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fffim,Inntrykk fra Nordisk leir for døvblitte !111I.JILlstl': ..····l1li:J
Første uken i august var ca. 70 døv·
blitte fra Danmark, Sverige, Finland
og Norge samlet til døvblittleir. Det
var Sverige som inviterte til leir på
HarselfrlimJandets kurs- og konfe
ransested, Granbacka i Skåne, nær·
mere bestemt, Haar (! l), et landlig og
idyllisk sted, enerom til de fleste, ny
konferansesal og utmerket forplei·
ning. Dette var tredje nordiske døv·
blittleiren, så nå begynner det å bli
tradisjon. Hensikten med disse leire
ne er selvfølgelig å ha det hyggelig
sammen, men like viktig er det å ut·
veksle erfaringer, få nye impulser
gjennom forelesninger og diskusjo
ner.

Temaet for årets leir var «den vok·
sendøve og familien». Vi hadde fore
lesere med egen erfaring fra attfø
ring av døvblitte. De tok opp pro·
blemstillinger og erfaringer med ut
gangspunkt både i den døvblitte og
den døvblittes familie. Spørsmålene
til gruppearbeidet var viktige og in
spirerende. Likevel, gruppearbeid
med 6-8 døvblitte fra forskjellige land
og med forskjellig kommunikasjons·
form gjorde det vanskelig å fungere
tilfredsstillende. Bruk av skrivetolk
(teksttelefon) var til god hjelp i de
gruppene det var tolk med, men det
tar tid å venne seg til en slik kommu
nikasJonsform - mye av den per
sonlige kontakten blir borte.

I tillegg til forelesningene om døv
blitte og familien, fikk vi en formid
dag besøk aven lege, Ake Reimer,
som foreleste om «Døve i utviklings
land». Han hadde sjøl jobbet med et
forskningsprosjekt, og det var inte
ressant stoff han la fram. Hvis noen
lurer på hvordan døvblitte følger en
forelesning, så skjedde det på den
måten at vi brukte to skrivetolker (TV
skjermer) - en på svensk og en på
finsk. Teleslyngeanlegget ble brukt,
og MHS eller tegnspråk dersom den
som snakket behersket det. Noen av
oss norske valgte å brukte tegn·

språktolk under forelesningene,
skjermen kan lett bli død og kjede
lig å lese på i lengden. Dessuten er
det slitsomt å avlese et annet språk
(svensk), kanskje også med skrive·
feil. Godt å ha med sin egen tolk, for
oss som kan tegnspråk såpass at vi
kan følge med. Men for mange døv'
blitte er skrivetolken den eneste mu·
ligheten til å få med det som blir
sagt.

Ettermiddagene var avsatt ti I
fritidsaktiviteter. Det ble bading,
handling, spor-lek og besøk i na·
tur/dyrepark.

Før kveldsmaten var det frivillig
kommunikasjonstrening. Vi norske
slet med MHS. Det er jo fint å kunne
når vi møter svensker og danske ven
ner. Tegnspråk ble også tilbudt, og
vi gjorde vårt beste alle sammen.
Finnene og vi norske bruker tegn
språk, mens svensker og dansker
bruker MHS - men noen av dem
bruker også tegnspråk. Selvfølgelig
er det lettest å få kontakt med de
som bruker tegn, og spesielt mor·
somt å se at vi kan gjøre oss forstått
overfor finnene.

Hele onsdag var avsatt til busstur
gjennom Skåne. Fin tur, nydelig vær
og det var godt planlagt hvor vi skul
le stoppe. Besøket på Sofiero, kong
Gustav VI Adolfs sommerslott, var
en fin opplevelse. Nydelige hagean
legg og servering på terassen. Vi
stoppet også på Kulien Fyr og fikk
se den praktfulle utsikten over til
Danmark.

En kveld hadde vi besøk av folke
dansere, virkelig flinke dansere og
en trivelig utekveld. Som dere forstår
var det en uke fylt med både fagprat
og hygge. Leiren ble skikkelig avslut·
tet med gaveoverrekkelse og fest. Og
festen varte til ut i de små timer ...

Nye og gamle kontakter er knyttet,
og de fleste ser fram til leiren neste
sommer i Finland.

November:
15·20: Internasjonal pantomime-festi

val for døve i Brno, Tsjekkoslo
vakia.

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

21-25: Kurs i døves kommunikasjons
metoder, AI.

25-27: Døves Nordiske Råd har møte i
Helsinki.

November/Desember:
28-09: Skikurs på AI.
Desember:
05'09: Nordisk seminar om ..døv be·

vissthet», Finland.

1984:
Mars:
10: AI folkehøyskole feirer 10 års

jubileum.
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.

Til slutt, takk til de svenske arran
gørene, som gjorde en fin jobb. Alt
gikk smertefritt på det praktiske pla·
net. De fortjener honnør! Det eneste
vi var litt skuffet over, var mulighet
en til sosialt samvær om kveldene.
Spesielt savnet vi finnene, som bod
de på et hotell 1 km borte og som ble
kjørt hjem kl. 21 hver kveld.

Tross det - en fin uke, og vi gle
der oss til å se alle igjen i Finland
neste år! Kanskje flere norske har
lyst til å bli med da??

Oddveig Kaulum.
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Krav om bygging
i Heimdal og Åsane
Norges Døveforbund har sendt dette brev til Kirke- og undervisnings
departementet ved statsråd Kjell Magne Bondevik:

DØVESKOLE I TRONDHEIM OG BERGEN
Med utgangspunkt i statsbudsjettet for 1984, har Norges Døveforbund
behandlet den aktuelle situasjon for undervisningstilbud for døve og sterkt

tunghørte i Trondheim og i Bergen.
Forbundsstyret konstaterer at departementet igjen har løpt fra ganske

klare løfter om nybygg både på tomteområdet i Heimdal og på tomten

som i mange år har stått klar i Åsane.
Norges Døveforbunds standpunkt skulle være godt kjent i departemen

tet, etter de resolusjoner som er blitt oversendt fra forbundets landsmøter.
(Vi vedlegger resolusjonene fra de to siste landsmøtene.)

Når det gjelder situasjonen i Trondheim, vil vi peke på det spesielle
forholdet med Vikhov skole. Fra vår side er det ikke hovedproblemet ved
en sammenslåing at de to gruppene hørselshemmede vil tape på at det
verken blir døveskole eller tunghørtskole, rent pedagogisk sett - men
at Vikhov ikke vil kunne fortsette å fungere som service- og ressurssenter
for tunghørte elever og for pedagoger som skal ta seg av tunghørte
elever i normalskolen. Integrert finnes det hundrevis av tunghørte barn
som ikke fungerer godt nok, og vi antar det finnes også minst et par hun

dre lærere i normalskolen som har behov for jevnlig konsultasjon med
de eksperter på ren tunghørtpedagogikk som i dag finnes ved Vikhov
skole. Vi mener at Vikhov ennå ikke har markert seg tilstrekkelig til at
skolen er kommet i full funksjon som et ressurs- og servicesenter som sam
svarer med behovet. Og det er vår overbevisning at departementets pla
ner om overføring av døveskolens barnetrinn på kort tid vil omdanne Vik
hov til full døveskole. At Vikhov som døveskole vil kunne fungere som
ressurs- og servicesenter for tunghørte, er aldeles urealistisk. Følgen vil
bli at tunghørte barn landet over vil bli skadelidende, og at lærere med

tunghørte barn i normalskolen ikke lenger vil få noe faglig miljø å
konsultere.

Hvis man går gjennom
a) de brev departementet har skrevet om skolen,
b) de uttalelser som statsrådene har gitt til pressen,
c) stortingsreferatene,

så vil man se at de skiftende statsrådene i Kirke- og undervisningsdepar
tementet og representanter for samtlige partier i Stortinget gjennom de
siste årene har gitt så mange og klare løfter at man skulle tro at samtlige
partier på det nåværende storting moralsk burde føle seg forpliktet til å
sørge for bygging av full døveskole på de nevnte tomtene både i Heim
dal og i Åsane.

