
BILDET:

Ved kulturdagene på Røros ble Leif
Gunnar Kvernberg overrakt et krus,
med takk for innsatsen i de 7 årene
han har sittet i Norges Døveforbunds
styre - 1976-83. Forbundsforman
nen, til venstre,takker.

(Foto: Gøsta Rougnø.)
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Byggearbeidet for den nye døveskolen vil komme igang i 1985 og være fullført etter
tre år. Det vil si at rektor Trygve Skjølberg kan se fram til å skru av dette skiltet ved
porten til Bispegata 9 B i løpet av høsten 1987.

(Foto: Red.)

November/Desember:
28·09: Skikurs på AI.

1984:
Mars:
10: AI folkehøyskole feirer 10 års

jubileum.
Mai/juni:
31-03: Norges Døveforbunds

landsmøte, Kristiansand.
Juli:
11-15: Sommertreff for døve i

Haugesund.
Augusi:
06-10: Nordisk kongress om spesial

undervisning, København.
November: .
02-04: Døves Kulturdager, i Sandefjord.

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

utdanning for døve, Manchester,
England.

Trondheim: Regjeringen ombestemte seg:
2 millioner til døveskole i Heimdal!!!

På 1984-budsjettet blir det en viktig
endring. Til døveskolen i Trondheim
blir det ført opp 2 mill. kroner. Dette
ble det enighet om før finansdebat
ten i Stortinget. På den måten slapp
regjeringen et storm-angrep på stats·
budsjettet. I et slikt angrep var det
klart at regjeringen ville tapt, fordi re
presentanter fra de borgerlige partie
ne ville stemt mot «sin egen» regjer
ing.

Døves Tidsskrift ringer rektor Tryg
ve Skjølberg dagen etter finansde
batten:

- Er det sikkert at dere får de to
millionene?

- Ja, og her på skolen har vi alle
rede feiret begivenheten med flag
ging og bløtkake!

- Hva går pengene til - det er vel
ikke nok til å begynne
byggearbeidet?

- Tomten i Heimdal koster 2,8
mill. kroner. Det er bevilget 1 million

tidligere, og som ikke er brukt. 11984
vil altså tomten bli kjøpt og betalt, og
vi kommer igang med romprogram
osv.

- Framdriftsplan?
- Den blir forsinket med ett år,

sammenlignet med innstillingen
som ble utarbeidet i vår.

- Det blir altså bare et års
utsettelse?

- Ja.
- Du mener at når Stortinget nå

har sagt A, så må Stortinget også si
B og C?

- Ja, det er helt klart. I 1985 vil
byggingen av elevhjemmene (inter
natene) i Heimdal bli satt igang. Det
blir 3 års byggetid, altså 1985·86-87,
så er hele byggearbeidet fullført og
den nye døveskolen vil stå ferdig slik
at vi helt kan flytte fra Bispegata, sier
en lykkelig Trygve Skjølberg i telefo
nen.

th·i·s.

ALESUND DØVES
UNGDOMSKLUBB

arrangerer

REKEFEST
lørdag 26. november kl. 17.

Sted: Nord-Norge foreningen
i Alesund, Strandgt. 20.

Entre kr 20,
Spis så mye du orker.

Program:
Dans, musikk, underholdning.

Salg av forfriskninger.
Tombola med fruktgevinst.

Nytt sommertreff
Haugesunds <dnternasjonale som
mertreff» for døve i fjor ga mersmak.
Saga-hotellene der har i samarbeid
med Haugaland Døveforening be
stemt seg for at det skal bl i som
mertreff også i 1984. Tidspunktet blir
fra onsdag 11. til søndag 15. juli.

Det kommer snart mer informa
sjon fra arrangørene.
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en kjærlighetshistorie av Mark Medoff

Slurv ikke med tegnspråket på TV, takk

I regi av Jon Heggedal leverer Oslo Nyes ensemble med
Mira Zuckermann og Per Jansen i spissen et spill som
varmer, morer og engasjerer.

OSLO

~
«STILLHETENS BARN»

P.s. Jeg slurver selv fælt når jeg
bruker tegnspråk. Ja, det gjør jeg!!!
Men dette var jo et offentlig program.

D.S.

trenger flere av. Vi fikk mange vikti
ge opplysninger og informasjoner.
Men dessverre var det mye som mun
net ut i dette at vi får vente og se 
«mens det arbeides med sakene».
Det er vi jo vant til.

it.

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.

Spesialhilsen 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.

brukte tegn i TV-programmet var det
vanskelig å forstå, faktisk. Når man
vet den korrekte måten å bruket teg
nene på, og så ser hvordan enkelte
brukte dem på TV, så kan en bli sit
tende undrende. Hører vi med kinnet
eller haken? Tegnet for døv skal jo .
gå inn mot øret, ikke mot kinn eller
hake slik som vi noen ganger så på

I TV. Et annet eksempel - tegnet for
kurs: Der skal jo de samlede finger
tuppene føres til tinningenlpannen.
I programmet ble fingrene ført opp i
nærheten av skulderen!

Jeg skal nøye meg med dette, men
jeg kunne nevnt flere eksempler på
slurvet bruk av tegn. Hvis man me
ner å bruke tegnene diskret, så kan
man jo gjøre det på den måten. Men
ellers er «kruseduller» av dette sla
get uheldig, dekan drukne meningen
og bevirke misforståelser. Særlig i et
TV-program som dette bør man føl
ge regelen: «Et ord er et ord, og et
tegn er et tegn.» Akkurat som det er
viktig å tale tydelig, er det viktig å
bruke tegnspråket tydelig, iallfall når
det dreier seg om et TV-program.

Ja, dette var nok «en grusom sal
ve», men ...

Ellers var dette et program som vi

TV-programmet 31. oktober om døv
blitte var fint, men jeg satt igjen med
noen tanker som jeg gjerne vil dele
med leserne.

For det første: De døvblitte som
var med i programmet var alle blitt
døve plutselig. Noen av dem kunne
også bruke høreapparat, så det var
kanskje ikke riktig å si at de er døve.
Jeg synes det manglet noe, kanskje
om den vanligste typen døvblitte 
vi som har brukt høreapparat i lang
tid og så en dag mister den aller si
ste rest av hørsel. For oss stiller sa
ken seg annerledes enn det som
kom fram på TV. For oss har høreap
parat og munnavlesning vært rednin·
gen. Så faller høreapparatet ut, og vi
klarer oss ikke med munnavlesning
alene, - vi må få tegnspråk til hjelp
for munnavlesningen. Det er litt av
en omstilling! - Det er greit å snak
ke om hørselshemmede, og det var
de 4 «døvblitte» i programmet. Men
de som har en hørselsrest som gjør
at de klarer seg bra med apparat og
munnavlesning, - er de døve? 
Selv måtte jeg bli helt døv før det ble
tale om tegnspråk. Men nå vil jeg ik
ke være uten tegn.

For det andre: Enkelte av de som

På forestillingene 1. og 2. desember samt 18., 27. og 28.
januar tolker Seppo Dyrseth for døve. Disse dagene har vi
satt av et antall plasser for døve slik at man får maksimalt
utbytte av tolkingen og av forestillingen.

Billetter til disse fem forestillingene kan nå bestilles
direkte fra salgsavdelingen i tlf. 42.90.75.

AI-jubileum
Det nærmer seg 10 års jubileum på
AI. Det er 10 år siden skolen ble åp
net. Blir det jubileums-feiring?

