
BILDET:

Julestemning - det finner man også
i Bergen, med en snøkledd «julegran»
ragende mot himmelen. Fløien skim
tes i bakgrunnen. GOD JUL!

(Foto: Red.)
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«Er døvblitte velkommen hos oss?»

Det var meget interessant å lese Wil
helm H. Schrøders innlegg om dette
i DT nr. 40183. Jeg vil gjerne gå vide
re med saken. Først takk til W.H.S.
for at han ønsker oss døvblitte vel
kommen. Jeg håper at flere vil gjøre
det samme.

Jeg er enig med W.H.S. i at det er
stor forskjell på egentlig døve og
døvblitte. Men siden vi har de sam
me kontaktproblemene i de høren
des verden, bør eller må vi kunne mø
tes på halvveien. Vel har vi døvblitte
en fordel, da vi har lært å snakke på
vanlig måte, men mange døvblitte er
usikre og blir derfor redde for å bru
ke stemmen. Vi døvblitte er rkke ak·
kurat flinkere til å munnavlese enn
dere døve, men vi konsentrerer/an
strenger oss meget for å kunne for
stå hva de hørende sier. Og alle, bå
de døve og døvblitte, må væretålmo
dige, slik at vi kan forstå hverandre.

Problemet er at mange døve leter
etter feil hos oss døvblitte. Det er et
slags selvforsvar, fordi de ikke for
står så godt det som blir sagt. For
resten, det er slik også mellom dere
døve. Jeg vil prøve å forklare hva jeg
mener:

Når en døvblitt sier noe og den dø
ve ikke forstår, så mister den døve in·
teressen for det som blir sagt eller
blir irritert over den døvblittes måte
å snakke på. Derfor snur den døve
seg til en annen døv og sier f.eks.:
«Uff, han/hun er så nervøs!» - «Uff,
det er så vanskelig å forstå det
hanlhun sier.» - «Han/hun bruker ra
re tegn.» - «Hunlhan har så små øy
ne, og øynene beveger seg så jeg vet
ikke hvor hun/han ser.»

Tenk på alle de ryktene dere døve
har satt ut fordi dere har tatt skam
melig feil! Jeg vet at disse ryktene
har gjort det vanskei ig for både døv
blitte og døve å få venner. Alle men
nesker har en grunn for å være som
de er, og det er en privat sak om de
vil snakke om grunnen til at de er
slik.

Hvorfor må dere klage på oss døv
blitte? Hvorfor ikke være ærlig og si
at du ikke forstår hva den døvblitte
sier? Det er naturlig at det kan være
vanskelig å forstå hva en annen per
son sier, og det er ihvertfall ikke å
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være dum. Vær ærlig og si at du ik
ke forstår, så kan vi prøve å si det om
igjen på annen måte. Jeg er sikker på
at de fleste døve kan forstå oss døv
blitte hvis de vif. Det viktigste er vel
ikke hvordan vi ser ut, men det vi sier.
Eller mener de fleste døve at det er
uten interesse det som blir sagt, men
at det er mer spennende å kritisere
andre personer - deres måte å væ
re på eller se ut? Prøv å finne noe du
liker hos de du treffer, ikke bare væ
re negativ, men positiv uten å være
falsk. Ærlighet varer lengst!

Nå til dags er vel ikke språkproble
met så stort som for 25 år siden. De
døve jeg treffer og prater med er
ihvertfall meget flinke til å uttrykke
seg i ord, og vi forstår hverandre
godt. Jeg synes det har vært stor ut
vikling når det gjelder det språklige
blant døve.

W_H.S. forteller at døve tenker og
husker som film eller tegneserie. Det
var kanskje for en tid tilbake? Etter
hva jeg forstår, kan ikke de døve ba
re tenke som film og tegneserie.
Hvorfra har dere ellers alle ordene?
Vil noen fortelle mer om dette
emnet?

Vi døvblitte har nok mange proble
mer med å lære eller prøve å tenke
som dere døve. Vi må ha stor innle
velsesevne og være meget interes
serte hvis vi skal lykkes. Begge de·
ler..varierer sterkt blant døvblitte. Al
deren for hørselstapet betyr mye, li
keså om han har familie som er in
teressert i hans ve og vel. I begynnel
sen trenger vi døvblitte mye støtte og
oppmuntring. Dessverre er det ikke
alle som får det. Er den døvblitte i
ungdomsårene, blir det lettere å om
stille seg enn for en eldre døvblitt.

Den første tiden blant dere døve
kan være meget vanskelig. For oss
er ting blitt annerledes og er uvant,
bl. a. tegnspråket. Som kjent læres
det mest setningstegn (tegn for hvert
ord). Heldigvis er det blitt en foran
dring på det nå. Dessuten bruker de
re mer ansiktsuttrykk enn vi er vant
til - dere er livligere, og mange av
oss vil føle oss stive og klossete, så
vi må venne oss til alt det nye før vi
kan like oss i miljøet. For mange kan
det bli meget vanskelig.

Vi har vanskelig for å forstå i be
gynnelsen. Vi må lære først, på sam
me måte som dere døve må med
språk og tale. Øvelse gjør mester, he
ter det jo_ En viktig ting for en døv
blitt blant døve, er at man kan spør
re om hva spesielle (ukjente) tegn be
tyr og spørre om igjen hvis vi er usik
re på å ha forstått dere riktig. Dess
verre får vi ofte spydige svar. Jeg hu
sker godt hvordan jeg selvopplevde
å være døvblitt blant døve, i begyn
nelsen. Jeg kunne spørre om alt,
uten å bli avvist eller frosset ut. Nå
for tiden er dere blitt så utålmodige
at både døve og døvblitte er blitt red
de for å spørre om noe. TA DERE
SAMMEN OG VIS L1TI HENSYN!

Schrøder tror at vi døvblitte opp
fatter døve som døde, fordi dere ik
ke bruker stemmen. A nei, han tar
helt feil. Vi døvblitte hører jo ikke li
kevel. Ingen er mer levende enn de
re, etter min oppfatning, og flere, bå
de døvblitte og hørende, har sagt det
samme. Det er en opplevelse å se en
av dere fortelle en historie på «ekte
døvespråk» med få ord. Da føles det
som om en opplever det hele.

Vi har mye å gi hverandre, vi døv
blitte og døve, det er sant. Jeg har
lært mye av å være sammen med de
re, og jeg ville ikke unnvære de erfa·
ringene jeg har fått. Savnet etter hør
selstapet har blitt mye, mye mindre,
og jeg er glad for at det ikke var et
annet handikap jeg fikk da uhellet
var ute. Noe vil jeg understreke å ha
lært: Det å ha respekt for andres me·
ninger, ønsker og følelser, enten de
er handikappede eller «normale»
mennesker, og at alle har rett til å bli
tatt hensyn til. Intet menneske, stort
eller lite, er uten verdi, og alle har lik
rett til et meningsfylt liv.

Ja, så er det igjen å håpe og øn
ske at dere døve også vil lære av oss.
Min erfaring er det motsatte. Fortel
ler jeg noe eller gir et råd, heter det
som oftest: «Jeg er ikke interessert
å «høre» på deg.» Eller: «Jeg bestem
mer selv!» Er dere virkelig for stolte
til å høre på døvblitte? Jeg trodde vi
kunne lære mye av hverandre ved å
snakke sammen om våre erfaringer,
på godt og vondt. Har jeg tatt feil?
Fortell meg det!

Til slutt vil jeg si: Vel møtt på halv
veien! Ta kontakt med oss døvblitte
og vis at du er interessert i å snakke
med oss.

Tordis K%ed.



Noen smakebiter:

Har vi tid til ettertanke i desember?

···.·•·.•Jm1...".·7'u .~..............•...['IRII"'I"~ ···UUU
Desember/januar:
26-01: Ungdomsleir for døve, Meråker i

Trøndelag.
Januar:
13-15: «Formannsmøte.. på AI, for le

derne av døveforeningene, for
bundsstyret og konsulentene.

16-20: Kurs i samfunnskunnskap, AI.
16·21: Kurs for veiledere til utdan·

ningskurs for døvetolker, AI.
23·28: Tegnspråk/kommunikasjonskurs

for foreldre til hørselshemmede
barn, AI.

Februar:
18·19: DM på ski, langrenn og alpint, i

Bergen (Eikedalen skisenter).
Mars:
10: AI folkehøyskole feirer 10 års

jubileum.
17·18: Norges Døve-Idrettsforbund har

forbundsting.
22-25: Tegnspråklærer-konferanse, AI.

Mai/juni:
31·03: Norges Døveforbund har

landsmøte i Kristiansand.
Juni:
11-29 (forbehold): 3 ukers utdanningskurs

for døvetolker, første del, AI.
22-23: DM i friidrett, Stavanger.

Juli:
11-15: Internasjonalt sommertreff for

døve, Haugesund.
August:
06-10: Nordisk kongress om spesial·

undervisning, København.
25-26: Nordisk DM i skytning,

Stavanger.

November:
02-04: Døves Kulturdager, i Sandefjord.Liv Ekeland.GLEDELIG JUL!

Vi skal ikke glemme disse, men kanskje er det slik at når jeg gir gleden rom
i mitt eget liv, får jeg lyst til å dele den med andre. Når jeg har glede i meg,
kan jeg være til glede for andre.

Jeg gleder meg til BARN i desember: til spente og glade og ivrige barn, og
til et lite barn i en krybbe.

TIL ETTERTANKE:

Desember har korte dager, fulle av mørke og kulde og travelhet. Har vi like
vel noen minutter hver dag til å la tanken leke og lete litt? Da kan den få
et start-signal; «Jeg gleder meg til -n», og så kan den få leke og lete fritt.
Det blir spennende å se hva den finner.

