


2 Annonser

Får vi presentere:

DØVES TIDSSKRIFT 24/88

Vår første lærling ved Døves Trykkeri Als,
Ola Svare

Ola Svare har nå i mange år arbeidet som setter og trykker hjemme i Oslo. Men sin fagutdanning
fikk han ved Døves Trykkeri Als i Bergen, for 30 år siden. Senere har mange kommet til oss for
å få arbeid - en utdanning.

Døve eller hørende - dyktige fagfolk er det bruk for overalt. Døves Trykkeri Als «produserer» også
slike. Det er en av trykkeriets oppgaver. Ellers leverer vi blant annet:

Bøker - Medlemsblad - Tidsskrifter
Brosjyrer - Foldere

T-skjorter med påtrykte motiver
Forretnings-trykksaker

Har du bruk for oss - så står vi til tjeneste,
med flinke folk som vil ta seg av din bestilling!

DØVES TRYKKERIA/S
OFFSET - BOKTRYKK - SILKETRYKK - EMBALLASJE

TELEFON (05) 294996 - KLAUS HANSSENS VEI 22 - 5037
SOLHEIMSVIK

POSTBOKS 97 - 5001 BERGEN - TELEFAX (05) 200863
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Norges Døveforbund
Hovedkontor:

Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo 1
Postboks 8850 St. Olavs plass, 0130 Oslo 1

TIl. (02) 11 17 75, teksltlf.: (02) 42 06 91
Avdelingskontor Be(gen:

Klaus Hanssensvel 22, 5037 Solhelmsvi.k
Postboks 3171, 50 en

Tlf. (06) 20"07 47, tekstt '31 25
Avdelingskontor T 'm:

Eirik Jarlsgl. 2; 7030 Trondheim
______~~~~~2~~ _

Forbundsleder: Toralf Ringsø,
Postboks 3171, 5029 Bergen

Nest/eder: Astrid Sund Martinsen,
HylIveien 9 c, 3408 Tranby

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

Forbundsstyremedlemmer:
Tor Inge Gausnes, Ålesund

Rolf Hansen, Drammen
Svein Arne Peterson, Ål

Liv Berge, Tromsø

DØVEFORENINGER:
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Øvrefoss 2, 0555 OslO 5.

Lokalavdelinger:
LørensAog Døveforening. Leder: Viktor Olsen,
Mårstie<l 18, 2014 Blystadlia.
Asker og Bærum Døveforening: Kontakt Sonja
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DRAMMEN: Drammen Døveforening, Rådhusgt. 1,
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AUST·AGDER: Aust·Agder Døveforening. Leder:
Johann Fossheim, 4880 Rykene.

VEST·AGDER: Ves/·Apder Døve/orenlng. Leder:
John SandeIl, Ravnasveien 218, 4700 Vennesla.

SANDNES: Sandnes Døve/oren/ng. Leder: Brllt
Stangeland, Vårvelen l, 4300 Sandnes.
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BERGEN/HORDALAN.D I SOGN. OG FJORDANE:
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Spennende om tegnspråk:
Tegnspråk som fag, kommer i skolene!
I referat fra Døves Nordiske Råd, leser vi at i Danmark arbeider Undervis
ningsministeriet med plan om å få tegnspråk inn i døveskolene som et fag.
Det ser ut til bare å være et tidsspørsmål før det går i orden. Dette får <?ss til
å spørre hvordan det går med tilsvarende planer i Norge?

Det arbeides nemlig med å få tegnspråk inn i videregående skoler for hørsels
hemmede, som C-språk. Døve og sterkt tunghørt'e som tar allmennfag, eller
handel og kontor - skal altså kunne velge å lære om sitt eget språk, framfor
f.eks. fransk. Det gis da opplæring i tegnspråk som fremmedspråk, over to ar.
Tilsvarende opplegg drives i dag med samisk. Nå er det hos oss - som r
Danmark - bare et tidsspørsmål før vi får tilbud om tegnspråk som fag i de
videregående skolene!

For å kunne sette i gang med dette, kreves det en fagplan for undervisnin
gen. Denne må godkjennes av Rådet for videregående opplæring (RVO). En
slik fagplan er utarbeidet. Det var Bjørkåsen skole som tok initiativet til det.
Fagplanen har vært ute til høring, og ligger nå hos RVO for godkjenning, med
de bemerkninger som kom inn under høringsrunden. Med forbehold om at
planen blir godkjent, satses det på at den skal kunne tas i bruk allerede fra
høsten av!

I første omgang er det Bjørkåsen skole som kommer med dette tilbudet. A
undervise etter en helt ny fagplan, krever mye av lærerne. Det er ikke et
skreddersydd opplegg som de gis opp i fanget. Deres erfaringer i prøveperio
den blir verdifulle for det videre arbeidet. For nå er det snakk om en prøve·
periode på tre år, deretter vil planen igjen bli evaluert - for epdelig
godkjenning. .

Også fra Kongstein videregående skole for døve, og fra Sandaker videregåen
de skole - som har hørselshemmede elever integrert, kommer det klare signa
ler om interesse for å tilby tegnspråk som C-språk. Skolene, og døveorganisa
sjonen, hilser fagplanen velkommen! - Men, er det kanskje noen som spør 
hvem skal undervise i tegnspråk som fag, hørende lærere? Hva kan de om
tegnspråk???

Dette spørsmålet får vi svar på i selve fagplanen. Gjentatte ganger understre·
kes det at her må døve trekkes inn, det kreves samarbeid mellom døve og
hørende. Og - som det poengteres fra Bjørkåsen, det er ikke snakk om at
døve skal være "hjelpe»-Iærere her. Hørende har gjerne et teoretisk forsprang,
men det er døve som er eksperter på sitt språk, slik kan man utfylle hveran
dre. Prøving og feiling blir det nok, det må man regne med. Men vi kan glede
oss over at noe kommer i gang - og ser med spenning fram til resultatene!

isn.

BILDET pA FORSIDEN:

Døvesenteret i Vestfold (eller feriehjemmet «Skogstua» utenfor Sandefjord) ble besøkt under årets
Døves kirkemøte, som vi forteller om i dette nummeret. Vi ser Rolf Wennersteen orientere to av
gjestene, Josef Hovden og Odd Lohrmann.

(DT-foto.)



Fylkeslag

Dette er Døves Fylkeslag Troms!
Styret har utvidede fullmakter

4

Døves Fylkeslag Troms ble stiftet som
et prøveprosjekt på samarbeidsmøte for
fylkets døveforeninger 26. oktober 1986.
Laget er en sammenslutning av fylkets
døveforeninger, og formålet er «å bistå
foreningene i deres arbeid med å frem
me døve og sterkt tunghørtes kår, sosi
alt og kulturelt, slik at denne gruppen
funksjonshemmede blir mest mulig
selvhjulpne og uavhengige.» Prøvepro
sjektet i Troms skal kunne danne grunn
lag for det videre arbeid med fylkeslag
over hele landet, men innen Norges Dø
veforbund er det delte meninger om
denne ordningen og hvilken organisa
sjonsform fylkeslagene eventuelt skal
ha.

Tiden fra fylkeslaget i Troms ble dan
net og til utgangen av 1986 ble brukt til
å sende søknader til fylkeskommunen
vedrørende aktivitetene i 1987, og sam
tidig begynte arbeidet med å bygge opp
et register over alle døve og sterkt tung
hørte i fylket. I løpet av 1987 ble det
holdt fire styremøter, men man ønsker
å øke dette antallet i 1988. Døvekonsu
lent Halvor Greftegreff har hele tiden
vært en solid støttespiller for fylkesla
get, med råd og veiledning. Med sin bre
de erfaring fra nordnorske forhold, har
han sett fordelene og muligheter som
fylkeslaget gir i Nord-Norge, der de dø
ve bor svært spredt og kommunikasjo
nene er dårlige.

Døves Fylkeslag Troms satser på en
sterk forankring innen fylkets FFO, og
i 1987 har Knut Nilsen vært medlem av
FFO's sty.re. Til Troms Fylkesråd for
Funksjonshemmede var Trygve Aslak
sen innstilt som styremedlem etter for
slag fra FFO, men for å spare tolkeut
gifter ble han forbigått under avstem
ningen. Fylkeslaget har påklagd forhol

det, og håper lignende episoder kan
unngås i framtiden.

Når det gjelder tolk-situasjonen i
Nord-Norge, så har fylkeslaget siden
starten arbeidet for å bedre denne, men
hittil har dette ikke lykkes. Fylkeslaget
har også vært aktiv kursarrangør, og
holdt kurs i praktisk bruk av døvetolk,
tillitsmannskurs og kurs om sosiale ret
tigheter og plikter. Da NDF arrangerte
sommerstevne for døve i Nord-Norge i
fjor, var fylkeslaget med på å dekke ut
giftene, slik at det ble billigere for
deltakerne.

Fylkeslaget har i samarbeid med dø
vekonsulenten gjennomført besøkstje
neste hos ensomtboende døve, og øn
sker å utvide denne tjenesten i framti
den. Støtten fra fylkesmyndighetene,
FFO og NDF, avd. Trondheim har til nå
vært meget god, så styret ser optimis
tisk på fortsettelsen.

