


FORBUNDSTYRETS SIDE

Norges plass på døves
verdenskart

Hanne Kvitvær Nylig var undertegnende sammen med konst. generalsekretær Sissel Gjøen på World
Federation of the Deaf (WFD) sin 50 års jubileumsmarkering i Roma.

Her kom det frem at de tre nordiske landene Finland, Sverige og Danmark har markert seg sterkt i det
internasjonale bistandsarbeidet. De fikk hedersbevisninger for sitt arbeid.

Jeg har sett gjennom gamle papirer og fant ut at Norge ikke har sittet i styret for WFD hittil, men det har
de andre nordiske landene. Finnene har sågar hatt generalsekretæren i WFD, og nå er Liisa Kauppinen
president der. Svenskene og danskene har hatt styremedlemmer i flere år.

Dette har fått meg til å fundere på hvorfor Norge ikke ikke er mer synlig i internasjonale sammenhen
ger. Norges Døveforbund er jo en sterk demokratisk organisasjon, men det har vi visst bare vært på
hjemmebanen.

Kan det skyldes at vi stadig skifter ut de som representerer internasjonalt? Kan det skyldes at vi har
stadige utskiftinger av forbundsstyret? Det skyldes hvertfall ikke at vi mangler folk som har interesser
og ressurser til å være med i internasjonalt arbeid. Hvis det er tilfelle, så bruker vi mye krefter på stadig
å lære spillet på nytt, :ta kjennskap til sakene og de andre landene rar ikke lært oss bedre å kjenne. Med
andre ord så mener jeg at vi må ha mer stabilitet i den norske representasjonen.

Høsten 2002 rar vi en kjempesjanse til å markere oss sterkere i det internasjonale bistandarbeidet. Atlas
alliansen er blitt tildelt innsamlingsaksjonen på NRK i 2002.

Atlas-alliansen er Norads Hovedsamarbeidspartner når det gjelder bistand til funksjonshemmede,
tuberkulosekontroll og informasjon om funksjonshemmede i sør. Bak stiftelsen står Funksjonshemmede
Fellesorganisasjon (FFO), Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Norges Handikapsforbund
(NHF), Norskforbund for utviklingshemmede (NFU), Norges Døveforbund, Autismeforeninger og Rygg
margsbrokliforeningen. Atlas-alliansen er den femte største blant de frivillige bistandsorganisasjonene.

TV aksjonen skal være et krafttak i den norske befolkningen for å bidra til å gi de fattigste av de fattige
et nytt liv! Atlas-alliansen har som formål å hjelpe flest mulig funksjonshemmede til et fullverdig liv og
en trygg fremtid. Pengene fra TV aksjonen skal brukes til rehabilitering, demokratioppbygging og be
kjempelse av tuberkulose. Aksjonen skal synliggjøre den kompetanse funksjonshemmede i Norge sitter
inne med, og som er basis for det hjelpearbeidet våre organisasjoner driver overfor andre deler av
verden. Norges Døveforbund og Stiftelsen Hjemmet for Døve arbeider med organisasjonsutvikling,
veiledning og kompetanseoverføring i Palestina. (Fra Atlas-nytt nr. 3-2001, red. anm.)

Nå er det viktig at vi kommer på banen slik at Norge :tar vist at også vi kan delta i det internasjonale
arbeidet. Dette kan vi gjøre gjennom Atlas-alliansen.

Frem til TV aksjonen vil dere sikkert få en del informasjon om bistandsarbeidet. Mitt håp er at det fører
til et større engasjement fra døve både i forberedelsene til aksjonen og når de enkelte bistandspro
sjektene kommer i gang. Selvfølgelig ønsker jeg at vi skal få et godt innsamlingsresultat. Jeg håper også
vi i fremtiden :tar flere stabile representanter i det internasjonale arbeidet.

HANNE KVJTVÆR



DØVES
TIDSSKRIFT

Ansvarlighet må til

Redaksjonen har vurdert om vi i det hele tatt skal skrive om saken, men vi
velger å følge rådet om at slike saker skal snakkes i hjel, ikke ties i hjel.
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Hvordan kunne dette skje? Og hvordan skal vi forebygge? Hvordan skal vi
forhindre at personer misbruker sin stilling og dermed utnytter andre?
Vi vet at historien er full av stygge eksempler på hva som har skjedd i eller
nær internatmiljøer. Hvis vi skal bidra til få en slutt på slike saker, nytter det
lite å lukke øynene og la ting gå sin gang. Vi er faktisk alle ansvarlige. Vi er
ansvarlige for å beskytte de som er elever eller brukere av tilbudene. Som
medmenneske vil vi påstå at vi også har ansvar for å hjelpe dem som i et
svakt øyeblikk mister oversikten over hva som er rett eller galt. Hvor mye
smerte og sorg de påfører både seg selv og andre ved slike feilvurderinger,
ser de neppe rekkevidden av da. Vi må kunne stille spørsmål ved andres
handlinger, i særlig grad når vi aner at noe ikke er som det skal.

Poenget er ikke å straffe noen, men sammen å kunne arbeide for et åpnere
samfunn der vi alle stiller opp for hverandre. Vi tror at jo mer åpenhet, jo mer
bevissthet får man på hva som er rett og galt. Dermed får man korrigert sine
oppfatninger og fortolkninger ved hjelp av tilbakemeldinger fra en større
gruppe.

Åpenhet om ting kan se brutalt ut på kort sikt. Fortielse og å dekke over ting
man har kjennskap til, er imidlertid det som virkelig skader, men som ofte
ikke viser seg før etter en stund.

Vi er gjort kjent med at det nå er kommet reaksjoner blant de ansatte ved
folkehøyskolen som går på hva som har foregått i forkant av saken som er
beskrevet i bladet. Da vedkommende søkte seg tilbake til skolen for to år
siden, var skolens daværende styreleder og daværende rektor informert om at
noe galt hadde skjedd, men holdt informasjonen for seg selv. Dette er svært
uheldig, og må få konsekvenser.

I dag er ikke vedkommende i arbeid på skolen, noe som har beroliget
engstelige foreldre som har kontaktet skolen.

Både skolen og skolens eiere, Norges Døveforbund - er tjent med å holde
rene linjer i alle sammenhenger. Vi kan ikke tillate oss å komme på folke
munne som en organisasjon som ser gjennom fingrene i ulike saker.
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PERSONALIA

Hipp hurra!
Gratulerer med overstått 30-årsdag
den 21. november, John Erland! Hå
per at du fikk en fin dag og at du
koste deg. Jeg vil alltid huske de
morsomme utfluktene vi hadde med
de andre, og at vårt vennskap ikke
vil visne i framtiden.

STORE BURSDAGSHILSENER FRA EN
UTFLYTTA SØRLENDING.

Hei vennen!
Gratulerer med dagen den 13. okto
ber! Håper den dagen var fin!

MASSE KLEMMER FRA INGUNN OG INA!lI

ha fått tegnspråkkurs ble det meget
bedre, og også i dag er han meget lære
villig og flink til å lære seg nye tegn,
og det er vi i menigheten glad for. Vi
håper han trives blant oss døve, og ikke
går fra oss!

Vi ønsker deg lykke til med arbeidet
du gjør som døveprest, og som er til
stor glede for døve i Nordenfjeldske dis
trikt. Gud følger og passer på deg i dine
store arbeidsoppgaver for kirke og me
nighet, og han vil lønne deg og din
familie.

Vi hilser deg med Matt. 14.27: "Vær
frimodig, det er meg. Frykt ikke!"

Vi gratulerer med 50-årsdagen!
MARIE PETTERSEN

Kjell Steinar Jørås
Hurra for farfar/morfar, Kjell Steinar
Jørås, som fyller 50 år 29. november

HUSK din julehilsen
i Døves Tidsskrift!

o
ff:iI.~~?:l Vi minner om at det er på tide å tenke på julehilsener til familie,

venner og kjente - og gjennom Døves Tidsskrift når du døve
og hørende over hele landet

med ønsker om en god jul og godt nyttår.
Det er tradisjon at siste nummer av Døves Tidsskrift før jul

inneholder julehilsener fra døveforeninger, skoler og institusjoner for døve
- samt privatpersoner. I år blir det i nr. 22, som kommer ut 21. desember.

Din hilsen må være hos redaksjonen innen 1. desember for å komme med.

Døveprest Per Walle 50 år
Døveprest i Trondheim, Per Walle fyl
ler 50 år den 7. desember. Han er født
og oppvokst i Bergen, og var kapellan
i Lånke menighet 1979 -1987. Han er
en meget livlig og glad mann og alltid
i godt humør, men når det gjelder de
kirkelige handlinger er han en meget
alvorlig prest, slik som han skal være.

Han er gift med Sølvi, og sammen
har de to kjekke døtre, Ingunn og Kris
tin.

Da han ble innsatt som døveprest i
1999 var han meget beskjeden og
kUlme bare tegn for navnet sitt. Etter å

Fødselsdager

Kr 100,-
« 5,-

« 35,-
« 5,-

Hva koster det å være med?
Foreninger, skoler og andre institusjoner .

Tillegg for personnavn under, pr. person .
For privatpersoner

med ett eller to navn under .
ønsker du flere enn to navn, tilleg pr. pers .

Pengene sender du til Døves Trykkeri AS, postboks 3171, 5829 Bergen,
på bankkonto 5211 05 12473.

Julehilsenen sendes: Døves Tidsskrift, postboks 3171, 5829 Bergen,
helst med e-post: dtids@onljne.no eller telefaks 55 20 77 89.

Hola Pøs!
Me vil gratlaz mæ dagen den 23. ok
tober!!! Lykke te vidare!

KLEMZ FRÅ INGUNN OG BREDE!

Vi henstiller til alle som sender
innmeldinger til Personalia-spal
ten om å skrive forståelig, og ikke
minst TYDELIG! Vi må også ha
fullt navn og adresse til innsen
der.

RED.
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Onsdag 2. jan. kl. 18.00.
STAVANGER

Frelsesarmeen, Kongsgt.
50

Grethe og Knut Larsen

Fredag 4. jan. kl.18.00
PORSGRUNN

Døves Hus,
Tordenskioldsg. 15
Wenche og Alfred

Stensland.
Kelly Smevik

Torsdag 3. jan. kl.18.00
KOPERVIK

Frelsesarmeen.
Statsr. Vinjesgt. 13

Grethe og Knut Larsen

Frelsesarmeen,
Julefester

Lørdag 29. des. kl. 18.00
KRISTIANSAND

Døveforening, Dverg
nestangen

Grethe og Knut Larsen

FRELSESARMEEN, OSLO

Rodeløkkasenteret,
Gøteborggt. 4.

Tirsdag 11. des. k1.18.00
Førjulefest

Velkommen,
Grethe og Knut Larsen

Program
Frelsesarmeens

Døvearbeid

Takk for deltagelse
Både familien og venner del
tok i minnestund over Wen
che (Anda) Seidl i Bergen
Døvekirke tirsdag 13. novem
ber. Familien vil på denne
måten takke for deltagelsen.

FAMILIEN

Dødsfall

Hei Julianna!
Gratulerer med dagen den
21. november!!! + Gratule
rer med den nye babyen som
du har satt til verden! Lykke
til videre! PS. Sanner e søt!

