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Noen av de glade amatørskuespillerne fra Stavanger Døvesenter etter forestil
lingen ved Døves Kulturdager, foran fra venstre: Astri Frafjord, Marianne
Rosland, Øystein Cederløv, Gøril Haave, Marie Holst og Julie Ane Holst.
Bak fra venstre Marcus Lid, Knm Haave, Ida Jasmin Saine, Camilla Jøssang
Vågen, Håkon Bollestad og Arnstein Alexander Kielland Overøye.
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NDF i endring
Det er gledelig å se stadig flere ungdommer som aktive ledere i døveorganisasjonen. Ved NDFs
landsråd på Al folkehøyskole og kurssenter for døve søndag 2. november var yngste represen
tant 16 år og flere av de andre i 20-årene. I forsamlingen av ca 50 tillitsvalgte var gjennom
snittsalderen 45 år. Det lover godt for fremtiden at flere foreninger sender yngre folk til orga
nisasjonens viktigste møter. Vår oppfordring fremover blir at alle foreningene sender minst en
ungdomsrepresentant til møter i forbundet, også til landsmøtet i Tromsø i 2010. En ungdoms
kvote bør bli like vanlig som en kvotering av kvinner var tidligere.

Nor~s Døveforbund er
et godt innarbeidet merke
nav~

Debatt er bra. Saklig uenighet er bra. Der alle tenker likt blir
det liten fremgang. De unge som deltok på landsrådet viser
veien, de satt ikke som veggpynt på møtet, men kastet seg ut i
debattene med både mot og kunnskap. Det lover bra for NDFs
fremtid.

På den annen side: NDF er et godt innarbeidet merkenavn.
De fleste vet hvem vi er, ikke minst politikerne.
Og et døveforbund skal vel arbeide for flere saker enn bare
norsk tegnspråk? Kanskje betyr det heller ikke noe for mulige
nye medlemmer om forbundet heter det ene eller det andre,

bare arbeidet som gjøres er til beste for
norsk tegnspråk - men også til beste
for de mange andre sakene som må
kjempes igjennom før døve og tung
hørte kan oppleve et samfunn med reell
likestilling.

Norges Tegnspråkforbund vil kanskje
åpne for flere medlemmer i NDF? Kanskje
vil flere hørende, tunghørte og døvblitte
som bruker tegnspråk føle seg enda mer
velkommen enn i dag. Som en følge av CI
operasjonene og den tekniske, medisinske

utviklingen vil det bli stadig færre medisinsk døve, mens grup
pen tunghørte vil øke. Hvorfor ha et døveforbund hvis ingen
lenger er døve? Navnet Tegnspråkforbund vil understreke det
positive vi har i et felles språk, og ikke peke på en mangel som
ordet døv lett kan tolkes som, mener noen.

forbund? Nå var det mange som hoppet i stolen og straks
tenkte: - nei, selvsagt må vi beholde døveforbundet i navnet.
Andre mener kanskje at et tegnspråkforbund er en riktig

utvikling?

H ilkeyerdier mener vi
DF) ·å ivareta selv om

rgaliiisasjonsstrukturen
endres?

Et spørsmål som helt sikkert vil vekke stor debatt er navne
spørsmålet. Bør NDF bytte navn til Norges Tegnspråk-

Det stilles spørsmål om forbundet bør organiseres i tre ledd:
lokalt, regionalt og sentralt. På lokalt nivå kan man tenke seg
mer uformelle møteplasser for tegnspråkbrukere der en treffes
for felles interesse og sosialt samvær, altså en slik funksjon
mange døveforeninger har i dag.
Med regionalt nivå tenker man på
fylkeslag - eller muligheten for å slå
flere fylker sammen til større regioner,
og at disse lagene skal prioritere det
interessepolitiske arbeidet. Askape et
mer tilgjengelig samfunn for døve krever innsats, ikke bare fra
NDF-sentralt, men også fra lokalt hold. Da er det naturlig å
samarbeide for å få ansatte i hvert fylke, eller i hver region.

Landsrådet er NDFs viktigste møteplass mellom landsmøtene.
Møtet på Al tok opp viktige spørsmål, blant annet flere forslag
presentert aven Ny giv-komite bestående av ledere i døvefore
ningene og forbundet. De har sett på
noen utfordringer for fremtiden, og
la fram et første forslag som grunnlag
for debatt der alle medlemmene lokalt
også kan få si sin mening. Det åpnes
for en skikkelig grasrotdebatt. Eventu
elle vedtak skal først gjøres på lands
møte om to år. Alle organisasjoner må
forandre seg i takt med samfunnet, men i endringsprosessen
er det viktig å ta vare på de verdiene organisasjonen har. Et av
spørsmålene som tas opp er derfor:

«Hvilke verdier mener vi NDF må ivareta selv om organisa
sjonsstrukturen endres ?"

Helge Herland
redaktør

Omtale av landsrådet kommer i neste Døves Tidsskrift.
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Døves kulturdager
i Stavanger

Tøffi PAFF-ungdommer, fra venstreJostein Dale, Jannicke Kvitvær og Babar Ali.