Døves Fylkeslag Troms er bare indi
rekte tilsluttet NDF gjennom foreninge
nes medlemskap, og ingen kan stå som
direkte medlem i fylkeslaget. Fylkesla
get krever ikke kontingent tra døvefore
ningenes medlemmer eller ensomtbo
ende døve, men baserer seg på kommu
nale og fylkeskommunale tilskudd. Sty
ret består av to representanter fra hver
døveforening, og styret skal alltid ha
flertall av døve eller sterkt tunghørte.
Styret velges for to år, og i kommende
periode sitter følgende personer i sty
ret: Leif Henriksen (leder), Knut Nilsen,
Eva Hansen, Trygve Aslaksen og Britt
Wilsgård. Døveforeningenes represen
tanter stiller med utvidet fullmakt1ra si
ne foreninger, slik at fylkeslaget kan
fungere som en selvstendig enhet, uten
ågå om døveforeningene i sine avgjø
relser. I tilfelle oppløsning av fylkesla
get, vil dets midler bli fordelt mellom fyl
kets døveforeninger. Oppløsning kan
bare skje på årsmøte eller ekstraordi
nært årsmøte, med minst 3/4 flertall.
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Juni/Juli:
18-03: Døves VM i sjakk, Stockholm.
27-03: Døvemenighetenes ungdomsleir på

Budor, Løten.

Juli:
11-17: Døves kulturdager, Hamar.

Juli/August:
24-06: Nordisk drama- og teaterskole for

døve, Castberggård, Danmark.
25-01: Norges Døve'Ungdomsforbund ar

rangerer ungdomsleir på Birkeland
folkehøyskole nær Kristiansand.

August:
07·12: Menighetenes speiderleir.
10-12: NAF-kurs på Sjusjøen Høyfjells

hotell.
15-19: Nordisk kulturseminar for døve,

Vastanvik, Sverige.

September:
05-09: Internasjonal attførings-kongress,

Tokyo, Japan.

Oktober:
14·17: Nordisk toikseminar, Castberggård,

Danmark.
17-20: Nordisk U-Iandsseminar, Castberg

gård, Danmark.

FØDT
Hurra, hurra! Vi er stolte foreldre, som
fikk tvilling-døtre 2. juni 1988. - Er det
te første tvilling-par som er født av dø
ve foreldre i Trondheim?

Vennlig hilsen
Heidi Ovesen og
Jens Petter Markussen.

80 AR
Lilly Mikalsen, Solvn. 119, 1170 Oslo 11,
fyller 80 år 25. juni.

80 AR
Haldis Kristine Eriksen (f. Liabø), Hul
drevn. 45, 1370 Asker, fyller 80 år 28.
juni.

Skuffet over Berge
Ordfører Per Berge hadde ikke tid til å komme på Norges Døveforbunds
landsmøte i Trondheim, trass i at han ifølge programmet skulle ha ønsket
velkommen på Royal Garden Hotell torsdag.

- Det er første gang en ordfører ikke møter på et av våre landsmøter,
sier forbundsleder Toralf Magne Ringsø til Arbeider-Avisa. - Vi er svært
skuffet.

Norges Døveforbund fyller 70 år i år. Det var nettopp i Trondheim at for
bundet ble stiftet, på døveskolen i Bispegata, 18. mai 1918. Nok et jubileum
kan feires i år: Trondheim Døveforening runder 90 år i oktober.

Kort varsel
Varaordfører Ragnhild Setsaas sier til Arbeider-Avisa at hun ikke har

kjennskap til at ordføreren var invitert til Døveforbundets landsmøte. Selv
hadde hun ikke anledning til å komme på kort varsel.

(Arbeider-Avisa, Trondheim.)

70 AR
Marie Charlotte Larsen, 8543 Kjelde
botn, fyller 70 år 22. juni.

70 AR
Lilly Solbjørg Jessen (f. Nygård), Olav
Aukrustsv. 16, Ugla, 7024 Trondheim,.
fyller 70 år 25. juni.

65 AR
Tora Hjelleseth (f. Torgersen), Høgåsvn.
29,4400 Flekkefjord, fyller 65 år 25. juni.

50 AR
Finn Arvid Arnesen, Gunnulvsvn. 34,
0670 Oslo 6, fyller 50 år 19. juni.

50 AR
Reidar Larssen, Box 10, 9118 Brenshol
men, fyller 50 år 23. juni.
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HJEMMET FOR DØVE

Lønn og tilsettingsvilkår som for lærere i spesialskolen. Fra. bruttolønn trek
kes 2% til Statens Pensjonskasse.

Hva varer lengst?
Hva varer lengst, og hva er mest økonomisk når
det gjelder batterier? Det kan man med god grunn
spørre seg, sånn som vi i dag har gjort oss «av
hengige» av elektriske batteri-drevne artikler.
Med radioer, kassettspillere, klokker, leker, ka
mera ogg mye annet som «spiser» batterier 
kan dette bli en stor utgiftspost i løpet av et år.

Det vest-tyske forbrukerbladet «Test» har for
etatt en sammenlignende undersøkelse mellom
alkalie-batterier og vanlige brunsten-batterier.
Undersøkelsen viser at alkaliebatteriene varer
mer enn dobbelt så lenge som brunstenbatterie
ne. Og de er ikke dobbelt så dyre i innkjøp. I
tillegg er faren for lekkasje, som ka'h påføre den
elektriske artikkelen store skader, langt mindre
med alkaliebatterier.

Er det så ingenting som taler mot alkaliebat
teriene? Jo, de har mye høyere kvikksølvinnhold
enn andre batterier - og er derfor en langt større
forurensingskiide. Det er kanskje også noe å
tenke på i disse tider?

menn som bestemte. Det var først i -60 og -70
• årene, med en voksende og aktiv kvinnebeve

gelse, at kvinnenes ønsker og krav kom på poli
tikkens dagsorden. Og først da kjønnskvoterin
gen for alvor fikk gjennomslag i begynnelsen av
1980-årene, ble det tilnærmet likestilling i poli
tikken. Likevel har kvinnene alltid vært flinke til
å benytte seg av den rettigheten de kjempet seg
til i 1913. Og på mange måter er det nettopp
det viktigste i et demokrati som Norge. For ved
å bruke stemmeretten er man med på å bestem
me hvem som skal styre, og hvilken politikk
som skal føres i landet.

Til lykke med 75-års jubileet!

spesialskolen, Andebu

er en>privat spesialskole innen det kirkelige døvearbeid,
med plass for 20 elever med tilleggshandicap. Skolen
er godkjent av KUD. Opptak skjer gjennom skoledirek
tøren i Vestfold, og elevene kommer fra hele landet.
Skolen ligger ca. 20 km. fra Tønsberg/Sandefjod. Un
dervisningen integreres i samarbeid mellom elevhjem
og skole.
Vi søker:

Stillingen gjelder et vikariat, foreløpig'"frem til 31/7-89. Det er ønskelig med
audiopedagog-utdanning eller utdanning fra mulithandicaplinjen ved spe
siallærerhøgskolen. Stillingen forutsetter utpreget evne til samarbeid og per
sonlig egnethet for øvrig, med et hjemlig, trygt og utviklende miljø for ele
vene som mål.

Audiopedagog/spesialpedagog

75 års jubileum
I år er det 75 år siden det ble innført alminnelig
stemmerett for kvinner i Norge. Da vedtaket ble
gjort i Stortinget i juni 1913, var Norge det før
ste land i verden som ga kvinner og menn sam
me rett til å være med å velge landets nasjonal
forsamling.

Men selv om det i 1913 var store forandringer
til hva stemmeretten kunne få åbety for kvinne
ne, så var det få forandringer å spore den første
tiden. Det var fremdeles menn som styrte og

sinnene i kok både blant politikere og organisa
sjoner rundt omi landet. Under behandlingen av
loven var det da også aksjoner både i og utenfor
Stortinget. Meningen var åpåvirke politikerne til
å sende forslaget tilbake til regjeringen for å bli
gjennomgått på nytt. Men protestene og aksjo
nene var altså til liten nytte. Loven ble vedtatt,
og dermed har bl.a. politi og myndigheter fått
det som de ville.

I den nye Utlendingeloven gis det nemlig en
lang rekke kontrollmuligheter som politiet tidli
gere ikke har hatt. Bl.a. kan politiet nå kreve le
gitimasjon av folk som de mistenker for å opp
holde seg ulovlig i Norge. I tillegg blir det heret
ter tillatt å kontrollere utlendinger som skal til
Norge, utenfor Norges grenser. Begge disse for
andringene vil først og fremst ramme folk med
annerledes hudfarge, og ikke utlendinger fra
Nord-Europa og USA. Derfor mener mange at den
nye utlendingeloven vil virke rasistisk, og at den
også kan true rettssikkerheten til innvandrernes
familier.

La oss håpe at det ikke går slik. Og la oss
samtidig være aktivt med på å hindre at det blir
det synlige resultatet av den nye utlendingeloven.

Topp-lønninger
Skal topp-stillingene i staten også ha topp
lønninger? Nei, mener politikere og folk flest. Ja,
mener personaldirektør i staten, Nils R. Mugaas.
Nylig sjokkerte han hele Norge med å tilby den
nye topp-sjefen i Postsparebanken, Inger Preben
sen, 550.000 kroner i årslønn. Dette er en langt
høyere lønn enn noen andre statsansatte, inklu
dert statsministeren, mottar. Og ikke nok med
det. Personaldirektør Mugaas går også inn for
at 200 andre toppledere i staten tas ut av det fas
te lønnsregulativet, og at man i stedet gir dem
en fri lønnsfastsettelse. - Vi trenger dyktige folk !

til å lede statsbedriftene, mener Mugaas. - Og ,
for å få dyktige ledere inn i staten, så må løn
ningene bli bedre.

Men statsminister Gro Harlem Brundtland er
helt uenig og er blitt svært opprørt over Mugaas'
forslag. Det har også alle de statsansatte, som
i harde lønnsforhandlinger med nettopp Nils R.
Mugaas har fått høre at det iokke er rom for store
lønnstillegg i år. Så personaldirektøren får nok
ikke godkjent planene sine om nye topp-lønninger
i staten. Ihvertfall ikke foreløpig. Men det kan
om noen år vise seg å bli helt nødvendig for å
få tak i kvalifiserte folk - både til topp-stillin
gene, men også til mange andre stillinger i sta
ten hvor det allerede er mangel på folk. Kanskje
bør Nils R. Mugaas også ha det i tankene når
han arbeider med statens personalpolitikk i ti
den som kommer?

