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Norges Døveforbund
Hovedkontor:

Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo 1
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Tlf. (02) 11 1775

Avdelingskontor Bergen:
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Eirik Jarlsgt. 2, 7000 Trondheim

Tlf. (07) 51 1631

Forbundsleder: Toralf Ringsø,
Postboks 97, 5001 Bergen

Nestleder: Svein Sundkvist ,
Øvre Prinsdalsvei 28 c, 1266 Oslo 12

Forbundssekretær: Bjørn Melbye,
Postboks 6850 St. Olavs plass, 0130 Oslo 1

Forbundsstyremedlemmer:
Tor Inge Gausnes, Alesund

Ase Kihle Halvorsen, Porsgrunn
Nora Edwardsen Mosand, AI

Odd·lnge Schrøder, Oslo

A·FORENINGER:
ØSTFOLD: Østfold Døveforening. Leder: Roar Jarl,

Retsnesalleen 87 c, 1500 Moss.
HEDMARK: Hedmark Døveforening. Leder: Sven

Torgersen, Kjosstua, Ring, 2372 Brøttum.
OPPLAND: Oppfand Døveforening. Leder: Knut

Hølen, 2638 Fåberg.
OSLO: Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, Ot66

Oslo 1. Tlf. 02 . 205408. Leder: Arne Hand·
berg, Neuberggaten 4, 0367 Oslo 3.

Lokalavdeling: Lørenskog Døveforening. Leder:
Trond Wilhelmsen, Hagastubakken 1 B, Rælin·
gen, 2000 Lillestrøm. .

DRAMMEN: Drammen Døveforening, Treschows
gate 9, 3000 Drammen. Leder: Bjørg Braathen,
Dynge, 3300 Hokksund.

Lokalavdeling: Hallingdal Døveforening. Leder:
Anders Gulsvik, 3530 Gulsvik.

VESTFOLD: Vestfold Døveforening. Leder: Karin
Syvertsen, Odinsvei 11,3155 Asgårdstrand

TELEMARK: Telemark Døveforening, Torden
skioldsgt. 15,3900 Porsgrunn. Leder: Arne Skog·
lund, Bjørndalsveien 8, 3920 Eidanger.

AUST·AGDER: Aust·Agder Døveforening. Leder:
Johan Fossheim, 4880 Rykene.

VEST·AGDER: Vest-Agder Døveforening. Leder:
John SandeII, Ravnåsveien 218, 4700 Vennesla.

SANDNES: Sandnes Døveforening. Postboks 260,
4301 Sandnes. Leder: Bjørn Kommedal, Sand·
nes.

STAVANGER: Stavanger Døveforening, Saudagt.
11, 4000 Stavanger. Tlf. 04 - 533881. Leder:
Hanne Kvitvær, Digranesveien 15, 4000 Stav·
anger.

NORD·ROGALAND: Haugaland Døveforening.
Leder: Andreas Kallevik, 4264 Kvalavåg.

BERGENIHORDALAND f SOGN OG FJORDANE:
Bergen Døveforening, Welhavensgate 68, 5000
Bergen. Tlf. 05 . 328321. Leder: Rune Anda,
Nordåsbrotet 6, 5045 Skjoldtun.

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Romsdal Døvefor'
ening. Leder: Kjell Fiskergård, Postboks 12, 6035
Fiskerstrand.

TRONDHEIM: Trondheim Døveforening, Eirik
Jarlsgt. 2, 7000 Trondheim. Tlf. 07-531901. Le·
der: Randi Rønning, Postboks 7, 7079 Flat·
åsen.

NORD·TRØNDELAG: Nord·Trøndelag Døvefore·
ning. Leder: Olav Moen, Juiium, 7570 Hell.

HELGELAND: Helgefand Døveforening. Leder: Ing
vald Hagen, 7977 Høylandet.

SALTEN: Salten Døveforening. Leder: Bente Einar
sen, Kleivavegen 9, 8000 Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegns Døveforening. Leder:
Karl LundQvist, Hagebakken 4 B, 8500 Narvik.

VESTERALEN: Vesterålen Døveforening. Leder:
Herbjørg Hansen, Gjerstadveien, 8442 Kleiva i
Vesterålen.

HARSTAD: Harstad Døveforening. Leder: Leif
Henriksen, Bratthammeren 13,9405 Kanebogen_

TROMSØ: Tromsø og Omegn Døveforening. Post·
boks 994, 900t Tromsø. Leder: Trygve Aslaksen,
Planetveien 12, 9020 Tromsdalen.

B·FORENING:
NORDVESTLANDETS FORELDRELAG FOR

HØRSELSHEMMA: Leder: Marianne Karlsnes,
6270 Brattvåg.
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Teksttelefon - og kaos
Dagens nummer av Døves Tidsskrift bærer et ganske sterkt preg av
kaos omkring vårt nye fantastiske hjelpemiddel: Teksttelefonen. Dess
lenger vi er kommet, dess mer forvirring synes det å ha blitt. Igjen blir
vi minnet om en ofte aktuell spørsmåls-stilling: Hvorfor gjøre noe enkelt,
når det kan gjøres vanskelig?

Det hadde vært så enkelt om sentralmyndighetene rett og slett hadde
vedtatt å pålegge Televerket å skaffe døve telefon på samme vilkår som
hørende. Ingen kan vel mene at et slikt pålegg ville vært urimelig. - Men
det kunne gjøres så mye vanskeligere, og man klarte på topplanet å nå
fram til noe helt annet enn det enkleste og naturlige. Så ble teksttelefo
nen en bastard, resultatet av et ulykkelig ekteskap mellom Televerket
og Rikstrygdeverket. Til og med grunnstønad fra folketrygden og sær
fradrag ved skatteligningen ble dratt inn i dette kaoset. Protestene fra
døveorganisasjonen og fra FFO «mot ekteskapsplanene» ble avfeid, og
i dag sitter vi med en svært komplisert ordning.

Det lyktes heller ikke å utarbeide forskrifter som var naturlige og forståe
lige. Man har brukt et nytt uttrykk - «telefon-døvhet» - uten at myndig
hetene engang har vært klar over hørselshemmedes faktiske hørsels
situasjon. Man har til og med krevd «norsk-prøve», at de som ønsker tekst
telefon skal klargjøre at de behersker norsk tilfredsstillende. Etter at man
har skjønt urimelighetene ved dette, har man ikke lykkes i å meddele tryg
dekontorene at dette kravet er frafalt. (Dagens eksempel fra Haugesund
er illustrerende.)

Formidlingssent(alen - 012 - fungerer dårlig. Vi skal prøve å glemme
de uforskammethetene en del døve har opplevd når det har manglet noe
på perfekt beherskelse av norsk. (Obs.: 012-folkene fikk på forhånd inn
føring i døves språklige situasjon.) Men det har strømmet på med klager
over at man ikke når fram på 012 når sentralen skal være åpen. - En
redegjørelse bringer vi i dag. Vi synes det er en sensasjonell opplysning
at Televerket i det hele tatt ikke har noen fast betjening av 012 i helgene.
Vi har fått en så godt som ubetjent formidlingssentral!

Som om dette ikke er nok: Man får motstridende opplysninger - også
fra folk på selve 012-sentralen - om sentralens tjenester er gratis eller
skal betales. Er vi heldige, så er bruken av 012 fremdeles gratis når det
te nummeret av DT leses. Vi er lovet beskjed i god tid før det blir innført
avgift. Likevel skjønner vi at folk er nervøse for et tilbakeslag som følge
av at melding vil bli gitt på etterskudd. Usikkerheten har spredt seg.

Kanskje vi skal kalle det «rosinen i pølsen» at Televerket også har nyttet
sjansen til å legge en ekstra-avgift på brukerne av tekst-telefonen: 540
kroner ekstra i kvartalet! - Reaksjonene har heldigvis rystet Televerket
så kraftig at man nå har besluttet å sløyfe ekstraavgiften.

En dag vil vi se tilbake på hele kaoset og smile. Men hvorfor skal man
gjøre alt så vanskelig! th.j.5.
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Diskriminerende i Haugesund:
«Opptaksprøve» for å få tekst-telefon!

Bjørg Thoresen, som er døv og bor
i Haugesund, sendte søknad til tryg
dekontoret om tekst-telefon. - Så
var det bare å vente på at søknaden
skulle bli behandlet, og så ville fami
lien Thoresen få tekst-telefon.

Slik gikk det ikke. Fra trygdekon
toret kom det krav om at Bjørg måt
te gjennomgå undersøkelse hos nev
rolog. Bjørg nektet å stille opp til
lege-undersøkelse, og dermed ble
søknaden hennes henlagt!

Bjørg Thoresen gikk til Hauge
sunds Avis med saken. I avisartikke
len uttaler Pat Andersen, som arbei
der sammen med Bjørg på Lillesund
skole, med døve barn, at det er helt
ufattelig at Bjørg skal gjennomgå le
geundersøkelse og dokumentere
lese- og skriveferdigheter for å få sin
telefon.

Døves Tidsskrift har vært i kontakt
med Bjørg, og spurt hvorfor hun gikk
til avisen.

- Jeg følte meg diskriminerende
behandlet, sier Bjørg, og spør hva an-

Vest-Agder Døveforening har gle
den av å invitere alle til forening
ens

75 års jubileum
lørdag 23. mars 1985, kl. 18 på
Ernst Hotell.

MENY
Velkomstdrink: Sherry
Aspargessuppe
Rensdyrstek m/viltsaus og rørte
tyttebær (serveres 2 ganger)
Ekte karamellpudding med krem
1 gl rødvin eller '!2 fl pils
Kaffe

Bar - Dans til levende musikk
Pris pr. pers. kr. 250.

Påmelding sendes Rolf Pedersen,
Palladiumveien 10 A, 4600 Kristi
ansand. Siste frist for påmelding
8. mars 1985.
Kr. 250 sendes på forhånd til Vest
Agder Døveforening, bankgiro nr.
3050.25.15450.
Alle er hjertelig velkommen.
Tilreisende må ordne innkvartering
selv, men vi kan tilby overnatting
på to hoteller: Savoy Hotell: Dobb.
rom m/frokost, kr. 350. Enkeltrom
m/frokost, kr. 250.
Ernst Hotell: Dobb. rom m/frokost
kr. 420. Enkeltrom m/frokost kr.
285.
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dre ville føle hvis de måtte legeun
dersøkes for å få telefon.

Trygdesjefen i Haugesund lover,
ifølge Haugesunds Avis, at trygde
kontoret selvsagt skal rette på det,
hvis de har gjort en feil. Trygdekon
toret vil se nærmere på hvordan re
gelverket praktiseres ved tildeling av
tekst-telefon, sier han videre.

Døves Tidsskrift har vært i kontakt
med Rikstrygdeverket (RTV) om tryg
dekontorenes regler for tildeling av
tekst-telefon. Der fikk vi opplyst at
det hadde kommet sterke reaksjoner
på noen formuleringer i rundskriv til
trygdekontorene om stønad til an
skaffelse av teksttelefon. Dette
rundskrivet skal nå trykkes opp på
nytt, med noen endringer, får vi opp
lyst fra RTV.

Så kan vi bare håpe at disse en
dringene fører ti I at trygdekontorene
kan behandle søknader om
tekst-telefon uten å presse den dø
ve til en legeundersøkelse som opp
leves meningsløs og nedverdigende.

isn.

Nye med teksttelefon

Hansen, Eva Hennie (9430 Gaus
vik) 082 - 72282.

Ness, Ruth Clausen (Konnerud):
03 - 886540.

Kristiansen, Mette og Tom (3185
Skoppum): 033 - 82217.

Haavik, Sissel (Oslo): 02 
199043.

Brodal, Geir (Oslo): 02 - 68 34 83.
Kristensen, Oddny og Olav (Oslo):

02 - 165484.
Einemo, Gyda og Reidar (5610 øy

stese): 05 - 55 59 09.
Jakobsen, Torbjørn (Oslo): 02 

3261 12.
Lizaman, Inger Marie (Oslo): 02 

105985.
Thornæs, Bjørn (Oslo): 02 

258824.
Løvsletten, Knut Bjørnsen (Hauge

sund): 047 - 28501.
Hørselssentralen i Ålesund (fyl

kessjukehuset): 071 - 46654.
Mannsverk Elektro Als (Bergen): 05

- 280000.

Mars:
08-10: Ungdomssamling. for Nord

Norge i Tromsø.
11-29: Utdanningskurs for døvetolker,

Ål.
15-17: Ungdomskonferanse i Stavang

er.
15-17: NDF-ansattes fagforening har

årsmøte, Ål.
21-25: Internasjonal konferanse i Brus

sel, Belgia: "Å være døv i dag
- og i morgen?"

25-27: Møte for ledere av institusjoner
for døve, Finland.

April:
25: Døves Trykkeri A/s har general

forsamling.

Juni:
24-30: Nordisk barneleir for døve,

Nordjylland, Danmark. (Barnas
alder: 8-12 år.)

Juli:
10-20: Verdens-idrettslekene for døve i

Los Angeles, USA.

August:
04-09: XVII internasjonale kongress om

utdanning for døve, Manchester,
England..

September:
27-29: Døves kirkemøte i Oslo.

Oktober:
01-18: Utdanningskurs for døvetolker,

med eksamen, AI.

1986:
Mai:
08-11: Norges Døveforbunds landsmø

te i Bergen.

Juli:
01-05: Nordisk kulturfestival for døve,

Reykjavik, Island.

1987:
Juli:
22-23: Døves verdensforbund har

generalforsamling.
24-29: Døves verdenskongress, Fin

land.

Karnevalsfest på Døvesenteret,
Treschowsgt. 9, Drammen blir
holdt lørdag 2. mars kl. 19.
Entre mlkostyme kr 20,
Entre ulkostyme kr 30,-
Det blir salg av smørbrød, øl,
brus.
Dans og lek.
Alle er hjertelig velkommen.

- Kulturkomiteen -



FRA AVISENE - TIL DIN ORIENTERING

Bilbelte - 1. mars
Vær våken, for det kommer en ny bestem
melse 1. mars om bruk av bilbelte i bakse
tet. Hvis det er bilbelte i baksetet på bilen
din (eller den bilen du kjører med), så må
det brukes. Det er ikke lenger frivillig. Hvis
bilen blir stoppet og det viser seg at passa
sjer i baksetet ikke bruker bilbeltet som er
der, så blir det gebyr å betale fra 1. mars.