Norges Døveforbund appellerer derfor med dette til statsråden om å
forelegge Regjeringen de mange løfter som er gitt, og om også i Stortin
get å kjempe for endelig gjennomføring av de planene som nå har fore
ligget klar så lenge.

NORGES DØVEFORBUND
Rolf Hansen Eilif Ohna

forbundsformann forbundssekretær

Kopi til Kirke- og undervisningskomiteen
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JULEHILSENER
i Døves Tidsskrift's
JULENUMMER
Skal du ha ditt navn i en julehilsen
i vårt julenummer? Du vil sikkert
gjerne på den måten ønske leserne,
venner og kjente, god jul og godt
nyttår.

Spesial hilsen fra enkelt-personer
koster kr 10 (med opptil to navn un·
der). Hvis flere navn under, blir pri·
sen kr 2,50 i tillegg for hvert navn (alt
så 12,50 for tre navn, 15,- for fire
navn, osv.)

Spesialhilsen fra en forening, en
skole, en klubb o.l. koster kr 20,
uten personnavn under.

Hilsener fra en forening, skole
osv. med mange navn under koster
kr 20,- pluss kr 2,50 for hvert navn
under.

I julenummeret i fjor hadde vi fire
fulle sider med slike julehilsener.

Vi må ha din hilsen innen utgan
gen av november måned. Ikke glem
det! Prøv å ordne det allerede i dag!

Julehilsener skal sendes til:
Døves Tidsskrift redaksjon
Postboks 97, 5001 Bergen,

Pengene sendes til:
Postgiro nr. 5136916
Døves Tidsskrift
Postboks 97, 5001 Bergen.

FORLOVELSE
er inngått mellom Inger Marie Kjos
og John Nordtorp, begge Oslo.

90 AR
John Albert Søraker, Breidablikk al
dershjem, 7600 Levanger, fyller 90 år
19. november.

65 AR
Martha Bjørheim, Veslemøyveien 20,
4000 Stavanger, fyller 65 år 20. no
vember

65 AR
Olaf Skoglund, Lillebergveien 17, Os
lo 6, fyller 65 år 21. november.

60 AR
Bergit Marie Gundersen (født Ra
foss), 4484 0yerstranda, fyller 60 år
20. november.

60 AR
Per Emil Lian, Lautvik, 7960 Salsbru
ket, fyller 60 år 23. november.



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING
I

Danmark mot raketter
Det danske folketing (stortinget) har vedtatt:
Danmark krever at rakett-forhandlingene i Ge
neve skal fortsette. Så lenge det forhandles
i Geneve, skal nye raketter ikke utplasseres.
NATO-rådet skal ha ekstraordinært møte før
amerikanske raketter utplasseres i Europa.

Margareth Thatcher sier at Storbritannia
har skriftlige avtaler med USA om at USA
først må rådføre seg med Storbritannia før ra
kettene kan brukes. Nå vil også Vest
Tyskland kreve slik avtale. Vest-Tyskland vil
ha veto-rett i forbindelse med bruk av raket
ter. De ønsker at USA ikke kan bruke raket
ter i Europa mot Vest-Tysklands vilje.

Valg i Tyrkia
I tre år har militære styrt i Tyrkia. Nå har det
vært valg. Bare tre partier fikk stille liste ved
valget. Det var 12 partier som ble nektet å
være med. Mange kjente politikere fikk ikke
lov åvære med i valgkampen. De har fått for
bud mot å drive politisk arbeid i 10 år.
Militær-juntaen, som tok makten i 1980 be
stemte det. Men alle over 21 år hadde plikt
til å stemme. Det var streng kontroll. De som
ikke stemte, fikk bot.

Likevel ble ikke resultatet av valget slik
som militærjuntaen ønsket. Det partiet som
de støttet, fikk bare ca. 23% av stemmene.
Fedrelandspartiet får flertall alene i den nye
nasjonalforsamlingen (stortinget). Nå disku
terer de militære hva de skal gjøre. Vil de vi
se respekt for valg-resultatet?

Fikk «nyttn hjerte
Den første hjerte-transplantasjon (hjerte
skifte) i Skandinavia er utført. Dette ble gjort
på Rikshospitalet i Oslo. Operasjonen tok tre
timer.

Det var en 22 år gammel dame som fikk
«nytt» ~Ijerte. Hun hadde ~Ijertemuskelsvinn,

som gjorde hennes hjerte svakere og svake
re. Hun hadde kort tid igjen å leve. Og så
var det en som ga sitt hjerte (en person med
friskt hjerte som døde av annen årsak).

Åtte timer etter operasjonen satt pasienten
i sengen og spiste suppe. To dager etter var
hun litt oppe.

Legene som opererte damen sier at de kan
skje vil utføre en ny hjertetransplantasjon me
get snart. - Til nå - fra 1967 til nå - er
det foretatt rundt 500 hjertetransplantasjoner
i verden, av disse 300 ved Stanford univer
sitets-klinikk i USA.

Rainer går av
Justisministeren i Sverige har gått av. Og den
saken er litt spesiell. Han har gått av fordi
han ble stemplet som Skattesnyter. I Palmes
regjering ble dette en alvorlig sak. Palme har
gått sterkt inn for kamp mot Skattesnytere,

kamp mot rike folk som slipper billig fordi de
er smarte.

Justisminister Rainer har ikke gjort noe
ulovlig. Han satt i styret for en bank. I den
ne banken lånte han 15 millioner kroner, had
de inntekt på 2,4 millioner, men betalteba
re 10 prosent skatt. Dette er umoralsk, me
ner folk, og det passer ikke med en slik mann
som justisminister i en sosiaidemokratisk
regjering.

Så fant Rainer det best å trekke seg. Stats
minister Palme ga ham god attest, roste ham
for dyktighet, men ba ham ikke om å fortsette
i regjeringen.

Fostervannsprøve
Det blir bare tatt 500 fostervannsprøver pr.
år her i landet. Hovedkravene for at det skal
bli tatt slik prøve aven gravid kvinne er: Hun
må ha fylt 38 år. Hun har før fått el barn med
kromosom-sykdom eller ryggmargs-brokk.
Foreldrene har arvelige egenskaper som kan
føre til skade på barnet.

Prøven blir tatt i 16. uke av svangerska
pet. Før den tiden er det for lite fostervann.

Når prøven er undersøkt, får moren be
skjed om resultatet. Bare 5% av prøvene for
teller om noe unormalt med barnet. Legens
orientering til moren er helt nøytral.

Hvorfor slik prøve? Det er først og fremst
for at foreldrene skal bli trygge, eller forbe
rede seg best mulig til at det kommer et barn
som trenger spesiell hjelp.

Forandret alt?
Den verdensberømte Albert Einstein sa:
«Atombomben har forandret alt, bare ikke
menneskenes tenke-måte.» Og han mente:
Atombomben er så fryktelig at vi må tenke
på en annen måte enn før.

Frankrike under de Gaulle begynte å ten
ke på en ny måte: Før atombomben kunne
man stole på et forsvars-samarbeid. Men slik
er det ikke nå. Hvis Frankrike ikke har atom
bomber, og så blir angrepet aven atom-makt,
vII noen hjelpe Frankrike? Svaret var nei. Vi
kan ikke stole på forsvars-avtaler i atom
alderen, mente de Gaulle. Et land som prø
ver å hjelpe, vil straks selv bli angrepet og
utslettet. Derfor brøt Frankrike det militære
samarbeidet med NATO og bygget opp sitt
eget atom-forsvar.

De krigs-handlingene vi har i dag, i liba
non, Irak-Iran, Afghanistan, Mellom-Amerika
osv., utkjempes omtrent som «i gamle da
ger». Menneskene tenker omtrent som før
atombomben.

Nå er amerikansk rakettutstyr kommet til
England. Den britiske statsministeren sier at
de vil bli brukt bare etter avtale med Storbri
tannia. Igjen tenker folk på gammel måte.
Hvis et land virkelig blir angrepet med

atomvåpen, så blir det ikke tid til ådiskutere.
Mange mener at de nye rakettene som det

både i øst og vest trues med, ikke har stor
militær betydning. Det er en politisk kamp.