Jeg gleder meg til HØVTID og HYGGE i desember, og til - -

Jeg kunne fortsette, men overlater til deg å lete videre.

Gleden trenger tid og plass og rom, hvis den skal få leve og vokse i oss og
bli en kraft til liv og arbeid og fellesskap. Skulle vi la den få en sjanse den
ne måneden?

Hva? Er jeg blitt selvopptatt og egoistisk, sier du? Er det noen jeg har glemt?
De ensomme, de sultne, de som ikke kan glede seg?

. Jeg gleder meg til LVS i desember: til adventlys og julegater, til tindrende
stjerner og vintersolhverv.

Norsk julehilsen fra Israel

Vi trives fortsatt meget godt, og
synes tiden har gått utrolig fort. Det
er nå bosatt seks norske familier i Ti
berias, så det er flere å besøke. Når
en bor utenlands, blir det et spesielt
godt forhold mellom dem som kom
mer fra samme land.

Tiberias, Israel 18/1-83

Nå er det fire måneder siden vi flyt- Jeg må fortelle litt om byen vi bor
tet hit, så det er på tide å sende no- i. Tiberias ligger ved bredden av Ge
en ord igjen. nesaretsjøen, og har ca. 30.000 inn

byggere, de fleste jøder. Byen ble
grunnlagt i år 19 e.Kr., av Herodes
den Stores sønn, Herodes Antipas.
Det var til ære for den romerske kei
ser, Tiberius. B~/en ligger ca. 200 me
ter under havets overflate, derfor er
luften meget fuktig, og det blir spe
sielt varmt om sommeren.

Tiberias er et populært feriested.
Her kan man bade i varme kilder el
ler i Genesaretsjøen hele året. Kjø
rer en nordover, kommer en til stedet
der Jesus mettet 5000 med fem brød
og to fisker. Enda lenger nord ligger
Capernaum, der Jesus tilbrakte lang
tid sammen med disiplene og gjor
de mange mirakler. I nærheten er
stedet hvor han skal ha holdt berg
prekenen. Derfra er det nydelig utsikt
over Genesaretsjøen og omegn.

Denne uken har vi vært i Damas
kus i Syria. Vi bodde hos en norsk fa
milie og hadde noen hyggelige da·
ger. Det er stor forskjell mellom Is-
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elever ved hver dataskjerm, vi hjalp
hverandre, og lærte mye av hverand
re. Vi fikk også prøve oss fram på
egen hånd, og slik ble også teori·
undervisningen lettere å forstå.

I det hele tatt gikk samarbeidet
meget bra, og vi ble enige om å kom·
me sammen igjen hvis det blir et
oppfølgingskurs. Vi håper det kan bli
noe av.

En kort shoppingtur til AI ble det
også tid til, innimellom all undervis
ningen. Og så kom avslutningen, du
verden som tiden fløy! Vi fikk låne
diskoteket av skolens elever. Elev
ene hadde selv pusset opp rommet,
og gjort det om til diskotek, og resul
tatet var fint. Her hadde vi lek, under
holdning og dans på programmet. Så
fikk Thor og rektor Helleland minne
gaver av oss elever, og vi var alle eni·
ge om at vi hadde hatt stort utbytte
av dette lærerike kurset.

u.w.

Dikteren A. Munch's hyllest til et gullbrudepar
julen 1868

Hvor er det sjeldent og hvor er det skjønt
Naar gyldne Bryllupskrans med Julegrønt
Tilsammen sig om graanet Tinding vinder,
Naar Brudefaklen bliver Julelys,
Som straaler over Vinternattens Gys,
Med dobbelt Stjerneglans, som aldrig svinder .

EDB-grunnkurs, mye å lære!

Bak fra venstre: Terje Hovland, Frode Bjånesøy, Knut Syvertsen, Margaret Sundkvist,
Unn Walbækken, Randi Hoås, Ingebjørg Bjerck og Hal/gerd Andresen.

Foran fra venstre: Harriet Ebbestad, Thor Martinsen og Asle karlsen. To av sko
lens elever, Geir WilJumsen og Gjermund Johansen, var med, men er ikke med på
bildet.

Else Marie Undlien
er representant for Oppland Døve·
forening i Fylkesrådet for funksjons
hemmede i Oppland fylke for 1984-88.

Vestfold Døveforening
har fått kr 1.000 i støtte fra Horten
kommune. Det er mindre enn
foreningen fikk fra samme kommu
ne i 1982 (1.500 kroner).

Larsen med den første kvelden. Han
hadde hentet dem i Oslo, slik at vi
kunne begynne å bruke dem den
andre undervisningsdagen. Vi var to

I tiden 3.-7. oktober, ble det holdt
grunnkurs i EDB på AI. Vi var 12 del
takere, av dem var 2 elever ved sko
len. Dette var akkurat passe, syntes
vi, da kurset var såpass omfattende.
Vi var en sveiset gjeng, og fikk mye
kunnskap om EDB av vår lærer, Thor
Martinsen. Rektor Helleland ga oss
undervisning i algebra, og det var
noe få av oss kunne. Når det gjaldt
slik bokstavregning, var det nesten
som å begynne i 1. klasse igjen.

Skolen hadde leid 8 dataskjermer
til kurset vårt. Disse kom Per Chr.

Norsk julehilsen . . (fra side 3)

rael og Syria, Syria har bl.a. mye stør
re fattigdom.

Ellers har vi fått sett mye av Isra
el. Når Jan har fridager, reiser vi for
å se oss om. Vi har vært i Haifa, Ak
ko, Natanya, Nasareth, Betlehem og
Jerico. Og så har vi vært i og badet
i Dødehavet. Der er vannet så salt, at
man flyter som en kork.

I januar må vi flytte, enten til Cai
ro eller Damaskus. Vi får beskjed om
hvor vi skal i løpet av desember.

Nå avslutter jeg brevet med å øn
ske dere en riktig god jul og et godt
nytt år.

Held Eder, ædle, gamle Brudepar!
Den Dobbeltkrans nu Eder kronet har,
Paa denne Dag, da femti Aar er svundet
Alt siden I for Altret sammen stod
Og gav hinanden Ja med Ungdomsmod,
Til Pagten, som har nu Guldprøven vunnet.

Den Gud, som her saa længe Eder gav
At styre sammen over Livets Hav,
I Lys og Mulm, i Glæde og i Smerte,
Han skjænke Eders sidste Dage Held,
Og lade dem, som denne Julekveld,
Faa stille Fred fra Evighedens Kjerte.

Hilsen Grethe Silseth.
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FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Høyere leie
Stortinget har godkjent regjeringens forslag
om raskere tilbakebetaling av lån i Husban
ken. Dette vil føre til at mange får høyere hus
leie fra 1. januar.

Har du fått lån i Husbanken i tiden
1973-1979? Da kan du regne med at huslei
en din blir lagt på med ca. 200 kroner må
neden fra nyttår. Hvis du har slik lån fra
1966-72, blir økningen ca. 50-125 kroner
måneden.

Fredsprisen
«Det var stemningen som gjorde størst inn
trykk på meg», sa Danuta Walesa da hun kom
hjem fra Norge. Hun ble hjertelig hyllet da
hun tok imot Nobels fredspris på vegne av
sin mann. - Lech Walesa selv valgte å hol
de seg i Polen. Hvis ~han hadde reist til
Oslo, så kanskje han ikke hadde fått komme
hjem igjen. «Min plass er blant arbeiderne
i Gdansk», sa han.

Vitaminer ikke bra?
Fra USA advares nå mot å spise for mange
vitamin- og mineral-piller. Overdrivelse er
skadelig, sier ekspertene.

Vitamin B6 kan skade nervesystemet vårt,
hvis vi får for mye av det.

Vitamin A, C og Oer også helseskadelig
hvis vi får mye av dem i oss. Likeså med mi
neralene jern og sink.

De fleste mennesker får daglig nok av vi
taminer og mineraler gjennom riktig kosthold,
og trenger ikke noe i tillegg. Hvis noen «må»
ta piller, så bør det være nok med en pille
daglig, sier de amerikanske ekspertene.

ASV-framgang
Ardal og Sunndal Verk har hatt store proble
mer. I 1982 var det meget alvorlig for den ne
kjempe-bedriften. Da var prisen på alumini
um dårlig, og likevel var det vanskelig å
selge.

Nå er det blitt stor forandring. Neste år ven
tes det et overskudd på 500 mill. kroner. Be
driften er blant verdens ledende aluminiums
verk.

Danmarks-handel
Norge eksporterer mer og mer varer til Dan
mark. I år ventes det at resultatet blir 13%
høyere enn i fjor. Danmark kjøper norske va
rer for over 4 milliarder kroner dette året. Hele
40% av disse varene kjøper de fra Norsk
Hydro.

Campingvogn
er ikke så billig i bruk. Du må regne med at
bilen bruker en liter bensin mer for hver mil.
Hvis bilen bruker bensin for 3 kroner pr. mil,

vil den bruke for ca. 8 kroner pr. mil når bi
len har camping-vogn på slep. Dette bør du
være oppmerksom på.

Salg ved dørene
kan vi få mye av etter nyttår. Loven om han
delsvirksomhet, som er 3lf2 år gammel, blir
mye forandret. Det blir lov å selge mange
slags varer ved dørene. Men dagligvarer hol
des utenfor. Og så er det viktig at fylkesman
nen får beskjed. Hvis kommunen har bestemt
noe om slikt salg, så må det respekteres.

