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Hedmark
Alle døveforeningens møter på Døve
senteret. Alle pensjonisttreffene holdes
kl. 11.00 på Hamar Helse- og Yelferds
senter.

DESEMBER
20. to: Storhamar kirke i Storhamar

Oppland
2002

JANUAR
19. lø: Hyggesamvær på HO-senter på

Gjøvik kl. IS.OO

Romerike
JANUAR
09. on: Hyggekveld
23. on: Medlemsmøte

Oslo
Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7, 0166
Oslo. Tdf. 22 20 54 08. Fax: 22 II 23 2\.
Kursavd. tekstdf. 22 20 49 03. Kontortid:
Mand. -fred. 10.15.

Ringerike
Når det gjelder turer eller arrangemen
ter, er d~t Mona Britt Pettersen ttlf/fax
32 12 41 36 i Rulturkomiteen som ska!
kontaktes.

Vestfold .
Pensjonistluføregruppen holder sine mø
ter hver J. tirsd. i måneden på Døvesen
teret (noen ganger privat, hos .en av
gruppens medlemmer) kl. 12.

DESEMBER
28. fr: juletrefest, Sem samfunnshus kl. 16.

Telemark

DESEMBER
21. fr: Medlemsmøte

JANUAR 2002
04. fr: juletrefest
Il. fr. Medlemsmøte
18. fr. Bingokveld

Kristiansand
Døveforening

Organisasjonssekretær har sluttet. Ny
kontortid er: Torsdager kl. 19-22. Tekst
telefon/telefon 38 04 77 47 På Døvesen
teret på Dvergsnestangen, Dvergsnesvei
en 50 I, 4639 Kristiansand. Postadresse:
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.

Haugaland
Døveforeningen holder åpent hver ons
dag fra kl. 19 til kl. 23.

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

Bergen
Kontortider:Mandag, tir, ons, fred kl. 09
- 13.30. Torsdag: 14 - 2\. Tlf. 5532 83
21. Td!.: Kontor 55 32 79 76.

JANUAR
08. ti: Bergen døvekirke kl. 10.30. Åpen

ki rke v/l.ars Hanaa. .
13. sø:8ergen døvekirke kl. 1\.0"0. Familie

gudstjeneste v/Inger Hvindenbråten.
Offer til KFUK- og KFUM-speidernes
julebukk-aksjon,Kirkekaffe.

15. ti: KonowSenter kl. 1\.00. Andakt v/
Inger Hvindebråten.

MøreogRomsdal
Kontortid for re/ferdssekretæren: Mandag
kl. 10-IHnsdagkl. 10-15. Kontortidfor
org. sekretæren: Onsdag kl. 07.30-16.
Fredag kl. 07.30-1530 og kl. 8-2\. Faxnr:
70 1541 69. Ttlfnr: 70 1462 64.

DESEMBER
.H. rna: julegudstjeneste i Yolsdalenkirke

kl. 14.00 - 15.00
28..to: Ålesund Døves Aktivitetsklubb har

JULE BOWLING

JANUAR
05. lø: julefest i Yolsdalen kirke kl. 14.00
13. sø: Gudstjeneste i Kristiansund
18. fr: TOMBOLA arr: Ålesund Døves Akti

vitetsklubb
20. sø: Tur til Fjellsetra Arr: Barneklubben

i samarbeid med Døves Menighet
24. to: Døveforeningen er åpen
24. to: Romsdal Døvblittseksjon har møte
25. fr: Døveforeningen er åpen
29. ti: Moldegruppa har møte
30. on: Åpen kirke i Yolsdalen kl. Il - 14
31. to: Døveforeningen er åpen

Trondheim
Kontortid: Onsdager: kl. 8-15 og kl. 19
2\. Torsdager: kl.
Se oppslag i døveforeningen

DESEMBER
24. sø: Døves Aldershjem kl. 12. Andakt
24. sø: Døvekirken: Familiegudstjeneste kl.

15. Ofring.

JANUAR 2002
05. lø: Rødbygget
06. sø: -Døvehytta
18. fr. Døveforeningen, medlemsmøte

Nord Trøndelag
døveforening

Velferdssekretær: Grethe Horem Spolen.
Kontorfellesskap med HO, Industriveien
l, 7725 Steinkjer, tirsdager kl. 10.30 
ISJO: Ttlf: 741492 7\.

Tromsø
lørdagskafeen er åpen fra kl. 12 til kl.
16. Tromse og Omegn Døveforening

DESEMBER
31. sø: Nyttårsaften - kl. 19.

JANUAR
05. lø: lørdagskafe
08. ti: Medlemsmøte
12. lø: lørdagskafe
19. lø: lørdagskafe
22. ti: Bingo
26. lø: lørdagskafe

GUDSTJENESTER

Døveprestene i øst
Oslo

DESEMBER
24. julaften:

julaftengudstjeneste kl. 12. på
St.h.hjemmet. Døvekateket Trine
Ytre-Arne

24. julaften:
julaftengudstjeneste kl. 15.00 i
Døvekirken. Døveprest Roar Bred
vei.

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

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

29. lø: 5. juledag. Barnejuletrefest kl. 18.00
i Døvekirken. Døvekapellan Trine
Ytre-Arne. Døvekateket Øyvind As
pen.

TEGNSPRÅKLIGE
HOMØOPAT

Eltorn Henry
Tekst tlf 33 46 48 22

oticon
Fred. Ofsens gate 6 01520sfo

Postboks 404 Sentrum OI 03 Oslo
Tlf: 23 35 59 00 Fax: 23 35 59 fO

E-post: Info@oticon.no
Internett: www.otkon.no

JANUAR
04. fr: Voksenjuletrefest kl. 18.00 i Døve

kirken. Døveprestene i Oslo. Arr:
Menighetsrådet og menighetens
ansatte.

Øvrige gudstjenester
i Distriktet, Østlan

det:
DESEMBER
20. to: julegudstjeneste Nedre Gausen dø

veskole. Døveprest Roar ·Bredvei
og døvekateket Øyvind Aspen

2\. fr. julegudstjeneste kl. 09.30, Myrene
skole. Døveprest Roar Bredvei og
døvekateket Øyvind Aspen

28. fr: 4. juledag. juletrefest kl. 16.00 på
Sem, Vestfold Døveforening. Døve
prest Roar Bredvei

JANUAR
03. to: juletrefest kl. 18.00 iTvedalen,

BJunlanes. Døveprest Roar Bredvei
06. sø: julegudsqeneste kl. 16.00 i Teie.

kirke. Vestfold Døveforening. Dø
~eprest Roar Bredvei

Det sør-Vesten
fjeldske distrikt:
DESEMBER
julaften: Kl. 15.00. Døvekirken, familieguds

tjeneste,

Døveprestene l

vest
Bergen

Døves menighet i Bergen har følgende
kontortider: Mandag, tirsdag, torsdag og
fredag: 10 - 14. Onsdag: 12 - 15.

DESEMBER
14.ma: julaften

- Konows senter kl. 12.00. julaften
gudstjeneste vtl~rs Hana.Offer til
Kirkens Nødhjelp
- Bergen Døvekirke kl. 15.00.
julaftengudstjeneste v/lars Hana.
Offer til Kirkens Nødhjelp

25. ti: I. juledag
Bergen døvekirke kl. 13.00. Andakt
v/lars Hana. Etterpå blir det noe
å bite i og en pral.

28. fr. Misjonsforeningens juleselskap hos
Astrid Tokle. Vågslia 70, kl. 19.00

Møre
DESEMBER
24. rna: julaften. Yolsdalen kirke kl. 14.00.

julaftengudstjeneste v/Odd Erling
Vik Nordbrønd

JANUAR
05. lø: Volsdalen menighetshus. julefest.
13. S9: Gudstjeneste i Kristiansund iOdd er-

ling Vik Nordbrønd.
30. on: Volsdalen menighetshus. Åpent hus.
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Erling Jacobsen

Bums! Så kom jula også i år som en overraskelse på
oss alle. Hvordan er det mulig? Vi har jo gått rundt og
sett juleutstillinger i butikker og gatene er pyntet. Men
hvorfor registrerer vi på en måte ikke at det nærmer
seg jul?

Lever vi for fort? Blir hverdagene forf1atet og alle
dager en grå masse? Får vi så mange inntrykk at
hjernen stenger av for flere inntrykk? Vi kan stille oss
mange spørsmål, men å komme med svar, det er verre.

Egentlig burde vi kunne se at det skjer mye overalt.
11. september 2001 vil i lang tid være en dato alle
husker. Kanskje vil den med tiden bli en merkedag på
linje med 9. april? Dagen da vi våknet fra sløvheten?
Ting har det med å gjenta seg i ulike former. Vi kan
ikke lukke øynene for den nye verdensterrorismen.

Vi tror at vi ennå ikke har sett alt. Kanskje kommer
det flere og verre terroraksjoner. Kanskje vil det
ramme meg og deg direkte. Hvordan skal vi forholde
oss til dette? Skal vi gjemme oss i en snøhule på
Hardangervidda? Innerst i Varangerfjorden? På en øy
i Stillehavet med kokospalmer og blått hav? Eller skal
vi gi blaffen og bare vente på at det skal bli vår tur
som offer?

Ingen av delene. Vi skal ta i bruk julens budskap,
konsentrert til ett ord: Kjærlighet. Vi skal leve som før,
og vise alle jordens mennesker vår kjærlighet. Noe
annet ville være et nederlag for oss og en seier for
terrorismen. Hvis vi går rundt med en evig angst, vil
terroristene - av alle typer - ha vunnet over oss. Skal
vi tillate det? Nei - aldri! Vi skal stå for det som er
viktig for oss, uansett hva det er. Hvis vi har familie i
andre deler av verden, og som betyr noe for oss, bør
ikke frykten for terrorisme hindre oss i å besøke dem
og vise vår kjærlighet til dem. Da har vi vunnet vår
kamp mot terrorismen, på samme måte som 11.
september i bunn og grunn ble et nederlag for
terrorismen, idet deres handlinger gjorde at de fikk en
hel verden mot seg.

Hat er en destruktiv kraft, det kommer ikke noe
positivt ut av det, derfor skal man ta seg en stund i
julen og tenke gjennom hva julens budskap i bunn og
grunn er, og hva Jesus sa: For størst av alt er
kjærligheten!

I kjærlighet til våre lesere: En riktig god jul ønskes
dere alle!
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PERSONALIA

Født

Den 24. september
fikk Marcus en lillesøster
- Malene veide 3120 gr.
og var 50 cm lang.

HILSEN FRA STOLTE FORELDRE,
ÅSE OG PEDDI

PS! Ønsker alle venner
og kjente en god jul
og et godt nytt år!

Heysann!
Æ vil si grattis me 19 års
dagen den 18. desember.
MASSE KLEMMER FRA TRØNDE

PIE!

Hei Tone!
Vi vil gratulere deg så mye
med 18 års dagen den
3.01.02.

HILSEN JAN INGE,
LENE OG VIDAR

Yajie Maddie
Grattiz med 18 årzdayar 5.
desember, Marianne.
Grattiz med di myndighet
oxo. Nuh blie du BIG jente,
vænt om 2 år te den du
blive voksne! *HØHØ*
Koze dei ividare og e
schempegla i dei.
MAZE HUGS FRÅÅA BREDE OG

MARIE

Rina Annie
ønsker alle kjente god jul og
godt nyttår. Hun ble 5 år i
november og skal snart be
gynne på skolen.

MAMMA, MONICA JACOBSEN
OG STORESØSTER ALICE HILSER

OGsA TIL ALLE SAMMEN.

Hejie Vibece
Grattiz med 21 årsdagen
den 6. januar, Vibeke.
Kozze dei ividare og e
schempeglad i dei. Milme
me: træp, lyly, okåse, seieje,
bomobobo, gølf, heeelo,
etc. #HøHø# Håbes at du
hadde det ??? paa AL FHS

MASSE HUUGS FRÅ BREDE,
MAIRE OG SIMON

STOR KLEMZ FRA TRØNDER PIE!

Heya Rolfen!
Vi si grattis me dagen på
nyttårsaften! Lykke te vid
are!

KLEM FRA MARIUS, MAMMA OG
PAPPA

Gratulerer
Marianne Rasmussen 18 år
5. desember. Tenk som ti
den går, nå har du fylt 18
år.

Mathias
Gratulerer med 2 årsdagen,
som var den Il. desember.
Du har et fantastisk humør,
og er hjerteknuseren vår. Er
kjempegla" i deg.
SUSSER FRA MAMMA OG PAPPA

(GØRIL OG KNUT)

Fødselsdager

MASSE KLEMMER FRA MORMOR

Marius Jørås
Sund
Gratulerer med 4 års dagen
den 19. desember!

Lars Jørgen
fyller 9 år 19. desember.
GRATULASJONER FRA DANIEL,

LINN HEGE, MAMMA OG PAPPA.
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PERSONALIA

Vi korrigerer:

2) Likeså er det en feil på side 9, siste avsnitt om Film:
Filmen «Kjolen» ble vist i Wolverhampton, litt utenfor
London under Filmfestival for døve, 16. til 18. novem
ber.

Vi er glade for å kunne presisere dette!

I siste nUll1ffier har det sneket seg inn et par korrektur
feil som vi vil presisere:

l) I lederen, sjette avsnitt står det: «Da vedkommende
søkte seg tilbake til skolen for to år siden...» Det presi
se skal være: «Da vedkommende søkte seg tilbake til
skolen før sommeren 2000...»

Lørdag 18. mai

Ankomst: Kaffe med

kaffemat i barsalong

3 retters festmiddag

Hvis de vil forandre dato
blir det 995,-.

Påmelding til Unni Bjerg

- ttlf: 33 18 49 80

Ryllikveien 4

3250 Larvik

Hei!

Borretreff 2002

Pris pr. person pr. døgn i

dobbeltrom med 1/2 pen

sjon bestående av:

Rom - frokost - kaffe med

kaffemat i barsalong

og 3 retters middag
kr. 795,-

Tillegg for enkeltrom
kr. 200,-

Søndag 19. mai

- frokost, avreise

De som har gått på sko

len i Borre fra 3. klasse,

5. klasse, 8. klasse ønsker

treff i pinsen. Håper
mange skolevenner kan

komme til Asgårdstrand
Hotell.

Audio Consult AS
Boks 65 Lambertseter

1101 Oslo
Tlf. 22 28 77 20
Fax. 22 28 77 20

Teksttelefon-
katalogen

Nå kan du undersøke om
du står oppført med riktig
navn og teksttelefonnum
mer, eventuelt mobiltele
fonnummer og e-post
adresse, på Internett! Sjekk
før vi trykker, på denne
adressen:
http://anda.hos.online.no

Ny adresse:
Nina Skansen
c/o Odd Hammari
Karl Johnsensvei 6
9511 Alta

Ny adresse
Toril og Kjell Gunnar
Brekke har solgt huset i
Søre Stemhaug 31 og byg
ger nå nytt hus. Deres nye
adresse blir: Skiferveien 8,
5516 Haugesund.
Teksttlf. som før:
5271 7530
Mobil til Kjell G.:
92094656
Mobil til Toril:
92091 660
Fax: 52 73 16 69

Ruth Haug
født Rød, døde 15. oktober
200 l, 88 år gammel og ble
begravet ved Eikanger kirke
23. oktober.

Hun var medlem av Tele
mark Døveforening i over
70 år, og var i sin tid meget
aktiv i Døves Kvinnefore
ning, samtidig som hun var
en god støtte for sin mann,
Olav, i hans arbeide for for
enmgen.

Ruth var den siste av 7
søsken, derav 3 døve.

Vi lyser fred over hennes
mInne.

TELEMARK DØVEFORENING

Vi beklager sterkt at nedenfor
stående annonse dessverre ikke
var helt korrekt forrige gang vi
trykket den, i nr. 191200 I. Vi
trykker den derfor på nytt, i sin
helhet.

Redaksjonen.

ner har vært på besøk hos
dem og gledet seg over stor
gj estfrihet.

I sommer representerte
hun og Agnes Hølen døve
foreningen på kongressen
og landsmøtet i Sarpsborg,
og ellers har hun vært re
presentant mange ganger på
mange forskjellige steder,
og likeså ofte på Al Folke
høgskole og kurssenter for
døve.

Hun ble begravet ved Aas
kirke tirsdag 23. oktober, og
det var fullsatt i kirken. Det
var døveprest Trine Ytre
Arne som forrettet i begra
velsen.

Fra Oppland Døvefore
ning ble det gitt krans med
sløyfe med hilsen fra med
lemmer. Cirka 140 personer
fant veien til minnesamvæ
ret på Skogstad i Eina.

Vi i døveforeningen kom
mer til å savne hemle. Fred
være med Else Marie Und
liens minne.

HILSEN
LEDER KNUT HØLEN

OPPLAND DØVEFORENING

Dødsfall

Else Marie Undlien
Else Marie Undlien døde fra
oss 16. oktober 2001. Hun
har kjempet mot kreft-syk
domen litt over 3 år. Hun
var alltid optimistisk og lev
de aktivt, men hun klarte
ikke kampen mot kreften.
Hennes datter ringte til oss
og fortalte den triste nyhe
ten om at hennes mamma
hadde sovnet inn på syke
huset i Gjøvik.

Helt siden Oppland Dø
veforening ble stiftet
06.12.81 og helt frem til sin
død, var hun valgt til leder,
nestleder, sekretær og i an
dre komiteer. I tillegg til
dette jobbet hun på kjøkke
net på døvesenteret i forbin
delse med ymse arrange
menter, og hun jobbet med
stor glede og mye energi.
Spesielt kan nevnes at hun
var leder for Basar-komite
en i mange år. Døveforenin
gen har fått mye fortjeneste
fra basaren. Men den siste
basaren, i høst, lørdag 29.
september 200 l, innbrakte
basaren den største fortje
nesten i døveforeningens
historie, kr.13.000,-. Og 16
dager senere døde hun. Det
var tragisk å miste henne,
som jobbet til det beste for
døveforeningen.

Privat var hun gift med
Ole Undlien og hadde to søte
døtre. De bodde høyt oppe
i Reinsvoll, hvor de hadde
fått bygget nytt hus, som de
hadde gleden av å bo der.
Mange medlemmer og ven-
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«Gled dere!» «Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» «Gled dere, folkeslag,
sammen med hans folk.» «Gled dere med de glade.» Slik kunne jeg fortsette. Det er så
mange steder i Bibelen som tar for seg temaet glede.

