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Hva skjer med
døveidretten?
I juni vedtar Norges Idrettsforbunds høyeste organ, Idrettstinget, at Norges Funksjons
hemmedes Idrettsforbund skal nedlegges. All idrett for funksjonshemmede skal drives av
særforbundene.

Til nå har døve slitt med å
bli hørt i Norges Funksjons
hemmedes Idrettsforbund...

Tidligere hadde døve sin eget idtettsforbund. Dene ble slått
sammen med andre forbund for funksjonshemmede til et stort
felles forbund, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.
Forbundet har 270 lag, bare 14 av lagene er døveidrettslag.
Døve har aldri følt seg hjemme i forbundet. Mens døve før var
herrer i sin eget forbund, ble de nå husmenn i et forbund helt
styrt av personer uren kunnskap om døves språk og kultur, og
helt uten respekt for de verdiene døveidrenens internasjonale
historie bærer med seg.

Nå tar Norges Idrensforbund et skrin
videre. Til nå har døve slitt med å bli
hørt i Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund, nå skal de jobbe med
å vinne forståelse i de ca. 50 sær
forbundene som organiserer idretten
i Norge.

Allerede nå sier flere særforbund:
- Vi er positive til å ta ansvar for døveidretten, men vi har ikke
penger til å dekke døves deltakelse i internasjonale srevner.
Vi betaler dessuten bare for toppidrettsutøvere som skal delta
internasjonalt. Hvis døve kaster spydet over 80 meter, spiller
jevnt med Lillestrøm i fotball og kommer inn blant de 10 beste
i NM på ski da kan vi bruke penger på dem. Da kan de også få
hjelp av Olympiatoppen!

ei, sier døveidretten - vi vil ha rett til å delta i internasjonale
konkurranser hvis vi kan vise tillike gode resultater som døve
dansker, franskmenn og albanere.

Det er 5000 døve i Norge. Barn og unge bor spredt i de fleste
av landets kommuner. Hvordan skal en klare å lage gode tre
ningsgrupper for disse? Hvor finner en trenere som kan prate
med barna og som kan gi dem trygghet slik at de får utvikle
seg? Det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for idretten
legges, det er da de skal lære teknikk og ferdigheter. Det er da

Helge Herland
redaktør

en skal lære å bli glad i idrenen. All erfaring viser dessverre at
i hørende idrettslag står døve og tunghørte barn sist i køen på
treningene.

Det er nødvendig å tenke annerledes når en skal skape breddei
drett og toppidrett blant døve. Vi mener Norges Idrettsforbund
og Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund aldri har for
stått døves situasjon. De lever i den trO at døve er som hørende,
og bare vi har en tolk til stede så løser alle problemer seg.

Når Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbund nedlegges skal det
opprettes en liten kompetanseen
het i Norges Idrettsforbund som
skal gi sørvis til små grupper av
funksjonshemmede. Der er ingen
planer om at døveidretten skal få

noen ressursperson i denne gruppen, men det må til,. Det må
ansettes en døv i kompetanseenheten. Da går Norges Idretts
forbund foran og viser at de mener alvor med å integrere døve i
organisasjonen. Denne stillingen bør jobbe med: •
• Informasjon om døve og tunghørte til særforbund, idretts-

kretser og lokale lag
• Sekretær i en sentral Døveidrettskomite
• Direkte tegnspråklig kontakt med de lokale døveidrettslagene
• Direkte oppfølging av unge og voksne som satser på toppi

drett for døve

Dessuten må orges Idrettsforbund øremerke midler til inter
nasjonal deltakelse for døve idrettsutøvere, det blir feil å kaste
dette over på «fattige» særidrettsforbund.

Døve er en liten gruppe, nettopp derfor trenger de ekstra be
skyttelse. Døve snakker et annet språk enn de som bestemmer
i idretts-Notge, derfor blir de sjelden hørt. Norges Idretts
forbund må ta hensyn til dette, ellers er døveidretten snart
historie.
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Hva kan vi lære av
Fritz Moen-saken?
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

- For å være sikker på at døve blir riktig oversatt må det brukes videokamera i rettssalen.
Ingen av aktørene i retten kan tegnspråk, verken politi, forsvarere, jury eller dommere.
Med videoopptak av hva som sies på tegnspråk kan avhørene kvalitetssikres etterpå.
Alle gode krefter må forenes i et samarbeid om regler slik at døves rettssikkerhet trygges.
Det dreier seg om likhet for loven og adgang til rettferdighet.

Publikum ble presentertfOr en gripende historie om Fritz Moen-saken av privatetterfOrsker Tore Sandberg.

Slik konkluderte privatetterforsker Tore
Sandbergs på NDFs seminar om døves
rettssikkerhet som ble arrangert i Oslo i
slutten av mars. Han mente også at det
trengs forskning for å sikre døves rettig
heter i møte med politi og rettsvesen.

Tore Sandberg holdt et gripende fore
drag om Fritz Moen-saken. Han levnet
politi og domstol liten ære i arbeidet med
saken. Han mente det var gjort elen-
dig politiarbeid i saken og pekte på en
domstol uten evne til å vurdere hva som
fantes av bevis, eller mangel på bevis.
Sandberg fremholdt at etterforskningen
brøt den helt grunnleggende regel, det

som er slått i fast i Straffeprosesslovens §
226, 3 ledd:

«Er en bestemt person
mistenkt, skal etterfor
skingen søke å kartleg
ge både det som taler
mot ham og det som
taler for ham.»

I denne saken så de helt bort fra det som
talte mot Fritz Moen. Det var totalt
usannsynlig at Fritz Moen kunne ha

voldtatt og drept de to kvinnene, hevdet
han. Så plukket Sandberg hele politiets
etterforskning sønder og sammen. Blant
alle de feilene som ble begått kan vi
nevne noen av eksemplene:
Politiet flyttet drapstidspunktet for å
få det til å passe med tiltalen. Blod og
sæd som ble funnet på ofrene kunne
ikke tilbakeføres til Fritz Moen. Politiet
nektet for at det hadde vært kommu
nikasjonsproblemer i avhørene. Politiet
holdt også unna bevis som ikke stemte
med at Moen kunne være drapsmann.
Vimer hadde sett en mann i nærheten
av gjerningsstedet, han hadde stått bøyd
over et gjerde og spydd. Vimet hadde
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Seminar om døves rettssikkerhet

Forbundsleder Hanne B. Kvitvær delte ut NDFs fØrste menneskerettighetspris til Tore SandbegfOr
han utrettelige innsats fOr å renvaske Fritz Moen.

spurt om det gikk bra, og fått svar på
trønderdialekt.
- Har noen av dere hørt Fritz sin trønder
dialekt, spurte Sandberg.

Tore Sandberg mente at Fritz Moen ble
presset til å tilstå. Politiet la ordene i
munnen på ham og Moen var en mann
med utpreget autoritetsangst. Det politi
og dommere sa, det var for ham sannhe
ten. Dette sammen med en ufullstendig
tolketjeneste førte ril at Fritz Moen måtte
sone 18 år for to drap han aldri hadde
begått.

- Hva betydde begre
Eet sa.Qnhet for Fritz
Moen, spurte Sand
berg, og svarte selv:
Sannhet for Moen var
det som autoritetene
fortalte.

Da domstolen i Hålogaland (Tromsø) i
2001 skulle ta stilling til om Fritz Moen

skulle få gjenoppta den første saken holdt
det på å gå galt igjen. Tolkene oversatte
Moen slik at han kom med en ny tilstå
else av drapet. Heldigvis var det ordnet
med videoopptak av både Fritz Moen og
tolkene. Da tolkene senere skulle kvali
tetssikre arbeidet sitt oppdaget de at de
hadde oversatt Moen feil.
- Heldigvis var tolkene så sterke at de
innrømmet feilen. Dette i motsetning til
mange andre som har gjort feil i saken
uten å ville innrømme det, fortalte Tore
Sandberg.

Fritz Moen fikk dermed gjenopptatt den
ene drapssaken. Han hadde sin største
stund i livet da han mottok frifinnelsen
for drapet i Borgarting lagmannsrett.

Senere fikk også Fritz Moen gjenopptatt
den andre drapsdommen, men han døde
før frifinnelsen forelå.
- Det var fryktelig trist at ikke Fritz
skulle få oppleve å bli helt renvasket,
Tore Sandberg er blank i øynene når han
forteller dette.

Moen fikk et liv som mobbet, misfor
stått, utstøtt og innesperret. Bare de siste

årene på Conrad Svendsen Senter var
gode for ham.

Justisminister Knut Storberger har
oppnevnt en granskningskommisjon som
skal se både på politiets og påtalemyndig
hetenes arbeid forut for dommen. Dom
stolenes rolle i saken skal også utredes.

Tore Sandberg har anmeldt tre høyeste
rettsdommere som behandlet Fritz Mo"
ens anke i 2003. Han mener de handlet
mot bedre vitende eller utviste grov
uforstand i tjenesten.

Før jul 2005 i Trøndelag tilstår en mann
på dødsleie at han har drept begge kvin
nene. Dette ble den endelige bekreftelsen
på at Fritz Moen måtte sone 18 år i feng
sel for to drap han ikke hadde begått.

NDFmed
menneskerettighetspris
På seminaret ble Tore Sandberg tildelt
NDFs første menneskerettighetspris av
forbundsleder Hanne Kvitvær. Hun sa i
sin tildeling blant annet:

- NDF har opprettet en ny pris, til noen
som har jobbet ekstra for døves men
neskerettigheter. Den første prisen går til
Tore Sandberg for hans helt avgjørende
innsats for frifinnelsen av Fritz Moen.

Sandberg mottok til stor applaus et
diplom, men han fikk også: En ukes
opphold på Al folkehøgskole og kurs
senter for døve med tilbud om tegnspråk
kurs. Teaterbilletter til Teater Manu. Og
selvsagt blomster og klem av forbundsle
deren.

Større kunnskap
om tegnspråk
Professor Arnfinn Muruvik Vonen
foreleste om temaet: «Hvilke språklige
rettigheter Moen-saken berører.» Og
Carol-Lee Aquiline, tidligere generalse
kretær i Døves Verdensforbund fortalte
om tegnspråkenes stilling i verden.

Tegnspråk
som offisielt språk
NDFs generalsekretær Paal Richard
Peterson, innledet foredraget sitt med en
klargjøring:

4/2007 0l1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 5



Seminar om døves rettssikkerhet

Carol-Lee Aguiline, tidligere generalsekretær i Døves Verdensftrbund holdt ftredrag om tegnsprå
kenes stilling i verden. Her er hun i god samtale med Mira Zuckermann og Lars-Ake Wikstrom
etter ftrelesningen. Carol som erfra USA holdt sin ftrelesning på en imponerende blanding av
internasjonale tegn, amerikansk tegnspråk, og de nordiske tegnspråkene - der norske tegn var godt
inkludert! Like imponerende var oversettelsen til norsk talespråk ved seminarets tolketjeneste!

- Når jeg skal peke på forhold som vi
oppfatter som feil, og på behover for en
tegnspråklov, er det på sin plass aller
først å gi klart uttrykk for to ting: For
det første er vi ikke ute etter å "ta» tol
kene. Vi vec at tolking er et yrke der mye
kan skje på kort tid, og der man ikke har
noen anledning til å gjøre om igjen og
endre, slik man kan når man jobber med
en tekst på en pc. Rettssikkerhet for døve
dreier seg i betydelig grad om at vi har et
velfungerende tolkesystem. For det an
dre: Vi kan bli anklaget for å bruke Fritz
Moen i politisk øyemed, å bruke saken
for å fremme våre egne interesser. Til der
kan jeg bare si: Fritz Moen var en av oss,
nemlig døv og tegnspråklig.
Å kjempe for anerkjennelse av tegnspråk
mener vi er i tråd med å fokusere på Fritz
Moen og hans skjebne. Vi arrangerer
dette seminaret for å bidra til at liknende
ikke skjer om igjen.

Peterson understreket at det er viktig
at Moen-saken ikke bare blir en intern
granskning av politi og rettsvesen, men
at en ser at Moens døvhet kan ha spilt
en avgjørende rolle fot at han ble dømt,
og at en tar konsekvensene at dette og
spør hvordan vi kan unngå at det skjer
igjen. Til det har NDF følgende tanker:
Et enda bedre tolkesystem, forbedrede
standardprosedyrer for tegnspråklige i

rettssystemet og det viktigste tiltaket og
fellesnevner for de forestående: Heving
av tegnspråkets status, understreket
Peterson. Han sa videre blant annet:

- I rapporten "Rett til tolk» fra 2005
(Justis-· og politidepartementet) anbefa
les det at døve og tunghørte skal ha lik
rett til tolk som minoritetsspråklige i
straffeprosessen, og at rettens plikt til å
innkalle tolk til rettsmøter inntas i doms
stolsloven. Dette er bra, og en ordning
som vi"! kunne gi døve tolk automatisk.
Samtidig er det et eksempel på det vi
oppfatter som et problem, nemlig at det
skapes otdninger for tolking på forskjel
lige samfunnsområder der ordningene
ikke jobber sammen. Konsekvensen blir
dobbeltarbeid, manglende rutiner og et
oppsplittet tolkesystem. Vi tror det beste
er å la en instans finansiere all tolking,
og at organiseringen av tolkesørvisen er
lokaltilpasset i forhold til hvor tolkingen
skal skje (arbeidsplass, skole, retten osv).

Generalsekretæren savnet også en evalu
ering av tolkeutdanningen, og anledning
for tolkene til å videreutdanne seg innen
emner som for eksempel rettstolking.
I dag er dec gjerne mer eller mindre
tilfeldig hvem som tolker i retten, hevdet
han. Han refererte til advokat Abid Q.
Rajas artikkel i Aftenposten 21. desem-

ber 2006, som tar opp språklige mino
riteters rettssikkerhet. Der nevner Raja
flere tiltak for å bedre denne, tiltak som
i høyeste grad også er relevante for døve,
blant annet dette kravet:

For å sikre mulighe
ten til, gjenopptagelse

.av saker, bør samtlige
avhør og rettssaker
hvor det brukes tolk,
tas opp på bånd, slik at
det i ettertid kan kon
trolleres om tolkningen
var korrekt og fullsten
dig. (Abid Q. Raja)

Videre sa Paal Richard Peterson:
- Det er forskjellige regler og praksis
rundt om i landet for hvordan en rekrut
terer og oppnevner lekmenn. Enhver
rettssak hvor det skal brukes tolk, bør
settes med en lekmann med god språk
kompetanse på det språket det skal tolkes
fra. På denne måten vil retten selv kunne

NDFs generalsekretær Paal Richard Peterson
holdt en sterk ftrelesning om behovetftr en
norsk tegnspråklov, en sak som har vært NDFs
viktigste kampsak de siste 10 årene. Han er
opptatt å heve tegnspråkets status i samfUnnet.
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Seminar om døves rettssikkerhet

føre kontroll med tolkningen. Det vil
styrke minoritetenes rettssikkerhet.

Peterson fremholdt at det i Norge ikke
finnes noen døve advokater. Svært få av
advokatene i Norge behersker tegnspråk,
som er morsmål for ca 5000 av landets
innbyggere. Det et derfor på høy tid at
en iverksetter tiltak som kan tesultere i
flere døve advokater. Stipendotdninget
eller annet kan være relevant, mente han.
Han avsluttet med å fremheve betydnin
gen av morsmålskompetanse i tegnspråk.