Altså: Neste år kan vi oppleve mye mas ved
at selgere ringer på døren og tilbyr forskjel
lige varer.

Dansk ny-valg
Statsminister Schlliter har bestemt at det skal
bli valg i Danmark 5. januar. Grunnen er at
det ikke blir flertall for regjeringens forslag
til statsbudsjett. Fremskrittspartiet mener at
statens utgifter er altfor høye og krever at det
skal spares 10 milliarder. Det kan ikke Schlli
ter gå med på. Sosialdemokratene krever øk
ning på sosialbudsjettet. Heller ikke dette vil
Schlliter gå med på.

Dette ny-valget kommer plutselig. Oet blir
liten tid til valgkamp. Schlliter er blitt svært
populær som statsminister. Menings
målingene viser at hans parti, Det Konser
vative Folkepartiet, vil gå sterkt fram.

(Dansk valg-lover annerledes enn den nor
ske. I Norge kan vi ikke få ny-valg når Stor
tinget eller regjeringen ønsker det, men må
vente til 4 år er gått.)

Hunstad skole
Foreldrene til elevene ved Hunstad skole har
ikke gitt opp. Sammen med de ansatte kjem
per de for at Hunstad skal fortsette som før.
De har nå tatt kontakt med Stortingets kirke
og undervisningskomite. De peker på at sko
len nå har 40 elever med lærevansker, og at
flere slike barn bør flytte over til Hunstad.

De ansatte og foreldrene sier at det natur
ligvis bør bli en egen skole for hørselshem
mede i Bergen. Mcn departementet bør fin
ne en annen løsning enn åta Hunstad fra en
annen gruppe funksjonshemmede, sier de.
Nå setter de sitt håp til at Kirke- og under
visningskomiteen vil vurdere denne saken på
en annen måte enn departementet og Bergen
bystyre.

Ikke likestilling
Vi har fått en ny biskop som sier at han vil .
nekte å ordinere kvinnelige prester. Mange'
har protestert mot oppnevnelsen aven slik
biskop. Arbeiderpartiet har gått hardt mot
statsråd Bondevik i Stortinget. Partiets tale
re mener at likestilling må gjelde også i
kirken. Vi må ikke få flere biskoper som har

en holdning i strid med loven om likestilling,
mener mange.

Statsråd Bondevik sto fast på at det skal
fortsette som før. Den regjeringen vi har nå,
vil oppnevne nye biskoper uten å kreve at de
skal praktisere likestilling.

Gudstjenester i Oslo
24. desember kl. 15,30:

Døvekirken v/Kjell Steinbru.
Fam iliegudstjeneste.

25. desember kl. 11:
Døvekirken v/Sissel Hasleholm.
Høytidsgudstjeneste.

1. januar kl. 11:
Døvekirken v/Sissel Hasleholm.

8. januar kl. 11:
Døvekirken v/Anders Kjuus.
Innsettelse av hovedprest
Anders Kjuus ved biskop
Andreas Aarflot.

Gudstjenester i nord
3. januar kl. 18:

Tromsdalen kirke vfTerje J.
Johnsen. Etterfølgende sam
vær i menighetssalen.

5. januar:
Samling på Sortland vfTerje J.
Johnsen.

8. januar kl. 11:
Narvik kirke vfTerje J.
Johnsen. Etterfølgende
samvær.

Oslo - julefest
I annonsen om julefest for barn i dø
vekirken i Oslo, i forrige nummer, sto
det at festen begynner kl. 16, 29.
desember.

Vi har fått opplysning om at festen
begynner kl. 17, altså en time sene
re. (Se annonsen!)

JULEFEST FOR BAR
i

DØVEKIRKEN I OSLO
29. DESEMBER K/ 17.00

VIDøveprest Terje J. Johnsen
x BEVERTNING

x??
x??

x OG MYE MER ...
VELKOMMENI
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Godt arbeid på «Risperlen» i år

th.j.5.

Foreningens styre var på inspek·
sjon på "Risperlen» første søndag i
oktober. Det var gledelig å se hvor
mye arbeid som var gjort i år. Til nes
te sommer blir det riktig trivelig der.

I hovdhuset er soverommene delt
opp, slik at det nå er 4 "familie-rom»,
som har 5,4, 4, 4 køyer. Disse er alt
så i 2. etasje. Alle kan komme ut til
sol-altanen, som er blitt så godt som
ny. Ellers er det WC og vask for da
mer i 2. etasje. Herrenes WC og vask
er i 1. etasje.

Men det er også 12 køyer i "annek
set» på Risholmen. Der er det også
kjøkken og WC - altsammen i 2.
etasje. Første etasje er "båt-naust».
Der oppbevares altså feriehjemmets
motorbåt, fiskeredskaper m.m.

På bildet her ser vi Age Sørhaug
foran døren til annekset. Når våren
kommer, skal "Perlen» på sjøen
igjen.

I kjelleren i hovedhuset holder de
på med å innrede peisestue. Hvis
den blir ferdig neste år, så blir det et
riktig kosested. - Og ved skal det
bli nok av, sier Age. '- Det er rikelig
med trær på feriehjemmets tomt.

Døveforeningens styre er meget
fornøyd med feriehjemmets styre i
år.

(Foto: Red.)

som hadde skapt problemer i man·
ge år. Nå er det ordnet. Gjestene kan
regne med rikelig vann i årene framo
ver (ikke regn).

En gledelig nyhet er at Bergen Døve·
forenings feriehjem i år endelig har
fått ordnet vann-forsyningen. Det vis·
te seg å være en lekkasje et sted, og

Annekset (eller naustet) på Risholmen er et solid og pent bygg, synes Age Sørhaug.
Det går en pen bro ut til holmen fra feriehjemmet på fastlandet. Bergen Døvefore·
ning eier hele holmen.

Han burde brukt bestemors koffert .
Fortelling av Wilhelm H. Schrøder

Harald skulle reise til et stort døve- gjemt på loftet i mange år. Og Harald
møte. Der skulle han legge fram en protesterte: "Ingen mann her i landet
prinsipp-sak med sikte på å gi døve, våger seg ut med en slik koffert. Og
døvblitte og sterkt tunghørte bedre jeg er til og med døv og ønsker der
kår. Han hadde arbeidet grundig for ikke å vekke oppmerksomhet.
med forberedelsene for å dokumen- Med en slik koffert vil folk bli over
tere hvordan hørselshemmede lever bevist om at jeg må være litt gal», sa
biant de hørende i samfunnet vårt. han opphisset. Og ekteparet begyn-

Han gikk på loftet for å finne kof- te en kraftig krangel på tegnspråket,
ferten sin, men den var vekk. Hans med sterkere uttrykk enn det er mu
kone visste heller ikke hvor kofferten iig på talespråket. Heldigvis var de
hadde tatt veien. Og Harald skulle innenfor hjemmets fire vegger, for el
reise neste dag. Det var ikke mulig lers burde de vært sensuret.
å få lånt en koffert i nabolaget. Harald vant den voldsomme kran-

Harald bestemte seg for å kjøpe gelen, - ikke fordi han var den klo
ny koffert straks. Han måtte skynde keste, men fordi han ellers ville fort
seg før butikkene stengte. Men så satt i det uendelige, for han var helt
protesterte hans kone: "Vi har nylig desperat ved tanken på å måtte bru
brukt mange penger, og vi har bare ke bestemorens koffert. Han fikk
husholdningspengene igjen. Barna husholdningspengene til slutt. De
må ha mat. Du blir nødt til å bruke regnet ut at de ville klare seg såvidt
bestemors koffert, det er ingen an- gjennom uken ved å spise havregrøt
nen utvei l» sa hun. hver dag, og de trøstet seg med at

Mannen fikk nesten panikk ved havregrøt er sunt. Harald skyndte
tanken. Bestemors koffert var solid seg avsted og kjøpte en fin koffert.
og tydelig preget av at den var fra for· Dagen etter reiste Harald med fly.
rige århundre. Den hadde ligget Billetten var betalt med

representasjons-penger. Han var
stolt over sin nye koffert og syntes
han hadde den fineste av alle som
skulle med flyet. Den var heldigvis ik
ke så stor, og derfor fikk han ta den
med seg selv inn i flyet. Han følte
seg behagelig til mote. Kofferten var
flott, og ingen kunne se på ham at
han var døv. Men når han tenkte på
at han nesten hadde måttet reise
med bestemorens koffert, fikk han
gåsehud.

Ved en tilfeldig henvendelse, opp
daget sidemannen at Harald var
stokk døv. Da de to gikk framover
mot billettkontrollen, rev mannen
kofferten fra den helt uforberedte
Harald. Mannen hadde forstått at
Harald ville få problemer på grunn av
sin døvhet og vanskelig forståelige
stemme.

Harald prøvde å løpe etter tyven,
men han ble stoppet og holdt fast,
mens han pekte etter tyven og ropte
at han hadde stjålet kofferten. De
som holdt ham, forsto ikke hva han
ropte, og de trodde at han hadde fått
panikk aven eller annen grunn. Fol
kene trakk ham med seg inn på kon
toret på flyplassen. Først der gikk
det opp for vaktfolkene at han var
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Hun lengter litt hjem til familien
men ellers trives Jadwiga i Norge

Jadwiga Baran er en av de polske døve flyktningene som kom til Norge for
snart to år siden. Da hadde hun først vært 9 måneder i en flyktningeleir i
Østerrike. Hun er 23 år gammel og har bosatt seg i Drammen. Jeg treffer
henne på Ål. Hva har hun å fortelle etter denne tiden i Norge?

Berit øyen.