HILSEN FRA INCO & GROMA

Født

Ho, Ankua,
det sprøe bursdagsbarnet
som fylte 18 den 28. okto
ber!

Endeli er du blitt myndig
og ei stor dame.

Me sjåast snart i Scotsman
*fniz*
MASSE CLAMZS FRA MÆ, INKYA!Il

Lillebror!
Pauline Beate og Oda
Nathalie fikk endelig en lil
lebror, tirsdag den 13. no
vember.
TOVE LEA OG GEIR OLAV REIME.

Hola bestins!
vil selvsagt gratulere deg
med dagen den 26. novem
ber, du blir jo 21! Gleder
mæ å se dæ igjen når u kjem
te Bergen! PARTY TIME!
Kjempeglad i dæ! Hoho!

KLEMS BESTINS

He} fjeler!
Grattis med dagen te Hilde
den 16. sept. og Ingunn den
4. nov. De begge ble 22! Det
blir full party te dokkar!
Kjempe gla i dæ!

MASSE KLEMMER FRA MEG,
DANSELØVE PÅ SCOTSMANNI

NY ADRESSE:

For mer informasjon om døve og
mental helse:
http//:www.dovementalhelse.org

Aker sykehus,
Klinikk for psykiatri
Psykiatrisk poliklinikk for døve,
Bygg 1, 2. etg.
Sognsvannsveien 21
0320 OSLO

Aksjon Nytt Døves Hus
på Madagaskar

Kr 70.092
Bidragsytere siden sist:

Margot Hammer
Innsamling under Døves kulturdager

i Oslo 3. november: kr 3.91 I

Vi tar fortsatt imot pengegaver
(trolig fram til år 2004)

Konto nummer 6526.56.06568
Troldhaugvegen 46, 5232 Paradis.

Saldoen blir oppdatert på Internett:
http://anda.hos.online.no

Telefon:
Teksttelefon:
Fax:
SMS:

2292 3502
2292 34 86
2292 34 77
95 1577 82

Lørdag 5. jan. kl. 16.00
LARVIK

Frelsesarmeen, Karlsrogt.
4,

Wenche og Alfred
Stensland

Kelly Smevik

Søndag 6. jan kl. 16.00
HAMAR

Frelsesarmeen, Grønnegt.
142

Grethe og Knut Larsen

Fredag Il. jan. kl. 19.00
DRAMMEN

Grethe og Knut Larsen
Wenche og Alfred

Stenland
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Døves Kulturdager 200 I
Døves Kulturdager 200 I ble vellykket gjennomført, og arran
gøren Oslo Døveforening kan være fornøyde med sin innsats.
Det som i første rekke gledet mange, er at den kunstneriske
kvaliteten har hevet seg på flere plan, ikke bare på scenen,
men også de som arbeider med kunst har vist framgang. Men
likevel var det ett minus, de fleste skuespillene ble for lang
dryge.

Programleder Anne Kari Hammer var søt og flink, men
manglet erfaring. Flere etterlyste mer erfarne programlede
re enn vi har hatt de siste årene. Paal R. Peterson lignetikke heltpå Dan

Børge Akerø, men var minst like bra.

Mannekengoppvisning
i Gamle Logen fredag kveld

Som i Bergen i fjor var det også i
Oslo i år mannekengoppvisning.
Mannekengene var heldigvis vanlige
ungdommer, og klærne de hadde på
seg så ut til å være vanlige hverdags
klær. Disse var sydd av Elisabeth
Wentzel. Mannekengene var dyktige
og klærne vakte oppmerksomhet hos
flere. Dette var et innslag som mange

Fredag 2. november var Oslo Døve
forening, Sven Brunsgt. 7 åpen fra
kl. 12.00 til 17.00. Vi ankom døve
foreningen i ett-tiden. Da var det al
lerede nokså fullt der, og det satt folk
ved alle bordene. Vi forsøkte å telle
og kom frem til at det var mellom 80
og 100 personer der, og siden kom
det bare flere. Hele rommet beveget
seg livlig, og det var tydelig at mange
traff kjente. Inne på kjøkken
avdelingen var det travelt, og kaker
og smørbrød gikk raskt unna. Meget
velsmakende og svært billig! Vi snak
ket med noen av de eldste gjestene.
De sa alle at det var ikke så mange
igjen av dem lenger, nå var det mest
ungdommer her. Men vi så folk i alle
aldre, alt fra små barn til besteforel
dre og oldeforeldre. Alle så ut til å
trives.

men de var til gjengjeld strenge: Lat
ter. Alle på laget skulle være med. God
fremførelse. Det ble utpekt tre dom
mere: Rune Anda, Tove Braathen og
Meriam Hana.

Etter loddtrekning begynte Oslo I
først. Laget fikk 10 poeng for sitt
småmorsomme stykke. Deretter så vi
Trondheims lag som etter manges
mening hadde det morsomste stykket,
da et stearinlys ufrivillig ble blåst ut.
Men dette laget ble slått ut, med bare
6 poeng. Oslo Ils lag var heller ikke
heldige og ble belønnet med 7 po
eng. Det ble Vestfolds lag som gikk
av med seieren i denne runden, med
12 poeng for en historie om en noe
spesiell fødsel, som også involverte
programlederen.

Nå var vi kommet til den avslut
tende kUill1skapskonkurransen. Her
gjaldt det å komme først til 10 po
eng, etter modell av klassefesten. Oslo
I gikk av med seieren her, med 10
poeng mot Vestfolds 4.

Paal Richard Peterson var en dyk
tig programleder i dette opplegget. Et
terpå fortsatt det sosiale samværet i
Gamle Logen fram til nesten midnatt.

Konsentrerte dommere!

Hege Lønning og Eva Rønningen
ønsket velkommen fredag.

satte stor pris på. Etterpå fikk alle
mannekengene og Elisabeth Wenzel
utdelt hvert sitt håndkle påtrykket
"Døves Kulturdager 200 l" som takk
for innsatsen. Slike håndklær ble et
ter hvert delt ut til alle deltakerne.

Gjettelek med
underholdning

Programleder Paal Richard Peterson
myket først opp folk i salen med vit
ser, og la opp til et program hvor han
forestilte Dan Børge Akerø i et
Klassefest-lignende opplegg. I første
runde skulle hvert av lagene på kort
tid finne og få med seg så mange
personer som mulig, ut fra forskjel
lige kriterier. Denne oppgaven var
ikke like lett for alle, så her røk Ber
gen og Haugaland ut. I neste runde
ble det vist film, og lagene skulle
svare på spørsmål om filmen og an
net. Resultatet ble ille for Halling
dal, Kristiansand, Møre og Romsdal
og Romerike. Nå gjensto bare Oslos
lag I og Oslos lag Il, samt Trond
heim og Vestfold.

I tredje runde skulle lagene lage et
skuespill hver. Det ble stilt tre krav,IT~kst og hIldel

ERLING JACOBSEN
INGER REKKI ~
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Et lykkelig vinnerlag. Sonja M
Holten, Terje Lund og Bjørn Røine.

gode kvaliteter, og ser dem gjerne
igjen!

Størst interesse vakte likevel bil
dene til den russiske kunstneren
Alexej Svetlov. Han var til stede hele
tiden og fortalte om sin kunst til alle
som var nysgjerrige og kom med
spørsmål. Bildene hans var fulle av
symbolikk, nesten som drømmer. Det
var også drømmer han sammenlig
net bildene sine med. Men han ville
ikke komme med noen konkrete svar
til de som spurte hva bildene betydde,
det kom an på hva den enkelte asso-

sierte bildene med og ville legge i
dem, sa han.

Svetlov er for tiden bosatt i øster
rike. Han har hatt utstillinger i mange
land, blant andre Tyskland og Finland,
og har blant annet også vært med på
Deaf Arts Now i Sverige to ganger.
Etter Døves Kulturdager skulle han
reise videre til Danmark og vise bil
dene sine der. Vi spurte ham om han
har gått på malerskole. Det svarte han
bekreftende på, og sa at han har malt
og tegnet hele tiden siden han var
barn.

Forts. neste side.

Oslo Konserthus var åpent fra kl.
09.00 om morgenen lørdag. Det var
lett å lett å finne frem i det nydelige
og klare høstværet. I gatene var det
svært lite trafikk, men det var mange
tegnspråkbrukere å se, så det var
egentlig bare å følge strømmen da vi
nærmet oss lokalet.

Kunstutstilling og
standsutstilling

Vi kom inn i første etasje, og det var
allerede kommet en god del folk. I
denne etasjen var informasjonstands
satt opp. Rune Anda informerte om
Madagaskar-aksjonen og tok imot
bidrag til aksjonen. Siri Antonsen
informerte om tegnspråkkanalen på
NRK, og vervet folk til å være med i
en referansegruppe. Det var også folk
fra Vestlandet kompetansesenter som
informerte om skoletilbud, folk fra
aetat SYA og fra ifforsikringsselskap.
Monica Nesje ga informasjon om
Sveriges døves hesteklubb.

Oppe i andre etasje var det kunst
utstilling. Her var det satt opp skille
vegger så de forskjellige kunstnerne
fikk «egne» vegger til sine bilder og
fotografier. Belysningen var også god,
en viktig detalj! Elin Myhre viste bil
der som gikk mest i blått, og flere
fortalte at det var nettopp disse bil
dene de likte best. Lillian Ermesjø
stilte blant annet med bymotiver,
mens Tom Z. Kristiansens bilder gikk
i en mer «eventyrlig» retning, og med
dyremotiver. Ragnhild Rekkedal
hadde malt landskap i fine farger.
Karl F. Robertsen stilte ut fotogra
fier i svart hvitt. Vi synes alle hadde

DØVES TIDSSKRIFT 20/200 I

Lillian Ermesjøs motiver vakte interesse hos mange.

Elin Myhre viste fram de spennende og gripende bildene sine.
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Åpning
Kulturkonsulent Hanne Enerhaugen
var først på scenen og startet med å
takke Oslo Døveforening for at de
hadde påtatt seg den store oppgaven
med å arrangere Døves Kulturdager.
Deretter ga hun ordet til lederen for
ODF, Torill Lorentsen, som ønsket
alle hjertelig velkommen. Hun frem
hevet at i Døves Kulturdager var tegn
språk det viktigste, og ønsket at alle
skulle få et godt utbytte av dagene.

Kulturminister Valgjerd Svarstad
Haugland var dessverre forhindret fra
å komme, men istedenfor hadde hun
sendt sin statssekretær, som skulle
hilse fra kulturministeren og si at
kultur er viktig, det skaper glede og
livskvalitet, og er derfor meget nyt
tig. Hun gikk så over til å snakke om
tegnspråkteateret og sa at prøvepro
sjektet har vist at det både kunstne
risk og publikumsmessig er grunn
lag for et tegnspråkteater i Norge. Nå
gledet hun seg til å se Rødhette og
ulven, og hun var glad for å være til
stede på kulturdagene.

Deretter var det Trine Skei Grande,
kulturbyråd i Oslo, sin tur til å si noen
ord. Hun var imponert over den bred
den og det tilbudet som arrangørene
hadde klart å få til og takket ODF
for gjennomføringen av Døves
Kulturdager. Angående tegnspråk
teateret var hun overrasket over at det
fortsatt skulle holde til på Al. Hun
ville ikke melde seg inn i debatten
om døveteaterets fremtid, men mente
at det måtte være NDFs syn som
måtte være avgjørende.