Mange gode forestillinger
helge. herland@doveforbundet.no

Billur Taskoparan fremfører nydelig
tegnspråkpoesi om vertsbyen Stavanger,
slik bare Billur kan gjøre det. Betagende
vakkert tryller hun fram det ene myke og
varme tegnet etter det andre som forteller
om byen i hennes hjerte: fra Domkirken
i sentrum til områdene rundt byen med
fjell og daler - og ut til kysten og havets
bølger som alltid har virket lokkende på
ungdommen.

Så følger de vanlige talene. Først ved
kommunens øverste kulturpolitiker,
Sissel Knutsen Hegda!, som ønsker
velkommen til hovedstaden i Rogaland.
Forbundsleder Hanne B. Kvitær forteller
om kulturens betydning for døve og det
gledelige som har skjedd ved at en egen
stortingsmelding inkluderer norsk tegn
språk som et offisielt språk, og at Teater

Manu neste år får en økning i tilskuddet
på 1, 5 millioner kroner. Siste kvinne
blant talerne er Stavanger Døvesenters
leder Oddveig Hansen. Hun holder sin
velkomsttale på talespråk og med noen
tegn til som en hjelp for munnavlesnin
gen. Hvorfor talespråk?
Jo, for å ta hensyn til det hørende publi
kum, som hun sier i en kommentar til
Døves Tidsskrift etterpå.

Men for et døvt publikum er det nok
klart lettest å oppfatte norsk tegnspråk
fra scenen og døve bør vel prioriteres ved
sine egne kulturdager? Vi hadde også
dyktige tolker på plass. For å unngå en
hver misforståelse. Vi har selvsagt full
respekt for at døve bruker den kom
munikasjonsformen de selv vil i private
sammenhenger. Men når man holder
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Døves kulturdager i Stavanger

Ingvild Skjong kjøper billett tilAI ruten av
sjåfør.

Arnstein Overøye som Alexander Kielland.

Disse var på scenen for Manu: Truls
Yggeseth, Pener Noddeland, Asbjørn
Midtskogen, Remi Roos, Mari Hol og
Else Linda Olsen. Så nøt gruppen godt
av Teater Manus profesjonelle teknikkere
Con Mehlum og Olgeir Hartvedt.

Gøyalt av Panorama
Det er kjekt å skrive teateromtale fra
årets kulturdager, fordi det var ingen dår
lige forestillinger. Vi har aldri opplevd
så Bone teaterfremvisninger tidligere og
det mest gledelige: vi har aldri sen så
mange unge, dyktige døve på scenen som
i Stavanger Forum.

og bruk av tegnkor. Det skjedde så mye
på scenen i et så stort tempo at vi nesten
måne slite for å holde følge, spesielt fordi
forestillingen tar opp viktige spørsmål
knynet til livet og døden. Noen av stikk
ordene er lykke, makt, fred, ansvar, fri
het, skjebnen, tro - og ikke tro. Det er en
fengende god forestilling, vi sluker den
- men må samtidig innrømme at vi ikke
forstår alt. Slik er ofte teater, vi forstår
ofte ikke alt - eller vi oppfaner innholdet
på vår måte, andre oppfatter den på sin
måte, og begge deler kan være like riktig.
Faren ligger i at en forestilling bruker så
mange effekter at selve budskapet kan
bli borre. Skuespillerne i «Jo, men....»

viser at vi har unge talenter som snart er
moden for større oppgaver, på den måten
er teaterverkstedet også med på å dyrke
fram nye, profesjonelle skuespillere.

Teaterverksted fra Manu
Lørdagens forestillinger begynner med
teaterverkstedet ved Teater Manu. Det
er amatører fra Oslo som har deltatt på
teaterkurs med Ipek D. Mehlum som
instruktør. Det er svært positivt at Manu
på denne måten bidrar til å heve kvalite
ten på amatørteatervirksomheten og det
er viktig at teateret er synlig også under
Døves Kulturdager. Teaterverkstedets
forestilling het «Jo, men ... » - og var full

av farr, bevegelse, rytme, trommer, dans Marie Holst som «Karen» av Alexander Kielland.

De dyktige skuespillerne som fortjener
blomster er: Ida J. Saine, Julie A. Holst,
Grete Jaarvik, Håkon Bollestad, Øystein
Cederløw, Arnstein Overøye, Marit Gje
drem, Billur Taskaparan, Astri Frafjord,
Camilla Vågen, Marianne Rossland,
Marie E. Holst og Elly Egeland. Film
redigeringen har Marie E. Og Julie A.
Holst han ansvaret for.

Herlige
Stavangerungdommer
Nåja, litt språklig irritasjon ved åpnin
gen fredag glemmes fort når Sravangers
teatergruppe står på scenen. De bruker
et scenespråk som det er en nytelse å
følge med på. De har bearbeidet stoff fra
romanene «Skipper Worse» og «Karen»
av byens store forfaner Alexander Kiel
land, som i dag er plassert på sokkel i
byens sentrum. Arnstein Overøye gir liv
til rollen som Kielland på en fantastisk
måte der han overrakende dukker opp på
ungdomsparty og oppdager at samfunnet
sliter med de samme problemene i dag
som da han levde for 100 år siden. Gjen
nom svart / hvin film får vi kjennskap
til noe av det han skrev i de to nevnte
romanene og som tar opp moralske og
etiske spørsmål knynet til familie og
vennskap. Publikum får altså oppleve
Stavanger-ungdommene både som scene
skuespillere og som filmskuespillere, og
begge oppgavene løser de på en overbevi
sende måte. Den timelange forestillingen
er meget god. Instruktørene Gøril Haave
og Marianne Rosseland har gjorr en
kjempejobb med de unge skuespillerne,
der nesten alle er under 20 år.

velkomsnale på døves egne kulturdager
bør man vel av respekt for publikum og
språket bruke det beste tegnspråket man
kan.
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Døves kulturdager i Stavanger

Unni Arnesen i ramme, BrynjulfDammen og Merethe G. Lindeberg.