Vi har opplevd mye vondt i det siste året med mye uro og krig. Det er mange ting som
skulle tyde på at ordet «glede» ikke er det beste ordet å bruke akkurat nå. Kanskje burde
vi finne frem alle stedene som tar for seg «krig» og «uro» i Bibelen? Det er kanskje best å
beskrive situasjonen som den er, istedenfor å glemme problemene? Det er ofte slik at vi
lett blir opphengt i gamle sår og vonde ting. Vi vil glemme, men gjør aldri det. Det ser vi jo
i avisene og på TV, der vi stadig blir minnet om krigen i Afganistan. Og om store hus som
blir satt i fyr og faller sammen i New York på grunn av terrorisme. For ikke å glemme
selvmordsbomber i fødebyen til Vår Herre, Jesus Kristus i byen Betlehem.

Mennesker som dør leser vi om stadig vekk. Mennesker som dør i ulykker i trafikken i
Norge, mennesker som dør på grunn av drap, eller fordi vi mennesker ikke kan eller vil ta
hensyn til hverandre og glede oss med hverandre. «Ondskap får så lett ta/<» sier Paulus i
Romerbrevet kapitel 6 vers 14-23. Vi gjør ikke det vi vil gjøre, men gjør det vi avskyr
mest. Jeg kan også nevne alle de familier som blir oppløst, venner som går fra hverandre
og mennesker som føler seg ensomme og forlatte i en tid der de fleste i Norge har det
materielt sett veldig godt. Med nok penger og arbeid til alle som trenger det, burde vi alle
være fornøyde. Men vi er det ikke!

Nå nærmer det seg jul. Det er bare dager igjen og alle skal gjøre siste del av juleforbere
delsene. For de fleste er julen en høytidsstund og en gledesstund. Det er en forventning
om noe hyggelig som venter. Familie samles og kjente treffes. Barna gleder seg til jul. Jeg
ser det når jeg treffer barna på skolene, jeg ser det i øyene på barnehagebarna når jeg
treffer dem nå like før jul. Alle har sine ønsker og forventninger. Alle gleder seg til det
som skal skje! Ingen kan glede seg så mye til jul som barn.

Det er som barn vi fortsatt har evnen til å glede oss så intenst til jul. Ikke minst ser jeg
det når barnet sier at «de gleder seg». Tegnet «gleder seg» er virkelig en glede å se på! De
kan det å vise glede! Det er kanskje derfor denne fine og gamle sangen «O jul med din
glede» har et vers som begynner slik; «O jul med din glede og barnlige lyst vi ønsker deg alle
velkommen». Hva er det som skal skje? I tilfelle noen har glemt det i førjulstria, i kavet, ma
set og kanskje i sorgen over alt det vonde som har skjedd: «I 0sterlands vise, I tre stjerne
menn, vi vet jo hvor hen I skal drage; ti vi ville også så gjerne derhen og eder på reisen led
sage». Alle vil vi «drage»(reise) til Betlehem der det store under skjedde, der Gud sendte
sin egen sønn, et lite barn til verden for at «hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv» Uohn 3,16).

Mitt avslutningsord til dere blir i denne førjulstid: «Gled dere, gled dere alltid!

God Jul og Godt nytt år!
Øyvind Aspen
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Mira ble født i Tel Aviv i Israel i 1951,
og flyttet med sine foreldre til Oslo i
1963. Foranledningen var at broren
Bitan hadde emigrert til Norge i
1961, og anbefalte familien å følge
etter. Dette var en stor utfordring for
en døv familie på den tid, og utfor
dringer har preget Miras liv i ettertid
også.

- Hva er det første du husker fra
Norge?

- Det er så forskjellig, men det som
gjorde sterkest inntrykk var nok å
begynne på Skådalen skole. Alle an
satte på internatet hadde hvite forkle!
Og alle elevene var så veldig høye!
Jeg ble presentert for elevene i spise
salen, og rektor fortalte at jeg var en
ny elev som nettopp var kommet fra
Israel. Jeg var ganske nervøs og litt
redd da jeg ble fulgt gjennom spise
salen til det bordetjeg skulle sitte ved.
Det var flere bord i en stor sal, med
gutter på den ene siden og jenter på
den andre. Nærmest var det to - tre
bord, og da jeg kom fram dit, fikk
alle beskjed om å reise seg og hilse.
Jeg kunne velge hvor jeg ville sitte,
og jeg valgte bordet der det satt noen
somjeg syntes var i passende høyde.
Men jeg skjønte etter hvert at disse
varmye yngre enn meg, og siden gled

jeg naturlig inn blant de som var på
samme alder som meg.

- Bodde du ikke hjemme da?
- Jeg bodde på Skådalen for at jeg

skulle lære språket fortere. Jeg vil si
at den tiden jeg var på Skådalen var
den beste tiden i mitt liv, det var et
samhold og fellesskap jeg aldri glem
mer.

- Men alt var vel ikke bare godt?
- Nei - jeg følte meg av og til litt

urettferdig behandlet. Jeg likte å prate
og le mye, og en gang lo jeg så vold
somt at jeg fikk straff. Jeg måtte gå
og legge meg, og fremdeles i dag er
grer det meg. Jeg spør meg selv hvor
for jeg skulle straffes bare for at jeg
lo, men jeg finner ingen forklaring.
Kanskje det var/er en kulturforskjell?

En kulturspreder hele
sitt liv

Mira var allerede den gang en kultur
spreder, om ikke så bevisst på det som
nå. Om kveldene kom ofte de andre
barna på Skådalen til henne og ba
henne fortelle eventyr. Selv tror hun
at årsaken til at hun den gang ble en
eventyrforteller var hennes erfarin
ger hjemmefra. Foreldrenes hjem i Tel
Aviv fungerte i grunnen som en dø
veforening nr. 2. Der var det fullt hus



hver dag, og vi serverte ofte bare saft
og vann. Der satt det alltid folk som
fortalte hverandre nyheter og annet
interessant. Dette fikk hun som liten
jente være med på, og det sitter nok
igjen i dag.

- Men hva tenkte dn om ditt liv 
din framtid som barn og ungdom?
Hva ville du bli?

- Som de fleste barn hadde jeg jo
noen urealistiske drømmer om fram
tiden. En tid ville jeg bli films*rnel
Da jeg gikk på Alm skole, som var
viktig for meg, lærte jeg ikke så mye
faglig, men mye om livet. Så da jeg
senere tok handelsskole på Sandaker,
begynte jeg for alvor å innse at film
stjerne, det var nokurealistisk, og jeg
begynte å bekymre meg for hva jeg
senere skulle jobbe med. Jeg har all
tid interessert meg for mennesker, og
prate med dem, så - psykolog! 
hvorfor ikke? Men yrkesveilederen på
Sandaker bare lo, og sa dette bare var
en drøm og kalte det tøv, og at det
var umulig for døve. Først da opp
daget jeg at det fantes grenser for
døves valgmuligheter. Vel, etter hvert
fant man ut at jeg kunne passe som
teknisk tegner, men jeg oppfattet det
som en nødløsning for meg selv. Jeg
fikk tross alt gode jobber på Elkem,

og senere ved Oslo kommunes
oppmålingsetat, så jeg tjente jo pen
ger...

Livet er en kamp
-l dag har du barnebarn, du er be

stemor til fire - så du kan ikke ha
vært passiv som kvinne heller?

Mira smiler, på en måte litt vemo
dig, og nikker samtykkende.

- Ja, jeg giftet meg første gang 21
år gammel. Selv om jeg er veldig
glad i mine to voksne døtre og bar
nebarna, så vil jeg likevel i dag si at
det var for tidlig. Jeg levde på en måte
som i en slags transe, og etter hvert
tenkte jeg: Hva nå? Er dette alt? Jeg
har mann, barn og arbeid, jeg hadde
egentlig alt, menjeg følte at jeg hadde
mistet meg selv på veien. Hvor var
JEG? Med den kunnskap jeg har i
dag, skjønnerjeghva som skjedde den
gang.

Mitt liv har alltid inneholdt en

kamp. Først en ny kultur, så som døv,
deretter som kvinne og som kunst
ner, og ikke minst en yrkeskarriere i
en mannsdominert verden. Jeg vil si
det så sterkt som at dramalinjen på
Al folkehøyskole i 1981 var et ven
depunkt i mitt liv, og at det ga im
puls til veivalget videre i mitt liv.

- Men du hadde jo spilt mye teater
før det, i Oslo Døveteater?

- Ja, jeg var jo aktiv der, jeg har
alltid vært glad i teater, og kan ikke
tenke meg livet uten teater. Som barn
laget jeg mitt eget teater i Tel Aviv.
Jeg laget en scene i bagen, og laget
dukker av tre og aviser som skulle
forestille tilskuere, og spilte teater for
dem. Min kunstneriske side har jeg
nok arvet fra min mor, som er flink
med tekstiler. Jeg tror også at uten
kulturdagene hadde jeg nok ikke ut
viklet meg så fort heller. Kulmr
dagene ga oss et mål å arbeide mot,
det var en viktig stimulans, og det er
viktig for alle.

9
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Siste bilde fra Israel:
Nissan, Joram, mormor Rachel, Judith, Mira og Eitan.

Nivået på kulturdagene
el" blitt høyere

- Etter kulturdagene i år er det mange som har bemer
ket at det har skjedd en nivåhevning, hva tenker du om
det?

- Ja, jeg er enig. Det er mange som er interessert i kunst,
men de trenger veiledning og impulser. Instruksjon er viktig
for scenekunsten, og da heves kvaliteten betydelig. Men
det er likevel et stykke vei å gå. I år var flere stykker for
lange. Døve kunstnere får for sjelden et kurstilbud. Hø
rende drukner i tilbud, mens døve må vente lenge før det
kommer noe som passer dem, og det er et problem. Der
med blir det for stillestående, deres utvikling stopper opp.

Kulturdagene er flotte, men nå må noe etter hvert gjø
res. Kulturdagene dekker for mange et sosialt behov, men
det kolliderer litt med de aktives interesser. De trenger
faglig påfyll og profesjonell service. For eksempel blir

Hobby blir det lite tid til!

Det skjer alltid noe:
I dag er det Rebekkas venner som er på besøk.

ofte de bildende kunstnerne gjemt bort fra allmennheten.
De legger jo enormt mye tid og innsats ned i sine arbei
der, og å gjemme dem bort i en krok må jo være sårende
for dem. De må få komme fram i lyset! Også de som skal
ha sceneframførelser, det har i alle år vært så mye proble
mer med lys på scenene rundt omkring under kulturdagene.

Vi må være bevisste på dette og finne ut hva vi skal
gjøre for å løse dette. Vi må tenke nytt - uten å ødelegge
det gamle.

Kunst - hva el" det?
- Men, Mira, hva er egentlig kunst? Vi ser jo at folk

oppfatter ting ulikt. Jeg kan for eksempel si at ved siste
kulturdager, så var det blandede oppfatninger av for ek
sempel Aleksei Svetlov. De fleste var enige om at han var
en dyktig håndverker, men ikke alle var enige om at det
han skaper er kunst.

Mira smiler, og sier at det spørsmålet hadde hun ventet
på.

- Vel, de som ikke forstår det de ser, behøver ikke ut
trykke seg negativt. De har sikkert andre interesser, som
andre igjen ikke forstår. Vi må ha respekt for våre ulike
interesser og tolkninger av kunst. Kunstnerne har jo brukt
av sin tid, gitt av seg selv, analysert hva de vil fortelle og
forsøker å formidle dette. Det er dybde i det de gjør.

Kunsten speiler våre liv, alle har noe å bidra med, alle
finner noe i andres kunst, ingen er like, og vi utfyller
hverandre og skaper en helhet. Jeg føler en generell likhet
mellom døve og kunstnere, de går på en måte hånd i hånd.
Begge gruppene må kjempe for sine rettigheter i forhold
til de offentlige myndigheter for eksempel.

Kunst - du kan også spørre om vi har klare definisjoner
på høyre og venstre? I mange sammenhenger består ting
av to ulike deler. Vi sier ofte at: To må man være! Det er
en balanse i alt, vi har alle på en måte to deler i oss. Vi
trenger mat for å leve, og vi trenger kunst for å leve!

Gleder seg over andres utvikling
- Jeg vil gjeme komme inn på Det Norske Tegnspfåk

teater, som du har arbeidet med i de siste årene. Du har
vært den ubestridte scenestjernen for norske døve. I den
siste oppsetningen, Antigone, har du nå fått en alvorlig
konkurrent til din stjernestatus. Kristin Fuglås Våge sto
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fram som en ny stjerne. Jeg lurer på hva du tenker rundt
dette?

- Jeg synes det var på tide! Hun har lenge vært et stort
talent som nå endelig fikk vise seg fram på sitt beste. Det
er godt at flere beviser at de behersker scenekunst på et
høyt nivå. Jeg håper også at flere snart kan følge etter,
slik at det blir flere skuespillere med høy kvalitet.

Dette treårige prosjektet har overbevist oss om at vi tren
ger et profesjonelt teater for døve. Vi nærmer oss nå en
avgjørelse om å etablere et fast, statlig finansiert teater
for døve. Det blir mye å gjøre framover, vi må videre
utvikle de enkeltes kvaliteter som skuespillere, etablere
rutiner, kort sagt det blir masse arbeid!

Tyngre teaterstykker
en nødvendighet

- Hvordan vurderer du Antigone, en gresk tragedie, som
teater for døve? Var det ikke for vanskelig?

- Døve foretrekker komedier, generelt sett. Oslo Døve
teater forsøkte å fim1e forfattere som skrev komedier med
litt tyngde, men tragedier, nei, det ble visst for vanskelig.
Komediene er også vanskelige, men der får man hjelp av
bevegelser. Tragediene er stillestående, det skjer ikke så
mye, men man forteller hva som har skjedd utenom det vi
får se på scenen. Dette er meget utfordrende, fordi trage
diene krever kort sagt mye mer arbeid for både skuespil
lere og tilskuerne. Jeg synes at tragediene alltid er aktu
elle, og akkurat Antigone er veldig aktuell akkurat nå,
med den ufred vi opplever i verden.

- Det har vært mye snakk om at teaterkultur må læres.
Hva menes egentlig med dette?

- Ja, hvis jeg kan snakke i bilder, så kan vi illustrere det
med at vi, og med vi mener jeg både oss døve og teater
for døve, vi er ennå bare på fosterstadiet i utviklingen.
Hvis vi ser på Tyst Teater, som jo har vært etablert i over
20 år, så er de heller ikke kommet så langt, og dette viser
at det kreves tid. Hvis vi sammenligner oss med den hø
rende verdenen, så har de jo hatt teater i flere hundre år
her i Norden. Hvordan kan man forvente at døve skal få
denne kulturen inn på så kort tid? Nei, vi må nok jobbe
med dette i mange år før vi kan si at vi KAN teater, både
som tilskuere og aktører. Ett eksempel er jo at vi må venne
oss til lyssetting. Vi kan ikke forvente godt skarpt lys all
tid, det vil ødelegge de stemninger man kan skape med
lyseffekter. Disse effektene er viktige for de følelser man
skal formidle.

Hva nå, Mira?
- Mira, nå fyller du 50 år om noen dager. Samtidig ser

det ut som om Det Norske Tegnspråkteater blir klubbet
gjennom på Stortinget slik at det blir permanent fra 2002.
Det er visst tid til refleksjoner og å se framover. Hva ten
ker du om ditt liv i framtida?

- Ja, det er sant. Når jeg nå er blitt 50 år, så ser jeg
tilbake på mitt liv så langt. Det har vært mye kamp, men
jeg føler også at jeg har fått gjort mye. Status i dag er jo at
jeg er gift, med to voksne barn og en på åtte år, og fire
barnebarn. Man kan si at jeg har det godt og er lykkelig.

Jeg synes det er mer spennende, og på en måte "behage-
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Familien gleder seg til jul! Barnebarnet Mathilde, Mira, Rebekka.
Bak: Husbond Bjørn Arvid og nest eldste datter Julie.

ligere" å fylle 50 år enn 40. Når man fyller 50, har man
fått med seg så mange ulike opplevelser og erfaringer at
man føler seg tryggere på hvem man er, innerst inne. Jeg
tror jeg kan våge å si til de som snart fyller 50 at de har
noe å se fram til!

Framover - ja, jeg har lyst å gjøre noe nytt etter hvert.
Jeg har lyst til å arbeide med bildende kunst, dette har jeg
lenge hatt lyst til, men jeg har utsatt det mange ganger. Vi
får se hva det blir til. Jobben har vært mitt liv i lang tid,
men jeg føler meg langt fra ferdig med teateret. Så det
blir nok i framtida teaterarbeid på meg, sier en smilende
Mira og ser seg omkring på den del av familien som er
rundt hem1e delme småkalde føIjulsettermiddagen.

- Det nærmer seg jul, har du kanskje noen spesielle tni
disjoner du har tatt med deg fra din barndom?

Vi feirer julen på vanlig måte - det vil si at vi følger
norsk tradisjon med familiesammenkomst, god mat og
julegaver. ParalleIlt feirer vi også Chanukka, en jødisk
tradisjon der vi tenner åtte lys i åtte dager til minne om
kong Davids tempel som brant ned, og at folket over
levde takket være oljen som holdt seg brennende i åtte
dager og ga folk mat og varme.

Min barndom i Israel har sammen med de norske jule
tradisjoner og ulike religioner i bakgrunnen gitt meg et
bredere perspektiv på julen og dens betydning for oss alle.

Jeg vil gjerne på denne måten nok en gang få takke
Norges Døveforbunds kulturutvalg og andre for kul
turprisen jeg fikk for 200 I.

Det ergret meg litt at jeg ikke var tilstede i salen
akkurat da det ble kunngjort, fordi jeg var utenfor og
jobbet med arrangementet.

Det er en stor ære for meg å få denne prisen, og
den tillit det innebærer betyr mye for meg. Å jobbe
hardt for et godt teater er en selvfølge for meg. Det
kommer ikke på tale at vi skal være uten teater! Så 
kulturprisen har gitt meg styrke til å fortsette med alt
som har med kultur å gjøre. Jeg synes denne prisen er
flott og en kilde til inspirasjon for kunstnere i framti
den.

Tusen takk!
MIRA ZUCKERMANN

II



Da Døves Tidsskrifts redaktør spurte om jeg kunne intervjue
Thorbjørn johan Sander (73) i forbindelse med hans nye Cl-liv,
tenkte jeg å konsentrere meg om dette emnet, og bare det.

Thorbjørn johan Sander er forlengst pensjonist, men han har
si~ daglige virke på kontoret i Døves Hus i Bergen Døvefore
ning, leid av Norsk Døvehistorisk Selskap. Nye døvehistoriske
bøker blir skrevet, og han er også redaktør for Nye journal for
Døve, som kommer ut 4 ganger i året.

qfeae[ig Cl-jur

Men for døve flest forblir lyd
opplevelsene «på stedet hvil».
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- Jeg forventer ikke å få børe jule
sanger så godt at det blir en stor opp
levelse, iallfall ikke i år. Jeg kan børe
mange lyder, men akkurat sang er det
veldig vanskelig for meg å oppfatte.
Kanskje det kommer senere. En dame
jeg snakket med nylig, og som hadde
vært døv bare halvparten så lenge som
meg, sa at det tok over to år før hun
syntes at hun fikk rimelig utbytte av
Cl-apparatet. Men nå er hun meget
fornøyd, forteller Thorbjørn.

