. Uke 28, 29 og 30 kommer ikke
DT i postkassen din.

Neste nummer, nr. 28, kommer 1.
juli. Det blir siste vanlige nummer før
ferien. Har du noe viktig nytt som ha
ster, så send det øyeblikkelig!

Nummer 29, som kommer 8. juli, er
idretts-utgave, med sport (nesten)
hele veien.

Så er det ferie. Men vi håper noen
skriver også i ferien. Det er fint hvis
redaktøren finner mye stoff fra leser
ne når ferien er over.

Første nummer etter ferien, nr. 30,
kommer 5. august.

Redaksjonen ønsker leserne en
deilig sommer.

Red.



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Norden og A-våpen
Sveriges statsminister, Olof Palme, har tatt
opp igjen forslaget om at det ikke skal være
atomvåpen i Norden. Han ønsker Norden som
atomvåpen-fri sone (= område). Dette har
også Finland vist stor interesse for.

Den norske regjeringen ønsker ikke å ta
opp denne saken. Utenriksminister Stray sier
at saken er ikke aktuell.

På et stort norsk-svensk møte ved freds
monumentet på grensen ved Magnor var både
Palme og Gro Harlem Brundtland med. Pal
me fortalte at Sovjet er interessert i å drøfte
A-våpenfri sone, som også omfatter østersjø
en. Sverige vil gjerne få bort sovjetiske u
båter med A-våpen. - Gro H. Brundtland sa
at Arbeiderpartiet vil ta opp saken i Stortin
get. - Regjeringen mener at diskusjonen om
denne saken skal være død. Men jeg tror at
Stortinget mener noe annet, sa hun.

På deltid
Når vi ser hvor mange kvinner som bare har
deltids-jobb, forstår vi at det er langt fram
før vi får likestilling. Av de kvinnene som job
ber ute. har bare 50% full jobb. Blant men
nene er tallet 94-95%.

- Dette er fordi vi kvinner føler størst an
svar for barn og syke mennesker, sier univer
sitets-lektor Kari Wærness.

Oppklart mord
Liket av nær 6 år gamle Ingrid Kristine Jør
gensen er funnet, og drapsmannen har til
stått. Han var dømt før. 9 ganger har han
overfalt jenter.

Folk over hele landet er forskrekket. Hvor
dan kunne en slik mann få gå løs? Hvorfor
har han fått så milde straffer etter flere
seksual-forbrytelser? Hvorfor virket ikke
sikrings-dommen?

Sakkyndige sier at forbryteren var kald og
rolig. og ikke viste at han angret sine alvor
lige forbrytelser tidligere. De er ikke forbau
set over at han har drept den lille jenta nå.
Og de mener at vi må få en strangere straffe
måte.

Dette grusomme drapet vil føre til lang dis
kusjon om hvordan vi kan bli bedre beskyt
tet mot nye forbrytelser fra straffede per
soner.

Sol-bading
Vi må være forsiktige når vi soler oss. Brun
het er ikke tegn på sunnhet. Folk som soler
seg mye, får tidlig gammel og stygg hud.
Man kan også få sol-eksem og hud-kreft.

Sol deg forsiktig. Smør huden med solkrem
eller sololje minst 10 minutter før du skal ut
i solen. Da kan huden trekke til seg det be
skyttende fettet.

Ligg ikke stille i solen. Best er det at du

beveger deg, går omkring, arbeider. Slik blir
du best brun over hele kroppen. - Første
gang bør du sole deg bare ca. 15 minutter,
senere kan du øke litt og litt dag for dag.

Data-skjerm
Folk som arbeider med data-skjerm over 6
timer pr. dag, har mer enn normalt plager
med øynene. Dette viser undersøkelser. Man
tror det kommer av f.eks. at teksten på skjer
men er for liten, at det er noe flimmer og re
fleks som irriterer øynene. Folk bør ikke ar
beide så mye hver dag med slike skjermer.

Det er også funnet ut at mørk skjerm med
hvit skrift er dårligst for øynene. Det blir mest
irriterende refleks på mørk skjerm. Derfor an
befales å bruke mørk tekst på lys skjerm.

På tekst-telefonen kan vi selv velge om vi
vil ha hvit tekst på mørk skjerm, eller om
vendt, altså svart tekst på hvit skjerm. Erfa
ringene viser altså at vi sparer våre øyne best
når vi velger mørk tekst på lys skjerm. (Det
kaller vi positiv tekst.)

Sjokk i posten
Siste uke har noen døve i Bergen fått sjokk
krav fra Televerket. Det er noen av dem som
har tekst-telefon, som har fått krav på mel
lom 3.000 og opptil over 9.000 kroner! Mot
takerne av disse kravene er forskrekket og
mener at Televerket har gjort feil.

Forbundssekretær Ohna i NDF holder på
med å undersøke saken. - Har døve andre
steder også fått slike store regninger fra Te
leverket, mye større en n normalt?

Olje til Israel?
Den nye olje- og energi-ministeren, Kåre Kri
stiansen, har sagt at Israel nå skal få kjøpe
norsk olje. Dette sa han bare 3 dager etter
at han ble statsråd. Det kom overraskende.
Saken var ikke diskutert i regjeringen eller
i Stortinget. - Så sa Kristiansen at han var
blitt misforstått. Han mente bare at Israel må
bli behandlet som andre land. - Nå blir det
kanskje ro om denne saken, for det viser seg
at Israel ikke vil kjøpe norsk olje. Vår olje er
for dyr. mener Israel, som ikke vil betale så
mye som oljen vår koster.

Dødsfall
Conrad Bonnevie-Svendsen, tidligere hoved
prest for døve, døde 14. juni. - Vi kommer
med minneord i neste nummer.

((Haugesund-treffet»>
Husk sommerens store ferie-treff for døve,
i Haugesund 26. -31. juli. Hvis du melder deg
på i dag eller i morgen, så får du reservert
plass. Alle opplysninger sto i Døves Tidssk
rift nr. 7/1983. Du kan skrive til: Hotel Sa
ga Als, 5500 Haugesund.

For nærsynte
De som er meget nærsynte, bruker svært tyk
ke brilleglass. Dette er ofte et problem.

I Finland har en forsker oppfunnet en ny
type brilleglass. Det har fått navnet myolet.
Brilleglass av myolet er tynnere. Dette er en
gledelig nyhet for de som er nærsynte.

Honning
Noen spør om diabetikere (de som har suk
kersyke) kan bruke honning istedenfor suk
ker. - Svaret er nei. Honning er like ska
delig som sukker for den som har sukkersy
ke. Altså: Forbudt! - sier legen.

Forskning
Hva er forskning? - Dosent dr. med. Jon
Lekven , leder for Kirurgisk Forskningslabo
ratorium, sier det slik:

«Forskning er egentlig vandring i mørket.
Man vet ikke, og kan ikke vite, hva vandrin
gen fører til. Det vil si at forskeren er nødt
til å satse på noe, uten å vite hva det fører
til. Forskning er å undersøke noe om ting man
ikke vet. Det må ikke forveksles med f.eks.
arbeid med å registrere kjente fenomener. Det
er fremtiden vi arbeider for», sier dosent
Lekven.

Olje-inntekter
20% av statens inntekter kommer nå fra
oljen. Dette viser at oljen betyr veldig mye for
Norge i dag. Det er uheldig at utviklingen har
gått slik. Vi kan ikke regne med at olje
eventyret skal fortsette langt ut i framtiden.

Skole 150 år
Døveskolen i NUrnberg feiret 150 års jubile
um i november i fjor. Det var også stort elev
treff av tidligere elever. Under festen ble det
bl.a. sagt at de døve er blitt mer og mer be
visste. Det blir lagt mer vekt på elevenes
personlighetsutvikling.

