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Aslaug Kristiansen, til høyre, mottar her vitnesbyrdet av major Kelly Smevik. Begi
venheten fant sted søndag 13. mars i Jacob Aallsgate 12, Oslo, hvor Frelsesarmeens
døvearbeid har sitt hovedkvarter.

Døv jente innvidd til frelsessoldat:
Aslaug Kristiansen

I~
.Gudstjenester :,••

lIDØVEPRESTENE I VEsTli

30. oktober kl. 11:
Døvekirken, konfirmantpresen·
tasjon.

6. november kl. 18:
Ekerhovd bedehus, Sotra.
Møte.

20. november kl. 11:
øystese kyrkja.

27. november kl. 11:
Døvekirken.

4. desember kl. 11:
Arna kyrkje.

11. desember kl. 11:
ørsta kyrkje.

Alle gudstjenestene ved døveprest
Straume.

I DØVEPRESTENE I NORD I
23. oktober kl. 16.30:

Døves Aldershjem, nattverd
v/Roald Larsen.

30. oktober kl. 11:
Døvekirken - konfirmant
presentasjon.

Aslaug Kristiansen er godt kjent, selv om hun fremdeles er en ganske ung
dame. Hun har f.eks. gjort seg bemerket ved utgivelsen av bladet "Vi døve
og Kristus». I vår ble hun innvidd til soldat i Frelsesarmeen. Karin Jensen
har hatt en prat med henne:

- Jeg er født i Stjørdal i Nord
Trøndelag, svarer Aslaug på mitt
spørsmål. - Jeg kom til verden 10.
juni 1952, og det vil si at jeg er født
i stjernebildet "Tvillingene».

- Hvor har du gått på skole?
- Jeg er født døv, og jeg gikk på

døveskolen i Trondheim, deretter på
yrkesskolen for døve jenter i
Stavanger.

- Hva slags arbeid har du hatt?
- I Stavanger fikk jeg jobb i Post-

verket. Der arbeidet jeg først i 3 år
som postbud, deretter i
brevavdelingen. Så fikk jeg lyst til å
flytte til Oslo, hvor jeg har en del av
mine venner. Jeg søkte meg over dit
og fikk ansettelse på Postterminalen
der, og hvor jeg ble en stund. Men så,
ved et besøk på barneavdelingen ved
Hjemmet for Døve i Andebu ble jeg
så grepet av det jeg så, at jeg søkte
jobb der, og det fikk jeg.

- Hvordan trives du der?
- Jo, der trives jeg. Jeg har rik

kontakt med mennesker, og akkurat
det er meget viktig for meg. Spesielt
betyr kontakten med de små barna
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mye. Det er forresten et svært krev
ende arbeid.

- Kanskje du føler dette arbeidet
som et kall?

- Ja, jeg føler meg ledet til det·
te, sier Aslaug.

- Mange vet at du har vært knyt
tet til pinsemenigheten i flere år,
men nå har du altså gått over til
Frelsesarmeen. Hvordan henger det-

r te sammen?
- Det kan jeg gjerne fortelle. Min

interesse for Frelsesarmeen har jeg
helt fra jeg gikk på døveskolen i
Trondheim, da vi elever ble invitert til
søndagsskole i Frelsesarmeens lo
kaler like i nærheten av døveskolen.
Der lærte jeg om evangeliet og om
Jesus Kristus. Jeg følte at Frelsesar
meen hadde mye å gi meg. Når jeg
nå etter en årrekke i pinsemenighet
en har gått over til Frelsesarmeen, er
det fordi jeg føler meg mer hjemme
i Frelsesarmeen, hvor det er et mer
døvevennlig miljø. Jeg la alt i Guds
hender, og jeg ble bønnhørt.

- Hva er dine videre planer?
- Jeg er bare spent på hva jeg un·

der Guds ledelse kan gjøre i døvemil-

DØVEPRESTENE I ØST

23. oktober kl. 11:
Porsgrunn v/Ingar Hansen.
Døvekirken v/Annelin Bøttger.

Kirkekaffe ved de aller fleste sam·
vær både i og utenfor Oslo.

I DØVEPRESTEN I SØRVEST I
23. oktober kl. 11:

Gudstjeneste i døvekirken
v/Straume. Kirkekaffe.

6. november kl. 11:
Gudstjeneste i Norheim kirke,
Haugesund v/Kjuus. Nattverd.
Kirkekaffe.

13. november kl. 11:
Gudstjeneste i døvekirken
v/Kjuus. Nattverd.

27. november kl. 16:
Familiegudstjeneste v/Kjuus.
Kirkekaffe/brus.

jøet som frelsessoldat. Det var mitt
høyeste ønske som ble oppfylt da
jeg ble innvidd 13. mars i Jacob
Aallsgate. Jeg er både glad og stolt
over at jeg har fått denne mulighe
ten, sier Aslaug.

Karin Jensen.



(Foto: Red.)

Hovedinngangen til døveskolen i Trondheim. Dette bygget rommer både undervis
nings/akaier og internat for de fleste av skolens elever.

Trondheim vil kjempe for døveskolen
og får politikerne med seg

Oktober:
27-30: Norsk Foreldrelag for Funk

sjonshemma har landsmøte i
Larvik.

28-30: Norges Døveforbund har styre
møte på AI.

November:
15-20: Internasjonal pantomime-festi

val for døve i Smo, Tsjekkoslo
vakia.

19-20: Skolemesterskap for døve i vol
leyball og svømming, Holme
strand.

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

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

undervisning, København.

1985:
August:
04-09: XVII internasjonale kongress om

utdanning for døve, Manchester,
England.

1986:
Juli:
01-05: Nordisk kulturfestival for døve,

Reykjavik, Island.

Som vi nevnte i lederen i forrige num
mer - fag utgaven - er det kommet
sterke reaksjoner på at statsbudsjet
tet for 1984 ikke har noen bevilgning
til nybygg for døveskolen i Trond
heim. Rektor Skjølberg uttalte til Ad
resseavisen at regjeringens opplegg
vil ødelegge døveskolen. Fungeren
de rektor ved Vikhov skole uttalte i
samme forbindelse at Vikhov ikke
har plass til å overta elever fra
døveskolen.

Arbeider-Avisa fulgte opp saken
med en full side 7. oktober. Der sier
Skjølberg bl.a. at regjeringen viser
null forståelse for pedagogikk. En
sammenblanding av elevene i de to
skolene vil være en ulykke for beg
ge gruppene. Når foreldrene til de
tunghørte barna får vite at også dø
ve skal gå på Vikhov, vil de ikke sen
de sine barn dit. - Foreldrerepre
sentant i døveskolens styre, Bjørn
Nordland, sier: Nå trekker jeg meg

fra styret. Det har ingen hensikt å
fortsette. Vi er blitt holdt for narr.

Adresseavisen for samme dag har
gått på politikerne. Hva mener parti
fellerav statsråd Bondevik og stats
minister Willoch? - Og svarene vir
ker sterkt. Bondeviks framtredende
partifelle Hans Olav Tungesvik, utta
ler bl.a.: «Som sekretær og medlem
i kirke- og undervisningskomiteen
kommer jeg til å kjempe for at døve
og tunghørte barn skal få
opplæringstilbud hver for seg. Jeg vil
også kjempe for at døveskolen skal
få nytt bygg. - Willochs partifelle
Gunvor Schnitler sier at hun stiller
seg helt uforstående til regjeringens
forslag. «Jeg vil ta initiativ for å få
forandret regjeringens opplegg, og
jeg har allerede vært i kontakt med

, flere stortingsrepresentanter om sa
ken», sier hun, og hun tilføyer at hun
har godt håp om at mange deler hen
nes syn.

Avisen har også kontaktet stats
råd Bondevik. Han sier at forslaget
er den beste løsningen innenfor den
økonomiske rammen man har. Han
forsikrer at det ikke er meningen å
nedlegge døveskolen, og han tilføy
er: «Jeg er blant dem som mener 'at
vi fortsatt trenger en del spesialsko
ler her i landet.» (Etter denne uttalel
sen vil det være naturlig å spørre: Til
hører Bondevik mindretallet? Er det
flertall i regjeringen - og/eller i Stor
tinget - for å nedlegge alle spesi
alskolene? - Red.s bemerkning.)

Bondevik avslutter med å peke på
at det ikke er ham, men Stortinget,
som har det endelige ord i saken. «Vi
er åpne for justeringer fra Stortingets
side, men det bør skje innen rammen
for budsjettet.» .

Spørsmålet er nå om den kamp
mot budsjettet som Tungesvik og
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Også døve bør si: NEI TIL ATOMVApEN

Schnitler varsler, blir fulgt opp til be
handling i Stortinget. Det skal ikke
mange stemmer til for å «redde dø
veskolen» i denne omgangen. Dess
verre har vi også et annet spørsmål:
Hvor står opposisjonen, og da spe
sielt Arbeiderpartiet, i denne saken?

- Får vi oppleve at utbrytere fra
regjerings-partiene går inn for å red
de døveskolen ved å stemme imot re
gjeringens opplegg - og at det blir
Arbeiderpartiet som redder Bondevik
og regjeringen?

- Følg med - følg med - det er
bare mindre enn to år til stortingsval
get. Vi skal her i DT referere så nøye
som vi kan om hvordan saken utvik
ler seg.

th.j.s.