Sonja Myhre Holten ønsket så alle
velkommen til Døves Kulturdager,
som nå ble arrangert for 34. gang,
og for 4. gang i Oslo. Men for
forbundslederen var det første gang
hun sto på scenen i forbindelse med
et slikt arrangement. Hun syntes det
var hyggelig å se så mye tegnspråk,
og fremhevet ønsket om en
tegnspråklov - det er viktig for oss 
og at teater, både amatør- og profe
sjonelt teater må være levende.

Spennende
tegnspråkpoesi

Hanne Enerhaugen introduserte en
kjent dame - den svenske Juli af
Klintenbjerg.

Hun framførte fem tegnspråkpoesi
stykker. Ikke alt var like enkelt å for
stå. Men det var lett å forstå at dette
var profesjonelt og dyktig. Noen av
publikum påpekte etterpå at dette er
kunst hvor mye avhenger av hvordan
man selv velger å tolke det.

I det første stykket så hun ned på
gaten, fra et vindu kanskje. Det var
et mylder av folk der nede. I neste
øyeblikk var hun nede på gaten selv
og gikk blant alle menneskene. Det
siste stykket handlet om det som sIger
i verden. World Trade Center har fått
hele verdens oppmerksomhet, men
det skjer grusomme ting andre steder
også, hva er det som gjør at vi glem
mer det? Betyr ikke det like mye?

Anne Kari Hammer, årets program
leder overtok så styringen på scenen.
Den første oppgaven hennes var å
annonsere Det Norske Tegnspråk
teater: Rødhette og ulven.

Det er nok mange som har sett
denne oppsetningen tidligere. Men
ifølge noen av dem, var denne fore
stillingen blitt enda bedre nå enn før.
Vi hadde ikke sett den før, og ble im
ponert. Vendingene i stykket fra å
være i et barnerom til å være midt
inne i eventyret, og så på slutten til
bake til barnerommet igjen, var ge
nialt gjort. Alle kjenner vel dette
eventyret fra før, men denne forestil
lingen ga det nye dimensjoner! Det
er egentlig ikke mulig å fremheve
noen av skuespillerne på bekostning
av de andre, men likevel - Ronny
Patrick Jacobsen var fenomenal som
ulv! For spill, kulisser, kostymer, og
så videre: Det er bare en mulighet her
- terningkast seks.

Stavanger Døveforenings
forestilling «Barnerommet»

De som var med i stykket var Jan
nicke B. Kvitvær, Jeanette Hansen,
Gøril Grindhaug Haave, Jonny Thor
sen, Unni Eikeland og Billur
Taskoparan. Nok en gang foregikk
handlingen i stykket i et barnerom.
Det var spemlende å se når lekene på

Stavanger Døveforening
har hevet sitt nivå.

barnerommet fikk liv og begynte å
skape røre på rommet. Meget dyktig
gjort!

Ipek Dedeoglu Mehlum
og Asbjørn Midtskogen.

«I Stjernene bor det
mange tegn»

Denne forestillingen var laget av Ipek
D. Mehlum og Asbjørn Midtskogen,
og rollene ble også spilt av de Sanlille.
Og enda en gang dreide handlingen
seg om barn, og handlingen var også
«eventyrlig». To barn ville ikke gå
på skolen, men etter diverse opple
velser forandrer de mening. Ipek D.
Mehlum viste at hun er en profesjo
nell skuespiller. Asbjørn Midtskogen
var også god.

Kulturprisen til
Mira Zuckermann

Etter dette stykket skulle det være
lunch, men før folk forlot salen kom
Sonja Myhre Holten med dagens
overraskelse: Utdelingen av NDFs
Kulturpris. Den gikk til Mira
Zuckermann. Hun sa at Mira fortjente
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en slik pris fordi hun har stått på og
gitt alle så mye glede. Alle i salen
reiste seg og applauderte, og Mira
tok i mot prisen, foreløpig i form av
en sjekk og blomster. Mira ble nokså
overrasket, og ville gjerne si noe, men
det berømte jernteppet gjorde at hun
bare så vidt fikk sagt takk.

Etter lunsjpausen kunne program
leder Anne Kari Hammer ønske et be
tydelig større publikum velkommen
til dagens andre sesjon. Nå var det
kommet flere tilskuere, vi vil anslå
det til bortimot 600.

Oslo Døveforening traff godt
med sin samfunnskritikk.

Oslo Døveteater
Først ut var Oslo Døveteater, med
stykket Djevlesønnens svenneprøve.
Stykket er skrevet av Wilhelm
Schrøder i 1949, og dessverre er styk
ket like aktuelt i dag som for 52 år
siden. Stykket handler om at djeve
len ikke har så gode tider, og sender
sønnen ut for å skape uro og splid i
en døveforening, slik at det skal gå
dårlig med døveforeningen, og tilsva
rende bedre for djevelen. Historien
ender som vanlig godt, etter at
djevlesønnen nesten har klart å øde
legge døveforeningen. Casper Lund
i rollen som djevlesønnen gjorde det
riktig bra. Det er første gang vi ser
ham i såpass stor rolle, og vi vil tro
at han kan gjøre det bra på scenen i
framtida. Men som nevnt, så led også
Oslo døveteater av at det ble for lite
tempo og for få poenger. Til tider var
det også for mange på scenen, og
dermed ble mange av statistene for
stillestående.

Alt i alt var framførelsen bra, men
vi synes det nå er på tide at Oslo
Døveteater igjen satser på et større
stykke med humor. Det er jo deres
styrke, og vi savnet noe å kunne le
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skikkelig av i år! Så kanskje neste år
i Stavanger? Utfordringen er der!

Film
Etterpå var det Con Mehlums tur, og
han viste tre kortfilmer med kort pause
mellom. Filmene var hovedsakelig i
sort/hvitt, noe som gir fine lys
effekter, samtidig som det fremhever
budskapet i filmene. Den første fil
men, Kjolen, er en kjæriighetsfantasi
mellom mann og kvinne. Symbolik
ken i filmen gjør den relativt enkel å
forstå.

Den neste, New Generation, hand
ler om å bevare tegnspråkets verdier.
Her er symbolikken mye vanskeligere
å få tak på. Det samme gjelder den
tredje filmen, No Way Out, som be
skriver en identitetsløs verden, og har
nært sammenheng med den forrige
filmen.

Con Mehlums ambisjoner med
disse filmene ligger høyt. De krever
utrolig mye av publikunl, som virke
lig må anstrenge seg for å henge med.
Sannsynligvis må filmene sees flere
ganger for å forstå dybden i dem.

Etter vår mening har han her fun
net sin uttrykksform, sin egen hylle,
og vi tror at han virkelig kan nå langt
som kunstner med denne formen.
Muligens kan han styrke sitt budskap
ved å hente inn andre personer til å
spille i filmene? Ikke noe galt sagt
om hans kone, Ipek, som både er flott
og dyktig, og som helt tydelig sam
arbeider meget godt med Con, men
for oss som tilskuere blir det kanskje
for "nært" til at vi klarer å oppnå den
nødvendige avstand som trengs for å
forstå budskapet?

Vi vil anbefale alle døveforeninger
om å be ham komme og vise filmene
og fortelle sine tanker rundt filmene,
for dette har vi godt av å se! Kunst
nerisk ligger Con Mehlums filmer på
et meget høyt nivå. Det bekreftes ved
at hans film «Sult» ble antatt ved
Londons filmfestvival 18. - 23. no
vember.

o

AI med
eventyrkavalkade

Al folkehøyskoles elever kunne der
etter framføre sitt bidrag, eventyr
kavalkade, som besto av to stykker,

Gullhår og de tre bjørnene, og Tre
små griser. Dessverre var ikke lys
mesteren helt på høyden her, så fore
stillingen tapte en del på dette. Flere
av de andre stykkene var også
skjemmet aven usikker lysmester.
Forstyrrende barn i salen var til ty
delig sjenanse for både skuespillere
og publikum. Dette burde ikke fore
kommet!

Stykket er en prosjektoppgave som
elevene har gjennomført stort sett på
egen hånd, men med råd og innspill
fra lærerne. Som prosjektoppgave har
dette sikkert vært til stor nytte for
elevene, men som framførsel på en
scene hadde stykket tj ent på en stram
mere regi. Men det var imponerende
å se hvilke løsninger de hadde funnet
fram til når det gjaldt de menneske
lige kulissene. Skikkelig flinke var
de også, flere av de som var med.

Det var fint å kunne se at folk fra
så mange ulike nasjonaliteter var med,
og at både hørende og døve kunne
delta på tegnspråkets premisser.

Khalid Ahmad og «stjernen» Lizzie
Axelsen fra eSs.

Keiserens nye klær
Etter en kort pause var det tid for
Conrad Svendsen Senter og Keiserens
nye klær. Vi vil her og nå slå fast at
det skal være plass for alle på Døves
kulturdager. Det er tøv når noen an
tyder at enkelte grupper ikke skal ha
plass i programmet på kulturdagene.
Når vi tenker på døve som minori
tetsgruppe i storsamfunnet - og som
medmennesker generelt - hører det
ingensteds hjemme at noen mener at
minoritetsgrupper innen døvemiljøet
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Keiseren uten klær!

ikke skal ha plass på kulturdagene.
Slike meninger er både moralsk og
politisk forkastelige.

Historien om keiserens nye klær er
velkjent og grei å forstå, hvis man
ikke skulle ha hørt den før. For vår
del må vi si at maken til komisk ta
lent som ess har i Lizzie Axelsen
skal man lete lenge etter. Vi satt og
tviholdt på kamera og blokk av bare
latter. Samtlige gjorde en flott inn
sats, og vi gleder oss til å se dem igjen
senere.

Variert revyforestilling
Til slutt hadde Vestfold Døveforening
forestillingen Revy. Vi forstår godt

deres irritasjon over at de for annet
år på rad ble satt opp som siste post
på programmet. Det burde da la seg
gjøre å sette dem opp tidligere i pro
grammet, og det får man huske til
neste år. Det er nokså leit, siden man
ser at de fleste forlater teatersalen med
andre planer når det drar seg mot slut
ten av programmet. Derfor burde man
la dette gå på rundgang. Det er fak
tisk deprimerende å se at når man står
for tur, så har halvparten forlatt sa
len.

De glade amatører fra Vestfold lot
seg ikke stoppe, og hadde mange gøy
ale innslag. For vår del husker vi best
Nina Aarsheims kronprinsbryllup og
Balas Kantor og Tom Z. Kristiansens
malerier. Til slutt hadde de et innslag
med tegnspråkpoesi, og hentet en fra
salen ( Agata Wisny) som medhjel
per. Etter det som ble sagt var ikke
dette innøvd, men det var så bra gjen
nomført at vi undres likevel. Fint var
det!