- Svært få av tegnspråktolkene i Norge
har tegnspråk som morsmål eller beher
sker språket på morsmålsnivå. Noen av
gruppene som har slik kompetanse kan
være hørende barn av døve foreldre. I
enkelte situasjoner kan det derfor være
hensiktsmessig at døve med mors
målskompetanse i tegnspråk går inn som
mellomtolker mellom den døve og den
hørende stemmetolken. Slik kan man
sikre at alle nyanser i uttalelsene kommer
med, at en unngår dobbelte nektelser osv.
Dette bør selvsagt resultere i at en profe
sjonaliserer denne funksjonen på samme
måte som i dagens tolketjeneste.

Trine Skei Grande
Nestleder i Venstre og stortingspolitiker
Trine Skei Grande tok ordet på avslut-

ningen av seminarer. Hun fortalte at
hun ble sterkt grepet av Tore Sandbergs
foredrag om Fritz Moen. Skei Grande
lovet at hun ville fortsette sitt arbeid på
Stortinget for å få vedtatt en tegnspråk
lov. Språk handler om identitet, der er en
del av grunntilhørigheten for et mennek
se, derfor er det viktig med en tegnspråk
lov. En tegnspråklov kan også hindre at
samme uretten skjer igjen, avsluttet hun.
Det var en avslutning alle seminardelta
kerne kunne slutte seg til.

Stortingspolitiker Trine Skei Grande, V, er
en fOrkjemper fOr at Stortinget skal vedta
tegnspråklov.

Sverre Ruudfra Oslo fOrtalte om en opplevelse
som døv sjåfør, der han kom opp i diskusjon
med hørende fOtgjengere. Han blir urettmes-
sig beskyldtfOr å ha kjørt på en kvinne. I
diskusjonen som oppstårfinner han det lurest å
kjøre fra stedet. De fleste andre døve ville nok
gjort det samme, hvem sitter vel og diskuterer
uten å fOrstå hva som sies. Men saken får et
etterspill hos politiet, der Sverre blir innkalt
til avhør og nesten truet til å underskrive en
skriftligfOrklaring han ikke heltfOrstår. Senere
flir han også krav om å betale en botfOr å ha
kjørt vekk fra «skadestedet». Det ble ikke funnet
noen skaderpå den som påsto segpåkjørt. Saken
reiser spørsmål om politiets kunnskap om døves
språklige situasjon og retten til tolketjeneste. Vil
en tegnspråklov gjøre politi og domstolen mer
bevisstpå at døve fizktisk har et språk som de
fungerer utmerket med?

.øveforbun
,tspris!
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Den unge gE
Den unge generasjonen døve gjør seg bemerket i arbeidslivet.
Dette er ungdommer som er vokst opp med tegnspråk både i
hjemmet og på skolen. De fleste ser på tospråkligheten, tegnspråk

Yrkesvalg
- Jeg valgte medieutdanning fordi jeg har
en drøm om å få til et bedre TV-tilbud
for døve. På ungdomsskolen hadde jeg en
ukes arbeidspraksis på Døves Media. Jeg
syntes det var veldig spennende, derfor
valgte jeg media som fordypningsfag på
allmennlinjen på videregående skole.
Som 15 åring fikk jeg også være pro
gramleder for 10 Tegnkultprogram.

- Det siste året har jeg hatt arbeidspraksis
på Døves Media. Jeg har samarbeidet om
forberedelser til programmer, om opptak
og jeg har vært programleder. Ofte er
det slik at når jeg er programleder har
jeg ikke deltatt så mye i utformingen av

programmet, jeg bare får et manus og går
inn i programlederrollen - men da tror
mange at det er jeg som har laget hele
programmet. Det er gøy å jobbe foran
kamera!

- Jeg har innsett at det er få arbeidsplas
ser for døve innen media og at det er
hard konkurranse om de få stillingene
som finnes. Derfor har jeg til høsten
søkt meg inn på psykologistudiene ved
universitetet i Bergen.

Døvemiljøet
- Jeg er ikke så veldig aktiv i døvemiljøet.
For noen år siden var jeg ivrig i ung
domsklubben, men nå er jeg mest med på
de treffene vi småbarnsforeldre i Bergen
selv organiserer. Jeg har ikke noe behov
for å være med i døveforeningen. På en
måte kan du si at vi døve er blitt mer
«normale», vi har telefon og e-post og
mye kontakt på den måten. Så avtaler vi
vennetreff oss imellom. Da blir forenin
gens rolle en helt annen enn tidligere da
folk måtte treffes for å få pratet sammen.

Fremtiden
- Jeg får vondt av å se utviklingen for
barn med Cl. Det er tragisk om barna
ikke får tilbud om tegnspråk. Jeg var en
av de første som fikk Cl, bare 18 må
neder gammel. Med Cl kan en kanskje
klare samtaler en til en, men i gruppe
faller en utenfor og hvis noen snakker
bak ryggen på en oppfatter en det ikke.

Døve er blitt mer nor
male, vi har telefon og
e-post og mye kontakt
på den måten

Mitt ønske er at alle barn med Cl kan få
lære tegnspråk, og så kan de som voksne
selv bestemme om de vil bruke tegnspråk
eller talespråk. Tegnspråk har gitt meg
trygghet og tilhørighet.

- Bruker du Cl nå?
- Nei, det ble operert bort da jeg var Il
år. Da hadde jeg en fallulykke som gjorde
at det innopererte apparatet forskjøv seg
og utgjorde en fare for meg. Jeg er positiv
til Cl og kan tenke meg en ny operasjon
hvis teknikken blir bedre, men jeg ser
ikke det store behovet for det akkurat nå.
Jeg er mer opptatt av å se de mulighetene
jeg har som døv. Voksne døve har et spe
sielt ansvar for å ta vare på tegnspråket
og bringe det videre til nye generasjoner
av døve og tunghørte.

Misbruk av ordet døv
- Jeg synes det er teit av blader og aviser
å bruke ordet «døv» i negativ sammen
heng. Det er helst ungdomsblader som
gjør dette og nå leser ikke jeg de lengre,
jeg er mer opptatt av kvinneblader og
«Foreldre og Barn» og slikt.

Hindringer i samfunnet
- Den største hindringen i samfunnet er
at folk ikke vet hva det vil si å være døv.
Det er stor mangel på kunnskap om for
eksempel tegnspråk.

Mediesituasjonen om 10 år
- Den tekniske utviklingen er kommet
mye lenger, vi har direkteteksting på TV
kanalene og vi har mye mer tegnspråk
tolking i kanalene. Jeg tror også at vi har
Here TV-programmer på tegnspråk.
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•
~nerasJonen

og norsk, som en selvfølge. Døves Tidskrift (DT) har snakket med
4 av studentene som i det siste har markert som programledere i
«Tid for tegn» og som journalister i DT. To av de presenterer vi nå.

Yrkesvalg
- Jeg er interessert i hvordan samspillet
mellom media og samfunnet fungerer, og
da var medievitenskap det åpenbare val
get for meg å studere. Utdanningen gir
store muligheter innenfor informasjon,
markedsføring og konsulentvirksomhet.
Jeg sikter på å bli journalist, fordi jeg har
skrivekløe for å dokumentere og fortelle
om alt fra det hverdagslige små -, til de
store begivenhetene.
- Jeg ser på det å skrive i DT som en
nyttig erfaring jeg kan ta med meg videre
til en journalistisk karriere. Jeg satser
på å gi leserne «aha-opplevelsen>, som
kan gi dem nye perspektiver på saker av
interesse.

- Det vil være en stor urfordring å få
arbeide som journalist, da jeg ikke tar
et rent journalistisk studium og ikke får
opparbeidet meg kontakter innenfor mil
jøer slik andre journaliststudenter kan.
Studiet mitt rilbyr heller ikke praksis
plasser i mediebedrifrer, så der blir van
skelig å få en fot innenfor. Men jeg håper
på at DT og annen frilansjobbing skal gi
meg den tyngden jeg trenger for å kunne
få en fast fulltidsjobb etter studiene.

Døvemiljøet
- Jeg er aktiv i døveidrettslaget, og jeg har
i 2 år vært leder for tegnspråkstudentfore
ningen RAFT i Trondheim, men ellers er
jeg lite engasjerr i der organiserte døvemil
jøer. Jeg mener der vil være merkelig å være
aktiv i foreninger som jeg skal ha et kritisk
blikk på mens jeg skriver for DT. Jeg er
opptatt av å kunne skrive mest mulig nøy
tralr, så kan leserne gjøre seg opp meninger
selv om hva de mener om en sak.

Fremtiden
- Jeg tror at om 30 år vil det være etablert
Rere store knurepunktskoler hvor døve
er integrert i hørende klasser, og ar man
vil samle både døve og tunghørre elever
på disse skolene. En regnspråklov vil
alminneliggjøre tegnspråk som språk,
slik ar tunghørre som ikke er aktiv i et
tegnspråkmiljø, vil få øynene opp for
hvor stor hjelp tegnspråk virkelig er til

Hvis vi bare ser hind
ringer, kommer vi in
gen vei. Vi må se på
mulighetene.

dagligdags kommunikasjon. Fremtidens
teknologi i form av Cl vil ikke gi flere
hørende, men derimot flere forvirrede
tunghørre som trenger en rrygg kommu
nikasjonsform. For disse blir tegnspråk
løsningen.

Forskjellen på døve og hørende
ungdommer
- Hovedforskjellen er selvfølgelig språket.
Det er tegnspråk som gjør at vi har vår
egen kultur, forskjellig fra hørendes kul
tur. Men regnspråk er ikke lenger forbe
holdt bare døve, dette gjør at forskjellene
mellom døv og hørende ungdom ikke er
så stor som for 20 år siden. Stadig flere
hørende blir en del av døvemiljøene og
vi går fra rene døvemiljøer til mer felles
tegnspråkmiljøer, der forskjellene på døve
og hørende vil være minimale.

Hindringer i samfunnet
- Hvis vi bare ser hindringer, kommer vi
ingen vei. Vi må se på mulighetene. Den
gammeldags «stakkars dem holdingen» er
vi ferdige med. Vi trenger ikke hjelp, men
verktøy til å klare saker selv. Der hørende
trenger er tre ting: Informasjon, informa
sjon og informasjon om døve og tunghør
re! Først da vil hindringene forsvinne.

Misbruk av ordet døv
- Jeg har sett ar flere ungdomsblader bru
ker begrepet «døvt» på en negativ måte.
Det er trist at det er blitt et slags moteord
å bruke i mindre seriøse blader, hvor det
å være kul og det å bruke humor er de
viktigste faktorene og ikke seriøsitet. Jeg
håper at dette bare er et moteblaff og at
norske redaktøter kan ta mer ansvar for å
luke borr slike utrykk.

Mediesituasjonen om 10 år?
- Jeg tror døve vil få større tilgang til me
dia i fremtiden. Flere medier blir elektro
nisk og lett tilgjengelig for hvermannsen.
Problemet består i at flere medier sarser
på integrering av forskjellige medium,
også Iydbaserr informasjon. Vi får da for
eksempel en nettavis som satser på både
telm, utekstede nyhetsklipp og raIespråk
lig informasjon i en og samme artikkel.
Det hjelper lite med full tilgang hvis man
bare får med seg 50 % av informasjonen.
En tegnspråklov vil kunne gi døve og
tunghørte større gjennomslagskraft for
lettoppfarrelig offentlig informasjon.
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Teateranmeldelse

ARVEN ETTER

FRANI{ENSTEIN
Visuell, intens og sterk i all sin skrekk og gru, var forestillingen publikum fikk oppleve da Teater
Manu hadde premiere på «Arven etter Frankenstein» fredag 13. april. Stykket bidrar til reflek
sjon og reiser etiske spørsmål om hvor langt mennesket kan gå med å gripe inn og tukle med
mangfoldet som naturen selv har skapt.

Av Knut Bjarne Kjøde k-kjoede@online.no

Slurtscenen er sterk, og mange av oss
i salen hadde problemer med å holde
tårene tilbake. Vil døve og tegnspråk
finnes om 100 år? Spørsmålet gjelder
ikke bare oss, men også alle mennesker
som er født annerledes, og som kjemper
for likeverd og respekt for den man er.
Mary Shelleys roman «Frankenstein» fra
1818 og filmatiseringen av denne 100
år senere, ble nok sett på som fantasi og
science fiction.

Men i dag står vi overfor en skremmende
virkelighet med genteknologien, og dens
muligheter for manipulering og utvelgel
se eller utryddelse av bestemte egenskaper
hos mennesket.

Når vi vet at hørende flest ser på døvhet
som en skade som må helbredes, samtidig
som vi møter mangel på kunnskap og en
negativ holdning til tegnspråk blant leger
og audiologisk personell i forbindelse

med oppfølging av døve barn etter Cl
operasjoner, er vår frykt for å bli utryddet
som «folb reell!

I «Arven etter Frankenstein» omtaler ho
vedpersonene i stykket ikke seg selv som
døve, men som «folket - som - sen>. Noe
vi kjenner oss godt igjen i - det er oss!

«Arven etter Frankenstein» er et drama,
sett fra tegnspråklige døves eget ståsted,
og et teaterstykke av høy klasse når det
gjelder form, innhold og scenekunst.
Manusforfatter Hilde Haualand, regissør
Lars Otterstedt, skuespillerne og hele
den kunsrneriske staben er alle døve.
Selv om handlingen er lagt til tiden etter
den internasjonale døvelærerkonferansen
i Milano 1880, der bruk av regnspråk
i undervisningen på døveskolene ble
bannlyst, klarer stykket å formidle at det
handler om oss - her og nå!

Jeg skal ikke røpe hva som skjer i selve
handlingen. Rent visuelt er «Arven etter
Frankenstein» et mesterstykke. Skuespil
lerne, Oliver Schetrit, som spiller Marc
Frankenstein (barnebarnet til den gale
legen Victor Frankenstein), Ipek D.
Mehlum som spiller hans døve elskede
EIna DeLaecy og ikke minst Ronny P.
Jacobsen som monsteret, er dyktige i
sine roller og spiller med stor innlevelse.
Bruken av lyseffekter, film og lyd er utro
lig kreativ og flott, og gir publikum en
sterk og rystende opplevelse. Midt oppi

denne seansen ser vi statist, Lejela Talic,
som hele tiden glir nærmest usynlig rund
på scenen som er hvitaktig spøkelse... En
skikkelig grøsser!

Men scenespråket svarte ikke helt til
forventningene. Dette burde vært kva
litetssikret på en bedre måte med tanke
på døve publikummere. Det ble opplyst
at den tegnspråklige fremførelsen skulle
være på internasjonalt tegnspråk. Men
likevel opplevde vi en blanding, med
elementer fra norsk og svensk tegnspråk.
Det ble uryddig. Selv mistet jeg noen
replikker, og det tok også litt tid før jeg
helt skjønte sammenhengen. Flere døve
jeg snakket med etter forestillingen sa
ar de ikke oppfattet alt som ble sagt og
hadde behov for å se stykket en gang til.
Slikt er jo synd. Det hørende publikum
derimot fikk full utbytte av forestillin
gen og roste stem meskuespiller Kjersti
Fjelstad opp i skyene... !
«Arven etter Frankenstein» er et teater
stykke som er laget til rett tid. Da er det
også et poeng at stykket skal fenge et
hørende publikum. Slik vekkes opinio
nen, og vil forhåpentligvis utløse debatt.
Mens stykket spilles pågår det allerede nå
en diskusjon om det finnes noen fremtid
for døve lærere og ansatte ved de statlige
spesialpedagogiske kompetansesentrene.
Historien fra Milano-konferansen 1880
ser ut til å gjenta seg.