KRISTIANSUND:
Jeg ønsker leserne god jul og godt
nytt år.

Fisk på julekvelden
- Du har vel lagt merke til andre

forskjeller mellom de to landene?
- Det er lite fyll i Norge. Jeg sy

nes nordmennene viser god drikke
kultur.

- Bruker dere juletre i Polen?
- Ja, vi har juletre, men for meg

er det uvant å se folk spise kjøtt på
julekvelden, slik dere gjør her i lan
det. Kjøtt er forbuden mat 24. desem
ber i Polen. Vi spiser fisk den dagen.

- Betyr det at du er katolikk?
- Ja!

Julehilsener
BERGEN:

Astri og Toralf Eng
sender døve og hørende venner en
hilsen - med gode ønsker for julen
og året 1984.

Savner familien
- Hjemme er det også en fast

skikk at hele familien går i kirken på
julekvelden, fortsetter Jadwiga. 
Jeg måtte også være med familien
i kirken ofte på søndager. Slik er
skikken. Det er så annerledes her i
Norge.

- Savner du familien?
- Ja, jeg må si at jeg savner mi-

ne foreldre og søsken. Jeg vil gjerne
se dem igjen. Men først vil jeg bli
norsk statSborger, og så vil jeg søke
om visum for å besøke dem.

- Hvorfor flyktet du?
- Det var ikke av politiske grun-

ner. Jeg hadde så lyst til å reise fritt
omkring, og det er vanskelig for po
lakker. Jeg ville altså være mer fri ...

th. j. s.

Ikke kaldt i Norge!
- Visste du mye om Norge før du

kom hit?
- Jeg var en av de heldige som

fikk komme til Norge, men jeg visste
lite. Jeg tenkte bare på at det sikkert
var veldig kaldt i dette landet. Derfor
ble jeg forbauset. Jeg synes at det
er omtrent som i Polen.

- Hva la du mest merke til?
- At tegnspråket er så forskjellig.

Det er nesten ingen tegn som er de
samme i Polen og Norge.

- Tegnene for hus og dame?
- Nei! - Jadwiga demonstrerer.

- De er annerledes.
- Og det norske språket?
- Jeg forstår det meste som jeg

leser, men det er mange vanskelige
ord.

foreldre som går på kurs. Hun pas
ser 5 barn.

- Jeg har søkt på flere jobber,
men til nå har jeg ikke fått fast ar
beid, sier hun.

- Hvor er du fra?
- Fra Ostrowiec Sw., som ligger

ca. 300 km sør for hovedstaden
Warszawa.

- Hvor gikk du på døveskole?
- Først 8 år i Aadom, og så 3 år

på videregående skole for døve i Kra
kow. Etter det arbeidet jeg 2% år i et
veveri.

Foreldrene sinte
- Og så flyktet du, hvordan?
- Jeg bare satt på med en venn,

som kjørte meg til Østerrike, og så
ble jeg der. Min venn bodde selv i
Østerrike og han hadde bil.

- Flyktet du ikke sammen med
flere i familien eller andre døve?

-Nei, ingen andre i min slekt har
flyktet fra Polen, og jeg kjente ingen
andre døve som hadde flyktet.

- Hva mente dine foreldre om
dette, for du skrev vel til dem?

- Mine foreldre var sinte på meg.
De skrev at jeg skulle komme hjem
igjen. Men jeg ville ikke vende til
bake, sier Jadwiga.

Jadwiga forsikrer at hun ikke har
tatt arbeid fra noen nordmann. Det
vil si: Hun er arbeidsløs. Akkurat nå
har hun en jobb med barnepass for

døv. De kom med papir og kulepenn,
for at Harald skulle forklare seg.

Det tok tid før han kom til ro og
fikk forklart seg skriftlig. Han tenk
te på hva han skulle gjøre når han
kom fram uten sine viktige papirer.

Da vaktene forsto hva som hadde
hendt, ble de flaue over at de hadde
hindret ham. Men de arbeidet effek
tivt, og på kort tid fikk de tak i kof
ferten. Da var den tømt for sitt inn
hold. Også alle papirene var borte.
Alt hans skrivearbeid hadde vært
forgjeves.

På døvemøtet ble Harald sittende
stille. Han stirret sørgmodig på taler
stolen hvor han skulle lagt fram en
viktig sak. Han husket ikke så mye
av det han hadde samlet og skrevet,
så han kunne ikke gjøre noe.

Ja, tenkte han da - det hadde li·
kevel vært bedre om han hadde brukt
bestemorens gamle, grønne koffert.
Den var så stygg og gammeldags at
ingen ville tenke på å stjele den. Der
ville alle hans papirer ha vært tryg
ge. Og da ville familien sluppet å spi
se havregrøt hele uken. Det hadde
nok krevd mannsmot å vise seg med
en slik koffert, men likevel hadde det
vært bedre for alle parter, tenkte
han ....
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AL-KURS
Kurs nr. 6/7 6.-17. februar

Grunnk4rs for sterkt tunghørt-/døvblitte og
deres parørende
Kurset er beregnet på de som er blitt sterkt tunghørte eller døve i vok
sen alder.

Hovedemnet er kommunikasjonstrening, dvs. munnavlesning og
tegnspråk eller MHS. I tillegg vil det bli gitt informasjon om tekniske
hjelpemidler og rettigheter etter loven om folketrygden.

Påmeldingsfrist 10. januar.

--_._------_._-_.._-----_._----_..._-........_------_ .._------_........_----------_ .._----_ ......_.. _--_ .._-----------------------------_._.

Påmeldingsskjema til kurs på AI kurssenter for døve

Navn: ..

Adresse: .

Postnr.: Poststed: .

90 AR
Knut Svela, Vikeså, 4389 Vikeså, fyl
ler 90 år 23. desember.

90 AR
Talette Fjeldheim (født Hauglund),
5580 Ølen, fyller 90 år 25. desember.

80 AR
Karen Bækkelund (f. Eliassen Lin
stad), østregt. 91,2300 Hamar, fyller
80 år 30. desember.

75 AR
Haldis Gudrun Karlsen (født Peder
sen), Borggt. 16, Oslo 6, fyller 75 år
27. desember.

70 AR
Ferdinand Luther, 3482 Tofte i Hu
rum, fyller 70 år 23. desember.

60 AR
Knut Smedsgård, Elgveien 2, 3000
Drammen, fyller 60 år 26. desember.

Jeg ønsker å delta på kurs nr. D

o Døvltunghørt o Hørende Alder: . 50 AR
Erling Fylling, 6030 Langevåg, fyller

I 50 år 26. desember.

Kursets navn: .

Skriv gjerne andre opplysninger: .

Påmelding til kursene må sendes til:
NORGES DØVEFORBUND, 3570 AL. Tlf. (067) 81711.

.~~~~~\\l~j,~~

C )
C Vi ønsker alle>bladets lesere I
æ en hjertelig god jul! )

I NORGES DØVEFORBUND ~
~ Rolf Hansen Svein Sundkvist Eilif Ohna S
Øt..". formann nestformann sekretær S~.:

~ Nora Edwardsen Mosand Åse K. Halvorsen Rune Anda
~&i' Tor Inge Gausnes ~

~ Halvor Greftegreff Thorbjørn Johan Sander Per Chr. Larsen ~
~ Britt E. Skogstrand Annlaug Koppen Evelyn Marner S
~ Johanne M. Sletto Ingeborg S. Nesse Unni Gran ~
{t Marit B. Kolstadbråten Ivar A. Sletto Helge Herland ,,~

~Y, iie: Norunn Ellingsen Sissel Myro Toralf Ringsø i;;;;

~ Aslaug Walters Anne Gloslie Reidun Veddeng ~
ø ~
-~fl~~~~~~..~d~~~~~~~.ffi'~~~'U'~:
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ASBJØRN PEDERSEN
Asbjørn Pedersen, Fredrikstad, er
død, 56 år gammel. Det var ikke så
mange døve som rakk å bli kjent med
Asbjørn. Han mistet hørselen for no
en år siden, men han fortsatte i sitt
arbeid blant hørende. Først for 2%
år siden begynte han og hans ekte
felle Ingerid å lære seg tegnspråk,
var på kurs for døvblitte på AI og ble
med i Østfold Døveforening.

Da hørselen forsvant, måtte As
bjørn gi slipp på sin største interes
se, musikken, men han kunne fort
satt glede seg over livet, ikke minst
ute på hytta i Onsøy når han så de\
spire og gro mellom steinene og i
drivhuset. Men for 1 112 år siden fikk
han en alvorlig sykdom som gradvis
brøt ned hans helse. Likevel greide
han å bevare livsmotet og sitt gode
humør til det siste, og han så rolig
døden i møte. I denne tiden hadde
han god støtte av Ingerid, som fun
gerte både som sykepleier og tOlk,
og Asbjørn fikk dø hjemme, slik han
selv og familien ønsket det. 11. no
vember sovnet han stille inn.

Ingar Hansen forrettet ved begra·
velsen i Vestre Fredrikstad kapell.



Mange var møtt fram for å følge ham
til graven. Selv om Asbjørn følte seg
isolert etter at han ble døv, så had
de han fremdeles mange venner.
Presten leste fra Salmenes bok, sal
me 23, 116 og 121, knyttet si n tale til
ordene om det levende håp, og fram
hevet de lyse minner vi alle vil ha
om Asbjørn Pedersen.

Vi lyser fred over hans minne.
For Østfold døveforening,

WP.

Til Norges Døveforbunds døveregis
ter er kommet melding om at følgen
de registrerte døve er avgått ved
døden:

HARALD JENSEN
som var født 27. oktober 1904, gift og
bosatt i 1600 Fredrikstad.