Med dette var det slutt for den kunst
neriske delen av kulturdagene 200 l.
Vi kan konkludere med at det i snitt
er blitt et høyere nivå blant norske

Vestfold avsluttet med flagg!

amatører. Den til dels plumpe
underbuksekomikken er stort sett blitt
borte, og man kan være glad for det.
Likevel må man si at det trengs
strammere regi. De fleste stykkene ble
for lange og temposvake. Vi oppfor
drer til at det må gjøres noe med sam
mensetningen av innslagene. I år opp
levde vi at nesten alle innslagene
hadde barn som målgruppe. Det ble
lite "mat" til de voksne. Kan man ikke
gå sammen om å styre dette? Slik at
hver av de faste gruppene kunne få
sine ulike innslag, så ikke alt ble ens
formig? Ett politisk stykke, et klas
sisk stykke, en komedie osv? Det er
ikke lett, men...

Vi opplevde i år en nedgang i
tilskuertallet, en nedgang som ikke
burde vært nødvendig. Hvorfor?

utdeling av Extra-midler
fra Helse og Rehabilitering 2.00 I
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20. november kunngjorde Helse og Rehabilite
ring hvilke prosjekter som fikk tildeling av øko
nomisk støtte fra overskuddet fra Extra-spillet. I
år gikk veldig mye til ulike tiltak for psykisk
helse. Norges Døveforbund fikk som formell
søker 1.482.000 til 6 av de omsøkte prosjektene.

Disse prosjektene er:

- kr 140.000 til Unges døvblittes muligheter, pro
sjektleder Elisabeth Kolsvik

- kr 519.000 til Døves medborgerskap, prosjekt
leder Heidi Woll

- kr 200.000 til Bedre livskvalitet, prosjektleder
Harald Gåsland

- kr 98.000,- til Oslo Døveforening - bare for
«norske» døve?, prosjektleder Tone-Britt
Handberg

- kr 75.000,- til Brigde for døve, prosjektleder
Svein Arne Peterson

- kr 450.000,- til Utvikling av tegnspråk
database, prosjektleder Sonja Birgitte Erlen
kamp

I samarbeid med Hørselshemmedes Landsfor
bund, fikk vi nå endelig midler til en arbeidslivs
undersøkelse med kr 400.000.-, ved prosjektle
der Øivind Lorentsen. Det var på tide!
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Arbeidslivsseminaret forts fra forrige nummer

Noen tanker
om seminaret

trege. Menjeg har god kon
takt med Olav Hansen på
Ark der, og jeg er veldig
fornøyd med han.

begynne der etter en uke.
Jeg trives godt her, gode
kolleger og over 50 ulike
biler gjør at det aldri blir
kjedelig nå.

Grace
Wing-Sum Ho,

OSLO

- Fortell litt om deg selv!
- Ja, jeg er født i Hong

Kong, er gift med en norsk
maml og har bodd i Norge i
fem år. Jeg er utdmmet innen
IT-teknologi ved Gallaudet,
og har praksis fra Hong
Kong.

- Hvilket utbytte har du
av dette seminaret?

- Som innvandrer vet jeg
for lite om rettigheter, spe
sielt døves rettigheter. Der
for ville jeg være med her
for å lære mer om mine ret
tigheter i arbeidslivet slik at
jeg står bedre rustet.

- Hva har du lært om nor
ske forhold i din tid her?

- Jeg merker at det er mye
byråkrati i Norge, man hen
vises fram og tilbake mel
lom offentlige kontorer. I
begynnelsen fikk jeg litt in
formasjon fra døveforenin
gen i Oslo. Så langt her på
seminaret har jeg lært mye,
men må følge opp en del
ting senere, fordi jeg har litt
problemer med å forstå en
del fagord.

- Hva kan du som innvan
drer peke på som kan bli
bedre?

- Jeg synes det er viktig å
få klare brosjyrer for både
døve og innvandrere slik at
det kan bli lettere for oss.
Selv er jeg jo uten erfaring,
men jeg ser jo at andre på
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kurset ikke vet nok de hel
ler, selv om de er født i
Norge.

Jorid Fagerli,
TROMSØ:

- Du har reist lengst av
alle!

- Ja, jeg må jo lære noe
nytt da. Jeg er 50 % ufør,
og går for tiden på arbeids
markedstiltak i Tromsø
kommune der jeg jobber
som skoleassistent og tegn
språklærer.

- Hva interesserer deg
mest her på seminaret?

- Hovedsakelig informa
sjon om tolk og annet i ar
beidslivet, hvilke rettighe
ter jeg har. Det var også vel
dig interessant å høre om
forsikringer og pensjoner på
arbeidsplassene. Jeg visste
ikke at det var så stor for
skjell, og at det var så mye
å spare på å unngå overfor
sikring. Foredraget om dø
ves rettigheter i arbeidslivet
ga også nye opplysninger til
meg.

- Hva tenker du om fram
tida?

- Jeg føler jeg har fått med
meg noe jeg kan bruke vi
dere. Jeg håper på å få fast
ansettelse, for jeg har job
bet en stund nå med å være
tegnspråklærer for døve
barn og voksne i barnehage.

- Hva tenker du å gjøre
med det?

- Jeg må mase mye på
aetat i Tromsø, de er så

Tommy Andre
Johansen,

DRAMMEN:

- Hei, hvilket yrke har du?
- Jeg er lastebilsjåfør hos

Svendsrud transport, og der
har jeg jobbet i tre år og tri
ves godt. Jeg er fornøyd med
arbeidsgiver, før var jeg fast
på bestemte ruter, men det
ble kjedelig, og nå er jeg re
servesjåfør, det betyr at jeg
jobber med all mulig fore
fallende transport.

- Hvorfor er du med på
seminaret?

- Jeg er med fordi jeg har
lyst til å vite mer om mine
rettigheter. Jeg har god kon
takt med fagforeningen,
men jeg er blitt litt usikker
i forhold til arbeidsgiver på
grunn av at de har fått en
ny HMS-konsulent som vet
lite om døve og døves ret
tigheter.

- Hvilket utbytte har du
ratt her så langt?

- Tjaaa - jeg er stor bru
ker av Hjelpemiddelsentra
len i Drammen, såjeg kjen
ner til det meste fra før. Jeg
fikk med meg noe nytt i ar
beidsmiljøloven og folke
trygdloven, Såjeg synes det
har vært nyttig så langt.

- Har du noe spesielt å
fortelle?

- Ja, min arbeidsgiver
klarte å få utlevert en mobil
telefon og faks etter press
på hjelpemiddelsentralen,
det tok bare fire dager før
jeg fikk det, så jeg kunne

Knut B. Kjøde,
LEDER FOR ARBEIDS

LIVSUTVALGET:

- Jeg er veldig fornøyd
med seminaret. Vi har hatt
oppe flere spe1mende saker,
og deltakerne er en fin blan
ding. Vi har folk som har
full jobb, deltid, studenter
og pensjonister.

- Har de vært aktive?
- Ja, jeg føler jeg har ratt

godt utbytte av kurset, og
mange bidro med innspill
og erfaringer. Jeg ser en ut
vikling nå, før var mange
passive deltakere, men nå er
det meget få som er passive
på kurs og seminarer.

- Men hvorfor har dere
valgt akkurat disse enmene?

- Det er viktig å bli kjent
med de ulike tilbudene som
finnes. Vi har også vært
gjennom lovverk og rettig
heter i forhold til tekniske
hjelpemidler. De ulike
forsikringsordningene er det
veldig bra å få en oversikt
over. Jeg tror det var riktige
valg, fordi mange viste sitt
engasjement og kreativitet i
gruppearbeidene.

- Hva blir neste mål?
- Ja, vi har jo planer ...

men først og fremst håper
jeg på at de lokale forenin
gene tar opp og debatterer
arbeidslivssituasjonen for
døve lokalt, for det bør dis
kuteres der også. Å ta opp
ting på landsplan får ofte
ikke gjennomslag lokalt.
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Tre glade vestlandsgutter på tur

Christer (fra venstre) og Ove-Jørgen foran Colosseum.
Foto: Geir Frode Lunden.

Ove-Jørgen slapper av på flyplassen
i Amsterdam på vei til Roma.

Foto: Geir Frode Lunden.

Lørdag 21. juli i år satte tre glade
vestlandsgutter seg inn på et Braathen
fly fra Flesland lufthavn i Bergen. Og
de tre vestlandsguttene, Ove-Jørgen,
Christer og Geir Frode, gledet seg
stort til denne turen etter en del må
neder med planlegging. Målet var den
italienske hovedstaden Roma. Vi mel
lomlandet i Amsterdam og kom til
Fiumicino internasjonale flyplass

sarnnle kveld. En hyggelig taxisjåfør
kjørte oss trygt (og fort) til Hotell
Marconi, som ligger sentralt midt i
Roma by ved siden av jernbanesta
sJonen.

Vi hadde mye å se frem til under
oppholdet i Roma. Den første dagen
lå vi lenge på hotellrommet etter den
lange reisen dagen i forveien. Etter
hvert sto vi opp og kom oss ut, hvor
Romas gater ventet på oss. Utover
ettermiddagen dro vi til Olympiasta
dion hvor vi overvar åpningssere-

monien i forbindelse med Deaf
lympics 2001.

Vi besøkte de mest populære attrak
sjonene som blant annet Colosseum,
St. Petersplassen, Pantheon, Den
Spanske Trapp og vi gikk også en tur
langs med elven, Tiberen. Det var
ingen tvil om at det var mye flott og
se i den italienske hovedstaden. For
det er ikke så rart. Roma får besøk
av ca 13 millioner turister i året og
det merket vi!
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Ove-Jørgen og Geir Frode ved en av de mange fontenene i Roma by.
Foto: Christer Orningård.

Dagstur til Capri
Under oppholdet i Italia benyttet vi
anledningen til å dra sørover til øya
Capri med tog via Napoli. Vi dro tid
lig om morgenen fra jernbanestasjo
nen og var fremme i Napoli ca to ti
mer seinere. Da vi ankom Napoli sen
tralstasjon ble vi møtt av uniformert
politi med våpen og køller som sto
vakt i ankomsthallen. Det var egent
lig nok til skjønne hvilke problemer
denne byen sliter med når det gjelder
kriminalitet. Her var det om å gjøre
å komme seg hurtigst mulig til kaia,
tenkte vi. Fra Napoli tok vi en hurtig
båt til Capri. Der var vi hele dagen.
En nydelig øy der vi spaserte rundt
og tok buss- og taxiturer på øya. Der-
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Bak fra venstre: Mary Heggem, Berit Kraus, Berit Kallevik, Elin Buanes, Hanne
Sætre, Agnes Hølen. Foran fra venstre: Haldis Høiberg, Annie Nilsen, Else

Marie Undlien, Sonja Eikenes, Torbjørg Fiskergård, Astrid Sørlie.

40 års jubileum for
Kongsteinelever 1959- 1961

BERIT KALLEVIK

gens lokale, og der hadde vi koldt
bord med desserter og en flott
marsipankake som smakte deilig. Vi
pratet i mange timer om minner fra
skoletiden, og ingen hadde glemt fr.
Håve, som var en meget streng be
styrerinne.

Jentene syntes det var mange nye
forandringer både på skolen og i
byen, og flere kjente seg ikke igjen,
da de ikke hadde vært i byen på
mange år, helt siden de sluttet sko
len.