Det er skremmende å tenke på!
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Publikums dom
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Vidar Sæle
- Det tekniske er bra, scenografien er god. Kanskje kunne lydeffektene vært bedre samspilt med
de stemningene de skulle være med på å forsterke? Språket var krevende, det tok en stund før jeg
fant den røde tråden. Det var lettere å henge med på slutten enn i begynnelsen. Det et et kreven
de teaterstykke fot de som er mest interessert. Det er ikke en forestilling som når ut til det brede
lag av publikum. Kanskje kunne de spilt litt mer på humor?

Charlotte Agerup
En forestilling som vekker til ettertanke. Det er eksperimentelt teater, der en også vever inn film
og eventyr. Det er flott at Teater Manu tør å prøve på en slik forestilling. Stykket utfordrer vårt
syn på det gode og det onde i verden. Det stiller spørsmål ved i hvor stor grad vi egentlig har
et valg mellom det gode og det onde, eller om vi i stor grad styres av arv? Hvem er jeg, er jeg et
selvstendig tenkende menneske eller bare en som følger fortiden. Språket i forestillingen er kre
vende, jeg forstår ikke alt - men det skal jeg heller ikke gjøre. Jeg mener forestillingen er med på å
utvikle Teater Manu videre!

Mari Hol
- Jeg er imponert over at det er en forestilling der alt er laget av døve selv. De har løst scenogra
fien på en kreativ måte. Jeg hadde problemer med å oppfatte språket i begynnelsen, men etter
hvert gikk det bedre. Jeg liker godt at de bruker andre tegn for «døv» og «hørende» enn det som
er vanlig. Forestillingen er ikke enkel, den tvinger oss til å tenke - og den gir flere muligheter for
tolkning. Mange lar seg sikkert lokke til forestillingen av det spennende navnet. Det er nok en
forestilling for de som er spesielt interessert i teater, tror jeg.

Truls Yggeseth
En imponerende forestilling. Spesielt samspillet mellom lydeffektene, film og skuespillere. Tid
ligere har det vært litt «stumteaten>, men her er det integrert helt vellykket i handlingen, virkelig
flott og kunstnerisk. Jeg er overrasket over at en grøsser også kan ta opp seriøse spørsmål knyt-
tet til livet. Også lyssettingen og scenografien var god. Lyset ble ikke brukt på den tradisjonelle
måten, men fanget på en ny måte inn stemninger som gjorde teateropplevelsen ekstra spennende.
Språket er vanskelig, det er mulig å forstå litt - vi må konsentrere oss om å oppfatte helheten. Det
er bra at de bruker et språk som kan nå frem til et internasjonalt publikum.
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Trist og redd, glad og modig
- på hyggete på Conrad Svendsens senter i Oslo

Rødt bånd: Maj Volden fra prosjektgruppa gjør det på tradisjonelt vis
og markerer at DVD'en nå er lansert.

Fritz Moen-saken blir kinodokumentar

Tromsø selger huset
Årsmøte i Tromsø Døveforening har
vedtatt å selge foreningshuset. Huset
trenger oppussing og vedlikehold, blant
annet må det graves opp rundt grunn
muren for å stoppe fuktighet og mugg.
Dessuten er det vanskelig for eldre å ta
seg opp trappene i huser. Parkerings
plasser er også et savn.

Det var også diskusjon om å selge foren
ingens hytte fordi det er så dårlig besøk
på hytten, men dette ble utsatt.

Stavanger Døvesenter
Har ansatt ny daglig leder i 50 % stil
ling. Hun heter Kristina Marie Kjønnås
(bildet), er hørende og i full gang med
tegnspråkopplæringen.

14 medlemmer deltok på årsmøtet) som
ble avviklet på 3 timer med mange fine
diskusjoner. Etter årsmøte gikk alle
ut og spiste middag og det var sosialt
samvær.

Til nytr styre ble disse valgt: Leder
Helene Henriksen, nestleder Ritha
Henriksen, sekretær ]orid Fagerli, kas
serer Torun Wale, studieleder Mary
Nilsen, l.varamedlem Solveig Varsi og
2.varamedlem: Mia Elvegård.

Romerike har gjenvalgt
Terje Karlsen som leder. Med seg i styret
har han: Odd Skjelium, Anne-Marit N.
Kalsen, Turid G. Olsen og Unni Gran.
Varamedlemmer er Annie Haugen og
Sten E. Gulbrandsen.

Nytt programutvalg
NDFs forbundsstyret har oppnevnt disse
til programutvalg for Døves Media:
Unni Helland, Tone-Britt Handberg,
Ane Håbjør, Odd-Inge Schrøder og
Morten Sletten.

Erlend E. Moe, som har laget mange
dokumentarfilmer og vunnet priser
for disse, skal lage en kriminaldoku
mentarfilm om privatetterforsker Tore
Sandbergs arbeid med Fritz Moen-sa-

Stikk innom
Senter for yrkesmessig attføring, SYA,
har begynt med en åpen dag ordning
hver torsdag kl. 12 til 14.30. Da kan de
som har spørsmål om arbeid, utdanning,
yrker, arbeidsliv og som lurer på hvilke
muligheter som finnes stikke innom i
Mariboesgt 8 (bak Torggata bad) i Oslo.
På SYA har de ansatte som behersker
tegnspråk. En kan også konrakte SYA på
ttlf22 98 72 86, faks 229872 31. taletlf
22 98 72 30, e-post: nav.sya@nav.no

Støtte fra FFO
I FFOs kommentarer til Stortings
melding nr. 17 (2006-2007) «Et in
formasjonssamfunn for alle» påpekes
viktigheten av å få på plass en nasjonal
språkbank, og betydningen dette vil ha
for mange funksjonshemmede. Språk
banken vil legge grunnlaget for en god
og fleksibel talesyntese, og ikke minst vil
dette være utgangspunktet for utvik
lingen av taJegjenkjenningssystemer.
Talegjenkjenning vil blant annet løse
problemer med teksting av direktesendte
tv-programmer, noe som lenge har vært
et krav fra døve og tunghørtes organisa
sjoner.

ken. Filmen har et total budsjetr på 6,4
millioner kroner og har mottatt kr. 3,6
millioner i støtte fra Norsk filmfond.
Det antas ar filmen vil ha premiere 15.
august 2008.
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Trist og redd, glad og modig
Av Anna Tolsrød

-Aklippe over et rødt bånd er ofte en
markering av noe viktig, eller at noe
nytt har kommet. Dette gjelder også her;
denne DVD'en er viktig, og det finnes
ikke noe liknende. Maj, kan du klippe
over? Sier Erik Lundquist i en fullsatt
kantine på Hyggete. Vi befinner oss på
Conrad Svendsens senter i Oslo, og det er
påskelunsj denne dagen.

Lanseringen av DVD'en «Trist og redd,
glad og modig» er anledningen. DVD'en
inneholder informasjon på tegnspråk om
psykiske vansker, og er utviklet i samar
beid mellom CSS i Oslo og Møller Kom
petansesenter i Trondheim, der CSS har
stått for ide og prosjektledelse, og Møller
for produksjonen. Ifølge pasientretrig
hetsloven paragraf 3-2 skal pasienten ha
den informasjon som er nødvendig for å
få innsikt i sin helsetilstand og innholdet
i helsehjelpen. Med DVD'en kan døve få
informasjon på eget språk.
- Hovedformålet med DVD'en er bedre
informasjon for alle døve, forteller Lei
kny Gulsett Ødegård, prosjektlederen i
gruppa som har arbeidet med DVD'en.
- Innholdet skulle være alminnelig og
lett og kjenne seg igjen i. Vi har brukt
diverse saker for å beskrive situasjoner,
forteller hun.
På omslaget kan man lese at «Livet er
ikke alltid så lett. Mange mennesker har
psykiske vansker i kortere eller lengre
perioder i løpet av livet. Døve får de
samme psykiske vanskene som hørende.

Informasjon kan gjøre det lettere å leve
med vanskene og det kan bli lettere å be
om hjelp.»
- Hovedmålgruppa er voksne døve, men
døv ungdom kan også ha utbytte av
videoen, sier Gulsett Ødegård. I tillegg
kan den være aktuell for pårørende og
fagfolk som arbeider med døve.
«Trist og redd, glad og modig» gir in
formasjon om depresjon, angst, psykose
og personlighetsforstyrrelser. I tillegg
tar den for seg bruken av tolk i terapi.
Hvilke behandlingsmuligheter har man?
Hvordan kan man hjelpe seg selv? Er
noen av spørsmålene DVD'en svarer pa.
- Det føles helt topp å være ferdig. Det
har vært en lang prosess, og vi er veldig
fornøyd med resultatet, sier Leikny Gul
sett Ødegård. - Formen som er brukr i
denne videoen kan være nyttig på mange
områder og innenfor mange andre te
maer, sier hun.
DVD'en er blant annet sendt til alle
døveforeninger og er også tilgjengelig
på internett. Vil du vite mer? Gå inn på
www.conradsvendsen.no. Her kan du
laste ned videoen gratis. I tillegg er det
utarbeidet en gloseliste med ca 100 tegn
innenfor fagområder.

Aust-Agder Døveforening
Har på sitt årsmøte valgte dette styret:
Ny leder er Gerda Mikkelsen, sekretær
Bente Grut Olsen og kasserer Arild
Marcussen.

Mange nikket gjenkjennende da Leinkny
Gu/sett Ødegårdpå nytt opptrådte i kostymet
sitt. Sist gang var også på Hyggete, da det ble
infOrmert om at det skulle kommeen DVD.

; Universitetsspråk
I Ved universitetene i Norge kan en nå
I studere 41 språk. Tegnspråk t;:r med

i det gode selskapet. Disse språkene
gir universitetene studier i: Akkadisk,
amharisk, arabisk, bosnisk, engelsk,
finsk, fransk, færøysk, gammelgresk,
germansk, gresk, gælisk, hebraisk,
hindi, irsk, islandsk, italiensk,

I japansk, kinesisk, kroatisk, kvensk,
: latin, nederlandsk, norrønt, persisk,
I polsk, portugisisk, russisk, samisk,

sanskrit, serbisk, spansk, swahili,
tegnspråk, tibetansk, tsjekkisk, tyr
kisk, tysk, ugaritisk, urdu ogwalisisk.
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

Døde

EGIL BREILA D, Stavanger, døde 26.
mars. Han ble 76 år.

Runde dager

85 år
OLE SKOGLUND, Trofors, blir 85 år
17. mai.

80 år
JAKOB J0SSANG, Bokn, blit 80 år 18.
mal.

HANS K. SVIN0, Alesund, blir 80 år
3. mai.

70 år
HENRY LILLEJORD, Kristiansand,
blir 70 år 18. mai.

På bildet ser vi fra venstre overst: OddJensen (lærer), RitiJa Henriksen Hansen, Elinor Ronning
og Egil Røvik. Foran fra venstre: Magnus FættenAasen, Kristin Fuglås Våge, lV/ona Nordland
Arnessen og Laila Hermansen Jer>tad.

Konfirmantjubileum
60 år
GERITT DE HAAS, Sandnes, blit 60 år
20. mai.

ERNA TOMASSEN, Trondheim, blir
60 år 22. mai.

GRETHE MORTENSEN, Bodø, blir
60 år 26. mai.

50 år
TOVE SKOTTEBRG, Bergen, blir 50
år 4. mai.

OSKAR BRENDALSMO, Gjerstad, blir
50 år 6. mai.

EMIL LEINEB0, Bergen, blir 50 år 8.
mal.

ASE JENSEN, Bodø, blir 50 år 14. mai.

OLE PETTER KONGELF, Steinsholt,
blir 50 år 18. mai.

Elevene ved Trondheim døveskole som
ble konfitmert 24. mai 1981 hadde 25
årsjubileum i Trondheim i fjor. Først
møttes alle på A. C. Møller skole der
en lærer viste de gamle elevene rundt
på skolen. Etter på dro «konfirman
tene» til Døvekirken og Rødbygget.

Bursdager

Tarek
Aggein
fylte 3 år 28.
mars. Vi gratu
lerer hjerteknu
seren vår masse
med dagen.
En stor gutt er
du blitt, og så
herlig og god!
Varme klemmer
fra store-
bror Djamel,
mamma Line,
pappa Hakim,
onkel Kim, motfar Johannes og mormor
Ragnhild Stenseth.

Om kvelden ble det et godt måltid i
restauranten i Tyholttårnet, der snurrer
restaurantgulvet rundt, slik at jubilan
tene i løpet aven time fikk beskue alle
kanter av Trondheim.
Kvelden ble avsluttet på pub, der vi
pratet og mintes gamle skoledager.

Nea Vidnes Høiberg
fylte 2 åt 6. april.
Stor og kjekk gutt er du blitt. Alltid blid
og i godt humør. Snart blir du store
bror også. Storesøster gratulerer verdens
fineste lillebror og mamma og pappa
sender også mange klemmer.
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Emma N. Vangstuen
fylte 3 år 28. april.
Vi roper hipphurra for Emma!

Lillesøster Hanne Vangstuen
Ble døpt 8. april.
Begge jentene får masse klemmer fra
mamma Cathrine og pappa Atle.

Stoff til
neste blad

må sendes oss før 17. mai:

Døves Tidsskrift
Grensen 9
0159 Oslo

E-post:
he1ge.her1and@

doveforbundet.no

Elsa Mathilde Lysnes
90 år
Av Karin E. Syvertsen kesyvert@online.no

En av NDFs og Vestfold døveforenings
eldste medlemmer, Elsa Mathilde Lysnes,
fyller 90 år 1. juni. Hun er fø dr og
oppvokst på Langestrand i Larvik. Elsa
er sprek for alderen og rar gjerne bena
fatt og går nedover til byen. Det er mer
enn 30 år siden hun byttet eneboligen sin
med et lettstelt leilighet.

- Her trives jeg godt, smiler Elsa.
Hjemmet bærer preg aven nøyaktig
og ryddig person. Elsa er en elegant,
sprudlende og skarp dame. Samtalen oss
i mellom går flytende. Hun er spennende
og prate med.

- Jeg ble døv 4 år gammel erter hjer
nehinnebetennelse. Da lå jeg syk i fire
måneder. Da jeg var 9 år begynte jeg
på døveskolen som den gang lå i Ulle
vålsveien i Oslo.
- Hvordan var undervisningen den gang?
- Vi fikk ikke bruke tegnspråk i klas-
serommet, vi skulle bare munnavlese det
lærerne sa. Vi ble slått med pekesrokken
på fingrene om vi brukte tegnspråk un
der taletteningen. Hendene ble røde og
hovne. Vi var veldig redd for å få smake
pekestokken, minnes hun.
- Hvordan var maten på skolen den
gangen?
- Vi hadde ikke slik mat som i dag. Til
frokost og kvelds fikk vi brød med bare
smør på. Vi drakk skummet melk. Til
middag fikk vi mye spekesild, og ofte
fikk vi mørkebrun grøt. Jeg vet ikke hva
den var laget av..

Elsa forteller at hun var med i det siste
kullet som gikk på skolen i Ullevålsveien,
før skolen ble flyttet over til Skådalen
skole. Det var 100 elever på skolen den
gang og i Elsa sin klasse var det seks gut
ter og seks jenter.

- Jeg ble konfirmert i 1934. Det var van
skelige rider med knapphet på arbeid og
mat. Jeg fikk heldigvis jobb som syerske
og trivdes godt med det.

Senere ble hun gifr med Ole Lysnes, de
ble viet i Larvik kirke i 1943.

- Det var vanskelig å få tak i fint sroff
til brudekjole under krigen, men jeg var
heldig. Jeg fikk sydd en nydelig kjole i
sort silke med pynt på. Noen år etterpå

fikk vi sønnen Bjørn. Han giftet seg med
Anne Marie, som i dag er tegnspråkrolk.