Panoramas dyktige skuespillere og instruktører.

Teatergruppen Panorama må være
de beste ambassadørene som Conrad
Svendsen Senter har. Gruppen har vokst
ril å bli en scenevant gjeng av svært flinke
skuespillere under sine inspirerende
instruktører Age Boman Homleid og
Vibeke Karlsen. Panorama har skuespil
lere som utfyller hverandre så glimrende.
De stortrives med å være på scenen og
denne gleden smitter over til oss som er
publikummere. I år viste de en forestil
ling som vi lo oss skakke av, ja ved siden
av oss satt en gutt på 7 år og han lo slik

at vi var redd for at han skulle tisse i
buksen! Historien er om er ektepar, der
kona er mer glad i hunden enn i mannen
og mer vil vi ikke røpe, for vi regner med
at Panorama vil glede flere med denne
forestillingen.

Vi gir Panorama toppkarakter og de dyk
tige skuespillerne var: Roald Christof
fersen, Lizzie Axelsen, Morten Hansen,
Khalid Ahmad, Arne Hauglund og Berit
Kraus.

Kult av PAFF
Hvem er Paff? Ja, det svarte de tre ung
dommene fra Oslo Døveforening oss på
gjennom en kul og tøff forestilling. Paff
er navnet på ungdomsklubben i døvefo
reningen og forestillingen var en ren pro
paganda for å få flere til å bli medlemmer
av Paff, eller av andre ungdomsklubber
for døve. Ungdommene er på fremmarsj
i DF, det er egne ungdomsklubber i
de fire største døveforeningene, og bare
Trondheim manglet ved årets kultur
dager.

På scenen suser Jannicke Kvitvær rundr
på rulleskøyter, mens Jostein Dale og Ba
bar Ali tolker de andre rollene. Instruk
tøren Ronny P. Jacobsen har skapt en
forestilling som gnistrer og som fortjener
å bli vist flere steder som et rekrutterings
tiltak, blant annet på de videregående
skoler for døve, gjerne med en oppføl
gende debatt.

Bergensungdommer
uten klokke
«Hva er klokka» var navnet på sketsjen
til ungdommene fra Bergen Døvesenter.
Det er en mer tradisjonell forestilling om
en gutt som har vært på fest og kommer
for seint til siste bussen hjem. Han hop
per i soveposen og vil ha fred fram til den
første morgenbussen kommer, men det
får han selvsagt ikke for det er flere som
har bommet på busstiden. Selve sluttpo
enget kunne etter vår mening kommet
litt tydeligere fram, men bergenserne gjør
en fin forestilling - og spesielt det gamle
ekteparet blir spilt ypperlig av Rene
Christian Hermansen og Ingvild Daae
Lahti. De andre skuespillerne som gledet
oss var Linda Veronica Sreinsbø, Tor Fik
sen, Iselin H~uge og Lena Mei Kalvenes
Anda. Instruktører var Ingunn Storlyk
ken Herland og Gunn Kristin Selstad.

Comeback av
Ål folkehøyskole
Så flott det var å se elever fra Al fol
kehøyskole for døve på kulturdagene
igjen! Det er noen år siden sist. De viste
en morsom forestilling, men med en
alvorlig undertone. Vi fikk se eksempler
på forviklinger i kommunikasjonen mel
lom tegnspråklige og de som ikke kan
tegnspråk. Det var humor med selvironi.
Som vanlig var teatergruppen sammen-
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Døves kulturdager i Stavanger

Teaterverkstedet til Manu imponerte.

satt av døve og hørende elever, uten at vi
tør å si hvem som var hørende og hvem
som var døve! For å understreke skolens
inkluderende holdning var det også en
elev i rullestol, kjempebra. Slik får en
demonstrert mangfold i praksis. Elevene
spilte med en utstråling og glede som
frydet publikum. «Møtet med hverandre"
het forestillingen, og vi håper inderlig det
blir flere møter med Al-elevene ved de
kommende kulturdagene. Beskjedne som
Al folkehøyskole for døve alltid har vært
har vi ikke fått navnene på skuespillere
og instruktører, men vi så da at rektor Per
Ove Nybråten fortsatt hadde en finger
med i spillet!