Alle syntes treffet var vellykket, og
håper å kunne møtes igjen om fem år
i Stavanger.

varme Roma var meget vellykket.
Alle tre fikk et stort utbytte av denne
turen. Både når det gjaldt den sosiale
biten, opplevelser og ikke minst på
kommunikasjon. For de som ikke har
vært i den italienske hovedstaden før,
vil vi anbefale andre til å reise dit.
Dere vil garantert ikke angre.

OVE-JØRGEN KJEILEN
CHRlffiR ORNINGÅRD
GEIR FRODE LUNDEN

Helgen 25. - 27. mai 2001 hadde
avgangselevene fra 1961 40-årstreff
i Stavanger. Vi var i alt 12 jenter som
møtte fram, to kunne dessverre ikke
komme.

Fredag 25. besøkte vi skolen, og
rektor viste oss rundt i alle rommene
hvor vi gikk på skole og rommene
der vi bodde de to årene. Ja, det var
mye forandringer å se. Om kvelden
var vi på besøk i døveforeningen, og
der hadde kvinneklubben møte. Vi
traff mange kjente der.

Lørdag 26. spaserte vi en tur i
byen, også der var det mye forand
ringer med mange nye bygg.

Om kvelden leide vi døveforenin-

Italienerne er et sjarmerende folk.
Og er det noe de kan, så er det "flette
regelen" i trafikken! Med sin smidig
het, et par saftige gloser og kropp
språk på ekte italiensk vis, og vips så
var vi i riktig fil. Her har vi nord
menn kanskje noe å lære(?)

Flere opplevelser rikere, dro tre
glade og veldig fornøyde vestlands
gutter tilbake til norsk jord 2. august.
Det var ingen tvil om at oppholdet i

Filtrert blåleire til kun kr. 54,50 og kr.

95,00 inkl. 24% mva. etter mengde.

Levert fritt ombord i båt/bane i
Sandnes, i tørkesikre 25 kg sekker.

Rikholdig utvalg av andre typer
leire i mange farger og ellers alt i

glasurer, oksyder, dreiestoler,
ovner og forminsartikler. Be om vår

bestillings- og prisliste.

Og fraktfritt tilbud

Skolebruk og Hobby

Blåleire 'ra Sandnes - et rimelig
råstoff med mange muligheter

KERAMIKK

AlS HANA & HOLMENS
POTTERI

Grunnlagt 1842
Telefon 51 66 16 60

Strandgt. 123 - 4307 Sandnes
FAX: 51 62 34 68

etter retwnerte vi til Roma og tilbake
til hotellet om kvelden.

Og hvordan var været? Opptatt av
været som vi nordmenn er, var det
aldeles nydelig vær hele den perio
den vi var der. Den intense varmen
slo oss ikke ut. Rikelig med drikke
ble tappet inn hver dag. Dessverre
opplevde de tre glade guttene fra
vestlandet, til dels dårlig informasjon
i forbindelse med Deaflympics 200 l.
Informasjonen fra arrangørene til
mange tilreisende sto dessverre til
stryk. Vi måtte lete mye etter infor
masjon på egenhånd, men vi ble ikke
i dårlig humør av den grunn, til tross
for heten og masse italiensk sjarm. I
Roma fikk vi se noen av de norske
deltagerne i Deaflympic som deltok
i blant annet svømming, tennis og
bowling. I tillegg fikk vi med oss
fotballfinalen mellom Italia og Tysk
land på Olympiastadion, der itali
enerne vant 2-0. Ellers traffvi mange
kjente fra Norge og andre døve fra
ulike nasjoner.
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Betinget dom i en vanskelig sak

Hallingdal herredsrett avsa den 13.
november dom i en straffesak. En mann
ble dømt for overtredelse av straffelov
ens § 198, som lyder slik: For å ha skaf
fet seg utuktig omgang med en annen
ved misbruk av sin stilling som offent
lig tjenestemann eller som ansatt ved
sykehus, kursted eller pleiehjem, eller
ved misbruk av den stilling han sto i til
vedkommende som dennes lege, sjele
sørger, lærer, foresatte forpleier eller
tilsynsfører.

Grunnlaget for tiltalen var følgende for
hold:
I løpet av årene 1995 - 1999 på ulike
steder på Østlandet, skaffet han seg i
sine ansettelsesforhold ved en skole og
kurssenter og en institusjon, ved en
rekke anledninger utuktig omgang med
en kvinne som var elev ved skolen og
bruker ved senteret.

Tiltalte erkjente å ha hatt seksuell
kontakt på kvinnens premisser ved flere
anledninger, men erkjente ikke straffe
ansvar etter tiltalen. Han opplyste i ret
ten at han følte seg presset av fornær-

mede, og at hun ønsket seksuell kon
takt og nærhet fra ham, noe hun mar
kerte ved å opptre utfordrende.

I retten kom det fram at fornærmede
var blitt seksuelt misbrukt av to fettere
flere år før hun ble elev ved skolen.
Dette hadde hun følt behov for å for
midle til noen, og dette førte til den
tette kontakten med tiltalte.

Etter skoleåret 1995 - 1996 flyttet
fornærmede tilbake til sitt hjemsted, og
ble senere bruker ved institusjonen. Da
var tiltalte ansatt der, og de fortsatte
sin kontakt både på arbeidsstedet, i til
taltes bolig og i fornærmedes bolig ved
internatet.

Forholdet ble kjent ved at fornær
mede betrodde seg om et annet for
hold til en ansatt ved samme institu
sjon, og som følge av dette ble også
tiltaltes forhold til fornærmede kjent, og
som følge av dette ble han bedt om å
avslutte sitt arbeidsforhold der.

Det kom også fram at denne institu
sjonen påla vedkommende å informere
sine framtidige arbeidsgivere om årsa
ken til oppsigelsen.

Aktor la ned påstand om ett års feng
sel, herav 6 måneder betinget, med to
års prøvetid, samt betale saksomkost
ninger etter rettens skjønn.
Fornærmedes bistandsadvokat la ned
påstand om erstatning begrenset oppad
til 75.000 kr. Forsvareren la ned på
stand om frifinnelse, subsidiært at til
talte ble ansett på mildeste måte.

Retten fant at tiltalte i sin stilling ved
skolen i den perioden fornærmede var
elev der, hadde misbrukt sin stilling iflg
straffelovens §198, men ikke i den tid
han var ansatt ved institusjonen. Han
ble dermed dømt for dette, men i for
mildende retning ble det lagt vekt på
at han ikke tidligere var straffet, og at
han gjennom sine forklaringer hadde
bidratt til oppklaring av det straffbare
forholdet han ble dømt for.

Dommen ble da satt til 90 dagers
betinget fengsel. Kravet om erstatning
ble ikke tatt til følge, selv om vilkårene
for erstatning var tilstede. Ut fra sakens
spesielle omstendigheter ble det heller
ikke ilagt saksomkostninger.

Iskrivende stund vet vi ikke om noen
av partene vil anke dommen.

STRENGERE SIKKERHETSRUTINER
- skaper nye utfordringer

for funksjonshemmede flypassasjerer

14

Terrorangrepet på USA
den I I. september har
resultert i økt sikkerhets
kontroll på verdens fly
plasser. Dette har medført
at flypassasjerer med
funksjonshemninger nå
møter nye problemer.

Nye og mer rigide rutiner for sikker
hetskontroll ved flyplassene har skapt
nye utfordringer for rullestolbrukere
og andre brukere av tekniske hjelpe
midler.

Dette var tema på et møte mellom
den europeiske luftfartsorganisasjo
nen ECAC og European Disability
Forum (EDF) den 24. og 25. okto
ber. Der ble det informert om at man-

ge flyplasser ønsker strengere kon
troll av tekniske hjelpemidler for
funksjonshemmede flypassasjerer,
som rullestoler o.l.

EDF har tidligere uttrykt bekym
ring for at passasjerer, som for ek
sempel bruker elektrisk rullestol må
flyttes over i flyplassens egne manu
elle stoler, mens deres egen stol blir
røntgenundersøkt. For enkelte kan
dette oppfattes som forskjellsbehand
ling og uverdig.

Alternativ
sikkerhetskontroll

Derfor har forslag om å ha en alter
nativ sikkerhetskontroll for brukere
av tekniske hjelpemidler blitt frem
met fra EDFs side. I dag finnes det
allerede spesielle systemer for kon-

troll av synshemmede passasjerer.
EDF mener det beste ville være å ut
vide dette systemet til også å omfatte
andre funksjonshenminger.

Ønsker din
kommentar

Det er viktig at også norske flypassa
sjerer med funksjonshenminger kom
mer med sine tanker om dette, slik at
EDF får bredest mulig grulmlag når
de skal svare på ECACs initiativ, sier
Rudolph Brynn, internasjonal konsu
lent i FFO.

EDF samler nå kommentarer fra bru
kerne og innspill kan gis til Rudolph
Brynn, tlf 22 79 91 26.

FRA FUNKSJONSHEMMEDE I EUROPA, FFO
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I!ml Nytt fra Norges Døveforbund:
C1illiJ Referat fra møter i forbundsstyret og/eller arbeidsutvalget

Det var møte i AU 25. september
200 l på forbundskontoret i Asker. Til
stede var Sonja Myhre Holten, Hanne
Berge Kvitvær og Sissel Gjøen.

Godkjenning av inn
kalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble
godkjent.

Godkjenning av referat
fra AU-møte nr. 5/0 I og

6/0 I
Vedtak: Referat fra AU-møte nr. 5/

Ol og 6/01 ble godkjent.

Mottatt arv og gaver
Fra Marta og Adne Skeies dødsbo er
det mottatt kr. 22.137,61.

Vedtak: Beløpet fordeles likt mel
lom foreningsfondet og driftsfondet.

Orienteringssaker
a) Fra statsministerens kontor er det
kommet svar på vårt brev vedrørende
tegnspråk som offisielt språk. De vi
ser til at saken nå behandles i KUF.

b) Fra Norsk Lotteridrift har vi
mottatt en oversikt over innspilte mid
ler på spilleautomatene ved Rimi
Steinsviken. NDF er tilgodesett med
kr. 5.239,15 for august 2001.

c) Det er mottatt møtereferat ved
rørende SMS lotteriet.

d) Brev fra Sigmund Halle Berg
vedrørende Cl

ROMERIKE DØVEFORENING

Julebord
i Romerike Døveforening

lørdag 1.12.01 i Løken Grenda-
huset.

Ikke medlemmer kr. 150,
RDF medlemmer kr. 100,
Påmelding: Kari Helgesen,

ttlfnr. 67 90 02 68. Siste frist
28. november.

Velkommen med godt humør!
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e) Innkalling til styremøte
Designtrykkeriet AS 20.09.01

Vedtak: Tas til orientering.

Styre for Døves Video
Det vises til sak 49/00 b (forbunds
styremøte) hvor det oppnevnes nytt
styre for Døves Video. Styret er fort
satt ikke komplett, og to personer vil
forespørres.

Vedtak: AU oppnevner Bjørn Mel
bye, Ragna Berget Jørgensen og Gun
nar Hansen til styret for Døves Vi
deo. Det vil bli oppnevnt ytterligere
to personer til styret.

Gave til WFDs 50 års
jubileum

WFD feirer 50 års jubileum i Roma
28. - 29. september. Hanne Berge
Kvitvær og Sissel Gjøen represente
rer NDF. WFDs sekretariat har sendt
ut en anmodning om at de ønsker
pengegave fremfor "ting".