OLGA MARIE KARLSEN
som var født 4. juli 1906, enke og bo
satt på 1487 Tøyenhaugen.

INGRID LARSSEN
(født Wigstøl), som var født 5. april
1887 og enke, bosatt i 4790 Lillesand.

LIV KARIN LEFSAKER
som var født 1. juli 1974 og bodde på
Solbø sentralhjem, 3080 Holme- I

strand.

TORBERG OFTEDAL
som var født 22. januar 1900, gift og
bosatt på 4100 Jørpeland.

HELGA RENMÆLMO
som var født 4. juli 1887, gift og bo
satt i 9230 Bakkehaug.

Åpent brev til NRK
Vi er samlet til kurs ved Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
Halvparten av oss har mistet hørselen som voksne. Den andre halv
parten er ektefeller, som hører normalt.

Sammen vil vi gjerne fungere så godt som mulig i samfunnet. Der
for arbeider vi sammen om å tilpasse oss vår nye situasjon. Både
det å plutselig leve som hørselshemmet, og det å plutselig få en
hørselshemmet i familien krever innsats fra begge parter.

Noe av det som føles mest urettferdig ved den nye situasjonen, er

den unødvendige sosiale splittelse vi ofte opplever foran TV
apparatet. Alt for få norske programmer er tekstet. Mens resten av
familien har felles glede av TV-programmene, faller den hørsels
hemmede utenfor.

Det må være et rettmessig krav at så mange programmer som mulig
blir tekstet. NRK har tidligere unnskyldt manglende teksting med
mangel på utstyr og stillinger i tekstavdelingen. Hvis det er riktig,
må det være noe fundamentalt feil ved prioriteringen av oppgave
ne i NRK. Folk med normal hørsel kan få opplevelser gjennom
radioen hele dagen. Det skal videre investeres mye penger i opp
byggingen av "Program 2» i radioen. Videre utvides TV-tilbudet
stadig til majoritetsgruppen i samfunnet, senest gjennom lørdagens
«Frokost-TV».

Selv om vårt kurs bare teller 18 deltakere, er det en stor gruppe
som står bak ønsket om flere tekstede TV-programmer. Det er ca.
90.000 høreapparat-brukere her i landet, og ca. 4.000 kan regnes

som døve. Burde ikke tiden være moden for å vise solidaritet med
denne gruppen?

For døvblittkurset november 83:

KNUT ROBØLE
som var født 24. april 1901, gift og bo
satt i 2940 Heggenes.

KARI ROGNLIEN
(født Kihle), som var født 6. juni 1908,
gift og bosatt på 2857 Skreia.

BJØRN ANDERS SANDEN
som var født 12. februar 1971 og bod
de på Solbø sentralhjem, 3080 Hol
mestrand.

OLAUS SOLBERG
som var født 3. august 1889, enke
mann og bodde på 2800 Gjøvik.

KAARE ARNULF SÆHLE
som var født 19. august 1901 og bod
de i Oslo.

MARGIT HANSEN
som var født 19. april 1898, ugift og
bodde på Tjørsvågheimen, 4400 Flek
kefjord.

Ulf Reidar Johansen

JONE HELGØY
som var født 3. februar 1913, gift og
bosatt på 4100 Jørpeland.

EINAR TORLEIF JENSEN
som var født 6. november 1919, gift
og bosatt i 9690 Havøysund.

Frelsesarmeen, vestre distrikt
Døvearbeidet i vestre distrikt ønsker
velkommen til JULEFESTER for dø
ve og tunghørte på følgende steder:

KRISTIANSAND
Onsdag 28. desember kl. 19 i Frelses
armeen, østre Strandgt. 11.

STAVANGER
Tirsdag 3. januar kl. 19 i Frelses

. armeen, Bergjelandsgt. 49.

Karl Eivindsen

HAUGESUND
Tirsdag 10. januar kl. 18. Familiefest
i Frelsesarmeen, Skåregt. 178.

BERGEN
Torsdag 12. januar kl. 19 i Døves
Hus, Welhavensgate 68. Besøk av
major Kelly Smevik.

Vi hilser alle døve hjertelig velkom-
me'h. Hilsen
Nelly Dahlen - Serina Jørgensen

døveoffiserer

Frelsesarmeen, Oslo
har JULEFEST for døve fredag 30.
desember kl. 19 i Frelsesarmeens lo
kale i Kirkeveien 62, Oslo. - Major
Einar Madsen og frue, major Kelly
Smevik og flere deltar. Det blir be
vertning, leker med barna, gang
rundt juletreet m. m.
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NYTT FRA FORENINGENE

DRAMMEN

VESTFOLD

STAVANGER

AUST·AGDER

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

05/1: Styremøte kl. 18.
Medlemsmøte.

12/1: Julemøte v/Frelsesarmeen.
19/1: Kulturkveld.
26/1: Hyggemøte.
27/1: Teatertur til Oslo.
28/1: 10-årsfest for Døves Hus.

Døvekonsulenten for Telemark
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-15 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28 210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-18 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et
ter avtale.

Desember:
Lørd. 31. Nyttårsfest (bridgeklubben

arr.)

Januar:
Fred. 06. Sammenkomst.
Sønd.08. Juletrefest i Åssiden kirke.
Tirsd. 10. Pensjonist-treff kl. 11-14.

Barnetreff kl. 18.00.
Onsd. 11. Bridgeklubben.
Fred. 13. Sammenkomst.
Mand.16. Styremøte.
Onsd. 18. Bridgeklubben.
Fred. 20. Døveforeningen/Bingo.
Tirsd. 24. Pensjonist-treff kl. 11-14.

Barnetreff kl. 18.00.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

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

Onsdag 28. desbr.:
Juletrefest kl. 16.

__ TELEMARK 1II1II

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

Julehyggekveld
onsdag 28. desember kl. 18 i døveforenin
gens lokaler, Nedre Tyholmsvei 16 (Fag
foreningenes hus) i Arendal.

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

Pizza-fest
Det var en godt forberedt pizzafest vi had·
de 12. november i døveforeningen. Ung
domsgruppen hadde lagt ned mye arbeid
med pynting av lokalet, og med masse
ballonger. Festen begynte kl. 19, og vi var
ca. 65 festglade ungdommer som deltok.

Formann Karl Fredrik ønsket velkom
men. Så ble det servert pizza med mine
ralvann til. Selv om det kom flere enn vi
hadde regnet med, ble det nok pizza til
alle. Ja, det kom 6 ungdommer fra
Stavanger, noen fra Telemark og noen fra
Trondheim.

Det ble vist skuespill, og i pausen for
talte formannen vitser. Det var morsom
me stykker som ble vist. Og så hadde vi
noen leker. Latteren sto høyt i taket.

Deretter ble steroanlegget satt på full
styrke. Mads, Jon, Karl og Stein Tore fikk
jentene med på dansegulvet - og flere
kom til. Noen ville helst sitte og prate, og
så de kunne føle takten fra musikken der
de satt. Praten og dansen gikk livlig ut
over natten. Kl. 04 sluttet vi av, selv om
mange ville fortsette.

Jeg tror jeg har mange med meg når
jeg sier at festen var vellykket fra først til
~:3t.

Stein Tore Stø, nestformann

Døves Menighet
24.12 lø: Middag i døvekirken.
27.12 ti: Fest på Hjemmet for Døve.
29.12 to: Fest for barn i kirken.
1984:
06.01 fr: Voksenfest i kirken.
17.01 ti: Misjonskveld.

14. lø: Voksenfest i døveforeningen.
18. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
25. on: Tegnspråkkurs for døvblitte.
26. to: Kulturkveld i døveforeningen.
27. fr: Fotokveld.

ØSTFOLD

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

Arsmøtet
begynner med middag kl. 13, og selve
årsmøtet åpner kl. 14.

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

7. januar:
Nyttårsfest, Victoria Hotell,
Fredrikstad.

21. januar:
Styre- og medlemsmøte på st. Olav
Hotell, Sarpsborg.

18. februar:
Døveforeningens årsmøte, St. Olavs
Hotell, Sarpsborg.

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

Desember:
31: Fest på Mjøsgløtt (kun for

medlemmer).

Det var mye moro på ungdomsklubbens pizzafest, og her ser vi et glimt fra en av lekene.

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

Desember:
31. lø: Nyårsfest.

Januar:
08. sø: Barnefest i døveforeningen.
10. ti: Kvinneforeningen.
11. on: Hyggetreff for pensjonister.

Døvblitte har medlemsmøte.

IIIIIBEDMARKIIIII
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Adresse: .

Navn: .

16.-20. januar

Alder: .o Hørendeo Døv/tunghørt

Postnr.: Poststed: .

Påmeldingsskjema til kurs på AI kurssenter for døve

AL-KURS

Kurs nr. 4 23.-28. januar

Tegnspråk/kommunikasjonskurs for
foreldre til hørselshemmede barn
Kurset er beregnet på foreldre som tidligere har deltatt på grunnkurs.
Både foreldre med barn i førskolealder og skolealder som ønsker å
lære mer tegnspråk, kan søke.

r tillegg til tegnspråkundervisning vil det bli forelesninger i emner
med tilknytning til språk/kommunikasjon.

Påmeldingsfrist 1. januar

Kurs nr. 3

Kurs i samfunnskunnskap
Kurset tar sikte på å gi en innføring i hvordan samfunnet omkring oss
fungerer, hvilken funksjon forskjellige offentlige kontorer har og hvor
dan vi skal fylle ut forskjellige skjemaer som det stadig blir flere av.
Utfylling av selvangivelsen vil bli et av emnene på kurset.