Dette gjelder også for drosjebiler. Hvis du
kjører drosje og sitter i baksetet hvor det er
bilbelte, og ikke bruker det, så vil en kon
troll føre til at du må betale gebyr. (Det er
ikke drosje-sjåføren som får skylden, men du
selv.) Drosje-sjåføren selv er fritatt for åbruke
bilbelte, men ikke passasjerene.

Fremdeles vil det være mange biler som ik
ke har bilbelte i baksetet. Det er ennå ikke
plikt til åmontere bilbelte i baksetet på eldre
biler, men alle nye biler som selges skal ha
bilbelte i baksetet nå.

Bonde·lunge
kalles en sykdom som plager mange som ar
beider i jordbruket. Denne sykdommen lig
ner på lungebetennelse, slik at mange tar feil
av den. Sykdommen kommer av sopp-sporer
som finnes i muggent høy og korn. Når no
en puster inn disse sporene, opptrer snart
sykdommen i form av feber, hoste og tung
pusting. Det kan bli en alvorlig lunge-plage.
Oftest er det vått høy som ligger på låven,
som utvikler mugg og fører til plagen «bonde
lunge».

Prester - likestilling
De kvinnelige prestene har fått sin interesse
organisasjon: Norsk Kvinnelig Teologfore
ning. Denne foreningen vil bl.a. kjempe for
likestilling når det gjelder ansettelser i den
norske kirke.

Tallet på kvinnelige prester øker fort. I dag
er bare 4 prosent av prestene kvinner (ialt
ca. 80 kvinner gjør tjeneste som prester),
men omtrent halvparten av dem som stude
rer teologi er kvinner. I løpet av 30 år er det
mulig at flertallet av prestene kan være
kvinner.

Fremdeles er flere av biskopene imot kvin
nelige prester. 4 av de 11 gjør det helt klart
at de er imot.

Norsk Kvinnelig Teologforening oppfordrer
nå sine medlemmer til å søke både
sokneprest- og proste-embeter. Et mål er å
få den første kvinnelige biskop, og det må
Skje så fort som mulig, senest i 1990-årene,
mener foreningen.

Video med lås
Nå er det mulig å få lås til video-kassetten.
En Oslo-mann har laget en låse-kassett. Den
kan ikke dirkes opp. Ifølge avis-melding er
den så sikker at ingen vil ha nytte av å stjele
en videospiller med slik lås.

Dette ser ut til å være en svært viktig opp
finneise. For tiden er videospillerne en typisk
tyveri-vare. Massevis av videospillere blir
stjålet, og så solgt av tyvene. Med lås vil det
bli slutt på dette.

Låsekassetten vil også løse et an net pro
blem: I mange hjem er det slik at barn bru
ke videospilleren altfor mye. De ser program
mer når foreldrene er borte, ofte programmer
som foreldrene ikke ønsker at de skal se. Nå
kan det bli slutt på dette. Med låsekassett
kan foreldrene ha kontroll.

Foreløpig er videolåsen bare tilpasset for
VHS-systemet, og prisen er litt under 200
kroner, - ser vi i avisen.

Høreapparat
I en melding fra Sosialdepartementet heter
det: Fra 1985 kan hørselshemmede under 20
år få stønad av trygden både til kropps- og
hodebårne høreapparater.

Barnevern
Det er kommet nye regler fo barneverns
institusjoner. Disse reglene skal gjøre det
tryggere for barna. Sosialdepartementet har
samlet alle regler for barnevern og
barneverns-institusjoner (barnehjem) i et hef
te, som interesserte kan få.

Norge har ca. 100 barnehjem. 11980 over
tok fylkeskommunene ansvaret for planleg
ging og drift av disse.

Ledighet - sykdom
Er du arbeidsløs i lang tid, så kan du få hel
seproblemer. Dette sier ILO (den internasjo
nale arbeids-organisasjon.) Verst er det for
tre grupper mennesker: a) Personer i
50-årsalderen, b) Funksjonshemmede, c)
Personer som har hatt problemer med hei
sen før.

Hva slags helse-problemer får de arbeids
løse? - Mest er det depresjoner (dårlig hu
mør), dårlige nerver, magesår og høyt blod
trykk, sier ILO.

Slike plager går også ut over de andre i
familien. Derfor er det viktig for hele miljøet
at man har arbeid. Myndighetene må gjøre
alt hva de kan for at det skal bli minst mulig
arbeidsledighet.

Loven i egne hender
Mange er sinte på dem som selger porno
blader osv. Noen er så sinte at de truer med
«å ta loven i egne hender». Det vil si at de
mener å gripe inn, uten å vente p'å politiet.
De er utålmodige og synes at politiet (<<lovens
håndhevere») arbeider for sent og gjør for lite.

Vi har politiet til å passe på at folk følger
loven. Vi andre kan ikke «ta loven i egne hen
der». Vi har ikke lov til å «leke politi», og vi
kan selv bli straffet hvis vi gjør det. Hvis vi
f.eks. ser at noen selger pornoblader som er
ulovlige, så kan ikke vi bare ta bladene og
rive dem istykker. Det er en sak for politiet.
Vi skal melde det til politiet og vente på at
politiet ordner opp.

Noe annet er f.eks. om vi griper en tyv.
Hvis vi oppdager en tyv og klarer å ta ham,
så hjelper vi politiet. Da skal vi prøve å hol
de på tyven til politiet kommer. Men vi må
ikke prøve å straffe tyven selv, for da «tar
vi loven i egne hender» og det er ulovlig.

Gamle leger/tannleger
1. april kommer noen nye regler om alders
grense for tannleger. Men det skal fremde
les være tillatt for både tannleger og leger å
fortsette sin praksis etter at de har fylt 75
år. Når de har fylt 75 år og har legeattest for
god fysisk og psykisk helse (slik at både
kroppen og hjernen er i orden), så kan de
få fortsette. Slik tillatelse kan gis av fylkes
legene, men er tids-begrenset.

(Når vi ser svært gamle leger og tannleger
i arbeid, så er det altså fordi det ennå ikke
er noen bestemt aldersgrense i disse yrkene.)

Barn og straff
Skal barn settes i fengsel? Norge har helt si
den 1896 hatt en «kriminell lav-alder» på 14
år. Det vil si at barn under 14 år ikke kan
straffes av retts-apparatet og settes i feng
sel. Nå er det ønskelig å heve denne alders
grensen, til15 år (som i de andre nordiske
land og Nederland, Frankrike og Tyskland).
En utredning fra en gruppe - «Alternativ til
fengsling av ungdom» - vil gå lenger: I for
slaget derfra står det som et mål: «Ingen un
der 16 år i fengsel».

De som har arbeidet med saken mener at
det er svært skadelig for barn å komme i
fengsel. De som er under 16 år bør få en form
for hjelp istedenfor straff når de har begått
straffbare handlinger. Alle fylker oppfordres
til å ordne med «tiltaks-kjeder» i barnever
net iløpet av 1985. Det skal være forskjelli
ge fagfolk som finner passende løsninger for
lov-bryterne, så de kan slippe fengsel.
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Dette er «video-opprop» på bussen
Godt håp om at det blir vanlig i hele landet

Vi har skrevet om det før, på lederplass i Døves Tidsskrift, og nå har vi også
vært i Stavanger og forhørt oss nærmere om saken: - Det gjelder innførin
gen av video på bussene, for å informere passasjerene om holdeplassene,
noe som vil være til stor hjelp for blant annet landets døve og tunghørte.

INTERVJU:
ELIN J. SANDER
BERGEN

Det er Stavanger og omegn Trafikkselskap som er først ute med dette sy
stemet i Norge, og på SoOo To-anlegget på Revheim slår jeg aven prat med
Sverre Bø, som har hatt mye med saken å gjøre.

Slik er skjermen plassert oppe under taket på bussen, over hodet på sjåføren. Det
er grei sikt for alle passasjerene i bussen, slik at også de som sitter helt bak kan
lese navnet på neste stoppested.

(Foto: E. J. Sander.)

Sjåførens plass. Ved rattets venstre side ser vi fem hvite firkantede knapper. Når sjå·
føren starter bussen, trykker han på den første knappen. Da kommer straks navnet
på neste stoppested på skjermen.
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Sjåføren trykker på en knapp
- Sverre Bø, kan du forklare litt

om hvordan dette systemet fungerer
rent teknisk?

- Først vil jeg si at hensikten med
det hele er å bedre informasjonen til
våre passasjerer, blant annet om hol
deplassene. Til dette benytter vi bå
de lyd og bilde, og slik kan også dø
ve og blinde oppfatte de opplysnin-

. ger som blir gitt. En videoskjerm er
montert i taket rett bak sjåføren, og
både video- og lydkassetten styres
aven datahjerne. Samtlige av bus
sens holdeplasser er innlest og pro
grammert på tape, og det eneste sjå
føren må passe på, er å trykke inn en
knapp etter hvert stopp. I pausene,
mellom stoppene, vises det reklame
på skjermen. Et enkelt og sikkert sy
stem som vi er svært fornøyd med.

- Er teksten godt synlig for alle
i bussen?

- Ja, det skulle ikke være noe
problem å lese den, selv ikke bakerst
i bussen. Skarpheten og styrken på
teksten reguleres etter den ytre lys
påvirkningen, likeledes blir lyden au
tomatisk forsterket når det er mye
støy i bussen.

Koster ikke noe!
- Men hvordan har dere finan

siert dette? For det må da være
svært kostbart.

- Ja, selve utstyret er nok ikke bil
lig, men for oss har det faktisk vært
helt gratis. Det har seg slik at firma
et Martin Kirkhus Als tilbyr hele sy
stemet omkostningsfritt, mot å ha
retten til å vise reklame på skjerme
ne. Det er altså reklamen som finan
sierer det hele. S.O.T. har selv ingen
kapitalkostnader, og på sikt kan vi til
og med komme til å tjene på det.

- Hva med ideen, hvor kom den
fra?

- Det startet vel for et par år si
den, da vi hadde besøk fra et firma
i Vest-Tyskland. De hadde selv slikt
utroper-system på sine busser, og
anbefalte det for oss. Vi likte ideen,
og tenkte i første rekke å få det på
flyplassrutene, til hjelp for turistene.
Det ble imidlertid ikke gjort noe mer
med saken den gang, men tanken



Her ser vi selve skjermen, med navnet på neste stoppested (også på engelsk). Som
vi ser, er det store og meget tydelige bokstaver, som automatisk blir tilpasset
lysforholdene.

ble liggende i bakhodet. Så fikk vi
plutselig dette tilbudet fra Martin
Kirkhus, men denne gang var det
sett fra en mer reklamemessig vin
kel. Vi sa ja til prøvekjøring, og etter
å ha forsøkt det nå i 2-3 måneder, har
vi bestemt oss for å få innstallert lik
nende utstyr på alle våre 18 forstads
ruter. Det kommer i løpet av de nær
meste ukene.

Også i andre byer?
- Vet du om andre buss

selskaper også er inne i bildet?
- Det jeg vet er at Kirkhus har gitt

samme tilbud til buss-selskapene i
noen av våre største byer, men fore
løpig har ingen sagt definitivt ja el
ler nei til prøvedrift.

- Vil systemet også kunne innfø
res på jernbane?

- Ja, faktisk ville det være enda
enklere, fordi det der er bedre tid for
reklameinnslag mellom stoppene.

- Til slutt: - Har dere fått noen
reaksjoner på tekst-annonseringen
fra publikum?

- Det har dessverre vært en del
negative reaksjoner på selve rekla
men, men mest fordi det fulgte lyd
med den. Men vi er jo avhengige av
å bruke reklamen. Det er forståelig
at mange ønsker fred og ro på bus
sen, så vi har bestemt å heretter vi
se reklamen uten lydfølge. Ellers kan
jeg neve at FFO har uttalt seg posi
tivt om tilbudet.

Enighet med sjåførene?
- Så da er det altså ingenting i

veien for at videotekst på bussene
snart kan bli et vanlig syn over hele
landet?

- Nei, det eneste problemet jeg
kan komme på, er at sjåførene er litt
skeptiske til at dette skal bety
ekstra-arbeid for dem. Men hvis vi
kan finne fram til en enighet med

dem, så tror jeg ikke det skulle gjen
stå noen hindringer.

Og dermed takker jeg Sverre Bø
for praten. Jeg har fått svar på det
jeg lurte på, og for meg virker det he
Ie så enkelt at jeg vil ha problemer
med å forstå hvorfor andre bussel
skaper skulle aV81å et slikt tilbud.

15 SPØRSMÅL OG SVAR

1. Hvor stor kan hummeren bli?
2. Hva heter hovedstaden i Ugan

da?
& Nårerhundeva~en?

4. Hvor mange fiske'arter kjenner
vi?

5. I 1967 ble samme skøyteløper
norgesmester både for all round
og sprint. Hva het han?

6. Hva slags fisk er en akkar?
7. Når utkom det første Donald

Duck-magasinet i Norge?
8. Hvilken norsk biskop tok avskjed

i protest mot en ny abortlov
1975?

9. Hva er en Molotov-cocktail?
10. Hvem ble verdensmester på

skøyter 1970, 71 og 72?
11. Hvor langt er et maratonløp?
12. Hva heter de fire evangelistene

i Det nye testamente?
13. Vet du et annet navn på Helve

tia?
14. Hva er en bobby?
15. Hva het FN's generalsekretær

1971-81?
Svarene finner du på side 20.

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

MARTIN KIRKHUS A.S • VIDEOGRAMREKLAME-STOPPESTEDVISNING
Madlaveien 242, Postboks 600, 4040 MADLA - Tlf.: (04) 55 87 30

AUDI·VISUELL
stoppestedsannonsering er tjenelig for alle passasjerer i kollektiv transport

NYTT REKLAMEMEDIA
tilbys næringsdrivende for visning av reklamebudskap i busser, båt og tog.