Nesten 100 år
Ragnhild Astrid Scheibler døde 1. fe
bruar i år. Hun var født 14. november
1883, og hun ville altså fylt 100 år
hvis hun hadde levd til denne dato i
år. - Hun var ugift og bodde på
Nordstrandshøgda.

Hjelpemiddelsentralen:
AUDIOPEDAGOG
Engasjement foreløpig ut 1984.
Arbeidsoppgavene er bl.a. å
arrangere ulike kurs for primær
helsepersonell og hørselshemme
de, vurdere behov for hjelpemidler
og holde kontakt m/bl.a. skole
verk og hørselshemmedes organi
sasjoner.
Opplysninger v/adm.leder K. J.
Heide eller seksjonsleder A.
Enden, tlf. 035/28210.
Ur. 18-22, kr 112.992-136.178.

Tilsetting skjer på vanlige fylkes
kommunale vilkår, herunder 2%
pensjonsinnskudd.
Søknad vedlagt rettkjente avskrif
ter av vitnemål og attester innen
15.11.83 til Hjelpemiddelsentra
len, Postboks 1418, 3701 Skien.
Se Norsk Lysningsblad nr. 244 av
21.10.83 for ytteri igere opplys
ninger.
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06.10.-83 var det «Nei til atomvåpen»
møte i Døves hus i Stavanger. Som
innledere var innbudt Høgmo fra Sta
vanger Forsvarsforening og Johanne
Skog Gribsrud (JSG) fra «Nei til
atomvåpen» (NTA).

Høgmo, som første innleder, la
vekt på at Forsvarsforeningen var
upolitisk og at NATO var selvforsvar. I
Videre at vi kan takke NATO for vi har .
hatt 38 år med fred i verden. (Her vil
jeg sette minst to spørsmålstegn.
OJ.) Fred kan ikke oppnås med etter
givenhet, mener Høgmo. (Altså: Opp
rustning til krig MA fortsette? OJ). Da
jeg kom på møtet, var jeg fullt be
stemt på å ikke slippe ut et ord som
kunne lede inn på en politisk disku
sjon om øst eller vest skulle ha skyl
den for krigsfaren, det ville bare av
spore debatten om å motarbeide
opprustning og krig. Da Høgmo åp
net sin innledning med å si at For
svarsforeningen var upolitisk og et
terpå i ca. 20 min. presterer å fram
stille Sovjetunionen som den blod
tørstige stygge ulven, og NATO og
USA som det snille lammet som den
stygge Ulven sto ferdig til å rive
istykker, ja, da hadde han ødelagt al
le gode forsetter fra min side.

Dere hørselshemmede, som ikke
kan følge så godt med i radio og TV,
og heller ikke så lett kan diskutere
tingene med hørende, dere burde vel
ha krav på mer «edruelige» og nøk
terne opplysninger om krigsfaren
enn denne hatpropagandaen!

JSG påpekte i sin innledning at
det i verden i dag brukes 5,9 mill. kr
PR. MINUTT til opprustning og for
beredelse til krig. I en global atom
krig vil alt levende bli drept. Hun ad
varte også mot den terrorbalansen vi
har i dag, da den kan brytes når som
helst. JSG hadde mange lærerike
opplysninger om den elendighet kri
gen skaper, men etter den
innledningen Høgmo hadde, var det
nok plass for skarpere ord, som hun
sikkert også hadde, men hun valgte
å ikke bruke dem denne gangen.

Oppmøtet av hørselshemmede
kunne vært større. Bare 3-4 stilte
spørsmål til innlederne, men disse
var gode. Vi får bare håpe det om ik
ke alt for lenge blir flere fredsmøter
på Døves Hus, med større oppmøte
og livligere debatt. Dere er en liten
gruppe i vårt samfunn, og som alt for

mange bare overser. Når våre myn
digheter gjør noe for dere, er det
helst for at de skal få ro til å hjelpe
de som verken har fysiske eller øko
nomiske problemer, men har godt
«næringsvett». De skal få det bedre.
Dere må nå markere dere i det som
alle i dag er opptatt av og tenker på:
KAMPEN MOT ATOMVApEN OG
KRIG. Vis at dere kan og tenker det
som er REIT!!

Ole Johansen.

Ad «Er døvblitte ikke
velkommen hos oss?))
Tusen takk til Wilhelm H. Schrøder
for hans innlegg i DT om døvblitte.
Det var så varmt og forståelsesfulIt.
Jeg ble flau da jeg leste innlegget,
men jeg er hjertens enig med deg.
Det er vanskelig å godta en ny livs
situasjon. Vi døve bør ta imot de døv
blitte med åpne armer, og la dem fø
le seg hjemme hos oss. Gjør vi det?

Så til dere døvblitte: Smør dere
med tålmodighet, vi må bare prøve
å bli bedre kjent med hverandre.
Friskt mot! Takk igjen til W. H.
Schrøder for at du åpnet øynene mi
ne. Jeg er alltid enig med deg i det
du skriver i DT.

Inger Lise Helgesen.

Trondheim Døveforenings

85-års-jubileumsfest
holdes på Hotell Prinsen

lørdag 22. oktober kl. 18,30.

1 glass manhat~an ved ankomst

Ishavskaviar
Rensdyrstek med tilbehør,

2 ganger servo
Bjørnebær med krem
Til maten % fl. rødvin

*
Kaffe

3 manns orkester spilier opp til
dans. Entre pr. person: kr 255,-.

Pent antrekk.

Påmelding innen 14. oktober, som
er bindende. Se oppslag i forenin
gen. Utenbys gjester kan melde
seg på ved å sende kr 255,- til
Trondheim Døveforening, Eirik
Jarlsgt. 2, 7000 Trondheim. Alle er
hjertelig velkommen!



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Hunstad mest aktuell
Vil staten overta Hunstad skole i Bergen, slik
at hørselshemmede barn på Vestlandet får
egen skole? Dette spurte Marit Nes (Venstre),
Hordaland, om i Stortinget 12. oktober.

Statsråd Kjell Magne Bondevik svarte at det
er mest aktuelt for staten å leie Hunstad sko
le. Staten venter svar fra Bergen kommune
om eventuell leie av denne skolen. Men Hun
stad har ikke internat, så elever kan ikke bo
på skolen. Derfor ten ker departementet å kjø
pe leiligheter til elever som ikke kan reise
fram og tilbake daglig. Til dette er det satt
opp 854.000 kroner foreløpig.

Det blir ikke tale om å bygge ny skole for
at Vestlandet skal få en slik spesialskole. Det
slo statsråd Bondevik fast.

(For bare et halvt år siden ble det sagt at
Hunstad skulle leies midlertidig, til den nye
skolen i Asane blir ferdig!!! - Red.s bemerk
ning.)

Piggdekk nå?
Reglene sier at det kan brukes pigg-dekk på
bilene etter 15. oktober. Men det er du som
kjører, som selv må passe på å bruke de rik
tige dekk, slik som vær- og føre-forhold kre
ver. Nå kan det bli isete, glatte veier når som
helst over hele landet. Bilistene må være for
beredt. Det nytter ikke å unnskylde seg for
politiet med at «jeg visste ikke at det skulle
bli glatt».

Skatt med glede
Flere og flere av oss forstår at det er best for
oss alle at Norge har høy skatt. Før var de
fleste misfornøyde. Nå viser en undersøkel
se at de fleste mener vi bør beholde så høy
skatt som vi har. Også i Høyre (hvor det all
tid har vært en viktig sak å få skatten ned)
er det klart flertall (59%) for å beholde da
gens skatte-nivå. Fremskrittspartiet står helt
alene om mindre skatt.

Norsk Opinionsinstitutt har laget denne un
dersøkelsen. I en bemerkning heter det: Folk
ser sammenhengen mellom skattebetaling og
samfunnets fellesgoder. Folk ønsker å behol
de felles-godene, og derfor er flere og flere
villige til å fortsette å betale høy skatt. Hva
er et felles-gode? - Jo, f.eks. at syke men
nesker får gratis behandling og opphold på
sykehus, at det er gratis skolegang, at vi har
alderstrygd, uføretrygd m. m.

Bil-avgiften
er blitt en spennende sak. Mange har prote
stert mot «sjokk-avgiften» på mellom 1.200
- 13.000 kroner på nye biler.

Nå er finansminister Presthus blitt hardt
presset, og han sier at han er åpen for å dis
kutere saken. Han vil også gjerne høre for
slag som kan skaffe staten en tilsvarende inn-

tekt på annen måte. - Det ser ut som vi kan
vente at ekstraavgiften ikke blir gjennomført.

Rasister ekskluderes
Norsk Lærerlag har hatt landsmøte. Kari Lie
ble gjenvalgt som formann, selv om hun ble
sterkt kritisert.

Landsmøtet bestemte at rasister kan bli
ekskludert, altså at de kan bli strøket som
medlemmer i laget. Også nazister kan
strykes.

Hva er en rasist? - Det er en person som
er imot folk av andre raser. En rasist kan
f.eks. snakke om at «den hvite rase» er over
legen, han kan arbeide for å få andre til å
hate, plage og diskriminere folk med annen
hudfarge osv. Det er forbudt å gjøre slikt i
Norge. (Rasisme er forbudt, og kan straffes.)
I våre skoler er det viktig at lærerne snakker
nøytralt om alle folk i verden. Dette vil også
Norsk Lærerlag hjelpe til med.