Takk til de voksne i Oslo!
Takk til Merethe G. Lindeberg, Brynjulf
Dammen, Terje Lund, Mai-Lis Mar
mann og Unni Arnesen for at de viste
at det fortsatt er godt voksne som vil
spille teater ved kulturdagene. Kanskje
har noen av de eldre blant publikum sett
forestillingen «Galleri Maleri" tidligere,
men for nye generasjoner var det stort
å møte skuespillerne fra teaterutvalget i
Oslo Døveforening. Forestillingen var
en ren komedie og folk lo slik at de helt
sikkert lever et år ekstra. Vi mører fem
skuespillere som kan sitt fag, og bare
Bryna - ja det er jo navnet til Brynjulf
Dammen - viser seg på scenen så ler

folk. Han har en mimikk og et kropps
språk som er verdt hele Stavanger-turen
alene. Innholdet i stykket? Det kommer
en kunstkjøper inn på galleriet, som blir
forskrekket over at portrettene på bildene
etter hvert blir levende. For ikke å snakke
om hvor forskrekket gallerieieren Bryna
blir!

Avslutning med latterkrampe
Forestillingene ble avsluttet av samme
gruppe som åpnet kulturdagene, den
spilleglade teatergruppen fra Stavanger
Døvesenter. Nå med en forestilling blott
tillyst, en revy med navnet «TV-kveld"
- der de åpnet med å parodiere 1980
talls klassikeren på NRK: «Velkommen,
velkommen store og små, velkommen til
vertshuset Den Gylne Hale hvor vi bru
ker tegn og tab. Så gikk der slag i slag
med parodier på kjente TV-programmer
og kjente personer i døvemiljøet, og
publikum jublet. Det er tydelig at humor
og parodier er populært stoff både for de
på scenen og oss i salen, det var vanske
lig å se hvem som hadde det gøyest. Det
er imponerende at Stavanger klarer å
øve inn to så store, og to så forskjellige
oppsetninger til kulturdagene. Det må
ligge enormt mye arbeid bak, derfor må
det være kjekt for de dyktige amatørene
å oppleve en slik suksess. Vi gleder oss
allerede til gjensyner på de neste kultur
dagene, for dette må følges opp!

Tor Fiksen er rasende over å bli vekket av Iselin Hauge i teatergruppen til Bergen Døvesenter.

Men alt var ikke bra
Vi har nevnt at teaterforestillingene holdt
et bedre nivå enn noen gang tidligere.
Men på et område kunne det vært bedre;
programleder rollen. Det er flott at det
ble satset på to ungdommer til denne
oppgaven, men de burde selvsagt hatt
instruktører de også. Akkurat rollen som
programleder var et av temaene som ble
grundig diskutert på NDFs kultursemi
nar i mai. Seminardeltakerne var enige
om at de ønsket programledere som fylte
ut pausene mellom teaterinnslagene med
vitser, gode historier, intervjuer med
skuespillere og instruktører osv. Semi
naret ønsket programledere som kom
muniserte med publikum og som fikk
folk i ekstra god humør. Nå ble pausene
mellom forestillingene lange og kjede
lige, det var mørkt i salen og verst av alt:
det ble ikke annonsert en eneste pause til
kaffe eller andre helt nødvendige ærend
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Døves kulturdager i Stavanger

alt Tjørn tegnet ble tolket til talespråk,
men det er jo ikke uvanlig. Men her ble
det tolket i et tempo som passet oss døve.
r tillegg deltok det mange døve lekfolk
som skrifdesere og poesikunstnere. Det
var en tospråklig gudstjeneste, men
på tegnspråkets premisser, følte vi. At
prest Bjørnevik inkludert døves kultur
og språk i prekenen og pekte på det
verdifulle døve har i sitt fellesskap, gjorde
høytidsstunden ekstra nær. Vakkert var
det også at vi fikk oppleve at fem barn ble
døpt under høymessen. Like vakkert var
den visuelle dansen til Cecilie Valinen.
Døves Kulturdager 2008 kunne ikke fått
en bedre avslutning.

Fra standen til Døvekirken. Her ser vi døveprestene Odd Erling Nordbrønd og Lars Hana i prat
med en besøkende.

Utstillinger og utflukter
Som vanlig hadde kulturdagene også
mange utstillere og det var Bere utBukter
til kjente turiststeder i Stavangerområdet.
Som enslig journalist var det ikke mulig
for oss å delta på dette, vi valgte å priori
tere teaterforestillingene.

Vi så at arrangørene nedla et kjempe
arbeid med de hundrevis av oppgaver
som skal til for å lage gode kulturdager
og det klarte de på en, etter vår mening,
fremragende måte. Stavanger har mange
ressurssterke folk og dugnadsånden lever,
derfor var det trist at akkurat program
leder rollen ble «glemt». Vi er sikker på
at de to unge vil komme mye sterkere
tilbake ved neste anledning om de bare
gis god instruksjon og hjelp i forkant!

fra forestillingene begynte lørdag kl 13
til de sluttet kl 16.30.

En tospråklig gudstjeneste
Søndagene bruker vanligvis å være hek
tisk med pakking og hjemreise, men i år
hadde vi bedre tid, heldigvis. Derfor fikk
vi med oss den beste tospråklige gudstje
nesten vi har opplevd. Og det sammen
med ca 100 tegnspråklige og kanskje det
dobbelte antall fra den hørende menig
heten i byens vakre Domkirke. Guds
tjenesten ble ledet av døveprest jarl Age
Tjørn og Torunn H. Bjørnevik som er
prest i Domkirken. Alt som Bjørnevik sa
ble godt tolket til norsk tegnspråk, mens

Arnstein Overoye tegner og døveprest Tjørn tolker til tale. Tekst/esing av Marit Gjedrem, med to andre delvis skjult bak.
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Døves kulturdager i Stavanger

Grasrotas mening
Bergen Døvesenter hadde leiet egen båt fra Bergen til Stavanger, over 80 glade venner koste seg i hverandres
selskap og ga meg mulighet for å høre andres mening om kulturdagene.