7



SISTE NYTT - SISTE NYTT - SISTE NYTT

Ila skole, Oslo:

Trenger ny skole for hørselshemmede
I Aftenposten leser vi at «Flertallet
i Oslo skolestyre går inn for å frem
me egne saker om bygging av ny Lø
ren skole og modernisering av Ila
skole for hørselshemmede, etter at
de to prosjekter ikke ble prioritert
innenfor bystyrets rammer for bygge
budsjett for grunnskolen».

Døves Tidsskrift har spurt rektor
ved Ila skole for hørselshemmede,
Erling Heskestad, om Ila trenger å
modem iseres?

- Det vi trenger er ny skole, sier
rektor. - Men Oslo kommunes øko
nomi er dårlig. Nå viser det seg at en
modernisering/oppussing av skolen
vil bli svært kostbar. Derfor har fler
tallet i skolestyret gått inn for å ta sa
ken opp til ny vurdering - de vil ut
rede om en oppussing er økonomisk
forsvarlig.

- Betyr det at det er sjanse for at
dere kan få ny skole?

- Muligheten er der. Det vil være
bedre for oss om saken ble utsatt til
kommunen får bedre råd, så vi kan
få en tidsmessig skole, bygget spe
sielt for hørselshemmede elever. Her
har vært skole for hørselshemmede

siden 1916, så om vi må vente 5 år
til, vil vi heller det enn at vi får en dår
lig løsning nå, sier Heskestad.

Rektor opplyser videre at slik sko
len er idag, passer den svært dårlig
for hørselshemmede. Det er dårlige
akustiske forhold og skolen er stor,
og lite kontakt-skapende.

- Hvor mange elever har skolen
nå, og hvor kommer de fra?

- Vi har 54 elever, fra 1. til og med
10. klasse. Elevene kommer hoved
sakelig fra Oslo, pluss en del fra
kommunene rundt Oslo. De fleste
elevene våre er tunghørte, men vi har
også noen døve, sier Heskestad,
som understreker at elevtallet er sta
bilt og har vært det i mange år.

Så gjenstår det å se hva skolesty·
ret i Oslo bestemmer seg for, når de
har ferdig-behandlet saken.

isn.

Herbjørg Hansen
leder i Vesterålen
Vesterålen Døveforening holdt års
møte fredag 15. februar. Som ny for
eningsleder ble valgt Herbjørg Han
sen. Hennes adresse er: Gjerstadvei
en, 8442 Kleiva i Vesterålen.

Kjell Fiskergård
leder i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal Døveforening had
de sitt årsmøte lørdag 16. februar.
Som ny leder ble valgt Kjell Fisker
gård. De andre i styret: Nestleder
Eirik Heggem. Sekretær: Målfrid
Johnsen. Kasserer: Solveig Olsen.
Styremedlemmer: Harald Oppigård,
Ann Marit Heggem og Martin Stav
aas.

Den nye foreningslederens adres
se: Kjell Fiskergård, Postboks 12,
6035 Fiskerstrand.

Stipend fra Aschehoug
til Sigrun N. Moriggi
Forlagsbokhandler W. Nygaards le
gat ble opprettet ved 100 års jubile
et for Aschehoug & Co.'s forlag i
1972. Stipendier blir gitt til forfatte
re av skolebøker, lærebøker eller fag
bøker utgitt av forlaget.

Denne gangen er stipendiet tildelt
Sigrun Nygaard Moriggi. Hun har
skrevet skolebøker og barnebøker,
og hun er ansvarlig for forlagets bar~

nebøker med tegn-illustrasjoner, be
regnet på døve og tunghørte barn. Til
daglig er hun lærer ved Sørkedalen
skole, mens hun er konsulent på del
tid hos Aschehoug.

Vi gratulerer!

Dahl og Raaums legat
til beste for tunghørte og døve,

skal foreta utdeling for 1985. Søknad om bidrag kan sendes av tung
hørte eller døve enkeltpersoner eller av foreninger som arbeider for
hørselshemmede. Legatet kan også søkes av tjenestepersonell til vi·
dereutdanning e.l.

Søknader med nødvendige opplysninger om hva pengene skal brukes
til og event. attester sendes til STYRET, v/sosialkonsulent Ragnhild
Hjelmtvedt Osmundsen, Akersgt. 55 A, Oslo 1, innen 15. april d.å.

Vikar NDF-Oslo
Til Norges Døveforbunds hovedkontor, Oslo, trengs snarest en tegn·
språkkyndig

kontorhjelp/tolk
som kan vikariere under sykdom og i feriene.

Arbeidet består i vanlig kontorarbeid og en del tolking.
Lønnstrinn 11-17.
Henvendelse snarest til forbundssekretær Bjørn Melbye,
tlf. 02 -.: 11 17 75.
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Apent hos 012
Det har vært flere klager over at det
er vanskelig å få hjelp på
012-sentralen i helgene. Døves
Tidsskrift har derfor ringt sentralen
012 og har fått denne forklaringen:

- Hverdager er sentralen åpen fra
kl. 8 morgen til 21 kveld. Denne tiden
sitter det to personer fast og ordner
formidlingen av samtaler til-fra tekst
telefon/vanlig telefon.

Søndager og helligdager er det
åpent fra kl. 9 morgen til kl. 18 kveld.
Denne tiden er det ingen faste per
soner som har ansvar for sentralen
012. Det må derfor komme personer
fra andre avdelinger i Televerket når
noen ringer 012. Derfor tar det lenger
tid når noen trenger sentralens hjelp
i helgene. Det kan være nødvendig
å ringe flere ganger før du når fram.

Hele tiden er det 4 linjer tilknyttet
012.

Utenom de tidene som er nevnt
ovenfor (om natten) vil 012 bare for
midle samtaler om øyeblikkelig hjelp
(nød-telefon).

Dette til opplysning.



Tor Inge Jacobsen
- Hva synes du om innføringen

av videotekstet opprop på bussene
i Stavanger?

- Det høres jo veldig fint ut, men
jeg har dessverre ikke sett det selv
ennå. For meg vil dette tilbudet væ
re en stor fordel når jeg skal til ste
der jeg ikke kjenner fra før. Jeg tok
oftere buss tidligere enn jeg gjør i
dag, og den første tiden etter at jeg
kom hit til byen hadde jeg ofte pro
blemer med å finne fram. Etterhvert
som jeg har blitt bedre kjent, går det
greit. Og på togene burde det abso
lutt komme noe slikt. Det er fint om
også vi døve kan bli forberedt i god
tid før vi skal av, slik alle hørende blir
i dag.

- Har du selv hatt problemer med
å komme deg av på rett holdeplass?

- Ja, jeg husker for eksempel en
gang i Bergen. Jeg skulle til Fana, og
det var sent på kvelden. Jeg kom
meg inn på siste buss, og var sikker
på å komme vel fram, men så plut
selig oppdaget jeg at jeg var kommet
på feil buss. Jeg vaLpå vei til Hardan
ger ... Slike ting kan altså skje, men
nå har jeg lært å spørre sjåføren der
som jeg er usikker. Noen sjåfører er
flinke med å gi beskjed, men dess
verre ikke alle.

Jo, tekstoppropet er helt sikkert til
stor hjelp for mange døve, dessuten
for turister og andre som reiser med
ukjente ruter.

Tor Inge Jacobsen

Noen røykere blåser
i andre - vis hensyn

~~

Marit Gjedrem

Marit Gjedrem
- Hva synes du om innføringen

av videotekstet opprop på bussene
i Stavanger?

- Jeg har ikke sett det selv ennå,
annet enn små glimt utenfra. Jeg ble
først oppmerksom på saken da jeg
nylig leste om den i døve-nytt i tekst
TV. Og det er uten tvil et flott tilbud
for oss døve. Innenbys klarer vi oss
jo som regel bra, men i utkantstrø
kene, på fremmede steder, og på to
get er det ofte vanskelig. På togene
tror jeg det er enda større behov for
et slik tilbud, så jeg håper det kan
komme snart.

- Har du selv hatt problemer med
å komme deg av på rett holdeplass?

- Nei, personlig har jeg hatt små
problemer, men jeg har døve venner
som jeg vet er redde for å ta buss ut
til oss på egen hånd. Vi bor et styk·
ke utenfor sentrum, og det er vanske
lig å forklare veien. Dette fører til at
vi får sjeldnere besøk, og det er jo
synd.

INTERVJU:
ELIN J. SANDER
BERGEN

Postboks 97, 5001 liergen.
Postgiro: 5136916 - Bankgiro: 8401.07.22232.

Abonner på Døves Tidsskriftl
Bladet for hørselshemmede, deres pårørende og dem som arbeider blant
hørselshemmede.

Kommer i posten hver fredag.
Abonnementpris kr 130,- pr. år i Norge og Norden
forøvrig.
Kr 190,- til land utenfor Norden.
Opplag li 1984): 3.253.
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Jan Fraas

Jan Fraas
- Hva synes du om innføringen

av videotekstet opprop på bussene
i Stavanger?

- Vel, jeg vet egentlig ikke så mye
om dette ennå, annet enn det lille jeg
har lest i avisen. Forøvrig tar jeg selv
svært sjelden buss, da jeg har egen
bil, så dette vil nok ikke komme til å
bety så mye for meg.

- Har du selv hatt problemer med
å komme deg av på rett holdeplass?

- Her i byen er jeg godt kjent, så
det går fint. Større problemer får jeg
på togreiser eller på buss i fremmede
byer. Da vil slik annonsering være til
stor hjelp. Nå er jeg avhengig av sjå
førens hjelp, og ofte skaper dette
misforståelser.

Videotekstet opprop på Stavanger-busser
Hva synes døve om dette?

I forbindelse med min tur til Stavanger, der tekst-opprop på bussene er i
ferd med å innføres, så stilte jeg noen tilfeldige besøkende i døveforenin
gen et par spørsmål om denne saken:

9



Store planer i Trondheim i forbindelse
med ungdomsåret

Ungdomsklubben vil ha klubblokaler i kjelleren

Kjelleren ser fæl ut i dag, men her kan det bli trivelige klubblokaler i løpet av ung
domsåret 1985, - mener Torbjørn, Heidi og Ottar.

Har døves ungdomsklubber planer
om å gjøre noe spesielt i forbindel
se med ungdomsåret? Våkner de
opp til innsats, eller fortsetter de ak
kurat som før?

Dette tenkte jeg å finne ut aven
kveld i Trondheim. Så viste det seg
at ungdomsklubben skulle ha styre
møte. Mitt ønske om å få være med,
ble straks oppfylt. Slik ble jeg med
på styremøte i Trondheim Døves
Ungdomsklubb 6. februar. Og det ble
noe å skrive om ...

Møte·kollisjon
Det blir ikke fullt frammøte til styre
møtet. Nestlederen, Irene Grefte
greff, er syk. Styremedlem Knut
Ljostveit sitter også i døveforenin
gens styre, som skal ha møte samti
dig. Så velger han døveforeningens
styremøte. Det blir bare tre igjen:
Ungdomslederen Ottar Smørholm,
programlederen Torbjørn Thomas
sen og sekretæren Heidi Hegdahl.
Men møtet er viktig, og det blir holdt.
Torfinn Trondsen tar også plass ved
bordet. Han kommer som formann i
husstyret. En stund er også døvekon
sulent Halvor Greftegreff med.

- Hvorfor disse forsterkningene?
- Vi skal behandle en STOR sak,

forklarer Ottar. - For klubben har
STORE planer i ungdomsåret. Vi vil
innrede egne klubblokaler i Døves
Hus ...

Ferdige tegninger
Ottar kan legge ferdige tegninger på
bordet. Der ser vi kjelleren i Døves
Hus i ny skikkelse. Det er halvparten
av kjelleren - 90 kvadratmeter gulv
flate. Her kan det bli 60 sitteplasser.
Likevel blir det også danseplass, toa
letter og garderobe, mørkerom for de
fotointeresserte, bar og plass til bi
ljardbord. Selvfølgelig skal det være
musikkanlegg også. Ungdommen
skal danse her.

- Hvor får dere penger fra?
- Vi har diskutert planene med en

representant for ungdomsrådet i
Trondheim kommune, som var me
get positiv. Vi regner med god støt
te derfra. Og så skal vi naturligvis
gjøre mye av arbeidet selv, på dug
nad, sier Ottar.
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- Vi klør i fingrene etter å begyn
ne. Denne planen vil vi gjennomføre
så fort som mulig. Vi må ha disse lo
kalene, sier Torbjørn. - Det er den
store saken vår i ungdomsåret.

Hvem bestemmer?
Når Torfinn er til stede, så er det alt
så fordi han er formann i husstyret,
det vil si i styret for Døves Hus, Eirik
Jarlsgate 2. Ungdomsklubben har
tatt saken opp med døveforeningen,
men døveforeningen vil først at sa
ken skal behandles i husstyret.

Formannen i husstyret, Torfinn Trondsen,
- vil han anbefale at ungdomsklubben
får overta kjelleren til klubblokaler?

- Men det er døveforeningen som
bestemmer?

- Ja, døveforeningens styre skal
ta avgjørelsen når de får vite hva hus
styret mener, sier Torfinn.

- Hva med årsmøtet?
- Ja, det er naturlig at planene

blir nevnt på døveforeningens års
møte. Det er jo en stor sak.

- Jeg tror at mange vil være po
sitive, Ior det er ikke meningen at ba
re ungdomsklubben skal bruke loka
lene, sier Ottar. - Vi mener at også
andre kan bruke klubblokalene våre
når vi ikke bruker dem selv.

Hva vil det koste?
Ennå er det ingen beregninger for
hva arbeidet vil koste. Det må støpes
bedre gulv. Kanskje må det graves
ca. 30 cm ned for å få bedre høyde
under taket. Det må ordnes med
lufte-kanal så det blir god ventila
sjon.

Styret sammen med husstyrefor
mannen og døvekonsulenten disku
terer hvor fort de kan gjøre de nød
vendige forberedelsene. Halvor opp
lyser at fristen for å søke kommunen
er 15. februar. - Dere har bare 9 da
ger igjen! - sier han. - Klarer dere
det?



- Ja, mener de andre. - Vi må
klare det.

Klubben hadde tenkt å vente på
døveforeningens avgjørelse. Hvis
den ble positiv, så ville de straks be
regne utgiftene og sende søknad.
Men nå er tiden for knapp.