Ikke bannlysning
En merkelig sak er behandlet i Stortinget. Det
var spørsmål om hva det betyr at sokneprest
Børre Knudsen i 1978 bannlyste Arbeiderpar
tiets regjering og stortings-representanter. En
bannlysning betyr at en person mister sine
kirkelige rettigheter.

Statsråd Bondevik svarte at Børre Knud
sens bannlysning betyr ingenting, - den var
bare ment som kritikk! Allerede i 1844 ble
det slått fast at ingen i Norge kan lyses i
bann. Hvis en norsk prest i dag «lyser noen
i bann», så har det altså ingen betydning.

Så ble stortingsrepresentant Sjøthun (og
kanskje mange andre) beroliget i Stortinget
11. oktober 1983!

Nils-Christian
med etternavnet Ihlen-Hansen er det mange
av leserne som husker. Den tunghørte Oslo
gutten, nå kjent motetegner i Paris og Bang
kok, har holdt et uke-langt kurs i Bergen, for
mote-interesserte.

Han sier til avisen: Livet er godt for meg
nå, men det har av og til vært hardt. Jeg er
tunghørt og må lese på munnen for å forstå
hva folk sier. Noen har utnyttet min funk
sjonshemning.

Neste års mote blir vide bukser og bukse
skjørt med store lommer. Klærne vil delvis
ligne på uniformer, men de skal helst se gam
le og slitte ut, i skinn, dongeri og impreg
nerte stoffer, sier Nils-Christian, som har gått
på Ila og Alm skole.

Mot raketter
I Vest-Tyskland er 70% av befolkningen imot
utplassering av nye raketter. Nå nærmer det
seg at NATO gjør alvor av utplasseringen, for
di møtene i Geneve mellom USA og Sovjet

ikke gir resultater. Dette har ført til store de
monstrasjoner over hele Vest-Tyskland.

Polen-Norge
Ledelsen i Polen er meget irritert over at Lech
Walesa er tildelt fredsprisen. Mange statso
verhoder (presidenter og statsministre) i vest,
har sendt gratulasjoner til Walesa. Dette har
irritert lederne enda mer, og de sier at for
holdet mellom Norge og Polen vil bli dårlig.
Fredsprisen til Walesa var en uvennlig hand
ling mot Polen fra Norge og gjør situasjonen
i Polen mer vanskelig enn før.

«Spis baklengs))
foreslår Sunnhetsbladet, Norges eldste heIse
tidsskrift. - Kveldsmåltidet er ofte det sto
re problemet. De fleste spiser lite tidlig på da
gen, men mye senere på dagen. Dette er
uheldig for vekten. Vi bør heller gjøre det om
vendt. Det som vi spiser til frokost og for
middag, vil kroppen bruke opp i løpet av
dagen.

Forsøk er gjort med personer som fikk bare
ett måltid pr. dag. Hvis de fikk dette måltid
tidlig på dagen, gikk vekten ned. Hvis mål
tidet ble spist sent på dagen, gikk vekten
opp, enda det altså bare var ett måltid om
dagen. - Derfor er det et godt råd: Spis bak
lengs, ta det største måltidet tidlig på dagen.
Til frokost kan du spise ubegrenset, for du
legger ikke på deg av det som du spiser til
frokost.

Hvis du spiser noe utpå kvelden, så pass
på at det ikke er noe fett eller søtt: Ikke smør,
margarin, kaker, sukkertøy, syltetøy o.l. Og
ingen spising mellom måltidene.

Fobi - frykt
Er du redd for noe, selv om du vet at det ik
ke er farlig? Da har du fobi - du er fobiker.

Du har kanskje sett ordet klaustrofobi. Det
betyr frykt for å være i et lukket rom. Er du
mørkeredd? Det kalles nyktofobi. Har du
vannskrekk? Det kalles hydrofobi. Høyde
skrekk kalles akrofobi.

Psykologene sier at fobiene kommer av feil
læring. Er du f.eks. mørkeredd eller har
vannskrekk, så kommer det av psykologisk
feil-læring et sted, kanskje noe du har opp
levd eller hørt som barn.

Hvis du har en plagsom fobi, så er det kan
skje best at du får behandling hos psykolog.

Kvinners muligheter
heter en brosjyre. Den inneholder opplysnin
ger og råd om utdanning for kvinner i alle al
dere. For de fleste utdannings-veier er det
ingen aldersgrense. - Brosjyren er utgitt av
Kirke- og undervisningsdepartementet som
en del av «Handlings-plan for likestilling».
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Flora Larsson.

A ELDES MED YNDE

God pensjonistskole på AI

gård. Gymnastikk med Eirik Præst
tun. Forming (hobby) med Dagny Sol
bø Nesse, Gunvor Høiby og Per Ha
rald Buseth. Kursledere var Vigdis
Solbø Peterson og Gunvor Høiby.

Vi hadde en interessant og hygge
lig tid med Viggo i norsk-timene. Rik
tignok var han både «skjegg- og hår
fager», men han snakket så tydelig
med munn, ansikt og lemmer, så vi
oppfattet fort hva han sa og mente.
På pensjonistskolen er det intet ek
samensjag, alt blir gjennomgått og
forklart, og elevene var ivrige og ak·
tive. Harald Hårfagre lot sitt skjegg
og hår klippe da han hadde gjort job
ben og samlet Norge til ett rike, Vig
go lot sjegg og hår frisere etter 5 da
ger, og på avslutningsdagen var han
den rene reklame for frisøren på Ål!

Trond Kilnes hadde psykologi som
fag. Det var interessant å høre om
menneskers gjøren og laden, om de
res sinnsopplevelser og måter å væ·
re på under forskjellige forhold,
f.eks. når en ektefelle går bort og den
andre blir igjen; om det å leve to sam
men osv.

Med Vigdis som en utmerket tolk
fortalte fysioterapeuten Bjørg Nord
at eldre mennesker som fører et stil
lesittende og mindre aktivt liv ofte
blir plaget av gikt, reumatisme, isji
as osv. De må være mer aktive, gå tu
rer, arbeide, bøye og tøye seg og hol
de lemmer og kropp i bevegelse. Vi
gjennomgikk mange gymnastiske
øvelser.

Thor Sletten, som er sykepleier
sjef, fortalte om hjerne- og hjerteli
delser som særlig eldre mennesker
er utsatt for, som følge av forkalk·
ning av blodårer. Om hjerne- og hjer
teslag, hvordan slike oppstår og
hvordan de ytrer seg. Hva man skal
gjøre for om mulig å unngå plager,
med mosjon og riktig kosthold og le
vesett. Til avslutning deklamerte el
ler sang han en sang: «Å eldes med
ynde.» Vigdis var tolk også for ham.

Helge Svanaas fortalte om trygde
systemet og om rettigheter pensjo
nistene har. Det var meget vi ikke vis
ste. Vi trengte ingen tOlk, for tale og
tegnspråk var helt OK.

Så var det fru Halstensgård, som
ville se våre «undersåtter», dvs. føt
tene våre. Som fotpleier orienterte
hun om fotlidelser og hva vi kunne
gjøre for å holde føttene i orden.
Stort sett hadde pensjonistene til·
fredsstillende føtter, bortsett fra at
en og annen var mer eller mindre
plattfot, og at damene bruker så små
og nydelige sko at tærne klemmes
sammen. En god orientering, med
Vigdis som tolk.

Fagene vi hadde var: norsk, med
Viggo 0stebø. Psykologi (vitenskap
en om lovene og prinsippene som
behersker de levende veseners opp
levelser og oppførsel; sjelelære; sje
leliv), med Trond Kilnes. Fysioterapi
(læren om behandling av sykdommer
med fysikalske midler som vann"luft,
sollys, radium- og røntgenstråler,
massasje, gymnastikk osv.) med
Bjørg Nord. Helselære med Thor
Sletten. Sosialfag (som hører til el
ler angår samfunnslivet) med Helge
Svanaas. Fotpleie med fru Halstens-

Hjelp meg å eldes med ynde, Herre!
Mens jeg ber disse ordene, smiler jeg av meg selv,
for ynde, fysisk ynde, finnes det aven eller annen grunn ikke.

Leddene er stive og bevegelsene trege.
Ungdommens smidige spenst er vekk,
de raske reaksjonene, de ledige bevegelsene
da hver muskel var en del av et veltrent hele.

Arene har krevd sitt,
og den slags ynde er et tilbakelagt stadium for mitt vedkommende.

Til slutt ber jeg om tålmodighetens ynde,
å kunne vente med håp og holde ut inntil enden
og ikke bli etter på siste etappen av løpet,

fordi noe i karakteren svikter.
Rusk i meg inntil jeg virkelig interesserer meg for tingene rundt om meg,

ja, dagens begivenheter på verdensplan også.
La meg ikke skrumpe inn til et lite hylster fylt med egeninteresse.

Hold meg levende og våken til sinns,
selv om kroppen ikke lenger lystrer så kvikt.
Herre, hjelp meg å eldes med ynde.

Og så ber jeg om humorens ynde.
Hjelp meg fremdeles å se det humoristiske i livet,

å kunne le aven vits,
Ja, vitse litt selv,

og smile når jeg famler etter penger i portemoneen,
eller når hukommelsen hopper over et hakk på tannhjulet.

Det er indre ynde jeg ber om, Mester,
å kunne være takknemlig for det som svant.

Jeg kaller fram igjen de glade stundene, lykkelige minnene,
opplever jubelfylte hendinger og flyktende triumfer.
Livet har vært langt,.men godt.
For alt dette og mye mer takker jeg deg.