Vedtak: AU har stor forståelse for
ønske om pengegave og bevilger kr.
2.500,- i gave til WFD.

Oppnevning av styre
for Stiftelsen Norsk

Døvehistorisk Museum
NDF skal oppnevne 3 representanter
til stiftelsens styre, mens Norsk Døve
historisk Selskap og Trondheim
Kommune oppnevner de to øvrige.
AU er gjort kjent med at Siv Mittet
trekker seg etter 4 1/2 år som leder.
To av styremedlemmene tar gjenvalg.
Morten Kokaas er kommunens repre
sentant og Thorbjørn 1. Sander er
NDHS s representant.

Vedtak: AU oppnevner Sissi Urgård,
Torfinn Trondsen og Signe S. Bekk-

Julegudstjeneste i
Bodø Domkirke

fredag 9. desember kl. 11.00, av
døveprest Bjørn Joh. Sørensen og
kapellan Bjørg Torsteinsen. Vi øn
sker alle hjertelig velkommen.

vik til styre for Stiftelsen Norsk
Døvehistorisk Museum. Styre
perioden er 4 år, og styret konstitu
erer seg selv. Siv Mittet takkes for
sin innsats.

Vedrørende leieavtale
for 2. etg. av Rødbygget
Møller kompetansesenter sier opp sin
leieavtale med NDF gjeldende fra
01.01.02. Trondheim kommune åp
ner sitt rådgivningssenter i Rødbygget
01.10.01 og bekrefter at de vil drive
senteret videre i Rødbygget og dekke
de leiekostnadene dette vil medføre.
De har også sagt seg interessert i å
leie lokalene i l. etg. (kjøkken/cafe).

Vedtak: AU godkjelmer oppsigelsen
fra Møller kompetansesenter, og det
vil bli inngått en avtale med Trond
heim kommune. Ragna Berget Jør
gensen følger opp arbeidet med stat
lig stqtte til museumsdelen.

Eventuelt
a) Hanne Kvitvær og Sissel Gjøen
representerte NDF på seminar om
nettverksarbeid om tegnspråk
utdanning. AU vil følge opp med et
brev til Sektorstyret Hørsel for å klar
gjøre noen prinsippielle forhold. Først
og fremst kravet om 20 vekttall tegn
språk for lærere som skal undervise i
L97, dernest avklaring av ansvarsfor
hold tilknyttet døvelærerutdanningen,
samt utdanning av tegnspråklærere.

b) Vedrørende leieavtale med Oslo
Døveforening. NDF er bedt om å
betale leie for juni, juli og august på
grunn av møbler som ikke var fjer
net. Etter forhandlinger mener ODF
at NDF skal betale for juni og juli.
AU mener dette er urimelig også
fordi Det Norske Tegnspråkteateret
flyttet inn i lokalene i juni. AU ber
om en løsning i samarbeid med
DNTT.

c) Det vises til sak 59/02 (AU).
NDF er representert i brukerrådet ved
Vestlandet kompetansesenter ved
Hanne Berge Kvitvær og Thorbjørn
1. Sander.
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Lokalisering av
Det Norske Tegnspråkteater

16

Gleden bør være stor i døve
samfunnet. En mangeårig kamp om
å få et permanent profesj onelt
tegnspråkteater har ført fram. Vi som
har vært med fra begynnelsen ide1me
prosessen er glade for at døve ende
lig har fått et rettmessig kulturtilbud
på eget språk. Teatret har vist sin ek
sistensberettigelse gjennom prosjekt
perioden både ved kunstnerisk høy
kvalitet på oppsetningene og gjennom
det publikumstall som teatret kan vise
til. Gleden er derfor stor når budsjett
innstillingen viser politisk vilje til å

Ny utgave kommer ut rundt årsskif
tet. Alle innkomne meldinger om ny
adresse, ttlf. nummer osv. blir nå lagt
inn i den nye katalogen. Du kan
fortsette å sende meldinger fram til I.
desember 200 I. Bruk skjemaet på side
223 i Teksttelefonkatalogen 2000.
Både du og nye teksttelefonabon
nenter kan sende melding til
Teksttelefonkatalogen, Postboks
3171 Årstad, 5829 Bergen, eller
over telefaks 55 29 77 89. E-post:
runea@designtrykkeriet.no.

Konkurranse:

Beste forside!
Vi innbyr til en konkurranse, der
leserne sender inn forslag til hvor
dan forsiden til neste utgave av tekst
telefonkatalogen skal se ut. Alle for
slag tas med til vurdering: Tegning,
maleri, fotografier eller noe annet.

Det forslaget som eventuelt blir brukt,
honoreres med kr 1.000,-. Forslag
sendes tilDesigntrykkeriet AS,
Postboks 3 171 Årstad, 5829 Ber
gen, innen I. desember 200 I.

gi teatret økonomiske betingelser som
virkelig er til å leve med.

Noen av oss har ment at det beste
for teatrets utvikling er at det knyttes
til Al og det miljøet som er der. Det
har vært godt ment! At andre mener
noe annet respekteres fullt ut. Vi er
for små til å bli splittet aven sak om
lokalisering som er underordnet i den
store sammenhengen - nemlig at vi
har fått et teater.

Det har vært mye fokus på lokali
seringen fra forskjellige hold (jfr.
underskriftskampanjer både før og
etter budsjettinnstillingen.) Har man
fokus på noe, kan andre viktige sa
ker forsvinne, eller i beste fall komme
i bakgrunnen og ikke oppdages før
det er for sent.

Etter min mening synes jeg det er
mer alvorlig at teatret skal legges inn
under Riksteatrets administrasjon og
styre. Med denne styringen av teatret
står døvesamfunnet og Norges Dø
veforbund i fare for å miste den sty
ring og innflytelse som er nødvendig

ÅRSFEST!
Stavanger Døveforening holder

årsfest på Sjøhusene
Fredag den 14/12-2001 kl

19.30
Pris: medlemmer: kr. 300,

ikke medlem: 400,
Påmeldingsfrist: 29/11-2001
NB! Bindende påmelding til:

Tore Djuvik, faks 51 89 31 03
eDer e-mail:

todjuvik@online.no
Påmeldingen må inneholde

navn og adresse fordi faktura
blir sendt i post etter at påmel

dingsfristen er ute.

og naturlig for et teater som skal ut
vikles på kulturens og døve
samfunnets premisser.

For meg kan Det Norske
Tegnspråkteater gjerne lokaliseres til
Oslo - teatret skal være et turneteater
og skal fortsatt være hele "døve-Nor
ges" teater.

Synd er det etter min mening at
døve selv kan miste muligheten til å
styre utviklingen av sitt eget teater.
Jeg ønsker Det Norske Tegnspråk
teater lykke til med det viktige ar
beidet for å videreutvikle en del av
kulturtilbudet for døve.

PER OVE NVBRÅTEN

JULEBORD
Trondheim Døves il. arr. julebord
i døveforeningens lokale lørdag
den 8. desember 2001 kl. 18.00

MENY: ribbe, medisterkake,
julepølse og grønnsaker (serveres

to ganger)
Kaffe og Kaker etter middag.

Utdeling av hedersbevis for 25
og 40 års medlemskap.

Premieutdeling til de beste
idrettsutøverne i 200 I

DANS - MUSIKK

LOTTERI

Entre: kr. 100,- medlem
Kr. 150,- ikke medl.

Påmeldingsfrist: 5. desember.
Påmeldingenr bindene.

Påmelding til: Trondheim Døves
Idrettslag, Eirik Jarlsgt.2, 7030
Trondheim, tlfnr: 72 58 18 15

Alle er hjertelig velkommen til
julebord og sosialt samvær

ARR.STYRET
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Familieframsyning
tolka for døve 
"PINOCCHIO"

Ein ny, norsk familiemusikal av Klaus
Hagerup med musikk av Guttorm

Guttormsen, bygd på den klassiske historia
om PINOCCHIO av Collodi, har snart
premiere på Det Norske Teatret. Som

Pinocchio, den vesle dokka som får lang
nase når han lyg, møter vi 0yunn Bjørge,

Gepetto blir spela av Harald Heide-Steen jr.

Denne vakre familiemusikalen blir, i
samarbeid med Norges Døveforbund,

tolka for døve:
laurdag 1. desember kl. 18:30

(NB merk tida)

Vi har halde av ein kvote billettar plassert
etter avtale med tolkane. Desse plassane er

ikkje lagt ut for fritt sal, men kan reserverast
gjennom marknadsavdelinga!

Kontakt oss seinast 26. november

Det blir høve til å møte tolkane i foajeen, 2.
høgda frå kl. 18:00. Der vil dei gjere greie
for evt. spesielle teikn som dei vil bruke.

Billettbestilling: Marknadsavdelinga
tlf.: 22 47 38 00

(sentralbord kl. 9-15),
telefaks 22 33 65 28

E-post: marknad@detnorsketeatret.no

Hugs å melde frå at du ønslqer plassar
reservert for døve.

Billettpris med grupperabatt er kr. 140 pr.
billett (ordinær pris er kr 160)

Hjarteleg velkommen i Det Norske Teatret!
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Familieforestilling
tolket for døve

"Folk og røvere i
Kardemomme by"

Nationaltheatret er glade over å kunne by på
et gjensyn med Thorbjørn Egners udødelige
historie om Folk og røvere i Kardemomme

by. I regi av Aleksander Mørk-Eidem skal et
topplag av skuespillere gestalte røver, dyr,
strenge tanter og snille politimenn i Egners

egen scenografi.

Forestillingen blir tolket for døve
onsdag 16. januar kl. 19.00

Billettene må bestilles innen 16. desember 
hentefristen er 7. januar.

Billetter er holdt av, husk å oppgi at det
gjelder reserverte billetter for døve.

Telefonbestilling på telefon 815 00 811
telefaks 22 00 16 90

Gruppebestilling:
telefon 22 00 14 00
telefaks 22 00 16 86

Billettkontoret
er åpent mandag til fredag klokken 09.30 

19.30. Lørdag klokken 11.00 - 18.00

Billettpriser:
Hovedscenen: 170 til 230 kroner

Moderasjoner:
For grupper på minimum 20 personer gis

gruppemoderasjon på ca. 20 prosent
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«Ingen harfortalt 111eg ...» Førskolelærer med
tegnspråkkompetanse

18

I mange organisasjoner har temaet
informasjon handlet om noe konflikt
fylt. Å få til god informasjonsflyt er
noe folk sliter med i svært mange sam
menhenger.

Informasjon er et ledelsesansvar.
Det vil si at det er leders ansvar å
sørge for at det foregår god
informasjonsutveksling i organisasjo
nen.

Leders informasjonsansvar tolkes
ofte som at leder er den som har an
svar for å gi informasjon. Dette er en
foreldet oppfatning!

Tidligere kunne informasj ons
strukturen i en organisasjon se slik
ut:

Leder var den som mottok signaler
utenfra, tolket dem inn i virksomhe
tens situasjon og som så ga informa
sjon og sine egne meldinger iml i or
ganisasjonen. På mange måter var
dette et vertikalt enveissystem: infor
masjonen kom fra toppen og spredte
seg ned i organisasjonen.