De blir enige om å lage en søknad,
slik at den skal bli sendt i rett tid, og
så komme med mer nøyaktige bereg
ninger og opplysninger senere.

- Husk at det er lang vei å gå, sier
Halvor. - Det må også gis tillatelse
både av branntilsynet og bygnings
kontrollen.

Flere og flere unge
Når møtet er hevet blir jeg sittende
sammen med de tre i klubbstyret.
Jeg vil gjerne vite litt om hvordan det
er å være døv ungdom i Trondheim
i dag.

- Det blir stadig flere døve ung
dommer her i byen, sier Ottar. - Der
for er det viktig å få bedre lokaler,
som passer for unge. Vi trenger og
så kontor. Nå vil vi gjerne låne døve
foreningens kontor av og til, men det
er bestandig opptatt.

- Får klubben støtte fra kommu
nen?

- Ja, men altfor lite, sier Ottar,
bare 4.000 kroner i året.

Hvor er aldersgrensen?
- Det blir altså flere og flere un

ge her. Hvor går aldersgrensen for
medlemmer i ungdomsklubben?

- Vi arbeider for døve fra 16 til35
års alder, svarer Ottar.

- Hvem har bestemt at nedre
grense skal være 16 år?

- Det står i loven vår.
- Kan jeg få se?
Ottar finner loven for klubben. Han

leter forgjeves. Det står ingen alders
grense!

De tre i klubbens styre ser spørren
de på hverandre. Dette var merkelig.
De var sikre på at det sto i loven, men
det gjør det ikke. . . -

Barna, menighetens ansvar?
Nå ser de på meg og lurer på hvor
for jeg har spurt om dette. Har jeg tit
tet i loven på forhånd? Jeg forklarer:

- Jeg diskuterte dette med pastor
Terje Johnsen for noen år siden her
i byen. Han var i full gang med å
planlegge et barne- og ungdomsar
beid, for verken døveforeningen eller
ungdomsklubben hadde noe ansvar
for døve under 16 år. Menigheten
måtte ta seg av døve opp til 16 års
alder. Er dette riktig, at døve under
16 år er vår organisasjon uvedkom
mende?

- Vi skal selvfølgelig gjøre mye av ar
beidet selv, på dugnad, sier lederen, Ot
tar Smørholm.

- Vi gjør noe for skoleelevene og
så, sier Torbjørn. Vi har treff en gang
i måneden, hvor skoleelevene invite
res. Elevene fra døveskolen her i by
en kommer da av seg selv, men vi må
arbeide litt for å få med elever fra
Vikhov. De kommer med etterhvert.
Vi har tenkt å øke til to slike treff i
måneden.

- Synes dere det er riktig med en
aldersgrense nedad på 16 år?

- Det er bare medlemskap. Sko
leelever"under 16 år er altså velkom
men hos oss, men de må vente til de
blir 16 for å bli medlemmer med
stemmerett, forklarer Torbjørn og
Ottar.

Prater for mye
Torbjørn er programleder i ung
domsklubben. Hvordan er det med
programmet i klubben?

- Det er vanskelig å lage program
som alle er interessert i. Vi laget
f.eks. materiell til bingo-spill, både
fordi det er spennende og fordi klub
ben trenger penger. Men interessen
var dårlig. Vi har nå sjelden bingo.

- Hva er de unge interessert l?
- Mest i å prate! - sier Torbjørn

og ser litt fortvilet ut. Det er merke
lig, døve blir aldri ferdig med å pra
te. Men en ungdomsklubb må jo ha
ordentlig program, det er klart. Vi har
alle mye mer å lære, og vi trenger å
diskutere saker. Vi må også ha pro
gram som gir penger i kassa.

Betaler for lokalet
- Hva skal dere bruke penger til?
- Først må vi ha penger til å be-

tale for leie av lokalene til våre mø
ter, forklarer Torbjørn.

- Dere betaler for å leie døvefo
reningens lokaler?

- Ja, ca. 200 kroner pr. kveld må
klubben betale. Det er tungt for oss.

- Vi søkte kommunen om å få
4.600 kroner til å dekke utgiftene til
lokale-leie, men vi fikk bare 1.200 kro
ner, sier Ottar.

- For noen år siden var klubbens
økonomi mye bedre. Den gangen
merket vi at pengene vokste i klubb·
kassen. Men nå går pengene ut igjen
med en gang, sier Torbjørn. - Han
tilføyer: Vi forstår jo at også døvefo
reningen har økonomiske problemer.

Ønsker for framtiden???
Jeg spør om de har noen ønsker for
framtiden, slik at det kan bli lettere
å være ung og døv i Trondheim.

- Vi trenger en unqdomskonsu
lent for døve, sier Ottar. - Sammen
med egne klubblokaler er dette mitt
høyeste ønske.

- Har unge døve arbeid?
- Vi må få en tegnspråkkyndig

person på arbeidskontoret her i by
en, sier Ottar. - Nå er det mange ar
beidsløse døve som må gå regelmes
sig på arbeidskontoret. Og der er det
så vanskelig når ingen k<;ln tegn
språk.

- Ja, det er irriterende for døve,
tilføyer Torbjørn. - Selvfølgelig kan
vi ordne med tolk, men det er tung
vint når mange skal ordne dette hver
gang de skal dit, på et viktig offent
lig kontor.

- Det er merkelig at døve aldri blir fer
dig med å prate, - vi kan ikke bare ha
prat på våre klubbkvelder, sier program
leder Torbjørn Thomassen.
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- EDB - databehandling - bør bli
hovedfag ved våre videregående skoler,
sier Heidi Hegdahl, som er klubbens
sekretær.

I Arbeid, arbeid ...
- Det er altså arbeidsløshet blant

unge døve i Trondheim?
- Ja, mange døve går ledige. No

en har flyttet til Oslo og Drammen
fordi det er lettere å få arbeid der. På
den måten mister vi noen av våre
beste ungdommer, sier Torbjørn.

- De har ikke fått arbeid der hel
ler, sier Heidi, som endelig blander
seg inn. - De kan like godt gå ar
beidsløse her i Trondheim som et an
net sted.

- For 2-3 år siden hadde alle un
ge døve arbeid, men nå er det anner
ledes, sier Torbjørn.

- Nå er det vanskelig alle steder,
sier Heidi. Hun sitter fremdeles med
protokollen fra styremøtet i klubben.
På mitt spørsmål svarer hun at hun
har gått på Vikhov skole.

- Hva med deg selv?
- Jeg skal utdanne meg til hjel-

pepleier, svarer Heidi. - Det ønsker
jeg iallfall.

Nye yrker for døve?
- Ja, nå er det mange døve som

ønsker å bli hjelpepleiere og syke
pleiere, sier Torbjørn og trekker litt
skeptisk på skuldrene.

- Hjelpepleier går an, men for å
bli sykepleier må man ha artium, sier
Heidi. - Det har ikke jeg.

- Men hvor skal dere arbeide?
Jeg tror at de som vil bli hjelpepleie
re eller sykepleiere glemmer at i sli
ke yrker er det viktig med kommuni
kasjon mellom pleier og pasientene,
sier Torbjørn. - Døve vil alltid ha
problemer med kommunikasjonen.
Ikke alle døve som nå vil bli sykeplei·
ere kan få jobb på døves aldershjem
og Hjemmet for døve, og hva så?

Ingen forsøker å svare. Jeg spør
Heidi om hva døve jenter kan få av
arbeid i framtiden.

12

- EDB - data - må bli hovedfa
get på alle videregående skoler for
døve og tunghørte.

- Mener du at alle døve i framti
den skal arbeide med datamaskiner?

- Nei, selvfølgelig ikke. Det er og
så naturlig for mange døve å bli ren
gjøringsassistenter, f.eks. Dette er
viktig arbeid, og det blir bedre og be
dre betalt, sier Heidi.

Lettere for guttene?
- Er det noen døve i Trondheim

som arbeider med data nå?
De diskuterer en stund. Det er en

eller to, mener de.
- To av elevene på ungdomstrin

net ved døveskolen her i byen skal
begynne på Kongstein skole til høs
ten, på data-linjen. Det er bare Kong
stein videregående skole i Stavanger
som har slik linje for døve.

- Er det to jenter?
- En gutt og ei jente, svarer Torb-

jørn. Han tilføyer: Det er fremdeles
lettere for døve gutter enn for jenter
å velge mellom forskjellige yrker.

th.j.s.

Nei i Australia
Mennesker som lider av «døvstum
het» har, i likhet med stoffmisbruke
re, alkoholikere og sinnsyke, ikke an
ledning til å flytte til Australia. Det
er en immigrasjonslov fra forrige år
hundre som forbyr slike personer å
innvandre til landet.

Menneskerettskomm isjonen had
de for en tid siden en offentlig gran
sking i et forsøk på å få loven endret,
og derved åpne mulighetene for at
døve fra hele verden også kan flytte
til Australia, om de skulle ønske det.
Men kommisjonens anstrengelser
fikk p.g.a. «folks likegyldighet og
sløvhet» et negativt resultat.

(Fra The British Dea! News.)

65 AR
Kåre Johnsen Langfjell, 8632 Skons
eng, fyller 65 år 4. mars.

65AR
Gerd Østerli, Takelvdal, 9220 Moen,
fyller 65 år 5. mars.

60 AR
Gunnar Jensen, Frøyasv. 18, 1750
Halden, fyller 60 år 1. mars.

TOMAS GUNNARSEN
Tomas Gunnarsen døde 18. januar
1985. Han var født på Flekkerøya
utenfor Kritiansand 16. mars 1922.

Tomas var ansatt i ingeniørvese
net, Kr. sand kommune, og han til
brakte praktisk talt hele sitt liv i Sør
landets hovedstad.

For Kirsten, hans kone, og hans
nærmeste familie skapte Tomas' alt·
for tidlige bortgang den dypeste
sorg. Vi i Vest-Agder Døveforening
føler også det smertelige tapet av et
aktivt medlem, et eiegodt menneske
og en god venn.

Tomas satt i Vest-Agder Døvefore
nings styre i flere år. Han var alltid
den sindige, humørfylte og trofaste
kameraten som med liv og lyst arbei·
det for foreningens beste.

Tomas deltok helt fra begynnelsen
aktivt i arbeidet med å bygge opp
Vest-Agder døvesenter, feriestedet
som ligger i Randesund et par mil
utenfor Kristiansand. Utallige dug
nadstimer har han nedlagt der. Har
de tak kunne det ofte bli med jobbing
til langt på natt. Han ville bare gjøre
sin innsats til felles beste.

Tomas var et beskjedent, godt
menneske. Oppgaven som hyttesjef
skjøttet han med presisjon og smil,
alltid var han villig til å hjelpe. To
mas' milde sinnlag forplantet seg i
våre hjerter, og vi lyser fred over hans
minne.

A. B.

FANNY KJØlBERG
Fanny Elfrida Kjølberg (født Peder
sen) døde plutselig 20. desember.
Hun bodde i Oslo og ble nær 71 år
gammel.



Ekstra avgift for tekst-telefon?
Jeg ser at det monteres tekst
telefoner etter følgende satser:

Tekst-telefon
(engangsavgift) kr 9.390,-
Kvartalsavgift « 540,-
Monteringsavgift « 235,-
Abonnement, inklusiv
tastafon « 2.000,-
Kvartalsavgift « 228,-

Det som forundrer meg er kvartalsav
giften på kr 540,-, hvor kommer den
fra? Vi hørende betaler kun en avgift
på f.eks. kr 228,-. Jeg synes det er
urimelig at døve skal ha en ekstra av
gift når en ser at tellerskrittene løper
fortere når du skal skrive en samta
le, enn når man snakker i telefonen.
Det må være noe som er galt et sted.

Jeg tror døve vil betenke seg på å an
skaffe seg tekst-telefon på slike vil
kår. Det hadde vært interessant å få
en kommentar fra Televerket gjen
nom Døves Tidskrift.

Jeg har også fått dette spørsmå
let inn for Stortinget, og der er de for
bauset over denne avgiften og mener
at den ikke kan være riktig.

Hilsen en far til en døv.

AVGIFTEN FALLER BORT
Døves Tidsskrift har spurt forbunds
sekretær Bjørn Melbye om oven
nevnte sak. Han opplyser at han har
fått muntlig beskjed fra Kåre Johan
sen i Teledirektoratet om at kvartals
avgiften på kr 540,- for tekst
telefon, faller bort i løpet av 1. halv
år 1985.

isn.

012 og teksttelefonen
Det sies så mye forskjellig om Tele
verkets 012 og formidling av samta
ler mellom tekst-telefon og vanlig te
lefon. Noen sier det er gratis, andre
sier vi må betale lokaltakst. Er det
mulig å få et klart svar på hva som
er riktig. Når en hørende ringer til en
døv, over 012, eller omvendt, hva er
det da som skjer?

Charles Stavnesvik.

FORELØPIG GRATIS
Som det står på vår liste over teksttlf.
(sist i DT nr. 7-85) om sentral 012, så
er bruken av denne sentralen forelø
pig gratis. Det er det samme om man
ringer fra teksttlf til vanlig telefon, el
ler omvendt - begge deier er gratis
i dag. - Men det blir snart bestemt
en avgift for bruk av 012. Vi er blitt
lovet at vi skal få beskjed i god tid
før avgiften blir innført, for at alle
skal bli gjort oppmerksom på det i
tide.

thjs.

Montering av teleslynge
Jeg har fått montert teleslynge, og
lurer på om det er det samme hvor
dan ledningene legges. Hos meg ble
de limt fast under taket. Det viste seg
at når jeg satt i et hjørne av rommet,
måtte jeg sitte med hodet på skak
ke for å få inn lyden. Ledningen var
dårlig limt, så den falt ned. Jeg tok
da ledningen og la den under gulvet,
i kjelleren, og det ble mye bedre å ta
inn lyden - samme hvor jeg var i
rommet.

Er det ikke en regel om at
teleslynge-ledningen skal legges
langs gulvlistene? Jeg skriver dette
for at andre skal være oppmerksom
på dette. Montøren som var hos meg
mente at det ikke hadde noe å si hvor
ledningen ble lagt, og at det var let
tere å legge den under taket. Men det
er jo vi som skal bruke utstyret som
må si vår mening. Det ville være in
teressant å høre en fagmanns kom
mentar til dette.