Vi var så heldige å få være med på
pensjonistskolen 22.-27. august, og
det ble en lære- og minnerik tid for
oss. Det er svært lenge siden vi pen'
sjonister gikk på skolen, den gang
pekestokken danset over fingrene
våre om vi våget å bruke tegn oss
imellom i skoletimene. Det var uten
kelig den gang at selv styrere (rekto
rer) og lærere på døveskolene skul
le gå på kurs hos oss og praktisere
tegnspråket som et hjelpemiddel i
undervisningen. I dag er det et
faktum!
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Døv jente med i Arendal Guttemusikkorps
(se bildet på bladets forside)

Og så var det gymnastikk med Ei
rik Præsttun. Vi var i gymnastikksa
len. Eirik hadde fått noe som ingen
ville misunne ham, nemlig hekse
skudd. Ryggen nede ved hoften
smerter fælt, og man går så stivt. li
kevel gjennomførte han programmet.
Vel blåst!

Hobbykurs hadde vi hver dag. En
del damer valgte å sy lampeskjermer
og gjorde sine saker meget bra un
der ledelse av Dagny. Andre damer
valgte porselensmaling og laget fine
ting under Gunvors instruksjon og
råd. Ingen av mannfolka laget skjer
mer denne gang, men lærte å grave
re forskjellige motiver på glass, som
kunne være en stor bolle, desert
glass eller blomsterglass.

I strålende vær hadde vi en fin ut
flukt med skolebussen mot Aurland
i Sogn, og med Tore Solem som flink
sjåfør. De holder fremdeles på med
anleggsarbeider, og vi så mange bo
Iigvogner for arbeiderne. Vi stoppet
ved nedkjørselen til Aurland og had
de fin utsikt utover fjorden. Her ras
tet vi med kaffe og smørbrød. På til
bakeveien stoppet vi ved en seter
med mange geiter rundt om. Der ble
det også kjøpt geitost.

Fredag ettermiddag, var det utstil
ling av alle hobbyarbeider i salong
en, og de ble beundret og kommen
tert. - Om kvelden ble det servert
kaffe og bløtkake, og alle kursdelta
kerne ble tildelt diplom som æres
elev ved AI folkehøyskole og fikk en
klem av Vigdis og Gunvor "på kjø
pet».

Lørdag etter frokost var vi samlet
med flere lærere og kursledere for å
diskutere kursopplegget: om hva
som var bra, om vi ønsket noen end
ringer, nye fag osv.

På vegne av alle pensjonistene
sender vi en hjertelig takk til alle vi
kom i kontakt med og som gjorde
oppholdet på skolen til en rik opple
velse: Styrer, lærere, husmor med al
le ansatte, elevene ved skolen, som
vi fikk god kontakt med, og til delta
kere i den nordiske tolkekonferan
sen.

Yngvar W. Andresen.

SAGT
Et godt ekteskap ville det bli mellom
en blind hustru og en døv ektemann.

Michel Montaigne.

SAGT
Det som er lett å gjøre, blir likevel
vanskelig hvis du ikke har lyst til å
gjøre det. Terents.

På seilfly-tur
Mange av leserne vil kjenne igjen
mannen foran på bildet ovenfor:
Sven Thor Braathen. Han har akku
rat landet etter en tur med seilfly
over Nedre Eiker.

Det var 14. august at Drammen
Flyklubb inviterte funksjonshemme
de til flytur. Omtrent 30 tok imot det
te tilbudet. En av dem var altså Sven

Agderposten har hatt en halv side
om den 12 år gamle Marianne Kristi
ansen i Arendal. Hun er 12 år gam
mel og drill-jente i Arendal Guttemu
sikkorps. Sammen med sine
musikk-venner driller hun i taktfast
rytme etter korpsets feiende marsjer.
Forskjellen er bare den at Marianne
er hundre prosent døv. 12-åringen fra
Arendal vet ikke hva lyd er - langt
mindre musikk, skriver avisen.

"Jeg ser på den andre. Det kom
mer ikke en lyd gjennom ørene mi
ne», sier Marianne selv.

Avisen forteller at Marianne går på
døveskolen i Oslo, på Skådalen sko
le. Men hver helg kommer hun hjem
til Krøgenes i Arendal, og da er det
drill-øvelse som står øverst på hen
nes program.

Det er Mariannes kusine som leder
drill-øvelsene. Hun og Marianne

Thor Braathen, som fikk en 15-20 mi
nutters tur med seilfly fra Hokksund
flyplass. Flyet ble trukket opp til
600-700 meters høyde.

- Jeg liker godt å fly, og ekstra
hyggelig var det at flyet kretset over
0ytjern, slik at jeg kunne vinke til fa
milien på hytta, sa Sven Thor etter
flyturen til avisen "Fremtiden», som
tok dette bildet.

snakker sammen med tegnspråk. De
andre i korpset synes det er leit at de
ikke kan snakke med henne. Marian
nes mor har bestemt seg for å gjøre
noe med dette, ved å starte tegn
språkkurs. Hele 20 av musikantene
har meldt seg interessert i å være
med på kurset, forteller kusinen.

Da Marianne var 3 år gammel, fikk
hun prøve høreapparat. Det viste seg
at det ikke var til nytte, for det ble
fastslått at hun ikke hadde noen hør
selsrest. Men med i musikkorpset er
hun altså kommet. - Døv musikant
"hører» rytme med øynene, står det
i overskriften i Agderposten.

HVIS DU SLUTTER A. RØYKE
kommer du fort i bedre form.

Helsedirektoratet
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Hvorfor reiser du til kulturdagene?

Største opplevelse: Romeo og Julie
mener «kulturarbeider» Jan Johansen

Oslo Døveforening har fellesreise med NSB til Røros for aktive og tu
rister, vel 40 personer. Reisen tar over 6 timer, og jeg benytter anled
ningen til å få et intervju med Jan Johansen, Oslo Døveforenings tro
faste reiseleder i forbindelse med kulturdagene.

Unni G.

ne, svarer han straks: Romeo og Ju
lie i Kristiansand. Stykket var langt,
men jeg tror folk ble grepet av styk
ket slik at det ikke gjorde noe at det
ble forsinkelser.

- Hvorfor har vi kulturdager for
døve?

- Døve identifiserer seg med
hverandre. Det er morsomt at døve
kan spille og ha kulturframførelser
på sin måte - til glede og oppmunt
ring for andre, døve og hørende.

- Er det noen døve skuespillere
du setter høyt?

- Ja, spesielt minnes jeg Thor
vald Hansen. Han er død nå, men
han var flink, spesielt når han spilte
dameroller. Andre er Elia Ruud, Per
Merlie, Marit Merlie, Gudrun Moon
og sist, men ikke minst, Kåre Arne
sen. Han har en fantastisk forteller
evne og god mimikk.

Til slutt spør jeg Jan om han har
noen ønsker for kulturarbeidet.

- Det er mange det, men først og
fremst ønsker jeg at døveskolene
kunne aktivisere elevene mer i kultur
arbeid, f.eks. teater. Så skulle jeg øn
ske at voksne døve som vil spille te
ater på hel tid, får anledning til det.
Mange som i dag er amatører, ville
blitt profesjonelle hvis de ble garan
tert lønn.

Jeg takker Jan for samtalen, og
han fortsetter sin oppgave som rei
seleder fram til Røros.

Einar Mehlum: Jeg reiser først og
fremst til Røros for å se kobbergruv
ene, da jeg har arbeidet som korpus
arbeider i sølv. (Korpus betyr møn
ster). Naturen i Røros er jeg også
nysgjerrig etter å se. Jeg har hørt så
mye om Røros, og historien forteller
om hvor hardt de hadde det i gamle
dager der. Det er fint at NDF har lagt
kulturdagene til Røros, slik at vi kan
få se byen med egne øyne.

Hal/gerd Andresen: Jeg har ikke
vært i Røros før, så jeg gleder meg
til å se byen. Det skal også bli mor
somt å se hva andre har å vise på kul·
turdagene. Selv er jeg aktiv folkedan
ser og liker det veldig godt.

Unni G.

hva han mener programmet ved kul
turdagene bør inneholde.

- Selv er jeg glad i folkedans og
er aktiv der, men jeg liker også tea- .
ter, kunnskapstevling og deklama
sjon. Det siste er blitt mye bedre i de
senere årene. Døve er blitt flinkere til
å få fram innholdet i diktet de framfø
rer. At kunnskapstevlingen ikke kun
ne være med i år, forstår jeg. Vi måt
te jo få se denne fine gruvebyen, men
jeg håper at den kommer tilbake nes
te år.

- Er det noe du savner ved
kulturdagene?

- Vel, jeg er meget fornøyd med
selve arrangementet, men jeg savner
et program under festen lørdag
kveld. Tidligere hadde vi oppvisning
av selskapsdans, men nå er det slutt.
Jeg kunne også tenke meg en liten
folkedansoppvisning under festmid
dagen.

Når jeg spØr Jan hva som har vært
hans største opplevelse i disse åre-

Under reisen spør jeg noen av de
andre deltakerne om hvorfor de rei·
ser til Røros.

Eivind Hegstad: Jeg reiser til Rø
ros med min kone for å oppleve kul
turtilbud for døve. Dette er det alt for
lite av i Oslo. Det er morsomt å se
hvor langt døve er kommet i framfø
relsene på kulturdagene. I tillegg gle
der jeg meg til å treffe venner som
jeg ikke har sett på flere år.