Søknadsfrist 1. januar.

Jeg ønsker å delta på kurs nr. D

BERGEN

Januar:
05. to: Foreningen åpner etter nyttår.
07. lø: Juletrefest for barn og voksne

kl. 16.
09. ma: Bridge.
12. to: Døveforeningen.
16. ma: Bridge.
19. to: Døveforeningen.

Hilsen Torill Mjelde.

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

Januar:
02. ma: Velferdsenteret åpner etter

juleferien.
03. ti: Bridgeklubben.
04. on: Døveforeningen har styremøte.
05. to: Menigheten arrangerer julefest

i storsalen.
10. ti: Bridgeklubben.

Dameklubben har styremøte.
11. on: Kontaktklubben for døvblinde

har møte i storsalen.
Folkedansøvelse i storsalen.

12. to: Frelsesarmeens julefest i
storsalen.

Desember:
28. on: Barnejuletrefest i storsalen kl.

16.30. Lokalet åpent for andre
døve etter kl. 19,00.

Sosialsekretæren
for døve i Rogaland har kontoret stengt
i romjulen, fra og med 21. desember til og
med 3. januar.

IIIMØRE OG ROMSDAL Il
Desember:
29. to: Julegudstjeneste i kapellet,

Molde domkirke, kl. 18, med
fest etterpå. Ved døveprest
Roald Larsen.

Kursets navn: .

Skriv gjerne andre opplysninger: ..

Påmelding ti/ kursene må sendes til:
NORGES DØVEFORBUN D, 3570 AL. Tlf. (067) 81 711.

Januar:
08. sø: Døvegudstjeneste i Volsdalen.

Juletrefest på Folkets Hus kl.
13.00 (Døves Menighet).

12. to: Døveforeningen i døvesenteret.
19. to: Ungdomsgruppa i

døvesenteret.
27. fr: Døveforeningen.
28. lø: Moldegruppa. Il NORD·TRØN DELAG _ Har du bilder fra

Sommertreff ·83?
TRONDHEIM

Januar:
04. on: Døveforeningen.
06. fr: Døveforeningen.
08. sø: Juletrefest i Domkirkens me

nighetshus kl. 16.
Hytta er åpen.

10. ti: Bridge.
11. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10.
Idrettslaget.

13. fr: Dameforeningen.
15. sø: Hytta er åpen.
17. ti: Bridgeklubben.

Gudstjeneste
Onsdag 28. des.: Levanger kirke, kl. 12.

Julegudstjeneste for døve og høren
de, med fest etterpå. Ved døveprest
Roald Larsen.

BRUK VAR RIKTIGE
POSTADRESSE

DØVES TIDSSKRIFT
POSTBOKS 97
5001 BERGEN

Det er Sverre Meling, Hotell Saga i
Haugesund, som spør. Det var man
ge som fotograferte under Sommer
treff -83, og som lovet å sende bilder
til Meling etterpå.

Nå planlegger han å ta en tur og
besøke noen døveforeninger og vil
gjerne vise lysbilder fra siste Som
mertreff. Kan du låne ham noen bil
der? Send dem da til Sverre Meling,
Hotell Saga, 5500 Haugesund.
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uJuleplukk» 'fra Norsk Døvetolkforening
Enda et arbeidsår nærmer seg slut
ten, og tenk: Norsk Døvetolkforening
har allerede kunnet feire 5-årsjubi
leum!

1983 - i likhet med de foregåen-
/ de år - har vært preget av travelhet

for foreningen. Korrespondanse
mengden viser at stadig flere instan
ser og enkeltpersoner blir involvert
og interessert i spørsmål som angår
døvetolktjenesten og tolkyrket. 
Foreningens medlemstall har øket,
nå er vi ca. 130.

Midt i papirhaugen og arbeidet for
øvrig, sitter vi i hovedstyret og føler
at så altfor lite informasjon når ut til
den enkelte. Håpet var at vi gjennom
spalten «Tolkenytt» skulle kunne in
formere alle våre medlemmer og
andre interesserte. På vår spørrerun
de som vi på vårparten foretok vedr.
hvor mange tolker som leser Døves
Tidsskrift, har vi imid lertid bare fått
ca. 60 positive svar. Styret har der- ,
for vedtatt at vi f.o.m. 1984, i tillegg
til spalten «Tolkenytt», skal sende ut
regelmessig informasjon direkte til
våre medlemmer (minimum to gan
ger pr.år).

Fra lokalforeningen i Bergen er det
kommet forslag om årlige møter mel
lom representanter fra hovedstyret,
lokalforeningene og kontaktpersone
ne. Dette er en god ide. Dersom det
økonomisk lar seg gjennomføre, vil
det kunne medvirke til økt kontakt,
informasjon og samarbeid.

Vi skal her presentere en kort ka
valkade over året 1983:

Aktivitet i foreningen - sentralt
og lokalt
Hovedstyret har hatt 11 møter, og
sakslistene har vært lange. - Det er
gledelig å registrere at aktiviteten ut
over landet er i vekst. 4 av de 6 lokal
foreningene er nå kommet godt i
gang med virksomheten. Møterefera
tene vitner om engasjement og effek
tivitet.

Når det gjelder de 6 utvalgene som
ble nedsatt på landsmøtet i 1982, er
det også en del aktivitet å spore,
men hovedstyret regner med at det
fremdeles vil ta tid før alle brikkene
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i vår unge organisasjon er kommet
på plass, og før det hele har funnet
sin form.

Tilknytning til fagorganisasjon
På landsmøtet i 1982 var deltakerne
positivt innstilt til at foreningen skal
knytte seg til en forhandlingsberet
tiget organisasjon. Både lønnsutval
get og styret var av den oppfatning
at Norsk Tjenestemannslag ville væ
re det beste alternativet for oss. Vi
manglet imidlertid noen flere opplys
ninger, før vi kunne gå til avstem
ning. Lønnsutvalget skulle så ta ny
kontakt med NTL og innhente de
manglendeopplysningene, før saken
gikk ut til uravstemning.

Kontakten med NTL ble tatt, og
spørsmålene fra landsmøtet fram
lagt. NTL formulerte så sitt tilbud på
nytt. Dette tilbudet viste seg å by på
en del overraskelser, i det det i sto
re trekk skilte seg fra det tilbudet vi
hadde fått før landsmøtet. Bl.a. gikk
forslaget ut på at bare heltids
engasjerte tolker skulle kunne bli
organisert.

Saken ble igjen behandlet i styret,
som fant ikke å kunne gi sin tilslut
ning og anbefaling til tilbudet.
Lønnsutvalget måtte derfor ta saken
opp med NTL enda en gang.

Styret er nå muntlig informert om
de møtene lønnsutvalget i den sene
re tid har hatt med NTL, og det ser
ut som vi nå skal kunne komme fram
til et forslag som styret kan anbefa
le. Lønnsutvalget venter det skriftli
ge forslaget fra NTL i nærmeste
framtid. Det skulle da være klart for
uravstemning i begynnelsen av 1984.
Vi håper og tror at det nå ikke skal
komme flere uventede momenter
som ytterligere forsinker denne
saken.

Samarbeid med andre instanser
Det gode samarbeidet mellom Norsk
Døvetolkforening og Norges Døve
forbund fortsetter. Det såkalte tolk
samarbeidsutvalget - TOSAU 
som består av 4 representanter fra
NDF og 4 fra NDTF har i løpet av året
hatt flere lange og effektive møter

som har gitt konkrete resultater. Ho
vedstyret mottar regelmessig infor
masjon og møtereferater og drøfter

. enkeltsaker.
Samarbeidet med Kirke- og under

visningsdepartementet er også me
get positivt. Som kjent har NDTF 2
representanter i den såkalte arbeids
gruppen for utdanning og godkjen
ning av døvetolker. KUD's represen
tant er sterkt engasjert i alle spørs
mål som vedrører tolketjenesten for
døve. Det er nyttig å ha en slik kon
taktperson i departementet.

Tolk/arbeidsgiverforhold
NDTF har tidligere rettet en henven
delse til skattedirektoratet med an
modning om en uttalelse vedr. vårt
arbeidstakerforhold overfor trygde
verket. Skattedirektoratet uttalte da
at døvetolker er å anse som arbeids
takere, ikke selvstendig næringsdri
vende. Oslo Ligningskontor har i
brev til NDTF støttet opp om dette og
hevdet at våre oppdragsgivere - og
så Rikstrygdeverket - bør betrakte
oss som arbeidstakere, trekke skatt
og innbetale arbeidsgiveravgift. - Vi
har senere bedt om en uttalelse fra
RTV, men ennå er det ikke kommet
noe svar.

Kursvirksomhet i NDTF/
økonomisk støtte

I Oslo-foreningen har holdt kurs i
høstsemesteret, et 20 timers kvelds
og helgekurs. Hovedemnet var tol
king fra døv til hørende.

Stavangerforeningen har hatt lør
dagsseminar, hvor etiske spørsmål
og skoletolking var hovedpostene på
programmet.

Trondheims-foreningen har hatt
kurskveld med Brita Bergmann fra
Sverige som foreleser.

Norsk Døvetolkforening har i 1983
fått bevilget kr 10.000,- fra KUD.
Disse midlene vil vi fortrinnsvis bru
ke til kurs på lokalplanet. Det er
fremdeles penger igjen for de lokal
foreningene og distriktene som ikke
har benyttet seg av muligheten til å
holde kurs med økonomisk støtte fra
hovedforeningen.

Hovedstyret har sendt inn søknad
til ulike instanser om penger til kurs
- lokalt og sentralt - for 1984.