Hurum vant
Sist uke ble det klart at den nye hovedflypias
sen for Østlandsområdet skal legges til Hurum
landet, en halvøy ca. 50 km sør for Oslo. Med
5 stemmers overvekt vedtok Stortinget å gå mot
samferdselsminister Kjell Borgens anbefalte for
slag. Samferdselsministeren hadde satt alt inn
på at Gardermoen skulle bli valgt til hovedfly
plass, og stortings-vedtaket var derfor et stort
nederlag for ham (og for regjeringen). Det ver
ste var nok likevel at en stor del av de som gikk
inn for Hurum-alternativet, og dermed var med
på å «felle» ham, var hans egne Arbeiderpar
ti-kolleger.

Kjell Borgen (og regjeringen) var på forhånd
så sikre på at Gardermoen ville få flertall i Stor
tinget, at samferdselsministeren hadde satset he
Ie sin prestisje på denne saken. Da det like før
stortingsbehandlingen ble klart at flertallet like
vel ville gå inn for Hurum, var det for sent for·
regjeringen å gjøre noe. Og med et slikt presti
sjetap i en så stor og viktig sak for en samferd
selsminister, finnes det bare en naturlig løsning.
Og det er at samferdselsministeren, som helt klart
ikke har Stortingets støtte, går av. Hvem som
blir ny samferdselsminister etter Kjell Borgen, vil
tiden vise. Men at Borgen av denne grunn for
svinner ut av regjeringen, er lite trolig, til det er
han en altfor viktig person. Mest sannsynlig vil
det om kort tid bli flere omskiftninger blant stats
rådene. Og da får vi nok se Kjell Borgen på plass
i regjeringen igjen, i et annet departement.

Ny utlendingelov
Sist uke ble en ny utlendingelov vedtatt av Odels
tinget. Denne loven har skapt stor debatt og satt

Nærmere opplysninger i telefon (034) 43 200. Søknad sendes: Hjemmet for
Døve, Spesialskolen, 3120 ANDEBU, snarest og senest innen 30. juni. Opp
gi event. tlf. nr.
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Forbundsstyremøte 11.05.88
i Trondheim
Møtet ble holdt på Hotel Royai garden.
Til stede: Toralf Ringsø, Odd-Inge
Schrøder, Tor Inge Gausnes, Astrid
Sund Martinsen, Gunhild Pedersen,
Karin Syvertsen (vara for Asle Karlsen)
og Bjørn Melbye.

Bemerkninger til tidligere referat
Følgende saker ble diskutert:
- Nominasjon til WFD, Sissel Grønlie
- NRK-service
- Ansettelsessak, tegnspråkkonsulent
- B-sak forbundsstyremøtet

17.-18.03.88
- Godkjenning av regnskap
- Registrering, Andata

Mottatt statstilskudd, Kultur·
og vitenskapsdepartementet (KD)
NDF har mottatt bevilgning fra KD, kr
100.000,- til disposisjon for samar
beidsprosjekt med Riksteatret om en
døveteatergruppe.

Vedtak: Pengene disponeres etter av
tale med Riksteatret, NDF's kulturut
valg og forbundssekretæren.

Fylkesråd for funksjonshemmede
Det vises til forbundsstyremøtet 17. og
18. mars, der NDF protesterer mot sær
behandling fra KUD overfor Norges
Handikapforbund (NHF), ved å «sidestil
le» NHF med FFO. NDF har mottatt svar
fra KUD som «anser de enkelte særfor
bund tilsluttet FFO som representert
gjennom denne organisasjonen».

Vedtak: NDF kan ikke finne seg i sær
behandlingen av, og særfordelene for
NHF, og reagerer skarpt mot måten det
te gjøres på. Selv om NDF er medlem
av FFO, vil en direkte utnevning - slik
NHF får - være en klar fordel, og er et
ter NDF's syn en tilsidesettelse av de
andre organisasjonene fra KUD's side.
KUD bes vurdere dette på ny, gjerne i
samarbeid med Sosialdepartementet.

Byste av Andreas Møller
Det vises til AU-møtet 14.12.87. Norsk
Kulturråd har avslått søknaden om del
finansiering av bysten. Det er foreslått
at vi skal forsøke å samle inn penger
bl.a. gjennom enhetene i NDF, Trond
heim komm,une og Sør-Trøndelag fylke.

Vedtak: Forbundsstyret går inn for at
bysteprosjektet nå gjennomføres og at
det samles inn penger tfl dette. Innsam
lingen starter på landsmøtet. Forbunds
styret oppfordrer alle døveforeningene
til å samle inn penger til dette. For
bundsstyret ber Andreas Møllers Byste
utvalg ta ansvaret for innsamlingen.

Forbundet

NRK's service overfor døve
Det vises bl.a. til forbundsstyremøtet
17. og 18.03.88, og NDF'srepresentant
møte i januar 1988. NRK har opplyst at
et nytt teksteutstyr blir kjøpt inn. Etter
utdanning av de som skal betjene det
te, er det meningen at tekstingen kom
mer igang høsten 1989.

Vedtak: NDF's forbundssekretær tar
kontakt med NRK der det bes om en
konkretisering av hva det nye tekstesy
stemet innebærer, og når det vil kom
me igang. NDF vil også be om et møte
med NRK der døves ønsker blir fram
lagt. NDF ønsker at det opprettes et ut
valg med representanter fra NDF og
NRK som skal arbeide for tilretteleg
ging av NRK's tibud for døve.

Tolker, midlertidig godkjenning
Ordningen med midlertidig godkjenning
av tolker faller nå bort. Det vil bl.a. si at
de tolkene som ikke er offentlig god
kjente, heller ikke kan få lønn gjennom
trygdekontoret (tolkekuponger).

Vedtak: Forbundsstyret er svært be
kymret over tolkemangelen og hva det
te innebærer for døve. Vi anmoder
NDF's tolkeutvalg om å komme med
forslag til løsning. Vi ber tolkeutvalget
undersøke saken og innhente opplys
ninger om dette innen 1. juni 1988.

Oppsigelse
Organisasjonssekretær Claire-Lise
Kempf har sagt opp stillingen sin fra 3.
juni 1988.

Vedtak: Til orientering.

Hun slutter . ..
Clair-Lise Kempf har sluttet som orga
nisasjonssekretær i Norges Døvefor
bund. 3. juni var hennes siste arbeids
dag der. Hun ble ansatt på hovedkon
toret 1. februar i år. Nå går hun over i
annen stilling, og forbundssekretæren
beklager å miste en dyktig medarbeider.
Vi ønsker henne lykke til videre!
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Prosjektet vedr. døvblitte
og deres livssituasjon
Det vises til forbundsstyremøtet 28.
29.01.88. Vi har nå mottatt et nytt brev
fra Sosialdepartementet, med kontrakt.
Alt er nå klart for utlysning av stilling
som prosjektleder. Departementet skri
ver at de regner med at forsøksperioden
varer til 31. juli 1991. Dette under forut
setning av at forsøket gjennomføres
som planlagt, og at Stortinget bevilger
nødvendige midler.

Vedtak: Stillingen som prosjektleder
utlyses snarest.. Lønnstrinn 21-25. Vi vil
forsøke å sette igang prosjektet fra
1.08.88.

NDF's U-landsutvalg
Odd-Inge Schrøder ønsker å trekke seg
som medlem i NDF's U-landsutvalg.

Vedtak: U-landsutvalget består nå av:
Toralf Ringsø, leder (ny), Sivert Haug
land, Tone Britt Handberg (ny) og Bjørn
Melbye (sekretær).

Tegnordbok
NDF's studieorganisasjon på AI har
skrevet et brev til NDF angående ny
tegnordbok. Det er bevilget midler fra
KUD til innsamling og registrering av
tegn. Studieorganis·asjonen ber om et
møte for å drøfte saken.

Vedtak: Forbundsstyret ber det nye
arbeidsutvalget ta initiativ til et slikt
møte.

NDF's beretning for 1987
NDF's beretning for 1987 ble lagt fram
og diskutert.

Vedtak: Beretningen blir lagt fram for
landsmøtet, som NDF's beretning for
1987.

NDF's regnskap for 1987
NDF's regnskap for 1987 ble lagt fram
og diskutert.

Vedtak: Regnskapet legges fram for
landsmøtet, som NDF's regnskap for
1987.

Fagforeningens representant
i NDF's styre
Norges Døveforbunds Personalfore
ning, avd. 613, krever i brev av 9.05.88
å få en representant i NDF's styre.

Vedtak: Forslaget avvises, da det er
lagt fram for sent ifølge NDF's lover.

Kjønnskvotering i NDF's styre, utvalg
og ved ansettelser
Norges Døveforbunds Personalfore
ning, avd. 613, krever i brev av 9.05.88
at NDF må følge kjønnskvotering i for
bundsstyret og samtlige utvalg i forbun
det. Fagforeningen krever også at NDF
forsøker å følge prinsippet om kjønns
kvotering ved ansettelser.

Vedtak: Kravet om kjønnskvotering i
styret og utvalg, avvises da det er lagt
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Thorbjørn Johan.

Null i Hadsel
Vesterålens Avis opplyser om hvordan
kulturmidlene i Hadsel er blitt fordelt.
Norges Døveforbund står blant søkern.e.
Det er søkt om tilskudd til kurs i «Hvor
dan bli en bedre tolk». Resultat: O.

Hvem er Grethe?
Blant blomstene jeg fikk på min 60 års
dag, var også en fra Grethe. Men hvem
er Grethe? Blomsterbutikken kan ikke
hjelpe meg, og nå har jeg spekulert på
dette i. over en måned. Jeg vil så gjerne
takke ...