Jeanne Mehlum: Vi mister så mye
av kulturtilbud. Derfor reiser jeg med
stor glede til Røros for å oppleve kul
tur tilrettelagt for oss døve. Hvis jeg
skulle gå på teater med tOlk, mister
jeg så mye at det som skjer på sce
nen. Jeg får større utbytte av å se dø
ve selv som aktive skuespillere.

Jan Johansen.

Jan er en ekte Oslo-gutt, gikk på
Skådalen døveskole og ble konfir
mert i 1947. Han arbeidet på Norbok
(tidl. Nasjonaltrykkeriet) i 18 år, men
nå arbeider han som typograf i Nor
dahl Trykkeri. Her har han vært i 5 år
og trives godt blant sine hørende
arbeidskamerater.

- Hvorfor reiser du til kulturdage
ne, Jan? spør jeg.

- Det er fint å treffe og være sam
men med mange døve, slik man kan
under kulturdagene. Dessuten liker
jeg godt å reise og se nye steder. Jeg
reiser ofte til utlandet i sommer
ferien.

- Hvordan kom du med i kulturar
beidet blant døve?

- Jeg ble valgt inn i kulturkomi
teen i Oslo Døveforening på slutten
av 50-tallet, men aktiv ble jeg først i
1973. Siden har jeg vært med ved al
le kulturdagene.

Jan kan altså i år feire 10 års jubi
leum som aktiv ved kulturdagene. Så '
han har lang erfaring, og jeg spør om

8 DØVES TIDSSKRIFT - UKENVTI·UTGAVEN



15 SPØRSMAL OG SVAR

Mye å gjøre for døve-kateketen
((Morsomt og spennende)), sier hun

Annelin Bøttger synes det er morsomt og
spennende å være døvekateket.

- Hva har døvekateketen å gjøre
nå for tiden? - Vi tar en tur inn på
kontoret hennes i døvekirken i Oslo.

- Jeg er mye opptatt med konfir
mantforberedelse av elever som skal
konfirmeres til våren, sier Annelin. 
Jeg har 6 konfirmanter på døvesko
len i Holmestrand. De skal konfirme
res i Holmestrand kirke i juni måned.
Så har jeg 2 på Ila skole. De skal kon
firmeres i døvekirken her i Oslo, an
takelig første søndag i juni, og sam
men med 4 elever fra Skådalen sko
le. Skådals-konfirmantene er det In
gar Hansen som gir konfirmant
forberedelse. Videre har jeg en kon
firmant på Myrene skole i Porsgrunn
og 3 på Elton skole, Raufoss. De si
ste er ikke døve, men de har språk
vansker som gjør at de fungerer som
døve på den måten at de trenger
tegnspråk.

- Betyr det at de tre sistnevnte
skal konfirmeres av døvepresten og
med bruk av tegnspråk?

- Ja.

Leirer
- Planlegges det noen nyeleirer

med menigheten som arrangør?

- Ja, først skal vi ha konfirmant
leir. Den blir holdt 4.-6. november
på Eikebråten leirsted ved Brandbu.

- Skal alle være med der?
- Det er selvfølgelig frivillig, men

i fjor var nesten alle konfirmantene
med.

- Og så?
- Jeg har ansvar for å planlegge

sommerleiren neste år. Den blir an
takelig på Strandheim ved Oslofjor
den, på samme sted hvor vi hadde
leiren i sommer.

- Hvem blir arrangør, døvemenig
heten i Oslo, eller døvemenighetene
i Norge?

- Det riktige er at døvemenighe
tene - de døves menigheter - ar
rangerer leiren, sier Annelin.

Kan ikke vie noen, nå
Jeg har sett at du også holder

gudstjenester nå. Men du er vel ikke
prest - hvordan henger dette 
sammen?

- Det er viktig med mange gudst
jenester for døve, på forskjellige ste
der. Som kateket har jeg full anled
ning til å forrette gudstjenester.

- Men det er begrenset hva du
kan gjøre?

- Jeg tror man må være embets
mann for å forrette vielser. Men dåp
og nattverd kan jeg forrette, hvis jeg
får slik tillatelse fra biskopen. Da må
jeg søke om det, og det har jeg ikke
gjort. Kanskje biskopen kan gi tilla
telse til å forrette vielser også, jeg er
usikker på det.

- Du har vært døvekateket en tid
nå. BEgynner du å bli lei av det?

- A nei. Jeg synes det er både
morsomt og spennende å arbeide
blant døve, sier Annelin med et lyst
smil. Så tilføyer hun: - Men det kan
av og til være slitsomt, som f.eks.
når jeg må kjøre 4 timer hver gang
jeg skal ha konfirmantforberedelse
med den eneste konfirmanten i Pors
grunn. Likevel: Jeg trives godt i arbei
det som døvekateket.

th. j. s.

SAGT
Alyve er veien til moralsk selvmord.

Immanuel Kant.

1. Det finnes kun en bykommune i
Sogn og Fjordane. Hvilken?

2. Er Oslo Norges største bykom
mune?

3. Støter Grense Jakobselv mot
Sverige?

4. Hvilket råstoff lages ekte gummi
av?

5. Nordkapp ligger på en øy, men
hva heter øya?

6. Hva kalles vår største måkefugl?
7. Hva het Tysklands siste keiser?
8. Hvor arbeider vanligvis en per

son med yrkestittel faktor?
9. Hvor mange nuller vil du bruke

for å skrive en billion med tall?
10. Hva heter statsministeren i Vest

Tyskland?
11. Hvilke farger er det i det argen

tinske flagget?
12. Har delfinene tenner?
13. Hvilken plassering fikk Jahn Tei

gen & Co. i Melodi Grand Prix
1983?

14. I hvilken stat ligger fjellet Kili
manjaro?

15. Faller Kristi himmelfartsdag all
tid på en torsdag?

Svarene finner du på side 15.

BRYLLUP
Inger Aase Enebakk og Ottar Smør
holm gifter seg lørdag 5. november.

Adresse for dagen: Eide Gjestgive
ri, 6490 Eide.

80 AR
Anton Pedersen, Hjemmet for døve,
Solvn. 119, Oslo 11,fyller 80 år 23.
oktober.

75 AR
Ragna Leivestad, (født Larsen), Gerh.

·Gransvei 35, 5035 Landås, fyller 75
år 27. oktober.

70 AR
Magnhild Helene Eriksen (født Skul
lerud), Skøyenkroken 11, lei I. 703, Os
lo 6, fyller 70 år 21. oktober.

70 AR
Kristina Rekdal (født Hunvik), Hols
myrvegen 44, 6010 Spjelkavik, fyller
70 år 21. oktober.

50 AR
Torfinn Aastveit, Seljebakken 8, 4800
Arendal, fyller 50 år 22. oktober.
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NYTT FRA FORENINGENE

Teksttelefon
På siste medlemsmøtet, 28. septbr., fikk
vi besøk fra Televerket. Det var bror til Tor-

IIIIAUST.AGDER~

Aust-Agder Døveforening har nedenstå
ende program i tiden framover. Medlems
møtene og tilstelningene holdes i Døve
senteret, Fagforeningenes Hus, Nedre Ty
holmsvei 16, Arendal, og begynner kl. 19,
når ikke annet er nevnt.

Foreningens sekretær treffes på tele
fon (041) 21 147, mellom kl. 10 og 14 hver
dag (også teksttelefon).
Onsdag 26. okt.:

Medlemsmøte.
Onsdag 2. nov.:

Medlemsmøte.
Onsdag 9. nov.:

Medlemsmøte.

Telemark Døveforening
Døves Hus, Tordenskjoldsgt. 15,
3900 Porsgrunn.

Døvekonsulent Thor Gisholt
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-14 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-17 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et
ter avtale.

IIIBI TELEMARK~

27/10: Kulturkveld.
03/11: Mini-Bingo.
10/11: «Spesial-møte».
17/11: Hyggemøte.
24/11: Medlemsmøte.
01/12: Kulturkveld.
08/12: Jule-Mini-Bingo.
15/12: Hyggemøte.

1984:
05/1: Julefest v/Frelsesarmeen.
12/1: Medlemsmøte.

Møtevirksomheten
er kommet godt igang igjen etter ferien.
På de to første møtene drøftet vi bl.a. den
framtidige skjebne for motorbåten på dø
vesenteret. Det ble besluttet å selge den
og heller skaffe to robåter. Robåtene blir
til større glede for familier med barn, og
for andre, selvfølgelig. Vi drøftet også de
sakene som skulle opp til det ekstraordi
nære landsmøtet, bl.a. Døves Tidsskrift.

_ VEST·AGDER _

Vest-Agder Døveforening har følgende
møter, som holdes i Kompasshuset og
begynner kl. 19:
Onsdag 26. okt.:

Medlems/hyggemøte.

Foreningens høstfest 22. okt. er avlyst.

DRAMMEN

VESTFOLD

03. to: Døveforeningen har møte.
07. rna: Hovedstyret har møte.
08. ti: Kvinneforeningen.

Bridge.
Tegnspråkkurs for døvblitte.
Døveforeningen er åpen.
Pizzafest for ungdomsgruppa.
Formannsmøte.
Bridge.

09. on:
10. to:
12. lø:
15. ti:

November:
Fred. 04. Kulturkveld.
Mand. 07.Styremøte.
Tirs. 08. Pensjonist-treff.
Fred. 11. Foredrag/diskusjon.
Fred. 18. Bingo.
Tirs. 22. Pensjonist-treff.
Fred. 25. Sammenkomst.