De har gitt Elsa ro barnebarn og etter
hvert er det også blitt to oldebarn. På
veggen henger bildene av hele familien og
Elsa snakker med en inderlig varme om
dem alle sammen. Hun får ikke sagt nok
godt om dem. På samme måte forteller
hun om mannen Ole, som gikk bort i
1990.
- Ole var bestandig snill og i godt humør.
Han arbeidet som skomaker. Han hadde
mange søsken og tre av dem var døve.

Elsa har vært medlem i Vestfold Døve
forening i 57 år! Elsa har aldri har vært
redd for å si sin mening og hjernen er
fremdeles like klar som i ungdommen.
Elsa var mange ganger på foreningens
talersrol når det var noe som måtte rettes
opp med regnskapene eller annet. Frem
deles liker hun å diskutere døvepolitikk
og lokalpolitikken i Larvik. Når varmen
kommer blir det lettere å komme seg ut

til døvesenteret Skogsrua. Hun var med
i en syklubb som fikk samlet inn 7000
kroner til oppussing av Skogstua, det var
mye penger den gang.

- Mange av mine mange venner er borte
nå. Jeg har hatt et godt liv i fellesskap
med andre døve, vi hadde mye moro
sammen. Vi var på sykkelturer, bader ved
Skogstua, besøkte venner, reiste blant an
ner ril Sverige og Danmark, minnes Elsa.

Døves Tidsskrift sender de beste gratula
sjoner med 90 årsdagen!
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BRANN-ALARM

Sover vi trygt på hotellene?
I forrige DT fortalte vi om Åsun 0ien ]osefsen som ikke ble varslet da brannalarmen gikk midt
på natten på Thon Hotell Polar. Vi sendte et brev til de største hotellkjedene, der vi spurte om
de har - eller vil anskaffe vibrerende brannvarsling for døve.

er tilrettelagt for døve og tunghørte,
blant annet med brannvarsling.

Ta kontakt med oss
Bor du på hotell som har brannvars
lingsalarm, eller som ikke har.
Tips Døves Tidsskrift, send til
helge. herland@doveforbundet.no
- eller brev til Døves Tidsskrift,
Grensen 9, 0159 Oslo.
Vi håper at vi fremover kan for-
telle om stadig flere hoteller som får
brannvarsling for døve. Vi venter
også på svar fra SAS-hotellene, Rica
horellene og flere. Følg med og bo på
et hotell der du sover trygt!

- og lyst til ågå på folkehøgskule?

Vi har både ei populær hestelinje
og ein erfaren
døvetolk.

~~ Si?t~t~sen
www.signo.no

midler og ikke har noen økonomiske
fortjeneste av at hotellet kjøper dette.
Den e-posten svarer han ikke på.
Det han kaller trussel er altså å bli
nevnt i DT som et hotell som ikke
har eller vil installere brannvars-
ling for døve og tunghørtes gjester.
Det har vi nå gjort, og så håper vi
Choice-direktøren går ut i media
med saken.

Men noen Choice-hoteller har!
Men helt negativt er det ikke på
Choice-hotellene heller. Quality
Hotell Mastemyr, på Kolbotn i Oslo
opplyser at de har spesielle rom som

I en nye-post til direktøren klargjør vi ar Døves
Tidsskrifr slett ikke forhandler tekniske hjelpe-

Norlandia tok straks utfordringen
Da vi sendte ut vårt e-postbrev til hotellene kom
det første svaret fra Norlandia-kjeden bare en
time etterpå. Administrerende direktør Roar
Ingdal opplyser at 5 prosent av rommene på alle
hotellene deres vil bli utStyrt med vibrerende
brannvarsling for døve og tunghørte.

Scandic har
Markedsdirektør Trine Winther understreker at
alle Scandic hotellene i Norge skal ha vibrerende
brannvarsling til å legge under hodeputen.
- Det hender at ansatte i resepsjonen i en travel ar
beidsdag kan glemme at hotellet har dette, derfor
er det så viktig at døve og tunghørte selv passer på
at de får utdelt vibratorpute.

Hva med Choice?
Flere hotellkjeder har ennå ikke svart på vårt
spørsmål, men Choice Hotels Scandinavia ASA
utmerker seg. Direktør Bjørn Kovas skriver blant
annet i e-posten til oss:
- Jeg må si at jeg blir ganske overrasket av deres
salgsmetoder. Jeg har sjelden sett tilsvarende bruk
av dårlig skjulte trusler, om at man skal henges ut
i deres tidsskrift dersom man «ikke bryr seg om
sikringstiltaket}).
Jeg kan opplyse om at dersom Choice Hotels
skulle bli uthengt på den måten du truer med i
brevet, så kommer vi til å gå ut med deres salgs
metoder - noe som sannsynligvis også vil ha en
viss interesse for media.

Thon har lært
Etter hendelsen i Tromsø er det bestemt at alle
Thon hotellene skal tilby en form for varslingssys
tem for døve og tunghørte gjester, sier markedsdi
rektør Tutid Nyeggen.
- De av horellene våre som ikke allerede tilbyr pu
tevibrator eller lignende, vil den nærmeste tiden
bli utstyrt med Lynx varslingssystem. Systemet
består aven minivibrator til å ha rundt hånden og
en universa!sender som monteres til brannvars
lingssystemet, opplyser Nyeggen..
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Brannalarm: Hva gjør vi i utlandet?

- Jeg sov dypt og ble
vekket kl 2 om natten
av at det stod brann
folk med røykdykker
utstyr ved sengen min.

Det er Svein Tore Olsen (bildet) fra
Bergen som fortellet om opplevelsen på
hotellet i Southampton natt til 23. mars.
Svein Tore arbeider som sørvisteknikker
på båtmotorer og har hele verden som sin
arbeidsplass.

- Jeg bodde i 5. etasje på hotellet. Når
jeg sjekker inn på hoteller skriver jeg at
jeg er døv, og det blir notert av ansatte i
resepsjonen, men da brannalarmen gikk
på hotellet i England tok det lang tid før
jeg ble varslet. Jeg var siste mann ut av
hoteller. Det var en dramatisk opplevelse
å bli vekket av brannfolk i fullt utstyr.
Det var ikke tid ril å kle på seg, jeg måtte
følge med ut i bare trusen. Utenfor fikk
jeg heldigvis et ullteppe rundt meg.

Etter på fikk Svein Tore kjennskap til at
resepsjonen hadde telt opp antall gjester
og funnet ut at de manglet en, før de
endelig husket at de hadde en døv gjest.
Det var sterk røykutvikling en stund,

men ellers ble det ikke noen stor skade
på hotellet. Alle kunne etter en stund gå
tilbake til rommene sine.
- Dagen etterpå gikk hotellet til innkjøp
av brannvarsler med vibrator, forteller
Svein Tore.
- Det ble ordnet på dagen, og det skulle
egentlig bare mangle, dette er en rimelig
investering i gjestenes sikkerhet, mener
han.
Arbeidet har ført ham til alle verdensde
ler og til mange forskjellige hotell, men
han har aldri opplevd at hotellet har
hatt spesiell brannvarsler for døve. Nå
har Svein Tore tatt spørsmålet opp med
verneombudet på arbeidsplassen sin, han
mener de må kjøpe inn et brannvarsler
som han kan med seg på hotellene.

Vi kommer tilbake i neste blad med de
regler som gjelder for norske hotellers
brannvarsling av gjester, og de mulig
herene som finnes for å hå med mobile
brannvarslere på reise i utlandet.

LEDIG VIKARIAT I DØVES MEDIA OSLO
Det er ledig 1 årsvikariat fra 1. august 2007

Den som engasjeres skal arbeide primært innen produksjon av tegnspråklige TV-programmer for ungdom
og voksne. Andre aktuelle oppgaver kan være prosjektarbeid, oversettelser, webutvikling, skriftlige medier
og DVD-produksjon. Nøyaktige arbeidsoppgaver vil til en viss grad avhenge av personlige kvalifikasjoner.
Stillingen innebærer ikke nødvendigvis å være programleder, men det er en fordel.

Det er en fordel med erfaring eller utdannelse innen relevante fagområder, herunder journalistikk, medievi
tenskap, film m.m. Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på. Stikkord er kreativitet, samarbeidsevne, teknisk
forståelse. God kjennskap til så vel døvemiljøet som samfunnet for øvrig samt god evne til å kommunisere
med andre mennesker er viktig.

Arbeidsstedet vil være ved Døves Media Oslo i GnJnerløkkas hus, Schleppegrells gate 32.
Noe reising til Døves Media på Ål må medregnes.

Døves Media Oslo er en tegnspråklig arbeidsplass. Det legges stor vekt på gode tegnspråkferdigheter.
Døve oppfordres til å søke.

DØVES
MEDIA

4/2007

Lønn etter avtale.
Søknad sendes Døves Media, 3570 Ål.

Søknadsfrist: 1. juni 2007.

Ytterligere opplysninger kan fåes ved henvendelse
Finn Arild Thordarson, thordarson@dovesmedia.no eller
Ivar Arne Sletto, ivar.sletto@dovesmedia.no
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GLIMT FRA TYSKLAND
- I Døves menigheter ønsker vi fokus på kompetanseutvikling, spesielt i
forbindelse med tegnspråk og døvekultur. I denne sammenheng har døve
prosten gitt mulighet for tilskudd til studieprosjekt. Dette gjorde det mulig
for meg å tilbringe en uke sammen med kolleger i Westfalen i Tyskland,
forteller døveprest Lars Hana.

- Hensikten med besøket var å se hvordan gudstjenesten og spesielt bruken
av tegnspråksalmer fungerer i Den evangeliske kirken der. Men jeg fikk
også andre inntrykk, her er noen av dem:

Glimt fra Tyskland...
Av døveprest Lars Hana

Rehabilitering
Benno Weiss har vært døveprest siden
1980 med ansvar for menighetene i Witt
genstein og Siegen. Han arrangerer jevn
lig gudstjenester ved Baumrain Klinik

Omtrent en gang i måneden er det tilbud om
gudstjeneste ved døveprest Benno Weiss. Her
sammen med «Gemeindesprecherim> Gertrud
Wunderlich.

i Bad Berleburg som er innenfor dette
området. Jeg var med på et besøk dit og
fikk omvisning på stedet som har en egen
rehabiliteringsavdeling for døve. Her er
det plass til inntil 30 personer, rommene
er tilrettelagt teknisk, og tegnspråktolk er

Baumrain Klinikk.

Slottet i Bad Berleburg.

tilgjengelig. I tillegg er Bere av fagperso
nalet selv tegnspråklige. Så folk kom
mer fra hele Tyskland for å få hjelp til
helsemessig tilbakeføring. Det kan dreie
seg om råd fra dietetiker om kosthold
for diabetikere, eller trening og råd for
hjertepasienter, mulighetene er mange.
Institusjonen er moderne og Bort. Men
regnspråktolk Angela Brunner som visre
meg rundt forteller at situasjonen for
døve var enda bedre før. Da hadde døve
sitt eget hus, mens nå er de integrert i
institusjonen og treffer hele tiden andre
som ikke er tegnspråklige. Det er et ledd
i effektiviseringen, institusjonen er drevet
av et større firma som ikke bare skal
tenke på tilbudet som gis, men også på
profitt.

Angela Brunner er tegnspråktolk på Baumrain
Klinik. Et av hennes problem er å koordinere
alle tolkeoppdragene slik at ingen blir stående
uten tolk.

Diakonalt arbeid
Jeg fikk også mulighet til et kort besøk
på et diakonalt senter som kirken driver
i Minden, helt nord i Westfalen. Dette
er et rådgivningskontor for døve i et
område hvor det er 400.000 innbyggere.
Slike rådgivningskontor ikke er van-
lige i Tyskland. Det startet i 1996, er
delvis betalt av kirken, delvis av lokale
myndigheter i Rhinland - Westfalen.
Ralf Isermann er sosialarbeider der. Han
arbeider i full stilling, det er også en hel
og to halve stillinger til arbeid blant barn
og unge. Blant annet er det lokaler hvor
de kan være etter skoletid og få hjelp til
lekselesing. Kontoret besøker også folk
hjemme, for eksempel i forbindelse med
sykdom, for å gi hjelp og råd om medisi
nering og rengjøring. Det er også mange
som har alkoholproblemer. Dessverre
sliter en med økonomien. Det som før
var en 50 % stilling for kontorarbeid, er
nå redusert til 6 timer i uken. Og en stil
ling i ambulerende tjeneste er Byttet til
kommunens kontor.

RalfIsermann.
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WFD takker NDF
Døves verdensforbund (WFD) har
reuet en varm takk ril Norges Døve
forbund og de ro norske medlemmene
i verdensforbundets styre, Hanne B.
Kvitvær og Joseph Murray (jo, vi vet
at Murray siuer i styret valgt fra USA,
men så lenge har bor på Al kan vi i
gode srunder berrakre ham som nord
mann.)

Tegnspråk i Estland
Døveforbundet i Esdand melder om
at de har fåa myncLghetenes aksept
på at tegnspråk er døves første språk
i lander. Bestemmelsen er tau inn i
loven.

Tegnspråk i Kosovo
Myndighetene i Kosovo har oppnevm
en arbeidsgruppe som skal se på alle
spørsmål knyuet til tegnspråk og
hvordan tegnspråklige renigheter kan
f1etres inn i landets lover.

Deaf Arts Now er avlyst
Kulrurarrangememer DeafAns Now
i Srockholm i juni er avlyst på grunn
av økonomiske vansker. Arrangørene

Ihåper å komme sterkere tilbake under
l Nordisk Kuleurfestival i den sven-

ske hovedstaden sommeren 2010,
da i samarbeid med Sveriges Dovas
Riksforbund.
Men verkstedet for profesjonelle døve
kunsrnere vil bli gjennomføn som

I planlagt 18. - 22. juni.
1 __

Døves situasjon i Russland
Russland har 200.000 døve. Leveforholdene i landet er bliu gradvis bedre de siste
årene. Nå mener døveforbundet i Russland at det er på tide å se på døves siruasjon i
lander. Sammen med det russiske FFO, Helse og sosialdepanememet og stønet av
Døves verdensforbund blir det 22. - 23. mai arrangen et seminar som tar for seg disse
spørsmålene: Lovfestet ren til tegnspråk, tegnspråk i undervisningen, forskning i
regnspråk og urfordringer med rolketjenesten.

Finske parlamentarikere?
To døve stiller opp til valg for Riksdagen i Finland, det samme som Sroninget hos
oss. Lena Wenman kan bli valgt inn i Svenska folkparriets gruppe, som navnet til
paniet sier kjemper de blam annet for å styrke det svenske språket stilling i Finland.
Ved forrige valg fikk parriet 8 represemamer i Riksdagen.
Jorma Kuosmanen represemerer Cemerparriet, som har hau statsministeren de siste
årene og som håper på flere enn 55 represemamer i Riksdagen. Når får vi de første
døve i Norge inn på de politiske panienes valglister til Srortingsvalget?

Verdenskongressen i Madrid
Ganske mange nordmenn har renkr seg til verdenskongressen i Madrid 16. - 22. juli.
Det blir en sror begivenhet i døvesamfunnet, og arrangørene, døveforbundet i Spania
har myndighetens fulle støue, det viser deue brevet fra Spanias statsminister Jose Luis
Rodriguez Zapatero til arrangørene:

«Jeg ønsker det aller beste med gjennomføringen av kongressen og oppfordrer dere til
å forrsene det forberedende arbeide like godt som hinil, med samme glød, emusiasme
og profesjonaliter. Dere har en viktig oppgave med å alminneliggjøre tegnspråk som
språk og sikre fremtidige renigheter for døve. I disse sakene skal vi stå sammen for å
bygge en bedre fremtid.»