Kulturdagene
Kulturstyret i Stange har bevilget kr
2.000 til Hedmark Døveforening, til ar
rangementet av Døves Kulturfestival i
Hamar i tiden 11. til 17. juli, - forteller
Hamar Arbeiderblad.

NKP FORSIKRING
NORSK KOLLEKTIV PENSJONSKASSE AS

Salgs- og servicekontorer i de fleste byer og tettsteder i landet

Adressen er:
Internasjonal dugnad
Rosenkrantzgt. 18
0160 OSLO 1.

III

En livs- og pensjonsforsikring ;
gjør livettryggere for mange menneske,r.

Arbeidsleir i Finland
Er du over 18 år, døv (eller hørende som
behersker tegnspråk), og har lyst til å
være sammen med folk fra forskjellige
land, kan du reise til Abo i Finland på
arbeidsleir sommeren 1988, 19.-31.
august.

Arbeidet består i å reparere en seil
båt som skal brukes av land i den tred
je verden. Deltakerne mottar ikke lønn,
men får kost og losji på leiren.

Leiren arrangeres av SCI (Service Ci
vil International) i samarbeid med det
finske døveforbundet. Flere opplysnin
ger får du ved å ta kontakt med konto
ret til Internasjonal dugnad, som er
SCI's underavdeling i Norge.

Valg av representanter til NDF's admi·
nistrasjonsutvalg

Vedtak: Som forbundsstyrets repre
sentant til NDF's administrasjonsutvalg
utpekes: Toralf Ringsø og Bjørn Melbye.

Neste forbundsstyremøte
Vedtak: Neste styremøte holdes

Oslo, fredag 3/6-88 kl. 10.00.

Valg av representanter til
NDF's arbeidsutvalg

Vedtak: Som medlemmer til NDF's ar
beidsutvalg utpekes: Toralf Ringsø,
Astrid Sund Martinsen og Bjørn Melbye.
Vararepresentant: Rolf Hansen. Varare
presentant for forbundssekretæren:
Eilif Ohna.

Møtet ble holdt på Hotel Royal Garden
i Trondheim. Det tidligere forbundssty
ret besto av: Toralf Ringsø, Odd-Inge
Schrøder, Tor Inge Gausnes, Astrid
Sund Martinsen, Gunhild Pedersen,
Asle Karlsen og Bjørn Melbye. Vararepr.
Karin Syvertsen, Ingolf Rønning.

Det nye forbundsstyret består av: Tor
alf Ringsø, Astrid Sund Martinsen, Tor
Inge Gausnes, Rolf Hansen, Svein Arne
Peterson, Liv Berge og Bjørn Melbye.
Vararepr. Gunhild Pedersen, Tone Britt
Handberg og Karin Syvertsen.

Til stede på møtet: Toralf Ringsø,
Odd-Inge Schrøder, Tor Inge Gausnes,
Astrid Sund Martinsen, Rolf Hansen,
Svein Arne Peterson, Gunhild Pedersen,
Tone-Britt Handberg, Karin Syvertsen
og Bjørn Melbye. Styremedl. Liv Berge
var ikke til stede. - Odd-Inge Schrøder I

var kun tilstede under første sak.

Valg av nestleder
Vedtak: Som nestleder utpekes Astrid

Sund Martinsen.

Takk
Forbundslederen takket avgående sty
remedlem Odd-Inge Schrøder for godt
samarbeid, og ønsket de nye styremed
lemmene og varamedlemmene velkom
men.

Vedtak: Til orientering.

Forbundsstyremøte 14.05.88
i Trondheim

fram for sent ifølge NDF's lover. Ved an
nonsering av stillinger i NDF's admini
strasjon, vil det spesielt oppfordres til
at kvinner må søke.

Neste forbundsstyremøte
Vedtak: Neste forbundsstyremøte

holdes umiddelbart etter landsmøteav
slutning, 14.05.88. Både det gamle og
det nye styret skal møte.
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DØVEPRESTEN I SØR

19. juni kl. 11.00:
Gudstjeneste i døvekirken, Sta
vanger.

DØVES TIDSSKRIFT 24/88

Ny oppdatert liste over døvetolkene
vil man forsøke å få trykt som bilag til
Døves Tidsskrift så snart som mulig.
(Problemet er at det for tiden ikke er no
en som har ansvaret for å føre en slik
liste. - Det arbeides med saken!)

Vurderingsgruppa består av: Anne Vi
kene Fornebo, Eva-Signe Falkenberg,
Nora Edwardsen Mosand og Thorbjørn
Johan Sander. I tillegg regner en med
at Odd·lnge Schrøder vil tiltre gruppa
som representant for Statens Spesial
lærerhøgskole.

KULTURFESTIVAL FOR DØVE
HAMAR

HOTI;L ASTORIA:
har ledig 10 doble og 6 enkeltrom

i dagene 11.-17. juli.

Enkeltrom kr 270,- pr. døgn
Dobb.rom kr 200,- pr. person pr.

døgn

Bestilling sendes til Karin Tanø,
Ringgt. 166, 2300 Hamar

St. Hans-fest
Vest-Agder Døveforening skal ha St.
Hans-fest på sitt døvesenter på Dverg·
nestangen, Kristiansand, lørdag 25.
juni.

Ferie, Kristiansand?
Helge- og ferieopphold kan bestilles nå,
på Døves feirehjem, Dvergnestangen.
Henvendelse til Arne Birkenes, Torri
dalsveien 105,4630 Kristiansand S. Ttlf.
042·21 156.

Drammen, Sankthans
Det blir Sankthansfest på feriehjemmet
«Skogheim» lørdag 25. juni. Vi griller
ute. Ta med mat selv.

Feriehjemsstyret.

Siste nytt

BJØRKÅSEN SKOLE, VIDEREUTDANNINGSSENTER

HVILENDE NATTEVAKT
Ved Bjørkåsen skole, Videreutdanningssenter for døve og sterkt tunghørte med 50
elevplasser, ungdom av begge kjønn, er det ledig årsengasjement som hvilende nat
tevakt fra 15.08.88.

Hvilende nattevakt har i løpet aven seks ukers turnus 14 vakter, arbeid hver 3. helg.
Nattevakten pålegges 2 timers aktiv tjeneste.

For tiden er godtgjøringen pr. vakt kr. 224.70 for hverdagsvakt, og kr. 284.60 for lørdags
og søndagsvakt.
Avlønning skjer pr. vakt i henhold til fastsatt skolerute.

De som blir tilsatt, må rette seg etter lov og reglement og den innstruks som til en
hver tid gjelder for stillingen.
Det er ønskelig med godt kjennskap til de døves kommunikasjonsform, eller man
må være villig til å delta på tegnspråkkurs.

Søknad med rettkjente kopier av vitnemål og attester stiles og sendes snarest til Bjørk
åsen skole v/rektor, Nedre Bjørkåsen 15, 5050 Nesttun.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til internatleder
te/fo 134630.

Tolk-godkjenninger: Det blir nye sjanser!
Som meldt i Døves Tidsskriftm. 22, ble
det satt en frist for døvetolker til å sø·
ke om forlenget dispensasjon. Fristen
var satt til8. juni, og den gjaldt altså de
døvetolkene som ikke har eksamen.

Knyttet til Statens Spesiallærerhøg
skole var det oppnevnt et utvalg til å vur
dere søknadene. Dette utvalget holdt
møte 10. juni og behandlet innkomne
søknader samt en del prinsippspørsmål
i forbindelse med den nødvendige over
gangs-ordningen (hvordan man kan for
søke å dekke tolkbehovet på kort sikt,
inntil den nye utdanningen begynner å
virke).

Utvalget, som har fått navnet Vura'e
ringsgruppa for godkjenning av døvetol
ker, kunne godkjenne nesten alle de inn
komne søknadene. Også en del nye sø
kere fikk godkjenning.

Vurderingsgruppa kom fram til at
man som en overgangsordning må åp·
ne mulighet for flere til å få midlertidig
godkjenning. Kunngjøring med søk
nadsfrist vil komme i Døves Tidsskrift
i begynnelsen av september i år. Vurde
ringsgruppa vil ved behandling av sø
knadene legge vekt på anbefalinger
bl.a. fra døveforeningene, døvekonsu
lentene og AI folkehøyskole (og man vil
da be disse om nøye å vurdere søkernes
kvalifikasjoner, slik at vurderingsgrup
pa kan føle seg trygg).

Dispensasjon (midlertidig godkjen
ning) gis nå for tidsrommet fram til 31.
desember 1989.

Skoler/døve og elever/studenter med
akutt uløst tolk-problem ved skoleårets
begynnelse i høst, og som har en tolk
kandidat klar (ikke-godkjent), bør sna
rest kontakte Anne Vikene Fornebo på
Statens Spesiallærerhøgskole, som så
vil ta kontakt over telefon med de andre.
i vurderingsgruppa med sikte på å løse
problemet.

Il DØVEPRESTENE I ØST Il
19. juni kl. 11.00:

Døvekirken. Gudstjeneste. Anders
Kjuus.

III DØVEPRESTEN I VEST Il
19. juni kl. 11.00:

Volsdalen, Alesund. G.B. Karlsen.

JOHAN BERNTSEN
Johan Berntsen, Hellvik i Eigersund, dø
de 16. mai. Han ville blitt 84 år i
september.

Ungdomsleir avlyst
Menighetens ungdomsleir på Budor 27.
juni - 3. juli 1988 er dessverre avlyst
p.g.a. for få påmeldinger.

Gudrun Boge Karlsen.

Hedmark
Døvesenteret Mjøsgløtt er opptatt hel
gen 18.-19. juni, og også bortleid 1.-3.
juli.

Hedmark Døveforening holder Sankt
hansfest på døvesenteret Mjøsgløtt lør
dag 25. juni kl. 18. Alle er hjertelig
velkommen.