Kjønns-kvotering
hva er det? - Jo, det vil si al det skal være
en minste kvote (del) av menn og kvinner i
styrer, utvalg osv. Det vanlige kravet er:
Minst 40% kvinner og minst 40% menn.
Hvis det f.eks. er et styre på 5 personer, skal
det være 2 menn/3 kvinner, eller 3 menn/2
kvinner. Hvis det er et styre på 6, skal det
være 3/3. Hvis det er et styre på 7, skal det
være 3/4 eller 4/3. - Det blir Iller og mer
vanlig med slik kjønnskvotering.

Reise-rabatter
Fra nyttår blir det noen forandringer for billig
reiser med tog her i landet. Pass på, så kan
du spare reiseutgifter! (Kjenner du muiighe
tene du har i dag?)

Det er rabatt-ordninger for både enkelt
personer, mini-grupper og stor-grupper. En
mini-gruppe er 2-9 personer som reiser sam
men på feiles-billett. En stor-gruppe er 10
personer og ilere som reiser sammen på en
felles-billett.

For enkelt-personer er det midt-uke-rabatt,
som betyr at du kan reise så langt du vil 
en vei - for 240,- kroner (120,- kroner
for barn), men ikke på fredager og søndager.

Mange selvmord
Hvert år er det ca. 500 personer i Norge som
lar sitt eget liv (begår selvmord). Det vil si
13 av 100.000 personer. Tallet stiger jevnt.

Finland og Danmark har det høyeste tallet
selvmord i Norden, med over 30 av 100.000.
Så kommer Sverige med 25 av 100.000. Det
ser altså ut til at nordmennene er mest glad
i livet.

Gifte personer begår sjelden selvmord. Ne
sten alle som tar sitt liver ugifte eller skilt.
Grunnene til selvmord er ofte alkohol, nar
kotika, skuffelser, ensomhet og sjalusi.

Oslo Døveforening

105 ARS FEST
Lørdag 19. november, kl. 18.

Underholdning mlskuespill
fra Døves Kulturdager

på Røros.

Koldt- og varmrett-bord.

Entre: Kr 50,-.
Ingen påmelding.

Alle velkommen.
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TIL PALERMO

(Foto: Red.)

re oss om i framtiden, er forebyggen
de arbeid. Vi må oppmuntre til vi
tenskapelig forskning. Han snakker
også positivt om integrering av dø
ve i skoleverket. Det blir lagt merke
til.

Etter ham kommer mange talere.
Borgermesteren iPalermo. Forman·
nen i det italienske døveforbundet,
Furio Bonora. En representant for
ILO, som snakket om de funskjons·
hemmedes muligheter til yrkesopp·
læring og meningsfylt arbeid. En re
presentant fra det italienske blinde
forbundet, som snakket om samar
beid.

Avgående president i døves ver
densforbund, Vukotic, åpner kong
ressen. Døve og hørende eksperter
fra mange land er kommet for å drøf·
te problemer og gjennom separate
arbeidsmøter prøve å finne løsning
er, sier han. Også han nevner viktig·
heten av forebyggende arbeid (for at
det skal bli så få døve som mulig),
tidlig behandling og operasjon (for å
redde hørselen og utnytte
hørselsrester) og at man må finne
fram til den beste undervisningsme
tode for den enkelte døve. - Han
minnes Vittorio leralla, som var pre
sident i organisasjonskomiteen til
han plutselig døde i fjor midt oppe
i forberedelsene til kongressen.

Det blir vist film, hvor vi får se FN's
generalsekretær frambringe en hil·
sen til kongressen. Tolkene faller ut
i mørket, mens vi sitter og ser gene
ralsekretær Cuellar snakke på skjer·
men.

Damen med den ildfulle sangen
kommer igjen med ,<Italia! Italia! ..»

Kongressen er åpnet.

Ord, ord, ord ...
Så blir vi bombet med masse ord.
Først er det kongressens president,
Magarotto, som er samme mann
som sitter som generalsekretær i
verdensforbundet, som taler. Han
sier at det viktigste vi må konsentre-

Inn på scenen marsjerer nå 5 per
soner. De 4 av dem er i forskjellig uni
form (flyvåpen, marine, infanteri og
artilleri?). I midten er en dame. Som
et skudd begynner hun å synge den
italienske nasjonalsangen med tegn
språk. Hennes tegnspråk er så ild
fullt at jeg tenker: Jeg må skrive at
det ligner på et fyrverkeri ... Sanne
lig: Vi skulle filmet henne! Så mor
somt hvis vi kunne vist fram dette
hjemme i Norge ...

I;·
I

De ser slappe ut i solsteken - fra venstre: Britta, Rolf og Toralf. Dina Margrethe tit
ter fram mellom hodene på de to fremmede herrene.

Del3

Frekkhet nødvendig
To dagers generalforsamling er over.
Fredag 1. juli er det noen av oss som
starter dagen med å tråkke i fersk
hundemøkk utenfor hotellet. Dårlig
start på dagen! Noen sier det betyr
lykke å få fugleskitt i hodet. Å tråk
ke i hundemøkk betyr sikkert ikke det
samme.

Folk stimler til åpningen av 9. dø
ves verdenskongress. Stedet for høy
tideligheten er Politeama Teater. Vi
er tidlig ute og klarer å besette gode
plasser. Spørsmålet er: Hvor skal tol
kene våre stå? Dette er aktuelt pro
blem for flere land. Mange tolker vir
rer omkring som høner som har for
villet seg inn i en saueflokk.

Vi vil ha dere der, akkurat der, 
sier vi døve. Men her er det nødven
dig med frekkhet og press. Til slutt
oppnår vi, etter felles press, at tolke
ne får plass på scenen. Til venstre,
på vår side, står de 4 nordiske tolke
ne. Andre land følger etter, og det blir
tolker fra 4 andre land på høyre si
de. En italiensk tolk kommer så nes
ten i midten.

Det blir opplyst at 70 land er repre·
sentert, men det er altså bare 9 land
som har med tolker her: 4 fra Norden
og 5 fra resten av verden!

Ildfull sang
Åpningen åpner med fanfare
«festlig trompet-signal» - og så, un
der taktfast musikk, kommer en lang
rekke barn, 70 i tallet, med hvert sitt
store flagg. Det er flaggene for alle
70 deltakerlandene. Barna går rundt
i salen etter et bestemt mønster. Jo,
det norske flagget er også med! Hyg
gelig å se! Marsjen avsluttes med at
barna setter fra seg flaggene bak på
scenen, tett i tett langs hele veggen.
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Det flotte Politeama Teater, eller på Italiensk: Teatra Politeama, med rytter-statuer
på taket. Her ble kongressen åpnet. Nærmest ser vi Dina Margrethe, Toralf og Rolf.

(Foto: Red.)

Uhyre med 3 ben
Ettermiddagen har vi det nokså fritt.
Det er i morgen det begynner for al
vor. Vi kan forberede oss, ta det med
ro. Nå kan vi også reise gratis med
bussene, ved å vise fram et kort: Tes
sera libera circolazione intera rete
heter kortet som gir oss fri «sirkula
sjon» i byen og dens omegn med det
kommunale ruteselskapet AMAT.

På kongresskontoret kommer en
ivrig mann for å fortsette å forklare
meg hva tegnet for Palermo kommer
av. Han har funnet symbolet, «uhy
ret» med tre ben. (Se illustrasjonen.)
Altså, sier han: De tre fingrene i teg
net er for de tre bena. - Javel, ja
vel. .. Morsomt å vite.

Vi norske finner også «vår» restau
rant, et sted hvor vi blir faste mid
dagsgjester i dagene etter. Her er det
appetittelig, rent og hyggelig. Gour
mand's Ristorante i Via Libertå 37
kan vi gjerne anbefale nordmenn
som kommer på de kantene av ver
den.