Charles Stavnesvik.

INGEN REGEL
Døves Tidsskrift har tatt kontakt med
Rune M. Blomberg hos Mannsverk
Elektro Als og spurt ham om det fin
nes noen regel for hvordan en tele
slynge skal monteres.

- Det er ingen regel for det, sva
rer han og forklarer: Det kan være li
ke bra å montere ledningen i taket

som gulvet. Vi tar også hensyn til at
det skal se pent ut. Lyden blir like
kraftig med montering i taket, men
hvis man har sin faste plass i go:
stolen innerst i et hjørne, eller helt
inntil en vegg - kan det være lure
re å ha ledningen langs gulvlistene.
Men uansett kan det være litt proble
mer med å få inn lyden godt, hvis
man sitter helt inntil en vegg - da
må man flytte seg litt ut på gulvet,
sier Blomberg.

isn.

Tekst-telefon, rikssamtaler
I den senere tid har jeg tatt en del
rikstelefonsamtaler med tekst
telefon, og det har forbauset meg at
mange ikke er klar over hvor dyrt det
er. Det er vel og bra at man bestre
ber seg på å skrive godt norsk, men
dette er unødvendig og lite lurt når
man ringer rikstelefon. Lokalsamta
ler kan man utmerket godt bruke
som «språktrening», de koster jo ba
re kr 1,- uansett hvor lenge man
snakker, etter kl. 17, vel å merke. Men
med rikstelefon er det noe annet; Si
det du har å si og ikke vær så nøye
med om du skriver et ord feil. Rett ba
re på teksten hvis du har uttrykt deg
slik at meningen blir forandret, og du
kan misforstås.

Erling Jacobsen.

NORSK
TEGN
ORD
BOK
(MIDLERTIDIG)

2.642 ordltegnbllder

Bildene er Ira tegnspråkhefter
utgitt av Norges Døveforbund.

Ordnet alfabetisk 'led
Nedre Gausen skote
(døveskolen i Holmestrand)

UTGIVER: DØves FORLAG. BERGEN, I~

Tegn-ordbok
Denne boken inneholder alle tegne
ne for kursheftene utgitt til tegn
språkkursene. Tilsammen er det tegn
for 2.642 ord, ordnet alfabetisk.

Boken koster 100 kroner. Ved post
sending blir det tillegg for frakt.

Hvis flere kjøper samtidig, gis det
rabatt på 15 prosent. Da må det be
stilles minst 10 bøker samlet, og be
talingen må skje innen 30 dager.

Bestillinger sendes: Døves Forlag
Als, Postboks 97, 5001 Bergen. Inn
betalingskort følger med boken.
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Rimelig teksttelefon
for dem som hører

Rune Anda

Nederland, oktober 1984, fikk jeg se
en lignende elektronisk skrivema
skin, som faktisk kunne få frem bå
de inngående og utgående samtaler.
Dette fortalte jeg om til forhandleren
i Bergen, og nå har forhandleren fun
net løsningen! Altså: Brother EP-44
kan, sammen med riktig kabel, få
fram på «skjermen» og papiret alt du
selv skriver og alt mottakeren skriver.
Så vet vi det.

Jeg vil her gjøre oppmerksom på
at to personer som hver har EP-44 og
samme modem (kr 200,-), ikke vil
kunne kommunisere med hverandre.
Men hvorfor skulle hørende tekst
telefonere med hverandre? Det vik
tigste er å kunne kommunisere med
døve teksttelefonbrukere, ikke sant?
(For at to EP-44 skal kunne kommu
nisere med hverandre over telenet
tet, må minst den ene ha en annen
type modem. Modem av denne type
kan nå kjøpes fritt fra forhandlere.
Dette utstyr finnes det nå mange mo
deller av, til forskjellige priser. Tele
verket kan gi opplysninger om dette.)

, Bergen er EP-44 tatt i bruk som
tekst-telefon 3 steder: 1) Mannsverk
Elektro, som bl.a. har ansvaret for å
installere tekniske hjelpemidler hos
hørselshemmede, 2) Døveprest As
geir Straume og 3) meg selv.

Adresseendring for
døvetolk:
Nateghe Zaray, As, er flyttet til:
Ekornveien 14, 1630 As.

Er du som leser dette interessert
. i å ha et slikt apparat (Brother EP-44)
selv, og vil vite litt mer, kan du gjer
ne kontakte meg, eller du kan kon
takte forhandleren som er nevnt i
annonsen.

For at Brother EP-44 skal kunne fungere
som tekst-telefon, må du altså ha tele
fon/tastafon og modem. Den type modem
som bildet viser, koster kr 200,- i innmel
dingsavgift + kr 126,- hvert kvartal.

Dette apparatet ligner en skrivema
skin, og kan skrive på vanlig papir.
Jeg bruker apparatet som teksttele
fon, og har hatt det siden mars 1984
(før det ble bestemt at teksttelefon
skulle dele ut med støtte fra RTV).
Ulempen med dette apparatet var at
bare inngående samtaler kom fram
på displayen (<<skjermen») og papiret.
Denne ulempen ble også stadfestet
av eksperter. Under konferansen i

* Et modem som man kan få hos
Televerket for kr 200,- i innmel
dingsavgift + batterieliminator
(ca. kr 150,-). Modemet koster kr
126,- i avgift pr. kvartal, som
kommer med i telefonregningen.

Det er jo slik at det er bestemte reg
Ier for hvem som skal få tekst-telefon
med støtte fra Rikstrygdeverket. Slik
regelverket er nå, kan ikke hørende
få dekket kjøp av teksttelefon, som
koster kr 9.390,- pluss kr 540 i kvar
talsavgift (etter det vi har forstått, fal
ler denne avgiften bort i løpet av 1.
halvår 1985). For å få kontakt med en
døv som har teksttelefon, må høren
de ringe om formidlingssentralen
(for tiden: tlf. nr. 012). Kanskje det er
noen hørende som ønsker å ha en
teksttelefon hjemme? Kanskje noen
hørende foretrekker å kunne ringe di·
rekte til sin hørselshemmede bror,
søster, fetter, kusine, sønn, datter,
far, mor, kamerat e.a.?

Det er mulig å skaffe seg et lite ap
parat som kan brukes som tekst
telefon, og som koster mye mindre.
Min hensikt med denne artikkelen er
at leserne skal vite at det finnes an·
net og billigere utstyr som kan fun
gere som teksttelefon.

Apparatet som jeg her skal fortel
le om, er av typen Brother EP-44 og
koster kr 3.348,- (inkl. moms). Det
har andre anvendelsesmuligheter
også, som en kan se av annonsen på
neste side. For å få det til å fungere
som teksttelefon, må man ha:

* En spesiell kabel (RS232C) som
kan fåes hos samme forhandler
for ca. 200 kroner.

Kvinesdal Kommune
4480 KVINESDAL •

BEITO
HØVF.JELLSHOl'E

~3 Beitostølen
Norway

Løveapoteket
Telefon 21 062 - 22859

ARENDAL

Petter G. Kløvning AlS
Elektroinstallatør

6149 ARAM
Telefon (070) 99 664
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FORUT FOR SIN TID
Brother EP-44 representerer noe helt nytt innen elektroniske kontormaskiner og er like aktuell for
profesjonelle brukere som for hobby-brukere. Brother EP-44 er en elektronisk skrivemaskin med
3700 tegns hukommelse og en rekke redigeringsfunksjoner for tekstbehandling. Brother EP-44 er ut
styrt med RS232C interface (grensesnitt) og kan dermed tilkobles de fleste datamaskiner enten som
skriver eller dataterminal. Videre kan Brother EP-44 sende og motta informasjon via telenettet. Rei
sende kan f.eks. sende rykende ferske besøksrapporter fra hotellværelset til kontoret via telenettet.
Eller man kan kalle opp databaser som «Lovdata» og «Teledata» og hente ut informasjon som man
får skrevet ut på papiret. Brother EP-44 er dessuten så godt som lydløs, veier kun 2,5 kg, er litt større
enn et A4-ark, og går på batteri eller vanlig strømdrift. Alt dette får du for godt under tre tusen kro
ner, eksklusiv moms. Med tilleggsutstyr kan den brukes som tekst-telefon.

SPESIFIKASJONER
* Meget god skriftkvalitet takket være et skrivehode med hele
24 x 18 punkter * 4K minne for lagring og redigering av tekst *
RS232C interface (grensesnitt) innebygget * Automatisk papirinn
føring * Automatisk linjeskift * Automatisk understreking * Auto
matisk sentrering * Høyrestilling av tekst * Utskrift linje for linje

eller kontinuerlig * Batteridrevet og lydløs * Skriver på vanlig papir
eller thermopapir * Kompakt og lelt å bære med seg * Alarm for
papirslutt * Rulleholder som ekstrautstyr * Utskriftshastighet
16 tegn pr. sekund.

Priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel

BROTHER - MEST SOLGT I NORGE

Forhandler:

Iilaab I.Bersliidl
KONIOR OG LAGERUTSTYR

Butikk og kontor
Kong Oscarsgt. 44
Tlf. (05) 31 17 50

Lager og utstilling
Kokstaddalen 42
Tlf. (05) 22 78 50

BERGEN

Kontaktperson:
Knut Johannessen

15



Årsrapport ved Ingebjørg Finstad

R.H.

En regner med at døve og sterkt
tunghørte barn har behov for tegn·
språk-støtte for å oppnå tilfredsstil
lende språklig utvikli.ng og kontakt i
hjemme- og skolemiljø.

Denne terminologien benyttes bl.a.
av Grunnskolerådet, av Norsk Au
diopedagogisk Forening, Helsedi·
rektoratet og Norges Døveforbund.

TERMINOLOGI

Hørselshemningoghørselshemmede
er felles-benevnelser som er
blitt mer og mer brukt i de se
nere årene. De dekker alle gra
der og arter av døvhet og tung
hørthet.

Vi snakker om døve og tunghørte.
men bruker uttrykket hørsels
hemmede som feiles-betegnel
se.

Vi snakker om døvhet og tunghørt
het, men bruker uttrykket hør
selshemning som felles-beteg
nelse.

Det innkalles med dette til
årsmøte
torsdag 21. mars kl. 18 i Sven
Brunsgt. 7, 2. et.
Til behandling:
Beretning/regnskap for

Oslo Døveforening
Døves Hus
Feriehjemmet Skaug

Innkomne forslag.
Budsjett for 1985.
Valg.
Ifølge loven gjelder følgende:
Lovforslag må være formannen i
hende senest 21. februar. Andre
forslag må være formannen i hen
de senest 7. mars. Søknad til Vel
ferdsfondet må være levert fore
ningens styre senest 15. januar.

Velkommen!
Ta med beretningen til årsmøtet.

Styret.

Oslo Døveforening:

ÅRSMØTE

De døve utgjør en «underkultur» i
samfunnet, med sine spesielle pro
blemer og behov som må ivaretas.
Samtidig må de integreres i samfun
net i sin helhet og lære seg å funge
re mest mulig effektivt.
Antananarivo, 04.01.85

Ingebjørg Finstad.

Ingebjørg Finstad melder nå at inn
vielsen av senteret er fastsatt tillør
dag 22. juni. Muligens vil det bli satt
opp et ekstrafly. Det vil jo være in
spirerende, men å reise med ordinæ
re fly blir for dyrt. Det heter i en sang:
«Reisen den er lang, den er lang, den
er lang». Men: den skulle bli en fin
opplevelse.

te av lærerne ved døveskolen på Ant
sirabe med foredrag over emner som
kommer de døve til nytte i hverdagen
og hjelper til å utvide deres horisont.
Det er ingen tvil om at disse samlin
gene dekker et stort sosialt og ånde
lig behov.

Foruten de månedlige storsamlin
gene samles mindre grupper av dø
ve her i min leilighet i to dager i uken.
Jeg er svært takknemlig til misjonen
som skaffet meg en større leilighet
enn den jeg hadde før. Nå har vi ad
skillig bedre arbeidsmuligheter. Vi
driver et lite husflidverksted som er
blitt meget populært blant de døve.
De lager mange forskjellige ting,
særlig sømarbeider i forskjellige tek
nikker. Foruten at de tjener seg en
ekstra skilling, som kommer meget
godt med, stimuleres deres kreative
evner og øker deres selvtillit. Den so
siale kontakten betyr så mye, og vå
re gjennomgåelser av forskjellige bi
beltekster gir anledning til spørsmål
og fordypelse når det skjer i slike
mindre grupper.

At Madagaskars døve har fått sin
egen gassiske døveprest kan ikke
vurderes høyt nok. Han er fast bosatt
på Antsirabe, hvor han er knyttet til
undervisning på døveskolen. Han tar
seg hovedsakelig av kristendomsun
dervisningen og konfirmantforbere
deisen samt deltar på de voksne dø
ves samlinger. Han har dessuten
oppdrag andre steder, da mest i An
tananarivo. Som mangeårig døvelæ
rer tidligere og med stor livserfaring
har han de beste forutsetninger til å
gi de døve god hjelp i livets mange
situasjoner. Han gir råd og hjelp i for
bindelse med konflikter på arbeids
plassen, i økonomiske saker, ved
uoverensstemmelser de døve imel
lom og i spørsmål av moralsk karak
ter. I løpet av de siste månedene har
han forrettet ved en begravelse, fore
tatt dåp og konfirmasjon av grupper
av døve samt viet et døvt par.

DØVE
ARBEIDET

på
MADAGASKAR~~~~

Det er nå gått 20 år siden tanken på
et senter med arbeidskirke på Mada
gaskar oppsto, snart 7 år siden søk
naden om et slikt senter ble utarbei
det og 3 år siden byggearbeidet tok
til. Og ennå i januar -85 er ikke hu
set under tak!

Byggefirmaet som tok på seg pro
sjektet i slutten av 1981 maktet ikke
å fullføre arbeidet og er forlengst ute
av bildet. Et mindre byggefirma som
ble engasjert til å reise mur rundt ei
endommen forduftet før arbeidet var
ferdig. I mange måneder var det full
byggestans, inntil ny avtale med den
gassiske entreprenøren Lucien Ro
bert ble inngått. Nå går arbeidet sin
gang selv om tempoet ikke er sær
lig imponerende, og vi ligger langt et
ter det oppsatte tidsskjemaet.