Vestfold
Døvesenteret i Vestfold tar imot ferie
gjester fra Sankthans og utover somme
ren. Det er et moderne sted med dusj og
vaskerom, og det ligger like ved sjøen.
(For Sankthans-helgen er det fullt for
overnatting.)

Bestillinger av opphold sendes til
Oddvei Fevang, Raveien 254, 3200 San
defjord. Ttlf. (034) 79142.

Feriehjemmet «Skogheim»
Hvis du ønsker helge- eller ferieopphold
på feriehjemmet «Skogheim», så er det
tid å bestille nå. Priser: 1 person kr 35,
pr. døgn, barn opptil 16 år gratis. Fami
liehus med 4 senger og kjøkken kr
350,- pr. uke. Halv pris for medlemmer
av Drammen Døveforening, gratis for
pensjonistene.

Alle spørsmål og bestillinger sendes
til Ragnar WoII, Lerveveien 5, 3057
Solbergelva.
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Rektor Hermansen ser inderlig fornøyd ut, her han står med sin inspektør, Anny Koppen,
ved sin side. Nå ska/ han ansette mange nye medarbeidere.

- Hva trenger dere så mange nye
medarbeidere til da?

- Det er ganske enkelt et nytt inter
nat som tas i bruk, fra høsten av. Sko
len skal ha 15 heltidsinternat-plasser i
tillegg til de 5 kort-tids plassene vi har.

- Blir det noe fritidstilbud til eleve
ne nå som dere får full internatdekning?

- Nei, vi har ingen stillinger til det,
svarer Hermansen, som legger til at de
av skolens elever som bor hjemme, og
så kan overnatte på internatet av og til.

Satser på kvalitet
Etter å ha sett det ene av skolens nye
internater, forstår vi godt at det er po
pulært å overnatte der! Det er lite som
minner om internat i det nydelige, gam
le h~set i Ole Landmarksvei. Er det nye
internatet like fint? .

- Ja, bekrefter Hermansen, - hvis
ikke finere.

Det er den gamle fylkesmannsboli
gen, Ibsensgate 88, som nå gjøres klar
for innflytting. Det satses på kvalitet,
både når det gjelder interiør og
personal-utrustning. Elevene skal ha det
beste. Og, som Hermansen sier; .

- De skal lære seg til at de kan ikke
slenge beksømstøvlene på bordet over
alt! (For ordens skyld; det er ikke van
lig med beksømsko på Hunstad, eleve
ne vet vel knapt hva det er...) Men vi for
står hvor Hermansen vil.

UKENS NAVN

Jan Ottar Hermansen

Høvdingen på Hunstad skole, sjefen
for det gode miljø

Ja, Skolen for hørselshemmede i Bergen er kjent for sitt gode miljø, og
rektor Jan Ottar Hermansen har fått sin del av «skylden» for det. Men nå
begynner vi å lure... I forrige nummer av Døves Tidsskrift hadde skolen
en annonse hvor de lyste ut «fjørten» nye stillinger. Hva har skjedd, røm·
mer de ansatte skolen? Vi ringer rektor, nå får han forklare seg!

isn.

Lang vei?
Hvor Hermansen vil med skolen, kan vi
lese noe om ut fra den før omtalte stil
lingsannonsen; «Tegnspråkferdighet er
nødvendig i alle stillingene, og må til
egnes hvis søkere ikke behersker tegn
språk ved ansettelse...

Det kan synes som det har vært en
lang vei å gå fra «tunghørtskoien» på
Møhlenpris, til Hunstad, som virkelig er
en skole for hørselshemmede. Herman
sen & Co. driver en skole for døve og
tunghørte, og døvblinde. Det er blitt en
skole som det er godt å komme til, det
er «vår» skole. Og det er, etter det vi for
står, en populær arbeidsplass. Så noen
«flukt» derfra hadde vi ikke det minste
tro på. - Men det var en grei unnskyld
ning for å fåen hyggelig prat med Høv
dingen!

ØSTFOLD DØVEFORENING
feirer

35 års jubileum
på ((Fjellstua»

lørdag 25. juni kl. 16.
Koldtbord med øl/brus.

kaffe og kaker.
Utlodning.

Pris kr 150,- pr. person.
Påmelding og penger bes sendt

innen 18. juni til:
Tore Kristiansen

Postboks 20, 1580 Rygge.

Ingen stillinger...
Men tilbake til disse nye stillingene - før
vi har fullført setningen, protesterer Her
mansen og klarer å overdøve dem i
gangen;

- Egentlig har vi ikke fått noen nye
stillinger. Det er midlertidige stillinger.
Og det er ikke snakk om at noen skal
slutte.

rektor Hermansen. Kaffen er aldri langt
unna, og på bordet står en krukke med
importerte karameller og andre sunne
saker. (Ingen fra skolen kommer ustraf
fer fra det hvis de glemmer å kjøpe på
fyll til Krukken, når de er ute på reise!)

Apent kontor
Jan Ottar Hermansen tar telefonen på
sitt kontor. Det er ikke helt enkelt å for
stå hva han sier, der han svarer med
«maten full i munn», og med døren åpen
mot gangen. (Det høres ut som vi er
kommet midt inn i et møte...) Vi gir ham
en sjanse til å svelge ned frokosten(?),
mens vi filosoferer litt over den åpne
døren. Den forteller oss en god del om
«Høvdingens» lederstil.

Jan Ottar Hermansen er ikke en fjern
administrator, som styrer skolen fra et
mektig skrivebord, utilnærmelig på sitt
kontor. Ingen behøver å føle at de står
med hatten i hånden når de skal inn til
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DØVES KIRKEMØTE I SANDEFJORD:

Godt at vi har samme tegn for sikkert, sant og amen!
- og Tunsberg er et godt bispedømme for døve ...
Det var biskopen i Tunsberg, Håkon E. Andersen, som kom med disse or
dene under åpningen av årets Døves kirkemøte. Dermed fikk deltakerne
følelsen av at biskopen virkelig hadde satt seg litt inn i situasjonen og
fulgte med - brukte både øynene og ørene. Slik vil vi gjerne at det skal
være!

Nå ble ikke helhets-inntrykket av kirkemøtet så positivt som man gjerne
ønsket det. Det er vel lenge siden DE DØVE har spilt en så beskjeden rol·
le på vårt kirkemøte som i år. Kanskje vi også kan få emner som passer
bedre til behandling på grasrot-plan. Det er ikke nok at man kan tegnspråk
og bruker enkelt språk. Det må også være et INNHOLD som det er mulig
å få tak i ...

bispedømme for døve. Han nevnte at
det er både døveskole (Nedre Gausen) .
og folkehøyskole for døve (AI) i bispe
dømmet. Og så er det Hjemmet for Dø
ve i Andebu. Han hadde vært på visitas
disse stedene og forstått at det gjøres
godt arbeid.

- Jeg kan ikke tegnspråk, men litt
har jeg lært i kveld. Jeg har lært tegnet
for «amen», og jeg har lagt merke til at
det er samme tegn også for «sant» og
«sikkert». Da ser vi at det må være en
sammenheng mellom disse ordene, og
det er fint! - sa biskopen.

Karin Elise Syvertsen, sjarmerende og dyk
tig møteleder fra begynnelse til slutt under
kirkemøtet i Sandefjord.

Demper på kirkemøtet
Det var ettermiddagen fredag 22. april
man møttes på Granerød Hotell i San
defjord, det vil si i den vakre Bugårds·
parken i byens utkant. Etter middagen
ønsket Karin Syvertsen velkommen til
kirkemøtet. Hun sa seg spesielt glad
over at både biskop og ordfører var til
stede. På vegne av kirkemøtekomiteen
håpet hun det ville bli gode dager om·
kring møtets emne, «Tro og tvil».

Hovedprest Kjuus sa at han dessver
re måtte innlede på en uvanlig måte,
med å minnes en som var blitt begravet
dagen i forveien: Marit Melgaard. Hun
hadde i mange år vært en sentral per
son i Vestfold Døveforening, meget ak
tiv og en fin personlighet. Nå hadde hun
gledet seg til å delta i kirkemøtet. - Det
kommer til å prege programmet en del
at vi nettopp har mistet henne, .sa ho
vedpresten.

Gudstjeneste med vandring
Georg Abelsnes holdt en kort gudstje
neste, med en innlagt vandring med
«stoppesteder» ved bilder som skulle
vekke assosiasjoner til en tekst som var

utlevert. På den måten ble alle aktive
under gudstjenesten. (Burde det ikke ha
vært en samtale/diskusjon om hvordan
vi opplevde dette? En ting er å dirigere
et tegnkor av konfirmanter. Noe annet
er å ville dirigere et kirkemøte med hun
dre deltakere som har til dels meget ulik
kirketilknytning - og som er voksne og

Georg Abelsnes fikk deltakerne med på en
vandring under åpnings-gudstjenesten, og
hvor vi fikk stifte bekjentskap med noen av
hans kunstverker.

mener de må kunne bestemme selv.) 
Abelsnes knyttet gudstjenesten og van
dringen til salmeteksten «... før oss
frem på livets veie » (fra «Dype, stil-
le, sterke, milde ») - og det ble slik
en fin sammenheng. Vi skulle forestil
le oss at vi ble ført fram på livets vei, og
underveis ble vi konfrontert med Jesu
lidelse, død og oppstandelse (tror
jeg ... ). Det ble fulgt opp av trosbekjen
nelsen, som Abelsnes har tegnet tegn
illustrasjoner til, og som ble vist på
overhead.

Et godt bispedømme
Biskopen i Tunsberg, Håkon E. Ander
sen, understreket at Tunsberg er et godt

En opplevelse!
Sandefjords ordfører, Per Foshaug, be
klaget det kalde været. (Det var snø i luf·
ten på ettermiddagen, og is på vannpyt
tene.) På denne tiden skull.e det normalt
vært nydelig vårvær, og grønt. - Han
snakket om byen og uttalte sin glede
over at kirkemøtet var lagt til Sande
fjord. - Det har vært en opplevelse for
meg å være med her i kveld. Jeg ville ik
ke ha unnvært denne opplevelsen, sa
han ....