Randi Ulvatn Slettebakk
Det dummeste var at det ikke
var otdentlige pauser mellom
forestillingene slik at vi kunne
ta en tur på toalettet. Og så
burde det vært lys på i salen
mellom forestillingene slik at
vi kunne lese litt i program
bladet eller ta en prat med
sidemannen. Men mange av
forestillingene var veldig gode,
best likte jeg Stavanger sin
revy, den var morsom. Teater
gruppen fra ess viste også en
søt historie, mens jeg hadde
problemer med å oppfatte
innholdet i forestillingen til
Manus teaterverksted. Hva sa
de i refrenget: «Gul nå», eller?

Rita Lane Barlaug
Det er 8 år siden sist jeg
deltok på kulturdagene.
Det å komme sammen med
andre venner fra hele landet
er det viktigste for meg. Jeg
syntes programlederen kunne
vært bedre forberedt. Lyset
i salen burde vært på etter
hver forestilling slik at de som
spilte kunne se applausen!
Teaterverkstedet til Manu
viste en flott forestilling. Oslo
Døveforenings gruppe var
morsomme. Det var egentlig
ingen dårlige forestillinger.
Jeg må få legge til at det var
for lite mat til festmiddagen,
kanskje ikke så lurt med
buffet på en slik fest? Jeg fikk
ikke dessert. Det sto også i
programmet at festen skulle
vare til kl 02, men musikken
sluttet kl Ol. Til tross for disse
innvendingene har jeg et godt
helhetsinntrykk av kultur
dagene.

Aleksander Thuen
Jeg likte godt urstillin-
gene, mye interessant å hente
kunnskaper om. Stavanger
sin teaterparodi var fin,
det er morsomt når folk vi
kjenner blir parodiert. Også
åpningen deres med "Den
gylne hale, hvor vi bruker
tegn og tab, lo jeg godt av!
Jeg fikk ikke helt med meg
nyansene i Manus teater
verksted, kanskje satt jeg for
langt bak i salen. Panorama
fra ess er en fin gruppe, og
denne gangen hadde de valgt
en morsom forestilling. Som
rolkestudent er det spennende
å studere teaterforestillingene
med tanke på hvordan vi skal
klare å oversette scenespråk på
tegnspråk til norsk talespråk.
Det er en krevende sjanger.

Gyda Einema
Jeg likte veldig godt fore
stillingen til ungdommene
fra Bergen. Ungdommene
fra Oslo var også friske,
med rulleskøyter og fart.
Bryna i Oslo Døveforenings
teatergruppe er en fantastisk
skuespiller, sam men med de
andre i gruppen viste de en
god forestilling. Jeg likte også
godt forestillingen til grup
pen fra ess. Teater Manu var
vanskelig å oppfatte, jeg satt
for langt bak til å få med meg
alt de ville fortelle oss. Det
var flott med middag der vi
kunne velge fra buffet hva vi
ville spise. Selv om jeg er 74
år vil jeg gjerne delta på flere
kulturdager og ønsker at Here
eldre også blir med!

alt er mulig: LI:.DL________________________7rJ ~ SANDNES PRO SERVICE

Sandnes Pro-Service as - Skippergt. 121-123 - 4327 Sandnes - Tlf. SI 97 1400
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BOI{ANMELDING

191t NORGES DØVEfORBUND 1001

TEGNSPRÅKETS FREMTID
-VART FELLES ANSVAR

Anmeldt av Arnfinn Muruvik Vonen,
Institutt for spesialpedagogikk,
Universitetet i Oslo

TEGNSPRÅKETS FREMTID
- vårt felles ansvar

Redaktør Helge Herland.
Norges Døveforbund 90 år.
1918-2008.

NDFs 90-årsjubileum ridligere i år ble
som kjenr feirer som seg hør og bør, med
blanr annet prinsesse til stede, video
overføring, kunstverkavduking, fagkon
feranse og en bokutgivelse. Jeg vil her
omtale jubileumsboken, som vil stå som
et av de håndfaste minnene fra jubileet i
mange år framover.

Redaktør Helge Herland har imponeren
de nok samlet 19 døve forfatteres bidrag
innenfor de 192 sidene boka omfatter,
og kledd boka i et sympatisk, lyst omslag
med et fotografi fra den store demon
strasjonen for norsk tegnspråk utenfor
Stortinget i november 2007. På innsiden
finner vi et bredt og inreressanr tidsbilde
av døves situasjon i Norge i dag.