Tegnspråk i New Zealand
New Zealand tar tegnspråk inn som en del av grunnskolens pensum på linje med
andre språk. Statsråden for helse- og sosial, Ruth Dyson, ser på innføringen som et
førsre skriu i å gi landets tegnspråk starus som offisielt språk. Undervisningsopplegget
er dele i ro, først er det en grunnleggende innføring i tegnspråk. Så er det laget egem
språkundervisningsopplegg. Mål for undervisningen er barn fra 7 - 10 år.
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•
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar
FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE

Carol-Lee Aquiline er en internasjonalt velkjent foreleser om temaer som gjelder det globale døve samfunnet.
Ms. Aquiline har vært med i internasjonale sammenhenger siden 1983, inkludert 9 år som Generalsekretær i Døves
Verdensforbund.
Innreise søndag 16. september, kl. 19.30. Seminaret starter mandag morgen til fredag 21. september, kl. 13.00.

Seminaravgifter: Kr. 1200,- inkl kost og losji. For å være sikret plass, meld deg på straks!

Deltakerne vil få praktisk erfaring i bruk av internasjonale tegn, i tillegg til ny forståelse av internasjonale tegns
teoretiske bakgrunn.

EMNER SOM VIL BLI TATT OPP:
Finnes det egentlig internasjonale tegn? Internasjonale tegns historie og utvikling.
Hvordan møter vi de forskjellige behovene i ulike kulturer, steder, religioner osv?
Hva brukes egentlig når man snakker med internasjonale tegn? Døve som internasjonale tolker.
Praktisk trening i internasjonale tegn.

Påmelding: Innen 30. juni 2007 til Niels Kristensen. Niels.kristensen@al.fhs.no
Det vil komme mer program og opplysninger i løpet av august.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

_ OG KURSSENTER FOR DØVE

Internasjonalt tegnseminar DEL 2
FORELESER: CAROL-LEE AQUILINE

Søndag 23. september, kl. 15.30 til tirsdag 25. september, kl. 18.00.

Seminaravgifter: Kr. 800,- inkl kost og losji.
For å være sikret plass, meld deg på straks!

Deltakerne vil få mer utdypet kunnskap om bruk av internasjonale tegn,
i tillegg til større forståelse av internasjonale tegns teoretiske bakgrunn.

Deltakerne må ha gjennomført dell av kurset - uke 48 (november 2006) eller uke 38 (september 2007)

Påmelding: Innen 30. juni 2007 til Niels Kristensen. Niels.kristensen@al.fhs.no
Det vil komme mer program og opplysninger i løpet av august.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

ET Nyn SEMINAR pA AL

«Kommunikasjon på arbeidsplassen»
HVORDAN KOMMUNISER VI MED HVERANDRE pA ARBEIDSPLASSEN.

FORELESER: CAROL-LEE AQUllINE

Innreise tirsdag 25. september, kL 19.30.
Seminaret starter onsdag morgen til fredag 28. september, kL 13.00.
Seminaravgift : Kr. 2000,- inkl kost og losji. For å være sikret plass, meld deg på straks!

Emner:
Hva er kommunikasjon på arbeidsplassen?
Målrettet samtale. Presentasjon av argumenter.

Seminaret foregår på internasjonale tegn.

Påmelding: Innen 30. juni 2007 til Niels Kristensen
Niels.kristensen@aLfhs.no
Det vil komme mer program og opplysninger i løpet av august.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreldre
HØSTEN 2007 INVITERER VI FØLGENDE KURSGRUPPER:
Uke 41: Trinn 3
Uke 43: Trinn 5
Uke 44: Trinn 9 (innv.) og trinn 11.
Uke 45: Trinn 4 (d/h)

Har du ikke vært på kurs for døve foreldre før? Uke 48: 25. - 30. nov: Trinn 1, for nye foreldre. Meld deg på!

Spørsmål og påmeldinger til grunnkurs:
Sissel Thon: sissel.thon@al.fhs.no. Tlf 32 08 26 08. Sms 41 464556.

Ekstrakurs for døve foreldre med døve barn. Uke 49: 2. - 7. desember 2007.
Vi tilbyr et samlingskurs for døve foreldre med døve barn. Dette vil bli et kurs som er åpent for alle døve
med døve barn uavhengig av hvilket trinn de er på i den ordinære kursrekka for døve foreldre. Kurset vil
fokusere på tema som er aktuelle i dag og basere seg på erfaringsutveksling og diskusjoner.
Har du tips til innhold er vi glad for tilbakemeldinger.
Ideer sendes: niels.kristensen@al.fhs.no

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE
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Er SV fremdeles et marxistisk parti? Og hvor skal vi plassere Venstre?
Hvahar skjedd med de politiske partiene i Norge etter at Johan Sverdup
uttalte sine berømte ord på Stortinget: «All makt er samlet i denne sal».

Nei, vi er ikke på en forelesning i sratsvi
tenskap på Universitetet i Oslo. Vi sitter
i et klasserom på Eikholt, det nasjonale
ressurssenteret for døvblinde. «Studen
tene» er 10 døvblinde som er med på
temakurs om kommunevalget i 2007.
Foreleseren Kjell-Henrik Henriksen
jobber til vanlig på universitetet, men er
nå en meget engasjert og kunnskapsrik
foreleser på Eikholtkurser.

AsLaug Kibsgård stortrives på EikhoLt.

Alle kursdeltakerne bruker forsterkerut
styr for å oppfatte Henriksens tale. Bak
deltakerne sitter tolkene / ledsagerne, de
bruker en del haptisk tolking, altså tolke
ne beskriver ting som skjer i rommet på
ryggen til deltakerne. Ellers i kursmiljøet
går samtalene på en vakker blanding av
tegnspråk, tegn og tale, taktilt tegnspråk
og bare tale - det vi i sum kanskje kan
kalle totalkommunikasjon. Utfordringen
er å se helheten i kommunikasjonen.
Stemningen i klasserommet er god, del
takerne er tydeligvis trygge på hverandre
og humoren ligger hele tiden på lur. Vi
føler oss veldig velkommen i gruppen.

Hva skulle vi gjort
uten Eikholt?
Vi prater litt med noen av deltakerne på
kurset for å høre hvordan de trives på
Eikholt.
Aslaug Kibsgård bor i Trondheim, men
kommer opprinnelig fra Å i Lofoten.
Hun har en liren hørselsrest og en liten
synsrest. Det er i det hele tatt få personer

i Norge som er helt blind og helt døv.
Aslaug er tidligere elev ved Vikhov skole
og behersker tegnspråk fullt ur.
- Jeg stortrives på Eikholt og har deltatt
på mange kurs. Blant annet er jeg med
på kurs i datakort, som går over 7 modu
lerer. Det er umulig for meg å følge med
på et slikt kurs hjemme, det går for fort
- mens kursene her er tilpasset vår situa
sjon som døvblinde.

Kjell Reidar Johnsen bor på Askøy, en
nabokommune til Bergen.
- Få nå med at jeg er bergenser, jeg er
født og oppvokst i byen - men ble lurt ut

på strilelandet av min kone. Så skriver du
at Eikholtkursene er utrolig bra. Gjen
nom kursene har jeg utviklet meg vold
somt som menneske, og jeg har lært mye
nytt. Det er veldig viktig at vi har et sted
hvor døvblinde kan møtes. Hva skulle vi
gjort uten Eikholt, spør Kjell Reidar.
Han sa mye mer, ja veldig mye mer. Han
er litt aven muntrasjonsråd på kurset.
Han har litt hørselsrest, men er helt
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- et lyspunkt te~~~e!:!~e!
Eikholt er et vakkert sted på 24 mål tomt, 3000 kvadratmeter gulvareal,
10 bygninger, svømmebasseng og tursti med uteareal tilrettelagt for døvblinde.

Hva skulle vi gjort uten Eikholt, spør Kjell ReidarJohnsen, her
flankert av tolken Inger Lise Vincent.

blind. Han jobber for å lære seg tegn
språk stadig bedre, det er ikke helt enkelt
når en ikke ser tegnene demonstrert.
I samtalen med meg bruker han tegn
språkrolk.
- Om jeg ønsker synet tilbake?
- Er du gal mann, da vil jeg jo se at hun
som sover ved siden av meg i sengen
hjemme er blirr eldre!
Humor er viktig, men for seriøsitetens
skyld; det er ingenting legene kan gjøre
med synet til Kjell.

Oddlaug Kvammen er en utrolig sprek
kvinne på 88 år fra Florø. Hun så og
hørte bra til hun var over 80 år, men så
gikk det nedover.
- Jeg har vært heldig med helsen i et
langt liv. Da må jeg akseptere at jeg som
gammel skal få noe å slite med, men det
er tøft å takle at en både ser og hører
dårlig.
Det var familien som puffet på for å få
henne med på kurs på Eikholt, og hun
angrer ikke på at hun reiste.
- Vi har et godt samvær her med interes
sante foredrag, god mat og trivelig stem
ning, smiler Oddlaug.

Oddlaug Kvammen sier at hun er 88 år, men
kan vi stole på det? Sprekere kvinne møter vi
sjelden.

Der fikk
fanden
fordi lian
var dum og
ikke be
regnet SItt

publikum.

Foreleser Henriksen er riktig varm i
trøyen og innimellom det politiske te
maet er det plass til en sving innom både
Ibsen-sitater og andre lærerike avsporin
ger. Akkurat nå går diskusjonen i klassen
om hvordan både tale- og skriftspråk
stadig forandrer seg, og om hvordan en
skal uttale nye ord korrekt. Undervis
ningen går fra kl 9 til 16, bare avbrutt av
lunsj og små pauser.

En terskel å komme over
Elin Haugland er sosionom på Eikholt,
men som resten av staben er hun svært
fleksibel, så i audiopedagogens permi
sjonstid har hun overtarr en del av hen
nes oppgaver.
- Ja, jeg arbeider en del med et nytt
rreningsopplegg i tegnspråkkommunika
sjon. Vi ønsker å utvikle materiell som er
spesielt tilpasset døvblinde. Ellers er mitt
arbeid knyttet til å bistå med søknader,
demonstrere hørselsteknisk utstyr og
utprøving av utstyr - og jeg følger opp
flere av kursdeltakerne gjennom e-post
kommunikasjon.

Elin er selv døv og var tidligere ansatt
ved Nedre Gausen kompetansesenter.
- For noen døve er det vanskelig å aksep
tere at også synet svikter. Ofte merker en
det ikke selv, eller en skyver det bort. En
venner seg til å leve et liv med dårlig syn.
Mange synes det er skremmende å bli be
tegnet som døvblind, men med døvblind

mener vi alle de som har både hørsels- og
synstap i alvorlig grad. Det er viktig at
de som opplever et kombinert hørsels- og
synstap som en hindring i hverdagen tar
kontakt med oss.
- Hvilke kurstilbud har dere?
- Vi har et allsidig kurstilbud, blant an-
net kurs i kommunikasjon, punktskrift,
mobilitet, data, temakurs - og et kurs vi
kaller «over terskelen», som berører det vi
snakket om å akseptere sin egen situasjon
som syns- og hørselshemmet. Dessuten
har vi kurs for pårørende og fagpersonell.
Vi prøver også hele tiden å utvikle nye
tilbud, akkurat nå arbeider vi med å få til
et samlivskurs i samarbeid med Modum
Bad. Denne uken har vi i tillegg til tema
kurset, kurs i kommunikasjon og data.

Sosionom Elin Hauglandforan undervisnings
bygget som er oppkalt etter Ragnhild Kaata. Hun
er kanskje Norges mest kjente døvblinde kvinne
og var etforbilde for selveste Helen Keller.
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Eikholt - et lyspunkt i mørket

Vi har 3 hovedretnin
ger i politikken. Libe
ralisme, sosialisme og
konservatisme. Men
hvordan forklarer dere
så at AP vil bevare
statskirken, mens Hvil
forandre ordningen?

Kursdeltakerne er utrolig engasjerte og
motiverte i timene. Spørsmål og kom
mentarer dukker hele tiden opp. Og lærer
Henriksen set ut til å stortrives. På et
termiddagen et det mulig å ta seg en tur
i senterets flotte trimløype og snuse inn
våren og de mange blomstene, buskene
og trærne på det vakre Eikholt-anlegget.
Noen nyter ettermiddagen med en tur i
svømmebassenget. På bildet ser vi Anna
Maris Sjøvoll sammen med aktivitør
Aashild Klopan, som er aktivitør på
senteret og en mester i å otdne opp i stort
og smått!

Fra rekreasjon til kurssenter
Direktør Roar Meland mener Eikholt
har gått fra å være et rekreasjonssenter til
å bli et kurssenter.
- Dette er en naturlig følge av at samfun
net har endret seg, døvblinde har endret
seg og Eikholt har tilpasset seg den nye
situasjonen. Ved starten av senteret i
1980 var Eikholt planlagt som et fast
bosted for døvblinde fra ulike kanter av
landet. Dette har endret seg, nå er det
bare 5 fastboende døvblinde i leilighe
tene på Eikholt. Alle er registrert bosatt i
Drammen kommune og betaler husleie,
får kommunale tjenester og styre seg selv
som andre. Sist vi utlyste en ledig leilig
het var det ingen søkere. Vårt inntrykk
er at døvblinde i dag ønsker å bo i sitt
hjemmemiljø og at døvblinde med til
leggsfunksjonshemning blir fanget opp
av tilbudet som Signo gir.
- Betyr det at de 5 som bor i leiligheter
nå også skal ut?
- Nei, de bor trygt så lenge det selv
ønsker det, men med tiden så vil denne
ordningen bli borte. Det er ikke lenger
behov for en slik ordning. De som bor i

leilighetene i dag har fri adgang til sen
terets hobbyrom, svømmebasseng og det
sosiale fellesskapet.

Det har vært diskusjon rundt eierforhol
det av Eikholt. Vi spør direktøren om det
ikke var naturlig at døvblindeorganisa
sjonen eide Eikholt. For var det ikke slik
at stifteren Olaf Frøiland ved åpningen
av senteret for 27 år siden sa at «Eikholt
er en gave til alle døvblinde i Norge»?

- Jo, det er riktig at Frøiland uttalre
dette, men det var mer ment i sym-
bolsk betydning. Det er ingen juridiske
bindinger i denne uttalelsen. Derimot
har vi skriftlig fra Frøiland at Eikholt
skal være en privat stiftelse og at døvblin
deorganisasjonen ikke skal stå som eier.
Olaf Frøiland ga selv tomten til anlegget
og Lionsklubbene samlet inn penger til
byggingen, men det var Frøilands tanke
at staten skulle bevilge de nødvendige
pengene til driften. Og slik har det blitt.
- Hvem er styret for stiftelsen?
- Styret består av fem medlemmer, en
oppnevnt av staten, en av Drammen
kommune, en fra de ansatte - og så har
de to organisasjonene for døvblinde hver
S1l1 representant.
- Du ser ikke poenget med at døvblinde
selv har flertall i styret?
- Vi forholder oss til de vedtektene vi
har. Dessuten må vi huske at mange
døvblinde ikke er medlemmer i noen av
organisasjonene. Dessuten samarbeider
vi nært med døvblindes organisasjoner og
de er representert i styret. Vi ser også at
de aller fleste døvblinde er fornøyd med
den måten Eikholt drives på i dag.