Kjuus orienterte om neste dags pro·
gram. - Vi slutter litt tidlig i kveld, sa
han, ,...- men til gjengjeld håper jeg at
deltakerne vil ta seg av hverandre ...

Tro uten å se
Lørdag åpnet programmet med andakt
av Aslaug Kristiansen. Emnet var «Tro
og tvil», og sentralt sto Tomas - tvile
ren - som ikke ville tro på Jesu opp
standelse før han hadde sett Jesus selv.
- Vi må kunne tro uten å se først! Man·
ge tviler på at Jesus lever. Men vi kan
lese Bibelen og tro på grunnlag av det

Aslaug Kristiansen holdt andakten lørdag
morgen. - Vi må ikke følge tvileren Tomas'
eksempel. Vi må kunne tro uten å se! - slo
hun fast.
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vi finner der. Vi kan ikke gjøre som To
mas, vente med å tro til vi får se Jesus
blant oss, - sa hun og oppfordret til å
tro i samsvar med Bibelen. Da finner vi
trygghet og glede.

Gudrun Boge Karlsen: «Tror-ikke,,-tegn pas
ser ikke til ordet «tvil". A tvile er ikke det sam
me som å ikke tro. Det er midt imellom. Tvi
leren er på veien til troen.

Plass for tvilere?
Gudrun Boge Karlsen stilte spørsmålet:
Har kirken plass for tvilere? Og hun for
tsatte: Hva er kirken? Et hus, et annet
slags hus? - Nei, kirken er ikke et hus.
Menigheten er kirken - altså er kirken
oss!

Hun kom inn på tegnet for tvil. Man
ge bruker tegnet «tror-ikke" og sier «tvil»
med munnen. Men tvil er ikke ikke-tro.
Tvil er ikke det motsatte av tro. Tvil er
noe imellom tro og ikke-tro. Derfor blir
tegnet «tror-ikke» misvisende som tegn
for «tvil». Tegnet for «tvil" bør vise en
vaklende holdning, noe som ligner på
«kanskje»-tegnet. Vi sier det slik at tvi
leren er på vei til troen. Og vi kan altså
dele menneskene i tre grupper: De tro
ende, tvilerne, de ikke-troende.

Kirken har plass til tvilerne. Jesus
hadde plass. Flere av hans disipler tvil
te, men Jesus hadde oppgaver til dem
alle. For oss er den store oppgaven å
hjelpe hverandre fram til evighetsmålet.
Da må vi også være villige til å bære
hverandres byrder, - sa Gudrun Boge
Karlsen.

A tro på og at ...
Abelsnes kom så med spørsmålet: Kan
jeg være en kristen når jeg tviler? - Or
det tro kan bety forskjellige ting. På den
ene siden snakker vi om å tro at. (Jeg
tror at det blir pent vær. Jeg tror at Je
sus er Guds sønn.) A tro at, er en
avstands-tro. - På den andre siden har
vi å tro på. Det b~tyr nærhet (stole på,

Kirkemøtet

ha tillit til, være trygg hos). Vi snakker
derfor om å tro på i våre trosartikler. Vi
tror på de helliges samfunn, menighe
ten, kirken. Men all vår tro og tvil skal
vi gå til Jesus med, og plassere hos
ham!

KAN vi tro?
Kjell Steinbru minnet om 2. verdenskrig.
6 millioner jøder ble gasset ihjel. Var det
derfor de var av feil rase og hadde feil
nese? Hitler trengte syndebukker. Så
gikk det ut over jødene. Men hvordan
kunne det skje - hvor var Gud? - Hver
dag dør mange barn av sult. Europa har
overflod av mat, vet ikke hvor vi skal gjø
re av all maten, kaster den, samtidig
som millioner mennesker sulter. Det er
masse narkotika-misbruk. Hvor er Gud,
som tillater alt dette? Mange orker ik
ke leve, og tar sitt liv. Hver dag blir man
ge barn født med alvorlige feil, funk·
sjonshemninger.

Når vi vet alt om dette, '- er det så
mulig å tro på en kjærlighet; allmektig
Gud? - Gud skapte jorden, og sist
skapte han mennesket, i sitt bilde. Men
nesket skulle styre over alt på jorden.
Det er ikke Gud og ikke djevelen som
styrer verden - det er vi, og vi kan ikke
bare skylde på andre - vi har ansvaret.
Så spør menneskene: Kan eller vil ikke
Gud stoppe det onde? Svaret er: Han vil
ikke! Men det onde kommer ikke fra
Gud.

Britt Dahl delte deltakerne opp i grup
per. Med utgangspunkt i det som var
lagt fram om tro og tvil, ble det gruppe
arbeid, med rapporter etter lunsj.

Korte rapporter
Rolf Piene Halvorsen hadde fått en spe
sialoppgave, å lede en drama-gruppe av
frivillige. Gruppen ble liten, men den
framførte «Jesu helbredelse ,av de 10
spedalske». Så ble gruppe,rapportene
lagt fram.

Jørgen Bjerg: Jesus tar imot alle, og
så de tvilende. Men cret er viktig at vi
hjelper hverandre, forsøker å styrke
hverandre i troen.

Johan Fjellestad: Det er ikke nok ba
re å tro. Vi må også være aktive i troen,
vise vår tro i praksis.

Jorunn Koppen: Mange ting kan styr
ke oss i troen. Motgang er en av disse
tingene, og som kan virke positivt i for
holdet til Gud.

Aslaug Kristiansen: Det er ikke nok å
bekjenne seg som kristen. Vi må vise
kristendom i handling.

Rapportene var svært korte. Mange
pekte på at det var for kort tid til
gruppearbeidet.

Fra spørrekassen
Under kirkemøtet var det satt opp spør
rekassen. De spørsmålene som kom
inn, ble så besvart i plenum.
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Britt Dahl fikk'spørsmål om hva drømmer kan
bety. Ja, hva skal man svare på det?

Britt Dahl prøvde å svare på om drøm
mer betyr noe. Her fortalte Thor Lasse
Thoresen om en drøm han hadde hatt
i forbindelse med at hans far lå for dø
den. Denne drømmen hadde gjort et
sterkt inntrykk, og også vært til god
hjelp.

Asgeir Straume prøvde å svare på
hvorfor vi har så mange religioner. Han
så det som et bevis på at vi mennesker
ikke kån leve uten å ha noe å tro på.

Det var også spørsmål på et mer prak·
tisk plan: Hvorfor er det alltid prester
som velger emne på kirkemøtene? Og:
Er det riktig å velge «hvem som helst»
i menighetsrådene?

Ny kateket
Hovedprest Kjuus fortalte nytt fra Råd
givende komites møte. Annelin Bøttger
har sluttet som døvekateket, og stillin
genhar vært avertert. Det var kommet
en søker til stillingen. Navnet er Alf Kri
stian Hol. Han har en døv datter. (Hol
vil begynne i stillingen i august måned.)

De legatene som Døves Venner di
sponere" er nå blitt avertert, og slik
avertering vil bli årlig rutine. Midlene vil
først og fremst komme kirkelig/sosialt
arbeid til gode.

Kirkemøtet 1989 er vedtatt lagt til
Tromsø. På grunn av de spesielle forhol
dene der nord, vil kirkemøtet bli lagt til
et senere tidspunkt enn vanlig, trolig til
midten av juni.

Hovedprest Anders Kjuus fortalte bl.a. nytt.
fra Rådgivende komite.
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PORSGRUNN:.,BlIND/DØV
Odd.I~~g Wint~~r-~eder~en gled~r
blinderned sip:;~Ydavls.Forståelseh
for de blinde fikk hun da hennes
mann, Sverre, mistet synet. Hun for
teller: Min mor bodde de siste 15 åre
ne av sitt liv hos oss. Hun var døv.
Da opplevde jeg hvordan de to hjalp
hverandre - hvordan de i mange si
tuasjqner utfylte hverandre. Sverre
hadde vondt av mor og syntes det
måtte være verre å være døv enn
blind. Mens mor hevdet det måtte
være verst å være blind_ De var røren
de og velmenende begge to.

(Varden.)

Tre glade fjes - klar til kaffekos innendørs på Døvesenteret: Fra venstre: Rolf Piene Hal
vorsen (Trondheim), Jeanne Mehlum (Oslo) og Inger Johanne Sande/l (Kristiansand).

Døvesenteret i Vestfold, hvor et halvt hundre gjester ble bevertet lørdag ettermiddag. I sin
nye skikkelse har bygget stor sol-altan i begge ender. Her er huset sett fra sjøsiden
(Mefjorden).

BERGEN: GLEMT?
- Vi her oppe på haugen i Ger

hard Gransvei lurer på om medlem
mene i Bergen Døveforening vet at
det ligger et alders- og sykehjem for
døve her. - I Budstikken ser vi om
aUe a~iviteter etc. tor dø~~,rnensj~I.
den el:Jer aldri elord om;t,hjemmet»'
her. Vfføler oss som glemte midt i
et aktivt døvemi'ljø. - Vi håper at al
le medlemmer av Bergen Døvefore
ning setter seg ned og tenker på sin
egen alderdom. Hvordan vil det føles
å bli gammel, syk - og ensom? 
skriv~t Karen}'f~om i Budstik~en.

OSLO: OM REGJERINGEN
- Den interesse-politiske situa

sjonen fikk bred plass på årsmøtet
i FFO. Finn Grønseth slo an tonen i
sin innledning, der han understreket
viktigQeten av åstyrke solidariteten
med qf;(.svakstJI~e. Arsmøtet konsta:
terte at landet for tiden har en regje
ring som heller prioriterer goder til
LO-organiserte yrkes-aktive, enn til
funksjonshemmede.