Ja, det er nå bestemt at skolen
skal feire sitt 10 års jubileum 10.
mars 1984.
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Foreningen Norges Døvblinde
Dagsenteret for døvblinde holder julemesse i Tøyen fritidsklubb,
Økernveien 9, Tøyensenteret, torsdag 1. desember kl. 10-18. Utlodning
og salg av arbeider i søm, strikking, veving, tre, mm.

Kaffe og kaker kan fås kjøpt.

Pass deg for inkasso
Hvis du skylder noe, og ikke klarer å betale
i rett tid, så kanskje du får krav fra et
inkasso-selskap. Da bør du straks ta kontakt
med firmaet som du har gjeld til, eller
inkasso-selskapet, så kanskje du får en ri
melig ordning. - Det er juridisk konsulent
Jon E. Orrem som sier dette.

Et inkasso-selskap er et firma som over
tar gjelds-krav. Selskapet legger på 12%
vanligvis, men det hender også at de tar
15-18%. På den måten risikerer du at gjel
den din blir mye høyere. Inkasso-selskapet
går hardt på deg. Det hjelper ikke å unnskyl
de med arbeidsløshet eller andre vanskelig
heter, hvis du er sent ute.

Altså: Ta kontakt så fort som mulig hvis
du har problemer med å betale noe. Det straf
fer seg å vente!

Nyrestein-knuser
Regjeringen har bedt Stortinget om fullmakt
til å bestille en nyrestein-knuser. En slik ma
skin kan helbrede 1.500-1.600 personer for
nyrestein pr. år på en meget lettvint måte,
uten operasjon. I Norge er det ca. 2.500 per
soner som blir operert for nyrestein pr. år.

Vi kan regne med at nyresteinknuseren
kommer til landet ved slutten av neste år. Det
er ikke bestemt hvor den skal plasseres, men
det blir trolig i Oslo eller Bergen.

Hardt for Willoch
Kielland-plattformen ga statsminister Willoch
et stort problem i siste øyeblikk. Stortinget
måtte ta avstemning om plattformen skulle
hogges opp eller senkes. Da var allerede
plattformen på vei for å bli senket.

Det var uklart om Senterpartiet ville støtte
regjeringen i denne saken. Willoch tok en ti
mes møte med regjerings-partiene før av
stemningen. Han gjorde det klart at han vil
le gå av hvis regjeringen tapte saken. - Et
terpå ble det avstemning, og Willoch fikk fler
tall 68-60 stemmer.

Nå er «Alexander L. Kielland» senket på
700 meters dyp i Nedstrandsfjorden ved Sta
vanger, over 31J2 år etter den store ulykken.

Influensa-vaksine
Vi kan bli vaksinert mot influensa. Men slik
vaksinering holder ikke lenge, bare for ett år,
og anbefales ikke for alle. Legene anbefaler
influensa-vaksinering bare for eldre menne
sker og folk med svak helse, som ikke så
godt tåler en vanlig influensa.

Hvis du ønsker å bli vaksinert mot influen
sa, så kan helsesøster eller din lege ordne
det.

Influensa er mest vanlig i tiden januar
mars.

Ikke tenk på olje-jobb
Det blir ikke mange som får «olje-jobb» i åre
ne framover. Mange som tar seg en utdan
nelse med tanke på å få arbeid i olje
industrien, vil bli skuffet. Bare en av femti
som tar slik utdanning, kan regne med jobb.

Ca. 50.000 personer har i dag arbeid som
er knyttet til olje-virksomheten. Dette tallet
vil ikke øke mye i årene framover, og det er
mest yngre folk i disse jobbene. Derfor kan
det bli lenge å vente til det blir ledige plas
ser etter noen som blir pensjonert.

- Men de beste har vi alltid bruk for, sier
Håkon Lavik i Statoil. Han mener altså at det
blir hard konkurranse om få ledige jobber i
årene framover.

Haugaland Døveforening
arrangerer

JULEBORD
9. desember kl. 19
på Saga Maritim.

Påmelding senest en uke i for
veien til Inger Knutsen, Olav
Aukrustsgt. 7, 5500 Hauge
sund, eller tlf. (047) 12705.

Blir vi utsolgt?
Juleheftet «Døves Jul» er trykt i 10.000
eksemplarer. Bestillingene har kom
met jevnt. Pr. 15. november var det
sendt ut 6.600 hefter til selgere. Betyr
det at vi blir utsolgt? - Kom med di
ne bestillinger, til Norges Døveforbund,
Postboks 97, 5001 Bergen. Eller ta kon
takt med nærmeste døveforening 
hvor du kan få kjøpe hefter eller tilby
deg å hjelpe til med salget. Det kan bli
gode penger å tjene til jul!

Kalenderen - Døves kalender 1984
- går det også bra med. Det er trykt
1.000 kalendere. Pr. 15. november var
det kommet bestilling på i alt 635 ka
lendere. - Men vi vil gjerne bli utsolgt,
så kom med flere bestillinger, til sam
me adresse som er nevnt ovenfor.

Også grupper for barn
i Døvekirken i Oslo
Har du lyst til å være sammen med an
dre døve og tunghørte i fritiden? Har
du lyst til å være et annet sted enn på
internat om ettermiddagen? Har du
lyst til å lære om kirken og Gud og Je
sus? Går du i 1.-6. klasse på skolen?

- Hvis du kan svare «ja» på disse
spørsmålene, så kom til Døvekirken.

I Døvekirken har vi grupper for barn
som går i 1.-6. klasse. De yngste mø
tes hver mandag kl. 16,30-18,00, de eld
ste møtes hver torsdag til samme tid.
Det er Randi Christensen og Hanne Pe
dersen som er ledere nå.

Hva gjør vi i disse gruppene? Jo,
lederne prater med barna, det er mime
og drama, og barna tegner og former
og leker. Hvis du har lyst til å være
med, så kom! Hvis du vil, kan du ta
kontakt med døvekateketen først.
(Døvekateket Annelin Bøttger, Fager
borggt. 12, Oslo 3. Telefon kontor:
46 20 46, privat: 02 - 14 46 61.)

A.B.

(Illustrasjonen er gjengitt med tillatelse
fra Triangelforlaget.)

Skal du se skuespillet
«Stillhetens barn?»
Det er sikkert mange, også utenfor
Oslo, som har lyst å se dette teater
stykket med Mira Zuckermann i den
kvinnelige hovedrollen.

I annonsen fra Oslo Nye (på side 4)
kan du se hvilke dager det er avsatt
plasser for døve, og hvor det er tolk
med. Hvis du vil bestille billett(er) til en
forestilling, så kan du skrive eller rin
ge til Oslo Nye Teater, Rosenkrantzgt.
10-1, Oslo 1. Tlf.: 02/429075.

Forestillingene varer i vel2 timer og
begynner kl. 20 alle dager unntatt lør
dag, da de begynner kl. 18.

Billettpris: Kr 60,- for de plassene
som anbefales for hørselshemmede.
Trygdede betaler halv pris. For dem
som bruker høreapparat, finnes det in
frarødt anlegg i teatret, får Døves
Tidsskrift opplyst fra salgsavdelin
gen.
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TIL PALERMO
del 4)

lærerne hos oss har fått sin utdan
nelse i Manchester, England, hvor de
er blitt overbevist om at den rene ta
lemetode er det riktige. Jeg kommer
ingen vei!