Døves Menighet
27.10 to: Åpent hus for alle.
06.11 sø: Menighetsfest.
10.11 to: Åpent hus for alle.
22.11 ti: Misjonskveld.

Lørenskog Døveforening
Kurland grendehus, Holenvn. 31,2006 Lø
venstad. Alle møter begynner kl. 19.00.
Onsdag 26. oktober
Onsdag 23. november
Søndag 18. desember: Julefest kl. 17-22.

Døves Ungdomsgruppe
12.11 lø: Pizzafest.
10.12 lø: Julebord.

Kontaktklubben for døvblinde
16.11 on: Hyggekveld for døvblinde.
07.12 on: Julebord på Kaldbakken,

Høyres Hus.

Oktober:
Fred. 21. Bingo.
Tirs. 25. Pensjonist-treff.
Fred. 28. Sammenkomst.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

Fredag 21. okt.:
Undervannskveld kl. 18,30.

Fredag 11. novbr.:
Tegnspråkkveld med foredrag kl. 18,30.

Fredag 25. novbr.:
Hyggekveld kl. 18,30.

Lørdag 10. desbr.:
Førjuls-moro kl. 18.

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

Formannsmøte
Lørdag 22. oktober blir det formanns
møte.

Døvegudstjeneste
Søndag 27. november kl. 11.

Hedrum Kirke. Kirkekaffe.

ØSTFOLD

HEDMARK

Hedmark Døveforening har følgende mø
ter på foreningens feriehjem «Mjøsgløtt»:

Oktober:
22: Kultur-kveld kl. 15.

12. november:
Styre- og medlemsmøte på
Fjellstua.

Gudstjeneste
Ingar Hansen holder gudstjeneste i
Onsøy kirke lørdag 22. oktober kl. 15 i
forbindelse med en kommunikasjons
konferanse med døve, som holdes av
Norges KFUM-speidere.

Etterpå blir det kirkekaffe og hygge
lig samvær på Gunnarbo ved EngaIs
viken nord for Hankø. Alle døve er
velkomne.

November:
12: Medlemsmøte kl. 15.
19: Hamar Døves Idrettslag feirer 25

års jubileum.
26: Døveforeningen har basar.

Desember:
02: Hamar Døves Idrettslag har

årsmøte.
10: Julebord kl. 18.
31: Fest på Mjøsgløtt.

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

Oktober:
21.-23. okt.: Døvemesterskap for lag

bridge.
25. ti: Bridge.
26. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
27. to: Kulturkveld i døveforeningen.
28. fr: Omvisning på Akershus

festning.
Fotokveld.

29. lø: Sportsklubben har fest.

November:
01. ti: Bridge.

Medlemsmøte for Sportsklub
ben.

02. on: Hyggetreff for pensjonister.
Døvblitte har medlemsmøte.

19. november:
Kulturkveld kl. 15.

3. desember:
Julebord på Lillehammer (?).

Våre møter holdes i Blå Kors-salen ved
Gjøvik kirke, når ikke annet er nevnt. Rett
til forandring forbeholdes.

E/se Marie Undlien, sekr.

II1IIOPPLAN D lmII
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Her fungerer Henry Lillejord som instruktør i Vest-Agder.

BERGEN

Oktober:
24. ma: Bridgeklubben spiller kl. 18,30.

Dameklubben har hyggekveld.
26. on: Hobbytreff for pensjonister kl.

10-13.
27. to: Diskusjonskveld.
29. lø: Døvemesterskapet i bordtennis

viDøves Idrettsklubb. Fest på
døvehytta.

31. ma: Tegnspråkkurs i døvesenteret.

November:
01. ti: Eldretreff i storsalen kl. 11-14.

Bridgeklubben spiller kl. 18,30.
02. on: Hobbytreff for pensjonister kl.

10-13.
Hovedstyret har møte kl. 19,30.

03. on: Medlemsmøte kl. 20.

Døves Misjonsforening
har møte på Døves Aldershjem, fredag 4.
november, kl. 19.

mod Asan. Han skulle demonstrere og
fortelle om teksttelefonen, og det gjorde
han. Han fortalte også om den økonomis
ke situasjon i forbindelse med teksttele
fonen. Televerket har et av sine avdelings
kontorer rett over gaten fra møtelokalet.
Det var der vi fikk demonstrert hvordan
hele systemet virker. Vi fikk i telefonen
kontakt med Aust-Agder Døveforening og
«snakket» med dem. Det ble en både ny
og lærerik opplevelse for dem av oss som
ikke før hadde sett dette. Kari Cecilie
Tvedt tolket greit for oss.

På medlemsmøtene i høst har det vært
meget bra frammøte.

Tegnspråkkurs
Også i høst står Vest-Agder Døveforening
som arrangør av tegnspråkkurs, både i
Kristiansand og Vennesla. Antallet av
kurs har økt betraktelig, spesielt på nybe
gynner-trinnet. Vi har også et kurs som
holder på med siste trinn, og som har på
gått i snart 2% år.

Bridgekurs
Etter initiativ av bridgespillerne, arranger
te foreningen et bridgekurs på døvesen
teret i helgen 30. september til 2. oktober.
Det var oppfølgingskurs for nybegynne
re. Vi var så heldige å få Arne Handberg
fra Oslo som instruktør, og han hadde
med seg en nybegynner fra Oslo, slik at
det ble 2 bord. Det ble et nyttig kurs. Vi
syntes det var fint å ha en døv som ~urs

leder og som kjenner de problemer VI har.
Vi er også så heldige å ha en etablert spi I
ler i vår midte, som har gjort det mulig å
danne klubb og et godt miljø blant oss.
Vi håper etter dette å få større glede av
bridgespi Ilet.

Ved avslutningen av kurset fikk Hand
berg en gave fra oss som takk. Han ga ut
trykk for at liknende kurs kunne holdes
også andre steder ved å bruke døve brid
gespillere som instruktører og kursledere.

John SandeII.

UTLENDINGER I NORGE
Pr. 1. april 1983 var det bosatt 91.300
utlendinger i Norge. Det er en stig
ning på nær 4.000 det siste året.

(Foto: John SandeII.)

__ STAVANGER m
Apningstider:
Sjakk- og bridgeklubben har åpent hver
mandag kveld fra kl. 18,00 i døveforenin
gens lokaler. Ellers har døveforeningen
åpent hver torsdag kveld.

Oktober:
23. sø: Gudstjeneste kl. 11 med besøk

av døveprest fra Oslo.
24. rna: Bridge.
27. to: Døveforeningen.
28. fr: Sportskveld ved håndball

gruppa.
30. sø: Bil-orientering ved ungdoms

gruppa.
31. rna: Bridge.

November:
03. to: Døveforeningen.
07. rna: Bridgekveld.
10. to: Døveforeningen.
11-13: Idrettsforeningen arrangerer ut

flukt til Øglænd-hytta.

Sosialsekretæren for døve i Rogaland har
disse kontortider:

Mandag: kl. 08.00 - 11.00
Tirsdag: kl. 08.00 - 14.30
Onsdag: kl. 08.00 - 12.30
Torsdag kl. 15.00 - 19.00

Hvis du kommer til Stavanger og vil snak
ke med meg, er det fint hvis du ringer på
forhånd. Av og til må jeg arbeide utenfor
kontoret, og det er dumt hvis du kommer
lang vei forgjeves.

Hilsen Torill Mjelde

_ HAUGALAND_

22. oktober:
Kl. 16 i «Grotten» - Edda: Kultur
program.
Kl. 19 i Haugarhuset: Høstfest.

6. november:
Gudstjeneste i Norheim kirke kl. 11.
Kirkekaffe.

16. november:
Medlemsmøte i det gamle slaktehuset
kl. 18-22.

IlMØRE OG ROMSDAL _

Oktober:
22. lø: Moldegruppa.
27. to: Døveforening.

November:
03. to: Døveforeningen.
04. fr: Ungdomsgruppa.
10. to: Døveforeningen.

Kristiansund
12. nov.: Møte i Ynglingen kl. 15.

TRONDHEIM

Oktober:
21. fr: Døveforeningen.
22. lø: DØVEFORENINGENS 85 ARS

JUBILEUMSFEST, Hotell
«Prinsen».

23. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.
11.
Hytta er åpen.

25. ti: Bridgeklubben.
26. on: Døveforeningen.
27. to: Eldretreff kl. 10.
28. fr: Dameforeningen.
30. sø: Gudstjeneste i døvekirken kl.

11, presentasjon av konfirman
tene. Kaffe.
Hytta er åpen.
Ungdomsklubben: Barnetreff i
Menighetshuset.

Rett til forandringer i programmet
forbeholdes.

Il NORD·TRØN DELAG Il
STJØRDAL:
Fred. 14. okt.:

Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.
Fred. 28. okt.:

Opplysningsaften, Sanitetshuset,
Stjørdal.

Fred. 4. nov.:
Foredragsaften, Sanitetshuset,
Stjørdal.

STEINKJER:
Tirs. 1. nov.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.
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Jentene kastet glans over årets DM i friidrett. Her har vi Margareth Hartvedt (t.v.),
Kate Traasdahl og Elinor Rønning.

Jentene med igjen ved DM i friidrett
Flott arrangement i Porsgrunn

lid leder-erfaring, eller de som har ev
nen til å bygge opp et godt idretts
miljø rundt seg. Erfaringen viser jo at
jentene forsvinner når de ikke får le
dere, mens mannfolkene stort sett
klarer seg på egen hånd.