- Tilbake til hverdagen. Den er 
som vi forstår av dagboken din på
Internett - så avgjort forandret?

- Ja, hverdagen min, og alle dagene,
er blitt forandret etter at jeg fikk Cl,
og også menneskene mndt meg er
blitt forandret. Husene er blitt
levende, for eksempel. Før satt jeg
her på kontoret, og alt var stille. Jeg
kunne plutselig tenke: «Er jeg det
eneste mennesket i huset, eller i hele
verden?» Nå hører jeg stadig lyder,
så jeg vet at det er andre i huset, jeg
er ikke alene. Folk banker på døren
min, og jeg kan møte dem med et
smil når de titter inn, før skvatt jeg
stadig når det plutselig sto en person
inne her uten at jeg hadde hørt noe.
Det er masse slike småting som har
forandret «hverdagen».

Ja, det er kanskje slik døve flest opp
lever lyd, - i alle år. Noen har kan
skje øvd seg og etterhvert klart det
mesterstykket å oppfatte forskjellene.

Nå er det snart jul, og det blir kan
skje en ny opplevelse for ham:

- Thorbjørn, tror du det blir en spe
siell jul for deg denne gangen, når
du for første gang på vel 60 år vil
kunne høre rytmen i julesangene, og
hurrarop til barnebarn når de åpner
julepresanger?

- Julen blir sikkert spesiell for meg
i år. Min kone og jeg skal feire jule
helgen hos vår sønn med familie i ÅS.
Der går de ikke mndt juletreet og
synger, og det er litt synd, for jeg
tenkte at i år skal jeg synge med! Det
blir det altså ikke noe av. Men jeg vil
få børe stemmene rundt meg, og bare
det er en god opplevelse etter at ver
den liksom har vært halv-død i så
mange år.

- Du ble Cl-operert i midten avjuli,
ogfikk lyden sattpå i begynnelsen av
september. Det er kanskje litt for tid
lig å spørre deg om du klarer å høre
ordene som blir sagt eller sunget?

- Jeg bører IKKE ordene. Jeg bø
rer svært godt stemmer, og at det er
ord, men jeg må konsentrere meg
sterkt for å høre forskjell på «god
jul» og «voff-voff».



Nå har også jeg Cl-apparat, men det
er på det andre øret, på høyre side.

Bare et lett, lite apparat, så lett at jeg
ikke merker det, sier Thorbjørn.

Problemetfornesten alle døve/tunghørte
er at delene i mellomøret ikke jimgerer
som de skal, slikat hørselsnerven i snegle
huset blir mer eller mindre ubrukt. Hos
meg var hele mellomøret ødelagt: Trom
mehinnen ogdelene medde rare navnene
hammeren, ambolten og stigbøylen var
helt vekk. Cl går ikke gjennom øret og
øregangen, men er operert inn i benet
over/bak øret, og ledningen går på skrå
nedover og inn i sneglehuset.

sterk etterklang at jeg fikk vondt i
hodet. Nå har jeg tre ulike program
mer i apparatet, men det er nesten
ingen forskjell, så det er egentlig li
kegyldig hvilket av dem jeg bruker.
- Jeg tror ikke det er noe større pro
blem for småbarn, for de vil reagere
mer eller mindre tydelig hvis noe gjør
vondt. Jeg merket straks at de som
justerte apparatet på Rikshospitalet var
veldig flinke til å oppfatte mine re
aksjoner. De avleste ansiktsuttryk
kene mine så godt at det egentlig var
unødvendig å si noe. (Det banker på
døren, Thora igjen.)

mellom· det indre øre
øret

det ytre øre- Øverst ser vi her implantatet, som er
operert inn i hodet mitt, sier Thorbjørn. 
Den lengste ledningen erført inn i snegle
huset i det indre øret. Under ser vi tale
prosessoren. Den henges på øret, og den
runde skiven er en magnet som «suger»
segfast til implantatet under huden. Det
er enkelt å ta på/av. Apparatet bak øret
som kan reguleres på flere måter - tar
imot lyden, sender lyden via magneten til
implantatet. Lyden går via ledningen inn
i sneglehuset og opp i hjernens språksen
ter, som «tolker» lyden.

- Du har kansJge diskutert Cl med
andre Cl-opererte, både store og små.
Fant dere ut at dere opplever lyden
jors/gellig?

- Lydene oppfattes og oppleves for
skjellig. Det merkelige er at flere
nesten straks snakker om den store
opplevelsen ved å høre fuglesang for
første gang - etter mange år. Jeg har
ennå ikke hørt fuglesang! Jeg har ikke
diskutert så mye med Cl-opererte om
hvordan de opplever lyd. Det skal jeg
nok gjøre senere.

- Du fikk ekspertene til å justere
høreapparatet ditt, etter dine opplys
ninger. Var det viktig, og nødvendig?
Barn ned til 2 års alderen får jo også
Cl, men de kan vel ikke forklare noe
til de som justerer høreapparatet?

- Jeg har fått apparatet justert tre
ganger, men egentlig var det «vik
tig» bare en gang, fordi det var så

døv? Du .'>yntes det var et interessant
spørsmål, men visste ikke hva du
skulle svare. Har du svaret nå?

- Jeg lurer fremdeles på det. Det er
klart at mange oppfatter meg som
tunghørt nå, men jeg sier fremdeles
vanligvis at jeg er døv. I noen situa
sjoner sier jeg at jeg er døvblitt. Kan
skje det blir vanlig å si at jeg er CI
døv, for jeg er jo helt døv når jeg tar
av apparatet.

- Du holdtforedrag «Hjelp, jeg har
fått CI!» i Bergen Døveforening for
to måneder siden. En av tilhørerne
lurte på hva man skal kalle deg. Døv
blitt? Døv? Tunghørt? Cl-blitt? CI-

- Hvordan opplever du nå Cl i for
hold til dine eventuelleforventninger
før operasjonen?

- Det med forventninger er et stort
problem for mange. Jeg hadde ikke
ventet å få det minste hørsel, så jeg
er veldig fornøyd med det jeg har fått.
Jeg var i en totalt lydløs verden, og
nå lever jeg i en lyd-verden.

Thorbjørn blir avbrutt av telefo
nen, og sier: - Ringelyden var helt
tydelig. Ja, hver gang telefonen rin
ger føler jeg meg lykkelig over at jeg
ikke er avhengig av blinklys, som
egentlig er et «handikap-symbol».

- Etter å ha vært «hørende» i 3
måneder, kan du i korte trekkfortelle
hvordan det har utviklet seg, fra før
ste lydinntrykk og fram til i dag?

- Utviklingen går ikke så fort. Jeg
er jo et utålmodig menneske. Menjeg
oppdager stadig nye småting. Nylig
oppdaget jeg at jeg hørte det koke 
boble - i kaffemaskinen. Jeg laget
frokost. «Hva er den rare lyden?» Jeg
sto musestille en stund, og så fikkjeg
lokalisert lyden til kaffemaskinen. En
veldig morsom lyd. Kaffemaskinen
kunne «snakke»! (Her ble intervjuet
avbrutt av fritidsleder Målfrid, som
banket - forsiktig - på døren...)

- Hva var det morsomste du har
opplevd (forbindelse med ditt nye CI
liv?

- Det er vanskelig å prioritere det
morsomme, men jeg lo godt, inni
meg, da daglig leder Helge - døv
blitt uten Cl - begynte å bruke stem
men til meg straks etter at jeg hadde
ratt lyden på. Han oppfattet meg altså
som et «nytt» menneske. (Nå banket
det på døren igjen. Denne gangen var
det Thora, som leverte noe og snak
ket til Thorbjørn, med stemmen.)

- Så var det trillebåren på hytta.
Jeg fikk nesten sjokk da jeg hørte
hvordan hjulet skrek. Naboene har
kanskje snakket om det: «Ja, de som
bor der oppe er jo døve, så vi kan
ikke vente annet...»
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- Som alle Cl-opererte skal du føl
ges opp med blant annet å lære å opp
fatte hva som sies. Vi forstår av CI
dagboken på Internett at audio
pedagogen din er optimistisk. Hva tror
du selv?

- Jeg synes folkene både på Riks
hospitalet og på Haukeland er for
optimistiske. Jeg er litt flau over at
jeg ikke kan være like optimistisk
som dem. Men de sier at det er erfa
ringene, alle de oppmuntrende resul
tatene de har sett, som har gjort dem
til optimister.

- Føler duforventningspress?
- Ja, jeg føler forventningspress,

slik at jeg ikke mest for min egen
skyld håper på gode resultater, men
mer av hensyn til andre. Jeg har
mange hørende slektninger og ven
ner som jeg prøver å holde kontakt
med, og de håper det blir lettere å
kommunisere med meg. Jeg er litt
redd for at de skal bli skuffet. (Tele
fonen ringer.)

- Har Cl fått noen betydning for
din egen tale?

- Ja, mange hørende har nevnt for
meg at jeg snakker bedre nå. Det opp
lever jeg som veldig oppmuntrende.
Jeg har jo fått hjelp bare til høretre
ning, ikke til taletrening ennå, og li
kevel er min tale/stemme blitt bedre
bare ved at j eg selv kan høre min egen
stemme nokså tydelig. Fortsetter
framgangen, tror jeg at jeg neste år
kan holde foredrag for hørende uten
stemmetolk. Det burde egentlig alle
døve klare, for det er ingen ting galt
med våre taleorganer. Det er flaut at
døve barn i dag ikke kommer lenger
på dette området enn i Balchens tid
for 150 år siden. Faktisk tror jeg at
resultatene i dag er dårligere enn den
gangen da barna bare fikk 5 års sko
legang. Nå krever døveorganisasjo
nen at døves rett til tegnspråk blir
lovfestet. Det er mye viktigere å få
lovfestet døves rett til å lære norsk,
skriftlig og muntlig, tilnærmet like
godt som hørende, slik at de kan bli
mye mer selvstendige.

Som ventet. Thorbjørn lar ikke sjan
sen gå fra seg til å si noe han selv
mener er det rette, selv om det her er

delte meninger blant fagfolk. Vi prø
ver å holde oss til hans Cl-opplevel
ser:

- Hvordan er den generelle reaksjo
nen hos døve flest på at du er blitt en
«Cl-person»?

- Når jeg tenker på at døve
organisasjonen generelt har vist så
negativ holdning til Cl og også har
hengt ut noen som har spiss
kompetanse på området, er det mer
kelig å oppleve hvor positive døve
flest er. Etter min mening er vårt stør
ste problem at vi har både døve og
hørende «pamper» som er mer inter
essert i å forsvare egne stillinger og
posisjoner enn i å medvirke til at døve
skal få best mulig grunnlag til å utvi
kle seg og fungere selvstendig i sam
funnet. Nesten 100 % av de «nor
male» døve jeg har truffet, ønsker
meg lykke til.

- Rikshospitalet i Oslo, der du ble
operert i juli, har sikkert strenge kri
terierfor hvem som skal Cl-opereres.
Derfor spør vi: Hvorfor gikk man med
på at Thorbjørn Johan Sander, en
mann på 73 år, skulle få denne mu
ligheten til å få høre lyder, som har
vært for ham borte i over 60 år?

- Prinsipielt ønsker man på Riks
hospitalet at alle som kan ha nytte av
Cl, blir operert, hvis de selv ønsker
det. Legenes oppgave er å helbrede
sykdommer og skader, og å redde liv.
Døvhet er en skade, medfødt eller
ervervet, og det er derfor en naturlig
oppgave og utfordring for legene å
forsøke å helbrede, eller iallfall re
dusere skadene. På Rikshospitalet har
man hatt begrensede midler til CI
operasjoner, og derfor har man prio
ritert: a) mindreårige barn, b) de ny
døvblitte. Andre har måttet vente. Jeg
måtte stå lenge i kø, for det kom sta
dig noen nye foran meg. Det var ek
stra-bevilgninger som gjorde jeg fikk
operasjon. (Nå banket det på døren
igjen, det var Guri denne gangen.)
Men jeg ble først nøye vurdert av et
team, som mente at jeg var frisk og
sterk og hadde mange år igjen å leve,
og at operasjonen kunne gi meg be
dre livskvalitet i disse årene. - Og for
meg er det helt klart at operasjonen
har gitt meg bedre livskvalitet.

- Erik Teig, overlege, pro/dr.med. ved
øre-nese-hals, Rikshospitalet, som un
dersøkte og opererte meg. Jeg opplev
de ham som et veldig positivt menneske,
sier Thorbjørn.

- Har noen bemerket at du er «for
gammel» til å få Cl?

- Ja, en døv dame (en meget «døv
bevisst» dame) sa rett ut til meg: «Det
er bortkastede penger, for du skal jo
snart dø!»

Litt aven måte å si det på, til en pen
sjonist som er sprek nok til å nyte
livet lenger enn de fleste. Han er aktiv
fra morgen til kveld, og han jogger
hver dag.

Vi går over til å høre om Thorbjørn 
etter sine Cl-opplevelser - har skiftet
mening når det gjelder hvorvidt CI
barn skal bruke tegnspråk eller ikke.

- Er du av den oppfatning, som en
del andre er, at Cl-opererte småbarn
ikke skal bruke tegnspråk, eller i hvert
fall ikke iførste omgang?

- Jeg har en meget klar mening om
Cl-barn. De skal IKKE ha tegnspråk
som førstespråk/morsmål, og ikke
som undervisningsspråk. Cl-barn bør
lære norsk talespråk på tilnærmet
samme måte som hørende barn, og
dermed lære å tenke i norske språk
baner, så de senere i livet slipper sta
dige kompliserte oversettelser fi'am og
tilbake, med masse bortkastet tid. CI
barn - og tunghørte barn - bør lære
norsk, sammen med støttetegn. Det
er ikke engang vanskelig å gi døve
barn norsk som morsmål, men forel-
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Thorbjørns Cl-dagbok på Internett:
http://home.online.no/-anda/Sander/Sander.htm

Klipp fra Cl-dagboken:

drene blir jo i dag hjernevasket til å
tro at dette både er uheldig og umu
lig.

Der kom det! Heller ikke denne gan
gen vil intervjuet bli avsluttet uten
drypp av sterke påstander fra ham.

Når vi skriver «sterke påstander»,
skyldes det at vi vet at utsagnene hans
provoserer mange, både de med fag
lig erfaring som motsier Thorbjørns
påstander, og de som føler og opp
lever at det motsatte av det Thorbjørn
påstår, er det mest riktige. Det finnes
også fagfolk og andre, for den saks
skyld, som støtter Thorbjørns påstan
der.

Thorbjørns meninger blir både til
jublet og forhatt.

- Hørendeforeldre til døve barn har
kanskje litt for store forventninger til
egne barns hørsel i forbindelse med
Cl-operasjon. Hva har du å si til dem?

- Nei, jeg tror ikke foreldrene har
for store forventninger. Jeg er over
bevist om at Rikshospitalet, hvor alle
Cl-operasjoner på barn blir foretatt,
gir saklig, korrekt informasjon. Pro
blemet er at kompetansesentrene ikke
har kompetanse - eller vilje - til å
følge opp med tilnærmet optimal opp
følging for at barna skal få utnyttet
den hørselen de erverver seg. Hvis
jeg hadde hatt et Cl-barn, ville jeg,
slik forholdene er i dag, valgt inte
grering.

resten de har. Jeg var nok skeptisk til
Cl i begynnelsen, men jeg har sett og
hørt om så mange positive resultater
nå, at jeg mener legevitenskapen og
teknikken i fellesskap har oppnådd et
gjennombrudd, som vi bare skal ta
imot med glede (Det banker på dø
ren, det er Helge, han banker hardere
eim damene, kanskje fordi han ikke
hører selv...)

- Vi merker oss at Cl-dagboken din
på Internett har vært besøkt over
1.300 ganger. Vet du om leger og
sykehuspersonale som har/har hatt
med deg å gjøre, også følger med i
dagboken?

- Ja, det er fo& både på Rikshospi
talet, Haukeland, ISP, på kompetan
sesentrene, ja til og med i utlandet,
som følger med. Flere - også døve 
har oppfordret meg til å lage en bok
av historien, men det har jeg ingen
planer om.

- Og nå, har du fått noen nye, spen
nende lydopplevelser i dag, Thor
bjørn?

- I dag? - Nei, jeg har vært på kon
toret hele dagen. Jeg var førstemann
på jobben i denne etasjen, og jeg vet

godt når Helge kom på kontoret ved
siden av. Det hørte jeg, så hvis han
vil prøve å lure meg og si at han kom
tidligere, så går det ikke. Jeg hørte
ham! Det hadde vært lett å lure meg
uten Cl.

Et nytt spørsmål. Jeg forteller ham
at jeg liker å høre helikopter-lyder,
så dramatisk og klaprende, men hva
slags lyd synes Thorbjørn er morsomt
å høre?

- De morsomste lydene er for tiden
telefonen og kaffemaskinen. Den fi
neste lyden jeg har hørt, var da bar
nebarnet Thea (som gir meg så vel
dig gode klemmer) spilte på fløyte
for meg. Jeg hørte ikke så mye av
det, men at jeg i det hele tatt hørte
det, gikk rett irm i hjertet mitt. Jeg
måtte tenke på alle de årene da mine
egne barn og mine andre, eldre bar
nebarn har spilt og sunget og vært lei
seg for at jeg ikke kunne høre dem.
Stemningen er blitt så mye lettere nå.
- Jeg skulle ønske at alle døve kunne
få høre, helst bedre enn meg selv.

(j fede[ig juli

Thorbjørn - en gang kalt «Nordens
beste pennefekter» aven av de nor
diske døvebladenes redaktør - har tid
ligere vært motstander av øre-opera
sjon. Han gav uttrykk for det blant
amlet i sine lederartikler i Døves Tids
skrift.

- Som tidligere redaktør av Døves
Tidsskrift har du i mange år kjempet
imot øre-operasjon på døve barn.
Hvilke erfaringer gav deg grunn til å
fremme en slik motstandden gangen?