OSLO DØVEFORENING

Medlemsmøte

holdes i Oslo Døveforening
torsdag 30. juni kl. 19,30.

Saker til behandling:

Døves Tidsskrift,
er det behov for blad hver uke?

Nytt fra byggekomiteen.
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I BIBELENS LAND

På vei til Golgata
Vi fulgte veien til Golgata, «Via Do
lorosa» (smertens vei), fra det som en
gang var Antoniaborgen, noen få
hundre meter utenfor den gamle by
mur, fremdeles med presten som en
god forteller.

På veien stoppet vi flere steder
hvor Jesus gikk med det tunge kor
set til Golgata. Rart å tenke på at her
gikk Jesus, hvor det i dag er arabis
ke basarer og handelsboder. Her
kunne man kjøpe alt mulig, fra svid
de sauehoder til suvenierer «made in
Hong Kong». Det var ikke fred å få for
pågående selgere. Bare vi stoppet
opp og så på en vare, var prut ingen
i full gang. Klær er ikke billig der,
men hvis man er heldig med pruting
en, kan det lønne seg å kjøpe der.

Nina og jeg kjøpte
kamelskinnsveske. Hans-Victor fikk
prutet til seg en flott skinnjakke til
kr 500. Og hos skinnhandleren fikk
vi en kopp te. Moro var det å sitte på
de lave krakkene og se på folkelivet
utenfor, med alle klærne hengende
over oss.

Gatene er så smale, at det er et un
der at svære «dollar-glis» kunne kjø
re gjennom dem, samtidig som og
så muldyr gikk forbi, full-lastet med
varer.

I Getsemane
Etter lunsj på hotellet, dro vi til Olje
berget og Getsemanehagen. På top
pen av Oljeberget var det 2 kameler
som turistene kunne prøve å ri på for
en dollar. Rideturen varte ikke mer
enn 2-3 minutter, så de araberne tjen
te godt!

.~w:. '""'""-,.....
Foran Omar-moskeen - et av verdens
mest praktfulle byggverk. Foran ser vi for
telleren, Bjørg Braathen, og Nina og
Hans-Victor.

På dette stedet i Gaza kan FN-personalet
feriere, med fin strand, blå himmel og pal
meblader til solskjerm.

Ved klagemuren var det mange jø
der som hadde sine bønnestunder,
kvinnene på høyre side og mennene
på venstre. Der var mange russisk-or
todokse jøder i svarte hatter og klær,
og med lokker ved ørene.

Muslimske moskeer
Før vi gikk inn i Aqasa-moskeen, som
rommer 5.000 mennesker, måtte vi ta
av skoene. Gulvet var belagt med
kostbare persiske tepper. Det sies de
er verdt flere millioner kroner!

Vi besøkte også Omar-moskeen
- en av de vakreste i verden. Den
står der jødenes gamle tempel lå, og
der Abraham etter tradisjonen var i
ferd med å ofre sin sønn Isak. Her var
det rike ornamenter og flisebelagte
vegger. Over det hele hvelvet det seg
en kuppel av gull! Men så er da og
så dette et av den islamske verdens
aller helligste steder.

Her ble profeten Muhammed tatt
opp til himlen. Muslimene har også
Abraham med i sine rekker av helli
ge menn.

Mellom disse moskeene var det en
stor vaskeplass ute, hvor muhamme
danere tar en renselsesvask, også
neglene skal vaskes, før de går inn
i moskeen for å be.

På reise i Israel
med
Bjørg Braathen

~,
~--;o-.-_.,,~,,"=:.--__-

Til Jesu fødested
Før vi gikk til «fødsels-kirken» i Betle
hem, inntok vi lunsj. Maten var noe
annerledes enn vi er vant med, så vi
turde ikke smake før de andre had
de begynt og sa at det gikk an å spi
se. - Jeg hadde tatt med knekke
brød, brunost og smør i tilfelle vi
skulle bli sultne om kvelden. Men det
fikk Hans-Victor ta med til leiren.

Før vi gikk inn i kirken, fikk jeg
slengt et sjal over skuldrene, aven
som sto utenfor. Jeg synes ikke min
solkjole var utringet, men det er var
ikke tillatt å gå inn i helligdommen
med bare skuldre og rygg.

Inne i kirken så vi stedet man an
tar stallen der Jesus ble født, hadde
stått. Over alle de hellige stedene er
det bygget templer eller moskeer.

Vår sønn, Hans-Victor, tok ferie sam
tidig med oss. Han hadde gjort en av
tale med feltpresten i den norske FN
styrken for de siste to dagene av fe
rien vår.

Det er slik at i helgene reiser en
gruppe på 10 mann fra FN-styrken til
Jerusalem, med feltpresten som gui
de. - Dette kalles «presteturene».
Takket være presten, og god tolking
av Nina, vår datter, som var med på
turen, fikk vi innblikk i det som fore
gikk på Jesu tid.

Jerusalem
Fra Betlehem dro vi en snartur for å
se på bygningen til den israelske re
gjeringen, Knesset. Det er et ganske
nytt og moderne bygg, som ligger på
en høyde.

Dagen etter vi kom dit, var det lør
dag, og alt var stengt på grunn av
sabbaten. Vi skulle til den gamle de·
len av Jerusalem med de berømte
bymurene.

Klagemuren
Da vi kom til porten, sto israelske
vakter og kontrollerte. Vi fikk streng
beskjed om at fotografering av kla
gemuren var forbudt.
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Vi ser oss omkring før vi kjører videre ned til Negev-ørkenen.

Nedturen til Getsemane var så
bratt at da vi kom ned hadde jeg fått
muskelstrekk. Selve hagen er inn
gjerdet, så vi sto utenfor og så på de
gamle oliventrærne - over tusen år
gamle. Like ved er det bygget et tem
pel over det stedet Jesus ba alene
før han ble forrådt av Judas, og sol
datene arresterte ham.

Under hele turen merket vi oss
hvor fruktbart det var der, særlig oli
ventrærne som var plantet i terasser.
Det sies at de står ca. 30 år før de før
ste olivenfrukter kommer fram. 
Stakkar dem som får ødelagt et tre.
En amerikaner var uheldig og kjørte
på et ol iventre. Det kostet ham kr
6.000 i erstatning.

På restaurant
Om kvelden var vi alle 15 på en re
staurant. Bordet var festlig pyntet og
presten var vert. Han satt andektig
ved den ene bordenden og med Ni
na på den andre. Vi fikk servert en 4
retters middag. Hovmesteren hadde
hvisket presten i øret at han hadde
laget en spesiell arabisk kjøttrett til
oss, bestående av tre forskjellige
kjøttsorter. Vi var spent - og ble ik
ke skuffet, det smakte godt.

En av kelnerne ble så begeistret
for armbåndsuret til en av FN
guttene, at han bød 70 dollar for det.
Og Ben fra Alesund slo til og tjente
50 dollar på handelen!

Denne restauranten var et popu
lært sted. Det sto mange utenfor
som ville inn. Neste morgen sa vi
takk og farvel til feltpresten og gut
tene, de skulle videre til Jeriko og Dø
dehavet før de vendte tilbake til
Libanon.

Feltprest fra Gudbrandsdalen
Feltpresten, Svein Raddum, hadde
permisjon fra sin stilling som sokne
prest i Vågå i Gudbrandsdalen. På
mitt spørsmål om han skulle bli en
sesong til, svarte han at permisjonen
løper ut i juni måned. Da må han til
bake til kallet.