En svensk herre får ordet. Til tross
for enorm framgang på elektro-aku
stikkens område, så brukes fremde
les tegnspråk over hele'~erden, sier
han. - Men vi må ikke komme i den
situasjon at døve får valget mellom
«å snakke el/er bruke tegnspråk».
Hvis vi går for langt med å bruke
tegnspråk, kan resultatet bli at døve
ikke lærer å snakke. Vi kan da ven
de tilbake til den tiden da de døve var
døvstumme. Døve vil i så fall bli iso
lert i samfunnet, og det ønsker vel in
gen av oss?

(Mannen får kraftig applaus. Jeg
føler meg forvirret. Dette var et svært
uventet innlegg, og så fra Sveri
ge .. . )

Rolf Hansen i samtale med den kvinnelige hørende døvelæreren fra Malta, mens den
finske forbundsformannen, Runa Savisaari, smiler lurt i midten. Kanskje han synes
det er merkelig at Rolf bruker tegnspråk til en dame som ikke kan tegnspråk?

(Foto: Red.)

Ikke alene i verden
Lørdag 2. juli blir en hard dag. Arbei
det begynner for alvor. De fleste av
oss velger å følge emnet kommuni
kasjon. Her blir det vel tegnspråk
debatt? Toralf velger kulturarbeidet.
Så må vi dele tolkene. Vi norske ten
ker: Når tolken vår trenger hvil, kan
vi følge den danske eller den sven
ske tolken. Dansken Søndergaard og
italieneren Sonora, begge døve, le
der møtet, som starter med kommu
nikasjons-svikt! Høyttaleranlegget
fusker.

Sonora: Kommunikasjon er infor
masjon mellom mennesker, når to el
ler flere snakker sammen. Kommu
nikasjon gir oss nye kunnskaper og
erfaringer. Kommunikasjon er en
nødvendighet, for vi er ikke alene i
verden. Vi må kommunisere med res
ten av verden. Vi må få informasjon
om utviklingen omkring oss. Verden
forandrer seg stadig. Et nytt ord er
kommunikologi - kommunikasjon
mellom oss og samfunnet.

Hørende må forstå oss
Sonora kommer til poenget: Hvis
hørende skal forstå oss, nytter det ik
ke bare å bruke tegn. Vi må også bru
ke ord. Vi ønsker å bli integrert i sam
funnet. Vår nonverbale kommunika
sjon er til hjelp for den verbale, me
ner Sonora, altså må tegnspråket
være til støtte for talespråket. - I
mange land får døve offentlig infor
masjon gjennom tekstede TV-pro
grammer. Dette er til hjelp bare på
betingelse av at vi behersker skrift
språket. Skal vi nå fram til offentlig
heten med våre ønsker, så må vi og
så beherske en mer presis kommu-
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nikasjonsform enn tegnspråket ale
ne, vi må satse på «total kommuni
kasjon» som vår samtaleform. Men
det er samtidig viktig at våre profe
sjonelle tolker og oversettere lærer
å forstå oss når vi bruker nonverbal
kommunikasjon (slik vi døve bruker
tegnspråk oss imellom).

..Jeg har forsøkt ... »

Døvelæreren ved vår side, fra Malta,
tar ordet: Det er 25 år siden vi fikk dø
veskole på Malta. Døveorganisasjo
nen hos oss er 10 år gammel. Jeg har
forsøkt å gi tegnspråket innpass i un
dervisningen, men forgjeves. Døve-

Ønsker internasjonalt tegnspråk
En deltaker fra Mongolia forteller at
døveundervisningen har stor fram
gang i hans hjemland. Men de døve
bor spredt. Dette gjør det vanskelig
å utvikle tegnspråket. Døve i mange
land er i samme situasjon. Det ville
vært til stor hjelp om man hadde et
internasjonalt tegnspråk å tilby, så
slapp man et stort arbeid med å ut
vikle et eget nasjonalt tegnspråk. Da
ville det også bli lettere og lettere for
døve å forstå hverandre ved fram
tidige verdenskongresser.

Lars Wallin, Sverige, protesterer
mot hva hans landsmann sa i forri-



Det begynner å bli vanlig med to tolker som samarbeider. Her ser vi to japanske tol
ker. Han som sitter, får engelsk inn i ørene gjennom hodetelefonen, og han overset
ter til japansk tale til tolken som står og som bruker japansk tegnspråk. Han som
sitter kan ikke tegnspråk. På scenen ser vi Solveig Kathinka Pedersen, som tolker
for oss norske. Rett foran/nedenfor henne (se dameskoen!) sitter Eva-Signe Falken·
berg, som følger med og hjelper til hvis Solveig blir stående fast. Slik byttet de om,
omtrent hver halvtime. )

(Pressefoto.
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Den 80 år gamle tidligere formann i det
spanske døveforbundet, Jean Luis Mar
roquin Cabiedas, slik Kåre Høgsve så
ham.

ge innlegg. Den orale metode har
mer isolert enn integrert de døve.
Oralismen har vært mer til skade enn
til gagn, sier han. Og han blir fulgt
opp av Lars-Åke Wikstrøm, som sier
at hans landsmann ikke kjenner fak
ta og heller ikke har nok kjennskap
til tegnspråket til at han kan uttale
seg som han gjorde.

Usynlig kultur
Amerikansk lærer: Døve kan lære
tale- og skriftspråk bedre gjennom
tegnspråk i undervisningen. Mer
bruk av håndalfabetet er også en god
løsning.

Italiener: Vi kan ikke si at den el
ler den metoden er den rette. Døve
barn er forskjellige. Metoden må til
passes etter det enkelte barnets for
utsetninger.

Døv sveitser: Mangel på kommu
nikasjon og kulturopplevelse skaper
isolasjon. Kommunikasjon lærer vi
gjennom å etterligne andre. For dø
ve blir en stor del av de hørendes
kultur usynlig. For sterk konsentra
sjon om tegnspråk fører til at vi får
enda mindre utbytte av de hørendes
kultur. Vi døve må ikke være så opp.
tatt av egne problemer. Vi er en del
av det store samfunnet, og vi må væ
re aktive i samfunnet. Men døve må
selvfølgelig ikke bli nektet å bruke
tegnspråk, og vi har selvfølgelig rett
til egne kultur-aktiviteter. Vårt behov
er individuelt. Vi må bare passe på
at vi ikke blir gående i vår egen lille
verden. Vi må stadig kommunisere
også med de hørendes verden, og vi
må prøve å justere oss selv i forhol
det til samfunnet og verdenskultu
ren.

((Forbudet opphevet»
Til for få år siden var tegnspråket for
budt i døveundervisningen i de tysk
talende land, fortsetter sveitseren.

- Slik var det også i den tysk
talende del av Sveits. Forbudet brem
set på utviklingen av tegnspråket og
kulturlivet blant de døve. Nå har man
innsett behovet for normering av
tegnspråket. Det har vært vanskelig
for døve i Sveits å gjennomføre kon
feranser o.l. på landsplan, fordi tegn
språket er så forskjellig. På døvefor
bundets landsmøte i år ble det ved
tatt at kulturarbeidet skal prioriteres
høyest. Forbundet ønsker også
ckommunikologill som fag i døveun
dervisningen. Man ønsker at høren
de skal lære tegnspråk og så bruke
sin lærdom i døveskolene og andre
institusjoner for døve.