- Det er ikke riktig. Jeg har vært
SKEPTISK til mange leger gjennom
årene, men jeg har for eksempel ikl(e
kjempet imot bruk av høreapparater.
For meg har det alltid vært selvføl
gelig - tror jeg - at folk bruker, og
drar mest mulig nytte av den hørsels-
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MUSIKK I BILEN!
Noe av det dummeste er vel at DØVE kjøper bil med radio/kasettspiller. De første gange
ne jeg kjøpte bil, var det ikke radio i bilene. Så begynte det å bli vanlig, og så spurte
bilselgeren: «Skal du ha radio?» Jeg tenkte meg om, og svarte <<ja». Hva tenkte selgeren,
som var klar over at jeg var stokk døv? Menjeg tenkte på barna mine, som ville sette pris
på å høre musikk og barneprogrammer. Senere har jeg alltid hatt radio/kassettspil1er, og
min kone har kjøpt musikk-kassetter «for enhver smak». Under langkjøring liker min
kone å høre på musikken. Hun kan ikke oppfatte noe på radioen med høreapparatet. Når
vi f.eks. kjører over fjellet i påsken, ser vi skiltene: «Lytt på radio!» og med opplysning om
frekvens. Dette er viktig, for været kan skifte fort. En vei kan bli stengt på kort varsel. Og
vi sitter der med en død radio. Det er ett av døves mareritt.

Min kone ogjeg drar nå på første langtur, til Østlandet, etter at jeg har fått Cl. Plutselig
sier min kone: «Men nå kan kanskje du høre musikken!» Hun setter inn en kassett. - Jeg
hører ingenting. Hun skrur opp lyden, og plutselig er musikken der! Jeg slår takten mens
jeg kjører. «Hjelp meg litt med å slå takten, så rar jeg kanskje bedre utbytte», sier jeg. Men
min kone har slått av sitt høreapparat. Lyden ble altfor høy for henne! Vi kan ikke høre på
musikken samtidig, og da synes jeg det blir for egoistisk. Moroen er ødelagt.

Neste dag, da vi er i Oslo, tarjeg en tur innom Arne på Rikshospitalet og forelegger ham
problemet. «Min kone ogjeg passer ikke sammen», forklarer jeg. Han justerer apparatet
mitt, og når vi noen dager etter kjører hjem igjen, kan min kone ogjeg høre på musikken
samtidig. Jeg legger merke til at musikken blir sterkere når vi kjører i tunneler.

Arne har løst vårt ferske «ekteskaps-problem».
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Jufefiifsenerfra kfe randet

Sonja Myhre Holten, Gunnar Hansen, Helge Herland, Hanne Kvitvær,
Nora E. Mosand, Torill Lorentzen, Bjørn Kristiansen (ansattes representant),

og fungerende generalsekretær Sissel Gjøen (innfelt).
Varamedlemmer: Knut Bjarne Kjøde (innfelt), Arne Nesse og Lorents Ness.

NORGES DØVEFORBUNDS STYRE

ønskf-r feserne (jodJu[ og (jodt 'J{yttår!

ROMERIKE

Medlemmer:
Unni ogVidar Gran
Åse Irene og Jan P. Pettersen
Mildrid og Jan Nilsen
Bjøm Idar Furu
Åse og Ole 1. Sigvartsen
Roger Orholt
Tone Sparby
Reidar Blakstad
Liv Kari Sollyst
Annie Wilhelmsen
Inger Marie K. Nordtorp
Marit og Torstein Ekerbakke
Inger og Svein Skogstad
Randi Leira Kvitvær
Gunnar Kvitvær
Aud Hovde Høiberg
Arvid Høiberg
Torill Elvesveen
Ole Elvesveen
Aud Berit Heggem
Elisabeth Nordli
Turid G. Olsen

Romerike Døves
Pensjonistgruppe
Inger Marie Kjos Nordtorp
Jon Nordtorp
Gunnlaug Helene Haugland
Ann-Cathrin Flidh
Tore Flidh
Laila Sigvartsen
Annie Jørgensen
Vidar0ien
Edel Wilhelmsen
Unni Sæter
Jan Sæter
Aslaug Foss
Jorunn Haugen
Åse Simensen
Åse Pettersen
Jan Pettersen

Romerike Døveforening
ønsker alle en riktig god jul
og godt nyttår
Styret:
Kåre M. Helgesen
Kari Helgesen
Trond Arne Wilhelmsen
Odd Skjellum
Jon Nordtorp
Viktor Olsen
Svein Ivar Hansen
Ole Jonny Sigvartsen

OPPLAND

Jan Åge Bjørseth
Katja Marita Aske Eidesen
Asbjørn Oddvar Finsveen
Åse Marit Hansen
Agnes Hølen
Knut Hølen
Grete Bjerke Karlsson
Roar Kleiven
Randi Kristiansen
Arne M. Lillesolberg
Håvard Steinum
Reidar Bleken Stenshaug
Ole Undlien
Torill Mørkved
Inger Marie H. Skaaden
Synnøve Steinum
Oddvar Tessem
Anne Marie Voldbakken
Hans Voldbakken
Alberthine Jarlum

Oppland Døveforening
ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre bmkere,
tolker og samarbeidspart
nere en riktig god jul og et
godt nytt år.
Med hilsen fra
Fylkes trygdekontoret
i Hedmark
Hjelpemiddelsentralen
Tolketjenesten

Henriette Eldevik Brorstad
Reidun og
Leif Åsen
Birgitte Hangenholen
Gunvor Halseth
Ambjørg Opedal
Dina Margrethe Lien
Sissel Gillebo
Asbjørg Skjevling
Alice Gustavsen
Gerd Eli 0vergård
Pål Raymond Sørlie
Ruben Endre Sørlie
Karin og
Lena Tanø
Trine Lænn
Erling Skriden

HEDMARK

Bjøm Bekevold
Berthe og Alfred Vangen
Nanna Hauklien
Laila og Jan Refsahl
Tordis og Arne Olsen
Gerd Holtmoen
Helga Bekkeli
Terje Røsbak
Inger-Åse og Kåre Johansen
Anton Hauge
Randi Byvold
Odd Mikkelsen
Gertrud,
Johanna og
Johnny Olsen
Elin K. Bråthen
Thor A. Larsen
Mona B. Larsen
Thomas B. Larsen
Marianne E. og

Geir Otto Brorstad

Hedmark Døveforening øn
sker alle venner en riktig god
jul og alt godt i det nye året.
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Oskar Nilsen Annelen Kure Josef Michalak
OSLO Unni Nilsen Gunn Lepsøe Caroline Michalak

Bjørn Nilsen Lise Midtsund Ryszard Sosna
Oslo Døveforening Harald Tinnesand Håkon Mølsæter Jadwiga Sosna
Jeanne Mehlum Turid Karlsrud Nilsen Anna Sigurdardottir May Britt N.Hoel
Solveig Larsen Einar Feide Anne Kari Skinstad Jan Roger Hoel
Aase Berg Torunn Feide Anny Ødegård Louise Hoel
Astrid Gjødtblad May Jorid Johansen Narve Hoel
Oliv Berget Bengt Fjellaker Bjørn Rune Emanuelsen
Robert Berget Cornelia Mehlum DRAMMEN Bjørg Fjellstad
Marit Rustad Adriana M. Fjellaker Rigmor Lærum
Else Marie Kvalness Fredrik M. Fjellaker Drammen Døveforening øn- Oddvei L Haugen
Karen Satinovic Aage Mellbye sker alle venner og bekjente Trond Arnesen
Anne Mathea Hovden Odd Landehagen en god jul og et godt nyttår.
Josef Hovden Harriet Landehagen
Vesla Jacobsen Anne Lise Mauer Erik Johansen VESTFOLD
Jenny Skoglund Fred Willy Mauer Åshild Johansen
Kari Dammen Berit Nilsen Bergljot Johansen Vestfold Døveforening sen-
Klara Gjøen Ragna Svare Margit Johansen der en hilsen til alle våre le-
Finn Gjøen Ola Svare Gerd Holmgren sere med ønske om en god jul
Hallgerd Wroldsen Bjørg Braathen Ame Holmgren og et aktivt og godt nytt år!
Ellen Landehagen Elsa Borge Ellen Smedsgård
Aslaug Vigrestad Knut Smedsgård Thorbjørn Thomassen
Reidun Johansen Oslo Døveforenings styre Svend Møller Karoline Thomassen
Roar Pedersen ønsker sine medlemmer og Rolf Hansen Vegard Thomassen
Oddny Kristensen andre en riktig god jul og Helene Hansen Helene Larsen
Olav Kristensen et godt nyttår! Bodil Holm Lillian Aas
Ragnhild Rekkedal Torill Lorentzen Rolf Johansen Audhild og Olaf Letterud
Johannes Rekkedal Mira Zuckermann Gunvor Jacobsen Bente Gry Carlsen
Åse Paulsen Ola Svare Ragnar Woll Suzanne Berge
Per Ame Paulsen S.A. Peterson Anna Woll Cathrine Berge
Gerd Stagrim Bengt Fjellaker Ingebjørg Kleivrud Wenche W. og
Lillian Ermesjø Trygve Bjerck Eva Gaustad Alfred Stensland
Andreas Ermesjø Are Dyrhaug Anne Lise Johannessen Bente Andersen
Gunnar Løvskeid Tone-Britt Handberg Sigvard Holmgren Dan Terje Andersen
Roar Jarl Inger Lise Holmgren Sunniva Andersen
BeritJarl Per Hauklien Veronika Andersen
Torstein Ekerbakke Inger Lise Helgesen Karin Elise og
Marit Ekerbakke Ole Reinemo Knut Syvertsen
Trygve Kjos John Lorentzen Beate Syvertsen
Åse Kjos Rune Adde Cathrine Stensrud
Ruth Baade Kjell Danielsen Else Gro Kristiansen
Gunvald Baade Bazso Zoltan Severin S. Kristiansen
Fred Sollyst Halldis K. Solvik Margareth og
Tore Solberg Ingunn Moen Olgeir J. Hartvedt
Hans Nygård Roy Eriksen Didrik Olgeirsson
Wenche Martinsen Karlsrud Daniel Moen Eriksen Petrine Olgeirsdottir
Juilea Dammen Voksenopplæringssenter, Fredrik Moen Eriksen Andrine Olgeirsdottir
Brynjulf Dammen avdeling HH, ønsker alle sine Marit Irene Gunnerud Siw Kristin Mathisen
Erling Eriksen elever, samarbeidspartnere og Bjarne Gunnerud og Frank Mandt
Elinor Johansen andre en riktig god jul og et Sven Ingar Fredriksen Remy Michel Mandt
Laila Nilsen godt nyttår. Allan Kjeldsen Marianne Elisabeth og
Turid Nilsen Kjell Rønningen rektor Anne Grethe Marcussen Kjell Hogne Hogstad
Randi Pedersen Thorhild Løkkeberg Pedersen Kari Sand Filip Markus Hogstad
Aage Pedersen inspektør LeifEmilsen Joakim Heine Hogstad
Linda Marie Langimo Hanne Pedersen Anker Borgvar Berntzen Tobias Hogne Hogstad
Kim Ronny Stenseth Marit Bjerke Marianne Gulliksen Jim Vold
Inger-Elise Lid Marit Kjus Garden Tommy A.Johansen Unni og Jørgen Bjerg
Jarle Lid Frøydis Grohn Kjetil AJohansen Marianne Bjerg
Ragnhild Stenseth Anne Grøntvedt Monica Johansson Astri Sørensen
Johannes Stenseth Ragnhild Hagen Linda Johansson Gunn Kari Vassbotten
Unni Lisbeth Arnesen Marit Helland-Hansen Hans R.Høilund Knut Reidar Nilsen
Finn Arvid Arnesen Christina Herolfson Zullo Viera Michalak Martin Udland
Kari Mette E. Nilsen Jorunn Hindenes Nicole Michalak Sigrid Langemyhr
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Bjørn Westvang Åse Berntsen
TELEMARK Tore Braathen Ann-Margrethe Rafoss

Bjørn Davidsen Gabriel 1. Rafoss
Telemark Døveforening øn- Kari C. Tvedt Hanne B. Kvitvær
sker alle en riktig God Jul og Reidun T. Tvedt Ketil 1. Kvitvær
Godt Nytt År. Tonje Limkjær Aud Berge
Liv og Bjørn Arnesen Lars Berge
Tone Mette Rognsøy og Ha- Kristiansand Døveforening Svein Grødem
raid Breimyr ønsker alle en riktig god jul Siv Hind
Tove Braathen og et godt nyttår. Jorunn Espedal
Gunda Dahl Elly Egeland
Oddrun Marie Drægni Gro Liland Kåre Egeland

og Øyvind Haugom Gerd Birkenes Tore Djuvik
Inger Åse Enebakk Henry Lillejord Jenaette A. HansenMorten Winterstø

og Arne Haugerud Karen Lillejord Marit H. GjedremAnne S. og
Ida Eriksen Mary Jane Xanthopoulos Gunvald GjedremBjarne Fevang
Wenche og Leif Evensen Bjørg Snemyr Billur TaskoparanGry Enggrav
Tonje Flatin Egil Snemyr Fikret TaskoparenMerete og Sten Arne Karlsen
Edith og Thor Gisholt Inger Britt Høyåsen Ann Pauline UndheimRobin Karlsen
Berit L. og Bjørn K.Halvorsen Nina Strand Helen PedersenMichael Karlsen
Lillian og Einar Hartveit Reidar Bergstøi Magnus PedersenMarlene Karlsen
Olav Haug Inger Lise Bergstøi Bjarte Bø-SandeKurt Ståle Kolseth Mette Kari og Ove S.Hjelen Steven Bergstøi Arnstein OverøyeElin og Åsmund Dehli
Reidun Johnsen Inger SandelI Vivi Ann HatleskogAmalie Dehlie
June Jonassen John SandelI Torstein HatleskogSusan og Rolf Einar Pindsle
Per Jonassen Wenche Sortland Kolbjørn BøPer Jarle Pindsle
Ame Karlsen Else Nordkvist Hedvig SinnesTurid og Bjørn Magnar
lill Larsen Villy Nordkvist Petter SørensenTrollsås
Kjel Ivar Mesics Jane Ropstad Anette C. PaulsenAndre Trollsås
Tanja S. og Peer Olav Moen John Ropstad Arne PaulsenVilde Trollsås
Tonje Nordfonn Jonny Bergstøi Nils M. PaulsenBalas Kantor
Gerd og Nils Nygaard Else Bergstøi Malin PaulsenElin M. Olsen
Inger Britt og Odd Paulsen Kristin Birkeland Lena PaulsenEvelyn Paulsen Borgar Ramberg Inge Køhn Vilde PaulsenVibeke Eide og
Karin og Arne Skoglund Volker Kløckner Marianne RoslandBjørn Stensvoll
Unni Vasseng Juliane Eftevåg Kari RoslandKristin Eide Stensvoll
Knut Ove Westbye. Tormod Åsan Elisabeth RoslandSigrid Eide Stensvoll

Steinar Bekkevoll Marit Kjenes HansenMette og Tom Z. Kristiansen
Berit øyen Svendsen Egil BreilandHjørdis og Leif Kaupang AUST-AGDER Marie øyen Svendsen Kurt Fredrik ÅnestadNina Wennersteen og
Trine øyen Svendsen Hilgrunn TeigenLeif Haugje Aust-Agder Døveforening
Simon øyen Svendsen Egil GaltaMaria Wennersteen ønsker dere alle en riktig god
Julie øyen Svendsen Ine LorentzenKjersti Nesse og jul og et godt nyttår!
Gabi Gabrielsen Michael Alexander LorentzenMorten Husøy Aud G. Løvig
Hanne Britt Valvatne Tone Lise Lorentzen

Viktoria Nesse Grande Tore W. Christiansen Laila Hermannsen Jerstad
Daniel Nesse Grande Arild & Hilde Marcussen Bjørn Arnfinn Jerstad
Nina Aarsheim Jan Fraas ROGALAND Susanne-Edvine Johansen
Øyvind og Jonas Fraas Robert-Harald Johansen

Monica Lone Madsen Odd Magne Fløistad Vi ønsker dere Velsignet jul Olav- Gabriel Jerstad
Malin Lone Johansen Tor Steinar Groos og alt godt for det nye året. Harald- Martin Jerstad
Laila Ødegaarden Gjertsen Ellen 1. Solbakken Hilsen
Elsa Lysnes Turid E. Sandvik Sandnes Døveforening God jul og Godt Nyttår og
Mary Jørgensen Bente G. Olsen Takk for samarbeid gjennom
Line Thorsen Marianne Kristiansen 200l.