Badet i Dødehavet
Den første dagen av ferien kjørte vi
til Jeriko, som er kjent for murene. På
veien ned dit møtte vi amerikanske
turister, et ektepar. Skuffelsen sto ty
delig malt i ansiktene - det hadde
ikke vært mye å se. Var dette alt?
spurte de.

Men det var en opplevelse å bade
i Dødehavet. Vi lå bare og fløt 
umulig å drukne der. Saltet var så
sterkt at vi måtte passe på å ikke få
dråper i øynene.

Tel-Aviv. De merkelige «paraplyene» be
skytter mot solen om dagen, og lyser opp
over uterestauranten om kvelden.

Israel - en opplevelse
A reise til Israel er en opplevelse 
en helt annen kultur enn vi er vant
med.

Det var en fin og stille tur, selv om
Israel nå er i verdens brennpunkt!

- Tel-Aviv er en moderne by. Tid
ligere het den Jaffa, som nå er den
gamle bydelen i Tel-Aviv. Langsmed
stranden lå det hoteller tett etter
hverandre, med kjente navn som
Carlton, Plaza, Diplomat m.fl. Vi bod
de på Marina hotell. Motorveien gikk
under hotellet, og der var det livlig
trafikk.

Haier i akvarium
Fra Eilat kjørte vi utover på Sinai
siden, til et stort undervanns
akvarium. Vi gikk 4-5 meter ned i dy
pet, og gjennom flere store glassru
ter plassert i sirkel, kunne vi se all
slags fisk i alle regnbuens farger.

Fiskene var ikke «inngjerdet», men
de svømte likevel ikke vekk. De får
mat strødd utover som agn. Haiene
var i overvanns-akvarium, og som var
så store at de hadde gode bevegel
sesmuligheter.

I en dam med en foss som kom ut
gjennom et gitter, var det skilpadder.
En mindre skilpadde forsøkte forgje
ves å komme seg ut gjennom git
teret ..

Dette stedet var et eldorado for
sportsdykkere.

Møte med en døv
Den andre kvelden spaserte vi en tur
til Nahariyya, nærmeste by til Liba
non. Der oppdaget min mann en døv
som sto inne i en butikk og brukte
tegn med store fakter til en hørende
ekspeditør.

Sven ventet utenfor, og da han
kom ut spurte Sven om han var døv.
Straks var samtalen igang på vårt
«internasjonale» spårk. Samtalen
gikk strykende. Hans-Victor og Nina
var helt facinert og syntes det var
helt fantastisk at vi kunne forstå
hverandre uten vanskeligheter.

Den døve vi møtte, kom fra Polen
og hadde flyttet til Israel for 20 år si
den. Hans kone kom til Israel 3 år et
ter. De har 3 barn i skolealder. Han
fortalte at han driver som herrefrisør
og trives med det. De har eget hus
med hage utenfor byen. I Israel har
de siesta fra kl. 13 til 16. Da tar vår
venn mopeden hjem og arbeider i ha
gen. Det er 3-4 døve som bor i byen.
De har ingen døveforening, men de
går og besøker hverandre, fortalte
han.

Etter denne fine og opplevelsesri
ke turen, var det deilig å komme
hjem igjen.
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Ja visst går det an å arrangere en kulturuke i Bergen!!!

Modige og dyktige folk klarer det!

Bergen avdeling av Norsk Døvetolkforening fikk plass i programmet til informasjon.
Både for døve og hørende var det nyttig (og samtidig underholdende) å se sketsjene.
Her ser vi Sverre Bjørø i mIdten, som pasient hos legen. Tolken, til høyre, er Nina
Heiberg Dahle. Og legen - la, det er selve døvepresten på Vestlandet, Asgeir Straume!

Bergen Døveforening har klart det - å arrangere en KULTUR
UKE. Det var riktignok ikke en full ukes program, men navnet
kan forsvares likevel. Og det var en god fortsettelse fra det som
ble oppført ved foreningens 100 års jubileum for 3 år siden.
Denne gangen var programmet forskjellig fra dag til dag. De
døve i Bergen kunne med andre ord gå til spesielle kulturtil
bud 5 dager på rad, og hver gang oppleve noe nytt. Hvis det
var noen som trodde at dette var umulig, så har bergenserne
slått fast: Det er ikke umulig, det er fint mulig. Har vi folk som
er dyktige, modige og oppfinnsomme, så er det klart vi kan gjen
nomføre lokale kulturdager. Nå er dette bevist!

Bergen Døveforenings kulturuke
ble åpnet 25. mai på Bryggen Muse
um. Der er det en liten teatersal, som
passer utmerket. Foreningens for
mann, Marta Sander, sa i sin tale at
døve har behov for kulturtilbud på
egne premisser. Men vi ønsker ikke
å isolere oss, og derfor tar vi hensyn
også til hørende publikum. Et godt
samarbeid med døvetolkene gjør det
te mulig.

Før talen hadde Norunn Ellingsen,
sammen med Toralf Ringsø og Ru
ne Anda, deklamert diktet «Vi lever».
Resten av den første timen gikk med
til noen sketsjer, framført av elever
fra Bjørkåsen skole. Spillemessig var
de bra, men innholdet var tynt og ble
ikke godt mottatt av alle. Som vi har
opplevd før: Litt kontroll fra voksnes
side er nødvendig når skoleungdom
skal slippe til. Best før pause var nok
Sverre Bjørøs «Kjøkkenvise». Han
opptrådte som en kjøkkenpike som
mintes «eventyr» i sine yngre år.

Etter pause ble det mer fart. «Fa
nitullen» ble framført som folkedans
drama. Det var fra tiden da «halling
dølens kniv satt løst i sliren» - og
«da kvinnen til gilde tok liksjorten
med». Det ble feiret bondebryllup.
Mat og drikke, spill og dans (Sverre
Bjørø som felespiller!). Etter hvert
som ølet gikk folkene til hodet, be
gynte det å bli villere. Det endte med
kniv-slagsmål, og den ene ble til slutt
båret ut.

Torsdag fikk Bergen avdeling av
Norsk Døvetolkforening første timen.
Britt E. Skogstrand orienterte om
«Hva er en døvetolk?», og sammen
med Ingeborg Skaten Nesse dekla
merte hun et dikt om døvetolken. Vi

fikk så demonstrert «Døv med tolk
hos legen" og «Døv med tolk i en sko
leklasse». Dette var utmerkede «sket
sjer» som både var underholdende
og til å lære av. Antakelig var det li
ke nyttig for døve og hørende blant
publikum å se hvordan tolken skal
fungere. Mellom sketsjene tok Birger
Johnsen et intervju med Nina Hei
berg Dahle om hvordan hun hadde
lært tegnspråk og blitt tolk. Også det
var svært nyttig og gjorde det klart
at man ikke behøver å være barn av

døve for å bli en god døvetolk. Bul
garske Ilija Ivanov viste to gode mi
mer - «Eselet» og «Telefonkiosk» 
slik at dagen fikk en internasjonal
smak.

Klovnene «Æda» og «Bæda» (Eva
Lauritzen og Toralf Ringsø») var ho
vedpersonene etter pause. Opptrin
net med tauet likte jeg best. Der gjør
de ekte klovne-kunster. Også resten
var bra. Dette paret kommer sikkert
til å begeistre mange i årene fram
over, hvis de klarer å fornye program
met på en heldig måte. Det kan bli
vanskelig.

Selv hadde jeg anledning til å væ
re blant publikum disse to første
kveldene. Jeg har fått meldinger om
at fortsettelsen også var fin.