((Føler meg fortapt . .. »
En fra Ugandas døveforbund: Hos
oss er det meget vanskelig å få un
dervisning og utdannelse som gjør
det mulig å kommunisere med res
ten av verden. Jeg har deltatt en del
internasjonalt. Mitt inntrykk er at
tegnspråk gir bedre grunnlag for
kommunikasjon enn oralismen.
Militær-styret i Uganda har gjort det

vanskelig for døveorganisasjonen.
Nå er det heldigvis blitt mer norma
le forhold. Døveforbundet er åpent
for hjelp fra andre land, og vi trenger
hjelp.

Dame fra Tanzania: Vi vil bruke
den beste metoden, og derfor har vi
valgt oralismen (den rene talemeto
den). Her er jeg med internasjonalt
for første gang, og jeg føler meg helt
fortapt når så mange snakker om
tegnspråk. Situasjonen er jo at de
fleste i alle land er hørende. Derfor
er det viktigst at døve lærer å kom
munisere med hørende. Vi trenger
folk som kan gi oss konstruktive ide
er om hvordan vi skal nå dette.målet.

Døve barns språk
Danske Ritva Bergmann forteller om
sine erfaringer som døv mor til to dø
ve barn. Hun har studert barnas
språkutvikling gjennom bruk av tegn
språk fra de var spebarn. Begge var
døvfødte. Til begge begynte foreldre·
ne straks å bruke tegnspråk. De opp·
daget at det er tre stadier i det døve
barnets språkutvikling:
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,De døves blad har økonomisk problem

a) Pludringen, samme for
døv/hørende.

b) Eget baby-språk, baby-tegn, det
vil si et tegnspråk som bare for
eldrene kan forstå, fra 7-8 måne
ders alder.

c) Bruk av tegn som foreldrene bru
ker, og som andre også forstår,
altså «riktig» utførelse av tegn
språk.

Ved 13 måneders alder kunne søn
nen bruke 24 tegn, mens datteren
ved samme alder behersket 17 tegn.
- Ved 20 måneders alder: Sønnen
170 tegn, datteren 125.

Ved 14 måneders alder begynte
barna å bruke to ords kombinasjoner
(med tegn). Barna begynte også å
bruke varierte tegn for eksempel for
forskjellige bilmodeller og hundera
ser, men også forskjellige tegn for
ett og samme ord, f.eks. vann. Dette
er helt i samsvar med hørende barns
språkutvikling.

Ikke apekatt-språk
Dame fra Grekenland: Ritvas oppda
gelser kan få stor betydning. For bar
net er det viktig å få tidlig forståelse
for at hans språk er godtatt. Det dø
ve barnet må få vite at hans språk ik
ke er et apekatt-språk. - Vanlig reg
ner vi med at et hørende barn ved 2
års alder har 200 ord. Hvis et døvt
barn på 20 måneder behersker 175
tegn, betyr det helt normal
språkutvikling.

Brita Bergmann, Sverige: Jeg vil ik
ke at tegnspåket verken skal forand
res eller utvikles, for jeg mener at det
er godt nok. - Hun fortalte at det nå
er døve studenter ved universitetet i
Stockholm som får undervisning på
tegnspråk. Ikke med tOlk, men direk
te på sitt språk, som de hørende får
det på sitt. - Ikke alle land har
egentlige døvemiljøer, men der hvor
man har døveorganisasjon, er tegn
språket meget viktig. Døve er ikke in
teressert i graden og arten av hveran
dres hørselstap, men er mer opptatt
av forskjellen i tegnspråk, f.eks. om
man bruker det som egentlig døv, el
ler som døvbl itt.

Tro på sitt språk
De fleste døve er glad i sitt eget tegn
språk og føler seg avslappet i et mil
jø som bruker dette tegnspråket.
Men av og til har jeg inntrykk av at
døve selv ikke har tro på sitt eget
tegnspråk, sier Brita. - Døve behøver
ikke å gå utenfor sitt eget land for å
lære tegnspråk. Bare døve selv er vir
kelige eksperter på dette språket.
Jeg tror tegnspråkforskningen ville
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gitt andre resultater hvis det var ba
re hørende som forsket, alene. Det er
et meget komplisert emne å forske
i. Vi ser f.eks. at tegn forandres når
de brukes sammen med tale. - Hun
oppfordret alle lands døveforbund til
å begynne å forske i tegnspråket. Ta
dette alvorlig! Vis at dere har tro på
det språket som døve bruker daglig
i samtale seg imellom! sa hun.

Spørsmål fra England: Hvis man
bruker tegnspråk i undervisningen,
hvordan lærer da barna å lese? På
skolen kan læreren stadig oversette
til tegnspråk, slik at barna får vite
hva det står i bøkene. Men hva når
de må klare seg på egen hånd? 
Bri,ta svarer: Det er ikke så vanske
lig. Man får først med tegnspråket et
grunnlag å bygge på, og så lærer
man å lese og skrive på dette grunn
laget.

Forts. neste nr.

SAGT
En ærlig mann er det fineste Gud har
skapt. Alexander Pope.

Redaktøren for De døves blad, Asgeir
Straume, forsøker her å smile, men han
synes det er vanskelig å få til et smil med
tanke på bladets økonomiske problemer.

(Foto: Red.)

En av leserne av «De døves blad»
skriver følgende i et brev: «Og - når
kommer «De døves blad» - oktober
nr.?»

Det er sikkert mange som venter
på «De døves blad» - de er også
glad i «De døves blad», skjønner du.

Arbeidet med «De døves blad» har
gjennom tidene gått i bølgedaler. No
en år var bladet helt borte; med Gud
mund Dueland som hovedprest kom
«De døves blad» på nytt.

15 SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hva heter grensefjorden mellom
Norge og Sverige ved Halden?

2. Hvor mange kvadratmeter er det
i et hektar?

3. Når var den berømte D-dagen?
4. Hva bruker man et manometer

til?
5. Vet du hva hickory er?
6. Hvilke farger er det i det greske

flagget?
7. Ligger Falklandsøyene i Stilleha·

vet?
8. Er krom et metall?
9. Er fluor et grunnstoff?

10. Hvilke metaller finnes i jordens
indre?

11. Hvilken sport forbinder du med
Frode Rønning?

12. Fra hvilket land kommer biler
med kjennetegn A?

13. Hva lages corn flakes av?
14. Når sover flaggermusen?
15. Hvor utkommer avisen «Dagning

en»?
Svarene finner du på side 14.

Ved siste redaktørskifte «flyttet
bladet hjem - til Døves Trykkeri».
Resultatet i dag er meget hurtig tryk
king - og ypperlig veiledning og
service.

Elever ved Yrkesskolen for døve,
Bjørkåsen, sørger for at navn og ad
resse kommer på. Og så begynner
problemene for alvor!

POSTVERKET. Siste nr. av «De dø
ves blad» ble liggende på postkonto
ret meget lenge - fordi det ikke var
nok penger i kassen til å betale
portoen!

Altså: Vi har et blad, vi har stoff
fordi ikke minst døve selv er flittige
bidragsytere. Vi har stoff fra hele lan
det. Vi trykker bilder - vi gir glimt
fra det som skjer. Vi har et ypperlig
samarbeid med Døves Trykkeri. Elev
ene ved Bjørkåsen adresserer.

Og: «De døves blad» henger i en
meget tynn tråd med tanke på frem
tiden. Den tynne tråden heter penger.

Spørsmålet vi da stiller her gjen
nom «storebror» Døves Tidsskrift er:
Ønsker døve rundt om i landet at «De
døves blad» fortsatt skal komme?