Arve Lindstrøm Stavanger Døveforening Hilsen fra
Vi ønsker alle våre bekjent- Ve Thi & Van Hao Nguyen ønsker dere alle Haugaland Døveforening
skaper en riktig god jul og Erling Haglund en riktig god jul og et godt
et godt nytt år. Geir Bjarne Andersen nyttår Minny Sørdal
Julehilsen fra Tom Pedersen Hilsen fra SDF styret Kjell Gunnar Brekke
Aulerød barnehage for Madli B. Abrahamsen Torill Brekke
hørselshemmede i Vest- Asbjørn B. Hanssen Astrid Garaguso Sandra Brekke
fold Volker Kløckner Pietro Garaguso Otto Clementsen

May Britt Fjørstad Kari Holmen Else Marie Haukås
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Vigdis Jøsang
Andreas Kallevik
Berit Kallevik
Inger Knutsen
Deborah Kristiansen
Anita Helen Lund
Terje Lund
Klara Nordhus
Petter Solhaug
Åshild Solhaug
Bjørg Liknes
Bjørg Storesund
Thor Lasse Thoresen
Brit Johanne Ørke
Svein Holgersen
Jorunn Magnussen
Patricia Evelyn Pritchard
OlaugVikingstad
Sigurd østrem
Janne Mæland
Grethe Mikkelsen

HORDALAND
Bergen Døveforening
Norvald Eikenes
Sonja Eikenes
Skjalg Iversen
Ingrid Iversen
Reidar Einemo
Gyda Einemo
Annlaug Koppen
Thora og Harald Gåsland
Ingrid Storedale
Kristian Storedale
Cato Tveit
Elise Hilde Eide
Laila Hansen
Henning Bernstrøm
Anne Berg
Borghild Sikko
Bjørg Alisøy
Erna Stene
Harry Stene
Madela Kalnes
Eivind Kalnes
Tove aksnes
Rolf Mjaaseth
Sverre Johansen
Inger Johansen
Olav Feste
Einar Magnussen
Sigrid Andersen
Iris Jansen
Gunhild Bjørø

ils Johan Bjørø
Jorunn Koppen
Ingrid Kjølleberg
Helge Kjølleberg
Odd Birkeland
Toralv Kvingedal
Konrad Thunes
Endre Grytnes
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Hans W. Larsen
Edith Haaland
Kjell Haaland
Inger Ulfsten
John Ulfsten
Edit Solhaug
Torbjørn Solhaug
Johannes Lutro
Åge Sørhaug
Benedicte Holberg Bjånesøy
Bente Holberg Bjånesøy
Frode Bjånesøy
Gunn Kristin Selstad
Thorbjørn Johan Sander
Marta Sander
Per Harald Sunde
Inga Birkeland
Toni Eva Birkeland
Tomine Eva Birkeland
Sunniva Lyngtun Vik
Ingeborg Skaten
Anlaug L Marthinussen
Maren Marthinussen
Berna Iren Marthinussen
Egil A. Marthinussen
Edvard Rundhaug
Kate Rundhaug
Tor Andreas Rundhaug
Dag Hafstad
Berit Hafstad
Trygve Aase
Elin Buanes
Erling Buanes
Harry Ellingsen
Arne Nesse
Joakim Skaten Nesse
Norunn Kalvenes
Rune Anda
Marius Anda
Lena Anda
Arvid Hauge
Jan de Lange
Mona de Lange
Simen de Lange
Emil de Lange
Arvid Støyva
Fam. Flatemo
Målfrid Holthe
Gudrun Boge Karlsen
Asle Georg Karlsen
Manuel(riesenschnauservalp)
Viviana Isabel Anda
Glenn Juan Anda
Jon Carlos Anda
Gro Onarheim Anda
Jon Magnus Anda
Caroline Holm Matthiasdottir
Bjarki Holm Matthiasson
Matthias Runarsson
Lone Holm Hansen
Britt Elisabeth og

Øivind Skogstrand
Evelyn og Rolf Haugsvær
Inger Rekk

Sunnhordland Døveforening
og Stord Døves Sportsklubb
Ruth og Jan Egil Berntsen
Mette og Kjell Hauke
Berit og Torger Maldal
Susanne og Rolf Berger
Otto Hjertaker
Helene Hjulstad
Terje Magnussen
Agvald Ingvaldsen
Wenche Angeltvedt
Knut Jarl Tjelmeland
Per Ole Haug
Sølvi Karin Eriksen Ommer
Lillian Anita Thorsvik
Leif Steinar Huseth
Gunnar Hansen
Elisabet K. Hansen
Eirik Sloan Hansen
Maria K. Hansen
Bjørgvin E. G. Hansen
Gunnbjørg M. Hansen
Helga Hansen

MØRE OG
ROMSDAL

Møre og Romsdal Døvefore
ning ønsker alle en riktig God
Jul og et Godt Nyttår.
Britt Rekdal Olausen
Johan Solheim
Tore Olausen Solheim
Vidar Farstad
Asbjørn Vestre
Elisabeth Schelander
Glenn Andre' Blakstad
Celine Schelander
Kevin Schelander
Tone Rørvik Elvenes
Viggo Elvenes
Solveig Olsen
Kjell O. Olsen
Truls Hansen
Bent Hide
Lorents Ness
Odd Gunnar Sæther
Erlend Holsen
Tore Kolvik
Jorid Fylling
Erling Fylling
Beate Erga
Jo Arve Furland
Trygve Johan Erga Furland
Hermann Erga Furland

Kirsti Fylling Lefstad
Roger Lefstad
Ingvild F. Lefstad
Christian Lefstad
Torbjørg og Kjell Fiskergård
Anna og Harald Oppigård
Inge Heen
Odd Gåseidnes
Jon Markus A. Kvernberg
Leif Gunnar Kvernberg
Benjamin Nesse
Vibeke og Geir M. Larsen
Robin Larsen
Mette Standal
Adolf Standal
Magny Gjelstenli
Julian Standal
Stella Standal
Inga Garnes
Jorunn Karlsen
Sissel Pedersen
Jeanne Nygård
Kjellaug Rønnestad
Trygve Krogstad
Inger Anne Krogstad
Karstein Ramsvik
Martin Stavaas
Solgunn og Tor Inge Gausnes
Svein Børre Hjelme
Elsa Solheim
Magne Stiansen
Kristine Margrete Stiansen
Ragnhild øyen
Terje Frisvoll
Trygve Skarshaug
Paul Inge Hustad
Magne Gaustad
Eirik Heggem
Aud Berit Heggem
Rigmor Karin Gjelstenli
Marit Gjelsten
Greta Gjelsten
Palmar Dyrhol
Bernt Sætre
Bjørg Halås
Heddy Gjendem
Olav Bakken
Magda Hausberg
Paul Nakken
Eva og Broder Gundersen

SØR-TRØNDE
LAG

Trondheim Døveforening
sender de beste jule- og
nyttårsønsker til alle i by og
på land

Anny og Jan Pedersen
Reidun og Trygve Veddeng
Ingrid Alme og Georg Bjerkli
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Astrid og Reidar Jakobsen Stig Arve Smiseth Helene Hjulstad
Synnøve og Torfinn Johanne Martinsen Otto Hjertaker TROMS

Trondsen Anna Aronsson Paul Trøite
Aud og Jon Pettersen Jens Larsen Karl Olav Kristiansen Harstad Døveforening ønsker

Karin Petrell og Bjørn Myran Bjørg Nygaard Asgeir Brovold alle medlemmer, alle døve

Erna og Jann Tomassen Tordis Hagen Grethe Norøm Spolen og hørende venner en riktig

Inga og Kåre Kristiansen Signe Karlsen Eli Erlandsen Øvrelid god jul og et godt nyttår.

Unni og Asbjørn Kjøsnes Henrik Hansen Olav Øvrelid
Marit og Leander Johansen Kåre Høgsve Thor Egil Strugstad Tromsø og Omegn Døvefore-
Kama og Stein Moldvær Ame Kolbjørn Sæther VVenche Johansen ning
Emma og Angrim Ytterhus Jorun Fuglem John Hybertsen Vi ønsker dere en riktig GOD
Marie og Halvor Greftegreff Margareth Opsahl Anny Skøtt JUL og et GODT NYTTAR
Aud og Ame Karlsen Siv Aina Øie Rannveig Vålen
Eli og Georg Kirkreit Siv B. Mittet Joar Svean Helene Henriksen
Ingrid og Bjørn Sørensen Baard Nilsen Harald Aas Ann-Hilde Hansen
Ann Kristin og Arnolda Hegdahl Ruth Hammer Mary Nilsen

Egil Arnfinn Røvik VValter Pedersen Bodil Gresseth Ringen Knut Nilsen
Else og Tore Evensen Ottar Smørholm Aud Stavnesvik
Kari og Einar Jacobsen Hanna Sæther Espen Stavnesvik
Solfrid og Sverre Skarsbakk Kjærlaug Stavnesvik
Gerd og Ola Sande Trondheim Døveforenings HELGELAND Charles Stavnesvik
Turid og Jan A. Johannessen Pensjonistgruppe Trygve Aslaksen
Ingolf Rønning ønsker alle pensjonister en Liv Berge
Ole Jacob Rønning gledelig jul og et godt nytt år. Helgeland Døveforening øn-

Trond Sørensen
Britt Olsen sker alle God Jul og Godt

Eva Hansen
Sissel H. og John Solem Trondheim Døves Dame- yttår!

Tove-Mari Bruun
Anita H. Solem forening

Torun VVale
Beate H. Solem Vi ønsker alle våre medsøstre Turid og Magne Mjønes

Gudrun Boge Karlsen
Nina H. Solem god jul og god nyttår. Trude og Harald Johnsen

Asle Georg Karlsen
Gerd Grethe Fjelldalselv Pirkko Bogevold og

Arne Lundquist
Ronny Fjelldalselv Trondheim Døves Idrettslag Sead Pekic

Eija Lundquist
Thomas Fjelldalselv Ønsker alle døve idrettslag Veslemøy og Geir Villmones

Ida Lundquist
Katrine Fjelldalselv God jul og et fremgangsrikt Dagny Skotnes

Edvard Johan Strand
Jan Atle Fjelldalselv nyttår! Ann Karin Johansen

Asbjørn Gundersen
Mikal Urgård Anne Lise Korsnes

Jorid Fagerli
Kai Simen Urgård Trondheim Døves Bridge- Halvor Bogevold

Osvald F. Gundersen
Inger og Gotthard Langeland klubb Oddlaug Kjølleberg

Kristian F. Gundersen
Lasse Langeland ønsker alle sjakk- og bridge- Jan Inge Grøttheim

Geir Solli
Espen Langeland spillere en riktig god jul og et Kjell Bastesen

Enny Sjøvoll
Sissel og Peder Pedersen godt år med takk for godt sam- Janne MarJen Thom
Tove Pedersen arbeid i det gamle. Arnhild Thom

Leif Henriksen

Lise Pedersen Kai Rune Thom
Arnhild Andersen

Anne Kvalø Hansen Døves Menighet i Trondheim Øyvind Jacobsen
Gunnar Andersen

Kine Kvalø Hansen ønsker alle en gledelig jul og Ingvald Hagen
Johanne Jenssen

Lise Kvalø Hansen et fredfylt nytt år. Ole Skoglund
Ann-Grete S. Finjord

Ellen Mariann Nilsen Gerda Johansen
Roy Einar Nilsen
Rebecca Mariann

Lockert ilsen NORD-TRØN-
Bodil Folstad DELAG NORDLAND
Liv Annie Pedersen
Tordis Vines Døves Fylkeslag Nordland
Halvard Aune ord-Trøndelag Døvefore- ønsker alle sammen en riktig
Bjarne Grimstad ning God Jul og et Godt Nytt Ar!
Knut Ljostveit For styret: Døves Tidsskrift
Per VValle Karin og Olav Moen Karin Trude Einarsen - leder ønsker alle leserne en rik-
Anne Merethe Skjørland Kitty og Nils Stokke tig god jul og et godt nytt
Nyfrid Grimstad Borgny og Harry Jegersen år!
Gøsta Rougnø John Erik Uglem En God jul og et riktig Godt Vi takker alle som på en el-
Guri Amundsen Solveig og Oddmund Fossen Nyttår ønskes alle fra Narvik ler annen måte har bidratt
Signe Sæther Bekkvik Johan Fjellstad og Omegn Døveforening med stoff til DT, og håper
Torhild Ulseth Johanne Martinsen dere fortsetter med det
Margit Holberg Stig Arve Smiseth God Jul og Godt Nytt Ar også i 2002!
Aud Kristin Røstad Marie Pettersen Hilsen fra Salten Døvefore- Redaksjonen

Jorunn Søraker Ding
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Nord·Trøndelag Døveforening

fyller 80 år

«Stortinget ber regjeringen utforme de nødvendige end
ringer i folketrygdloven for å heve taket på tolketimer
for døve, døvblinde og døvblindblitte, og komme til
bake til stortinget med økonomiske endringer i forbin
delse med revidert nasjonalbudsjett for 2002.»

nm1 Nytt fra
(1illLj Norges Døveforbund

Idet bladet går i trykken får vi følgende gladmelding
fra Stortinget via Konst. Gen. Sekr. Sissel Gjøen:

10. desember: n0VEHISTORISK MUSEUM
Kulturkomiteens fle11all (statsbudsjettet 2002), medlem
mene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti
og Kristelig Folkeparti, foreslår å bevilge kr 500 000 for å
kunne gjennomføre innlemmingen av Døvehistorisk mu
seum i Trondheim i Trøndelag Folkemuseum.

Omorganisering i NDF

Vi har fått opplyst at vedtaket også gjelder døvblitte.

Norges Døveforbund holder for tiden på med en større
gjennomgang av organisasjonen. Dette betyr endringer for
de enkelte ansattes arbeidsområder.

Det får også konsekvenser for Døves Tidsskrift og Dø
ves Video, som det nå er bestemt skal gå sammen i en
enhet, Døves Media, trolig fra l. januar 2002. Hva som
videre vil skje videre, er usikkert. Vi vet i det bladet går til
trykk, ikke hvordan framtiden vil bli.

Redaksjonen har ikke fått noen signaler og har derfor
ikke hatt mulighet for å lage en sikker utgivelsesliste for
2002. Vi antar likevel at det som vanlig vil bli 22-23 utgi
velser i 2002. Vi kommer tilbake med mer informasjon så
fort vi kan.

Følg gjerne med på tekst-TV Inntil videre sendes ma
nus, brev og henvendelser på samme måte som før til re
daksjonen i Bergen.

Døvekirkens eldreom
sorg
vil gjerne få sende alle gode
ønsker om en fin julehøy
tid og ønsker om at det
nye året blir et godt år!
200 l har vært et spesielt år,
mange tunge og vanske
lige ting har skjedd ute i
verden, så kanskje i år er
dette en tid som er vanske
lig for mange.
Julen feirer vi til minne om
Jesus som kom til jorden
for oss menneskers skyld,
av Guds kjærlighet! Selv
om det er mye av det som
skjer vi ikke forstår, er det
allikevel sant at Gud er
med, og vi kan alltid be til
ham! Kanskje flere da kan
få glede og forventning til
juletiden!
Med vennlig hilsen

Styret i Døvekirkens
eldreomsorg

Rycon AS ønsker dere alle en
God Jul og et Godt Nytt Ar!

Gode ønsker for julen og
Et godt nytt år 2002 !
Ser frem til et videre interes
sant og nyttig samarbeid.
Aetat arbeidsrådgivning
Tjenesten for hørselshem
mede og døvblinde i midt 
Norge,

vi Knut Loe Dønnessen

God Jul og Godt Nyttår!
Åse Maria Eikeland og Karl
Johan Eikeland

Vi ønsker alle pensjonister i
Norge en gledelig jul og godt
Nyttår!
Hilsen Styret
i Oslo døves pensjonistgrupp

Juleglede, tro og håp ønskes
dere fra Sissel og Dag Arne
Roum.

Jarl Kirkaune, Fannrem,
ønsker alle venner og kjente
god jul

God Jul og Godt Nyttår!
Elisabeth Arvola, Oslo

Frelsesarmeens Døvearbeid
Ønsker alle døve og samar
beidspartnere en Velsignet
julehøytid og et Fremgangs
rikt og fredfylt nytt år 2002.
Wenche og Alfred Stensland
Grethe og Knut Larsen

I den forbindelse inviteres det til jubileumsfest på Rica
Hell Hotel, Stjørdal, 26. januar 2002, kl. 18.00.

Påmelding ved betaling innen 4. januar. Medlemspris:
Kr. 300,-. Ikke-medlem: Kr. 600,-. Ta kontakt med vel
ferdssekretær Grethe Norøm Spolen, Industrivn. 1,7725
Steinkjer. Tlf: 74 1623 30 (ikke teksttlf). Mob: 92844
220. VELKOMMEN TIL FEST!

Haster!!! Døvetolker etterlyses!!!
Jeg trenger en/to døvetolker 2 kvelder i uka på linje for
barne og ungdomsarbeidere. Undervisningen foregår i
Krokstadelva ved Drammen og starter 7. januar. Ta kon
takt med tolketjenesten i Buskerud, tlf 32 21 85 00.

Hilsen May Britt NHoel.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Døves Tidsskrift 2002
dato aononsefr·ist
11/1 20/12 Ol
25/1 15/1 02

8/2 29/1
22/2 n/2

8/3 26/2
22/3 12/3
12/4 2/4
26/4 16/4
10/5 1/5
24/5 14/5

7/6 28/5
21/6 11/6
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Imponerende oppsetning
Bentein Baardson og hans medarbeidere i Det Norske tegn
språkteateret har satt sammen en meget severdig forestil
ling. Kjernen i stykket er jo den greske tragedien Antigo
ne, men stykket er gitt en mer tidløs ramme. "Moderne"
militære effekter gir en synsvinkel som understreker deler
av stykkets budskap på en effektiv og visuell måte. Kulis
ser, kostymer, sminke og lys gir sammen en dramatisk ef
fekt, uten at det tar for mye av oppmerksomheten bort fra
skuespillerne. I noen få situasjoner er ikke lyset godt nok

for døve tilskuere, men annet lys ville tatt bort store deler
av den dramatiske effekten.

De som har sett Baardsons skyggetolkede oppsetning av
Shakespeares Midtsommernattsdrøm i Stavanger for noen
år siden, kunne kjenne igjen stemninger og løsninger som
viser hans kreativitet og stil.

En stjerne er født - kanskje to?
Etter forestillingen - hva husker vi? Jo - vi vil si det så
sterkt at vår skuespillerstjerne Mira Zuckermann nå har



I forslaget til statsbudsjett 2002 ligger det forslag
om at teateret opprettes på permanent basis fra
01.01.2002. Vi kan ikke annet enn å gi honnør
både til de som har stått på for å få etablert et
eget teater for døve, og til departement og Stor
ting for å ha forstått nødvendigheten av dette.

I skrivende stund er Tegnspråkteaterets
framtidsplaner noe uklare. Det er ennå ikke klart
hvilken tilknytting man skal ha til Riksteateret,
og heller ikke er lokaliseringsspørsmålet ende
lig avklart. Vi kommer tilbake med informasjon
så snart vi vet noe mer.

Liv S. Nesse serverer kveldens stjerne Kristin F. Våge
etter forestillingen.

Beata Slowikowska med far, og Ronny Jacobsen med mor.
Familielikheten er stor!

Fine ord og taler
Etter forestillingen ble det premierefest, hvor blant andre
Bentein Baardson, styremedlem i prosjektgruppen, Bente
Erichsen og andre holdt rosende taler omkring forestillin
gen og prosjektet. Bentein Baardson ga med klare ord ut
trykk for at han hadde hatt personlig utbytte av å arbeide
med oppsettingen av Antigone, og trakk tråder tilbake til
1977 da han som ung skuespiller ga stemme til skuespil
lerne i Romeo og Julie. Han ga også tydelig signal om at
ban kunne tenke seg flere oppdrag for Det Norske Tegn
språkteater i framtiden. Det er et tydelig signal som vi vil
anbefale de kommende ledere i et permanent tegnspråkte
ater å lytte til og huske.

Bentein Baardson og Mira Zuckermann.

Ujevn rollebesetning
Kjell E. Edvardsen gjorde en meget god innsats i rollen
som Teiresias, men lysforholdene og den noe flate salen i
Musikkteateret gjorde at mange fikk problemer med å
oppfatte hva han sa.

Rebekka Z. Kristiansen var flink som det lille barnet
som var den døvblinde Teiresias ledsager, øyne og ører.