Tilpasningskursene på Eikholt utviklet
seg raskt på 1990-tallet. I dag har sente
ret 20 ansatte og en omsetning på ca 12
millioner kroner. Direktør Roar Meland
understreker at IT-avdelingen er viktig.
- IT avdelingen tilpasser og gir opplæring
som gjør døvblinde mer selvstendige.
Gjennom data og mobiltelefon kan
døvblinde kommunisere direkte med
andre på en helt annen måte enn tidli
gere. Dette vil trolig bare bli forsterket i
fremtiden.

Meland understreker at Eikholt er
opptatt av å gjøre ting sammen med
brukerne.
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Eikholt - et lyspunkt i mørket

På Eikholt finner vi en vakker trestaue av OlafFrøiland, til venstre, i samtale med døvblinde
Halvdan Larsen.

Direktør Roar Meland understreker at Eikholt
er opptatt av å gjøre ting sammen med bru
kerne.

- Å miste syn og høtsel oppleves som
svært dramatisk. Likevel møter vi mange
døvblinde som på tross av handikap-
pet fyller livet sitt med store opplevelser
og godt innhold, slutter Meland på et
forståelig tegnspråk. Han unnskylder seg
med at han ikke er flink i tegnspråk, men
beviser at med vilje til kommunikasjon
kommer vi langt i å forstå hverandre.

En annen side ved
parlamentarismen er at
wregjerihgen kan stille
kabinettspørsmål.

Undervisningen går sin gang i klasserom
met. Tolkene følger årvåkent med på at
alle deltakerne får med seg både der som
sies av foreleser og det som skjer ellers i
rommet. Målet er at døvblinde så langt
det er mulig skal få med seg det samme
som hørende og seende. Tolkene og
ledsagerne har derfor en nøkkelrolle for
døvblinde. Ofte er det slik at døvblinde
ikke kan snakke ditekte med hverandre,
men må snakke gjennom tolkene. Det
kan se tungvint ut for oss som er vant
til direktekontakt, men det ser ikke ut
som kursdeltakerne lar seg metke av det.
Tolkene glir naturlig inn og ut av sam-

taler og gir sørvis langt utover det som
står beskrevet i tolkenes arbeidsinstruks,
vil vi tro. Kanskje mer enn andre steder
dreier det seg på Eikholt om først å være
medmenneske, og så å være tolk. Det var
inspirerende for oss å oppleve den gode
stemningen tolkene, kursdeltakerne og
de ansatte i fellesskap skapte.

I en reportasje fra Eikholt er vi nødt for
å få frem en sak. I et blad for døvblinde
kunne vi lese at det var satt opp en mur
mellom de fastboende og kursdelta-
kerne på Eikholt. Vi, og sikkert de fleste
døvblinde, så for seg en stor mur og lurte
på hvilken galskap Eikholt hadde funnet
på. Skulle de fastboende holdes borte fra
kursdeltakerne og omvendt? Var det en
ny Berlinmur? Godt da å kunne berolige
alle om at den omtalte muren er en lav
pyntemur av gråstein, som er særdeles
vakker sammen med hagevekstene. Og
om uttrykket «mun> vat ment i symbolsk
betydning så stemmer det også dårlig
med det vi selv erfarte. Flere av de fastbo-

ende kom nemlig til hyggekvelden som
bød på god mat og drikke, en skjerpende
spøttekonkurranse og hyggelig småprat.
På Eikholt er det rett og slett godt å være.

Bakgrunn
Eikholt ligger på Konnerud, en bydel i
Drammen. Senteret for døvblinde ble åp
net av kong Olav i 1980. Murmester Olaf
Frøiland var mannen bak senteret. Han
fikk tidlig kontakt med døvblinde Halv
dan Larsen. Frøiland så snart at Latsen
og andre døvblinde trengte et samlings
sted. Han var også en handlingsmann.
Han reiste land og strand rundt for å
samle inn penget til et døvblindesenter.
Han eide omtådet som Eikholt er bygget
på.
I dag et Eikholt et nasjonalt tessurssenter
for døvblinde og driver en rekke tilpas
ningskurs for døvblinde og pårørende. I
tillegg arrangeres det kurs for fagperso
nell. Eikholt har 20 ansatte og en omset
ning på ca 12 millioner kroner.
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På styremøte 19. - 21. april ser vi en del av styret travelt opptatt med å diskutere gjennomfØringen av landsmøte. Fra venstre Paal Richard Peterson,
Tore Solem, Hedvig Sinnes, Gunnar Hansen og Cathrine Stensrud.

«Trivselsmidler
fra fylkeslegen»
Vi konfronterer forbundsleder Hanne B.
Kvitvær med at mange av foreningene er
skuffet over at de får så lite tilskudd fra
posten trivselsmidler. Hanne svarer:
- For noen år siden ble det slutt på at
fylkeslegene fordelte trivselsmidler til
frivillige organisasjoner etter søknad.
Foreningene ble isteden bedt om å søke
til sitt sentrale ledd, altså NDF. Da trod
de alle at NDF ville få mer penger fra
Fordelingsnemda i Sosialdepartementet,
men det skjedde ikke. Tvert imot NDF
får stadig mindre penger i statstilskudd,
men staten forventer likevel at en del av
tilskuddet skal fordeles ril foreningene
som trivselsmidler. På en måte har fyl
keslegene og staten lurt oss, sier Hanne.
- I år vil vi foreslå for foreningene at de
pengene som blir avsatt til «trivselsmid
len) til foreningene blir brukt til reisefor
delingen i forbindelse med landsmøte.
Dette fordi det er lite penger igjen til
fordeling fra foreningsfondet til utgifter
ved landsmøte.

Har døve en fremtid
i Statped?
Det blir stadig færre elever ved døvesko
lene. Hva skjer med alle ansatte dersom
skolene må legges ned? Dette var tema
for en konferanse i Trondheim 12.
- 13. april som ble arrangert av Møl-
ler komperansesenter, i samarbeid med
Urdanningsdirektoratet og Utdannings
forbunder. Vi har fått noen korte kom
mentarer fra de 3 NDF-representantene
på konferansen:

Generalsekretær Paal Richard Peter-
son: - Når det blir stadig færre elever
ved senterskoiene, blir det stadig flere i
hjemmeskolen, jeg mener det er viktig
at døve ansatte kommer inn i teamene
som jobber med elever i hjemmeskolene.
Når man besøker skolene og ser hvordan
undervisning og fritid foregår, hvem kan
vurdere kommunikasjonssituasjonene be
dre enn døve selv? Det er viktig at døve
får andre oppgaver i Statped.
Forbundsleder Hanne B. Kvitvar: - Kon
feransen ga oss mye å tenke på, vi må
skape arenaer der dette kan drøftes mer
inngående.
Konsulent Bjørn A. Kristiansen: - Mange
av problemstillingene som konferansen
reiste er problemstillinger som NDFs
arbeidslivsutvalg er opptatt av. Konferan
sen pekte på flere forhold som vi ønsker å
ta tak i, og ga oss mange ideer i planleg
gingen av den store arbeidslivskonferan
sen vi skal ha 15.-16. november i Oslo.

Leserinnlegg
i Aftenposten 19. mars
Generalsekretær Paal Richard Peterson
hadde et kort, men poengtert leserinn
legg i Aftenposten 19. mars, vi gjengir
det her:
Så er Tippeligaen sparket i gang igjen.
TV 2 sender timevis med underhold
ning, der fotballkampene ikke bare vises
for seg selv, men kommenteres, analy
seres og drøftes til TV 2 er sikre på at
ingen har gått glipp av noe som kanskje
var en offside. Sleivsparkene sitter løst,
både på og utenfor banen.
Til rross for enorm ressursbruk skjer det

ikke noe for å gjøre alle kommentarene,
analysene og drøftingene tilgjengelige for
døve og tunghørte. Ingenting tekstes og
ingenting tolkes. Vi vet at ny teknologi
er på vei, og at TV 2 venter på den. Men
mye kan gjøres, både for å tekste og tolke
programmer, med den reknologien vi har
i dag. Når rettighetene til å sende fotbal
len koster 1 milliard kroner, dreier det
seg neppe om økonomi, men om...
Ja, hva da? Hvordan vil TV 2 kommen
tere, analysere og drøfte det spørsmålet?

Har du husket å betale
kontingenten?
Bibbi Hagerupsen som steller med med
lemsarkivet i forbundet skryter av at de
aller flesre medlemmene betalte kontin
genten i rett tid. Men noen har glemt det
og de må skynde seg å berale, ellers får de
ikke Døves Tidsskrift i posten i juni.

Du kommer vel til Tønsberg!
Alt er klart for historiens første kultur
treff for seniorer lørdag 12. mai i Tøns
berg. Nå håper seniorutvalget i NDF på
et stort publikum i salen når det vises
teater, sketsjer, folkedans, spørrekonkur
ranse og mye mer.

www.deafnet.no
Sjekk hjemmesidene til NDF på www.
deafner.no Legg spesielt merke til at
forbundet har en vervekampanje av
nye medlemmer, fotokonkurranse og
forskjelleige salgsprodukter - blant
annet caps, r-skjorter, NDF-nåler,
krus osv.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

FAMILIEMEDLEMSKURS - TEGNSPRAK
Høsten 2007 har vi følgende familiemedlemskurs (tidligere «besteforeldrekurs»). Med forbehold om endringer.

FAMILIEMEDLEMMER TIL VOKSNE DØVE:
Uke 34: Suppleringskurs
Uke 47: Grunnkurs

FAMILIEMEDLEMMER TIL DØVE BARN:
Uke 36: Grunnkurs (se egen annonse)
Uke 37: Supplering 1
Uke 41: Oppfølgingskurs
Uke 46: Supplering 3
Uke 49: Supplering 2

Spørsmål og påmeldinger til grunnkurs: Gry Løkstad; gry.Lokstad@al.fhs.no, tlf 32 08 26 12, sms 95 01 93 23.

TEGNSPRAKKURS FOR FAMILIEMEDLEMMER
TIL DØVE/TUNGHØRTE BARN
DATO: 2.-TIL 7.SEPTEMBER 2007
Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns oppvekst med to språk og to kulturer,
familieliv og kommunikasjon.
Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
For de som har jevn kontakt med sine døve barnebarn, niese/nevø etc. vil trygdekontoret kunne dekke
utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende etter søknad får dekket reise- og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 10. august 2007
Påmelding sendes: Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 AL, v/Gry Løkstad,
gry.lokstad@al.fhs.no, tlf. 32 08 26 12, sms 95 01 93 23 eller til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

TEGNSPRAKKURS
17. TIL 21. SEPTEMBER 2007
Kurset er åpent for aLLe som ønsker å lære grunnleggende kommunikasjon på tegnspråk.
Kurset starter mandag kl. 12.00 og avsluttes fredag kl. 10.30.
Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur.
Pris: Kr. 7000,- med kost og losji.

Påmeldingsfrist: 24. august 2007.
Påmelding sendes Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al
v/Ann Kristin Malmquist, ann-kristin.malmquist@al.fhs.no, sms 97 67 76 41 eller til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

TILPASSEDE TEGNSPRAKKURS
Vi arrangerer tegnspråkkurs og kurs i døves kultur og historie for bedrifter og andre som ønsker spesielle kurs.
Kontakt Gry Løkstad eller Ann Kristin Malmquist.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
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Kaptein Sabeltann og Den Forheksede øya

Gled dere til sommeren 2007, små og store pirater!
Da kommer en helt ny Kaptein Sabeltann-forestilling.

Forestillingen spilles på Kjuttaviga i Dyreparken og vil ble tegnspråktolket mandag 16. juli,
onsdag 18. juli og fredag 20. juli kl. 23.00
OBS! Værforbehold!

Bestill billetter på e-post:bestilling@dyreparken.no eller ring direkte til Dyreparken booking,
tlf: 38 0498 04.
Oppgi "Døvetolk" som referanse når dere bestiller plass.
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Signo Midt-Norge er en del av Stiftelsen Signo, som er en privat diakonal stiftelse.
Signo gir blant annet sosialpedagogisk botilbud for
døve ungdommer i Trondheim, Bergen og Sandefjord. Botilbudet i Trondheim 
Tegnbo - er en egen enhet med egen leder.
Tegnbo er lagt under Signo Midt-Norge. Botilbudet i Trondheim blir fordelt p~ 2
enheter - henholdsvis Heimdal og byen.

Signo
Midt-Norge

Signo Midt-Norge, avdeling Tegnbo søker:
Miljøterapeuter/miljøarbeidere
Minimum 1 stilling i 100 %, samt flere stillinger i deltid. Minst en av stillingene vil være
deltidsstilling som hvilende nattevakt.
For alle stillinger gjelder turnus med arbeid ca hver 3. helg, samt noen hvilende nattevakter.
Antall ledige stillinger er avhengig av antall elever som søker botilbud.

Daglig koordinatorfunksjon vil legges til en stilling ved hver bolig.

Arbeidsoppgaver:
- Tilrettelegging og målrettet miljøarbeid
- Bidra til selvstendiggjøring
- Oppfølging av skolearbeid og fritidsaktiviteter
- Samarbeid med skole og foreldre

Vi ønsker:
- Relevant høgskoleutdanning eller fagbrev i barne- og ungdomsarbeid og/eller annen relevant
utdanning/praksis.
- Alle stillingene vil innebære tett kontakt med døve ungdommer.
- Tilsetting forplikter bruk av tegnspråk. Nødvendig språkopplæring kan qli gitt.
Tegnspråkferdigheter og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Døve oppfordres til å søke

på grunn av at Signo Midt-Norge er i en endrings- og utviklingsfase er alle stillingene
midlertidige for perioden 01.08.07 - 31.07.08.
Det vil være muligheter for fast tilsetting etter denne perioden.

Vi tilbyr:
- Lønn i samsvar med HSHs landsoverenskomst for helse- og sosialtjenester.
- Medlemsskap i KLP.
- Arbeidssted: Heimdalsområdet/Trondheim

For nærmere informasjon:
Avdelingsleder Monica Steen Røstad, tlf; 95 773 500 eller: monica.steen.rostad@sjgno,no
Virksomhetsleder Sissi Urgård, tlf; 917 83 356 eller: sjssj.urgard@sjgno.no

Søknadsfrist 12, mai 2007

Søknader med CV og referanser sendes:
Signo Midt-Norge v/virksomhetsleder Sissi Urgård, Klostergata 60, 7030 Trondheim.
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Døves historie - vår historie?
Av Morten Sletten mailbox@sletten.net

CODA - så stor, men likevel så liten.

Foreningen for hørende barn av døve foreldre har grovt estimert en poten
siell medlemsmasse på 2000, likevel har de ikke mer enn ca 30 medlem
mer. Hva er grunnen til dette?

DT tok en prat med CODAs leder Line Beate Fevang (bildet) i forbindelse
med planleggingen til Coda-samlingen som arrangeres i juni.

- Hva kan gjøres for å få flere medlem
mer, og hva er grunnen til at det bare er
omtrent 30 medlemmer pr i dag?
- Vi må prøve å nå ut med informa-

sjon til de som har døve foreldre om at
foreningen finnes. Det er kjekt å møtes,
og selv om vi har veldig forskjellig bak
grunn og ulik erfaring med tegnspråk og
en tokulturell oppvekst er det noe som
er felles. I møte med andre får vi ofte
mange spørsmål knyttet til det å ha døve
foreldre, når vi treffes opplever mange at
de senket skuldrene og slipper å forklare
så mye. Vi har fått inntrykk av at noen er
skeptiske til foreningen men får ikke helt
tak i hvorfor de er det. Dette er ingen
gråteklubb hvis noen er redd for der, hel
ler ikke et sted man må kunne tegnspråk
hvis det virker avskrekkende.