Hvis svaret er ja, trenger vi hjelp
gjennom postgirokonto nr. 5 30 56 36,
Postboks 69, Nordstrand, Oslo 11.

Asgeir Straume
redaktør.



Anne Fol/and om videreutdanning:

HARDT, MEN MORSOMT.' OG LÆRERIKT

På Røros, under kulturdagene,
snakket jeg mye med Anne Oddveig
Folland. Og jeg kunne gratulere An
ne med vel overstått eksamen fra
Sandaker videregående skole, våren
-83.

Anne Oddveig er født i 1945. Hun
gikk på døveskolen i Trondheim i 8
år og på yrkesskolen i Stavanger i 2
år. I dag er Anne gift med Kjell, og
de har to gutter, på 14 og 18 år. Fa
milien bor i rekkehus i Drammen, og
der har de en liten hageflekk som An
ne liker å pusle med i ledige stunder.

Jeg spø'r Anne om hun er aktiv på
kulturdagene?

- Nei, jeg reiser som turist den
ne gangen. Jeg har vært for opptatt
med lekser og forberedelser til eksa
men til å få tid til å trene til kultur
dagene, legger hun til.

Ville lære mer
- Har du vært ute i arbeidslivet

tidligere, Anne?
- Ja, etter at jeg hadde vært

hjemme med barna, da de var små,
begynte jeg i arbeid ute.

- Hva slags arbeid hadde du?
- Jeg begynte som punchedame

i 1975, men etter 5 år med samme ar
beid, ønsket jeg andre arbeids
oppgaver - innen samme bedrift.

Men mulighetene var små p.g.a. at
jeg ikke kan benytte telefon.

- Hva gjorde du da?
- Jeg bestemte meg for å lære

mer, jeg følte at livet fløy fra meg i
et arbeid hvor jeg ikke fikk bruke meg
selv fullt ut.

Fikk ideen på AI
- Hva fikk deg til å sette deg på

skolebenken igjen?
- Jeg deltok på et kurs på AI, og

der ble det diskusjon om utdannel
se. Under diskusjonen kom det fram
at det finnes videregående skoletil
bud for voksne døve. Det ble også
snakket om den nye tolkordningen,
at døve har rett til tolk under utdan
nelse. Dette ga meg blod på tann, og
jeg søkte om plass på Sandaker.

INTERVJU:
UNNI GRAN
OSLO

Trengte døve skolekamerater
- Men hvorfor valgte du å gå på

skole i Oslo, og ikke i Drammen?
- På Sandaker er det flere døve

elever, og jeg ville helst være i et
døvemiljø.

Anne forteller at hun alltid har
vært sammen med døve. Hun var
redd for at hvis hun skulle gå på sko
le i Drammen, med tOlk, ville hun fort
miste motet. - For det er vanskelig
å gjennomføre skolegang når man ik
ke har døve skolekamerater å støtte
seg til, sier Anne. - Døve trives best
sammen med andre som snakker
samme språk, mener hun.

Det var hardt
- Var det ikke hardt likevel å gjen

nomføre den 3-årige utdannelsen?
- Jo, nikker Anne, - HI tider var

det hardt. Men jeg fikk god hjelp av
min mann, Kjell, med husarbeid, og

han ble jo også interessert mitt
skolearbeid.

Lærerikt og morsomt
- Det ble vel mye reising i de tre

årene?
- Ja, og det var mye å lese. Men

jeg er glad for at jeg klarte eksa
menskravene på allmennfaglinjen,
på samme nivå som hørende. Livet
mitt er blitt mer meningsfylt, og jeg
har fått noe å jobbe for, sier Anne.
- Og det har vært lærerikt og
morsomt!

Russefeiring
- Feiret du russetiden?
- Nei, ikke på vanlig måte. Iste-

denfor tok jeg og to venninner, An
ny Ødegård og Anne Grethe Vold, en
tur «over there». Vi reiste på kryss og
tvers i Amerika, og var borte i en må
ned. Vi var også innom høgskolen for
døve, Gallaudet.

Vil bli faglærer
- Hva gjør du nå?
- I høst kom jeg inn på Statens

lærerhøgskole i forming. Det er en
3-årig utdannelse.

- Savner du «døvemiljøet»?
- Ja, det er klart, men jeg er for-

nøyd likevel. Når jeg blir ferdig der,
kan jeg bli faglærer i forming. Da kan
jeg undervise døve barn/ungdommer
på døveskoler eller på videregående
skole, i forming.

- D,a ønsker jeg deg lykke til vi
dere med utdanningen, Anne.

Nå er det sikkert noen som lurer
på hva voksenopplæring for døve er
for noe. Det vil si at døve som har fått
lite skolegang, nå har muligheten til
å utdanne seg videre. Voksenopplæ
ring er for alle, både hørende og dø
ve, og gir rett til videreutdanning for
voksne på lik linje med ungdommer.

Ingen er for gammel til å lære.
- Man kan hvis man vil. Takket være

tolkordningen har døve i dag mulig
heter til å skolere seg for det yrket
de ønsker.

Det er aldri for sent. Grip sjansen!

OPEL STØTT DØVESAKEN!
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NYTT; FRA FORENINGEN'E

ØSTFOLD Døves Ungdomsgruppe
10.12 lø: Julebord. AUST·AGDER

_ STAVANGER,_

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.
Onsdag 14. desember:

Julemøte.
Fredag 16. desember:

Julebord.

Årsfest
i Døvesenteret, Arendal, fredag 25.
noy.ember, kl. 19.

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

November:
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.
05. ma: Bridge.
08. to: Døveforeningen.
10. lø: Døveforeningen, årsfest.
12. ma: Bridge.
15. to: Døveforeningen, siste før jul.
18. sø: SDIF, jule-bingo.

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

_ HAUGALAND _

_ VEST·AGDER III
Torsdag 8. desbr.:

Julebord.
Møtested: Kompasshuset. Tid: Kl. 19.

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

9. desember:
Julebord.

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

DRAMMEN

VESTFOLD

TELEMARK

Døvegudstjeneste
Søndag 27. november kl. 11.

Hedrum Kirke. Kirkekaffe.

BASAREN
fortsetter i Oslo Døveforenings lokaler,
Sven Brunsgate 7:

lørdag 26. november kl. 11-18.
Trekl')ing lørdag 26. nov. kl. 18. Aresalg.
Kaffesalg. Mange fine gevinster. Støtt ba- .
saren i Oslo Døveforening!

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.

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

Lørenskog Døveforening
Kurland grendehus, Holenvn. 31, 2006 Lø
venstad. Alle møter begynner kl. 19.00.
Søndag 18. desember: Julefest kl. 16-20.

Døves Menighet
04.12 sø: Menighetsfest.
08.12 to: Apent hus for alle.
24.12 lø: Middag i døvekirken.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

Desember:
Fred. 02. Sammenkomst.
Mand. 05.Styremøte.
Tirs. 06. Pensjonist-treff.
Fred. 09. Sammenkomst.
Lørd. 10. Julebord (pensjonist

gruppen?).
Fred. 16. Sammenkomst.

November:
Fred. 25. Sammenkomst.

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

OPPLAND

HEDMARK

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

17. desember:
Styre~ og medlemsmøte på st. Olav
Hotell, Sarpsborg.

7. januar:
Nyttårsfest, Victoria Hotell,
Fredrikstad.