((Pinadøll fra Spania
En jeg hilser på, er den nye presiden
ten i det spanske døveforbundet. To
ralf kjenner ham fra før, fra pantomi
mefestivalen i Brno. Navnet er FeIix
Jesus Pinedo Peydr6. Noen kaller
ham derfor i korthet Jesus. Men vi
nordmenn velger helst å kalle ham
bare «pinadø» (som er et stygt ord).

På hotellet vårt bor hans forgjen
ger, min gamle venn Juan Luis Mar
roquin Cabiedas. Han er liten og spe,
og han kjederøyker. Han begynner å
snakke om religion, og han har no
en originale ideer. Derfor spør jeg:

- Tror du at vi døve kommer til
himmelen?

- Jeg vet ikke. Det er så mye galt
i verden i dag, så jeg har mistet tro
en på religionen.

- Du har gått av som forbundsle
der?

- Ja, endelig var det en dyktig
døv som kunne overta etter meg. Jeg
er glad for å slippe ansvaret i dag.

Hvordan har dere opplevd omvelt
ningene i Spania?

Dette symbolet, -en sagn-figur med 3 ben,
har gitt inspirasjon til tegnet for
«Palermo».

- Døveforbundet hadde meget
vanskei ige arbeidsforhold under
Franco, så vi er lykkelige over at den
tiden er slutt. Kongen er en god venn
av oss døve, så nå får døveorganisa
sjonen stor statsstøtte. Vi har fram
gang på alle områder.

- Hvor gammel er du? spør jeg.
- Jeg er 80 år. Jeg røyker og drik-

ker, men jeg har aldri vært syk.
Han bøyer seg framover mot meg

og tilføyer, liksom i fortrolighet: 
Men jeg løper ikke lenger etter
kvinner ...

Han tenner en ny sigarett.

Sovnet i teateret
Om kvelden går vi i teatret. Der er det
kvelende varmt. Vi får plass oppe på
galleriet, på siden, så vi ser skrått
ned på scenen. En italiensk gruppe
framfører «Troll kan temmes». Jeg
har glemt brillene, og avstanden er
stor. Jeg kan ikke følge med. Og søv
nen siger inn på meg. Jeg dupper av,
blir flau, kjemper for å holde meg vå
ken. Slik er det også med de andre.
Forestillingen begynner kl. 21,30 og
den varer 90 minutter + pauser. Vi
holder ikke ut, så vi går før forestil-

lingen er ferdig ... (Forts. neste nr.)
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Bjarne Grimstad, Georg Kirkreit og Halfdan Westavik nyter den fine naturen.

Herbjørg og Finn Martin Hansen ble med ombord til en hyggelig prat i Stokmarknes.

fortsatte vi til den 900 år gamle Tron
denes kirke, hvor det ble holdt en
kort gudstjeneste på norsk, engelsk,
tysk og tolket til tegnspråk. Tronde
nes kirke er Norges nordligste stein
kirke og er oppført i gråstein. Videre
gikk turen over den store Hinnøya til
Kvæfjord, som nesten deler øya i to.
Vi krysset fjorden med ferge, og om
bord ble vi servert kaffe og kaker.
Distriktet her er meget fruktbart, og
de forsyner Troms og Finnmark fyl·
ker med grønnsaker. Nær munnin
gen av Kvæfjord dreiet busset til
høyre, ned til Sigerfjorden. Samtidig
som vi kjørte over Sortlandsbroen,
seilte M/S «Midnatsol» under broen,
og buss og båt hilste hverandre med
lydsignaler. Vi kom til kaia i Sortland
samtidig med båten. Også her ble vi
møtt av flere døve, og noen av oss
ble med dem på biltur til Stokmar
knes, samtidig som båten seilte dit.
Da båten kom, sto de døve på kaia
og ønsket oss velkommen. Båten
skulle ligge i Stokmarknes i nesten
en time, så de døve derfra ble med
ombord i båten.

Det ble også et gledelig gjensyn i
Stokmarknes. Otelie Johansen fra
Stokmarknes og Ely Myrvang fra
Trondheim hadde ikke sett hverand
re på 53 år. De gikk sammen på dø
veskolen i Trondheim. Otelies mann,
Einar Johansen, ble på grunn av
smerter i bena sittende i bilen på
kaia. Han var like blid for det, og på
spørsmål om han aldri var sur, trakk
han på svaret, men så kom det kjapt:
«Jo, når suppa er brent ... ». Så var
det tid for å si takk for samværet til
de mange døve som var møtt fram.

Etter Stokmarknes gikk vi inn i det
trange og vakre Raftsundet, som på

Neste formiddag kom vi til Ham
merfest, som er verdens nordligste
by. Her ble Norges første kommuna
le elektrisitetsverk bygget i 1891. Vi
benyttet tiden her til å besøke ls
havsmuseet og andre severdigheter,
og noen handlet.

Neste dag var vi igjen i Harstad,
der noen av oss hadde tegnet oss på
en busstur til Sortland. Båten forlot
Harstad samtidig som bussen. Væ
ret var ikke det aller beste, men tu
ren ble allikevel en begivenhet med
nye inntrykk og opplevelser. Turen
gikk først til den nye kirken i Harstad,
som virkelig var et besøk verdt. Så

Pensjonister på tur Trondheim-Kirkenes
Del 2.

Nå var det tid å vende nesa hjemover
igjen. Flere av de stedene vi hadde
passert og anløpt om natten på tu
ren nordover, fikk vi nå se i dagslys,
så reisen var fortsatt en stor opple
velse og full av overraskelser.

M/S «Midnatsol», som var vårt
hjem på denne turen, er helt ny. Den
ble ferdigbygget i 1982 og kostet den
nette sum av 175 mill. kroner. Den er
imponerende med alle mulige teknis
ke hjelpemidler og fin komfort. Bå
ten har 6 dekk i høyden, hvorav 3
dekk med passasjerlugarer. Vi var så
heldige å bli vist rundt på båten, bå
de på kommandobroen og i maskin
rommet. Båten har personheiser, slik
at de som er dårlig til bens slipper
å gå i trappene. Båten er utstyrt med
4 propelier, en forut, en akterut og en
på hver side. Dette gjør at båten kan
gå sidelengs, noe som sikkert må
være greit når båten skal legge til
kai. Lasterommet er tilgjengelig via
store porter, slik at last og annet kan
kjøres rett inn i lasterommet.

Ut på fredagen kom vi til Vardø,
Norges østligste by. Drømmen om å
gjøre Vardø landfast, er nå real isert.
I år ble Norges første undersjøiske
veitunnel offisielt åpnet, i nærvær av
kong Olav. Tunnelen er nesten 3 km
lang og er på sitt laveste 88 meter
under havflaten. Den går under Bus
sesundet fra Vardø til fastlandet, og
det tok 3 år å bygge den. Flere av oss
tok drosje gjennom tunnelen, og det
var ganske rart å tenke på alt vannet
som var over oss.
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det bredeste er 100 m og på det sma
leste 60 m. Det er et fantastisk skue
og det minnet oss om at det må væ
re dyktige sjøfolk som kan manøvre
re en slik koloss aven båt i det tran·
ge sundet. Båten gikk også inn i
Trollfjorden, som er en attraksjon.
Her fikk den god nytte av sine 4 pro
peller, da den måtte «snu på en fem
øring,,_ Været var kjempefint og tu·
ren inn i Trollfjorden vil nok de fles
te huske lenge.

Det var tydel ig at det var mye sild
i dette farvannet. Vi så en flokk blå
hval som sikkert hadde sild på me·
nyen. Temperaturen ute var så beha
gelig at vi kunne stå på dekk og ny
te utsikten. Mange fiskebåter var på
vei ut til fangstfeltene, og vi så hav
ørn både på holmer og i luften.

Da vi kom til Svolvær, benyttet
mange anledningen til å ta en runde
i byen. Dagen etter passerte vi Nes
na, Sandnessjøen, og etter Brønnøy·
sund tok båten en liten omvei sør
vest for Trollhatten. Dette for at vi
skulle få se hullet i fjellet klart og ty·
delig. Dette hullet, som er 160 m
langt, 25-30 m høyt og 12-15 m bredt,
ble gravet ut av is og bølger da ha
vet lå ca. 100 m høyere enn i dag.