Fredag framførtes «Tragedien Ga
rassim» som pantomime. Den «døv
stumme» Garassim i gamle dagers
Russland er en fortelling skrevet av
en av Sovjets mest berømte forfatte
re. Det var en fin ide å lage en pan
tomime ut av denne fortellingen.
Kanskje andre vil få muligheter til å
se den? (Skal den vises på kulturda
gene på Røros?) Garassim ble be
handlet som en slave i et fint her-
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øverste bilde: Fra «Tragedien Garassimn,
eri fortelling om en døvstum i gamle da
gers Russland. (Fortellingen gikk som
føljetong i Døves Tidsskrift for mange år
siden.) Fra venstre er skuespillerne Eva
Lauritzen, Toralf Ringsø og Rune Anda.
Sistnevnte var også en dyktig program
leder.

Bildet i midten: Klovnene «Bædan (Toralf
Ringsø) og «Æda» (Eva Lauritzen) er blitt
populære. De gjorde lykke ved kultur
festivalen på Lillehammer i fjor, og de
fortsetter suksessen. Her har «Bædan
problemer med å blåse opp ballongen,
men han klarer det når «Æda» hjelper til
med peispusteren.

Nederste bilde: Fra «FanituIlen». Mens to
mann slåss på liv og død, går spilleman
nen for å tappe øl fra øltønnen. Da får han
se en annen spillemann sittende på øltøn
nen. Han spiller en merkelig melodi,
mens han dunker takten mot tønnen med
foten, en hestehov! Da oppdager spille
mannen (Sverre Bjørø) at det er selve dje
velen som sitter der (spilt av Age Sør
haug).

skapshus. Han lengtet etter kjærlig
het, et menneske som kunne være
glad i ham. Men hvordan var døves
situasjon i samfunnet for 200 år
siden?

Også denne dagen var det dekla
masjon - «Jeg kan høre hånden
din» - og sketsjer. I siste time gikk
det vilt for seg, med karateoppvis
ning av hørende profesjonister. Men
først viste to elever på Bjørkåsen at
også døve hos oss kan dette.

Lørdag var det også program på
Bryggen Museum, med tryllekunster,
klovn-oppvisning og sketsjer - det
var «barnas dag». Denne dagen ble
også utstillingen åpnet i foreningens
lokaler. En flott utstilling! Døve
(pluss hørende B-medlemmer) stilte
ut egne arbeider. Lørdag ble det og
så spilt landskamp i sjakk for døve
mellom Nederland og Norge, og om
kvelden holdt Bergen Døveforening
årsfest på Fantoft sommerhotell.

Søndag ble så programmet avslut
tet med døvegudstjeneste og med
godt besøk på utstillingen i døvesen
teret, hvor kulturuken ble avsluttet
utpå kvelden.

Rune Anda bør her nevnes for fin
ledelse av kulturukens program. Ar
rangørene fortjener STOR ROS for
tiltaket. Det går an! Et supert eksem
pel. Andre store døveforeninger bør
prøve å følge eksemplet. Hvor ofte
har Norges Døveforbund sagt:
Kulturarbeidet er ikke bare «Døves
kulturdager» en gang i året, men må
også følges opp lokalt, med tilbud til
medlemmene hjemme ...

th.i.5.

DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI·UTGAVEN 9



«Flytt ikke feriehjemmet fra Fustvatn»
sier Borghild Gårdvik

som har vært med i Helgeland i 48 år

Borghild Gårdvik.

Hos meg sitter en dame som har
vært medlem siden Helgeland Døve
forening ble stiftet for 48 år siden.
Hun heter Borghild Gårdvik og er fra
Alstahaug. Tross sin høye alder 
hun er 78 år - sitter hun fremdeles
i foreningens styre. Hun har også
vært formann.

- Ja, jeg var formann i to år. Jeg
gjorde så godt jeg kunne, men jeg
fikk inntrykk av at de unge syntes det
ikke var godt n ok, sier hun. - Så har
jeg sittet som nestformann i tre år.
Den tiden følte jeg at det begynte å
gå mindre bra med samarbeidet. Sty
remedlem i foreningen tror jeg at jeg
har vært hele tiden, iallfall så langt
tilbake som jeg kan huske.

- Hvordan var arbeidet i styret før
i tiden? spør jeg.

- I de gode gamle dager synes
jeg det gikk lett. Samarbeidet blant
medlemmene fikk fint. Når det var
noen saker som skulle tas opp, gikk
det gjerne pr. brev. Jeg synes det var
en effektiv måte å arbeide på utenom
de få møtene vi hadde. Slik er det ik
ke i dag. Jeg føler det som om alt
står i stampe. De unge som overtar
etter oss gamle, de sitter mye og pra
ter bort tiden, synes jeg. Prat fører jo
ikke til noe. Nå for tiden er det også
vanskeligere å få svar på brev. Folk
gidder ikke å skrive. Selv om jeg ved
legger svar-porto, så er det ikke sik
kert jeg får svar. - Før i tiden var vi
flinke til å holde kontakten med hver
andre gjennom brev. Slik som vi bor
spredt, med store avstander mellom
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hverandre, er det viktig at vi kan
skrive.

- Før i tiden var ofte døvepreste
ne med på foreningens stevner. Har
du noen gode minner fra den tiden?

- Vi hadde det koselig n år vi fikk
besøk av døveprestene. De holdt
gudstjenester på forskjellige steder
rundt på Helgeland. På den måten
besøkte vi mange forskjellige kirker,
og ellers hadde vi det gøy på stevne
ne. Døveprestene var jo med på å la
ge moro for oss også etter at den
høytidelige delen var over. I dag sy
nes jeg det er sjelden vi ser noe til
døveprestene.

- Føler du deg ensom når det ik
ke er noen døve som besøker deg?

- Jeg føler meg ikke ensom. Jeg
har en sønn som bor i nærheten og
en annen som bor i Sandnessjøen.
De besøker meg så ofte de kan. Så
har jeg mange gode naboer, som
stikker innom til meg. I Sandnessjø
en bor det to døve. De besøker meg
også så ofte de kan. Det er jeg glad
for. I dag er Ester Haugland og jeg
på besøk hos dem.

- Helgeland Døveforening kan
feire 50 års jubileum om to år. Har du
noen spesielle ønsker?

- Jeg ønsker at det blir en stor og
minneverdig jubileumsfest. Men jeg
vet jo ikke om jeg får oppleve den, så
gammel som jeg er. Hvis helsa hol
der, blir jeg 80 år i jubileumsåret. J~g
håper også at foreningens nye fene
hjem blir ferdig til jubileet. Men jeg
ønsker ikke at feriehjemmet skal flyt
tes fra Flustvatn til Søting. Det er jo
mange døve som er blitt vant til mil
jøet rundt Fustvatn. Det blir tungt å
forlate dette og flytte over til et an
net miljø. Et nytt miljø på en frem
med plass blir ikke det samme, sier
hun. - Sett heller opp et nytt ferie
hjem på Fustvatn! Det er fornuftig å
høre på råd fra gamle folk, tilføyer
hun.

- Hvordan 'er det med helsa?
- Jeg føler at helsa er bra. Det går

jo litt opp og ned, men ellers er jeg
i fin form.

- Hva gjør du om dagen?
- Jeg har håndarbeid, svarer hun

og viser meg et sengeteppe som hun

holder på med å hekle. Det er man
ge slike sengetepper hun har laget
med sine flittige hender.

- Til slutt: Kunne du tenke deg en
døveforening på Ytre Helgeland?

- Ja, det kan jeg godt tenke meg.
Dersom foreningen vi har nå får seg
et nytt senter på Søfting, så synes
jeg vi kan ha en egen forening for Yt
re Helgeland. For jeg kommer ikke til
å trives i et nytt, fremmed miljø, sier
hun.