Likevel er vi optimistiske og har
lagt planer for innflytting og åpning
av senteret. Blant annet har vi sendt
ut et opprop til kirkene i hovedstaden
og nære omegn om at vi planlegger
å ta imot døve småbarn til undervis
ning fra neste skoleår og oppfordrer
foreldre til å melde seg. Reaksjone
ne har hittil kommet fra foreldre med
psykisk utviklingshemmede barn
samt noen som håper på en ar
beidsplass ved senteret.

Selv om vi ikke har sett oss i stand
til å starte opp med undervisning av
døve småbarn i leide lokaler i denne
lange ventetiden, har arbeidet blant
de voksne døve gått sin gang og er
kommet i meget god gjenge. De må
nedlige møtene samler en stor flokk
som er i stadig vekst og sprenger
møtelokalet vi har fått leie på KFUM
hjemmet. Formannen for det gassi
ske døveforbundet, som selv er døv,
og ansatt ved døveskolen på Antsi
rabe, gjør en fremragende innsats og
nyter tillit blant alle døve. Han del
tar aktivt på døvemøtene. Program
met på møtene er allsidig og variert.
De tar alltid til med andakt. Døvepre
sten Ratovonelina Jean Edmond har
ofte bibeltime, forøvrig deltar enkel-
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Menighetenes ungdomsleir for døve
Bjerkely 2.·7. juli 1985

Reisen
Det ordnes med gruppereiser, en av
deltakerne fra Bergen, Trondheim og
Stavanger får ansvar for billettene til
de som skal reise sammen fra disse
jernbanestasjonene. Vi legger opp til
å bruke natt-toget til Oslo, og at vi
reiser videre til Bjerkely om morge
nen 2. juli. Du får nærmere beskjed
senere.

Spørsmål om leiren
rettes til:

Liv Ekeland, Døves Menighet i Ber
gen, Welhavensgt. 68, 5000 Bergen.
Tlf.: 05 - 3256 22, eller privat:
25 64 84. Du kan også ta kontakt
med: Vidar Sæle, tlf.: 05 - '31 3732
(privatnr., kun teksttelefon).

..

-----Mjærvann

Frist for påmelding:
Påmelding til leiren sendes innen 1.
mai, til:

UNGDOMSLEIR FOR DØVE
VIVIDAR SÆLE
BOKS 4029
5015 DREGGEN.

Påmeldingspenger og
leirkontingenten
sendes over postgironr.: 2370286
til:

UNGDOMSLEIR FOR DØVE
DØVES MENIGHET
WELHAVENSGT. 68
5000 BERGEN

Aktivitetsmuligheter:
Der er idrettsplass, turmuligheter,
badeplass (ferskvann, tror jeg). Sko-

gen begynner like ved siden av ;:o",~C;;;;=::------------------ __......",~~..rP~
leirstedet. er ~ ""'5

Døvemenighetene i Norge innbyr
igjen til ungdomsleir, ved hovedko
miteen i Bergen, bestående av Vidar
Sæle, Asgeir Straume og Liv Eke
land.

Tidligere holdt vi leiren på Strand
heim, men i år har vi valgt Bjerkely,
på grunn av problemer med å få
plass på Strandheim i ønsket tids
rom. Bjerkely er ikke noe dårligere al
ternativ, stedet er bedre enn Strand
heim.

Bjerkely ligger ved Tangen bro i Yt
re Enebakk, ca. 35 km fra Oslo sen
trum. (Se kartet.) Bjerkely ligger i na
turskjønne omgivelser, like ved Ma
ri kirke og med utsikt over Mjærvann.
Senteret er modernisert og påbygd,
og har 60 sengeplasser. Der er dusj
(det hadde vi ikke på Strandheim) og
for dem som tar med seg bil, er det
gode parkeringsplasser.

Navn: Født: .
Leiren koster:
kr 550,- + påmeldingspenger, kr
50,-. Disse betales ikke tilbake ved Adresse: Telefon: .
forfall. Reiseutgifter: For dem som
har reiseutgifter over kr 200,-, vil vi
forsøke å dekke disse der det er be- Postnr. og sted: .
hov for det.

Skole: •.................. Størrelse på T-skjorte: .

Aldersgrense:
Nedre aldersgrense er 14 år, eller fer- Foresattes underskrift: .
dig med 7. klasse. De som er under
16 år, må ha foresattes underskrift. Du får brev med mer informasjon om leiren senere.

17



NYTT FRA FORENINGENE

VESTFOLD

Mars:
10. sø: Døvegudstjeneste i Søndre Sla

gen kirke, ved Tønsberg, kl. 11.

Foreningens adresser:
Vestfold Døveforening, Døvesenteret,

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

Ungdomsklubben
Lørdag 30.03: Bingo, kl. 18.
Lørdag 20.04: Ungdomsklubben kl. 18.
Fredag 10.05: Ungdomsklubben kl. 18.
Lørdag 15.06: Hyggekveld i Ungdoms
klubben, kl. 15.

Formann i undomsklubben: Roy Andre
assen, Reirsvei 42, 3185 Skoppum.

Organisasjonssekretæren i Oslo
Foreningen har fått nye kontortider. Kon·
toret er nå betjent mandag til fredag fra
klokken 9 til klokken 16.

Organisasjonssekretær Hammerlunds
kontortid er:

I uker med like tall (2, 4 osv):
tirsdag: 14.00 - 21.00
torsdag: 9.00 - 15.30
I uker med ulike tall (1, 3 osv.):
tirsdag: 9.00 - 16.00
torsdag: 15.00 - 22.00

Og ellers mandag, onsdag, fredag 9.00 
16.00

Kvinneforeningen
har utsatt sitt årsmøte til tirsdag 5. mars
kl. 18. Det holdes i Sven Brunsgt. 7. Møt
sterkt fram!

Styret.

HEDMARK

Mars:
02. lø: Hamar Døves Idrettslag:

Maskerade·fest kl. 19.
09. lø: Medlemsmøte kl. 15.
23. lø: Kulturfest kl. 18.

Styremøter begynner kl. 10, og med·
lemsmøtene begynner kl. 13.

Mars:
16. lø: Styre· og medlemsmøte, Frei·

sesarmeen.

~ ØSTFOLD lID

TELEMARK

AUST·AGDER

April:
10. on: Medlemsmøte.
17. on: Medlemsmøte m/foredrag.
24. on: Medlemsmøte.

Mars:
13. on: Medlemsmøte.
20. on: Medlemsmøte.
29; fr: Påskefest.

Mars:
7. to: Styremøte kl. 18.

Medlemsmøte.
14. to: Kulturkveld.
21. to: Mini-bingo.
23. lø: ÅRSMØTE kl. 18.
28. to: Kvinneforeningen.

ARSMØTET
i Telemark Døveforening holdes lørdag
23. mars kl. 18, ikke søndag 24. mars som
tidligere annonsert.

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

Alle arrangementene er i Døvesenteret,
Fagforeningenes hus, Nedre Tyholmsvei
16, Arendal. Sammenkomstene begynner
kl. 18.00, dersom ikke annet klokkeslett
er nevnt.

Døvekonsulenten for Telemark
har faste kontortider:.
Mandager kl. 10-15 på Hjelpemiddel
sentralen (ved Sentralsykehuset, Skien),
tlf. 035-28210.
Torsdager kl. 10-14 og 15-18 i Døves
Hus. - Andre dager kan han treffes et·
ter avtale.

April:
11. to: Styremøte kl. 18.

Medlemsmøte.
18. to: Kulturkveld.
25. to: Kvinneforeningen.

Lørenskog Døveforening:
Mars:
08. fr: Foredrag kl. 18.
13. on: Bingo kl. 18.
April:
12. fr: Hyggekveld kl. 18.
17. on: Medlemsmøte kl. 18.
Mai:
8. on: Foredrag kl. 18.

Juni:
12. on: Gri Ilfest kl. 18.

Mars:
02. lø: Karnevalsfest i døveforeningen.
05. ti: Pensjonist·treff.

Barne-treff.
08. fr: Sammenkomst.
15. fr: Sammenkomst.
18. ma: Styremøte.
19. ti: Pensjonist-treff.
22. fr: Bingo.
29. fr: Sammenkomst.

April:
02. ti: Penjonist·treff.
12. fr: Sammenkomst.
15. ma: Styremøte.

Bridgeklubben har sine faste møter hver
onsdag i døvsenteret.

Døves menighet:

Mars:
03. sø: Menighetsfest kl. 18.
Mai:
5. sø: Menighetsfest kl. 18.

Juni:
9. sø: Fellestur med døveforeningen.

Hjemmet for døve:

Mars:
25. ma: Misjonskveld kl. 18.
April:
15. ma: Misjonskveld kl. 18.
Mai:
13. ma: Misjonskveld kl. 18.
Juni
10. ma: Misjonskveld kl. 18.

11IIIDRAMMEN __

OPPLAND

Mars:
02. lø: Medlemsmøte kl. 15, på Blå

Kors.
23. lø: Årsmøte kl. 15, på Blå Kors.

Når intet annet er nevnt, holdes arrange·
mentene på feriehjemmet «Mjøsgløtt».

Mars:
1. fr: Døveforeningen: Årsmøte kl.

18.
4. ma: Døvblitte har årsmøte kl. 18.

Møte i hovedstyret kl. 18.
5. ti: Bridge kl. 18.

Kvinneforeningen har årsmøte
kl. 18.

6. on: Folkedanstrening kl. 17.
7. to: Døveforeningen kl. 18.

11. ma: Døvblitte har tegnspråkkurs kl.
18.
Møte i byggekomiteen kl. 18.

12. ti: Bridge kl. 18.
Kvinneforeningen kl. 18.

13. on: Pensjonistene har hyggetreff
kl. 10.
Folkedanstrening kl. 17.

14. to: Døveforeningen kl. 18.
16. lø: Sportsklubben: KM i bowling

kl. 18.
18. ma: Døvblitte har tegnspråkkurs kl.

18.
Møte i hovedstyret kl. 18.

19. ti: Bridge kl. 18.
20. on: Folkedanstrening kl. 17.
21. to: Døveforeningen: Kulturkveld kl.

18.
23. lø: Ungdomsgruppa: Ungdomsfest

kl. 18.
25. ma: Døvblitte har tegnspråkkurs kl.

18.
Døvblinde har hyggekveld kl.
18.

26. ti: Bridge kl. 18.
27. on: Pensjonistene har hyggetreff

kl. 10.
Folkedanstrening kl. 17.

28. to: Døveforeningen kl. 18.
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TROMSØ

HARSTAD

,
Rett ti/ forandringer forbeholdes.

Juni
Torsdag 6: Døveforeningen.

Møtene avholdes i Aktivitetssentret, Jo
nas Liesgt. 7 (ved Stadion) og begynner
kl. 19.

Stjørdal:

Mars:
01. fr: Hyggekveld, Sanitetshuset.
15. fr: Hyggekveld, Sanitetshuset.
29. fr: Hyggekveld, Sanitetshuset.

Mai:
Torsdag 2: Døveforeningen.
Torsdag 23: Døveforeningen.

Mars:
Torsdag 7: Døveforeningen.
Torsdag 21: Døveforeningen.

Mars:
06. on: Besøk av Toralf Ringsø, med

foredrag, «Hvorfor har vi døve
foreninger, og hva betyr de for
oss døve?».

19. ti: Besøk av Halvor Greftegreff i
forbindelse med opprettelse av
arrangementskomite for Døves
kulturdager.

Møtene begynner kl. 19 og holdes i
Aagaard-salongen i Tromsø.

April:
Torsdag 18: Døveforeningen.

Steinkjer:

Mars:
05. ti: Hyggekveld, Aktivitetssenteret.
26. ti: Hyggekveld, Aktivitetssenteret.

April:
07. sø: Andakt på «Gran ly».
09. ti: Bridgeklubben.
10. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10. Ungdomsklubben: «Bru
neste fjes?»

12. fr: Dameforeningen.
14. sø: Hytta er åpen.
16. ti: Eldretreff kl. 10. Bridgeklubben.
17. on: D.I.L.
19. fr: Døveforeningen.
21. sø: Gudstjeneste i Døveki rken kl.

11. Hytta er åpen.
23. ti: Bridgeklubben.
24. on: Kontaktklubben for døvblinde,

kl. 10. Døveforeningen, kultur
kveld.

26. fr: Dameforeningen.
27. lø: D.I.L. Håndballfest i lokalet.
28. sø: Hytta er åpen.
30. ti: Eldretreff kl. 10. Bridgeklubben.

29. fr: Døveforeningen.
;31. sø: Hytta er åpen.

lB NORD·TRØNDELAG III

_ TRONDHEIM 1lii
Mars:
01. fr: Døveforeningen.
02. lø: Hytta er åpen.
05. ti: Eldretreff kl. 10. Bridgeklubben.
06. on: Døveforeningen.
08. fr: Døveforeningen, årsmøte.
10. sø: Hytta er åpen.
12. ti: Bridgeklubben.
13. on: Kontaktklubben for døvblinde,

kl. 10. Ungdomsklubben,
foredrag.

15. fr: Døveforeningen.
17. sø: Hytta er åpen.
19. ti: Eldretreff kl. 10. Bridgeklubben.
20. on: D.I.L. Medlemsmøte.
22. fr: Dameforeningen.
23. lø: Ungdomsklubben: Ungdoms-

treff.
24. sø: D.I.L. Barneskirenn på «Granly»
26. ti: Bridgeklubben.
27. on: Kontaktklubben for døvblinde

kl. 10. Døveforeningen, kultur
kveld.

Mars:
01. fr: Døveforen ingen.
02. lø: Kristiansundgruppa, kl. 15,

Ynglingen.
07. to: Innendørs Korrespondanse DM

i høyde og lengde u/tilløp.
09. lø: Formansmøte i døvesenteret.
14. to: Innendørs Korrespondanse DM

i høyde og lengde u/tilløp.
15. fr: Døves Menighet, tombola og

kaffesalg. Foredrag av Kjell O.
Mørk.

16. lø: Moldegruppa, kl. 15, Røde
Kors-huset. Foredrag av Kjell
O. Mørk.