Så kom siste kvelden ombord. Det
var litt vemodig å tenke på. Ved mid-

dagen i spisesalen takket gruppens
formann hovmesteren, og ba ham
bringe takken videre til kjøkkenper
sonalet. En takk gikk også til tolken,
Haldor Eliassen, og til Georg Kirkreit
for rødvinen han spanderte.

Alle ble vi et stort minne rikere, og
alle kunne sikkert tenke seg å ta en
liknende tur siden. Kameratskap,
vennskap og hensynsfullhet preget
alle på turen. En hjertelig takk rettes
til de som kom på ideen og fikk gjen
nomført denne reisen. Håper takken
kan inspirere til nye tiltak til beste for
eldretreff-gruppens medlemmer.

Deltaker.

ØSTFOLD DØVEFORENING

NYTTARSFEST
holdes på Victoria Hotell,

Fredrikstad
lørdag 7. januar kl. 16.

Meny:
Aspargesuppe

Kalvestek
Karamellpudding

Kaffe

Entre kr 125,- pr. person. Binden
de påmelding innen 18. desember
til Odd Lohrmann, Bryggeriveien
33 a, 1600 Fredrikstad.

15 SPØRSMÅL OG SVAR

1. Tilhører Bornholm Sverige eller
Danmark?

2. Hva er en misogyn?
3. Hva kalles en legering av kobber

og tinn?
4. Hvilket evangelium står først i

Det nye testamentet?
5. Er natursvamp et dyr eller en

plante?
6. Hvem vant kvinnenes 20 km i

Holmenkollrennene i 1982?
7. Hvor mange master har en

brigg?
8. Hva heter hovedstaden i Bolivia?
9. Er kobra og brilleslange det

samme?
10. Hvilket år og hvilken dag ble pre

sident Kennedy myrdet?
11. Hvilken stor elv renner gjennom

byen Budapest?
12. Hvilket år gikk den første atom

drevne båt av stabelen?
13. Hvilken byer nordligst, Stock

holm eller Oslo?
14. Hvilken fugl er Sveriges nasjo·

nalfugl?
15. Når sluttet den amerikanske bor

gerkrigen?
Svarene finner du på side 14.

A
Importør: AKTIV NORGE A.S, 7650 VERDAL

VI LEVERER:
AKTIV SNØSCOOTERE

AKTIV SPORPREPARERINGSUTSTYR,
KJELKER, BILTILHENGERE ETC.

AlS Alesundfisk
Fiskeeksportører

6000 ALESUND
Telefon (071) 21 703 . 22944

3M Norge AlS

Postboks 100, Hvamvn. 6
2013 SKJETTEN

Tlf. 741610

ELMONT AlS

Strømsveien 161

2010 STRØMMEN

Telf.: 71 6935 - 71 6951
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NYTT FRA FORENINGENE

Døves Ungdomsgruppe
10.12 lø: Julebord.

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 30. november:

Medlemsmøte.
Onsdag 7. desember:

Trekning basar.

Arsfest
i Døvesenteret, Arendal, fredag 25.
november, kl. 19.

29. november:
Alle døve er invitert til middag i Han
delsstandens hus kl. 18 av døve og
blindes kvinneforening.

_ HAUGALAND _

_AUST.AGDER_

Onsdag 23. novbr.:
Hyggemøte/medlemsmøte.

Torsdag 8. desbr.:
Julebord.

Møtested: Kompasshuset. Tid: Kl. 19.

_ VEST·AGDER _

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

November:
19-20: Bridge-bykamp mellom Bergen

og Stavanger.
21. ma: Bridgekveld.
24. to: Døveforeningen.
25. fr: Idrettsforeningen har årsmøte

kl. 18.
26. lø: Julebord v/ungdomsgruppa.
27. sø: Familiegudstjeneste kl. 16.
28. ma: Bridgekveld.

Desember:
01. to: Døveforeningen. Foredrag om

skattefri sparing.
03. lø: SDIF har julebord.

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

_ STAVANGER mm

24/11: Medlemsmøte.
01/12: Kulturkveld.
08/12: Jule-Mini-Bingo.
15/12: Hyggemøte.

Torsdager kl. 10-14 og 15-17 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et
ter avtale.

VESTFOLD

TELEMARK

Døvegudstjeneste
Søndag 27. november kl. 11.

Hedrum Kirke. Kirkekaffe.

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.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

~DRAMMENIIII

Desember:
Fred. 02. Sammenkomst.
Mand. 05.Styremøte.
Tirs. 06. Pensjonist-treff.
Fred. 09. Sammenkomst.

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

Døves Menighet
22.11 ti: Misjonskveld.
24.11 to: Apent hus for alle.
04.12 sø: Menighetsfest.
08.12 to: Apent hus for alle.

BASAREN
fortsetter i Oslo Døveforenings lokaler,
Sven Brunsgate 7:

torsdag 24. november kl. 18-21,
lørdag 26. november kl. 11-18.

Trekning lørdag 26. nov. kl. 18. Aresalg.
Kaffesalg. Mange fine gevinster. Støtt ba
saren i Oslo Døveforening!

November:
Fred. 18. Bingo.
Tirs. 22. Pensjonist-treff.
Fred. 25. Sammenkomst.

Kontaktklubben for døvblinde
07.12 on: Julebord på Kaldbakken,

Høyres Hus.

November:
19. lø: Døveforeningens 105-års fest.
22. ti: Bridge.
23. on: Kontaktklubben for døvblinde.

Tegnspråkkurs for døvblitte.
24. to: Kulturkveld i døveforeningen.
25. fr: Fotokveld.
29. ti: Tegnspråkkursavslutning i

døveforeningen.
Bridge.

30. on: Hyggetreff for pensjonister.
Tegnspråkkurs for døvblitte.

Desember:
02. fr: Arsmøte i Smalfilm- og foto-

gruppa.
03. lø: Julebord tor Bridgeklubben.
05. ma: Hovedstyret har møte.
06. ti: Sportsklubben har årsmøte.

Bridge.
07. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
08. to: Døveforeningen er åpen.

19. november:
Kulturkveld kl. 15.

26. november:
Julebord kl. 19 på Oppland Turist
hotell, Lillehammer. (Se annonse.)

Våre møter holdes i Blå Kors-salen ved
Gjøvik kirke, når ikke annet er nevnt. Rett
ti I forandri ng forbeholdes.

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

Desember:
02: Hamar Døves Idrettslag har

årsmøte.
10: Julebord kl. 18 på feriehjemmet.

(Se annonse.)
31: Fest på Mjøsgløtt.

BASAR UTSATT
Det har stått i terminlisten at Hedmark
Døveforening skal ha basar 26. november.
Men det blir ikke basar. Foreningens ba
sar er utsatt til neste år, opplyser forenin
gens sekretær, Berthe Vangen.

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

November:
19: Hamar Døves Idrettslag feirer 25

års jubileum.

17. desember:
Styre-og medlemsmøte på St. Olav
Hotell, Sarpsborg.

7. januar:
Nyttårsfest, Victoria Hotell,
Fredrikstad.

I11IIIOPPLAN D~I

-.1 HEDMARK II1II

1lii ØSTFOLD 1lii
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9. desember:
Julebord.

17. desember:
Døves fylkesråd har møte. Etterpå
hyggesamvær i gamle slaktehuset for
medlemmene.

Drammenspensjonistene
besøker Vestfold

I11III BERGEN min
November:
21. ma: Tegnspråkkurs kl. 19.
22. ti: Bridgeklubben spiller kl. 18,30.

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

10-13.
24. to: Kulturkveld.
25. fr: Døves Idrettsklubb har ARS

MØTE kl. 18.
28. ma: Tegnspråkkurs kl. 19.
29. ti: Eldretreff i storsalen kl. 11-14.

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

10-13.