Informasjon til ulike instanser
Arbeidet med informasjonsbrosjyren
som skal komme er fremdeles ikke
avsluttet. Det er TOSAU som har på
tatt seg ansvaret for dette. Utvalget
venter fremdeles på uttalelser fra et
par offentlige instanser. Disse må
foreligge før brosjyren kan gå i
trykken.

Bergen hadde i mai en informa
sjonskampanje i forbindelse med
Kulturuka. Programmet tok bl.a. sik
te på å nå ut med informasjon om
hva en døvetolk er og hvordan en kan
bruke tolken. Bergen Døveforening
sto som arrangør, og programmet
ble gjennomført i samarbeid med
Bergen Døvetolkforening. (Se tidlige
re nr. av "Tolkenytt».)

Lokalt har døvetolkene flere ste
der engasjert seg i arbeidet med in
formasjon til døveforeningsmedlem
mene.

Representanter for hovedstyret
har - på oppfordring fra døvefore
ningene - reist rundt og hold infor
masjonskvelder.

En god del av den korrespondan
sen hovedstyret fører, er svar på di
rekte spørsmål fra både tolker og
brukere.

TOSAU har rettet henvendelse til
NRK-fjernsynet for å få to nye infor
masjonsprogram i tv om tolketjenes
ten. Forslag til programinnhold er
også framlagt. Svar avventes.

Opplæring i bruk av tolk
TOSAU har utarbeidet detaljerte pla
ner for opplæring i bruk av tolk. Må
let er at dette skal inngå i undervis
ningsopplegget for døve og sterkt
tunghørte elever i statlige og kom
munale skoler, og at voksne døve lo
kalt og sentralt skal få tilbud om opp
læring i bruk av tolk.

En del skoler har allerede for inne
værende skoleår satt av plass til det
te emnet på timeplanen. En regner
også med at Norges Døveforbund og
døveforeningene vil komme i gang
med et slikt undervisningstilbud til
voksne ganske snart.

Skoletolking
De fleste av de tolkene som tolker på
heltid er engasjert i skoleverket,
mange under særs ugunstige ar
beidsvilkår. Dette skyldes delvis at
det fremdeles er uklart hvilken in
stans som skal betale tOlketjenes
ten, skoleverket eller trygdeverket.
Det er også uklart om døve i framti
da skal ha rett til tolk under utdan
ning. TOSAU har vedtatt å fremme
dette spørsmålet for Stortinget. En
avklaring i positiv retning her vil ha

stor betydning for skoletolkenes
lønns- og arbeidsvilkår i framtida.

Tolking ved kirkelige handlinger
TOSAU arbeider for at det skal bli en
rett for døve å få dekket utgifter til
tolk i forbindelse med kirkelige hand
linger. Mange døve bor langt fra en
døvekirke. Flere av dem som har hør·
ende familie og venner ønsker å gå
til kirke sammen med disse. En "hø
rende" kirke er for mange den enes
te muligheten, dersom de skal kun·
ne gå regelmessig til gudstjeneste.
Dersom kupongene skal brukes til
dette, sier det seg selv at de for no-

. ens vedkommende ganske hurtig vil
være oppbrukt.

Saken er lagt fram for Kirkeavde
lingen i KUD, og vi håper på et posi·
tivt svar.

Døvetolker som egen bransjegruppe
i telefonkatalogen
Dette er nå et faktum. Du kan slå opp
i telefonkatalogens bransjeregister
og finne DØVETOLKER som egen
bransje. Det er allerede flere distrik
ter som har fått dette med i siste ut
gave av katalogen, og de resterende
er like om hjørnet. Vi oppfordrer alle
tolkene som har - eller har adgang
til telefon om å melde fra til Telever
ket, slik at flest mulig kan finnes i
bransjeregisteret.

Klagesaker
Det er allerede kommet en del klager
på tolker rundt omkring i landet. De
fleste klagene er kommet til Norsk
Døvetolkforening. Vi har diskutert
spørsmålet om klageinstans både i
KUD's arbeidsgruppe og iTOSAU.
Døveforeningene er blitt anmodet
om å drøfte problemet og komme
med forslag til hvordan en formelt
skal angripe klagesaker og hvem
som skal behandle slike saker.

Klager av alvorlig art, hvor det kan
bli tale om inndragning av godkjen
ningen, må selvsagt til KUD. For øv
rig regner en med at en del klagesa
ker kan ordnes opp lokalt, f.eks. ved
en samtale mellom den som klager,
tolken, en representant for døvefore
ningen og for den lokale tolkforening

I DØVEPRESTEN I SØRVEST ,~

24. desember kl. 16:
Familiegudstjeneste i døvekir
ken v/Kjuus.

DØVEPRESTENE I VEST

24. desember, julaften, kl. 14,20:
Mariakirken, prestene Ekeland
og Straume.

25. desember, juledag kl. 13,15:
Døvekirken, Straume.

1. jan uar kl. 14,00:
Døves Aldershjem, Straume.

8. januar kl. 11:
Volsdalen kirke, Ålesund, fami
liegudstjeneste, Straume.

DDØVEPRESTENE I NORD I
24. desember kl. 12:

Døves aldershjem ved R.
Larsen.

24. desember kl. 15,30:
Døvekirken ved R. Larsen. Of
fer til De døves blad.

1. januar kl. 11:
Gudstjeneste i Døvekirken, dø
veprest Larsen. Nattverd. Terje
Johnsen reiser til Nord-Norge.

8. januar kl. 15:
Familiegudstjeneste i forb.
med julefest, døveprest Lar
sen.

15. januar kl. 16.30:
Gudstjeneste på Døves Alders
hjem, døveprest Larsen. Natt
verd.

22. januar kl. 11:
Gudstjeneste i Døvekirken
vIdøvekap. Terje Johnsen.

eller tolkdistriktet. Spørsmålet blir
tatt opp igjen på nyåret for endelig
avklaring.

Tolketjenesten/statsbudsjettet
Ved henvendelse til RTV har vi fått
opplyst at det i 1982 ble brukt ca.
kr 729.000,- til døvetolktjenesten.
Med i dette regnskapet var alle typer
tolking (både skoletolking, kupong
tolking og annet som f.eks. legebe
søk) samt reisepenger til tolkene. For
tidsrommet 1/1 - 1/10-83 ble det
brukt ca. kr 922.000,-. Det har vært
avsatt 1 million på statsbudsjettet
pr. år.

Ja, dette var en liten smakebit på
året 1983's "kost». Eva-Signe.
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9. april: Deltok i «Løkkasprinten»,
et terrengløp som ble arrangert i Vik
hammarløkka. Tiden ble 9.33 (10.33
er oppgitt i DT nr. 24, men tiden er
altså feil).

12. mai: «Botten rundt» gikk i Ris
sa i Trøndelag, hvor han brukte 57.06
på ca. 16 km.

*

20. april: I Nybrottskarusellen i
Stjørdal startet han på 3,3 km i en
landeveiskonkurranse og fikk ca.
11.00. Her kom han også inn i feil
løype.

3. mai: Brukte 27.14 min. på 8 km
i «Ranheim rundt.»

11.702
10.826
11.132
11.000
11.773
11.976
11.966
11.962
12.526

SERIEMESTRE 1956-1983
Antall seriemesterskap

1. Tr.heim Døves Idrettslag 13
2. Bergen Døves Idrettsklubb 6
3. Oslo Døves Sportsklubb 6
4. Hamar Døves Idrettslag 2
5. Stav. Døves Idrettsfore. 1

Utarbeidet av Walter Pedersen,
NDI's Statistikk- og resultatservice

SLUTTOVERSIKTEN ETTER 28 AR:
1. Tr.heim Døves Idrettslag 309.819
2. Oslo Døves Sportsklubb 285.443
3. Bergen Døves Idrettsklubb 270.831
4. Hamar Døves Idrettslag 173.676
5. Stav. Døves Idrettsfore. 132.107
6. Drammen Hellas·Døve 73.085
7. Alesund Døves Sportsklubb 42.899
8. Porsgrunn Døves Sport 42.107
9. Sandnes Døves Sportsklubb 19.954

1975: Tr.heim Døves Idrettslag
1976: Tr.heim Døves Idrettslag
1977: Tr.helm Døves Idrettslag
1978: Tr.heim Døves Idrettslag
1979: Tr.heim Døves Idrettslag
1980: Tr.heim Døves Idrettslag
1981: Tr.heim Døves Idrettslag
1982: Tr.heim Døves Idrettslag
1983: Tr.heim Døves Idrettslag

Fri·idrettsserien
for kvinner 1983

(uoffisiell)

2. Stavanger Døves Idrettsforening
1. Marit Gjedrem, høyde ult. 1.00 370
2. Marit Gjedrem, lengde ult. 2.26 379
3. Hanne B. Kvitvær, høyde ult. 0.95 305
4. Anne Ommundsen, høyde ult. 0.90 245
5. Marion Moberg, lengde ult. 2.00 165
6. Anita Fausk, lengde ult. 1.98 151
7. A. Ommundsen, lengde ult. 1.94123
8. Hanne B. Kvitvær,lengde ult. 1.91 102
9. Wenche Jerstad, lengde ult. 1.83 53

10. Britt Stangeland, lengde ult. 1.80 35
11. Siv Hind, lengde ult. 1.77 20

Sum: 1.948

1. Trondheim Døves Idrettslag
1. Kate Traasdahl, lengde 4.31 505
2. Elinor Rønning, 400 m 70.3 504
3. Elinor Rønning, 200 m 29.8 497
3. Kate Traasdahl, 400 m 70.6 497
5. Kate Traasdahl, 100 m 14.3 465
6. Elinor Rønning, 400 m hekk 81.1 464
7. Elinor Rønning, 800 m 2.52.1 460
8. Kate Traasdahl, 200 m 30.5 454
9. Elinor Rønning, lengde 4.00 423

10. Elinor Rønning, spyd 21.01 422
10. Kate Traasdahl, høyde 1.25 422
10. Kate Traasdahl, 800 m 2.56.8 422
13. Ellen Nilsen, høyde ult. 1.00 370
14. Inger Ase Enebakk, lengde 3.69 338
15. Inger Ase Enebakk, kule 6.46 322

Sum: 6.564

l~iilili~II~~iillliiil,i~li'ill'll.ililli,.i~iil'~ill,'1"liii,~:I'iiil _'------A-LES-UN-D
. - Arne Olav Løvik

har sendt inn en konkurranseliste
som ikke har stått i DT tidligere. Den
ser slik ut:

9. mars: Måtte bryte etter å ha
kommet i feil løype i en løpskarusell
på 6 km, som NTH I arrangerte i
Trondheim.