I en kronikk i Aftenposten, 20. april
med tittelen «Tegnspråket ties i hjel», sier
professor i tegnspråk, Sonja Erlen kamp,
at hørende barn med døve foreldre er
muligens den mest oversette minoritets
språklige gruppen i Norge. CODA er
derfor en ganske vikrig organisasjon for
medlemmene i seg selv, men i hvilken
grad er en slik forening viktig for tegn
språket?

- Det er ikke slik at alle CODA'er kan
tegnspråk, mange døve foreldre har blitt
frarådet å bruke tegnspråk til sine barn
i frykt for at vår raIespråklige utvikling
skulle ødelegges. Nå vet vi at dette ikke
er sant, tospråklighet er en ressurs også
når det gjelder norsk og tegnspråk. Det
er viktig at vi også blir anerkjent som
tegnspråkbrukere som kan bære språket
videre.

CODA inviterer til samling 1-3 juni i
Trondheim. Fevang håper på å kunne
introdusere CODA for mange nye den
helgen. Hun sier at CODA kan tilby
medlemmene et felleskap hvor vi prøver
å legge til rette slik at vi kan treffes og
utveksle erfaringer.

- Hva håper dere som organisasjon å få
utbytte av i løpet av disse tre dagene dere
har samling?
- Vi har valgt å legge samlingen til
Trondheim og ha fokus på døves historie
fordi vi tror at dette kan lære oss noe
om oss selv og vår bakgrunn. Flere av
oss har opplevd å få mange svar når vi i
voksen alder har lært om døves kultur og
historie. Også håper vi selvsagt på stor
interesse og mange deltagere slik at vi

kan bli kjent med flere CODA'er og få
inspirasjon til å drive arbeidet videre.
- Mange av medlemmene jobber innenfor
døvesamfunner og vi har nok ikke lyktes
i å nå ut til de som ikke har kontakt med
miljøet. Vi håper at de som leser DT og
som har hørende barn over 18 år kan
oppfordre barna til å ta en titt på vår
hjemmeside www.coda-norge.no og se
hvorfor vi har stiftet denne foreningen.

-Hva kan dere tilby dem som kommer på
samlingen?
-Vi kan tilby en artig og lærerik helg i
Trondheim. På programmet har vi kon
servator ved Norsk Døvemuseum, Hanna
Mellomseter, som vil gi en innføring i
døvehistorien i Trondheim. Professor
i tegnspråk Sonja Erlenkamp kommer
innom og sier noe om hvorfor vi som
CODA'er er viktig for norsk tegnspråk.
Torill Solbø Zahl som var en av initiativ
takerne til foreningen har mye erfaring
med tospråklighet og vil snakke om
dette. Randi Høidahl vil ta oss med på
en døvehistorisk vandring gjennom byen.
I tillegg skal vi ha det gøy med blant an
net festmiddag og Lilly's basar.

......r.....··:I.l(4:i

eDDA-samlingen
1-3 juni er åpen
for alle hørende
barn av døve for
eldre, over 18 år.

Egenandel: Kr. 500 for medlemmer, 800
kroner for ikke-medlemmer. Dette dekker reise
p~ inntil kr. 1000, mat fredag kveld, lunsj og
middag lørdag og lunsj på søndag.

Hvis du melder deg inn foreningen når du
melder deg på samlingen, så får du medlems
pris på samlingen. Betal kontingent og egenan-

del inn på konto 9525.05.33358, senest 20.
mai. Påmelding skjer gjennom sekretar@coda
norge.no med følgende informasjon: Navn,
adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Det oppfordres å kikke på CODAs hjem
mesider: www.Coda-norge.no for oppdatert
informasjon og for mer detaljert program.
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Tegnspråkprofessor!
Av Morten Sletten mailbox@sletten.net

Høgskolen i Sør-Trøndelag har fått Norges første professor
i Tegnspråk - Sonja Erlenkamp.

Erlenkamp er Høgskolens første kvinnelig og yngste
professor i helstilling.

Fredag 20. april inviterte hun til
tiltredelsesforelesning med tittelen:

«Bare norsk tegnspråk - et lingvistisk,
didaktisk og politisk perspektiv.»

PROfESSOR

Hvis norske tegnspråkbrukere hadde
hart sitt eget land, ville den dagen
Erlenkamp mottok professortittelen vært
en udiskutabel flaggdag. Norges mest
visuelle språk har en faglig tungvekter
med på laget.

Erlenkamp startet forelesningen med
avansert tegnspråkgrammatikk. Mange
tegnspråkbrukere kan sikkert forklare
hvordan man utfører de forskjellige
tegnene for «bi!» og «hund", hvordan
man bruker proformer, lokalisasjon og
ikoniske tegn, men det skal mer til for
å gi en god beskrivelse av hva norsk
tegnspråk er.

De omtrent 50 tilhørerne i salen som fra
før av trodde tegnspråk var et rikt språk,
fikk denne dagen en grundig leksjon over
hvor dypt man kan analysere tegnspråk.
Erlenkamp uttrykte samtidig stor skuf
felse for grammatikkunnskapene blant
dagens studenter. Videre fortalte hun at
de fleste som bruker tegnspråk vet hva
som er riktig og galt i en setning - men
det ikke er lert å forklare hvorfor det er
slik. Teori har vært for lite brukt i tegn
språkundervisningen.
Tegnspråklige har brukt ikoniske tegn
uten å være klar over hva de represente
rer, det er her teorien kommer inn. På
samme måte som man på norsk lærer
setningsbygging ved hjelp av gram
matikk burde man gjøre det samme på
tegnspråk.

Tegnspråkets fremtid står også sterkt i
Erlenkamps forskning. Vi har i dag gått
fra oppfatningen om at tegnspråk er et
hjelpemiddel for døve, til å omtale det
som et selvstendig språk. Tegnspråk er
et minoritetsspråk som blir undertrykt i
forhold til majoritetsspråk. Samisk blir
høyere prioritert enn tegnspråk i offent
lige stortingsmeldinger. Samisk er mye
bedre formulert og har bedre rertigheter,
mens tegnspråket ligger erter.

Leger hevder at det ikke blir tegnspråk
i fremtiden, fordi døvhet forsvinner på
grunn av Cl. Men må det være døve
involvert for at tegnsptåket skal leve? Er
de avhengige av hverandre? Hvorfor ut
taler leger og fagfolk seg om et språk de
ikke har kunnskaper om? Det blir stadig
sagt at tegnspråk sinker utviklingen av
Cl opererte barn, men det finnes faktisk
ikke bevis for derte. Forskningsresultater
viser derimot det motsarte. 90 % av alle
døve barn får i dag Cl og mange av dem
vil ikke oppnå normal språkutvikling.
Tospråklighet gir større muligheter for
å oppnå normal språkutvikling. Cl kan
ikke erstarte tegnspråk slår Erlenkamp
fast!

Erlenkamp høstet stor applaus for sin for
lesning og fikk ekstra ros for at hun har
kjempet seg til professortirtelen som ung,
kvinne og samtidig innvandrer. «Da er
det bare synd jeg ikke er døv i tillegg», sa
hun med et lurt smil.
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Marit Eriksen, leder i TolkefOrbundet.

Master i psykologi på engelsk eller konferansetimer på barneskolen. Tegn
språktolker trengs overalt. For frilanserne er lønna den samme. Uansett.

Tekst og foto: Anja H. Tolsrød anjah.tolsrod@stud.jbi.hio.no

Lik timesats uansett alder, ansiennitet,
erfaring og type oppdrag. Uten sykepen
ger, pensjon eller feriepenger. Dette er
lønnsvilkårene til tegnspråktolker som
jobber frilans.
Solgun Flølo er 26 år og utdannet
tegnspråktolk. Etter noen år i fast arbeid
flyttet hun til kjæresten sin i Oslo og
gledet seg til å jobbe frilans. Det ble en
kortvarig fornøyelse. Som student trodde
Solgun at frilansyrket var bra og variert,
at man kunne velge arbeidsdagen sin selv.
- Men man kan ikke det. Man kan bare
jobbe når det er noen som trenger tolk,
sier Solgun. Hun har i dag fast stilling.

Kr. 110 i timen
Timelønn for frilanstolker ligger på 204
kroner i timen. Men den reelle timelønna
vil være 136 kroner, ettersom timelønna
er ment å skulle dekke 1,5 timers arbeid.
Marit Eriksen er frilanstolk og leder i
Tolkeforbundet. Hun har regnet ur at
hvis man har 136 kroner i timen, trekker
fra 4,4 % sykepenger, 3 kroner til pen
sjon og 17 kroner til feriepenger, vil den

reelle timelønna ligge på 110 kroner før
skatt.
- Da forstår man hvorfor noen ikke
ønsker ta halvtimes oppdrag. Dersom jeg
jobber en dag, kommer hjem og ønsker
å spise middag, trene og møte venner,
gidder jeg ikke dra særlig langt for å tjene
femti kroner på et halvtimes oppdrag.
Det sier seg selv, sier Eriksen.
Da Solgun så første lønnsslippen, synes
hun det så mye ur. Hennes samboer
måtte minne henne på alt hun måtte
trekke fra. Ble hun forkjølet eller syk
mistet hun en hel dagslønn.
- Jeg fikk helt hakeslepp da jeg fant ur
hvilke vilkår jeg hadde, forteller Solgun.
A ta private oppdrag fører også med seg
stress. Selv om det var snakk om små
beløp, måtte Solgun bruke mye tid på å
spørre etter pengene og sørge for at alt
gikk riktig for seg i forhold til skattefra
trekk. Det ble mye ringerunder for å få
tak i riktige personer.
- Etter to måneder kunne jeg kanskje
motta 200 kroner som jeg hadde krav på,
forteller Solgun.

Kvelds-og helgejobbing
Tolkeyrket er ungt, som profesjonsyrke
har det ennå ikke vart et yrkesliv. En
normal arbeidsuke for en tolk er definert
av NAV til å være 25 timer tolking pr
uke, det vil si 5 timer per dag med ef
fektiv tolking.

- Det går ikke. Alle frilanstolker jobber
mer enn det, sier Marit Eriksen
Man har i tillegg rett på en reisesats, som
ligger på 61 kroner per halvtime. Jobber
man kveld eller helg får man overtidstil
legg på 25 %.

- Jeg visste aldri når jeg kunne ha fritid.
På dagtid får de fast ansatte førsteprio
ritet på oppdragene, så får vi de som er
igjen, i tillegg til kvelds- og helgeoppdra
gene. Jeg var nødt til å jobbe kvelder og
helger, om jeg ville eller ikke, sier Solgun.
- Dessuten er kvelds- og helgetillegget
altfor lavt, bare 25 %! Og dette gjelder
folk som har treårig høgskole-eller uni
versitetsurdanning og studielån, legger
hun til.
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Ulønnet forberedelsestid
Sykepenger, pensjon og feriepenger
er innarbeidet i timesatser for frilans
tolkene. Satsene er faste og har ingen
vanasJon.
- Det er dårlig. Altfor dårlig, sier Eriksen.
- Tolker må tolke alle mulige oppdrag,
alt fra fotballtreninger og konferanse
timet til master i psykologi på engelsk,
avanserte teknologiske diskusjoner og ob
duksjoner på sykehuset. Til de vanskelige
oppdragene er tolken prisgitt å ha for
beredelsestid for å sette seg inn i temaet
de skal tolke. Forberedelsestiden er bakt
inn i timesatsen. Når denne timesatsen i
utgangspunktet er så lav sier det seg selv
at dette ikke blir prioritert.
- Som frilans tolk er man nødt til å jobbe
kveld og helg. Hvis jeg skulle jobbet 25
timer i uka måtte jeg solgt leiligheten
min og kunne ikke hatt bil, forteller
Eriksen.
Med den timesatsen som foreligger er det
vanskelig å få noen til å dekke oppdrag
som har kort varighet.
- Jeg kjører ikke i en halvtime om kvel
den for å tolke en halvtime, og så kjøre
en halvtime hjem igjen, for å tjene 100
kr. Det er ikke verdt å miste så mye fritid
for så lite, sier Solgun.
Som frilanstolk får man ikke ekstra
betalt for forberedelsestid.

- Dette går ut over kvaliteten på tolkin
gen, forteller Solgun.
- Å tolke en situasjon der det foregår en
teknologisk diskusjon blant to stykker
som for eksempel har master i teknologi
er utfordrende og man er nødt til å sette
seg inn i temaet på forhånd, sier hun.

Ønsker økt minimumstid
Minimumstiden er i dag definert til å
være en halv time. Halvtimes oppdrag
kan være like viktige som et fem-timers.
-Etter som en frilanstolk som regel ikke
ønsker korte oppdrag, kan dette kalles
indirekte diskriminering av brukerne,
sier Eriksen. Hun mener at minstesatsen
burde vært to timer. Da er det mer realis
tisk at en tol k vil ta oppdraget.
Solgun har klare meninger om hva som
bør gjøres.

- Det beste ville vært flere faste ansatte,
og en turnusordning, slik at tilgangen på
tolk ville vært hele dagen, kvelden, og i
helgene. I tillegg trengs det tolker med
spesiell kompetanse på ulike felt, sier
hun.
- Bedre lønn er nøkkelen til at døve får
tolk som de har rett på, sier Solgun.
Marit Eriksen ønsker ikke fast ansettelse.
Hun trives i frilansyrket. - Det er lønns
nivået det må gjøres noe med, sier hun.

Språktolk eller hjelpemiddel?
Tegnspråktolker er definert som hjelpe
midler og hører inn under hjelpemiddel
sentralen. Burde dere vært definert som
språktolker?
-I prinsippet ja, men hvis man skal om
definere, kan dette få konsekvenser. Som
hjelpemidler har brukerne lovfestet rett
til tilgang på oss. Så det er egentlig ikke
så dumt å være definert under hjelpemid
del
paraplyen. Det er mye midler der, sier
Marit Eriksen.

Frilans tegnspråktolker blir dekket av
stønadsbudsjettet, som er fleksibelt ut fra
samfunnets behov.
- Så da får vi bare svelge en kamel eller to
for å bli definert som hjelpemiddel, sier
Eriksen.

Å få tolk er ifølge Arbeids - og inklude
ringsdepartementet en lovfestet rettighet
for døve og hørselshemmede
- Det koster å si at noen har rett til noe.
Hvis man er villig til å si at det er en
rettighet, må man være villig til å betale
også, avslutter Eriksen.

Etter utallige telefoner og purring på
e-post lykkes det ikke å få en uttalelse fra
Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Solgun Flølo tolker fOr samboer Finn Arild Thordarson.
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Nordland fylkeslag
med årsm.øte og kulturdager
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

Årsmøte
14. - 15. april hadde Døves Fylkeslag
Nordland kurs og årsrnøre i Bodø. Hele
styret i fylkeslaget ble gjenvalgt, det vil
si at Daniel N. Mosti, Bodø, fonsetter
som leder, Trude B. Johnsen, Mo i Rana,
nestleder, og styremedlemmene er Odd
Arne Wenberg, Bodø, Britt Lundahl,
Narvik og Turid Mjønes, Skonseng.
Varamedlemmene er Monica Jacobsen,
Ballstad, Janne Marlen Thom, Trofors og

Solveig Davidsen, Narvik. Tom Harald
Dahl fonsetter som fylkessekretær i 20
prosent srilling.