Basar
på Døves Aldershjem, 18. november kl. 19.
Mange pene gevinster. Aresalg.

Luciafest
Det blir LUCIAFEST på Døves Alders
hjem, Bergen, søndag 4. desember kl. 16
(4).

I MØRE OG ROMSDAL Il
November:
18. fr: Årsmøte i Ålesund Døves

Sportsklubb.
24. to: Døveforeningen.
26. lø: Moldegruppa.

Ålesund Døves Ungdomsklubb
har rekefest i Ålesund. (Se
annonse.)

Desember:
01. to: Døveforeningen.
02. fr: Ungdomsgruppa.
08. to: Døveforeningen.
10. lø: Julebord kl. 19 i Ålesund. (Se

annonse.)

_ TRONDHEIM 1]11
November:
18. fr: Døveforeningen.
19. lø: Bridgeklubben, høstfest.
20. sø: Hytta er åpen.
22. ti: Bridgeklubben.
23. on: Døveforeningen, medlemsmøte.
24. to: Eldretreff kl. 10.
25. fr: Dameforeningen, årsmøte.
27. sø: Hytta er åpen.
29. ti: Bridgeklubben.
30. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Døveforeningen, kulturkveld.

Desember:
02. fr: Døveforeningen.
03. lø: Menigheten har «juleverksted»

for barn og voksne i foreningen
kl. 11-15.

04. sø: Hytta er åpen.
06. ti: Bridge.
07. on: Idrettslaget.

Rett til forandrInger i programmet
forbeholdes.

Jungel-telegrafen tikket og tikket
de siste ukene om at store ting skul
le skje i Vestfold døvesenter i San
defjord! Det gikk rykter om stor in
vasjon fra Kristiansand, hvor Vest
Agder Døveforening skulle arrange
re busstur for å ta det nye døvesent
ret i nærmere øyesyn.

Vi døve drammenspensjonister
hadde også i lengre tid gått med pla
ner om et slikt "spionbesøk», for vi
hadde jo hørt store ord om det fine
arbeid Vestfold Døveforening hadde
gjort de siste årene ved ombygging
en av sitt feriehjem til senter for dø
veforeningens virksomhet! Derfor
ble pensjonistklubben i Drammen
enig om å benytte anledningen til bå
de å ta senteret i øyesyn og treffe go
de venner både fra Vest·Agder og
Vestfold! I to privatbiler dro vi fra av
talt sted ved "Delikat» fabrikker på
E.18 i strålende høstvær med en var
mende sol, altså en ideell dag for et
slikt besøk. På døvesenteret og ble
vi ønsket velkommen av gamle gode
venner. Driftige Karin Syvertsen og
hennes mange gode hjelpere, Tom
Kristiansen og den dyktige vaktmes-

Il NORD·TRØNDELAG Il
STJØRDAL:
Fred. 18. nov.:

Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.
Lørd. 19. nov.:

Medlemsmøte, feriehjemmet,
Levanger.

Fred. 25. nov.:
Tegnspråkavslutning, Sanitetshuset,
Stjørdal.

Fred. 2. des.:
Hyggeaften, Sanitetshuset, Stjørdal.

Lørd. 17. des.:
Julebord (se annonse).

STEINKJER:
Lørd. 19. nov.:

Medlemsmøte på feriehjemmet.
Tirs. 22. nov.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

Tirs. 6. des.:
Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

___ TROMSØ IIIDIl
Onsdag 30. november:

Bingo.
Fredag 9. desember:

Julefest.
Onsdag 14. desember:

Hyggekveld.
Møtestedet er Aagaard·salongen i Trom
sø. Møtene begynner kl. 19.

ter med ektefeller, ja mange andre
som også har tatt sin tørn ved ny
skapingen av det flotte døvesenteret.

Etter en stund kom Vest-Agder
med bl. andre gamle travere som Ar
ne Birkenes, Rolf Pedersen og for
mannen John SandeII. ! alt var vi vel
den dagen samlet ca. 50 døve til kaf
fe, hjemmebakte kaker og boller som
Vestfold·foreningens damer var mes
tere for. Det smakte nydelig. Takk til
damene for strevet og kaffekosen!

Karin Syvertsen fortalte om døve
senterets tilblivelse og alt det arbeid
som lå bak for å skaffe tilveie pen
ger til nybygget. Tom Kristiansen re
degjorde på forespørsel om den øko
nomiske situasjon for senteret. Det
vil kreve en stor innsats i 10 år før
gjelden vil være nedbetalt. Slit, javel,
men så har da også døve i Vestfold
fått et vakkert sted som de med ret
te kan være stolt av!

John SandelI takket på vegne av
Vest-Agder Døveforening for den go
de mottakelse og gjestfrihet som var
blitt foreningens medlemmer til del,
og overrakte gave. Finn Johansen
takket på vegne av Drammens-pen
sjonistene for et hyggelig samvær
og gratulerte foreningen med det
flotte senteret, og som beviste at
små foreninger kan ta store løft og
arbeide like godt, ja kanskje bedre
enn de store.

Så hygget vi oss sammen, som go
de venner alltid gjør, og først da det
led på kveld brøt vi opp etter en alle
tiders hyggelig dagg på "Skogstua»!

Fi - Jo.

HEDMARK DØVEFORENING

JULEBORD
holdes på Feriehjemmet

«Mjøsgløtt»
lørdag 10. desember kl. 18.

Meny:
Koldtbord mlvarm mat

1 fl. pils el. mineralvann
Dessert

Kaffe og kaker

Dans - Musikk

Entre kr 120,- pr. person.
Påmelding innen 1. desember.

Påmeldingen er bindende.
Kr 120,- sammen med
påmelding sendes til:

Johanne Martinsen
Kornsiloveien 31, 2300 Hamar.
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Foreldrenes syn på Hunstad skole
Foreldrelaget for hørselshemmede barn i Bergen har
sendt denne uttalelsen til Bergen bystyre:

Følgende brev belyser hvordan vi for
eldre ser på skolesituasjonen for
våre hørselshemmede barn her på
Vestlandet.

I skolestyremøte 21. juni 1983 ble
det gjort følgende vedtak:
«Tunghørtskoien opprettholdes inn
til staten overtar.» «Hunstad skole
frigjøres og stilles til disposisjon for
fylkeskommunen eller staten etter
nærmere avtale.» (Mot 3 stemmer.)

Direkte og indirekte har foreldre
gruppen for de hørselshemmede bar
na fått høre at grupper som repre
senterer de nåværende brukere har
tatt i bruk aksjoner som går på tvers
av ovennevnte innstilling fra skole
styret. - Vi føler derfor nå at tiden
er inne til å gi uttrykk for vår oppfat
ning av denne saken som har pågått
fra 1967.

Våre barn og hørselshemmede
barn før dem har aldri hatt ti Ifreds
stillende skoletilbud her på Vestlan
det. Barna våre har alltid levd på nå
de i lånte lokaler. I dag har vi lokaler
ved Møhlenpris skole (1.-7. klasse),
og ved Kronstad barneskole (8.-10.
klasse). Videre har vi Hunstad skole
(døvblindgruppen). Dessuten har vi
førskolen for hørselshemmede i Jo
nas Liesvei 68.

Bak dette gjerdet skimter vi Hunstad sko
le, som nå er aktuell som grunnskole for
døve på Vestlandet. Foreldrelaget ber om
å få egen skole, også av hensyn til fritids
aktiviteter for elevene.

(Foto: Red.)
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Gjentatte ganger er vi blitt lovet at
forholdene for barna våre skal bli be
dre. Under høytidelige løfter om at
barna våre skulle få et permanent
skoletilbud fra skoleåret 83/84, ble
ungdomstrinnet flyttet fra Nygård
ungdomsskole til Kronstad barne
skole midt i skoleåret (nov.-82), for
di Musikkskolen skulle bruke våre
klasserom til kontor. Dette er et ty
pisk eksempel på at våre barns be
hov for stabil itet og kontinuitet i sko
legangen kommer i 2. og ofte i 3.
rekke.