Styremøtene begynner kl. 11 og med
lemsmøtene kl. 13.

Desember:
02: Hamar Døves Idrettslag har

årsmøte.
10: Julebord kl. 18 på feriehjemmet.

(Se annonse.)
31: Fest på Mjøsgløtt.

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

Nyttårsfesten
på Victoria Hotell, Fredrikstad, begyn
ner kl. 16, og alle er hjertelig velkom·
men. (Se annonsen i DT nr. 45.)

November:
25. fr: Fotokveld.
29. ti: Tegnspråkkursavslutning i

døveforeningen.
Bridge.

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

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

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

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

Bridge.
07. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
08. to: Døveforeningen er åpen.
09. fr: Julebord for Kvinneforeningen.
10. lø: Julebord for Ungdomsgruppa.
13. ti: Bridge.
14. on: Julebord for pensjonister.

Julebord for døvblitte.
15. to: Luciafest i døveforeningen

v/Døves Menighet.
17. lø: Julebord for Sportsklubben.
20. ti: Bridge.
22. to: Kulturkveld i døveforeningen.
31. lø: Nyårsfest.

Kontaktklubben for døvblinde
07.12 on: Julebord på Kaldbakken,

Høyres Hus.
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__ BERGEN"

November:
25. fr: Døves Idrettsklubb har ÅRS

MØTE kl. 18.
Døvblitte i storsalen.

27. sø: Barnetreff i storsalen kl. 15,30.
28. rna: Tegnspråkkurs kl. 19.
29. ti: Eldretreff kl. 11-14.

Bridgeklubben spiller kl. 18,30.
30. on: Hobbytreff kl. 10-13.

Desember:
01. to: Kulturkveld kl. 20. Besøk av lig

ningssekretær Rune Skutle.
Emne: Skattefri banksparing og
andre fradragsmuligheter.

02. fr: Tegnspråklærerne har «julemø
te» i storsalen kl. 19.

05. rna: Kulturutvalget har møte kl. 19.
06. ti: Bridgeklubben spiller kl. 18,30.

Dameklubben har hyggekveld.
07. on: Formannsmøte kl. 19,30.
08. to: Storsalen er åpen.
09. fr: Døvblitte har julesammen

komst.
13. ti: Dameklubben har styremøte.
15. to: Døveforeningen arr. JULE

BORD i storsalen kl. 19.
Entre.

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

Døves Misjonsforening
har møte på Velferdsenteret i døvefore
ningen, fredag 2. desember kl. 19,30.

_MØRE OG ROMSDAL_

November:
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.)_I TRONDHEIM III
November:
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.

_ NORD·TRØNDELAG Il
STJØRDAL:
Fred. 25. nov.:

Tegnspråkavslutning, Sanitetshuset,
Stjørdal.

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

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

STEINKJER:
Tirs. 6. des.:

Hyggekveld, Samfunnshuset,
Steinkjer.

II1II TROMSØ laIIII
Onsdag 30. november:

Bingo.
Fredag 9. desember:

Julefest.
Onsdag 14. desember:

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

~~
Gudstjenester ~fI ~

1lii DØVEPRESTENE I ØST Il
27. november kl. 11:

Døvekirken v/Annelin Bøttger.
Hedrum kirke i Vestfold v/Ingar
Hansen.

I DØVEPRESTEN I SØRVEST m
27. november kl. 16:

Familiegudstjeneste v/Kjuus.
Kirkekaffe/brus.

lIDØVEPRESTENE I VESTli

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.

I DØVEPRESTENE I NORD 1m
3. desember kl. 11-15:

«Juleverksted» i døveforenin
gen v/Roald Larsen.

TELEMARK DØVEFORENING:

JULEBORD'
i Døves Hus i Porsgrunn
lørdag 10. desbr. kl. 19.

Koldtbord med kaffe.
Øl og mineralvann fås kjøpt.

Underholdning m.m.
Ta med julegave!

Pris kr 50,- pr. person.
Bindende påmelding innen
1. des. til Døves Hus,
Tordenskjoldsgate 15, 3900
Porsgrunn.

Vi ønsker alle vel møtt!
Festkomiteen.

Nord-Trøndelag Døveforening
har

JULEBORD
på Salater Pensjonat, Levanger

17. desember kl. 19.00

Meny: Juletallerken
mlkaffe

Pris: Kr 90,- pr. person
Dans til levende musikk.

Bindende påmelding til:
Ole Martin Husby, 7624 Ekne,

tlf.: 076-15439.

Frist for påmelding: 5. desember.

OSLO DØVES UNGDOMSGRUPPE
arrangerer

JULEBORD
i døveforeningens lokale,
Sven Brunsgt. 7, Oslo 1.

Lørdag 10. desember 1983 kl. 19.00.

Meny:
• Juleskinke
• Iskake
• Kaffe og kaker
• 1 gl. rødvinlsherry

Medlemspris: Kr 75,-
Ikke medlemmer: Kr 100,

Pent antrekk.

DANS - UNDERHOLDNING
UTLODNING

Påmelding mldepositum kr 50,- pr.
person sendes Oslo Døves Ungdoms
gruppe, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1, på
postgirokonto:

5527361
innen 1. desember.
Påmeldingen er bindende.
Restbeløpet betales på festdagen.
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20 års konfirmantjubileum i Trondheim

FLYTTER DU?
Hvis du flytter. så husk å sende oss
din ,nye adresse fort. slik at vi kan
sende Døves Tidsskrift til riktig
adresse.

50 AR
Olav Kolbjørnsen, vaktmester på
Bakketeigen, fyller 50 år 29. novem
ber.

Han er veteran på AI folkehøysko
le og kurssenter for døve. Kolbjørn
sen begynte i arbeidet sommeren
1973, og han hadde alene ansvaret
for vedlikehold av anlegget fram til
for knapt to år siden, da vi ansatte
en vaktmester nummer to.

Olav Kolbjørnsen er født og opp
vokst på AI, men han reiste tidlig ut
og utdannet seg til rørlegger. Han ar
beidet i Oslo fram til 1958. Det året
dro han hjem igjen og tok arbeid hos
rørleggermester Waldrop. Her fort
satte han fram til 1970. I tre år var
han så kafevert. Sammen med sin
kone, Turid, leide han og drev kate
en til Ustaoset Høyfjellshotell.

11973 ble både Turid og Olav Kol
bjørnsen ansatt på AI folkehøysko
le. Alle ansatte her på Bakketeigen
vil gi en honnør til Olav for hans man
gesindige innsats gjennom disse ti
årene. Han har, sammen med Turid,
hovedæren for orden og godt vedli
kehold på anlegget. Vi setter pris på
hans gode humør og saftige histo
rier. Vi takker ham som den gode
hjelper. Og mange av oss kjenner
ham som den trauste assistent på
skoleturer fra London til Moskva.

Vi gratulerer hjerteligst med
dagen.
På vegne av alle på Bakketeigen:

Johs. Helleland

før vi sa god natt. Noen overnattet
hos venner og andre bodde på hotell.

Søndag formiddag dro alle hjem til
Stokkan og spiste deilig frokost.·
Dagny og Arne viste stor gjestfrihet,
slik at vi alle følte oss hjemme der.
Tusen takk skal dere ha. Etter frokos
ten var det tid for hjemreisen.

Takk til Rønning og Tomassen for
deres store gjestfrihet. Vi håper at al
le kan komme til Oslo til neste jubi
leum, om 5 år.

Ma. og Gø.