Så takker jeg for samtalen og øn
sker Borghild Gårdvik god helse i
mange år framover. Hun er alltid så
blid og glad når jeg stikker innom
henne.

sv. Albrigtsen.

15 SPØRSMÅL OG SV~R

1. Hva heter Danmarks største
fiskerihavn?

2. Hvilke fylker utgjør Sørlandet?
3. Hvor ligger verdens nordligste

furuskog?
4. Hva heter Sveriges hovedfly

plass?
5. Hvor mange broer fører fra Jyl

land til Fyn?
6. Hvilket nordisk land innførte

først stemmerett for kvinner?
7. I hvilket fylke ligger Olderdalen?
8. Når ble unionen med Sverige

oppløst?
9. Hva heter det mest kjente av fjel

lene i Bergen?
10. Hva heter Europas største isbre?
11. Til hvilket land grenser Spania i

nord-øst?
12. Hva heter den lengste av Nord

Norges fjorder?
13. Hva heter Sørlandets lengste

elv?
14. Hva heter hovedstaden på Sici

lia?
15. I hvilket hav ligger Kanariøyene?

Svarene finner du på side 14.

ESBEN BILEN BERG
som i en årrekke har vært
sekretariat-sjef (forbundssekretær) i
Danske Døves Landsforbund, har
sluttet. Han har fått stilling som ad
ministrerende direktør i Erhvervs
sprogligt Forbund. Nå averterer dø
veforbundet etter hans etterfølger.



Bruk av døvetolk

i kirken

Tegnspråklærer, Oslo

Men vi er jo ikke døvstumme

Fra 1. september i år er stillingen som tegnspråklærer ved Norges Dø
veforbunds Oslo-kontor ledig.

Dette er en halv-dagsstilling, med muligheter for utvidelse til
heldags-stilling.

Tegnspråklæreren driver undervisning i tegnspråk på dagtid på be·
drifter, skoler, sykehus og andre steder.

Stillingen kan søkes av både døve og hørende.
Det krever gode kvalifikasjoner i tegnspråk og erfaring fra tidligere

tegnspråklærervirksomhet.
Stillingen lønnes etter lønnstrinn 14.
Søknad om stillingen sendes før 1. juli til: Norges Døveforbund v/dø

vekonsulent Per Chr. Larsen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1.
Der kan en også få nærmere opplysninger om stillingen.

Jeg begynner å våkne og tenke mer
og mer over hva som er grunnen til
at døve mennesker blir kalt døvstum
me. Jeg er veldig vitebegjerlig, så jeg
har spekulert lenge.

I DT nr. 20 forteller Rune Anda om
bruken av ordet døvstum i rettskriv
ningsordboken. Vel, jeg skrev selvet
innlegg i DT nr. 11-1981, hvor jeg
nevnte: «Døve barn kan ikke være
døvstumme, for de skriker jo!» Jeg
fikk intet svar på hvorfor folk bruker
ordet døvstum uansett.

Når jordmoren tar imot et nytt
barn, så hører hun jo at barnet skri
ker som besatt, uansett om barnet er
døvt eller hørende. Hvis jordmoren
senere får vite at barnet er døvt, så
vet hun jo iallfall at det ikke er stum.
Men det er viktig at foreldrene straks
får beskjed, slik at de er forberedt. Så
må de få tilbud om å lære tegnspråk,
slik at barnet også får begynne å læ
re så tidlig som mulig. Barnet må læ
re å føle stemmen, lese på leppene
og tegnspråk samtidig, og man må
ikke gi opp. Man må vise morskjær
lighet og forståelse, og ikke i fortvi
lelse bare sette på barnet et høreap
parat, uten at barnet lærer noe. Det
te har mye å si.

Om døvheten er arvelig eller med
født på annen måte, så har barnet
stemme og bruker den til å skrike
med fra barnet ser dagens lys første
gang. Altså er den døve ikke stum.
Men barnet har vanskelig for å lære
å snakke, på grunn av døvheten. Og
så mange hørende har problemer
med å lære å snakke tydelig, men de
kalles ikke stumme for det.

Vi døve er tause når vi bruker tegn
språk i samtale med hverandre, for
vi kan ikke høre stemmene våre like
vel. Det er helt naturlig. Så er det hø
rende som ser oss når vi snakker
slik, og så kaller de oss døvstumme.
Når vi snakker med hørende, bruker
vi stemmen. Jeg håper at etter hvert
alle hørende skjønner at vi ikke er
døvstumme bare fordi vi bruker tegn
språk uten stemme når vi snakker
med hverandre. Hørende må da
skjønne at vi har stemme, uansett.
Men fremmede hørende vet det kan
skje ikke. Slik er det også på syke
huset. Der skrev de døvstum i rappor
ten, enda jeg snakket med stemmen
ved siden av at jeg skrev noen lap-

per. Kan jeg bebreide dem av den
grunn? Alle leger bør vite hva døv
stum betyr, for det er vel legene som
har funnet på dette navnet.

Finnes det noen som virkelig er
stumme? Er det medfødt? Hva er så
grunnen? - Jeg vet det er vrient å
få svar.

Jeg føler ordet døvstum som en
hån mot oss. Noen sier «stum som
en østers». Noen sier «min munn er
lukket med 7 segl». Og når noen ik
ke svarer på spørsmål, hender det at
folk sier: «Er du døvstum?», eller «Er
du blitt døvstum?», og når noen skri
ker til en person, så svarer en slik pe
son ofte: «Jeg er ikke døv». Når en
døv opplyser at han er døv, så sier
den hørende ofte: «Hva, er du døv, å,
stakkar!» - Er det rart eller naturlig
at vi kan bli utålmodige, rasende el
ler fykende sinna?

Jeg vil takke Rune Anda for hans
innlegg i bladet om denne saken.
Han har forklart hvorfor dette ordet
står i ordlisten fremdeles. Og jeg ten
ker på hva jeg selv har opplevd gjen
nom livet. Ja, uvitenheten er ennå
stor. Men vi døve må arbeide for å
åpne de hørendes øyne. Det finnes
selvfølgelig noen dumme døve, men
det er dumme mennesker blant de
hørende også og over hele verden.
Ordet døvstum må vi likevel kjempe
for å få slutt på. Jeg synes det er ver
re enn verst å kalle oss døvstumme
i dag. For det er vi ikke. Det er en for
nærmelse mot oss.

Inger Lise He/gesen.

Wenche Prebensen har i «Syn på sa
ken" i DT nr. 16 tatt opp spørsmålet
om bruk av tolk i kirken. Videre har
vi sett av referatet fra Døves kirkemø
te 1983 at mange døve ser behov for
å benytte døvetolk ved kirkelige
arrangement.

Døve som bor på steder som sjel
den har besøk av døveprest vil kan
skje først og fremst ha behov for å
benytte tolk i kirken, men det skjer
også stadig ellers at døve synes det
er naturlig å besøke vanlige menig
heter, f.eks. sammen med fami
lie/venner. Det kan være for å delta
i gudstjenester eller mer spesielle ar
rangement som barnedåp, konfirma
sjon, bryllup eller begravelse. I slike
situasjoner bør det være mulig å få
dekket utgifter til tolk.

Utover dette synes vi W.P. har en
fin ide når hun foreslår at det i ak
tuelle distrikt kan samarbeides om å
lage en plan for f.eks. et halvt år om
gangen, der døve kan få opplysnin
ger om at den og den dato blir det dø
vetolk tilstede i en bestemt kirke.
Dersom noen døve er interessert i en
slik ordning, bør dette kunne avtales
med menighetene og døvetolker de
re har kontakt med.