I de andre rollene medvirket Beata Slowikowska, Mira
Zuckermann, Mette Marqvardsen, Agata Wisny og Dmitri
Katsnelson. I stykket bidrar de til å belyse ulike sider av
poenget med stykket, og flere spiller to roller. Siden den
ne oppsetningen, slik vi oppfatter den, fokuserer mer på
hovedrollene enn hva man er vant med, blir ikke birollene
så fremtredende. Det er derfor vanskelig å vurdere deres
individuelle prestasjoner. Men som sagt, de er med og gir
sitt bidrag til at Antigone ble et meget severdig stykke på
premieren.

fått en betydelig konkurrent. Kristin Fuglås Våge fikk en
delig vist sin fulle bredde som skuespiller. I hovedrollen
som Antigone fikk hun vist at hun også er en stor karak
terskuespiller, og ikke bare en glimrende farse- og barne
teaterskuespiller. Hun klarte å formidle Antigones smerte
til publikum på en slik måte at mange satt med vondt i
magen. Og hvis ikke det er stor kunst - hva er det da som
er kunst?

Stykket er en såkalt gresk tragedie, og vi har fått forstå
elsen av at Kristin F. Våge nå trolig tar seg en lengre pause
fra skuespillerarbeidet. Det er en norsk tragedie...

Vi må også få sagt at rollen som Kreon var nøyaktig det
Ronny P. Jacobsen trengte for å vise at han har mye å by på
som skuespiller. De rollene han har hatt hittil, har han jo
som vi tidligere har skrevet, gjort det bra i, men - det har
liksom ikke vært "hans" roller. Denne gang får han brukt
sin tyngde og pondus, og framstår som en ekte og trover
dig tyrann. Vi kan se at han har utviklet seg betydelig i
løpet av prosjektperioden. Vi vil også tro at regissøren har
klart å hente ut hans skjulte ressurser i dette stykket, noe
Ronny har fortjent!



Seminar for døve ansatte i NDFs enheter

Alle må trå til for å få Hilde Hassum gjennom tauene.

Helgen 10. - 11. novem
ber holdt Norges Døvefor
bund et seminar på Geito
for døve ansatte i NDFs
enheter. Seminaret var i
utgangspunktet tenkt som
ett i en kjede på flere se
minar, der man vil sette
søkdys på relasjoner mel
lom døve og hørende, spe
sielt på arbeidsplassene.

Man har forstilt seg å gå
videre, og i neste omgang
holde seminar for høren
de på de samme arbeids
plassene. Til slutt er målet
et felles seminar der man
utveksler reSl1ltater og tau
ker og kommer fram til
strategier for at alle skal
fungere bedre på sine ar
beidsplasser i organisasjo
nen.

Poenget er ikke nødven
digvis at noe er galt her og
nå, men at man skal kjen
ne til hva den andre par
ten i en døvIbørende kon
flikt tenker om en selv.
Emnet er veldig omfatten
de, men kurslederne Erik
Lundqvist og Anette D.

. Rasmussen har etter hvert
bygget seg opp kunnskap
og erfaring innen områ
det. Dermed kunne de lo
se deltakerne gjennom de
ulike emnene man fikk å
tenke over. Det var i alt 13
deltakere, 6 fra Design
trykkeriet, 4 fra Ål folke-

. høyskole og kurssenter og

3 fra Norges Døvefor
bund.

Første dag gikk man gjen
nom blant annet hva vi vet
om hva samarbeid baserer
seg på, hva som er hem
mende og positivt for sam-

arbeid. Kommunikasjon
var sentralt, og her var det
flere vinklinger å tenke
over. Man avrundet dagen
med å diskutere erfaringer
fra egne arbeidsplasser, noe
som fikk de fleste til å
trekke på smilebåndet, for-

di alle hadde opplevd
mange av de samrpe situ(J.
sjanene som kan oppstå.

Neste dag var det gruppe
arbeid, der man diskuterte
blant annet hvordan man
selv kan bidra til godt sam
arbeidsmiljø. Dette kunne
man teste i praksis, da del
takerne etter lunsj ble sendt
til skogs i Skurdalen i re
gi av Geilo Aktiv. Der
skulle man gjennomføre
flere praktiske oppgaver,
.derpoenget var samarbeid
og samhandling i praksis..
Dessverre ble dette noe'
amputert og til dels van
skelig å gjennomføre, på
grunn av at det om natten
hadde vært snøstorm.
Stormen hadde blant an
net revet taket av flere hus
på Geilo, og for Geilo
Aktiv ble et stort telt
skadd; og flere av arenae
ne var glatte å bevege seg
på. Deltakerne var likevel
fornøyd med opplevelsen,
og seminaret som helhet.
Seminaret ble finansiert av
likemannsmidler.

Hyggelig å være med synes Tore Solem, Niels Kristensen, Hilde l1assum, Gunnar Hansen og Eva Lauritzen.



«Døvenettverket» •
I Oppland

- '~f

... og her slapper nissen av litt.

Oda har tegnet Julenissen som kommer med presanger,

Senere blir det Nyttårsfeiring med stjerneskudd, tegnet av Cecilie.

Døves Tidsskrift har fått et hyggelig brev og
flotte tegninger fra «døvegruppa» på Fredheim

skole i Gjøvik kommune i Oppland fylke:

Fredheim er en stor skole med cirka 270 elever,
2 av elevene er døve. Hver onsdag kl. 12.00 
14.00 har vi «døvegruppe» med 2 - 13 O) elever.
Vi er av og til sammen med døve/tunghørte sko
leelever og barn fra hele fylket. Til sammen er
vi 6 barn fra 5 skoler som er med i «Døve
nettverket».

Noen ganger er vi på Fredheim sammen med
de hørselshemmede barna på Førskolen for hør
selshemmede som holder tillike i nærheten. Det
er fint for alle de hørselshemmede barna å ha
kontakt med hverandre. Vi har tenkt at de døve
elevene på Fredheim skole for eksempel kan lese
for de andre barna på tegn. De døve barna er
bedre tilhørere når det leses på tegnspråk enn de
hørende barna.

Skolene som er med i «Døvenettverket» besø
ker hverandre en gang per år. Da kan rektorer,
inspektører, klasseledere og tegnspråklærere og
assistenter være med. De voksne har møte mens
barna er i egen gruppe sammen med lærer/assis
tent.

På disse møtene snakker vi om utfordringer vi
møter på i skolehverdagen. I tillegg bruker vi
tid på diskutere bruk av billedtelefon. Barna på
vår skole har ukentlige billedsamtaler med an
dre elever. Vi voksne har konferanse en gang hver
måned.

I integrering av døve elever møter vi på mange
utfordringer, og det er viktig å ha møteplasser
hvor barna treffer andre døve som de kan kom
munisere med på sitt eget språk. I tillegg er de
veldig verdifullt for lærere å bli kjent med hver
andre. I fjor sonuner hadde vi sommeravslutning
på fjellet. De voksne hadde møte på dagen, og
på kvelden var det sosialt samvær. Foreldrene
var også med på overnattingsturen.

Sist da alle barna fra skolene i nettverket var
på Fredheim, var vi på teater. I tillegg hadde vi
BSL, og til slutt tegnet vi til Døves Tidsskrift.
Håper dere kan få plass til tegningene fra barna i
bladet før jul.

På skolen vår har vi en flink inspektør som har
ansvaret for hjemmesiden til «Døvenettverket».
Besøk oss gjerne der. Adressen er:

http://hjem.sol.no/dskole
HILSEN TORILL OG INGER LISE (LÆRERE)
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9vfarita Løl(~n
- døv konkurranse-rytter i et hørende miljø

Marita Løkken
begynte tidlig å
interessere seg

for hester.
Hun har en for

kjærlighet til
alle dyr, og det
ser ut som om
dyr også føler \

seg trygg
sammen henne.

På våre turer rundt i nærmiljøet for
å bli kjent, fant vi fort et stort ride
senter. Der hadde de Shetlandspon
nier som Marita fikk ri på. Hun ble
leid rundt, runde etter runde, og sa
med tegn "mere ri, mere ri". Ansik
tet skinte om kapp med sola, og hun
hvinte av fryd hver gang vi var der
oppe. DeLv-arnok der, på Reppe Ri
desenter, at interessen for hester ble
vekket.

Som mange andre, vokser Marita opp
som døv i en hørende familie. Hun
startet på Steindalsflata barnehage for
hørselshemmede barn, bare 10 må
neder gammel. Hun kom inn i et
miljø med flere tegnspråkbrukere, og
lærte tegn i et forrykende tempo.
Foreldrene måtte bare følge på for å
forstå de små hendene som i perio
der gikk som trommestikker. Hun
har en bror som er 20 måneder yn
gre. Han tok fort etter, lagde de
samme lyder som sin søster, og brukte
tegn. Han nektet å prate til å begynne
med, det var lettere å gjøre seg for
stått med tegn. I allfall hjemme. De
to lekte mye sammen ute i nærmil-

jøet, men hennes interesse for hester
ble ikke delt. Hun fortsatte med leie
ridningen, runde på runde. Sparte på
bursdagspenger for å bruke på rid
ning. Etterhvert fikk hun bli med på
turer i skogen med ponniene. Å ri på
egen hånd, styre ponnien selv, var
visst lykken på jord.

Som 7 åring hadde hun så godt lag
med ponniene, at lederne på sentret
ga henne lov å lede ponniturer med
andre barn. Alltid var mamma eller
pappa der, for å fungere som "tolk",
eller oppklare misforståelser, for det
ble det mange av etterhvert.

Ingen i stallen bruker tegn. Marita
har etterhvert utviklet en god tale, og
det er derfor lett å glemme at hun
ikke hører. "Hun prater jo, det er da
ikke noe problem da", sier folk. Nei,
for hørende som forstår henne er det

Familien flyttet
ut fra byen
(Trondheim
sentrum),
og til litt
mere landlige
omgivelser
i 1990.

Da var Marita
3 Y2 år.

ikke noe problem, men hun hører
fortsatt ikke dem. Beskjeder blir ropt

til hverandre i stallgangen, ofte glem
mer de å gi direkte beskjed til Ma
rita. Ut fra noen situasjoner kan hun
tenke seg til hvorfor de andre plutse
lig løper, men står hun med ryggen
til, og ikke ser hva som har skjedd,
forstår hun ikke hvorfor de andre
plutselig er borte. Det har nok i pe
rioder vært godt å ha mamma eller
pappa der.

Etterhvert er Marita blitt mere
trygg i miljøet, og miljøet vet bedre
hvordan de skal forholde seg til
henne. Hun startet på ridekurs. Brukte
tolk, de gangene hun fikk det.
Mamma hadde også etterhvert fått
midlertidig godkjenning som tolk, og
kunne stille opp av og til på ride
kursene.

Vant til å bruke tolk er hun, har
brukt tolk siden hun startet i første
klasse på barneskolen, derfor var det
ikke problem å forholde seg til
mamma som tolk. Dersom instruk
tøren av og til sa at hun måtte slutte å
se så mye på mamma, hadde hun
kommentaren klar:



Marita som konfirmant,
selvsagt med hesten.

"Det der er tolken min, og hvis jeg
skal slutte å se så mye på tolken, må
du slutte å prate så mye... "

Det at hun må se på tolken for å få
instruksjon, kan skape farlige situa
sjoner på ridebanen. På banen er det
egne regler for hvem som har "vike
plikt " for hvem. Det er ikke alltid
like lett å se hvor de andre 7 rytterne
på kurset galopperer. Selv skal hun
konsentrere seg om å holde seg på
hesten i gallopp, så skal hun se på
tolken for å få korrigeringer og nye
beskjeder og ...OOPS, der kolliderte
hun nesten med en annen...

Hun startet sitt første ridestevne i
1994 - 8 år gammel. Hoppet 40 cm
med lånt hest fra rideskolen.

Høydene økte med rideerfaring, og
lysten til å starte flere stevner var tent.
Skolehestene ble lånt ut til kun to
stevner hvert år, og skulle hun starte
mere, var det bare å tenke på å an
skaffe egen hest.

I mars -98 ble drømmen oppfylt:
EGEN HEST. Det skulle vise seg at
det ble mye arbeid. Det var ikke bare
å sette seg på å ri konkurranser. Hes
ten kunne lite, og Marita måtte ri hver
dag for å trene både seg selv og hes
ten. Når en jobber med hest, må en
skynde seg langsomt. Med målrettet
trening og iherdig innsats, begynte
resultatene å komme. Etter to år var
hun og hesten så trygge på hverandre
at høyden på hindrene økte til 1 me
ter. Det har vært en del knall og fall.
Den verste episoden må vel nevnes å
være da hesten mistet balansen etter

et hinder, og falt og rullet over henne.
Marita var kraftig forslått, gul og blå
over det meste av kroppen, men lys
ten på å fortsette var der. Etter denne
episoden skjønte Marita at skulle hun
fortsette videre opp i høydene, måtte
hun ha en annen hest. Kalblodshoppa
hadde ikke kapasitet til å hoppe høy
ere.

Ingen kan vel gjette hva som sto på
ønskelisten til konfirmasjonsdagen i
mai 2001. Nei, det var faktisk ikke
hest, men penger. Vel, pengene ble
brukt til å kjøpe ny hest. Å finne hest
som skulle svare til bennes krav, og
samtidig ikke koste for mye, skulle
ta lang tid. Reise til Stavanger, Kris
tiansand, Bjorli, Sverige ...Til slutt
havnet valget på en Hollandsk
varmblodshoppe som lyder navnet
Imagination, eller Immi som hun for
korter det til.

Den kom til Reppe ridesenter i au
gust. Treningen med ny hest startet
samme dag. Ut å leie og bli kjent.
Ridetrening hver dag. To dager i uka
for instruktør, og resten av uka egen
trening. Enten ute på tur, eller i ride
huset. Problemer med tolk og instruk
tør er fremdeles til stede, men nå i en
annen form. Det finnes for få som
kan tolke ridning på Marita sitt nivå.

Første stevne med ny hest. De har
trent sammen bare 3 uker, og tar dette
stevnet bare som stevnetrening for å
se hvordan hesten fungerer på et stort
stevneområde. I dette stevnet er det
både dressur- og sprangkonkurranse.
Individuelt og sammenlagt. Marita
starter i begge grenene. 42 startende
i hver gren. Det ble 5. plass i indivi
duelle grener, men sammenlagt 2.
plass.

Dette ga mersmak.
Hver helg siden sep
tember og fram til 4.
november bar bun
reist rundt og deltatt
på stevner. Både
dressur og sprang.
Hun kommer hjem
med gode plasserin
ger og pokaler.

Nå er tiden inne for
å prøve sine ride
ferdigheter i et krets
mesterskap. Med
sine femten år star-

ter hun som juniorrytter. Hun er
juniorrytter til og med det året hun
fyller 18. Hun vinner 3. plass. Ja, vi
sier vinner 3. plass, fordi dressur er
ikke Marita sin favorittgren, og de to
som får plasseringer før henne, er
siste års juniorryttere.

Så er det klart for Klubbmesterskap
i dressur. Hun vinner.

Kretsmesterskap i sprang, men her
rar hun ikke være med. Hun har ennå
ikke startet klasser som går i 110cm.
På neste sprangtrening rar hun klar
signal fra treneren. Hun skal prøve å
starte sammen de "store" rytterne i
110 cm. Det er tidlig, tatt i betrakt
ning av at bun har hatt hesten bare i
3 måneder. En regner med en inn
ridningsperiode på iallfall et halvt
år med ny hest. Dette blir spennende.

32 startende i klassen. Hun får en
5. plass første dag, og en Il. plass
neste dag. Hun stråler av selvtillit.

Årets siste sprangstevne er klubb
mesterskap. Her deles det ikke inn i
junior eller senior. Hun ønsker å ri
den høyeste klassen for klubb
mesterskapet som er 110 cm Det er
sammenlagt plassering over to dager
som teller. Her ble det spenning til
siste rytter var kommet i mål. Og
jamen blir bun klubbmester i sprang
også.

Dette er forhåpentligvis en ekvipasje
vi kommer til å se mere av i tiden
framover. Synd denne idretten ikke
er med i Døve EM/VM/OG LIG
NENDE. Det finnes flere døve ryt
tere rundt omkring, både i Norge og
sikkert ellers i verden, og uten at vi
har spurt henne, tror jeg nok hun ville
ha hatt det bedre sosialt sammen med
andre døve med samme interesse.

GUNHILD LØKKEN
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Norge sendte tre deltakere;
Marius Anda, Anine Si
gurdssøn Bernås og Julia
0lmheim, og de represen
terte ulike døveskoler og
var fra forskjellige geogra
fiske områder.

NDF ved Vidar R. Sæle had
de noe kontakt med ung
dommene før avreise, og de
siste ukene før leiren startet
hadde jeg litt kontakt med
ungdommene. De gledet seg
til leiren og var klar for en
elleve dagers tur i Portugal.

04.07.01: Vi møttes på
Gardermoen i god tid før
flyet skulle gå. Marius kom
med fly fra Bergen samme
dag. Det gikk greit å møte
ham på flyplassen. Innsjek
kingen gikk greit, og likeså
turen til Schiphol, Amster
dam, der vi ventet i et par
timer. Ved boardingen til
Lisboa, traff vi den neder
landske gruppen som også

skulle på leiren. Dette var
en fin start!

Litt forsinket kom vi vel
frem til Lisboa der vi møt
te en representant fra POC
(Portugese Organizer Com
mitee) som hadde ordnet
med skyss til leirstedet som
var på døveskolen.

Da vi ankom Lisboa så
sent, bar det rett til sengs.
Jeg fikk informasjon og ord
net med de nødvendige pa
pirene. Vi skulle reise til
Porto dagen etter, en by som
ligger i nord.

05.07.01: Tidlig neste mor
gen var det frokost og det
første møtet med alle delta
kerne på leiren, uten presen
tasjon før bussavreisen. Vi
reiste med to busser til Por
to i flere timer i regnvær.
Vi hadde noen stopp for å
se på historiske steder og
spiste lunsj i en universitets
by. Maten smakte så som så,
og jeg var bekymret med

tanke på de 9 dagene vi had
de foran oss med mat som
ikke fristet ungdommene.

Vel fremme i Porto, ble
vi innlosjert på en militær
leir der guttene og jentene
skulle sove atskilt. Leirste
det var veldig strengt be
voktet, og sovesalene var
store og kalde. Det kom
mange spørsmål om dette
leirstedet, men vi skulle hel
digvis "bare" sove der. Å
bevege oss fra et hus til et
annet hus alene var forbudt,
og det var vanskelig for
ungdommelige sjeler å for
holde seg til et militært liv
på en komma null.

Maten på leirstedet var
heller ikke stort å skryte av,
men dette ordnet POC etter
hvert.

Om kvelden skulle vi be
søke døveforeningen i Por
to, men dette ble det ikke
noe av, på grunn av misfor
ståelser mellom POC og
bussjåførene. I stedet ble det

sosialt samvær med lek på
parkeringsplassen utenfor
militærleiren. Det bar tid
lig til sengs med patruljer
ende vakter i sovesalen der
guttene sov.