Kulturdagene
Det viktigste temaet på kurset var
selvsagt forberedelsene til Døves Kultur
dager i Bodø 12. - 14. oktober. Har du
bestilt flybilletter? Påmeldingsskjema for
kulturdagene kommer i Døves Tidsskrift
i august, men det er allerede nå mulig å
melde seg på til kulturdagenes nettsider
www.kulturdagene.net

På helgesamlingen var det 24 deltakere
fra hele Nordland. Deltakerne gikk
gjennom det foreløpige programmet for
kulturdagene som blir svært spennende
og innholdsrikt. Av de ulike utendørsak
tivitetene kan blant annet nevnes bade
land med velværeavdeling, flymuseumet
- hvor man kan oppleve flyets historie
i Norge med masse visuelle effekter og
flysimulator. Videre byr programmet på
veggklatring med rappelleringsmulighe
ter og havrafting innover mot Saltstrau
men.

Kulturdagene satser spesielt på barn og
unge, derfor er mange av uteaktivitetene
også godt velegnet for denne gruppen.
Det blir ungdomsfest med bowling, dis
kotek og pizza. Arrangørene håper også
at mange teatergrupper for barn og unge
blir med på scenen.

Fredag kveld blir det StandUp-show på
Rock Cafe, der kan alle som har gode
vitser og andre småfortellinger innta
scenen. Det blir også underholdning og
overraskelser. Festmiddagen lørdag blir
på SAS Radisson hotell med buffet. Vi
mener at en slik løsning åpner for mer
sosial kontakt med hverandre. Også ved
festmiddagen blir det underholdning og
overraskelser.

Nordlandstrompetene mener de er i god
rute med planleggingen av kulturdagene.
De tror fullt og helt på at dette skal bli
årets største fest og oppfordrer alle til å
komme til Bodø og oppleve nordnorsk
gjestfrihet!

Glade gutter fra nord ønsker seg mange glade søringer på besøk til kulturdagene i oktober. Fra venstre jan Peder Olsen, Sørvågen, Halvor Bogevold,
Mo i Rana, OddArne Wenberg, Bodø ogjohan Skarnes, Bodø.
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SPORT

Pinchas-saken
I DT nr 2 kom Bjørn Røine med noen uttalelser fra en episode under
verdenskongressen for døveidretten i januar. Kongressen ble avholdt
i USA. Episoden var knyttet til en sak rundt Rafal Pinehas. Saken
gjorde at presidenten i forbundet Donaida Ammons truet med å trek
ke seg. Mange lesere har bedt om flere opplysninger i saken og vi har
bedt Bjørn utdype sine kommentarer til saken. Vi lar Bjørn fortelle:

- Det hele stattet egentlig på kongtessen
i Roma i 2001. Rafal Pinehas vat repre
sentant for Usbekistan der han er født,
mens han nå har bodd mange år i USA.
På kongressen stod han som kandidat
til styret i verdensforbundet. Hvis jeg
husker rett, så bestemte lovkomiteen at
han skulle strykes fra valglisten fordi
han ikke oppfylte lovens krav om at den
som representerer et land også må bo i
landet.

Dette var starten på bråket. I 2001
saksøkte Pinehas tre personer i verden
sidrettsforbunder: John Lovett, som var
president, DonaIda Ammons som den
gang var generalsekretær og den man
geårige presidenten Jerald Jordan som
satt i lovkomiteen. Pinehas krevde en
million dollar av hver av dem. Samtidig
begynte Pinehas en underskriftskam
panje og spredte e-poster til mange
personer over hele verden, til og med til
personer i Den internasjonale olym
piske komite. Pinehas har brukt mye
tid på å kritisere tillitsvalgte i verdensi
drettsforbundet. Han hevder at de har
brutt lover og regler. Dette har gjort at
forbundet har måttet brukt mye tid og
penger på saken.
Under kongressen i Salt Lake City
i år tok saken på ny en dramatisk
vending, da det ble en avstemning
om Rafael Pinehas skulle ekskluderes
fra verdens døveidrettsforbund. Først
på talerstolen var presidenten i det
kroatiske døveidrettsforbundet. Han
ble etterfulgt av presidenten i det tyske
døveidrettsforbundet. Begge fortalte

om sine opplevelser og erfaringer med
Pinehas i forbindelse med e-postbruk
til forskjellige og sentrale personer i sine
land, blant annet da også til medlem
mer av Den internasjonale olympiske
komite. Deretter fikk Pinehas mulig
heten til å forsvare seg. Han gjorde
et sterkr inntrykk, da han kom med
personangrep på flere, spesielt mot
Jerald Jordan. Da Pinehas var ferdig,
fremla en døv advokat hva som hadde
skjedd i de fire tidligere rettssakene som
Pinehas har ført mot verdensforbunder.
Han har tapt alle sakene. Etter mye
frem og tilbake ble det gjennomført
en avstemning om hvem som stilte seg
bak styrets handling i saken. Resultatet
ble at bare 34 støttet styrets forslag om
å ekskludere Pinehas. 27 stemte mot
forslaget, men hele 32 unnlot å stemme
(de stemte blankt). På bakgrunn av
resultatet mente president DonaIda K.
Ammons at hun ikke hadde kongres
sens tillit. Hun ville derfor gå av som
president der og da. Dermed spaserte
hun ut av møtesalen og to av styremed
lemmene fulgte henne lojalt.

Det skapte uro blant kongressdele
gatene. Det ble en ny diskusjon om
saken og krav om ny avstemming.
Denne gang skulle vi stemme over om
vi hadde tillit til presidenten. Avstem
ningen gavet overveldende resultat:
81 gav DonaIda K. Ammons fornyet
tillit, mens bare 16 var imot. President
Donaida Ammons kom dermed tilbake
og kongressen fonsatte. Pinehas ble
ekskludert fra døveidretten.

Trude Raad rekord

17 år gamle Trude Raad fra Breim i
Nordfjord kastet under et stevne i Beni
dorm, Spania, sleggen hele 55,19 meter!
Det er 6 meter lenger enn den tidligere
aldersrekorden til Mona Holm. Trude
har i april vært i Spania på treningsleir og
konkurransen var en del av oppholdet.

Badminton VM
Arrangeres første uken i oktober i Tysk
land. Norges Badmintonforbund har be
stemt at de to unge bergensjentene Lena
Mei Kalvenes Anda og Lill Beate Ulstein
blir norske deltakere under mesterskapet.
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Idrettsseminaret i Oslo

Seminaret fOr døveidrettslagene samlet flere enn 30 tillitsvalgte tilfriske diskusjoner om døveidrettens fremtid i Idrettens Hus på Ullevål stadion.

NFI nedlegges
Av Helge Herland helge.herland@doveforbundet.no

11 av 14 døveidrettslag var til stede på seminaret i Oslo som diskuter
te organiseringen av døveidretten etter Norges Funksjonshemmedes
Idrettsforbunds (NFI) nedleggelse.

Nå ble det ikke gitt noe svar på semi
narets egentlige tema, hva skjer med
døveidretten etter at NFIs nedlegges
på Idrettstinget i juni. President i NFI
Heidi Anne Birkeland innrømte at det
fremdeles var mange ubesvarte spørsmål
og at tiden etter Idrettstinget og frem til
1. januar 2008 må brukes til å finne gode
svar på hvordan idretten for døve skal
organiseres. Det gjelder ikke bare døvei
dretten, men all idrett for funksjonshem
mede, understreket hun.

Birkeland forralre at Fr i dag har 4
ansatte sentralt på kontorer i Oslo og 8
konsulenter ansatt regionalr. Hun håpet
at alle disse stillingene ville bli opprett
holdt, og at de ansatte i NFI ville bli
overført til den kompetanseenheten for
idrett for funksjonshemmede som skal
opprettes når NFr fotmelt nedlegges.
Hva som skjer med Døveidrettskomiteen
etter 1. januar er uklart, sa Birkeland.
Hun var stolt over ar 35 særforbund
nå har underskrevet avtale om å overra

idretten for funksjonshemmede. - Dette
er fantastisk, sa hun. Store forbund som
fotball, bowling, golf, svømming og bad
minton har blant annet overratt ansvaret
for døveidretten. Det ble reist spørsmål
om hva som skjer om et særforbund ikke
lykkes med å integrere funksjonshemme
de, men der ble Birkeland svar skyldig.

Forbundsleder i Norges Døveforbund,
Hanne B. Kvitvær var opptatt av hvordan
kontakten og informasjonen ut til dø-
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Idrettsseminaret i Oslo

veidrettslagene kunne gis på tegnspråk.
NFr svarte at de har masse skriftlig
informasjon tilgjengelig, blant annet på
netter. Det ble en diskusjon om hvordan
en best kan informere døve, uten at det
så ut som om representantene fra NFI
eller Norges Idrettsforbund helt klarte å
forstå døves argumenter for tegnspråk
lig kommunikasjon. Heller ikke vant
et fotslag om at Idrettsforbundet burde
søke om prosjektmidler til en ansatt, som
behersket tegnspråk og som kunne jobbe
med døveidretten, noen tilslutning hos
de hørende deltakerne på møtet.

Toppidrett
Tore Øverbø var kommet fra Olympia
toppen for å fortelle hvordan de arbeidet.
Han understreket at de selvsagt ville
gi det samme tilbudet til døve toppi
drettsutøvete som til alle andre, men da
måtte det være toppidrettsutøvere slik
Olympiatoppen definerer der. Han så
ingen grunn til at døve ikke skulle bli
like dyktige i idrett som hørende. Som et

eksempelt nevnte han en estlender som er
en hard konkurrent til roeren OlafTufte,
og estlenderen både ser og hører dåtlig.

Dette utløste en heftig diskusjon om
toppidrett for døve. Skal toppidrett for
døve være det samme som toppidrett for
hørende? Eller skal toppidrett for døve
sammenliknes med hva døve i andre land
presterer av toppresultater? Øvrebø klarte
ikke å se at døve var noe funksjonshem
met i idretten. Bjørn Røine var en av de
som argumenterte imot og mente døvei
dretten måtte vurderes for seg, på samme
måte som handikappidretten.

Ingen fotlanger vel at en rullestolbruker
løper 100 meter på ned mot 10 sekunder.
Både døves balanseproblemer, det at de
ikke kan oppfatte lydsignal og mangelen
på trenere som kan tegnspråk ble brukt
som argumenter. Røine pekte på at i
Ukraina har idrettsforbundet det samme
ansvaret for toppidrett for funksjonsfris
ke, paralympicsdeltakere og deaflympics-

deltakere. Dette burde være en modell
for Norge, mente han.

Fra døveutvalget i Norges Fotballfor
bund fremholdt Berit Bjerkås at de ikke
kunne forsvare å bruke penger på å sende
døvelandslag ut i verden når det de driver
med er ren mosjonsidrett.

Har ikke penger!
Per Klausen fra Norges Bowlingforbund
var en av representantene fra særfor
bundene som har overtatt ansvaret for
døveidretten. Han hadde mange positive
erfaringer å komme med, men han ville
ikke definere døve bowlingspillere som
toppidrettsutøvere. Til det trener de for
lite, de tar ikke idretten seriøst nok. Han
pekte også på den problemstillingen at
døve historisk har harr et sterkt interna
sjonalt samarbeid, døve deltar i mange
internasjonale mesterskap i utlandet og
det koster penger. Penger som bowling
forbundet ikke har. Der ligger kimen til
en konflikt, mente han.

Menn erfirtsatt i flertall som ledere i døveidretten, men på seminaret i Oslo samlet vi denne fine buketten: Fra venstre bak Ellen Charlotte Ricci,
Holtan Døves Sportsklubb, Cecilie Gudmundsen, Bergen Døves Idrettsklubb, Anita Fauske Oksnes, Haugaland Døvesport, Tove Paule, Norges Idretts
firbund - hun er fireslått som ny president i Norges Idrettsfirbund, Berit Bjerkås, Norges FotballfOrbund, Kathrine Grindheim Søyland, Holtan
Døves Sportsklubb og Irene Korstad, Døveidrettskomiteen. Foran fra venstre Marit Klokkeide, Norges FotballfOrbund, Hedi Anne Birkeland, president
i Norges Funksjonshemmedes Idrettsfirbund og Hanne B. Kvitvær, Norges Døvefirbund.
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Nedre Gausen
kompetansesenter

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Nedre Gausen kompetansesenter ligger i Holmestrand og yter sammen
medfylkeskontorene tjenester til hørselshemmede og kommuner/fylkes
kommuner i fem fylker. Senteret har som hovedoppgaver å gi spesial
pedagogiske tjenester somFemmer tilpasset, likeverdig og inkluderende
opplæring og utvikle kompetanse ogformidle kunnskap om brukere med
særskilte opplæringsbehov og om inkluderende ogfunksjonelie lærings
miljøer. Senteret kan tilby utfordrende oppgaver, et inspirerende
arbeidsmiljø og gode muligheterfor kompetanseheving.

Senteret har følgende stilling ledig:

TEGNSPRAKKONSULENT
En fast 100% stilling som tegnspråkkonsulent er ledig for tiltredelse etter nærmere avtale. Arbeidet vil hovedsakelig bestå av intern og
ekstern opplæring, herunder "Se mitt språk" - tegnspråkopplæringen for foreldre, planlegging og gjennomføring av kurs, utviklingsoppgaver
og andre prosjekter. For fast tilsetting kreves høgskoleutdanning innen tegnspråk ogleller pedagogikk, samt god realkompetanse i tegn
språk. Søkere med annen relevant utdanning (f.eks. tolke-utdanning) kan også komme i betraktning. Midlertidig tilsetting vil kunne vurderes.
Det er ønskelig med erfaring fra tegnspråkopplæring. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, selvstendighet,
fleksibilitet og arbeidskapasitet.

Avdelingen vil høsten 2007 bli organisert i team. Funksjonen som teamkoordinator for tegnspråkteamet vil bli utlyst internt.
Stillingen er plassert i kode 1065 konsulent (I.tr. 30-45), ev. 1408 førstekonsulent (I.tr. 36-50). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere
lønnsplassering vurderes.

Søknadsfrist er 24. april.

Personalet forplikter seg til å rette seg etter gjeldende lover og reglement og delta i senterets tegnspråkopplæring. Senteret tar forbehold om
endringer i stillingenes innhold og organisatoriske plassering. Det er pliktig medlemskap i Statens pensjonskasse og 6 måneders prøvetid
ved fast tilsetting. Ansatte i stillinger med reisevirksomhet forutsettes å kunne bruke egen bil. Det kreves politiattest, jf opplæringsloven
§10-9.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse på telefon til avd.leder Elisabeth Mikkelsen (911 64 827), ev. senterleder
Gudmund Eikli (913 31 945). Senteret bruker intervju ved tilsetting. Søknader returneres kun på forespørsel. Søknad med oversikt over
utdanning og praksis (CV), referanser samt kopier av vitnemål og attester, sendes:

Nedre Gausen kompetansesenter,
postboks 113, 3081 HOLMESTRAND

www.starkey.no
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- rett på jobben!
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Teater Manu
- norsk tegnspråkteater

Få med deg de siste forestillingene! Etter å ha
reist på turne fra nord til sør er vi igjen tilbake i Oslo. Få med deg

forestillingene på Teater Manu Oslo 3.- 5. mai kl 19.

Vi skal også spille på følgende festivaler:

Festival Gin d' Oeil (Reims, Frankrike) 29. juni - 1. juli 2007

15th World Congress of the WFD (Madrid, Spania) 17. juli 2007

Har du en drøm om å bli skuespiller? Eller kanskje drømmer
du om å jobbe med lysdesign og kulisser.
Til høsten starter vi opp workshop på Teater Manu.

Det vil bli 10 plasser i hver gruppe fordelt etter alder:
7 - 11 år
12 - 15 år
16 - 21 år

For mer informasjon og påmelding ta kontakt:
info@teatermanu.no / tlf: 23 40 7400 / ttlf: 2340 74 15