29. fr: Døveforeningen.

_MØRE OG ROMSDAL II

Døves Misjonsforening har møte på Dø
ves aldershjem fredag 1. mars kl. 19.

08. fr: Døvblitte har hyggekveld
Tegnspråkkurs.

11. ma: Tegnspråkkurs.
12. ti: Bridgeturnering kl. 18.30

Dameklubben har ARSMØTE
kl. 19.
Tegnspråkkurs.

13. on: Formannsmøte kl. 19.
14. to: Storsalen er åpen.

Tegnspråkkurs.
15. fr: Døvblitte har tegnspråkkurs

kl. 19.
Tegnspråkkurs.

18. ma: Fotoklubben har møte
kl. 18.30.
Tegnspråkkurs.

19. ti: Eldretreff kl. 11-13.
Bridgetrening kl. 18.30.
DIK har styremøte.
Teg nspråkku rs.

21. to: Storsalen er åpen.
Tegnspråkkurs.

22. fr: Døvblitte har tegnspråkkurs
kl. 19.
Tegnspråkkurs.

25. ma: Tegnspråkkurs.
26. ti: Bridgetrening kl. 18.30.

Dameklubben har styremøte.
Tegnspråkkurs.

BERGEN

STAVANGER

VEST·AGDER

_ HAUGALAND _

April:
13. lø: Terrengløp, klubbmesterskap.

Eldretreff.
14. sø: Klubbmesterskap på ski.
26. fr: Sportskveld v/skyttergruppa.
27. lø: Eldretreff.

NB: Bridgeklubben har fast møtedag hver
mandag. Døveforeningen er åpen hver
torsdag.

Sosialsekretæren i Rogaland
Arnhild Tobiassen er sosialsekretær for
døve i Rogaland.

Hennes arbeidstid er:
Mandag kl. 08.00 - 15.30
Onsdag kl. 08.00 - 15.30
Torsdag kl. 15.00 - 19.00
En del av arbeidstiden bruker hun uten
for kontoret. Besøk langveisfra bør der
for avtales på forhånd.

Adr.: Vikedalsgata 1, 3. etasje
4000 Stavanger.

Tlf.: 04-534708

Møtene holdes på «Intimkroa», Slaktehu
set.

Mars:
06. on: Arsmøte, kl. 19.
16. lø: Treff, kl. 12-16.
20. on: Medlemsmøte, kl. 19.

April:
13. lø: Lørdagstreff, kl. 12-16.
17. on: Medlemsmøte, kl. 19.

Mars:
01. fr: Døvblitte har tegnspråkkurs kl.19

Tegnspråkkurs.
Døves Misjonsforening har mø
te på Aldershjemmet kl. 19.

04. ma: Tegnspråkkurs.
05. ti: Eldretreff kl. 11-13.

Bridgetrening kl. 18.30
Tegnspråkkurs.
Ungdomsklubben har styremø
te kl. 19.30.

06. on: Hovedstyret har møte kl. 19.
07. to: Storsalen er åpen.

Tegnspråkkurs.

Mars:
01.-03: Volleyball-damene reiser til

D.M. i Bergen.
09. lø: Eldretreff.
22. fr: Sportskveld v/skigruppa.
23. lø: Eldretreff.
23.·24. Døvemesterskap i Bridge,

Stavanger.

Mars:
23. lø: 75 års jubileumsfest, Ernst Ho

tell, Kristiansand.
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Frelsesarmeen, Ålesund
Frelsesarmeen innbyr alle døve i
Ålesund-distriktet til hyggetreff på
Frelsesarmeens lokale, Apotekergt.
14 i Ålesund, lørdag 16. mars kl. 16.

Velkommen!
E/isabeth Martinsen.

Frelsesarmeen, Oslo
Tirsdag 12. mars kl. 19:

«Husker du» kveld v/brig. Gudrunn
Myhre.

Tirsdag 26. mars kl. 19:
Hobbykveld v/major Serina Jør
gensen

Tirsdag 9. april kl. 19:
Påskefest. Kapt. Knut Larsen og
frue.

Tirsdag 23. april kl. 19:
Misjonskveld, Pakistan. Lysbil
der/kåseri: Kapt. E. Mjeldheim. An
dakt: major Elsie Soelberg.

Tirsdag 7. mai kl. 19:
Opplysningsmøte, kosthold/helse.
Meningshetssykepleier Gro Van·
gen.

Tirsdag 21. mai kl. 19:
Nasjonalfest. Major Kelly Smevik.

Tirsdag 4. juni kl. 17:
Hyttetur. Utflukt til Garder, ÅS.
Merk: Avreise fra Eldresenteret, kl.
17, med privatbiler. Værforbehold.

Møtene holdes i Gamlebyen eldre
senter, Saxegårdsgt. 1. Velkom
men til møtene.

Frelsesarmeen, Stavanger
Tirsdag 5. mars kl. 19.30:

Konkurransekveld.
Tirsdag 19. mars kl. 19.30:

Film/Lysbildeaften.
Tirsdag 16. april kl. 19.30:

Hyggesamvær m/utlodning.
Tirsdag 30. april kl. 19.30:

Hobbykveld.
Tirsdag 14. mai kl. 19.30:

Nasjonalfest.
Tirsdag 28. mai kl. 19.30:

Festkveld m/utlodning.

Møtene holdes i Sandsgt. 15, kl.
19.30.

Vennlig hilsen
Ha/dis Kongevo/d

Frelsesarmeen, Larvik
Fredag 01. mars:

Samvær hos Aslaug Kristian
sen, Barkåker.

Fredag 22. mars:
Lysbildekveld.

Tirsdag 09. april:
Påskefest, Slumstasjon St.
Olavsgt. 14, Tønsberg.

Tirsdag 23. april:
Hyggesamvær.

Fredag 03. mai:
Hyggesamvær.
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Mandag 20. mai:
Nasjonalfest.

Tirsdag 04. juni:
Hyggesamvær.

Alle samvær begynner kl. 18, og ad
ressen i Larvik er: Karlsrogt. 6. Hjer
telig velkommen.

Hilsen Kelly Smevik, major.

Frelsesarmeen, Trondheim
har møte for døve i «Hveita dagsen
ter» tirsdagene 12/3, 16/4 alle dager
kl. 19.30.

Robert Johansen.

I~
.Gudstjenester :fl ~

Il DØVEPRESTENE I ØST Il
03. mars kl. 18:

Menighetsfest/FamiIiegudstje
neste. Annelin Bøttger.

07. mars kl. 12:
Åpent hus.

10. mars kl. 11:
Gudstjeneste. Kjell Steinbru.
Nattverd.

17. mars:
Ingen gudstjeneste.

21. mars kl. 12:
Åpent hus.

24. mars kl. 11:
Gudstjeneste. Anders Kjuus.
Nattverd. Ofring til skolelaget.

31. mars kl. 11:
Gudstjeneste. Annelin Bøttger.
Ofring til Kirkens Nødhjelp.

lIDØVEPRESTENE I VESTli

03. mars:
Ingen gudstjeneste.

10. mars:
Ingen gudstjeneste.

17. mars kl. 11:
Døvekirken. Ekeland. Nattverd.

17. mars kl. 11:
Stedje kyrkje, Sogndal. Strau
me. Familiegudstjeneste.

24. mars:
Ingen gudstjeneste.

31. mars, palmesøndag, kl. 11:
Døves Aldershjem, Bergen.
Straume.

04. april, skjærtorsdag, kl. 11:
Korskirken. Straume. Nattverd,
offer.

07. april, 1. påskedag, kl. 13.15:
Døvekirken. Ekeland. Offer til
Kirkens Nødhjelp.

21. april, kl. 11:
Døvekirken. Straume. Nattverd.

I DØVEPRESTENE I NORD I
03. mars kl. 18:

Gudstjeneste i Døvekirken.
Menighetsfest.

17. mars kl. 11:
Familiegudstjeneste i
Døvekirken.

31. mars kl. 11:
Palmesøndags-gudstjeneste i
Døvekirken.

07. april:
Andakt på «Granly».

21. april kl. 11:
Gudstjeneste i Døvekirken.

20 års skoletreff
i Stavanger
I år kan vi som var skolejenter på yr
kesskolen for døve i Stavanger
1963·65 feire 20 års jubileum. Flere
av oss vil gjerne feire dette jubileet.
Derfor planlegger vi et treff i Stavan
ger, og vi tror at det vil passe best i
juni, slik at flest mulig kan være
med. Vi tenker å være sammen der
en helg.

Spørsmålet om overnatting og be
vertning kan vi bli enige om gjennom
brev. Kanskje vi kan bo på døves fe·
riehjem eller på et passende sted i
byen. Hva foreslår dere?

Skriv - hvis du er interessert 
til Karin H. Moen, Jullum, 7570 Hell,
eller du kan ringe på teksttlf. nr. 07
- 806209.

Hilsen Karin Moen.

SVAR
på spørsmålene på side 7:

1. Inntil 50 cm lang.
2. Kampala.
3. Vakten mellom kl. 00 og 04 om-

bord på fartøy.
4. 18.200 (i Norge 270).
5. Kay Stenshjemmet.
6. Blekksprut.
7. 1947.
8. Per Lønning.
9. En flaske med brennbart stoff og

tennanordning.
10. Ard Schenk, Nederland.
11.42.195 meter.
12. Markus, Matteus, Lukas og Jo

hannes.
13. Sveits.
14. Populær betegnelse på en en

gelsk politikonstabel.
15. Kurt Waldheim.



Sportsredaktør: Knut Bjarne Kjøde.
Adr.: Norges Døve·ldrettsforbund, Sven Brunsgate 7, 0166 Oslo 1.

B·kandidater:
Tor Hammerborg (kule og diskos)
Ola Sande (maraton)
Tone Tangen (1500 m og 3000 m)
Bente Andersen (badminton)
Kate Traasdahl (lengde og 5-kamp)
Øystein Strand (luftpistol)
Thor Inge Jacobsen (luftpistol)

Nr. 9 - 1. mars 1985

Bente Andersen.

Bente Andersen:

Fin 2. plass i junior·N M
i badminton
Den 16 år gamle Sandefjord·jenta (nå
Skådalselev) stilte opp i junior-NM i
badminton i Slagenhallen i Tønsberg
8.-10. februar. Og vi lar henne selv
fortelle hvordan det gikk i mester
skapet, der hun kom på en FLOTT 2.
plass!!

Fredag 8.2.1985
Den dagen spilte jeg bare Em kamp.
Jeg spilte mixed-double sammen
med klubbkameraten min, Guttorm
Gran. Vi spilte mot senere bronsevin
nere Giertsen/Myhre fra Bergen og
Oslo. Vi tapte med 15/10-15/6.

Lørdag 9.2.1985
Første kamp spilte jeg mot Kari Bu
nes fra Moss. Det var en lett kamp,
og jeg vant med 11/1-11/0. Videre
spilte jeg mot Kristiansand-jenta Mo
nica Barkenes. Det var hardt åslå
henne. Første sett vant hun 8/11 over
meg. Men så behersket jeg meg i
andre sett og vant med 12/10. I tred-

je sett vant jeg 11/5 over henne.
Mellom de to singlekampene spil

te jeg med min faste double-makker,
Gry Kirsti Solberg fra Oslo. Vi tapte
for de senere klassevinnere Bu
nes/Eriksen fra Moss og Slagen med
15/11-15/8.

Søndag 10.2.1985
Klubbvenninnen min, toppseedede
Trine Leikvold og jeg spilte sammen
i semifinalen. Det var litt hardt, og
jeg vant over henne med 11/6-11/1.

I finalen spilte jeg mot Britt Erik
sen fra Slagen. Og der tapte jeg med
12/9-11/1. Men jeg var fornøyd med
min andreplass i NM for juniorer.

VI GRATULERER!!
I Nordisk mesterskap for døve i Dan
mark 20.-21. er Bente påmeldt, og det
skal bli spennende å se hvor hun står
i forhold til de andre døve i Norden.
Gjør hun det godt, kan hun regne
med deltakelse i Verdenslekene i
Los Angeles.

Red.

Forbundsnytt

Kandidater til Los Angeles
Forbundsstyret har på sitt forbunds
styremøte i slutten av januar vurdert
kandidatene til sommerlekene i Los
Angeles, og delt gruppen i to - en
A-gruppe og en B-gruppe. Utøvere i
A-gruppen er de som har klart kvali
fiseringskravene, og som kan regne
med å bli uttatt hvis formen holder.
B-kandidater er de som ennå ikke har
klart kvalifiseringskravene, men som
fortsatt kan være aktuelle.

A·kandidater:
Arne Olav Løvik (maraton)
Oddbj,ørn Vågen (800 m og 1500 m)
Tore 'Solem (spydkast)
John Solem (spydkast)
Ole Th. Sponberg (stavsprang)
Erik Andresen (skyting)
Bjørn Jerstad (skyting)
Jørn Holden (skyting)

Håndball·lagets
deltagelse i Los Angeles er ennå ik
ke helt avgjort. Det kommer an på
økonomien og om det kan vises til
gode resultater på samlinger/kamper
utover våren. Trolig kommer NDI til
å melde på håndball-laget innen trek
ningen 4. mai og se an situasjonen
etterhvert, før endelig avgjørelse tas
m.h.t. reise. Informasjon om dette er
sendt ut til spillerne.

Mange nasjoner påmeldt
til EM på ski i Sveits

Europamesterskapet på ski for døve
finner sted i Meiringen, Sveits 3.-10.
mars. Det blir konkurranser i lang
renn og alpint. Og for den sveitsis
ke arrangøren er det hyggelig at ialt
11 nasjoner er påmeldt.