06.07.01: Det var en tidlig
frokost, for vi skulle på
busstur i områdene rundt
Porto, som regnes for å væ
re en av de eldste byene i
landet. Vi så på severdighe
ter som gamle bydeler og
kirker. POC hadde skaffet
flere døve som fungerte som
internasjonale tolkere, og
dette var veldig bra. Ung
dommene viste varierende
interesse for å følge med, da
det var mye annet som var
mer spennende; først og
fremst å bli kjent med de
andre ungdommene. Vi fikk
en kjapp halvtime til å hand
le i byen, og dette var alt
for kort tid. Det vakte mis
nøye hos flere av deltaker
ne. Vi dro tilbake til leiren
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Tre spreke nordmenn: Julia, Anine og Marius.

Fra venstre: Charlotte Agerup, Marius W Kalvenes Anda,
Anine Bernås og Julia Ølmheim.

11.07.01: Denne dagen var
det en turdag til SINTRA,
som er en gammel, flott by
litt utenfor Lisboa. Denne
byen har et "eventyr-slott"
som vi dessverre ikke rakk
å besøke. I stedet fikk del
takerne litt over en time til
å shoppe eller gjøre hva de
ville, og dette var ungdom-

10.07.01: Samme program
som 08.07.01, men vi be
søkte en annen strand den
ne dagen. Tiden på selve
stranden ble noe kort, da
gangavstanden til den avtal
te strandplassen var lang.
Før vi dro til stranden var
det tid for fotografering, da
alle deltakerne og lederne
hadde fått t-skjorte med lei
rens og WFDYs-motiv på,
og ett av bildene som ble
tatt skulle deltakerne få gra
tis.

som hadde bursdag i løpet
av leiroppholdet et kake
stykke hver og en annen t
skjorte. Det var hyggelig at
POC var oppmerksom på
dette. Ingen hadde spesielt
lyst til å legge seg til legge
tid!

og det tok mange år før by
en fikk noe av det samme,
gamle preget og som de øn
sket å ha tilbake. Deretter
tok vi t-banen som gikk
gjennom flere tunneller og
flotte stasjoner som var de
korert veldig pent, til Ex
pot senteret som befant seg
på et enormt stort område,
og som hadde Atlanterhavet
som sin nærmeste nabo. Vi
gikk og gikk, og sultne an
kom vi McDonalds. Jeg tror
jeg aldri har sett så glade
McDonalds ansikter. Køen
der var lang og sein, men
maten kom til slutt. Vel for
synte besøkte vi Akvariet i
en time før deltakerne kun
ne shoppe på egen hånd i
det store Vasco Da Gama
senteret. Dette var de aller
fleste veldig fornøyd med.

Slitne, men fornøyde
kom deltakerne tilbake til
leiren, der middag ble ser
vert. Om kvelden hadde en
gutt fra Sveits en fascine
rende oppvisning som en
Diablo-kunster, til alles
fryd! Alle fikk leirens t
skjorte som var veldig fin,
og i tillegg fikk deltakerne

09.07.01: Denne dagen var
en lang turdag i Lisboa, der
vi besøkte flere steder. Før
ste stopp var på Rådhuset der
vi fikk omvisning i det flot
te bygget. Det var en stor
brann i Lisboa i 1775 som
gjorde stor skade på byen,

i fire grupper; fotball, vol
leyball, basketball og svøm
ming. Alle aktivitetstilbud
ene lå i umiddelbar nærhet,
og dette passet deltakerne
bra. Etter aktivitetstimen
var det workshop der delta
kerne igjen var organisert
inn i fire grupper; Foredrag
om WFDYs ved Carol-Lee
Aquiline, Foredrag om
hvordan en levende tegn
språkhistorie blir til ved
dansken Rødtopp, Foredrag
om tegnspråk og de ulike
tegnspråkene i verden ved
Robert Adams og foredrag
med WFDYs styremedlem
mer og president.

Etter workshopen var det
tid for strandbading, og det
te var noe alle gledet seg til.
Vi tok buss til en strand i
nydelig ettermiddagssol.
Det var første gang for fle
re av deltakerne å bade i
Atlanterhavet, som faktisk
var ganske kaldt!

Da vi var tilbake i leiren
var det sosialt samvær og
lek og hygge før sengetid.
Det var like vanskelig-hyg
gelig å få deltakerne i seng
som dagen i forveien.

07.07.01: Det var tidlig av
reise tilbake til Lisboa, og
da var det mange glade an
sikter over å komme tilba
ke til sivilisasjonen! Vi be
søkte en døveforening i Lei
ria der lederen bare var 23
år ganunel, og han mottok
oss i nytt lokale. Styret i
denne døveforeningen med
den unge lederen i spissen,
hadde ordnet med en deilig,
deilig lunsj til oss alle på en
restaurant i nærheten, der
maten smakte fortreffelig!
Vel fremme i leiren, satte
deltakerne veldig pris på
dette. Ungdommene spilte
fotball og andre ballspill,
og hadde det veldig hygge
lig. Om kvelden var det
underholdning med mye lat
ter. Det var mye vanskeli
gere å få deltakerne i sengs
den kvelden.

for å spise lunsj, for så å dra
ut igjen med bussene. Først
var vi på på båttur på elven,
Douro lliver, og det var en
veldig fin opplevelse for
mange av deltakerne. Etter
turen var vi på et vinmuse
um, der det var mange,
mange tretønner med vin.
Etter dette bar det av sted
tilbake til leiren der det var
middag, sosialt samvær, og
tidlig i sengs.

08.07.01: Dagen startet med
frokost og ballaktiviteter
der deltakerene var delt inn
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Marius trives i godt selskap!

Mat er alltid godt: Julia til venstre og Anine i midten.

15.07.01: Den norske grup
pen holdt seg våken gjen
nom hele natten, og de had
de en tøff og fin avskjed
med deres venner. Løftene
om å treffes, holde kontakt
via mailog SMS ble gjort,
og noen tårer ble felt. Ung
dommene tok det fint å rei
se hjem så tidlig på morge
nen, eller så sent på natten.
Flyet gikk kl. 06 til Amster
dam, og alle sov.

Ventetiden på flyplassen i
Amsterdam gikk greit, og
det siste stykket til Oslo
gikk fint.

Marius dro videre til Ber
gen, og de andre ble hentet,
og da satte vi et punktum
for et flott 11- dagers opp
hold i Portugal.

CHARLOTTE AGERUP

stedet, koldtbord med mye
godt! Ordføreren i Lisboa
kom på besøk, og hun sa at
hun ville kjempe for de dø
ve og rettighetene som dø
ve skulle ha i Rådhuset, og
dette vakte stor jubel blant
alle.

Kveldens avslutning be
stod aven liten gruppe med
akrobater og tryllekunstne
re som hadde oppvisninger
for alle sammen, med ild,
sykkel og baller. Deltaker
ne ble plukket ut til å være
med på deler av showet, noe
som alle syntes var artig.

Det var flere deltakere
som la seg tidligere enn an
dre, og det var en gruppe
som holdt seg våken til den
første gruppen skulle reise,
kl. 04 om morgenen, blant
mmet den norske gruppen.

selv og se seg om. Deretter
bar det av sted tilbake til
leirplassen der vi hadde den
siste økten med workshop.
Denne gangen var det Ca
rol-Lee Aquiline som holdt
foredrag om WFD, der hun
tok utgangspunkt i ungdom
mene som var med på lei
ren. Hun stilte spørsmål om
tanker og ønsker som ung
dommene hadde i forhold til
deres levevilkår og drøm
mer. På slutten ønsket hun
at vi skulle lage et nytt
WDF styre som hadde ung
dommene som representan
ter, og dette var morsomt!
Det var først tre deltakere
og en leder som skulle pre
sentere seg, og resten av
publikumet skulle stemme
på den de ønsket å ha som
WFD-president. Deretter
valgte forsamlingen et sty
re, og det nye WFD-styret
fikk i oppgave å drøfte po
litiske spørsmål som en tre
ning på hvordan det faktisk
er å være aktiv i døveorga
I1lsasJonen.

Denne økten ble in1idler
tid noe lang for flere av del
takerne som ikke hadde spe
siell interesse for organisa
sj onsvirksomhet.

Det ble kort tid til pak
king og til å pynte seg før
farvel-festen. Den skulle
foregå i en park som POC
hadde leid inn for kvelden,
men typisk nok begynte det
å regne. POC hadde ikke
laget en B-plan, så det ble i
all hast bestemt at festen
skulle være på leirplassen.
Deltakerne syntes det var
OK. Mat ble brakt til leir-

som hadde kontorer, kjøk
ken og samlingslokale. For
bundslederen holdt en kort
velkomsttale, og deltakerne
stilte spørsmål som de fikk
svar på. Deretter gikk vi en
kort spasertur i byen, og da
var det flere som ønsket at
vi kunne få mer tid til å
shoppe, men dessverre var
det ikke tid til dette. Om
kvelden var det sosialt sam
vær, og deltakerne la frem
et sterkt ønske om at legge
tiden skulle sløyfes, slik at
de kunne bruke de siste ti
mene på å være sammen.
Det ble enighet om at den
siste kvelden kunne delta
kerne legge seg når de øn
sket, men at soverommene
skulle være i fred for de som
ønsket å sove.

14.07.01: Den siste dagen
for alle, og det merket alle.
Stemningen var preget av at
det var den siste dagen for
alle sammen. En deltaker
fra Panama måtte reise, og
da skjønte flere deltakere at
det var like før alle skulle
reise hjem til de forskjelli
ge landene.

Denne dagen trodde del
takerne og lederne at vi
skulle få noe fri til pakking
og å være sammen, men
nei. Først dro vi opp til Cas
telo de Sao Jorge, en flott
festningsplass som hadde
nydelig utsikt over hele Lis
boa. For å komme opp dit,
måtte vi gå gjem10m smale
gater i et gammelt by-om
råde med lange og smale
hus, og brosteinsgater. Der
fikk deltakerne gå for seg

12.07.01: Samme program
som den 08. og 10.07.

Om kvelden arrangerte
jentene fotballkamp forjen
ter, og dette var et flott ini
tativ. Deltakerne og de kvin
nelige lederne var med, og
guttene stod på sidelinjen
og heiet, og de kom med
sine kommentarer om jen
ter og fotball. Anine viste
gode ballferdigheter, og hun
headet inn to mål til lagets
lykke! Julia hadde gode fot
balltakter på banen, så det
er tydelig at de norske del
takerne liker fotball godt!
Dette var en vellykket
kveld.

mene fornøyde med, for da
kunne de endelig sende kort
hjem. Vi kjørte med buss i
Lisboa og så en større del
av denne byen. Det var en
lang dag i bussen. Vi fikk
en fin avrunding på turen
da vi besøkte Cabo da Ro
ca, som er Europas vestlig
ste punkt. Vinden var utro
lig sterk, og det var så vidt
deltakerne og lederne grei
de å stå!

Om kvelden var det sosi
alt samvær og hygge. Del
takerne var nå blitt enda
mer sammensveiset, og de
ønsket å bruke mer tid
sammen enn på sport som
krevde få deltakere.

13.07.01: Samme som den
08., lO. og 12. 07.

Om ettermiddagen be
søkte vi Portugals døvefor
bund som hadde lokale i den
finere delen av Lisboa. Der
fikk vi enkel servering og
en kort omvisning i lokalet,
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Gjenopptakelse av sak?

17. desember starter Hålogaland Lag
mannsrett muntlige forhandlinger i
Tromsø for å avgjøre om Fritz Moen
(58) skal få gjenopptatt sin sak. Det
gjelder to drapssaker på 70-tallet. For
disse ble han dømt til lange fengsels
straffer i 1978 og 1981.

Høyesterettsadvokat Olav Hestenes
som var Moens forsvarer i 1981,
brukte ordet <~ustismord» i retten et
ter at dommen falt. Siden har privat
etterforsker Tore Sandberg, sammen
med advokat John Christian Elden,
engasjert seg sterkt for å få de to
drapssakene gjenopptatt.

Den rettsmedisinske kommisjon
(DRK) har nylig godkjent en sakkyn
dig-erklæring fra overlege Anna
Svarstad ved voldtektsmottaket på
Ullevål sykehus. Denne rapporten
slår fast at morderen også var

voldtektsmann. Tekniske funn bevi
ser at denne personen i så fall ikke er
Fritz Moen. Privatetterforsker Tore
Sandberg mener derfor at DRKs god
kjennelse og tilleggsuttalelse er fri
finnende for Moen.

I forbindelse med en mulig gjen
opptakelse av denne saken har flere
tidligere politifolk vært til avhør.
Moens advokat, John Christian Elden,
hevder at flere av disse har forklart
seg uriktig. Han mener at politiet som
avhørte dem har unnlatt å konfron
tere sine tidligere kollegaer med at
det de sier ikke stemmer med de fak
tiske kjensgjerninger. Nå krever ad
vokaten rettslige bevisopptak av de
tidligere politifolkene. Det vil si at
en dommer, og en av partene, vil få
anledning til å stille spørsmål.

Døvepsykiater Anne Regine Føre-

land var oppnevnt til sakkyndig i
begge rettssakene mot Fritz Moen.
Hun sier: - Fritz Moen forsto ikke
hva som ble sagt i retten. Jeg gjorde
anskrik om dette, men ble truet med
bortvisning for å vise ringeakt for
retten. Saken mot Fritz Moen har pla
get meg i alle år siden. Jeg mener at
Moen ikke fikk en rettferdig retter
gang.

HlID mener tilståelsen som Moen
ga virker lite troverdig. Ifølge NTBs
referat fra 24. mai 1978 vedgikk en
Kripos-etterforsker at han la press på
Moen da han tilsto. Det fremgår også
av rettsreferater at polititjenestemenn
som avhørte Moen, slo i bordet når
de ikke var fornøyd med svarene han
ga. Selv sier Moen at han følte seg
presset til å tilstå. Hans tilståelser var
den viktigste årsaken til at han ble
dømt.

Kilde: Aftenposten 2. desember og
13. juli 200 l, 3. desember, 14. og 13.
august 2000. (DT skrev også om
denne saken i fjor i nr. 19/2000.)

IR

Presisering:

Oslo Døveteater viste styk
ket «Djevlesønnens svenne
prøve» på Døves Kultur
dager i Oslo. Det ble vel
lykket.

Men jeg beklager at pu
blikum ikke visste hvem
som skrev stykket. Noen
trodde det var meg. Jeg vil
rette dette opp. Manuset ble
skrevet av Wilhelm
Schrøder, døv onkel til Odd
Inge Schrøder. Den ble
skrevet i 1949.

Jeg ble interessert i ma
nuset og brukte stykket ved
Døves Kulturdager i Oslo i
år. Jeg vil tilføye at jeg tak
ker de 16 skuespillerne som

stilte opp og spilte veldig
bra i forestillingen. Det
samme til sminkør Jolanta
Stø som gjorde en god jobb
med å sminke skuespillerne
og var tålmodig. Og ikke å
forglemme Brynjulf Dam
men som var utrolig og
tross høy alder hjalp til med
å snekre kulisser. Likeså til
de to ungdommene Casper
LW1d og Dag Haualand.

Alle var et fint team som
det var en stor utfordring
for meg å instruere. Jeg tak
ker dere igjen og håper vi
sees i det nye stykket til
kulturdagene neste år.

KARL FR. ROBERTSEN

HØRER DU IKKE...
når vekkerklokken ringer?

SHAKEAWAKE
vibratorvekkerklokke

,

GRATIS gjennom Folketrygden.
Kontakt en ØNH-Iege,

hjelpemiddel- eller hørselsentral.
(eller du kan kjøpe den hos oss)

JA! Jeg vil vite mer om Shake Awake vekkerklokke

Navn: _

, Døvekirkenes Fellesråd
Kontor:
Fagerborgg 12, 0360 OSLO
Telefon 23 33 43 S3
Teksttelefon 22 33 43 30

Adr.: _

Postnr.: _

Sendes: Bellone Norge
Pb. 758 Sentrum, 0106 Oslo
Tlf: 22862131, Fax: 22333641
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Tegnspråk som 2. språk i skolen
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Det er ikke ofte jeg engasjerer meg i
ting jeg som regel ikke kan gjøre noe
med likevel, men noen ting engasje
rer og irriterer meg så mye at jeg må
få sagt det jeg mener. Kanskje er det
noen som kan ta dette til ettertanke
og faktisk få gjort noe med denne
saken.

Det er det evige spørsmålet (og
krangelen) om språk i skolene i
Norge.

Slik det er nå har «alle» elever val
get mellom norsk og bokmål som
hoved- og aImetspråk.

Jeg selv valgte bokmål som første
språk og nynorsk som annet, da det
var vanlig på min skole.

Jeg selv er fra Troms fylke og snak
ker nordnorsk, så nynorsk er mer
nærliggende min egen dialekt enn det
bokmål er. Til tross for dette valgte
jeg bokmål.

Grunnen til dette er ikke at jeg ikke
liker nynorsk, tvert imot, jeg fikk
bedre karakter i nynorsk enn bokmål;
og synes nynorsk er et interessant og
pent språk.

Men, jeg har alltid vært av den
oppfatning at nynorsk som «tvunget»
språk i skolen er feil, av flere grun
ner.

De som er for nynorsk i skolen sier
at det er viktig å holde på og bevare
vårt andre skriftspråk, noe jeg også
er enig i, men det kan gjøres på an
dre måter enn i dag.

Andre argumenter for, er at de som
snakker nynorsk må få skrive på «sitt»
språk, da det er mest naturlig for dem.
Ja veL .. da vil jeg skrive på nord
norsk, for det gjør jeg nemlig når jeg
skriver til andre nordlendinger og det
er mest naturlig for meg.

Men sidenjeg ikke får skrive nord
norsk på skolen, så skriver jeg bok
mål. Da må de som snakker nynorsk
også klare å skrive bokmål som jeg

(dialekten vår er jo veldig lik).
Så jeg skriver på 3 forskjellige

måter, slik som alle andre som ikke
snakker nynorsk eller bokmål gjør.
Folk fra Oslo snakker heller ikke bok
mål (det er i Finnmark de snakker
nærmest bokmål), og det blir det
samme for dem.

Nynorsk som skriftspråk bør være
valgfag, og i tillegg bør man ha noen
timer på skolen hvor man lærer litt
grammatikk og historie, på lik linje
med gammelnorsk og norrønt i dag.

Elevene som ikke har nynorsk som
første språk hater som regel nynorsk,
ogjeg kjenner ingen som bruker dette
skriftspråket frivillig etter endt sko
legang. Gammelnorsk og norrønt
derimot liker elevene fordi det ikke
er påtvunget og faktisk morsomt å
lære om. Det var sjelden det var så
mye latter i timene som da vi hadde
om disse skriftspråkene.