Norges Døveforbund og Norsk Dø
vetolkforening har en tid samarbei
det om å få avklart hvem som skal
betale for tolking ved kirkelige hand
linger. Vi håper at Kirke- og undervis
ningsdepartementet vil finne en må
te å finansiere dette på utenom bruk
av tolkekuponger.

Med hilsen
Styret / Norsk Døveto/kforening

v/Chr/stin Thorstensen.
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NYTT FRA FORENINGENE

STAVANGER

__ BERGEN"

Juni:
30. to: Siste åpningsdag før ferien.

_ HAUGALAND _

Juni:
25. lø: Sankthans-fest på Vistnes. Alle

velkommen. Arr.: Volleyball
damene.

Sosialsekretæren
har sommerferie fra 11. juli til8. august.
God sommer!

26.-31. juli:
Sommertreff for døve i alle aldre, i
Saga hotellene.

Apnlngstlder
Sjakk- og bridgeklubben har åpent hver
tirsdag kveld fra kl. 18,00 i døveforenin
gens lokaler. Ellers har døveforeningen
åpent hver torsdag kveld.

Hver tirsdag har sjakk- og bridgeklub
ben spillekveld i døveforeningens lokale.

Juli:
07. to: Siste åpningsdag før ferien.

August:
11. to: Første åpningsdag etter ferien.
27.-28. lø.-sø.: DM i skyting, ved Døves

Idrettsforening.

Ungdomsklubben
har brus- og pølsesalg på «Skogstua»
sankthansaften. Da er det også klubb
kveld - 24. juni.

Ferie I Vestfold?
Feriehjemmet «Skogstua» ved Sandefjord
er åpent for opphold og overnatting fra
sankthanstider. Prisen pr. døgn er for
Vestfold Døveforenings egne medlemmer
kr 25, for ikke-medlemmer kr 50.

Bestilling på opphold skal sendes til
døvesenterets formann, John Ulfsten,
Gaupestien 32 B, 3160 Stokke. (Du kan og
så ringe døveforeningens formann.)

pAMINNELSE
På grunn av mange klager til styret i Vest
fold Døveforening (ikke til ungdomsklub
bens styre), så har styret drøftet alkohol
spørsmålet. Styret har bestemt at det skal
være lov å ta seg en drink eller en øl når
ungdomsklubbens møter faller på festda
ger som sankthansaften o.l. Men bare da,
og selvfølgelig må ingen være tydelig
beruset.

Hvis det er noen som klager over alko
hol-forbudet ved ungdomsklubbens ar
rangementer, så må dere huske at under
tegnede fortalte om de nye retningslinjer
i ungdomsarbeidet da det var medlems
møte i døveforeningen fredag 15. april.
Dere som var på medlemsmøte, og som
har klaget etterpå, må huske på hva det
står i loven for Vestfold Døveforening,
paragraf 8.

Rolf Wennersteen, Per Martin Thorsen,
leder sekretær

HEDMARK

Lørdag 25. juni:
Jubileumsfest på Fjellstua. Østfold
Døveforening 55 år og Fjellstua
30 år.

Lørdag 6. august:
Styre- og medlemsmøte på Fjellstua.

I feriemåneden juli vil det bli styremøter
bare hvis nødvendig.

FERIE pA FJELLSTUA?
De som ønsker ferieopphold på Østfold
Døveforenings feriehjem «Fjellstua», må
henvende seg til vår hyttevert, Aage H.
Pedersen. Brev om ferieopphold skal sen
des bare til ham, og før 15. juni. Denne
adressen kan brukes:

Hyttevert Aage H. Pedersen, cio kjøp
mann Chr. Olseng, Ullerøy, 1745 Skjeberg.

Hedmark Døveforening har følgende
møter på foreningens feriehjem «Mjøs
gløtt»:
25. juni kl. 18:

Sankthansfest.

Ferieopphold
De som ønsker opphold på feriehjemmet
«Mjøsgløtt» kan henvende seg til Gunnar
Bjørklund, Sveen, 2320 Furnes.

__IOPPLANDIIIID

II1II ØSTFOLD II1II

Gudstjeneste
i Raufoss kirke søndag 26. juni kl. 11.
Offer til døvearbeidet. Etter gudstjene
sten er det kirkekaffe i menighetshuset
i nærheten.

Oslo Døveforening
Foreningslokalet er åpent tirsdager og
torsdager fra kl. 18,00.

Juni:
28. ti: Bridge.
30. to: Døveforeningen, siste dag før

ferien.

__ DRAMMEN II1II

_ TELEMARK II1II
Telemark Døveforening
Døves Hus, Tordenskjoldsgt. 15,
3900 Porsgrunn.

Døvekonsulent Thor Glsholt
har faste kontortider:
Mandager kl. 10-15 på Hjelpemiddelsen
tralen (ved Sentralsykehuset, Skien), tlf.
035-28210.
Torsdager kl. 11-14 og 15-18 i Døves Hus.
Andre dager kan han treffes etter avtale.

24/06: Midtsommerfest på Solhøy.

II1IIAUST-AG DERII1II

IlMØRE OG ROMSDAL I
Juni:
25-26: Vennskapskamp i fri-idrett mellom

Trondheim og Ålesund i
Trondheim.

Juli:
02: Døveforeningen, siste møte før

ferien.

Ungdomsgruppa skal ha alle sine sam
linger på døvesenteret.

Døveforeningen skal også ha sine sam
linger der, bortsett fra at vi etter vårfesten
flytter møtene til lørdag, og stedet blir
som før, nemlig feriehjemmet.

Rett til endring i programmet for
beholdes.

Juni:
25. lø: Sankthans-fest på ferie

hjemmet.

II1II1 VESTFOLD __

Fredag 24. juni:
Sankthans-moro.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

Postboks 1439, 3201 Sandefjord. Telefon:
034-74898.

Formann: Karin Syvertsen, Odinsvei 11,
3155 Åsgårdstrand. Telefon: 033-82047.

30.6. Medlemsmøte med konsulent
Stefan Trøber fra fylkeslegens
kontor.

7.7. Siste medlemsmøte før ferien.

Møtene holdes i Døvesenteret, Fagfore
ningenes hus, Nedre Tyholmsvei 16, Aren
dal. Møtene begynner kl. 19,00.

_ VEST-AGDER _

Vest-Agder Døveforening har følgende
møte:
Lørdag 25. juni:

Sankthansfeiring på Døvesenteret.

Avlyst
Det planlagte møtet i Molde-gruppen 25.
juni er avlyst, opplyser Kristine M.
Stiansen.

_ TRONDHEIM _

Juni:
25/26: OIL - Alesund, vennskaps

kamp. Fest på Granly, lørdag.
26. sø: Siste gudstjeneste før ferien,

Døves Aldershjem, kl. 16,30.
28. ti: Bridgeklubben.
29. on: Døveforeningen, siste åpnings

dag før ferien.
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Hjemmet for døve, Nordstrand

Nr. 27 - halvveis!
Med dette nummeret - nr. 27 - er
vi kommet halvveis til målet for i år,
som er 54 numre av Døves Tidsskrift.
Vi har klart å holde ruten. Trykkeriet
har levert bladene på postkontoret
samme dag hver uke i hele denne ti
den. Abonnentene skal få bladet i
postkassen hver fredag ...

Det virker som de fleste får bladet
på fredagene. Men noen har klaget
over at de får det lørdag, noen også
på mandag. Da er det postverket
som svikter, og klager må gå til
postverket.