Når vi ikke har egen skole, kan vi
heller ikke tilby barna våre fritidsak
tiviteter på kveldstid, slik en kan på
alle andre skoler. For de hørselshem
mede er dette spesielt viktig, fordi
barna bor så geografisk spredt. Der
som staten overtar ansvaret for sko
le og drift, vil barna automatisk få or
ganiserte aktivitetstilbud.

Tidligere har døvblinde-gruppen
hatt kummerlige forhold, men nå fun
gerer tilbudet godt i lokalene på Hun
stad skole. Imidlertid har skolen måt
tet avslå søknader fra døvblinde barn
bosatt utenfor Bergen p.g.a. den nå
værende kapasiteten.

Trafikkmessig er Møhlenpris sko
les geografiske plassering ikke til
fredsstillende, da stor tungtrafikk di
rekte slår inn i barnas høreapparater
og forstyrrer undervisningen.

Kommunikasjon lærerne imellom,
og dermed det pedagogiske tilbudet
til barna, ville være svært mye bedre
dersom skolen var samlet i egne
lokaler.

Det vi I ikke bl i noen vansker for de
nåværende brukere av Hunstad sko
le, da skolestyret har skissert og for
mulert, via plangruppen, svært til
fredsstillende løsninger for dem.

Dersom bystyret ikke nå vedtar
skolestyrets innstilling i denne sa
ken, bør det være unødvendig å min
ne om at Bergen kommune fortsatt
er ansvarlig for å finne en egnet sko
le til de hørselshemmede. Det skal
også da være presisert at kravet om
egen skole nå er massivt og vil bli
stadig mer påtrengende dersom po
litikerne nå ikke skjærer gjennom og
yter de hørselshemmede barna den
rettferdighet de lenge har hatt krav
på.

Bergen 12.10.83,
Fore/dre/aget for

hørselshemmete barn

Frelsesarmeen, Oslo
Onsdag 30. november:

Adventsfest.
Alle sam/inger begynner kl. 19 (7) i
Jacob Aallsgt. 12, Oslo.

Ve/kammen!

Frelsesarmeen, Trondheim
Onsdag 30. november kl. 19:

Tenn lys kveld.
Onsdag 7. desember kl. 19:

AdventIlysfest m/utlodning.
Alle samvær holdes i HVEITA DAG
SENTER, Hvedingsveita 3, Hjertelig
ve/kammen til hygge og fellesskap.
Gud velsigne deg.

Vennlig hilsen
Haldis Kongevold

døveoffiser

Frelsesarmeen, Stavanger
Frelsesarmeens døvearbeid har dis
se hyggesamvær for døve høsten
1983, iSandsgt. 15, Stavange~
Tirsdag 29. nov. kl. 19,00.
Alle hilses hjertelig velkommen_
Nelly Dahlen - Serina Jørgensen

døveoffiserer

Døves Kulturdager
Forbundsstyret har bestemt at Dø
ves Kulturdager neste år skal gjen
nomføres i Sandefjord i helgen 2.-4.
november. Det betyr at det snart er
tid for våre kulturarbeidere å begyn
ne forberedelsene.

MØRE OG ROMSDAL
DØVEFOREN ING

JULEBORD
blir holdt på Maritim,

Hotell Noreg, i Alesund
lørdag 10. desember kl. 19.

Prisene er:
For medlemmer kr 170,- pr. per
son, for skoleeleverlpensjonister
kr 110,-, for ikkemedlemmer kr
200. For medlemmer som bor uten
bys, dekker foreningen reiseutgif
ter og overnatting. Men de som vil
ha enkeltrom, må betale et tillegg
på kr 85,- selv.

De som ønsker å være med, må gi
beskjed til Solveig Olsen. Siste
frist for påmelding er 28. novem
ber. Påmelding og penger sendes
til: Solveig Olsen, Molvær, 6030
Langevåg.



Også de døve i Nord-Trøndelag
kjemper for hørsels-annekset

I høst er det blitt tale om å legge ned hørselsannekset ved Namdal syke
hus. Dette annekset er blitt landskjent som en kombinasjon av servicesen
ter og barnehage/førskole for hørselshemmede barn i vår nordlige lands
del, noe av det beste som finnes her i landet. Mange har naturligvis prote
stert mot nedleggelse. Også Nord-Trøndelag Døveforening kjemper for at
hørselsannekset i Namsos skal fortsette. Foreningen har sendt følgende
brev til de ansvarlige i fylket og i kommunen:

Hørselsannekset må ikke legges ned!
Vi i Nord-Trøndelag Døveforening vil, så sterkt vi kan, appellere til de

bevilgende myndigheter om å la hørselsannekset i Namsos få fortsette som
nå. Vi hørselshemmede er vel de som i første rekke forstår hvor stort be
hov det er for et slikt tilbud.

Det er førskolebarn som har alle grader av hørselhemning som her får
sin første undervisning i kommunikasjon og sosialt samvær. De møter da
bedre forberedt til døveskoler og tunghørtskoier.

Foreldrene er også med på disse samlingene i Namsos. Hørselspeda
gogene gjør her en stor innsats for familiene med hørselshemmede barn.
Dette er eneste tilbud i sitt slag for de nordligste fylkene.

Vi kan ikke være bekjent av å legge ned et så møysommelig opparbei
det faglig senter for hørselshemmede barn.

Hørselsannekset kan ikke bare sees på som et førskoletilbud, men også
som et ressurssenter, der foreldrene vil bli hjulpet i sine kommunikasjons
vanskeligheter. Foreldrene får vite hvordan de skal snakke med barna,
og barna får de beste mulighetene til å gjøre seg forstått. Barna vil ellers

komme til grunnskolen med et minimalt ordforråd, ja kanskje intet ord
forråd i det hele tatt.

Nedleggelse av hørselsannekset betyr også nedleggelse av

arbeidsplasser.
Det må finnes plass innen de så omtalte økonomiske rammene. Hvorfor

skal det ramme de svakeste i samfunnet når det er snakk om nedskjærin
ger? - Når vi nevner ordet svak, så tenker vi i denne forbindelse på at
det gjelder en svak pressgruppe.

Hovedutvalget for helse- og sosialstellet i Nord-Trøndelag vedtok sy

kehUSSjefens budsjettforslag, selv om alle var enige om at det ble skåret
for drastisk ned.

Vi har prøvd med dette å bringe argumenter i marken for å påvirke
de som til slutt skal avgjøre hørselsanneksets skjebne.

Hovedutvalget for helse- og sosialstellet sier at de ikke kan lukke øyne
ne for de økonomiske problemene som har oppstått. - Vi ber dem da
om å holde øynene åpne for de i samfunnet som ber om så lite.

Kopi sendt:
Sykehussjefen i Nord-Trøndelag
Direktøren ved Namdal sykehus
Skolesjefen i Namsos
Namsos kommune

Willy Roel
Nord-Trøndelag Døveforening

Harald AasOlav Moen

Salg av forfriskninger.
Tombola med fruktgevinst.

lørdag 26. november kl. 17.
Sted: Nord-Norge foreningen

i Alesund, Strandgt. 20.

Entre kr 20,
Spis så mye du orker.

20. november kl. 11:
øystese kyrkja.

27. november kl. 11:
Døvekirken. Familiegudstjene
ste. Utdeling av «Min kirkebok»
til 4-åringene. Kirkekaffe.

4. desember kl. 11:
Arna kyrkje.

11. desember kl. 11:
ørsta kyrkje.

Alle gudstjenestene ved døveprest
Straume.

ml DØVEPRESTENE I ØSTIl
20. november kl. 11:

Døvekirken v/Sissel Haslehol m.
Konfirmantpresentasjon.
Askim kirke i Østfold v/Ingar
Hansen.

27. november kl. 11:
Døvekirken v/Annelin Bøttger.
Hedrum kirke i Vestfold v/Ingar
Hansen.

ALESUND DØVES
UNGDOMSKLUBB

arrangerer

REKEFEST

~~
Gudstjenester JI.

DØVEPRESTENE I VEST

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

Program:
Dans, musikk, underholdning.