(FFO-Nytt.)

OSL();..~'?QM Q;fl~NNS~K))
- Det er et mirfil<el at 9 ·år gamle

Doran '. kan gå.' ttan ble født med
akutt gulsott, hjerneskade, cerabral
parese, uten hørsel og syn. Etter 9 år
med utrettelig arbeid, er mirakelet et .
faktum. Doran og hans mor beviste
at legen tok feil..UHe D0.r~n var ikk~
dømt .~i);et Ii.v ~f?.~ grølilri·~ak.1 da~~ •
kan Dprån merl:lirm å gå. flan løper
og spiHer fotball akkurat· som sine
kamerater. Synet er godt, og hørse
len fungerer tilfredsstillende.

(PS.)

Til "Døvesentereh.
I pent vær dro så de fleste med buss til
Døvesenteret i Vestfold, det nye navnet
på Vestfold Døveforenings feriehjem,
"Skogstuall . (Det er da også vanskelig
å se skog der nå, men på området er det
iallfall en del prektige trær.) Vi fikk sol
skinn nok, men luften var kald. Bryggen
var et sørgelig syn. Den raste sammen
under den kraftige stormen i fjor, og der
ligger den!

De som ikke hadde sett feriehjemmet
siden ombyggingen, kunne slå fast at
her var det store forandringer. Vestfolds
døve viste omkring. I storsalen orienter
te Karin Syvertsen om arbeidet som var
gjort. Det ble servert snitter, kaker og

kaffe, og vi hadde en koselig stund. Så
dro vi tilbake til hotellet og
festmiddagen.

Lørdagskvelden
bie innledet med fin festmiddag, fulgt
opp med kaffe i møtesalen. Under kat
ten var det testtale av Eilif Ohna, som
konsentrerte seg sterkt om dette at al
le er velkommen i kirken. Det er plass
til alle, uansett om man er tvilende el
ler ikke-troende. Og Jesus tar imot al
le, ikke bare de som lever etter hans
bud, men også både små og store syn
dere.

Rektor Helen Holthe på Nedre Gau
sen skole snakket om situasjonen i sko-
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len i dag. Mange er usikre på hvordan
skolene vil utvikle seg etter at de nå skal
gå over til (hovedsakelig?) å fungere
som kompetanse-sentre. Døveskolene
har allerede mistet noen av sine dykti
ge lærere. Usikkerhet preger dagens si
tuasjon, gjør det vanskeligere å være
lærer og å planlegge. (Hun ble tolket av
rektor Thorbjørn Larsen ved Hjemmet
for Døve i Andebu!) .

Utlodning på festen innbrakte rundt
5.000 kroner til døvearbeidet på
Madagaskar.

Resolusjon!! !
Søndag formiddag var det gudstjeneste
i Bugården kirke, etterfulgt av lunsj på
hotellet. Men sterke ønsker om å få
fram et «konkret» resultat fra kirkemø
tet, førte til at man også fikk vedtatt en
resolusjon til Kirke- og undervisnings
departementet. Det gjald misnøyen med
NRK-fjernsynets «tilbud» til døve. Man
ønsker flere døvegudstjenester/-andak
ter i TV. (Tallet er i de senere årene blitt
redusertl) Man ønsker at flere barnepro
grammer blir tilpaset for døve. Man øn
sker også at flere programmer skal bli
tolket på tegnspråk. - En komite ble
nedsatt til å redigere resolusjonen, og
til å følge opp saken.

Skal vi samles
til 30 å~s jubileum?
Vi som gikk på Alm skole skoleåret
1957/58, kan nå minnes at det er 30 år
siden vi skiltes. I den forbindelse er vi
flere som gjerne vil samles til jubi
leums-sammenkomst. Tidspunktet er
satt til3. september 1988, med frammø
tesenest kl. 11 formiddag på Klækken
Hotell ved Hønefoss. Der kan vi overnat- .
te på enkeltrom. Prisen er kr 775,- pr.
person. Da får vi både rom, frokost søn
dag, og en tre retters middag lørdag. Vi

Kirkemøtet

Under samtalen omkring dette em
net, ble også nevnt de sterke ønskene
om å gå til aksjon dersom det ikke snart
oppnås betydelig bedre service iTV,
bl.a. er det aktuelt med lisens-streik, slik
det var kommet sterkt krav om på repre
sentantmøte i Norges Døveforbund.

Så var det takk og farvel for denne
gang. Mange gode venner skiltes. Men
mens gjennomsnittsalderen på døve
prestene er blitt så lav som aldri før, er
visst gjennomsnittsalderen på kirkemø
tedeltakerne blitt bare høyere og høye
re. Ikke et vondt ord om de mange tro
faste deltakerne som treffes år etter år
og skaper en hyggelig atmosfære. Men
mer enn noen gang var det vel grunn til
å etterlyse ungdommen på årets kirke
møte. Videre var det mange som mer
ket seg at det på samme tid ble holdt
landsmøte i Norges Døveforbunds døv
blittseksjon, og forbundsting i Norges
Døve-Idrettsforbund. Vi bør kunne for
vente at «avdelingene» innenfor døve
miljøet tar maksimalt hensyn til hveran
dre når man setter opp terminliste. Kir
kemøtet var plassert på terminlisten al
lerede tidlig i fjor høst, så helgen bur
de vært fredet for andre landsomfatten
de arrangementer.

th.j.s.

skal bl.a. ta en fellestur til Alm. (Hver be
taler selv på hotellet.)

Jeg har påtatt meg å ordne med sam
menkomsten. Men da må jeg få binden
de svar innen 27. juli. Dessverre har jeg
ikke adressen til alle som var med sko
leåret 1957/58 (se bildet ovenfor). Jeg
har sendt brev om dette så langt jeg har
adresser. Andre håper jeg å nå fram til
her i landet.

Skriv eller ring til meg: Toralf Ringsø,
Tjørnhaugen 175, 5062 Bønes. Tekstte
lefon: (05) 121655.
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VEST·TYSI<I-AND: PROTEST
De nyehelsereform-pla,nene HI den
vest·tyske regjEiringen vil komme til
å berøre landets hørselshemmede i
negativ r$tning; melder det vest
tyske døvbladet. Planene innebærer
fitsykekassen i framtiden bare vil be~
tat~: en åel<tvkostnaderie til ..hørEiat'k
parat~r,og. beløpet er foreslått til 800
tyske mar~. Etlløreapparat~osiEirJ
dag i gjennomsnitt 1300 mark, og då
de fleste. benytter to h~reaPP$lra:tl;:lri

vil re.formen b~ty en egenandel 'på,
1Q09 .mark (ca: ~600 ~r)for hørsels.
hemmede iVest-Tyskland.b.essuten
må mfin selv\ d$kk~Q.~giftene til
batteri'E:lr.'.:.. '. " ....•.•.• ...•... .' .•.....

Oettyskedøve;for9lJnda~ prpleste.
rer.kf~t!ig'mot.~isseplanene,ogl'lar
(.1ann~t en a~.sjon§grqpp~ fOJ.gratis

pparatElr: . ~

HELLAS: L1NDEAViSNING AV DØVE
BARN

-:=- Alle døye bår'1treng~r å få I~
ret~gnspråk~,åHdllgsQflJl1)utlg;,Qg
døVeskolene må ha totalkommunika
sjon sorn sin filosofi - barnet skal
ha tilgang til alle kommunika)Sjons-
;f~rmer, fra '. tegnsPfåkog bokstave-
ring til tale 99 munna:v.lesning .
D.ette var utsendingene enige om da
de var samlet i Athen tileuropeis.k
konferanse omundervishing åvdø
'{e :barn. Uenigheten gikk på o.m dØ
ve barh skulle gå påegne skoler el
ler sammen med hørende; De som
varimo~. integrering, mente fl,t døve
b~rn bør voKse t>PP i.ett;nlljøsom.er
basert påder~s språ,k og derE:lskul
tur. - Løsni(lgenpå kommuni~a·

sjon~spørsm~!etkuoneligget det å
.. ,s~tslfpå to)SpråkHg~et "c:1e~å\,~"

rei stand HI å korpl1)unisere både på
tegnspråk Og t~te~pr~,k.:M(:U'\ge s~
dette som den mest farbare:veienå
gå.
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Nr. 24 - 17. juni 1988

presset. Men 15. min. før slutt, begynte
vi å bli slitne, danskene overtok spillet
og presset på oss. Oslo-forsvaret spil
te svært nervøst. En Odense-spiller klar
te da å drible seg gjennom forsvaret og
skjøt i mål. Odense ledet 3-2, og noen
minutter gjensto. Men Odense måtte ha
ett mål til for å gå til finalen. Det klarte
de ikke. Resultatet ble altså 3-2 til Oden
se, men tross tap, jublet Oslo over sik
ret finaleplass.

Oslo vant fotballturnering i Ørebro!

Våte og slitne, men lykkelige Oslo-spillere etter finalekampen i Ørebro. Foran fra v.: Terje
Lund (d.y.), Jan Ivar Hansen, Øyvind Madsen, Atle Haugan, Egil Åserud, Tor Arne Løtuft.
Bak fra v.: Bjørn Røine, Dan T. Pedersen, Frank Kolstad, Stein E. Wroldsen, Torkel Hoff, An-
dreas Fjelde, Tommy Isaksen, Morten Skum. .