Det blir populært, det kan man bare
se på gammelengelsk. Hvor mange
filmer har ikke titler på gammel
engelsk, og den populære filmen
Romeo & Julie er kun med slike re
plikker.

Timene som går bort til nynorsk
kunne vært brukt til undervisning i
tegnspråk. Jeg har snakket med mange
elever, og INGEN er imot å lære
tegnspråk. Det ser elevene vits i å
lære, og det å kunne dette språket er
jo morsomt i seg selv. Elevene liker
timer som er litt annerledes enn an
dre.

Jeg ser for meg klassen sitte og øve
med forskjellige tegn og etter hvert
utforme setninger ved bruk av disse
tegnene. Jeg husker at jeg og en ven
ninne lærte oss litt tegnspråk, og på
den måten snakket vi sammen i ti
mene uten å forstyrre de andre. Læ
reren merket det jo, men ingen som
satt og jobbet ble forstyrret av dette.

Vi lærte tegnene fort, og fant fort
opp egne tegn i mangel på opplæring
av de virkelige tegnene. Det var da
jeg fant ut at dette måtte jo inn i sko
len!!!

På videregående snakket jeg med
min norsklærer (som for øvrig er en
kjent norsk dikter, som skriver på
nynorsk) om tankene mine, og han
var enig med meg. Kjempeide, sa han,
bare synd det vanskelig lar seg gjøre.
Men det MÅ jo la seg gjøre, folk går
jo på månen!

Hvis tegnspråk blir annetspråk i
skolen, så vil det forenkle livet til
døve betraktelig.

Det vil ikke lengre være noen pro
blem å spørre om hjelp i butikker og
andre steder hvor døvetolk kan være
nødvendig. Forskjellen mellom å
være døv og hørende vil bli mindre,
og døve vil få bedre tilbud med tanke
på jobb og lignende.

Jeg som elsker musikk, kan ikke
forestille meg hvordan det vil være å
ikke høre, men musikk "hører" de på
sin måte (gjennom bass og rytmer),
det er andre ting som er viktigere for
døve å være inkludert i. Jeg tror vi
som hører ikke kan tenke oss alle si
tuasjoner hvor vi bruker lyd som hjel
pemiddel. Hadde jeg vært døv i en
dag, så tror jeg at jeg hadde blitt både
overkjørt av bil og blitt ganske frus
trert over ting jeg ikke kan gjøre på
grunn av at andre ikke forstår språ
ket mitt.

Så bytt ut nynorsk med tegnspråk.
De som ønsker nynorsk kan få be
holde det som førstespråk (velger da
bort bokmål), og da beholder vi begge
skriftspråkene og føyer til ett til!

Jeg skjønner egentlig ikke at det er
noe å vurdere en gang.

CATHRINE MATHIASSEN
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Døveskolen i år 200 I

I den gamle døveskolen, Trondhjems
Døvstummeinstitutt, skulle det anset
tes en ny lærer for å undervise de døve
barna i kristendom. De fant en
«from» og passende lærer. Men før
han begynte å undervise måtte han
dra til vårt naboland og få undervis
ning i «fingerspråket», i et halvt år...
Dette skjedde på 1800-tallet.

Nå er vi i år 2001. Skolen har hvert
år, flere år på rad, ansatt lærere
helt uten tegnspråkkompetanse!!!

Det våre barn trenger er å bli tatt med
ut på en «språklig reise», som virke
lig kan pirre deres nysjerrighet og lyst
til å lære mer.

De som skolen ansetter er sannsyn
ligvis flinke lærere, som innehar både
en god pedagogisk og spesial
pedagogisk kompetanse. Men uten
evne til å kommunisere med barna,
har de ingen ting å gjøre som «under
visere» til døve barn. Spesial
pedagogikk er ikke garanti for læring!

At spesialpedagogikken har noe å
tilføre skolen, det er det ingen tvil
om, men dette må i så fall være i sam
arbeid med andre lærere.

Det er etterhvert mange døve som
er ferdig med sin lærerutdannelse.
Det er kanskje få som innehar spesial
pedagogisk utdannelse, men hva så?
De vil likevel ha mye større mulig
heter, både til å oppnå den kontakt

med elevene som er helt nødvendig
for læring, men også for å være gode
språkmodeller/voksenrnodeller, som
gode forbilder (noen å identifisere
seg med).

I følge reform-94, er foreldrenes
hovedansvar for barnas læring, ytter
ligere understreket. Da vil vi sanne
lig ha et ord med i laget også! Så her
bør skolen skjerpe seg!

Det må ikke bli slik at foreldre be
gynner å vurdere å ta barn ut av døve
skolen. Og satse på at de får tolk i
«vanlig» grunnskole. Døveskolen er
tross alt en «spesialskole» i kraft av
tegnspråk! Det er tegnspråk som er
det spesielle ved denne skolen, så da
må den sannelig fortsette å være det!

FRUSTRERT FORELDER FOR FRUSTRERTE BARN

En hilsen fra kulturkonsulenten
Jeg er kjempefornøyd med årets kul
turdager, og godt fornøyd med arran
gementskomiteens store innsats,
sammen med Oslo Døveforening og
Kulturutvalget. Arrangementet var
godt organisert og med ryddige
vaktordninger. Alle fortjener masse
ros!

Gamle Logen, fredag: Mange koste
seg med å se på mannekengoppvis
ningen, på samme måte som i fjor i
Bergen ble det en suksess.

Programleder Paal Richard Peter
son gjorde en fantastisk jobb som
programleder under gjetteleken. Han
var virkelig morsom og sjarmerende
denne kvelden.

Kunstutstillingen lørdag: En flott
kunstutstilling med godt lys. Alexej
Svetlov, født i Russland, og nå bosatt
i Østerrike, har reist veldig mye rundt
i verden og fått god respons på bil
der han maler og selger. Han begyn-
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te å male da han var liten gutt. Lære
ren så hans tegninger og oppfordret
ham å fortsette. Oppmuntringen re
sulterte i at han fremdeles er ivrig
tegner og maler. Han har vært med
på «DeafArts Now» i Sverige to gan
ger. Mange synes hans bilder er så
levende, og jeg liker dem også.

Juli af Klintenbjerg fra Sverige
fremførte nydelig tegnspråkpoesi.
Hun har også vært med på DeafArts
Now i Sverige to ganger. Jeg syntes
fremføringen hennes var så vakker.
Ansiktsuttrykkene hennes var så le
vende at det ga et meget sterkt inn
trykk..

Teaterstykkene er blitt mye bedre
kvalitetsmessig, og amatørskuespill
erne er blitt flinkere enn tidligere,
men det gjenstår ennå noen små de
taljer før det er perfekt. Forbedrin
gen er helt sikkert fordi de har døve
instruktører. At man nå kan søke om
instruktørlønn fra Norges Døvefor-

bund er helt sikke11 en inspirasjons
kilde til å fortsette arbeidet.

Festmiddagen gikk utrolig bra med
så mange deltakere. Jeg så mange som
koste seg veldig. God mat var det
også!

Discjockey Svein Kåre Svabø, med
medhjelperne Richard Ingemoen og
Ann Birgit Rougnø var utrolige flin
ke. Svabø er allerede bestilt til neste
år i Stavanger.

På søndag var det historisk vand
ring med Paal Richard Peterson som
guide. Han var utrolig flink til å
fortelle. Vi fikk besøkt Vetland skole
der vi blant annet fikk se tegnspråk
laboratoriet, der elevene kan ekspe
rimentere med tegnspråk.

Dere som var med må gjeme kom
me med ros og ris, send det til Kul
turutvalget slik at vi kan forbedre oss
til neste år i Stavanger.

HILSEN FRA
HANNE ENERHAUGEN, KULTURKONSULENT
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Døvekirkenes fellesmøte 2002
Døvekirkenes fellesråd
arrangerer i år sitt felles
møte for 2002 i Oslo, 18.
til 20. januar. Dette er
døvekirkenes øverste
valgte organ hvor med
lemmer i menighetsråd
ene i Døves menigheter
blant annet skal behandle
dåp soppIærings-p lan,

valg av nytt fellesråd og
opplæring av døve medar
beidere i kirken. I forbin
delse med tema om opplæ
ring av døve medarbeidere
i kirken, kommer det besøk
fra England. Vera Hunt, døv
døveprest fra England, kom
mer sammen med en av sine
medarbeidere for å fortelle

om hvilke erfaringer man
har der og hvordan de har
utviklet et program for opp
læring av leke medarbeidere
i kirken.
Døvekirkenes fellesmøte er
også åpent for andre enn
menighetsrådenes medlem
mer, og fellesrådet håper
mange har lyst og anledning

til å være med denne
helga. Det er reservert
ekstra hotellrom for de
som ønsker å overnatte på
samme hotell som repre
sentantene. Håper mange
vil være med i Oslo denne
helga.

Foreløpig program:

DAG PROGRAM KLOKKE HVOR

Torsdag 17.01.02 Ankomst Oslo Savoy Hotell

Fredag 18.01.02 Menighetsrådskurs Del l 09.30-12.30 Savoy Hotell

Opplæring av leke medarbeidere 13.30-15.30 Savoy Hotell

Lørdag 19.01.02 Menighetsrådskurs Del 2 09.00-12.00 Savoy Hotell

Døvekirkenes fellesmøte 13.30-16.00 Savoy Hotell

Festmiddag 19.00-

Søndag 20.01.02 Gudstj eneste 11.00-12.00 Oslo døvekirke

Lunsj 12.00- Oslo døvekirke

Priser:

Overnatting, Savoy Hotell per person i dobbeltrom Kr. 450,- per natt per person

Lunsj Kr. 200,- per person per dag

Middag 18.jan. Kr. 200, per person

Middag 19. jan. Kr 300,- per person

Pakkeløsning, inkl. overnatting 17. til 20
Lunsj og middag alle dager. Kr. 2000,- per person

Påmelding:
Navn og Adresse:

Overnatting:
Hvor mange netter: _ Ev. ønske om å dele rom med: _

Måltider:
Lunsj, fredag 18/01: _

Lunsj, lørdag 19/01: _

Middag, fredag 18/0 l: _

Middag, fredag 19/0 l: _
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Ønsker pakkeløsning: _

Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til et av menighetskontorene i døves menigheter.
Påmeldingsfrist for de som ønsker å være med, er 20. desember og sendes til det menighetskontoret du hører til.

Velkommen!

DØVES TIDSSKRIFT 20/2001



ASVO Bergen AS er fortsatt i utvikling,
og vi søker nå etter

3 døvetolker
3 stk. 100'0 stillinger som skal dekke
tolkebehovet ved ASVO Bergen AS og Konows Senter

ASVO Bergen AS
-en del av Stfftelsen Hje met for Otw

Kvalifikasjonskrav:
• Søkere må ha offentlig godkjenning som tolk for døve, døvblitte og døvblinde.
• Søkere bør disponere bil.

Arbeidsoppgaver:
ASVO Bergen og Konows Senter er virksomheter innen Stiftelsen Hjemmet for Døve
som er en diakonal stiftelse.
• ASVO Bergen AS er en arbeidsmarkedsbedrift for døve arbeidstakere og har som

målsetting å utvikle utfordrende, utviklende og meningsfylte arbeidstilbud tilpasset
den enkeltes forutsetninger, samtidig som det skal produseres varer og tjenester som
samfunnet etterspør.

• Konows Senter driver et sykehjem for omsorgstrengende eldre døve og døvblinde og
et bofellesskap for døve med ulike funksjonshemninger.
Arbeidsoppgavene for tolkene vil være å tolke ved behov for døve ansatte både ved
ASVO Bergen og Konows Senter. Tolkene må selv administrere tolkeordningen.

Lønnsplassering:
Tolkestillingene er plassert i stillingskode 1065 (konsulent) med lønnsstige 24 - 35.
Ved særlig relevant realkompetanse/tilleggsutdanning kan stillingene plasseres i
stillingskode 1067 (førstekonsulent) med lønnsstige 34 - 40.

Vi ønsker medarbeidere som
• har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• er fleksible og åpne for utfordrende oppgaver i et nytt tilbud
• er lojale mot verdigrunnlag og målsetting.

Vi tilbyr:
• Kollektiv pensjonsordning i KLP, gruppelivsforsikring, ulykkesforsikring
• Reiseforsikringer
• Bedriftslegeordning
• Varierte oppdrag i et trivelig arbeidsmiljø

Tiltredelse snarest.

Henvendelse vedrørende stillingene kan rettes til:
Daglig leder Birger Johnsen, arb. 55 30 65 91 mob. 90052607 I
Personalkonsulent Mona Machin, arb. 55 3048 81 mob. 92226034
Send søknad med CV, referanser og attester innen 11. januar 2°021il
ASVO Bergen, AS PB 2649 Møhlenpris,
5836 Bergen
Merk: ''Døvetolk''
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adresser:

NORGES DØVE·UNGDOMSFORBUND (NDU)
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Fax 55 20 77 89
Daglig leder: Rune Kvalheim

DØVES VIDEO
mo Ål
Tlf. 32 08 26 50 - ttlf 32 08 26 51
Fax 32 08 26 52
Daglig leder: Ivar Sletto
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HEDMARK: Hedmark Døveforening. leder:
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Ha'llar, tllf. 62 52 8904.

OPPLAND: Oppland Døveforening. ledet:
Knut Hølen, Hølenveien 57, 2625 Fåberg,
ttlf. 61 26 1231. Fax: 61 2628 2Q

ROMERIKE: Romerike Døveforening. leder:
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OSLO: Oslo Døveforening. Sven Brunsgt. 7,
0166 Oslo. Ttlf.22 20 54 08. Fax: 22 II
23 H. Kursavd. tekstllf. 22 20 49 03.
Kontortid: l1andAred. lO-IS.

DRAMMEN: Drammen Døveforening. Rådhus
gt. I, 3016 Drammen.Ttlf. 32 83 99 Il.
Fax: 32 83 99 41. leder: Rolf Hansen,
Heiaterrassen n D, 3018 Drammen, ttlf.
32 8918 46.

RINGERIKE: Ringerike og Omegn Døvefore
ning. leder: lnger Marie lizama, OdW

• Solbergsv. 40, 0970 Oslo, ttlf. 22. Hj,59
85, fax: 22 1037 18.

HALLINGDAl Hallingdal Døveforening. Post
boks S7, J570 Ål. leder: llirgit Hagerup
sen, Bergliveien 1,3510 Ål, ttlf. 32 08 29
03.

VEmOLD: Vestfold Døveforening. leder:
Karin Syvertsen, Adalsveien 33, 3185
Horten, ttlf. 33 08 20 47.

TELEMARK: Telemark Døveforening. Tor
denskjoldsgt. IS, 3911 Porsgrunn. Tlf.: 35
55 30 84. leder: Bjørn Arnesen,
Saturnvegen 46, 3942 Skjelsvik. Ttlf. 3551
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 04 37 84. leder:
Erik Gundersen, Gillsveien 29, 4633
Kristiansand.

SANDNES: Sandnes Døveforening, Postboks
171, 4JOJ Sandnes. leder: Eldri Ødegård,
Skeiangt. 1'4, 4306 Sandnes. Ttlf./df. 51 67
0295

STAVANGER: Stavanger Døveforening; Sau
dagt. Il, 4011 Stavanger. Ttlf. og fax: 51
53 38 81. leder: Hedvig Sinnes.

NORD-ROGALAND: Haugaland Dpveforening,
besøkadr: Haugeveien J5, Postboks 511,
5501 Haugesund. Fax: 52 71 5824. leder:
Inger .Knutsen, Olav Aukrustsgt. 7a, 5537
Haugesund, tllf. 52 72 45 31.

SUNNHORDLAND: Sunnhordland Døvefore- "
ning, Postboks 1Jl9 Heiane, 5406 Stord.
leder: Torgeir Maldal, Birkeland, 4200
Sauda, tllf. 52 78 36 65.

NORDHORDLAND: Bergen Døveforening, Kal
farveien 77, 5018 Bergen. Tlf. 55 32 83
21, teksulf. 55 32 7976, telefaks: 55 li
I1 88. leder: Arne Nesse, Hj. Brantingsvei
59,5143 Fyllingsdalen,tllf. 5516 34 27.

SOGN OG fJORDANE: Sogn og Fjordane
Døveforening. leder: Randi Bydal, Foss
heimbakken 8, 6800 Førde, Itlf. 57 82 39
79.

MØRE OG ROMSDAL: tiøre og Romsdal
Døveforening, Katevågenl, 6015 Ålesund.
Ttlf. 70 14 6264. Fax: 70 15 41 69. leder:
lorents Nm, Røsslyngveien 2, 60 Il
Ålesund, ttlf. 70 14 31 84.

TRONDHEIM: Trondheim Døveforening, Eirik
jarfsgt. 2, 7030 Trondheim.idf. 73 53 19
Ol. Medlems-ulf. 73 52 13 99. Fax: 73 53
50 OI. leder: Signe J. Bekkvik, Torvtaket
30, 7075 Tiller, ulf. 72 88 95 05.

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

HELGELAND: Helgeland Døveforening. leder:
Turid Hjønes, 8615 Skonseng, ulf. 75 15
1930.

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, ttlf. 76 94 71 70.

HARSTAD: Harstad Døveforening. leder: Ole
Madsen, Jota 19,9415 Harstad, ulf. 77 01
52 13.

TROMSØ: Tromsø og Omegn Døveforening.
Parkgt. 8, 9008 Tromsø. Fax: 77 63 73
Il. leder: Helene Henriksen, Parkgl. 8,
9008 Tromsø, ulf. 77 68 00 78,

Foreldre
foreninger:

"
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 OØVE fOREL
DRE MED HØRENDE BARN I OSLO OG
AKERSHUS: leder: Venche Sandvik, Bredo
Stabellsvei 13, 0853 Oslo.

AGDER fORELDRE LAG fOR HØRSELSHEMME
DE:leder: Kristin lilleholt, Hølleheiveien
30, 4640 Søgne.

fORELDREfORENINGEN fOR HØRSELSHEM
MEDE I SØR-ROGALAND: Postboks 1105
lura, 430 I Sandnes.

HØRSELSHEMMEDES fORELDRE LAG, HAUGA
LAND: leder: Mads Sørensen, Ørgardshau
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
rei, .6.050 Varaldsøy.

SØR-TRØNDELAG fORELOREfORENING fOR
HØRSELSHEMMEDE: leder:l1aritlngrid
Njaa, Postboks 22, 7400 Trondheim.

Fylkeslag:

NORDLAND: Døves Fylkeslag Nordland. ~
Fylkessekretær: Tom Harald Dahl,
Boks 404, 8455 Stokmarknes, tllt 7615
55 93, fax: 76 1555 92. E-post
tom.harald.dahl@dovekompetanse.no

BKR
Highlight