I DØVEPRESTEN I SØRVEST I

I DØVEPRESTENE I NORDm
20. november kl. 11:

Døvekirken. Bispevisitas. Biskop
Kristen ~yrre Bremer og døvepre
stene Larsen og Johnsen. Natt
verd. Barnedåp. Offer til Hjem
met for Døve, Nordstrand.
Kirkekaffe.

3. desember kl. 11-15:
«Juleverksted» i døveforenin
gen v/Roald Larsen.
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Arsmøtet i Oslo
Oslo Døves Sportsklubb har flyttet
sitt årsmøte til tirsdag 6. desember.
Husk datoen! - sier Jarle Lid på te
lefon til Døves Tidsskrift.

Heiagjeng - heiagjeng:
Kom til Holmestrand!!

TA TUREN TIL HOLMESTRAND I
HELGEN 19.-20. NOVEMBER OG SE
150 DØVE BARN OG UNGE KON
KURRERE I NDI's NASJONALE
SKOLEMESTERSKAP I VOLLEY
BALL OG SVØMMING.

PROGRAM
Lørdag 19. november:

09.15 Offisiell åpning i Høyang
hallen.

Kampoppsett, volleyball:

Klasse 11·14 år:
09.30 Trondheim - Nedre Gausen
10.15 Skådalen - Ila
11.00 Nedre Gausen - Skådalen
11.45 Ila - Trondheim
12.30 Nedre Gausen - Ila
13.15 Trondheim - Skådalen

Klasse 18·20 år:
Bjørkåsen - Kongstein
Sandaker - Briskeby
Kongstein - Briskeby

Fotball·DM i Bergen
Det er en del feil i mitt referat fra DM
i fotball, og som jeg ber om å få
rettet:

Det står at veien gjennom Åsane
var stengt første dag, slik at bussen
måtte ta en lang omvei. - Nei, vei
en var ikke stengt, men sjåføren kjør
te en omvei fordi han visste det var
lang bilkø gjennom Åsane.

Oslo B-Bergen. Der står det at Fro
de Ristesund scoret på straffespark.
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Sandaker - Bjørkåsen
Briskeby - Bjørkåsen
Kongstein - Sandaker

Klasse 15-17 år er delt i to puljer med
vinnerne som spiller finale til slutt.

14.00 Møhlenpris - Vihov
Nedre Gausen - Skådalen

14.45 Briskeby - Møhlenpris
Skådalen - Ila

15.30 Vihov - Briskeby
Ila - Nedre Gausen

kl. 16.15 FINALE

18.30 Premieutdeling, hyggesamvær
på døveskolen.

Søndag 20. november
11.00 Svømmehallen i Høyanghallen

åpner.
12.00 Svømmekonkurranse.

1.50 m fri
2.50 m bryst
3.50 m rygg
4. 100 m bryst
5. stafett

Nei, det var ikke straffespark. Han
tok riktignok et straffespark også,
men det satte han høyt over.

Trondheim-Oslo B. Der står det at
keeper reddet mesterl ig et straffe
spark fra Trondheims Geir Olsen. 
Nei, Geir Olsen scoret på straffe
sparket.

Bergen-Oslo A. Der står det at Tor
stein Bernås scoret ved et lavt skudd
som suste i nettet. - Nei, det var et
høyt skudd, som gikk like under
tverrl iggeren.

Age Lauritzen.

_ SANDNES
"'----

Sandnes Døves Sportsklubb har mø
te en gang hver måned på Eldre
senteret.
Fredag 25. november:

Årsmøte.
Tirsdag 13. desember:

Julebord.

Jubileumskonkurranse
i luftgevær
Idrettsklubben Surd, Gøteborg, feiret
80 års jubileum med konkurranse i
luftgevær-skyting, 29. oktober.

Skyttere fra Danmark var invitert,
men uteble. Fra Norge deltok 3 fra
Oslo og 3 fra Stavanger. I alt var det
19 deltakere. Konkurransen ble holdt
i kjelleren på Høgsbo skytebane. Det
var meget varmt der inne, og resul
tatene forteller at det ga skytterne
problemer.

Etter konkurransen var det fest på
Børsen, en historisk bygning, og med
250 festkledde deltakere. Det var et
dobbelt-jubileum, for IK Surd, 80 år,
og Sveriges Døvas Idrottsforbund
feiret 70 år.

Resultater
Luftskyting 60 skudd

1. Erik Andresen, Oslo ..... _ 550
2. Lars Gunnar Møllefors, Surd 544

(svensk rekord)
3. Einar Jacobsen, Oslo 537
4. Bjørn Jerstad, Stavanger 531
5. Lars Petersen, S.K. Dacke 527
6. Bertil Posslid, S.K. Dacke 523
7. Jørgen Holden, Oslo 523

13. Egil Galte, Stavanger 463
17. Thor Inge Jacobsen, Stav 440

3 mannslag
1. Oslo-Døve 1610

(norsk døverek.)
2. IK Surd 1567
3. Trollhåttan 1473
4. Stavanger 1434
5. S.K. Dacke 1351

Einar Jacobsen.

SVAR
på spørsmålene på side 9:

1. Danmark.
2. En kvinnehater.
3. Bronse.
4. Matteus-evangel iet.
5. Et dyr.
6. Brit Pettersen, Norge.
7. To.
8. La Paz.
9. Ja.

10. Fredag 22. november 1963.
11. Donau.
12. Det var ubåten «Nautilus» i 1954.
13. Oslo.
14. Svart·trosten.
15. I 1865.



BERTEL O. STEEN AlS

Peugeot - Mercedes Benz

Billingstad Trelastutsalg
Trelast og bygningsplater

Lager: Billingstadsletten 28
Telefon 78 60 00

Carl Haugh AlS
Papir en gros

ø. Flatåsv. 4 C
7000 TRONDHEIM

Ringerikes Blad
Lokalavis for

Ringerike, Jevnaker og Hole

Tlf. 067/21 133
3500 HØNEFOSS

AlS JOTUNGRUPPEN

HELGELAND KJØLESERVICE

Boks 71 - 8651 MOSJØEN

Tlf. (087) 70318

Banken
for hele

landet
Oslo-Bergen
Bodø-Kristiansand
Sarpsborg·Tro~

Trondheim·Vadsø

OPEL
Solheim Isenkram AlS

Solheimsenteret

1473 SKARER

Olav Beisland
Kirkegt. 1

4800 ARENDAL

Forretningsbanken als
Kjøpmannsgt. 21 - 7500 STJØRDAL

Tlf. (07) 826422

Filial: Trondheim Lufthavn Værnes
Tlf. (076) 96422



PRIORITERT BLAD

Retur-adresse: Postboks 97 - 5001 BERGEN

Alb. Vestnes
6390 VESTNES

JERN- OG METALL VARER M.M.
Telefon ·80144· "80162

Einar Rasmussen
Gruppen

4600 KRISTIANSAND

Ingeniør A. Hamstad A.s
Ventilasjon· Varmluftsanlegg

Øvre Flatåsv. 4 D - 7079 FLATASEN
Telefon 07 . 983211

(1) WESSELS KABELFABRIKK AlS

- '. e.o. Lundsgate 56 . Postb. 681 T.. 3001 Drammen
.. Telet. '0381 8480 - Telex WEKAB n

AL KOMMUNE
3570 AL

Hugs åpning av AI Idrettshall
lørdag den 22/10-1983

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN

SKV STENE·KJELSBU·
VILSTER AlS

Utfører alt i stålkonstruksjoner

Seljeveien 10
1600 FREDRIKSTAD

Tlf.: (032) 35870

STAVANGER KJØTT AlS

En gros Forretning - Slakt

Telefon 521479 - 530969

STAVANGER

AlS HANSA NORD
Tlf. (072) 22 311

6300 ANDALSNES

Per Iglands Fabrikk Als
4890 GRIMSTAD

Manufaktur - Konfeksjon· Skotøy
6400 MOLDE

Betokem AlS

Industriveien 12, 1473 SKARER

Telefon (02) 70 17 23