Jenter med juniorrekord
Jentene fikk da også æren av å åp
ne med DM's første øvelse. Fire lø
pere la ivei da startskuddet gikk på
80 m. Her holdt nok mange en knapp
på Elinor Rønning, men til vår store
overraskelse kom Oslo-jenta Marga
reth Hartvedt først i mål - 2 tiende
deler foran. - Ikke rart at hun smil
te ekstra bredt da det viste seg at
hun hadde tangert junior-rekorden
med 11,6. Egentl ig er tiden svak, men
hun er absolutt god nok for en bedre
tid. Det må altså trening til ...

Av andre øvelser som jentene star
tet i første dag, var lengde og kule.
I lengde gjorde Kate Traasdahl sine
saker bra, og vant øvelsen i konkur
ranse med fire deltakere, med en fin
juniorrekord på 4,23, Selv var hun ik
ke fornøyd, men det går altså fram
over!

I kule kunne ingen måle seg med
Mona Pettersen. Den 19-årige AI
eleven tok gullet klart, over en meter
foran Margareth Hartvedt.

Tekst og foto:
Knut Bj. Kjøde
Oslo

Tåka hang tjukk over Grenlands
området, og det regnet og blåste surt
da deltakerne marsjerte inn på Kjøl
nes stadion i Porsgrunn fredag etter
middag 2. september, for å markere
åpningen av årets DM i friidrett. Her
ble deltakerne ønsket velkommen av
formannen i Porsgrunn Døves Sport,
Bjørn Arnesen. Til å arrangere mes
terskapet hadde Porsgrunn Døves
Sport fått god hjelp av idrettsklub
ben Urædd, som hadde stilt en so
lid funksjonærstab til disposisjon.

Forbundsformann Odd Landeha
gen hilste fra NDI og erklærte mes
terskapet for åpent. Kanskje klarte
han også å skjerpe konkurranselys
ten hos deltakerne, da han på slut
ten nevnte at det på dagen var ett år
siden at den store døve idrettsman
nen fra førkrigsårene, Arvid Røstad,
gikk bort, og at det i forbindelse med
mesterskapet var satt opp en stor,
flott minnepokal som skulle gis til
den som oppnådde høyeste poeng
sum sammenlagt i høyde, lengde og
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tresteg. Pokalen var en gave fra Oslo
mannen Eivind Hegstad, som var en
god venn og nabo av Arvid Røstad
fra hjemstedet sitt i Trøndelag.

Jentene endelig med igjen!
Ellers kunne vi slå fast at jentene EN
DELIG er med igjen! Faktisk må vi
helt tilbke til DM på Hamar i 1961 for
å finne deltakere på kvinnesiden.
Den gang var det ungjentene Anne
Gloslie og Jorunn Tordhol (Dahl) som
herjet som verst. - Men så ble det
slutt ... Hva som er årsaken til at
DM i friidrett har vært uten kvinne
lig deltakelse i over 20 år, er ikke
godt å si, men det er tydelig at lage
ne har manglet ledere til å ofre seg
for jentene. At vi nå endelig har fått
jentene med igjen, betyr at det hvi
ler et stort ansvar på oss alle: Dette
må følges opp! - Dette må følges
opp! - Og her må lagene ikke ligge
på latsiden. Kvinneidretten må prio
riteres høyt, og det gjelder å finne en
fri-idrettsleder for jentene. En stor
fordel er sikkert å dele oppgaven
som fri-idrettsoppmann i to - en for
guttene og en for jentene.
I en slik situasjon bør vi la jentene
få de beste folkene, altså de med so-

Vågen med ny mesterskapsrekord
Syv løpere utgjorde feltet på 800 m,
men av dem var det bare to seniorer.
Tore Christiansen kjempet her en
håpløs kamp mot Oddbjørn Vågen
og knivet isteden med juniorene.
Oddbjørn på sin side gjennomførte
løpet i jevnt tempo og ble klokket inn
på 2.00,6 og ny mesterskapsrekord.
De andre lå vel 20 sek. bak. Helst
hadde vi sett at juniorene oppnådde
bedre tider, men du verden - vi opp
levde iallfall et spennende oppgjør
mellom de 3 beste. Geir Sinnes vant
som ventet, men bare få tiendedeler
skilte til Andreas Fjelde og Geir A.
Karlsen, så de to sistnevnte sto alt
så for en hyggelig overraskelse:

I herrenes kastøvelser var det gan
ske bra deltakelse i kule, mens det
var skuffende i spyd. At det deltok
bare tre i spyd, er ganske uvanlig,
men så er det jo lite de andre kan gjø
re med brødrene Solem, foreløpig.
Iallfall savnet vi Werner Wenner
strøm. Av brødrene var det bare To
re Solem som var i form. Hans kast
på 63,63 m var av virkelig klasse, og
resultatet ble det beste som ble opp
nådd ved dette DM. John Solem føl
te seg helt tom, og for ham var kas
tet på 54.00 m meget uvanlig. I kule
ringen dominerer Tor Hammerborg



fortsatt, og til og med stilen har han
lagt om, i håp om å oppnå større
lengder. Han benytter diskosteknik
ken også her, altså tar han noen ro·
teringer før det avgjørende støtet.
Det lyktes ganske bra siden det leng
ste målte 12.54.

Løvik-revansje
Ola Sande slo som vanlig an tonen
og dro 5000 m·feltet fra start. Etter
noen runder var de andre akterut
seilt, mens Arne O. Løvik hang på.
Han virket sugen på revansje. Ca.
halvveis gikk Arne Løvik forbi Ola
Sande og økte avstanden raskt. Man·
ge av oss trodde han ville sprekke,
men han holdt en sikker ledelse helt
til mål. - Lite hjalp det at Ola San
de satte inn en imponerende spurt
på slutten. Løvik vant med en mar·
gin på vel 3 sek.

Med klar margin vant også Tore
Solem herrenes 200 m med 24,6 
over sekundet bedre enn yngstebror.

I juniorklassen var det jevnere der
en margin på 4 tiendedeler skilte fra
første til fjerdemann. Geir Sinnes
vant her med 25 blank.

I tresteg kunne vi glede oss over
solid deltakelse. Åtte mann i øvelsen
er sjelden kost. Spennende var det
også, med små margin på lengdene.
Spesielt blid var nok Jon M. Brauti da
han snøt John Solem for sølvet med
fattige tre - 3 sentimeter! Gullet var
jo nærmest gitt til Tore Solem på for
hånd, i en så god form som han var.
Han gjorde ingen feil og landet pent
på 12.16 som det lengste. I tresteg
var det ellers klage over at satsplan
ken lå for langt fra sandgropen, med
det resultat at de svakeste hopper·
ne fikk en virkelig hard landing.

Stort stav-talent fra Gjøvik
Den som virkelig ble lagt merke til
ved dette DM, var nok 15-åringen Ole
Theodor Sponberg fra Gjøvik. Bare
tilfeldigheter gjorde at han kom med
i årets DM. Kjent for de fleste ble han
først etter ferien, da det sto en notis
om ham i Døves Tidsskrift. Etter det
te tok NDI's org.sekretær kontakt
med ham, med sikte på å få ham
med i DM. Dette skjedde samtidig
med at påmeldingsfristen for DM løp
ut, og siden det ikke ble tid til å ord·
ne med medlemskap i en av våre dø·
veidrettslag, fikk han starte for NDI
som rekrutteringsutøver. Han er en
av Norges beste stavhoppere i
15·årsklassen - og gjett om han im
ponerte! Stav har ikke vært på DM
programmet siden Endre Grytnes
herjet som verst i 50-årene, så øvel
sen var et hyggelig gjensyn for dem

Oddbjørn Vågen (t.v.) og Geir Sinnes dominerte løpsøvelsene i hver sin klasse.

Bergen til topps på seierspallen i stafetten. Her på 4x100 m, flankert av Stavanger
(t.v.) og Oslo.

Stort juniorfelt på 100 m. Foran fra v.: Geir Sinnes, Torbjørn R. Johansen, Knut Tho
resen og Petter Sørensen. Bak fra v.: Bård M. Thoresen, Kolbjørn Bø Sande, Geir A.
Karlsen og Andreas Fjelde.
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Stilstudie av 15-åringen Ole Theodor
Sponberg i stav.

som husker hvordan det var den
gang. Vi unge, som aldri har sett dø
ve hoppe stav før, måtte bare bøye
.(\,ss i støvet av begeistring for det
sorr;"' deltakerne presterte. Særlig
spennende var kampen mellom Tor
mod Bjerke og lille Ole Theodor. Ja,
den minnet oss nesten om David og
Goliat. Begge fulgte hverandre helt
opp i 3.20, men her sa Tormod takk
for følget og gikk opp i 3.30. Begge
var stort sett fornøyde med resulta
tet, 6g det som gjorde at begge kom
såpass høyt, var at en av dommerne

Ola Sande drar et samlet 5000 m-felt ut
fra start. Arne O. Løvik ligger på lur like
bak.
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tilfeldigvis var stavhopperr selv, og
han ga dem litt instruksjon. Ringsi
de satt også pappa Hilding Spon
berg og fungerte som tolk.
Tegnspråket behersket han virkelig
meget godt!