I pinsen ble det arrangert en stor inter
nasjonal turnering i Ørebro. Det var kon
kurr~nse i flere idrettsgrener, blant an
net fotball, hvor Oslo stilte opp som
eneste lag fra Norge. Stavanger skulle
også vært med, men problemer med å
stille fullt lag, gjorde at de måtte mei
de avbud. Ialt deltok det 7 lag i fotball
turneringen, og resultatene i de innle
dende kamper ble:

Gruppe A:
Nercia - Hephata 2-1
Nercia - Scania 3-1
Hephata -Scania 4-1

Gruppe B:
Dalir - Odense 4-3
Oslo - Dalir 3-0

Oslo·Dalir 3-0
Alle 3 mål ble ordnet av Andreas Fjel
de! - Ved første mål, klarte Andreas å
løpe seg fri fra en forsvarer etter fint
gjennomspill av Bjørn Røine. Han sco
ret sikkert. Ca. 10 m in. senere skjøt An
dreas ballen i mål etter corner. Pause
resultatet var 2-0 til Oslo.

Ut i 2. omgang var Oslo nær ved å
øke. Bjørn løp med b.allen alene mot
keeper, men mistet konsentrasjonen og
keeper reddet med beinet. Men 6 min.

før slutt ble det 3-0 ved Andreas, som
sendte ballen i mål på en nydelig volley
fra 25 meter! I aller siste minutt fikk Os
lo corner, og en heading fra Jan Ivar
Hansen så ut til å ville gå inn i målvin
kelen, men keeper reddet mesterlig. El
lers skrek Dalir etter straffespark midt
i 2. omgang, men dommeren lot kampen
fortsette.

Oslo-Odense 2-3
Neste kamp ble spilt en og halv time et
ter kampen mot Dalir. Motstanderne var
Odense fra Danmark. Alle var unge sko
legutter og elever ved døveskolen i Ny
borg. Trener er velkjente Benny Peder
sen, samme mann som ledet Danmark
til Nordisk mesterskap i Gøteborg i fjor.
Danskene hadde hvilt i godt over 4 timer
da vi møtte dem. Etter ca. 5 min. spill,
fikk Odense frispark og fikk mål fraca.
20-25 meters hold. Vår keeper sto litt for
langt ute fra målstreken. Dette målet
kunne vært unngått.

Noen minutter senere utlignet Andre
as, o'g etter ytterligere noen minutter,
scoret Andreas igjen, og Oslo ledet 2-1.
Men like før pause utlignet Odense til
2-2, etter bom/tabbe av Dan Pedersen.
Like før pause ble så en Odense-spiller
utvist etter stygg tackling mot Andreas.

Andre omgang begynte godt, og vi

Finaledag mot Scania
Vi benyttet hele formiddagen til å se på
volleyballkampene. Fotballkampen
skulle jo ikke begynne før kl. 15. Vi ble
imponert over Venezia fra Italia. De ut
klasset alle i volleyballkampene for her
rer. Samtidig var vi også vitne til fin inn
sats av Stavangers jenter, som også
vant alle kamper.

Bronsekampen i fotball var Odense
med 4-2 over Hephata, Stockholm.

Det regnet og var surt vær under fina
lekampen i fotball. Men mange kom for
å se på. Mange biler kranset banen, og
publikum fulgte kampen fra bilvinduet
med vindusviskerne på!

Kampen begynte, og vi spilte oss
fram. Men svenskene svarte med harde
tacklinger. Heldigvis hadde kampen e.n
myndig og bestemt dommer. Han var
forresten døv og kom fra Stockholm. To
svenske spillere fikk tidlig gult kort for
grisespill.

Etter et kvarter fikk Oslo frispark, og
Egil Åserud skjøt ballen i mål via en for
svarer. Svenskene kjempet for å utlig
ne, men Oslo-forsvaret, med hjelp av
midtbane-spillere, var solid. Forsvarspil
let hadde bedret seg merkbart etter dår
lig spill mot Odense.

Ut i 2. omgang headet Jan Ivar Han
sen Oslo opp i 2-0 etter hjørnespark. Og
noen minutter senere ble innbytteren
lore-Arne Løtuft tacklet innenfor
16-meteren. Oslo fikk straffe, og kaptein
Egil Scoret sikkert. Svenskene ga da
opp å kjempe, og Oslo vant 3-D!

Oslo spilte med denne lagoppstilling:
1. Øyvind Madsen
2. Frank Kolstad
3. Jan I. Hansen
4. Dan T. Pedersen
5. Stein E. Wroldsen
6. Bjørn Røine
7. Egil Åserud
8. Atle Haugan
9. Tommy Isaksen

10. Andreas Fjelde
11. Torkel Hoff

Innbyttere: Terje Lund, Morten Skum og
Tor Arne Løtuft.

Landslagsaktuelle Øyvind, Jan Ivar,
Dan, Egil og Andreas spilte godt i tur
neringen. Ellers kjempet Atle Haugan
meget godt og fikk tillit av NDI's fotball·
komite for spill på landslaget!

Bjørn Røine.
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Norsk bronse i håndball-nordisk

He/ge Her/and.

1. omgang:
Island - Norge 26-25
Sverige - Danmark .. , 24-14

_
BERGEN

'--'-----

8 6 2 = 16 mål
7 2 3 = 12 mål
1 6 4 = 1'1 mål
1 . 5 4 = 10 mål
2 O 1 = 3 mål
O 3 O = 3 mål

Scorere:
Bjarne Gunnerud ..
Arvid Støyva .
Tore Solem .
Dag Hafstad .
Helge Herland .
Knut Thoresen .

FJELLVEILØPET

9 km mosjonSløp med start på Skanse
myren, gikk tirsdag 10. mai. Thorbjørn
Johan Sander fikk tiden 45,31, rundt ett
minutt svakere enn i fjor. Det var 4. gang
han startet i dette løpet.

Resultater, tabell:
1. Sverige... 3 3 O O 69-44 6
2. Island. . . . 3 2 O 1 67-69 4
3. Norge.... 3 O 1 2 62-69 1
4. Danmark. 3 O 1 2 56-72 1

2. omgang:
Norge- Danmark 21-21
Island - Sverige , 14-23

3. omgang:
Norge - Sverige 16-22
Island - Danmark 27-21

med de 7 beste spillerne. På det laget
kom 3 is'lendinger, 3 svensker og en
nordmann - Dag Hafstad. En hyggelig
oppmuntring.

Emil Leinebø og Jon Vik har nå over
25 landskamper, men de har ikke mot
tatt sølvstatuetten. Vi regner med at de
får den snart.

danskene inn flere fine mål. Plutselig
var det danskene som ledet med to mål,
og nå bare to minutter igjen å spille. Vi
gikk ut fra forsvarsoppstillingen og spil
te mann mot mann. Altså frimerke på al
le de 6 danske spillerne! Det var en lur
taktikk. Danskene fikk panikk og rotet
bort ballen i angrepene. Først klarte vi
å redusere til 20-21, så bare 5 sekunder
før slutt fikk vi siste målet og dermed
uavgjort 21-21. Også i denne kampen
bommet vi på flere straffekast.

I vår siste kamp møtte vi suverene
Sverige. De hadde tidligere slått både
Island og Danmark med 8-10 mål. Kam
pen startet jevnt, og midt i omgangen
sto det 5-5. Mot sl utten av omgangen
kom svenskene sterkere, og tok pause
med ledelsen 11-7. Spillemessig var vi
på høyde med svenskene, men vi har for
dårlige skudd. 2. omgang ble også jevn
spilt, slik al det tilslutt ble svensk seier
med 22-16. Vi bommet denne gang på
3 straffekast, og det er for dårlig. Sv,en
skene scoret på alle sine straffer, og el
lers skyter de bedre enn oss både fra
vingposisjon og på langskudd. Bare 16
mål på 60 minutter er for lite.

Konklusjoner'fra mesterskapet: Sve
rige er klart best i Norden, mens Island,
Danmark og Norge er på samme nivå.
Imponerende av Island med bare 250
døve å klare sølv, vi gleder oss med is
lendingene! Oppholdet på Island var ba
re positivt, selv om det regnet hele ti
den. Vi fikk tid til å se både vulkaner og
gullfosser, og mye sosialt samvær, hvor
Arvid Støyvas fiskehistorier var de mest
populære ...

Til slutt: Det ble kåret et nordisk lag

pet tiende nordiske mesterskapet i
håndball ble arrangert i pinsehelgen.
For første gang sto Island som vert
skap. Det var derfor med ekstra spen
ning vi reiste til Reykjavik og mester
skapet.

Allerede i første kampen møtte vi
hjemmelaget. Vi visste det ville bli en
hard kamp, for Island har hatt stor fram
fang de siste årene. Og hard kamp fikk
vi! Hardere enn vi ventet. I en periode
i 1. omgang ledet Island med ·fem mål,
10-5. Ved pause ledet de med to mål. 2.
omgang ble jevn og spennende. Mot
slutten av omgangen hadde vi en to
måls ledelse, men Island kom sterkt til
bake og vant til slutt med ett mål (26-25).
Vi må bare innrømme at Island vant for
tjent. Morsomt å fortelle at de to islen
dingene som spiller håndball i Oslo/Ber
gen, begge spilte godt. Gratulasjon til
Matthias Runarsson og Olgeir Johanne
son. Vårt eget spill var ikke helt på topp,
spesielt forsvars-spillet burde vært be
dre. Og så bommer vi på for mange .
Straffekast. .

Neste dag møtte vi Danmark. Dan
mark satser mye på håndball-laget, og
kom til mesterskapet med ny trener,
messer og to lagledere. Altså fire med-,
hjelpere på benken, mens vi bare had
de en leder. Nå avgjøres ikke kampene
på laglederbenken, men på banen. Og
i 1. omgang var det vi som var klart best.
Vi ledet 12-8, etter godt forsvarspi Il, og
etter vellykkede kombinasjoner i an
grep. Også i 2. omgang ledet vi lenge
med 3-4 mål, men så kom danskene
sterkere. Mens våre skudd gikk i sten
gene eller til danskenes målvakt, løp
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Tlf. (086) 20 311
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Tlf. 07 - 91 6000
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STØTT OØVESAKEN! r1l "'ltOtmJ0 ~.pa,ebank
mlI! 9690 HAVØYSUND
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