75 AR
Ida Winnie Eriksen (født Kravik),
Sverdrupsgt. 31,3900 Porsgrunn, fyl
ler 75 år 1. desember.

65 AR
Helene Larsen (født Skjelland), Torv
myrveien 52, 3170 Sem, fyller 65 år 1.
desember.

50 AR
Peder Andreas Pedersen, Eirik
Jarlsgt. 2, 7000 Trondheim, fyller 50
år 30. november.

80 AR
Asta Solveig Tynes (f. Solberg), 6230
Sykkylven, fyller .80 år 1. desember.

Første rekke fra v.: Erna Tomassen (Holberg), May Johansen, Arne Stokkan, Marga
reth Rønning (Opsahl), Grete Olsen. Anne rekke fra v.: Gøril Thoresen (Olsen), Mar
gareth Andersen (Farstad), Solveig Olsen (Vestre), Viggo Elvenes. Bakerste fra v.: Gun
nar Kvitvær, Steinar Grongstad, Jan Tomassen, Hilding Skåle og Rolf Val/a.

Vi som ble konfirmert i Trondheim 9.
juni 1963 hadde lenge snakket om å
møtes til et lite jubileum. Sammen
med Erna og Jan Tomassen ble vi
enig om å møtes helgen 11.-13. juni
1983. Av konfirmantkullet på 17, var
vi 13 som møttes.

Gjensynet var gledelig da vi traff
hverandre på Trønderheimen. Mange
av oss hadde ikke sett hverandre på
20 år, så praten gikk livlig da vi fris
ket opp gamle minner over en kopp
kaffe. Etterpå dro vi til døveskolen,
og det kriblet litt i magen da vi kom
inn i skolegården. Minnene fra sko
leårene strømmet på. Det gamle tre
et i skolegården sto der ennå, men
det hadde fått to «krykker» til å støt
te opp grenene.

Vår gamle gode lærer, Arne Stok
kan, sto ved hovedinngangen og øn
sket oss velkommen. Vi ble vist rundt
i hele skolebygningen, der mye var
blitt forandret siden vi var der. Etter
omvisningen fikk vi kaffe og smør
brød, og så dro vi hjem til Margareth
og Ingolf Rønning. De hadde dekket
et nydelig bord, og vi fikk landgang
som smakte aldeles nydelig. Etterpå
fikk vi deilige rørte rips, fra Ernas ha
ge, med vaniljesaus. Praten gikk om
skoletiden, og Arne Stokkan kunne
fortelle en masse om oss. Han har en
fenomenal hukommelse!

Senere dro vi til Erna og Jan, der
vi koste oss med kaffe, kaker og drik
ke til langt på natt. Det ble mye «hus
ker du»-prat der også. Det ble sent
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Dette laget slo Frogg 4-1 på Ekebergbanen i 1968. Bak fra venstre: Ole J. Sigvart
sen, Age Lauritzen, Tor Hammerborg, Arne Stenberg, Rolf Smenes, Vidar Gran og
Kjell Nysted. Foran fra venstre: Hans K. Felberg, Gunnar Kvitvær, Roar Pedersen,
Egil Haugen, Botolf Myrvold og Broder Gundersen.

Oslo·Oø'le slo oppryknings·
kandidaten Holmen
I 1964 ledet Holmen i avdelingen. Før
Oslo·Døve møtte Holmen i en serie
kamp, hadde Døve tapt stort med
dem i Bærum. Men denne gang ble
det en herlig revansje for døvelaget
mot serielederen og oppryknings
kandidaten Holmen, på Ekebergba
nen. Det ble sensasjon; Oslo-Døve
vant 4-2!

Døvelaget ledet 1-0 etter scoring
av Age Lauritzen, fra 25 meters hold
(frispark). Ballen fra Age suste langt,
traff tverrliggeren, returnerte mot
Holmen-keeperens bakhode - og
rett i mål. De to neste målene ble be
sørget av overraskelsesmannen Ben
ny Persson. Han var ny på laget og
funnet god etter første trening. (No
en år senere måtte han dessverre
legge fotballstøvlene på hyllen. Han

Det diskuteres foran forballkampen i gar
deroben på Ekeberg. Rolf Johansen, nær
mest, og veteranen Henry Lillejord.

tilbake på sesongen som har gått, så
må vi si at fotballgruppen i Oslo DSK
har hatt en meget god sesong i 1968,
med deltakelse i serien i Oslo og
mange privatkamper mot døve-id
rettslag, svenske, danske og tyske
lag. Etter endt høstsesong, ligger la
get på 4. plass i 7. divisjon. Laget har
for tiden ingen problemer med hen
syn til rekrutteringen. Klubbens B
lag viste mye fint i en treningskamp
mot A·laget, som vant kampen 4-1,
etter 3-0 ledelse ved pause. De un
ge holdt altså 1-1 i 2. omgang. Man
tror på fortsatt framgang for laget og
ønsker lykke til med treningen.

I dette bladet sto det også at Oslo
Døve plukket 10 poeng, men det er
ikke korrekt. Det skulle være 11 po
eng, for laget hadde spilt uavgjort en
gang. Jeg husker ikke nå hvem som
var motstander. Det ble spi It 11 kam
per i alt, uten returkamper.

Døves Tidsskrift nr. 22/1968:
«Fotballgruppen i Døves Sports
klubb, Oslo, har hatt en fin sesong.»
Og videre kan vi lese at: - Når vi ser

nere ble laget bedre og bedre, og fikk
etterhvert inn nye talenter.

1968 var utvilsomt det beste året.
Da kom Oslo-Døve på 4. plass på ta·
bellen med 11 poeng i 7. divisjon. Da
var laget nære på å rykke opp. Før
siste seriekamp lå Oslo-Døve på 3.
plass, bare ett poeng bak GjøaJHard.
Disse to lagene spilte mot hverand
re, og vinneren skulle rykke opp sam
men med tabell-eneren. - Men det
gikk ikke. GjøaJHard spilte hardt. Dø
ve tapte 6-1, og falt ned på 4. plass.

De som var med på laget i 1968:
Egil Haugen, Ole J. Sigvartsen,

Roar Pedersen, Kjell Nysted, Broder
Gundersen, Henry Lillejord, (Erling
Eriksen), Rolf Smenes, Age Laurit
zen, Arne Stenberg, Gunnar Kvitvær
og Rolf Johansen.

Også i 1973 var Oslo-Døve nær
opprykking, men endte på 3. plass
med 14 poeng. Det er det beste Oslo·
Døve har oppnådd hittil i serien.

I 1960-årene hadde man ikke
døvemesterskap i fotball, og
heller ikke var det en egen fot
bal/komite under Norges Døve
Idrettsforbund. Likevel var
døve-fotballen ganske popu
lær blant spillerne og blant
publikum ...

.......................................................

"""'",,~~EE:E!!f~!!!1E,,:;iiil±!!!~!!!±,!!!!!!!!;1iiii±!iii~!!

Oslo døves fotball-lag i 50-årene
slik en av de aktive husker det

Det var ikke første gang Oslo Døves
Sportsklubb beskjeftiget seg med
fotball, men på denne tiden forsøk
te Henry Lillejord & Co. å bygge opp
et nytt lag. Og det var utvilsomt inn
ledningen til 60-årenes gode fotball
sesonger.

Laget hadde ikke så mange talen
ter da. Der var 3-4 «old-boys»-spillere
fra 50-årene som ville fortsette og
hjelpe til. Men det var ikke bra nok,
laget trengte nye krefter.