Første dag ble avsluttet med
4x100 m stafett. Bergen var som van·
lig klar favoritt og vant med 48.7. Sta
vangers unge mannskap besatte en
fin 2. plass foran Oslo. Stafetten ga
ellers preg av at løperne var lite
samtrent, kluss i vekslingene var det
mye av. En annen ting som var erger
lig for publikum, var at lagene slur·
vet med fargen på klubbdraktene. På
avstand var det helt umulig å se
hvem som ledet osv. Så dette bør
nok lagene merke seg, og gå til inn·
kjøp av helt like klubbdrakter før nes·
te års DM.

80 m damer
1. Margareth Hartvedt, Oslo ..... 11.6

(tang.jr.rek.)
2. Mona Pettersen, Bergen 11.8
3. Elinor Rønning, Trondheim 11.8
4. Kate Traasdahl, Trondheim 11.9

800 m menn jr.
1. Geir Sinnes, Stavanger 2.20.0
2. Andreas Fjelde, Oslo 2.20.7
3. Geir A. Karlsen, Bergen 2.20.9
4. Geir Willumsen, Trondheim .. 2.23.5
5. Kolbjørn Sande, Stavanger ... 2.30.2

800 m. menn sen.
1. Oddbjørn Vågen, Bergen .... 2.00.6

(mesterskaps. rek.)
2. Tore Christiansen, Porsgrunn 2.20.6

Lengde damer
1. Kate Traasdahl, Trondheim .... 4.23

Or.rek.)
2. Mona Pettersen, Bergen 4.10
3. Elinor Rønning, Trondheim 4.00
4. Margareth Hartvedt, Oslo 3.67

Kule menn sen.
1. Tor Hammerborg, Oslo 12.54
2. Tore Solem, Trondheim 11.89
3. John Solem, Trondheim 10.68
4. Petter Stangvik, Trondheim . .. 9.54
5. Tormod Bjerke, Bergen...... 9.12
6. Odd Paulsen, Porsgrunn. . . .. 8.46
7. Arnulf Pedersen, Stavanger.. 8.42
8. Torbjørn R. Johansen, Oslo.. 5.59

Spyd menn sen.
1. Tore Solem, Trondheim 63.63
2. John Solem, Trondheim 54.00
3. Johnny Olsen, Porsgrunn 40.95

5000 m menn sen.
1. Arne O. Løvik, Alesund 16.41.7
2. Ola Sande, Trondheim 16.44.1
3. Torkel Hoff, Oslo 17.47.3
4. Alfred Vangen, Porsgrunn .. 18.12.0
5. Tore Christiansen, Porsgrunn 18.50.6
6. Arvid Støyva, Bergen 19.25.9

Kule damer
1. Mona Pettersen, Bergen 8.04
2. Margareth Hartvedt, Oslo 7.01
3. Daniela Mares, Oslo 5.78

Stav menn sen.
1. Tormod Bjerke, Bergen 3.30
2. Ole Th. Sponberg, N.D.1. 3.20

Or.rek.)
3. John Solem Trondheim 2.70

200 m menn sen.
1. Tore Solem, Trondheim 24.6
2. John Solem, Trondheim 25.9
3. Kjetil Kvitvær, Stavanger 26.1
4. Jon M. Brauti, Bergen 28.0
5. Tore Christiansen, Porsgrunn .. 28.5

200 m menn jr.
1. Geir Sinnes, Stavanger 25.0
2. Bård Thoresen, Oslo 25.2
3. Geir A. Karlsen, Bergen 25.3
4. Knut Thoresen, Stavanger 25.4
5. Kolbjørn Bø Sande, Stavanger. 28.3

Tresteg menn
1. Tore Solem, Trondheim 12.16
2. Jon M. Brauti, Bergen 11.83
3. John Solem, Trondheim 11.80
4. Gunnar Kvitvær, Oslo 11.49
5. Petter Sørensen, Stavanger .. 11.11
6. Jon Vik, Oslo 10.85
7. Ketil Kvitvær, Stavanger 10.81
8. Bjørn K. Halvorsen, Porsgrunn 10.79

4 x 100 m stafett, menn
1. Bergen Døves Idrettsklubb 48.7

J. Brauti, T. Bjerke, O. Vågen,
G. Karlsen
2. Stavanger Døves Idrettsforening 49.1
3. Oslo Døves Sportsklubb 49.5
4. Trondheim Døves Idrettslag 51.6

Forts. neste nummer

Nytt fra forbundet
Fra Norges Døve-Idrettsforbund er
det sendt ut melding om bl.a. følgen
de:

Sommerlekene 1985
NDI har fått kontakt med organisa
sjonen «Sons of Norway» (Sønner av
Norge) med tanke på hjelp til rime
lig norsk deltakelse ved sommerleke
ne for døve i Los Angeles i 1985.

NDI's organisasjonssekretær skal
fortsette kontakten med Sons of Nor-

Haugaland Døveforening:
Kulturprogram

22. oktober kl. 16
i «Grotten» - Edda, Hauge
sund.

Program:
«Gutten og bønnestengelen»,
pantomime ved Haugaland
Døveforening.
Klovnebesøk, «Æda og Bæda»
fra Bergen. Deklamasjon.

Høstfest
samme kveld kl. 19 i Haugar
huset.
Påmelding før 15. oktober til:

Berit Kallevik,
4264 Kvalavåg



way, men samtidig også undersøke
andre muligheter. Han skal også
snarest prøve å få en oversikt over
hvor mange som er interessert i å
være med til USA. En annonse om
dette skal settes i Døves Tidsskrift
snarest mulig.

Internasjonalt 1984
Følgende arrangementer for døve 
Europamesterskap - er vedtatt for
1984:

Volleyball, Bulgaria juniljuli.
Bowling, Holland mailjuni.
Friidrett, Vest-Tyskland slutten av
september.

Basketball, Sverige oktober.
Norge skal arrangere EM i terrengløp
våren 1985, og Belgia skal arrange
re EM i fotball i 1987.

Skøyte·DM 1984
blir arrangert 18. og 19. februar i Os
lo. Det er søkt om å få bruke Bislett.

SVAR
på spørsmålene på side 9;

1. Florø.
2. Nei - Tromsø er Norges største

bykommune.

3. Nei, mot Finland, i Finnmark
fylke.

4. Kautsjuk, som er saften fra
gummitreet.

5. Magerøy.
6. Svartbak.
7. Wilhelm Il.
8. I et trykkeri.
9. Tolv.

10. Helmut Kohl.
11. Lyseblått og hvitt.
12. Ja.
13. Delt 9. plass.
14. Tanzania.
15. Ja.

Glava Isolasjon
Glava AlS - OSLO 3

Tlf. 02 - 465915

Børge Undheim AlS
Hønseri

Tlf. (04) 484355
Leverer dags-gamle, 8-18 ukers kyllinger

4340 BRYNE

Sentralvaskeriet
for Rogaland AlS

Vaskeri - Renseri
Boks 90 - 4301 SANDNES

Tlf. (04) 664071

STABBURET
MATCENTER AlS

1600 FREDRIKSTAD

Ingeniør H. Asmyhr AlS
2001 LILLESTRØM

Magnus Larsen A.s
Farmannstorvet

TØNSBERG

Surnadal Samvirkelag
Dagligvareutsalg i Surnadal og Halsa

Spes. avd. Varehus
- Elektrisk - Byggevarehus

GULLSMED
H. P. HENRIKSEN AlS

Nordre gt. 15

7000 TRONDHEIM

EDB Regnskap AlS
Smedasundet 89 - 5500 HAUGESUND

Tlf. (047) 21 233

Apoteket Nordstjernen
Dronningensgt. 5/7

3200 SANDEFJORD

DØVES TIDSSKRIFT - UKENYTI-UTGAVEN 15



PRIORITERT BLAD

Kvikk Ryddekompani
Rydding og bortkjøring

Tromsøgt. 13 - Tlf. 353280
OSLO 5

Retur-adresse: Postboks 97 - 5001 BERGEN

Fana Steinknuseverk
T. (05) 274026 - 275013 - 275014

5046 RÅDAL

Spydeberg Kommune
1820 SPYDEBERG

ROGALAN DSDATA A.S

Rektor Natvig-Pedersens vei 29

Postboks 369

4001 STAVANGER

Tlf. (04) 55 50 00

Askim Kommune
1800 ASKIM

Bergens Jernstøperi AlS
Fabrikkgt. 6 - BERGEN

Tlf. 298010

Stavanger Optikk AlS
Klubbgt. 9 - 4000 STAVANGER

Tlf. (045) 20346

Orkanger Ur og Optikk
7300 ORKANGER

Tlf. (074) 80 195

BELLA VISTA HOSPITS

FRI PARKERING

TA BUSS 31 TONSENHAGEN

Årrundvn. 11 B
Årvoll

OSLO 5

Tlf. 21 6678

Norsk Plastgulv AlS
6092 EGGESBØNES

Tlf. (070) 88880 - 88734

Luftreisebyråer:
Hovedkontor: Ruseløkkvn. 6, Hotell Scandi
Oslo Lufthavn, Fornebu. navia, Holbergsgt. 30. Tlf. (02)
Tlf. (02) 596030. 429970.
Telex 665 SAS O.

Askim Elektriske og Glass AlS
Jernbanegt. 10 - 1800 ASKIM

Tlf. 881331

Plassbestilling:
Tlf. (02) 41 0300.

Fraktavdeling:
Fornebu. Tlf. (02) 596050.

Bussterminal:
Oslo S. Havnegaten.

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