Vi synes det har gått greit dette
halve året. Redaktøren vil gjerne her
takke for godt samarbeid, og for opp
muntrende ord. Flere bør jo",.sende
stoff til bladet. Vi vil gjerne~tman
ge skal skrive.

Så tar vi fatt på annen halvdel av
dette prøveåret. Med ønsket om fort
satt godt samarbeid, slik at vi kom
mer i mål i god behold ved årets
sl utt.

SDR-Stockholm flytter
Det svenske døveforbundets
informasjons-kontor flytter denne
måned til nye lokaler på Kungshol
men, Stockholm. Forbundets tids
skrift følger også med. Kontorets nye
adresse er: Hantverkargaten 26.

Postadressen er:
Box 22218, S-104 22 Stockholm.

Red.

Lærebok i MHS
«Innføring i MHS» heter en liten bok.
Det er en lærebok i MHS (munn
hånd-systemet), skrevet av Arnold
Fjær og utgitt av Norsk Forbund for
Hørselshemmede, med tilskudd fra
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet. Den koster 15 kroner.

TROMSØ

_ HELGELAND III
Ingvald Hagen formann
Helgeland Døveforening har fått ny for
mann. Det er Ingvald Hagen, som bor i
Namdalen. Foreningens adresse er nå:

Ingvald Hagen, 7977 Høylandet.

Tromsø og Omegn Døveforening har det
te program:
Lørdag 25. juni:

Sankthansfest på døvehytta.

Inger-Lise Nilsen,
sekretær

Bente Einarsen gj.valgt
som formann i Bodø
Vi har holdt årsmøte i Salten Døvefore
ning. Møtet ble holdt 6. mai. Følgende sty
re og varamenn ble valgt:

Forkvinne Bente Einarsen. Nestfor
mann Ludvik Nilsen. Sekretær Inger-Lise
Nilsen. Kasserer Andreas Einarsen. Sty
remedlemmer: Einar Sandvik (hyttesjef),
Henny Einarsen og Kjell Helge Jakobsen.
- Varamenn: Klara Sandvik og Hanna
Nilsen.

.mil SALTEN I11III

Avslutning, tegnspråkkurs
9 elever har avsluttet et tegnspråkkurs
ved Mule skole i Levanger. Det var bare
damer. De har gjennomgått alle 5 trinne
ne. Karin Moen og Bjørg Stavrum har stått
sammen om undervisningen.

Siste kurstrinn startet 23. mars og slut
tet 3. juni. S'å var det avslutningsfest på
feriehjemmet i Levanger. Da var det og·
så flere døve til stede, slik at elevene fikk
praktisert det de hadde lært. Det ble ser
vert pizza, kaffe og smørbrød. Det ble og
så tid til en liten konkurranse.

Under kaffepausen holdt en.,av eleve
ne en liten tale og overrakte lærerne en
gave. Lærerne på sin side takket og fram
holdt at det var en fin tid de hadde hatt
sammen gjennom to år.

Karin Moen sier til meg at disse eleve
ne har vært særdeles flinke. De er nå vel
kommen til å treffe døve ved møter'og an
dre sammenkomster på feriehjemmet. På
denne måten vil de også få mer trening
i å bruke tegnspråket.

Det vil bli startet nye tegnspråkkurs bå
de i Levanger, Stjørdal og Hegra fra hø
sten av.

STJØRDAL:
25. juni (lø.):
(Dugnad) St. Hansfest,
Feriehjemmet, Levanger.

W. R.

August:
07. sø: Hytta er åpen.
10. on: Døveforeningen.
11. to: Døveforeningen, medlemsmøte.
13.-14. lø-sø: Vennskapskamp, OIL og

Virtus, Sverige.
14. sø: Hytta er åpen.
16. ti: Bridgeklubben.
17. on: Ungdomsklubben.
18. to: Dameforeningen.
21. sø: Ungdomsklubben, PO-Iøp.

Hytta er åpen.
23. ti: Bridgeklubben.
24. on: Idrettslaget.
25. to: Døveforeningen.
28. sø: Gudstjeneste kl. 18. Menighets

fest. Hytta er åpen.
30. ti: Bridgeklubben.
31. on: Døveforeningen.

Il NORD·TRØNDELAG Il

er en privat institusjon innen det kirkelige døvearbeidet for 55 voksne
døve med forskjellig tilleggshandikap.

Stillingen som vakt- og varmernester, statens Ur. 16, er ledig for
tiltredelse etter avtale.

Institusjonen er i ferd med å reise nye bygninger på tomten, og det
vil være en fordel med utdannelse som elektriker/rørlegger eller tek
nisk utdannelse.

Vi er interessert i en person som også ønsker å delta i miljøet, bl.a.
ved å ta med våre beboere i arbeidet, der det er mulig.

Alle ansatte må lære tegnspråk. Institusjonen holder kurs i
arbeidstiden.

Henv. bestyrer Lise Beate Hoxmark, tlf. 02-281675.
Søknad sendes Hjemmet for døve, Solveien 119, Oslo 11, innen 3.

juli 1983.

.Jallsa lifor
~en uer

tørst •
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Treningssamlinger, fotball
På grunn av viktige kamper, først
nordisk mesterskap og senere VM
kvalifisering mot England, har NDI
vedtatt å gjennomføre treningssam
linger for de beste fotballspillerne.
Begge samlingene holdes i Oslo.
Den første blir 18.-19. juni, og 21 spil
lere er innkalt. Til den neste samlin
gen, 20.-21. august, regnes det med
15 spillere.

25.-26. juni
holdes vennskapskamp i friidrett og
fotball mellom Alesunds og Trond
heims døve. Stedet er Trondheim.

Avlyst
Skolemesterskapet i friidrett og fot
ball, som skulle vært holdt i Stavan
ger 4.-5. juni, ble avlyst. Innbydelsen
ble sendt for sent, slik at flere sko
ler meldte at de ikke kunne delta. 
Skoleidrettsutvalget har fått refs fra
NDI for at de var så sent ute. Utset
telse til høsten er ikke mulig. Det blir
derfor ikke skolemesterskap i år.

Vennskapskamp i Trondheim 
fotball og volleyball - mellom arran
gøren og idrettslaget Virtus, øster
sund, er også avlyst, fordi svenske
ne ble opptatt av annet. Arrangemen
tet skulle vært holdt 25. juni.

VM fotball
Det er bestemt at Norge skal spille
VM-kvalifiseringskamp for døve mot
England 2. juni neste år. Kampen
skal gå i England. Dette blir den før
ste kvalifiseringskampen.

SVAR
på spørsmålene på side 10:

1. Esbjerg.
2. Aust-Agder og Vest-Agder.
3. Finnmark.
4. Arlanda.
5. 2 broer.
6. Finland (1906).
7. I Troms.
8. I 1905.
9. Ulriken.

10. Vatnajøkull (Island).
11. Til Frankrike.
12. Porsangerfjord.
13. Otra.
14. Palermo.
15. I Atlanterhavet.

Bok fra Køln
Sommerlekene for døve i Køln 1981
er samlet i en stor bok med 200 bil
der. Boken kan fås kjøpt (for 65 tys
ke mark) hos: GehOrlosen-Verlag, Si
monstrasse 29, O-Essen 1, West
Germany.

2.051
1.961
1.952
1.593
1.561
1.516
1.455

Individuelt - 10 serier
1. J.~ JOnsson, Sverige
2. Paavo Saarikoski, Finland
3. S.G. Owenius, Sverige

15. Stein E. Andresen, Norge
16. Svein Aasen, Norge
17. Per Chr. Dahl, Norge
18. Kim A. Løken, Norge

Kim Astor Løken.