Heldigvis har utviklingen løpt fra
en slik måte å fungere på. Oppfat
ningen av ledelse har endret seg og
vi har fått et kommunikasjons
samfunn som har ført til at informa
sjon nå sendes på kryss og tvers.

Informasjonsstrømmen i en mo
derne organisasjon kan derfor fram
stilles slik:

Dette gir en stor grad av
likeverdighet i informasj ons
sammenheng. På naturlig, ikke-hi
erarkisk måte flyter informasjon fram
og tilbake i naturlige nettverk. Sam
tidig gir denne situasjonen oss alle et
mye mer likeverdig ansvar i
informasjonssammenheng.

Slik må det fungere i en moderne
organisasjon. Likevel vil det i mange
av oss henge igjen gamle holdninger
når det gjelder informasjon. Vi ven
ter at noen skal fortelle oss .... Det
betyr at ledelsen skal komme til meg
og si ....

Det er et ledelsesansvar i vår sam
menheng å sørge for etablering av
informasjonssystemer og -kanaler
som gjør informasjonsutveksling lett
og effektiv.

Etableringen av et intranettsystem
i stiftelsen er et tiltak i den sammen
hengen.

Imidlertid må to informasjonsregler
gjelde for oss alle:

• Enhver som har informasjon
som en tror kan være nyttig for
noen andre, har en plikt til å gi
den til dem.

• Enhver som har behov for in
formasjon på ett eller annet
område, har en plikt til å søke å
få tak i denne informasjonen.

Når en slik informasjonstenkning
får gjennomsyre vår organisasjon og
den enkelte tar dette informasjons
ansvaret, vil vi ha gode forutsetnin
ger for å lykkes med de krevende ut
fordringene som ligger i dette med
informasjonsflyt.

GUNNAR DEHLI

Av og til finner vi i redaksjonen

at noen har skrevet interessante

artikler eller innlegg, og denne

gangen har Gunnar Dehli vært

frampå med interessante tanker

i Oss i Mellom. Vi har fått lov å

bruke hans manus, og takker for

det! Red.

KARMØY KOMMUNE
(RUSVIK NATURBARNEHAGE)

100 % stilling forn snarest og forelø
pig tom 31.07.02 (st.nr. 01/04292)

Krav til søker:
- førskolelærerutdanning
- tegnspråkkompetanse
- like natur og uteliv
- samarbeidsvillig og fleksibel
- like utfordringer

Barnehagen er en foreldredrevet an
delsbarnehage med 3 avd. for barn i
alderen 0-6 år. Det er også en forsterket
barnehage for døve og hørselshemme
de barn. 5 av de ansatte tar utdanning i
tegnspråk.

Ansettelsen er på kommunale vilkår.

Lønnsplassering: St.kode: 6709,
Itr. 25-33

Kontaktperson: styrer Shoshi Sæbø, tlf.
52850206

Søknadsfrist: 15.12.0 I

Søknad sendes: Karmøy kommune,
skole- og kulturetaten, Rådhuset
4250 KOPERVIK

KOMMER
18. DESEMBER

Vi gjør oppmerksom på
at på grunn av forhold
vi ikke har kontroll over,
kommer neste num
mer av Døves Tids
skrift ca den 18. de
sember. Det vil såle
des bare bli utgitt 21
nummer i 2001. red.
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PROGRAM 23.1 I - 31.12
Hedmark

Alle døveforeningens møter på Døve
senteret. Alle pensjonisttreffene holdes kl.
11.00 på Hamar Helse- og Velferdssenter.
DESEMBER
08. lø: 75 års jubileum. Døveforeningen
20. to: Storhamar kirke i Storhamar

Oppland
NOVEMBER
24.1ø: Hyggesamvær m/konkurranse. Sted?

Romerike
NOVEMBER
28. on: Trekning av julelodd
DESEMBER
12. on: Hyggekveld med julegrøt

Oslo
Oslo Døveforening. Sven Brunsgt. 7, 0166
Oslo. ldf. 22 20 54 08. fax: 22 I1 23 21.
Kursavd. teksttlf. 22 20 49 03. Kontortid:
Mann. -fred. 10.15.

Ringerike
Når det gjelder turer eller arrangemen
ter. er det Mona Britt Pettersen ttlf/fax
32 12 41 36 i kulturkomiteen som skal
kontaktes.

Vestfold
Pensjonist/uføregruppen holder sine mø
ter hver 3. tirsn. i måneden på Døvesen
teret (noen ganger privat. hos en av
gruppens medlemmer) kl. 12.
NOVEMBER
24.: ;juleverksted. døvesenteret kl. 12

Telemark
NOVEMBER
30. fr: Bingokveld
DESEMBER
08. lø: julebord
14. fr. juleandakt
21. fr. Medlemsmøte

Aust-Agder
Døveforeningen har åpent i Kilden hver
14. dag: 2). november.

Vest-Agder
Organisasjonssekretær har sluttet Ny
kontortid er: Torsdager kl. 19-22. Tekst
telefon/telefon J8 04 77 47 På Døvesen
teret på Dvergsnestangen. Dvergsnesvei
en 50 I. 4639 Kristians~nd. p'ostadresse:
Kristiansand Døveforening. Postboks 1122
Lundsiden. 4602 KRISTIANSAND. Døvefore
ningen har åpent hver torsdag fra kl. 19.
Adresse: Døvesenter "Solheim~. Dverg
snestangen 501. 4639 KRISTIANSAND

Stavanger
Døveforeningen har åpent hus torsdager
fra kl. 19.
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Haugaland
Døveforeningen holder åpent hver onsdag
fra kl. 19 til kl. 23.

Sunnhordland
Sunnhordaland Døveforening og Stord
Døvesportklubbs møtested holdes åpent i
Stord Kulturhus i 2. etg. rom nr. I fra kl.
12 til ,ca. kl. 16.

Bergen
Kontortider: Mandag. tir. ons. fred kl. 09
- IlJO. Torsdag: 14 - 21. Tlf. 55 32 83
21. Td!.: Kontor 5S 32 79 16.
DESEMBER
I. lø: juleverksted Barneutvalget
4. ti: julebord - ute. Pensjonistgruppen
8. lø: julebord Bergen DøveforeniJig
10. ma: Medlemsmøte 'Bergen Lokallag av

NDHS

Møre og Romsdal
Kontortid for velferdssekretæren: Mandag
kl IU; IS. Onsdag kl. IU-15. Kontortid for
org. sekretæren: Onsdag kl. U73U-16,
Fredag kl; U7.3U-15.3U og kl. /8-11.
faxnr: IU 15 4169. Ttlfnr: IU 146164.

NOVEMBER
27. ti: Moldegruppa har møte iBlindefor

bundets lokaler iHamnegt. kl. 18.30
28. on: Åpen kirke i Volsdalen kl. 11.00-

14.00
29. to: Kristiansandgruppa har møte
29. to: Døveforeningen åpen kl. 19.00
DESEMBER
08. lø: Døveforeningen har JULEBORD
12. on: Pensjonistene har møte kl. 11.00
19. on: Åpen kirke i Volsdalen kl. 11.00 -

14.00

Trondheim
Kontortid: Onsdager: kl. 8-15 og kl. 19
21. Torsdager: kl.
Se oppslag i døveforeningen
NOVEMBER
23. fr: Dameforeningen. Årsmøte
24. lø: Rødbygget stengt
24. lø: Basar j Døveforeningen
25. sø: Døvehytta
27. ti: Pensjonistgruppen kl. 10
27. ti: Bridge
30. fr: Døveforeningen. temakveld: "lov

forslag og gjennomgåelse av bud
sjettforslaget"

DESEMBER
OI. lø: Rødbygget
02. sø: Gudstjeneste kl. I1
02. sø: Døvehytta
04. ti: Døves Menighet Hyggetreff kl. 10
OS. on: Kontaktklubben for Døvblinde
07. fr: Dameforeningen: julemøte
08. lø: Rødbygget
08. lø: Adventverksted m/grøt kl. 14.00 

17.00
08. lø: Døves Idrettslag: julebord -Døvefo-

reningens lokale kl. 19
09 .sø: Døvehytta
Il. ti: Pensjonistgrupen julemøte kl. 10
Il. ti: Bridge. julebord.

14. fr. Døveforeningen. julegløgg. Siste
åpningsdag før jul.

IS. lø: Rødbygget
16. sø: Tegnspråk-konsert i Døvekirken kl.

18
16. sø: Døvehyua

Nord-Trøndelag
Velferdssekretær: Grethe Norøm Spolen.
Kontorfellesskap med HO, Industriveien
I. 7715 Steinkjer, tirsdager kl. IU.3U 
IHU: Ttlf 74 149171.

Hovedforeningen: levanger Bo- og akti
vitetssenter. Skognseuene Cafe i Skogn.

Avd. Sør, Stjørdal: Hyggekvelder i lHl
lokale (kjellerstua) i Yrkesv. 6, Stjørdal,
fredager fra kl. 19 fredager følgende
datoer: JU. november. N. desember:
julebord

Nord Trøndelag døveforening avd. Nord:
Hyggekvelder i lokalene i Strandv 14 A,
77fl Steinkjer torsdager kl 19. UU, tors
dager følgende datoer: 13. desember:
juleavslutning.

Døvblittgruppa i Nord Trøndelag Døvefo
rening
møtes på BreidablikkKafe på Steinkjer
lørdag Ol. desember kl. 12.00 -juleavslut·
ning

Tromsø
Lørdagskafeen er åpen fra kl. 12 til kl. 16.
Tromsø og Omegn Døveforening
NOVEMBER
24. lø: lørdagskafe
DESEMBER
OI. lø: Lørdagskafe
04. ti: Hyggekveld
7-9. juletreff og organisasjonskurS i SAS

Radisson hotell. Gjesteforelesere:
Knut Nilsen - Døves Jylkeslag
Troms. Oddlaug Kjølleberg

08. lø: lørdagskafe . julebord kl. 19.00
IS. lø: lørdagskafe

TEGNSPRÅKLIGE
HOMØOPAT

Eltorn Henry
Tekst tlf 33 46 48 22

oticon
Fred. Olsens gate 6 O/52 Oslo

Postboks 404 Sentrum OI03 Oslo
Tlf: 23355900 Fax: 23 35 59 10

E-post: info@oticon.no
'nternett: www.oticon~no

GUDSTJENESTER
OSLO

DESEMBER
02. I.søndag i advent: Gudltjeneste kl.

11.00. Presentasjon av nye kon·
firmanter. Døvekapellan Trine Ytre·
Arne, døveprest Roar Bredvei og
døvekateket Øyvind Aspen

16. sø: lysmesse kl. 18.00. Døvekapellan
Trine Ytre-Arne og døvekateket
Øyvind Aspen

24. julaften: julaftengudstjeneste kl. 12.
på St.h.hjemmet. Døvekateket
Trine Ytre·Arne

24. julaften: julaftengudstjeneste kl. 15,00
i Døvekirken. Døveprest Roar
Bredvei.

24. julaften: julaftengudsqeneste kl. 17.00
på Hjemmet for døve. Døvekapel
Ian Trine Ytre-Arne

25. juledag: juledagsgudsqeneste kl. 11.00
i Døvekirken. Døvekapellan Inger
Hvindenbråten.