Etter et kort, stemningsfylt forord av
redaktøren følger bokas første artikkel,
som er Hilde Haualands inrroduksjon

til døvesamfunnet. Deretter bruker Paal
Richard Peterson bildet av et språk som
en bro til å forklare hvorfor det er så vik
tig for NDF å få hevet statusen til norsk
tegnspråk. Hanetterfølges av Odd-Inge
Schroder, som gir en kortfattet innfø
ring i norsk tegnspråks grammatikk og
bruksmønstre. Etter disse tre innledende
artiklene følger fire artikler om ulike
sektorer i døvesamfunnet: Døveidretten
(Rune Anda), døvekirken (Hege Ro
aidstveit Lønning), døveundervisningen
(Tone-Britt Handberg) og foreldreopp
læringsprogrammet i tegnspråk «Se mitt
språk» (Sonja Myhre Holten). Svein Arne
Peterson inrroduserer Norges Døvefor
bunds historie, supplert med Odd-Inge
Schroders årstallsliste for viktige begi
venheter i norsk døvehistorie. Eivor Berg
ser framover fra ungdommens perspektiv,
og Svein Sundkvist matcher dette med et
seniorperspektiv.

Så følger fire artikler om ulike områder
som NDF er opptatt av: Bistandsarbeid
med vekt på De palestinske områdene
(Knut Rune Saltnes og Toralf Magne
Ringsø), tolketjenesten (Sissel Gjøen),
arbeidslivet (Knut Bjarne Kjøde) og tek
nologi (Finn Arild Thordarson). Til slutt
presenteres forbundet og de ulike virk
somhetene som er knyttet til det, av re
presentanter for disse virksomhetene selv:
NDF (Hanne B. Kvitvær), Teater Manu
(Mira Zuckermann), AI folkehøyskole og
kurssenter for døve (NieIs Kristensen) og
Døves Media (Helge Hetland).

Rimeligvis finnes det forskjeller i fokus
og framstillingsform i en samling av
tekster fra så mange forfattere med ulik
bakgrunn. Det varierer nok også noe fra
forfatter til forfatter hvor kritiske og kon
fliktorienterte «brillen> de har tatt på seg i
sine ulike framstillinger. Likevel fungerer
boka bra som en leseverdig helhet, kan
skje fordi alle har en fortellerglede, og en .
entusiasme knyttet til jubilantens arbeid, ,
som knytter dem sammen. For min
egen del leste jeg artikkel for artikkel
med stadig forventning om hva jeg ville
bli møtt med av neste forfatter. For her
er det samlet både ny[[ig kunnskap og

friske meningsytringer, og formidlingen
skjer på en lettfattelig måte.

Det vil føre for langt å skulle gå gjennom
hver artikkel med «rødblyanren» i denne
lille bokomtalen. I Schroders oversiktlige
gramma[ikkbeskrivelse kan man i en
transkripsjon på side 38 få inntrykk av
at et [egn som GLEMME kan få en egen
form (GLEMME-IKKE) når setningen
det står i, nektes, mens det jo egentlig
vanligvis er hoderisting alene som viser
nektelsen. I Thordarsons informative ar
tikkel vises det på side 165 til en replikk
veksling mellom forfatteren og RiksTY
direktøren på et offentlig møte, der det
illustreres hvordan ordet «tilgjengelig»
kan tolkes ulikt av TY-selskapene på den
ene siden og grupper av mediebrukere på
den andre. Men ville ikke poenget fun
gert like godt uten å henge ut direktøren
med fullt navn?

Noen av artikkelforfatterne (Haualand,
P.R. Peterson, S.A. Peterson og Schroder)
har også bidratt til en annen artikkel
samling med lignende tema nylig, nemlig
Tegn som språk (Jørgensen og Anjum
(red.), Gyldendal Akademisk, 2006), og
vi merker nok en tematisk overlapping
mellom de to bøkene. Men i forhold til
Tegn som språk består Tegnspråkets frem

tid - vårt felles ansvar av flere og kortere
artikler, den har <<lekfolk» som forfattere
av noen av artiklene og er i det hele tatt
mindre «akademisk», og den er unik ved
at den rendyrker døveperspektivet. Begge
bøkene fortjener derfor etter mitt syn
sin plass i hylla. Jeg vil ikke nøle med å
anbefale Tegnspråkets fremtid - vårt felles

ansvar som en introduksjon til døves
situasjon i Norge i dag, slik døve selv 
eller i alle fall et bredt knippe av dem
- ser den.

I neste Døves Tidsskrift omtales jubileums

boken til Kristiansand Døveforening.
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LEAHMALENA

THORESEN, Stavanger
Gratulerer så mye med
overstått 2 årsdag 15. oktober.
Du er en solstråle og vi er
kjempeglad i deg.
Mange husker at Leah Malene
var omtalt i Døves Tidsskrift
tidligere, at barnevernet ble
koblet inn da vi sa nei-takk
til å gi henne Cl. Mange har
spurt hvordan det går med sa
ken. Vi kan fortelle at barne
vernet har henlagt saken. Nå
ser vi optimistisk fremover og
gleder oss over Leah Marias
flotte utvikling.
Mamma, Mona Terese John
sen og pappa Jonny Thoresen.