Disse er: Vest-Tyskland, Sverige,
Finland, Norge, Sovjet, Østerrike,
Spania, Italia, Frankrike, Sveits og
USA. Man regner med ca. 150 delta
kere. Til dette mesterskapet har NDI
tatt ut:

langrenn, damer:
Tone Tangen, Oslo
Ingrid Storedale, Bergen
Tanja Solheim, Trondheim

langrenn, herrer:
Geir Willumsen, Trondheim
Ole Theodor Sponberg, Oslo
Ola Sande, Trondheim

alpint, herrer:
Torkel Hoff, Oslo
Mads Moriggi, Oslo
Harald Håverstad, Bergen
Hans Lie, Bergen
Kåre Neeraas, Bergen

ledere:
Odd Landehagen (hovedleder)
Kjell Larsen (alpint)
Terje Karlsen (langrenn)
Per Tangen (smøringsekspert)

Troppen reiser samlet med Jahre li
ne fra Oslo fredag 1/3 og er tilbake
igjen tirsdag 12/3. Reisen foregår i to
minibusser.
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Døves il rykket opp til 4. divisjon i 1984
1984: nr. 6 med 3.561 poeng

Herrer, 3. divisjon:
1958: Døves il nr. 16 7.313 poeng
1959: Døves il nr. 4 9.082 poeng

Døves il rykket opp til 2. divisjon i 1960
1960: nr. 16 med 11.299 poeng
1961: nr. 7 med 13.469 poeng
1962: nr. 8 med 13.090 poeng
1963: nr. 14 med 11.925 poeng
1964: nr. 7 med 12.981 poeng
1965: nr. 14 med 14.415 poeng
1966: nr. 11 med 12.024 poeng
1967: nr. 5 med 17.866 poeng
1968: nr. 14 med 11.632 poeng
1969: nr. 14 med 11.950 poeng
1970: nr. 11 med 12.668 poeng
1971: nr. 11 med 13.750 poeng
1972: nr. 9 med 12.334 poeng
1973: nr. 13 med 8.56 poeng
1974: nr. 5 med 13.527 poeng
1975: nr. 9 med 14.196 poeng
1976: nr. 13 med 9.235 poeng
1977: nr. 12 med 4.503 poeng
1978: nr. 13 med 7.440 poeng
1979: nr. 12 med 10.645 poeng
1980: nr. 16 med 10.466 poeng
1981: nr. 14 med 12.955 poeng
1982: nr. 15 med 13.269 poeng
1983: nr. 15 med 13.794 poeng
1984: nr. 14 med 11.485 poeng

Benny Persson bord·
tennismester
Ialt 9 herrer og 4 damer deltok i årets
DM i bordtennis i Sandnes 9. febru
ar, der Sandnes Døves Sportsklubb
var arrangør. Resultatene ble:

Herrer:
1. Benny Persson, Oslo 16
2. Edmund Kristiansen, Stvgr. 15
3. Reidar Brenden, Oslo 11
4. Stein E. Andresen, Oslo 10
4. Tommy Isaksen, Oslo 10
6. Stein J. Abelsen, Bergen 6
7. Petter Sørensen, Stvgr. 5
8. Erling Kvalsund, Stvgr. 2
9. Geir Sinnes, Stvgr. O

Damer:
1. Kristin Martinsen, Stvgr. 6
2. Bjørg R. Tangarud, Stvgr. 4
3. Evelyn Johannesen, Stvgr. 2
4. Annette Beckstrøm, Stvgr. O

Double·lag (Menn)
1. Persson/Isaksen, Oslo -

Andresen/Brenden, Oslo 2-1
2. Andresen/Brenden, Oslo 

Kristiansen/Sørensen, Stvgr.... 2-1
3. Kristiansen/Sørensen, Stvgr. -

Persson/Isaksen, Oslo 2-1

1. Persson/Isaksen, Oslo 2 poeng (12 +)
2. Andresen/Brenden, Oslo 2 poeng (2 +)
3. Kristiansen/Sørensen, Stvgr.

................... 2 poeng (..;- 6)

2. divisjon menn:
1. Oppdal F.I.K 18.885
2. Kyrksæterøra LI. 18.446
3. Frosta 18.333
4. Byåsen LI. lag 18.173
5. Namsen F.I.F. 2. lag 16.805
6. Nidelv LI. 16.049
7. I.L. Nybrott 2. lag 15.318
8. Hegra LI.. 15.214
9. Aure LI. 14.836

10. Heidal I.F. 2. lag 14.668
11. Overhalla LI. 14.377
12. Steinkjer I & FK 2. lag 13.775
13. Inderøy I.L. 2. lag 13.631
14. Trondheim Døves I.L. 11.485
15. Torvikbukt LI 11.219
16. Straumsnes LI............. 9.697

Ranheim LI................ O
Sunndal LI................ O
Bjugn LI.................. O
Todalen.................. O

I Midt-Norge serien for kvinner ble
det en flott 6. plass til Trondheim Dø
ves Idrettslag i 4. divisjon av ialt 20
lag! 3.561 poeng scoret Døves
Idrettslag med Kate Traasdahl og
Tanja Solheim som de fremste. Man
hadde sikkert kommet høyere om ik·
ke Kate hadde reist til USA. Hun
manglet nemlig 400 m, 100 m hekk
og 200 m hekk før hun reiste.

Vi gratulerer våre jenter med
innsatsen!

Kvinner, 5. divisjon:
1982: nr. 14 med
1983: nr. 4 med

3.297 poeng
4.579 poeng

_ TRONDHEIM

Personlig rekord av John
Solem: 2,85 i lengde ult
Hegra IL avviklet seriestevne i
sprang uten tilløp på Hegra skole
19/1. John Solem stilte opp i begge
øvelser og oppnådde bl.a. en fin per
sonlig rekord med 2.85 i lengde ult
- en forbedring på en centimeter fra
bestenoteringen i 1978. I høyde ult
kom han over 1.45. John viser en stor
vi nterform!

Lagserien i friidrett 1984
I Midt-Norgeseriens 2. divisjon fikk
Trondheim Døves Idrettslag en gan
ske brukbar 14. plass blant 20 høren·
de herrelag med 11.845 poeng. 11983
gikk det derimot noe bedre med
13.794 poeng. Ola Sande har vært vår
sterkeste utøver og scoret mange
poeng på langdistansene. Men han
var sterkt hemmet av sin lårskade i
4 måneder før han kom for fullt ut-
over høsten. .

Klubben har også hatt nytte av
Petter Stangvik og Geir Willumsen,
som har gjort det meget bra.

Brødrene Solem startet som kjent
for Hegra IL og kunne ikke skaffe oss
poeng. Men de bidro til at Hegra kom
på 8. plass i samme divisjon med
15.214 poeng.
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4. divisjon kvinner:
1. Heimdal I.F 6.279
2. Lånke LI. 5.418
3. Torvikbukt LI. 4.435
4. I.L. Nybrott 4. lag 3.953
5. Nidelv LI. 2. lag 3.589
6. Trondheim Døves LI. 3.561
7. Orkdal LI. 3.309
8. Sjetne LI. 2.882
9. Snåsa LI. 3. lag 2.641

Vikvarvet LI.. . . . . . . . . . . . . . . . . O
Goma LI.................... O
I.L. Norden................. O
Todalen.................... O
LI. Søya.................... O
Angvik LI.................... O
I.L. Triumf.................. O
Stemshaug LI.. . . . . . . . . . . . . . . O
Kolstad LI................... O
Utleira LI... . . . . . . . . . . . . . . . . . O
NTHI 2. lag................. O

Wa.Pe.

Innendørsserien 1985
Trondheim Døves idrettslag:
1. John Solem, høyde ult. 1.45542 p.
2. John Solem, lengde ult. 2.85 506 p.

Sum 1.048

Døves Idrettslag har i mange år vært
med i Midt-Norge serien i friidrett
(tidligere Trøndelagsserien) og fått
veldig fine plasseringer:

I denne forbindelse har Walter Pe
dersen utarbeidet en statistikk fra
1958 og frem til idag. Serien angir 20
resultater:

Bratsbergsprinten
Geir Willumsen sesongåpnet under
Bratsbergsprinten, der det var man
ge deltakere og store problemer med
smøringen. Geir hadde bl.a. bakglat
te ski ut fra start, og måtte stoppe
opp underveis for å få på et tykkere
lag med smurning. Løypa var på 10,5
km som ble gått over 3 runder, og i
sin klasse kom Geir på 9. plass med
38,44.

Resultatet var han ikke fornøyd
med, og han sa at en skade i kneet
plaget ham en del.

Klæburennet
Det var surt vær og tåke da Geir Wil
lumsen stilte opp på 15 km i Klæbu
rennet. Under slike forhold var det
naturligvis vanskelig om en skulle
velge voks eller klister. Geir valgte
det siste og det gikk bra. Likevel var
han uheldig med løpet idet han ikke
visste at det skulle gås 2 runder. Han
gikk en hard 1. runde og trodde han
var kommet i mål inntil en vakt vin
ket ham videre. Men til tross for fa
desen kunne han likevel registrere
framgang.

Tid er ikke oppgitt.



TERMINLISTE 1985

Nordisk mesterskap i bowling, Abo, Finland
DM i terrengløp, Porsgrunn.
Nordisk mesterskap i badminton, København,
Danmark

Noen røykere blåser
i andre - vis hensyn

~~

Entre blir: med maske kr 20
uten maske kr 35

Hamar Døves I.L.

Kommer deltakerne med fest
humør, skal vi prøve å følge
opp med hyggelig program,
bevertning, musikk, dans og
lotteri.

ccMaskerade·festn
Lørdag 2. mars samles vi til
hyggelig lag, med eller uten
masker (helst med) på ferie
hjemmet «Mjøsgløtt" kl. 18.

DM i håndball og volleyball, Bergen.
DM på skøyter, Sandnes.
EM på ski, Meiringen, Sveits.
Korrespondanse-DM i sprang ult.
Skolemesterskap i langrenn og alpint,
Trondheim.

April
05.-07.

27.
20.-21.

Mars
02.-03.

03.-10.
01.-15.
22.-23.

Døve i Munchen
får eget tennisanlegg, står det å le
se i det tyske døvebladet. Det første
spadestikket på tomten fant sted
den 21. september i fjor i nærvær av
delstatspolitikeren Frank Otto (SPD)
og en rekke høytstående personer.
Planene om eget tennisanlegg skri
ver seg helt tilbake til 1968, men først
i juni 1984 ble hele prosjektet ende
lig godkjent.

Frank Otto foretar det første spadestik
ket, mens to døve tennisledere viser mo
dellen av klubbhuset.

G.W.

Arr. komiteen.

Bratsbergtrimmen
I dette turrennet over 20 km stilte
Geir Willumsen og Arne Karlsen opp.
Det var nydelig vær og flotte løyper
denne dagen, men med 12 minusgra
der. Noen virkelig tvekamp mellom
Geir W. og Arne Karlsen ble det ik
ke. Til det var unggutten for sterk og
var ca 3 min. foran i mål. Geir ble nr.
3 i sin klasse av 4 deltakere med
1.12.2 mens Arne Karlsen kom på en
fin 6. plass av 15 deltakere med
1.15.20.

Ola Sande stilte ikke opp p.g.a.
sykdom.

Familierenn
arrangeres på døvehytta i Lommeda
len lørdag 9. mars kl. 13.00. Påmel
ding til rennet kan gjøres i døvefore
ningens lokale både torsdag 28. fe
bruar og torsdag 7. mars.

Vi ønsker alle sammen hjertelig
velkommen til døvehytta, og håper
på STOR påmelding. Det blir varm
mat å få kjøpt, og det holdes utlod
ning under arrangementet.

VEL MØTT!

Buviksprinten
Rennet var for løpere opptil 19 år,
Geir Willumsen startet på 15 km i
klasse eldre junior og kom på 4.
plass med 47.07. Vinneren brukte
40.19. Ellers fulgte oppmann Arne
Karlsen med Geir i løypa.

_ OSLO
1......--.--

Utenlandsnytt
Mai
04.-05.

25.-26.

Skolemesterskapet i friidrett, Oslo.
3-landskamp i skyting, Gøteborg, Sverige
3-landskamp i skyting, Vejle, Danmark

August/september
31.-01.(?) DM i skyting, Sandnes

Nordisk mesterskap i fotball, Danmark

Sverige tok
en historisk seier over Danmark i
badminton i København 1. desember
i fjor. Resultatet endte med jevne
6-7!

Pokalkamp i bowling
Københavnsklubben Døvania og
Malmøklubben Scania utkjempet en
pokalkamp i bowling for damer i Kø
benhavn 18. november ifjor. Klubb
kampen endte 10-8 i Scanias favør,
men Døvania vant på bedre poeng
sum sammenlagt med 9474 poeng
mot Scanias 9434 poeng.

Stillingen i kampen om vandrepo
kalen er nå 3-2 til IK Døvania.

Juni
08.-09.
15.-16.

Juli
10.-20.

August
17.

24.-25.

September
13.-15.
21.-22.

Oktober
?????

November
?? ???

3-landskamp i skyting, Stavanger.
DM i friidrett, Drammen

Verdens Sommeridrettsleker, Los Angeles

DM i orientering, Alesund
Nordisk mesterskap i orientering, Oslo

DM i fotball, Trondheim
Skolem. i terrengløp og bordtennis, Holmestrand

DM i bowling, Drammen

DM i innendørsskyting, StavangeriBergen



PRIORITERT BLAD

Retur·adresse: Postboks 97 . 5001 BERG EN

Strai Kjøkken
- et kvalitetsprodukt

fra Sørlandet

Arve Gran AlS
Alt i Dagligvarer

3112 REVETAL· Telefon 62632

Hovland Trevarefabrikk AlS
Trevareindustri

EGERSUND· Telefon 04·491300

I I I
r-n
lIEDEMANNS

Tiedemanns er en av landets største
industribedrifter med ca. 1250 ansatte,
2 7 milliarder kroner i omsetning og

vi:ksomheter innen tobakk, matvarer,
fritid og offshore.

Havfruen Apotek
Tlf. 047 . 22062 . 24382

Haraldsgt. 100
5501 HAUGESUND

Norske Trekningslister
utkommer 24 ganger årlig.

Abonnement kr. 78,- pr. år.
Dronningens gt. 21

Tlf. (02) 4267 28
0154 OSLO 1

Norges Kooperative Landsforening
Revierstredet 2 - 0151 OSLO 1

Produsent av Østfoldhus

Villa Bygg AlS
Dronningensgt. 30 - Telefon 57442

MOSS

.I. ø VIVAPAC
Postboks 32 - Alnabru - 0614 OSLO 6

Telefon (02) 305055

AlS NORSKE ESSO

DØVES TRYKKERI AlS - BERGEN