29. lø: 5. juledag. Barnejuletrefest kl.
18.00 iDøvekirken. Døvekapellan
hine Ytre-Arne. Døvekateket
Øyvind Aspen:

JANUAR
04. fr: Voksenjuletrefest kl. 18.00 i Dø

vekirken. Døveprestene i Oslo.
Arr: Menighetsrådet og menighe
tens ansatte.

BERGEN
Døves menighet i Bergen har ny kontor
tid:
Mandag, tirsdag. torsdag og fredag: 10 
14. Onsdag: 12 -IS.
NOVEMBER
27. li: Konows senter kl. ".00. Andakt

v/lars Hana.
DESEMBER
02. sø: Bergen døvekirke kl. 11.00. Fa

miliegudstjeneste vllnger Hvin
denbråten.Utdeling av «Min kir
kebok». Offer til menighetens
barne- og ungdomsabeid. Natt
verd. Kirkekaffe.

MØRE BISPEDØMME

NOVEMBER
25. sø: Bergmo kirke. Molde. Gudstjenes.

te v/Odd Erling Vik Nordbrønd.
28. on: Volsdalen menighetshus kl. 11.00

- 14.00. Åpent hus.
DESEMBER
02. sø: frei kirke kl. I LOO. Familieguds

tjeneste v/Odd Erling Vik Nord·
brønd.

HJEMMET FOR DØVE
NORDSTRAND

ønsker velkommen til hyggete onsdager
kl. IIJO:
Misjonskveld mandager kl. 18.00.
Torsdag 6. desember kl. 18.00: Advent
gudstjneste på CSS med felles kveldsmat.
Conrad Svendsen Senter. Solveien 117/
119. Nordstrand, ønsker velkommen til
hyggete onsdager kl. fIJO.
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Fomundsleder
Sonja Myhre Holten
General Birchs gate 302, 0454 Oslo
Teksttelefon 22 60 63 50
E-post: smyhreh@chello.no

NDFs Internett-adres
se:

E-post: norgesdoveforbund @eli.net
www.deafnet.no

Viktige
adresser:

NORGES DØVE-UNGDOMSFORBUND (NOU)
Adr. og tlf. + fax sorn NOF

NORGES FUNKSJONSHEMMEDES
IDRETTSFORBUND
Døveidretten: Serviceboks l,
Ullevål stadion, 0840 Oslo
Ttlf. 21 029489 Tlf. 21 029000
Fax 21 02 94 81

NDFs enheter:
DøvES TIDSSKRIFT

Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 'Årstad, 5829 Bergen
Tlf. 55 20 77 88, ttlf. 55 29 31 25
Fax 55 20 77 89
Redaktør: Erling Jacobsen

DESIGNTRYKKERIET AS
Klaus Hanssensvei 22
Postboks 3171 Årstad, 5829 Bergen
Tlf. 55 20 77 88 - tt1f. 55 20 I1 I1
Fax 55 20 77 89
Daglig leder. Rune Kvalheim

DøvES VIDEO
3570 Ål
Tlf. 32 08 26 50 - ttlf 32 08 26 51
Fax 32 08 26 52
Daglig leder. Ivar Sletto

ÅL FOLKEHØYSKOLE OG
KURSSENTER FOR DøvE

3570 Ål
Tlf. 32 08 26 00 - ttlf. 32 08 26 Ol
Fax 32 08 26 02
Rektor: Per Ove Nybråten

NDFsseksjoner:
DØVBUTISEKSJONEN
Adr. og tlf. + fax SOm NOF
Leder. Turid Trollsås

Medlems
forenjnger:

ØSTFOLD: ,Østfold' Dqveforening, Postboks
2090 Høyden, 1520 Moss.

HEDMARK: Hedmark Døveforening. Leder:
Arne Olsen, Fredvang alle 21, 2321
Hamar, lIlf. 62 52 89 04.

OPPLAND: Oppland Døveforening. Leder.
Knut Hølen, Hølenveien 57, 2625 Fåberg,
lIlf. 61 26 12 31. Fax: 61 262820.

ROMERIKE: Romerike Døveforening. Leder.
Kåre M. Helgesen, Blåstjerneveien 2, 1475
Finstadjordet, lIlf. 67 90 02 68.

OSLO: Oslo Døveforening. Sven Brunsgt 7,
0166 Oslo. Ttlf. 22 20 54 08. Fax: 22 I1
23 21. Kursavd. teksttlf. 22 20 49 03.
Kontortid: Mand.-fred. 10-15.

DRAMMEN: Drammen Døveforening. Rådhus
gt. 1,3016 DrammenJtlf. 32 83 99 Il.
Fax: 32 83 99 41. Leder: Rolf Hansen,
Heiaterrassen 12 O, 3018 Drammen, ttlf.
32 89 1846.

RINGERIKE: Ringerike og Omegn Døvefore
-ning. Leder: Inger Marie Lizama, Odvar
Solbergsv. 40, 0970 Oslo, ttlt 22 10 59
85, fax: 22 10 37 18.

HAlliNGDAl.: Hallingdal Døveforening, Post
boks 57, 3570 ÅL Leder: Birgit Hagerup
sen, Bergliveien 1,3570 Ål, ttlf. 32 08 29
Ol

VESTFOLD: Vestfold Døveforening. Leder:
Karin Syvertsen, Adalsveien 33, 3185
Horten, tt1f. 33 08 20 47.

TElEMARK: Telemark Døveforening, Tor
denskjoldsgt IS, 3911 Porsgrunn. Tlf.: 35
55 30 84. Leder: Bjørn Arnesen,
Saturnvegen 46, 3942Skjelsvi~. Ttlf. 35 51
4542.

AUST-AGDER: Aust-Agder Døveforening, Le
der: Aud Grut-Løvig, Dyrefaret 5, 4844
Arendal.

VEST-AGDER: Kristiansand Døveforening, Post
boks 1111 lundsiden, 4687 Kristiansand.
Ttlf. 38 04 77 47. Fax: 38 043784. Leder.
Erik Gundersen, Gillsv.eien 29, 4633
Kristiansand.

SANDNES: Sandnes Døveforening, Postboks
m, 430JSandnes. m. 51 570276, lIlf.
arb. 51 858742, fax. 51 575989. Leder:
E1dri Ødegård, 5keiangt. 14, 4306 Sand
nes. Ttlf./t1f. 51 67 02 95

STAVANGER: Stavanger Døveforening, Sau
dagt Il, 40llStavanger. Ttlf. og fax: 51
53 38 81. Leder. Hedvig Sinnes.

NORD-ROGALAND: Haugaland Døveforening,
besøkadr: Haugeveien 35, Postboks 511,
SJOI Haugesund. Fax: 52 715824. Leder:
Inger Knutsen, Olav Aukrustsgt. 7a, 5537
Haugesund, lIlf. 52 72 45 31.

SUNNHORDLAND: Sunnhordland Døvefore
ning, Postboks /119 Heiane, 5406 Stord.
Leder. Torgeir Maldal, Birkeland, 4200
Sauda, lIlf. 52 78 36 65.

NORDHORDLAND: Bergen Døveforening. Kal
farveien 77, 5018 Bergen. Tlf. 55 32 83
21, teksttlf. 55 32 79 76, telefaks: 55 31
II 88. leder. Arne Nesse, Hj. Brantingsvei
59, 5143 Fyllingsdalen, lIlf. 55 16 34 27.

SOGN OG FJORDANE: 50gn og Fjordane
Døveforening. Leder. Randi Bydal, Foss
heimbakken 8, 6800 førde, lIlf. 57 82 39
79.

MØRE OG ROMSDAl.: Høre og Romsdal
Døveforening, Katevågen l, 6015 Ålesund.
Ttlf. 70 1462 64. Fax: 70 1541 69. Leder:
Lorents Ness, Røsslyngveien 2, 60 Il
Ålesund, lIlf. 70 14 31 84.

TRONDHEIM: Trondheim Døveforening, Eirik
Jar/sgt.l, 7030 Trondheim. Ttlf. 73 53 19
OI. Medlems-ttlf. 73 52 13 99. Fax: 73 53
50 OI. Leder. Signe J. Bekkvik, Torvtaket
30, 7075 Tiller, ttlf. 72 88 95 05.

NORD-TRØNDELAG: Nord-Trøndelag Døvefo
rening, velferdsekretær ttlf. 74 14 92 71.
Leder. Eli Øvrelid, Njårdsvei 2, 7724
Steinkjer, tt1f. 74 16 97 68.

HELGELAND: Helgeland Døveforening. Leder:
Turid Mjønes, 8615 Skonseng, tt1f. 75 14
82 94.

SAlTEN: Salten Døveforening. Leder: Her
bjørg Hansen, Fredenborgsvn. 45 a, 8003
Bodø, ttlf. 75 522020, fax 75 52 28 57.

NARVIK: Narvik og Omegn Døveforening.
leder: Karl' Lundqvist, Hagebakken 4 B,
8514 Narvik, ttll. 76 94 71 70.

HARSTAD: Harstad Døveforening. Leder: Ole
Madsen; Jota 19, 9~ 15 Harstad, lIlf. 77 01
52 Il

TROMSØ: Tromsø og_Omegn Døveforening.
Parkgt 8, 9008 Tromsø. Fax: 77 63 73
Il. Leder. Helene Henriksen, Parkgt. 8,
9008 Tromsø, tt1f. 77 68 00 78.

Foreldre
forenjnger:

ØSTFOLD FORELDREFORENING FOR HØR
SElSHEMMEDE BARN: Leder: Sixten Karls
son, Norbergvn. 41, 1738 Borgenhaugen.

HEDMARK OG OPPLAND FORELDREFORE
NING FOR HØRSElSHEMMEDE BARN: Idretts
veien 20, 2870 Dokka.

DøvE OG TUNGHØRTES FORELDREFORENING
I OSLO OG AKERSHUS: Leder: Tone-Britt
Handberg, Røykenveien 285, 1389 Heg
gedal.

FORELDREFORENINGEN FOR DøvE FOREL
DRE MED HØRENDE BARN I OSLO OG
AKERSHUS: Leder. Venche Sandvik, Bredo
Stabellsvei 13, 0853 Oslo.

AGDER FORELDRELAG FOR HØRSElSHEMME
DE: Leder: Kristin lilleholt, HBlleheiveien
30, 4640 Søgne.

FORELDREFORENINGEN FOR HØRSElSHEM
MEDE I SØR-ROGALAND: Postboks 1105
Lura, 4301 Sandnes.

HØRSELSHEMMEDES FORELDRELAG, HAUGA·
LAND: Leder. Mads Sørensen, Øygardshau
gen 114,4280 Skudeneshavn, tlf. 52 82 96
68.

SOGN OG FJORDANE FORELDRELAG FOR
HØRSElSHEMMEDE BARN: Leder. Astri
Nesbø, 6777 Stårheim.

NORD-VESTLANDETS FORELDRELAG FOR HØR
SElSHEMMA: Leder. Roar Brunstad, Ska
ret, 6050 Varaldsøy.

SØR-TRØNDELAG FORELDREFORENING FOR
HØRSElSHEMMEDE: Leder. Marit Ingrid
Njaa, Postboks 22, 7400 Trondheim.
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