55 års konfirmantjubileum

Denne fine gjengen ble konfirmert i Holmestrand for 55 år
siden. Siden forrige jubileum, for 5 år siden, har læreren Signe
Off dessverre gått bort. Jubileet ble feiret i det koselige hjem
met til Jorunn Tordhol. Foran fra venstre: Odd Landehagen og
Einar Walbækken. Bak fra venstre: Eva Gaustad, Berit Nilsen,
Oliv Berget, Bjørn Thornæs, Torstein Ekerbakke, Ingebjørg
Kleivrud og Jorunn Tordhol.

MALIN ULVATN
SLETTEBAKK, Bergen
Kjære prinsessen vår: gra
tulerer med 7 årsdagen 12.
november.
Vi er kjempeglad i deg. Håper
du får en fin bursdagsfeiring.
Stor klem fra mamma, pappa,
storesøskene Espen, Melissa
og lillebror Ruben Einar.

Bursdager

HILDE JOHANNE THO
MASSEN, Oslo og JOHAN
HJULSTAD, Stjørdal giftet
seg i Town Hall på Aruba, 24.
oktober 2008.

Bryllup

EGIL AASERUD,
Oslo. Masse gratulasjoner
ønskes til Egil som fyller 50 år
22. november. Gratulerer med
dagen! Dagen blir feiret med
nærmeste familie og venner.
Vi håper det blir en fin og
trivelig dag. Bursdagshilsener
fra familien din: Venni, Tor
-Fabian, Mikal og Venche

KNUT OWE WESTBYE,
Porsgrunn, blir 60 år 18.
november.

50 år
PER CHRISTIAN DAHL,
Oslo, blir 50 år 29. desember.

INGER JOHANNE
JENSEN, Tistedal, blir 60 år
8. desember.

Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

PERSONALIA

TORDIS OLSEN, Hamar,
blir 70 år 29. desember.

60 år
WENCHE ANGELTVEDT,
Sandnes, blir 60 år 16. no
vember.

Bekjentskap
Jeg er en 35 år gammel døv
mann bosatt i Moelv. Jeg
kommer fra Slovakia. Jeg
er en snill og hyggelig gutt
og interessert i turer i skog
og på fjellet. Ellers liker jeg
å prate god mat og vin. Jeg
søker kontakt med en døv
jente mellom 25 - 35 år.
Ta kontakr med meg, skriv
på engelsk, til e-postadres
se: kramsoft@post.sk eller
brev til min adresse:
Silvia Svenstad,
Ekerdalsveien 7 B,
2390 Moelv.

70 år
SIGNE KARLSEN, Trond
heim, blir 70 år 17. november.

TORSTEIN EKERBAKKE,
Oslo, blir 70 år 8. desember.

75 år
ERLING FYLLING, Åle
sund, blir 75 år 26. desember.

Runde år

PER SIGMUND
BJØRNDAL, Åsbygda, døde
11. oktober. Han var fødr 21.
juni 1921. Bjørndal var i flere
år lærer på Skådalen skole og
også rektor på Alm offentlige
framhaldsskole for døve og
tunghørte.

Død
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var tittelen på et seminar som ble gjennomført i Oslo i høst.
16 deltakere fra hele landet delte hverandres erfaringer
i møte med helsevesenet.

Tolketjenesten ved Eivor Rise Grindal og Lene M. Hageløkken
kom med innspill fra tolkenes ståsted, overlege Hege Saltnes
representerte helsevesenet og Bjørn Kristiansen fra NDF kom
med innspill i forhold til å sette i gang likemannsarbeid og
nødhjeIpsnummer.

----

jims. under

Av Anne-Marit Karlsen

Konklusjonen av døve pasienters møre
med helsevesenet var at «man må være
frisk nok, for å være syk». Døve må tørre
og kunne si ifra. Situasjonen blir greiere
når døve sier i fra selv om hvordan man
vil ha det. Det kom fram historier som
viser stor uforstand i helsevesenet i det
å skulle samhandle med døve og i det å
bruke tolk. En ytring som gjentok seg
gjennom seminaret var: - helsevesenet
burde jo vite at det fantes døve - det føles
ikke slik.

Tolketjenesten fortalte hvordan tolken
forbereder seg til et oppdrag i helsevese
net. Det er lettere for tolken å gjøre en
god jobb hvis tolken er forberedt på hva
slags oppdrag det dreier seg om, særlig
det å sette seg inn i fagterminologier, hva
slags språkkode den døve benytter osv.
Er det en tolk som har kompetanse på et
område - f.eks kreft, prøver de å sende
vedkommende - rett tolk på rett plass.

Tolkene opplevet at det skjer språklige
overgrep på sykehusene, fordi det er den
døve som er pasienten og som skal ha in
formasjon. Ikke tolken! Det er den døve
som skal bestemme om munnavlesning
er ok eller ikke. Ofte er det hjelpeappa
ratet som tar denne avgjørelsen. Utfor
dringen til døve et at man må være klare
i bestillingen: - jeg vil ha det sånn!

Dersom legen sier at den døve ikke tren
ger tolk så går det an å sende en klage i
ettertid hvis det er vanskelig å si noe om
det til legen. Ta kontakt med pasientom-

budet på sykehuset. De hjelper deg med å
skrive klagen.

Foredraget til Hege Saltnes var inspire
rende og utfordrende. Hun henviste til
Pasientrettighetsloven, som tar opp med
virkning, informasjon og klagemulighe
ter. Loven legger stor vekt på at pasienten
skal være delaktig og styrke brukers møte
med helsevesenet.