2·mannslag, 6 serier
1. Sverige 1 2.431
2. Sverige 3 2.257
3. Sverige 4 2.244
8. Norge 1 1.837
9. Norge 2 1.772

Individuelt
1. S.G. Owenius, Sverige 864
2. Paavo Saarikoski, Finland 829
3. Leif Nilsson, Sverige 796

14. Svein Aasen, Norge 698
15. Stein E. Andresen, Norge 619
17. Per Chr. Dahl, Norge 607
18. Kim Astor Løken, Norge 592

I dameklassen tok svenskene
lagseieren i alle seriene. Den indivi
duelle seieren gikk til Vera Strång på
alle seriene 4 - 10 og 14 på hen·
holdsvis 782, 1.870 og 2.574 poeng.

Neste mesterskap skal gå i Fin
land 1985, nærmere bestemt i Abo
(Turku).

Individuelt - 16 serier
1. Jan E. JOnsson, Sverige 3.238
2. S.G. Owenius, Sverige 3.094
3. Leif Stang, Sverige 3.053

15. Svein Aasen, Norge, 2.600
16. Stein E. Andresen, Norge 2.520
17. Kim A. Løken, Norge 2.400
18. Per Chr. Dahl, Norge 2.381

3.172
3.057
2.885 De nordiske mestere: Jan E. J6nsson og
2.516 Vera Strång.

..............................................
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4·mannslag, 4 serier
1. Sverige 2
2. Sverige 1
3. Finland
4. Norge

Norge deltok for første gang i Nor
disk mesterskap i bowling, som ble
avviklet i Gøteborg 3.-4. april. At spor
ten er populær, viser den solide del
takelsen fra alle 4 nordiske land.
Men det var svenskene som gjorde
rent bord - de tok alt både i herre
og dameklassen, der bl.a. den regje
rende europamesteren Paavo Saari
koski fra Finland ble satt ettertryk
kelig på plass.

Mesterskapet gikk i Vallahallen
samtidig med landskampen i volley
ball mellom Sverige og Vest-Tysk
land. Våre 4 deltakere Stein E. Andre
sen, Per Chr. Dahl, Svein Aasen og
Kim Løken kjempet tappert mot over
makten, selv om de denne gang hav
net på bunnplass. Man skal likevel
huske på at de ikke har drevet med
bowling like lenge som våre naboer.
Overraskende ble Svein Aasen den
som åpnet best av våre i alle klasser.
Sammenlagt etter 6 serier oppnådde
han 2600 poeng - 70 poeng mer enn
Stein E. Andresen.

Ellers var det et vellykket arrange
ment med stort publikum. Ja, publi
kum ble det tatt hensyn til, for hele
tiden ble resultatene gjengitt på en
elektronisk resultattavle.

Svensk stores lem i
Nordisk DM i bowling

De norske deltakerne tapte stort, men er
fornøyde med resultatet etter bare 2 år
med bowling. Fra v.: Kim A. Løken, Svein
Aasen, Stein E. Andresen og Per Chr.
Dahl.
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SØR-TROMS
ELFORSYNING AlS

9401 HARSTAD

Tlf. (082) 62 112

l '_

PhiliPS~~~~
r.;m;;;! Norsk Aklieselskap Philips
IL: Sandsluvn. 70, Oslo 6. Postboks 1, Manglerud, Oslo 6
CP Telefon: (02) 680200. PH ILI PS

SESAM SUPERMARKED AlS
5500 HAUGESUND

Westfal-Larsen & Co AlS
Skipsrederi

Engen 44
5000 BERGEN

Shell-Stasjonen
Tlf. 71 21 92 - 2010 STRØMMEN

BYGGEARTIKLER - MURMATERIALER
STAL - TREVARER

c:D .JACOB NEUMANN A'S

Nøstegaten 50·5000 BERGEN

Gustav Lund AlS
Alt i byggevarer

Maling og tapeter

Tlf. 542254 - 1300 SANDVIKA

AlS Rodeløkkens Maskin
verksted & Jernstøperi
Caspar Storms vei 21 - OSLO 6

Tlf. 6711 80

DnC
Den norske Creditbank

STØTT DØVESAKEN !

Collett-Marwell Hauge AlS

Engesetdal Trevareindustri AlS
6260 SKODJE

ALT I TRYKKSAKER

DØVES TRYKKERI AlS
M:I.i";'·3:W·'ifiiWi"3i'·uaM'$':f.1"ll'W

Klaus Hanssensvei 22,
Telefon 29 49 96
5000 BERGEN
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PRIORITERT BLAD
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Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN

Victoria Rica Hotel mr.
lillehammer
Tlf. (062) 50049. Telex 19806 vihot n ~

Ferie, fritid, forretningsreisende. Kurs for~
2-280 deltakere. 105 rom m. bad/dusj,
toileU, radio, telefon og TV.

UNIVERSITETENES REISEBYRÅ
Universitetssenteret, Blindern, OSLO 3. Til. (02) 45 50 55 • Telex 71 906
Avd. kontor Bergen, Parkvn. 1. Tlf. (05) 326400 . Telex 42635

Stavanger, Ullandhaug. Til. (04) 556013

Trondheim, N.T.H. Tlf. (075) 93277. Telex 55 106
AI, 1430 As, Tlf. (02) 94 11 20 . Telex 18885
Tromsø, 9000 Tromsø. Tlf. (083) 64 820

~ HOTEL

C CALEDONIEN
... hvor alle trives, både inne og ute ...
VI tilbyr 205 værelser· 400 senger· Utpakningsavdeling. Danserestaurant·
Bar· Veteranen Mad og Vlinkælder . Fransk·inspirert spisested·
Kongress/bankettlkonsertsal . Spesialinnredede kursrom . Selskapsavdeling
. Kafeteria· Diskotek· Pub i britisk stil.
Tlf. (042) 29 100, Kristiansand

NORSK OLJE GIR FORDELER
Oljen i Nordsjøen gir landet økte inntekter og større
trygghet i energiforsyningen. Som vårt nasjonale
oljeselskap har Norol som oppgave å raffinere råolje
og bringe produktene fram til forbruker i alle deler av
landet. Det er også vår oppgave å hjelpe forbrukerne
med å redusere fyringsutgiftene.
Dette er god oljeøkonomi både for deg og for landet.
Ta kontakt med oss. La oss få vise i praksis hva vi kan
gjøre!

SOLID rengjøring A.s
Hovedrengjøring - Daglig renhold - Vinduspuss
Byggrengjøring - Tepperens - Industrirengjøring

og rengjøring etter brann

Østerdalsgt. 1 - OSLO 6 - Tlf. 195433 - 190880

Egil Christiansen & Co
Vaskeri· og storkjøkkenmaskiner

Husebyveien 9
3200 SANDEFJORD

Tlf. 034 / 61 575

COMPUTERSYSTEM A.S
Prinsensgt. 4 C - Postboks 471
7000 TRONDHEIM
Tlf. 07/527570

Olaf G. Nilsen
Gullsmedfirma

4500 MANDAL - Tlf. 61 958

Visnes Kalk· og Marmorbrudd AlS

3493 LYNGSTAD

Itl
~

Norsk Olje a.s
Fred. Olsensgt. 5,
OSLO 1
Tlf. 021421820

Lier Maskin AlS
3400 LIER

Vestvågøy apotek
8370 LEKNES I LOFOTEN

Opelforhandler i Telemark:

Als Mobile
3700 SKIEN - Sentralbord 21 500

3300 HO/(f(SUND NORWAY

vann-varmere
TLF. 03-751780 TELEX 19841

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