14. mars: Deltok på 3000 m i en
innendørskonkurranse i Trondheim
og fikk notert ca 10.06.

16. juni: Fikk 35.03,4 på 10.000 m
under et stevne på Lerkendal i
Trondheim.

*

18. mai: Tordenskioldsløpet på 10
km gikk i Trondheim, der tiden ble
35,50.

2. juli: Deltok i kretsmesterskapet
for Sunnmøre i Maraton og ble mes
ter med tiden 2.31,03. Også her løp

29. mai: Stilte opp på 16 km i
«Gange-Rolv-løpet» i Alesund, der ti
den ble 55 minutter.

5. juni: Han kom høyt på resultat·
lista i halvmaraton i Molde med tiden
1.14,06. Tiden er uoffisiell verdensre
kord for handikappede.

25. juni: Deltok i NM for svaksyn
te i Borre ved Horten, og kom på 2.
plass i kule i sin klasse med noe over
8 meter. Dagen etter kom han på
tredjeplass blant 6 deltakere på 3000
m med tiden 9.49,5. Videre ble det 2.
plass i lengde med 4,18.

T.e.

Drammen Maraton ble avviklet 2. ok
tober, og blant de 115 som startet i
halvmaraton i kl. M3, fant vi Tore
Christiansen, som kom på 30. plass
med tiden 1.25.02, hvilket er en for
bedring på 5 min. fra hans første løp
et annet sted for to år siden. Johnny
Olsen fra Hamar og Ingrid Storeda
le deltok i helmaraton. Johnny ble nr.
76 av 264 med 3.08.42, mens Ingrid
ble nr. 4 av 16 på tida 3.13.04.

Mange døve med i maraton
Der er ikke bare Arne Olav Løvik som
løper maraton blant døve her hjem
me. Flere og flere døve ser ut til å ha
blitt bitt av basillen.

I Oslo Maraton 27. august deltok
Tore Christiansen og havnet midt på

Cresultatlisten i sin klasse med plas
seringen 195 og tiden 3.28,08. Dette
var hans første maratonløp. I samme
løp stilte også Ingrid Storedale. Den
døve jenta fra Bergen slo ut alle hø
rende i sin klasse på 16 deltakere og
gikk til topps med 3.19,27. I halvma
raton fant vi Age Mellbye, som ble nr.
418 av i alt 697 startende på tida
1.43,27.

408
368
332
263

Sum: 1.371

Oslo Døves Sportsklubb
1. Margareth Hartvedt, 200 m 31.3
2. Margareth Hartvedt, kule 7.01
3. Margareth Hartvedt, lengde 3.67
4. Daniela Mares, kule 5.78

4. Bergen Døves Idrettsklubb
1. Mona Britt Pettersen, lengde 4.10 449
2. Mona Britt Pettersen, kule 8.04 449
3. Mona B. Pettersen, lengde ult. 2.19317

Sum: 1.215

SERIEMESTRE 1956-11983
Døves fri-idrettsserie har nå gått i 28
år, og her presenteres en liste over
serievinnere gjennom årene.
1956: Stav. Døves Idrettsforb. 9.841
1957: Bergen Døves Idrettsklubb 11.406
1958: Bergen Døves Idrettsklubb 11.916
1959: Bergen Døves Idrettsklubb 12.874
1960: Bergen Døves Idrettsklubb 13.138
1961: Bergen Døves Idrettsklubb 13.493
1962: Bergen Døves Idrettsklubb 12.244
1963: Tr.heim Døves Idrettslag 11.913
1964: Oslo Døves Sportsklubb 13.099
1965: Oslo Døves Sportsklubb 14.276
1966: Oslo Døves Sportsklubb 13.399
1967: Tr.heim Døves Idrettslag 12.970
1968: Oslo Døves Sportsklubb 13.271
1969: Oslo Døves Sportsklubb 13.200
1970: Oslo Døves Sportsklubb 11.340
1971: Hamar Døves Idrettslag 11.944
1972: Hamar Døves Idrettslag 12.411
1973: Tr.heim Døves Idrettslag 11.859
1974: Tr.heim Døves Idrettslag 11.375
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han feil og tapte ca. et halvt minutt.
Alle seks som fullførte løpet kom un
der 3 timer, mens to brøt. Tidene som
ble oppnådd ble likevel ikke godkjent
fordi det viste seg senere at løypa var
1,3 km for kort.

*

14. august: Deltok i halvmaraton i
Sykkylven og ble nr. 4 av i alt 65 del
takere med tiden 1.14.59.

21. august: Oppnådde 35.28 på
10.000 m under en konkurranse på
Lerkendal i Trondheim.

*

28. august Oppnådde 5.02,3 på 1
eng. mil under et stevne på Aksla
stadion i Alesund.

10. september: Deltok i
«Hjeviksvingen» - et landeveisløp
på ca. 20 km, der han fikk høy plas
sering med 1.11,30.

*

18. september: Deltok i «Ravn
mila», et løp på 10 km og ble nr. 3 to-
talt og fikk tiden 36.52. I

28. september: Oppnådde Norges
beste tid for svaksynte med 34.24,8

(før 34.57,9) på 10.000 m under et
stevne på Aksla stadion. Kjell Fisker
gård gjorde en god jobb med sekun
deringen.

Reds anmerkning:
Resultatene kom sent, men godt! 
Men vi oppfordrer lagene å ikke sen
de resultater til DT på denne måten.
De skal sendes straks etter et stev
ne og trykkes i bladet jevnt gjennom
hele året. - Husk at DT er ukeutga
ve - og ikke årsberetning!

K.Bj.K.

_'---_O_Sl_O__

Fotball i Oslo
Hei, en av de aktive i 60-årene:

Du stilte spørsmål i DT nr. 48 om
11-2 til Oslo-Døve fortsatt ikke er
slått. Ja, den står fortsatt, men kan
skje må jeg få lov til å skryte av at
rekorden ble «tangert» i 1982, da vi
slo Forward i serien - også med
11·2!

Ellers vil jeg opplyse at det ikke
bare er Arne Stenberg som fortsatt
er aktiv på A·laget. Det er også Gun-

nar Kvitvær og Rolf Smenes, og alle
var med i årets serie, hvor det ble ny
klubbrekord for Oslo-Døve med 21
poeng og en målforskjell på 45-11.

Hilsen en av de aktive i BO-årene.

Vi kommer igjen . ..
Skuffelsen over at Jutul snøt oss for
opprykk til 8. divisjon i årets serie har
ennå ikke sluppet spillerne, men vi
kommer igjen, og det satses på opp
rykk neste år. Over nyttår begynner
treningen for fullt, hvor vi får dispo
nere treningsbanen på Disen i Oslo
3 timer, en gang i uka. , høst har vi
fått to nye spillere. Det er Jon Mar
tin Brauti og Bård Thorsen, som beg
ge går på skole i Oslo for tiden. Alle
spillerne vil merke at det blir hard
konkurranse om å komme på laget
neste år.

Ellers blir det spilt fem kamper på
kunstgress i vinterserien på Jordal.

Oppmannen.

Bykle Kommune

CUBUS, JOH. SUNDE AlS

FLEKKEFJORD

4694 BYKLE

MALTHE WINJE & CO. AlS
Gort Adelersgt. 14

Tlf. 565990

OSLO 2

SJØHUSET KAFETERIA

Smørbrød - Middagsretter

Møllervn. 22 - Telefon 24000

HAUGESUND
Evje og Hornnes Kommune

4660 EVJE
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.J'or...n !·lartin. "Braut· ,
JYlagnesvei 11,
3150 ':l:OLVSR0D ..

Retur-adresse: Postboks 97 - 5001 BERGEN

Bosviks Elektriske
Aut. installatør

3750 DRANGEDAL

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

5046 RADAL

RÆLINGEN KOMMUNE

2000 LILLESTRØM

AlS MOSVOLDS REDERI

4550 FARSUND - Tlf. (043) 90622

Nesset Kommune
6460 EIDSvAG I ROMSDAL

Johs. Brye Foto & Musikk
3570 AL - Tlf. (067) 81 081

Fotograf Ole Johs. Brye

Firma Meydam
Postboks 106

4371 EGERSUND

CARL HAUGH AlS

PAPIR EN GROS

Tlf. 07 I 98 1433

7079 FLATASEN

TRONDHEIM

L. HOFF

Hof Kommune
HOF i Vestfold

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN

Spesialforretning i dameundertøy

Nordregt. 12 - 7000 Trondheim

Tlf. (Ol) 5241 55

BKR
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