1968 et topp·år
De første årene hadde de dårlige tre
ningsforhold, men viljen til aktiv inn
sats i seriekampene var tilstede. Se-
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ble innlagt på sykehus etter et
fotball uhell.) Det fjerde og siste må
let ble scoret av Arne Stenberg, et
ter gode driblinger.

11-2, fortsatt u~låelig?

Oslo-Døve hadde en av sine store
seire våren 1968, da laget møtte ski
sport-spesiallaget Heming på Eke
bergbanen. Dette laget hadde bare 9
spillere da de møtte Oslo-Døve. Gjen
nom nesten hele den 90 minutter lan
ge kampen var de døve spillerne på
Hemings banehalvdel. Det ble mål
kalas, 11 - 2 til Døve. Står dette
fremdeles som rekord, uslått? (I 1967
vant OsloIDøve 9-0 over Heggedal
ungdomslag i en privatkamp.)

En av tidenes verste kamper var da
Oslo-Døve spilte mot Titan. Motstan
dernes lag besto for det meste av tyr
kere og noen fra' Tunis. Det ble nes
ten slåsskamp mellom Titan og Os
10lDøve, og Døve tapte mer enn
ventet.

Arne Stenberg fortsatt aktiv
I dag er Arne Stenberg fremdeles
med på A-laget, og han er også me~
på Old Boys-Iaget. Han debuterte I

1961.
Roar Pedersen var en av stjerne

ne hos døvelaget i 60-årene, og han
spilte tøft. Botolf Myrvold var en
stund med på laget, ca. 2 - 3 kam
per. Men det kom inn protester fordi
han spilte både for Oslo-Døve og for
4. divisjonslaget Liull i 1968. På et
fotballmøte ble det besluttet at Bo
tolf fikk velge Liull, men at han kun
ne få spille med Oslo-Døve utenom
seriekampene, bl.a. mot andre
døvelag.

Botolf Myrvold var en god fotball
spiller, en av de beste gjennom tide
ne hos Oslo-Døve. Det var ikke rart
at de trengte ham på laget.

XXX
Dette var noen minner fra 60-årenes
fotballeventyr. Og som alle eventyr
måtte det ta en slutt.

En av de aktive i 60-årene

_ STAVANGER I

Spare-cup
Onsdag 5. oktober prøvde Kolbjørn
og Ketil seg på 1.500 m løp. Til tross
for dårlig vær med kald, kraftig vind
og mye regn, var de meget fornøy~

med resultatet. Ketil kom inn pa
4.58,1, Kolbjørn på 5.08,3.
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Kondisjonstrimmen
på 10.000 m
Lørdag 1. oktober deltok Kolbjørn
Sande og Ketil Kvitvær for første
gang i 10.000,m løp på Stavanger
Stadion. Det var over 300 deltakere,
og idrettslaget Skjalg sto som arran
gør. Været var bra. Ketil og Kolbjørn
synes det var et hardt løp. Resulta
tene ble, for Ketil 42.16,2, for Kol
bjørn 43.34,8.

8 km Sørmarka·løp
Søndag 16. oktober deltok 4 døve
sammen med ca. 450 hørende i
Sørmarka-Iøpet. Av de 4 kom tre fra
Stavanger Døves Idrettsforening og
en fra Sandnes Døves Sportsklubb.
Det var dårlig vær med mye regn. Re

.sultatene for de 4 ble: Ketil Kvitvær
31.09, Gaute Stangeland 31.22, Kol
bjørn Sande 35.09, Sem Bratland
35.15.

Friidrett-oppmann.

HEDMARK DØVEFORENING

JULEBORD
holdes på Feriehjemmet

«Mjøsgløtt»
lørdag 10. desember kl. 18.

Meny:
Koldtbord m/varm 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.

MØRE OG ROMSD~L

DØVEFORENING

JULEBORD
blir holdt på Mari~im,

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

Prisene er:
For medlemmer kr 170,- pr. per
son, for skoleelever/pensjonister
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.

SVAR
på spørsmålene på side 8:
. 1. Iddefjorden:
2. 10.000.
3. 6. juni 1944.
4. Til ei måle gass- eller væsketrykk.
5. Det er en hard, nord-amerikansk

tresort.
6. Hvitt og blått.
7. Nei, Atlanterhavet.
8. Ja.
9. Ja.

10. Jern og nikkel.
11. Skøyteløp.
12. Østerrike.
13. Mais.
14. Om dagen.
15. Lillehammer.



H. J. Sperle
Ur og Optikk

58QO SOGNDAL

FJELL
BLIKKENSLAGER
VERKSTED AlS

Tlf. 05 - 3341 40

5363 AGOTN ES

BERGETS KAFE
ønsker velkommen til et

hyggelig sted

5800 SOGNDAL

Alb. Vestnes
6390 VESTNES

JERN- OG METALL VARER M.M.
Telefon *80 144 - *80 162

Ringsaker Brandkasse
GJENSIDIG

MOELV - Tlf. 065 - 67655
BRUMUNDDAL - Tlf. 065 - 40711

Opprettet 1823

Delikat Fabrikker AlS
Holmestrandsvn. 72 - Tlf. 03/81 91 80

3000 DRAMMEN

Sigbjørn Iversen AlS
Mek. Verksted - Skipsbyggeri

FLEKKEFJORD - Telefon 23066

OLAF TØNNESSEN
Møbelforretning

Møbler for alle hjem

FLEKKEFJORD - Telefon 22109

S. T. Pedersen & Sønner AlS
Bakeri og Konditori

Kleivgt. 2
4800 ARENDAL

Kvinge Møbelverkstad A.s
Dører· Vinduer· Trapper og innredninger

5180 MASFJORDNES
Tlf. Masfjorden 365560

Apoteket Elgen
Prinsensgt. 22

OSLO 1

Jægtvolden Pensjonat
og Selskapslokaler

7670 SAKSHAUG

Skal De til Drammen?
Stikk innom

Kafe Globus
Tlf. (03) 8351 42
3000 DRAMMEN
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PRIORITERT BLAD

Drammensdistriktets
Skogeierforening

Tlf. (067) 23555
3500 HØNEFOSS

Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERGEN

Oslo's mest moderne kontorsenter
Kontorrekvisita, trykksaker, kontormaskiner og data·shop

Nå også hjemmecomputere!

Norges Fiskarlag
Sentralbord - 07 529680

Idungården - 7000 TRONDHEIM

®)~~~"~~Q~~~!
(Vis-å·vis Domkirken)

AlS Fjerndata
Veritasveien 1 - 1322 HØVIK

Tlf. (02) 545360

Noiseless
kontor&data

Noiseless a.s
Hallagerbakken 110,
Postboks 33 Holmlia, OSLO 12
Telefon: (02) 193610 (61 0061)

TEPPE ABO AlS
Tvetenvn',55, Bryn, OSLO 6 - Tlf. 679295 . 679296 . 687091

Alt i tepper· Gulvbelegg· Teppefliser - Tepperester
En forretning med lave priser. Kvalitetsvarer og service.

Kanting av tepper mens De venter - Legging innen 24 timer.
Kontakt oss når det gjelder Deres gulver.

Kjøpekort. Apent fra kl. 09.00-19.00. Lørdag 09.00-14.00.

Carl Haugh AlS
Papir en gros

ø. Flatåsv. 4 C
7000 TRONDHEIM

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