Hovedbudskapet hennes var at døve
må huske at de selv er eksperter, har
erfaringer og tanker på hva som kan
fungere bedre i relasjonen / møtet med
legen. Helsevesenet har liten kjennskap
til hvordan de møter døve og møtene blir
sjeldne. Hva skal til for å gjøre møtene
bedre - begge veier?

Døve er eksperter på å være i møte
med hørende. De har mange tanker på
hvordan dette møtet kan bli så godt som
mulig. De hørende har tanker ut i fra
egne referanser.

I kontakt med døve pasienter kan helse
vesenet oppleve usikkerhet, de vet ikke
helt hvordan de skal takle situasjonen.
De er vant med å være eksperten og den
som skal hjelpe. Døve må jobbe for å få
bort tankene som går på at "vi er prisgitt
helsevesenet" og holdninger som "legen
vet best". Vi tror ofte at det bare er den
hørende som har makt, men den døve
har også makt. En ekspert blir ofte ut
trygg i noe som er ukjent.

Helsevesenet blir ofte veldig usikre i
møte med døve - den døve får da mye

«makt» i den situasjonen. Hvor mange
døve tror dere en lege møter i sin yrkes
karriere? Med dette - hvordan skal de
vite hvordan de skal takle det?!

Et annet tema Saltnes tok opp var egen
kraftmobilisering; det å ta utfordringen
selv. Bruke den som en indre drivkraft.
I stedet for å bli maktesløs og ikke vite
hvordan man skal ta ansvar.

Brukerne mobiliserer den kompetansen
de har om egen situasjon og om egen
prosess (det man trenger selv for å gå
videre). For å få dette til må det skje en
indre prosess, vi må jobbe med oss selv
slik at vi kan ta i bruk vår egen styrke.

Dette er litt nye tanker omkring makt
forhold. Døve må hente frem egenkraften
sin og bruke den til å lære helsepetsonell
hvordan samhandle med døve.

Da har du overført din kompetanse til
helsepersonell og de får en aha-opplevelse
som de kan ta i bruk i en lignende situa
sjon. Det er i møtet med enkeltpersoner
endringer er lettest.

Det var også satt av tid til gruppearbeid
og nyttige diskusjoner i forhold til selv
hjelpsarbeider.
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Tæl-stipend til Eureka
Den døve teatergruppen Eureka i Trond
heim er tildelt kr. 30.000 fra Spareban
ken1. Teatergruppen vant hovedpremien
i sin gruppe og pengene skal brukes til
å videreutvikle teatergruppen innenfor
poesi og scenefremføresler. Utdelingen
fant sted i trøndernes kulturelle storstue
Olavshallen. Vi gratulerer!

SP: - Mer til
tegnspråklig litteratur
Senterungdommen ønsker en mer of
fensiv biblioteksatsing i kommunene,
sier internasjonal leder i Senterungdom
men Ragnhild Næprud. Biblioteket
er en viktig arena for språk gjennom
utlån av blant annet bøker, lydbøker og
filmer. For å sikre tilgang på litteratur på
både nasjonalspråk og fremmedspråk er
biblioteket en utjevnende institusjon der
tilgang ikke begrenses av økonomiske
ressurser hos det enkelte menneske. Blant
tiltakene Senterungdommen vil prioritere
er blant annet mer penger på innkjøp av
minoritetsspråklig litteratur, inkludert
samisk, språka til de nasjonale minorite
tene og litteratur på punktskrift, lydbok
og tegnspråklig litteratur.

LO lyd ble til skrift
LO har dratt i gang en medlemsdebatt
på nettesidene www.lo.no. men intro
duksjonen til debatten har bare Vært
tilgjengelig i lydformat. Det reagerte
daglig leder i Oslo Døveforening og
LO-medlem Vidar R. Sæle på. LO
tok solidarisk utfordringen på strak
arm og oversatte lydinuoduksjonen
til skrift slik at også døve medlemmer
kan ta del i LO-demokratiet.

Blant spørsmålene LO ønsker svar på
er hvordan de kan sikre trygghet for
arbeid og inntekt, slik at medlem
mene kan planlegge for fremtida?
Hvordan skaper LO et arbeidsliv
med likebehandling og rettferdighet
uansett kjønn, alder, etnisk bakgrunn
og seksuell legning? Hva med alle de
som ikke har fast arbeid? Eller de som
står i fare for å bli oppsagt? Bør det bli
lettere å si opp folk? Bør de arbeids
ledige få lavere stønad? Får vi flere i
jobb dersom det blir lettere å ansette
folk midlertidig? Skal det koste mer
å bli syk? Hva er en jobb det går an
å leve av - og å leve med? Og mange
andre spennende spørsmål.

Teaterinteressert?
Da bør du av og til sjekke www.teater.
no Der legges ut nyheter og informa
sjon for aUe som driver med amatør
teater. Visste du for eksempel at det er
en ny sminkebutikk på nett i Norge?
Som Norsk frilynt Ungdomsforbund
står bak?

Teksting av
!{INOFILMER
Nytt i regjeringens forslag til neste års
statsbudsjett er at FILM&KINO er
tillagt ansvaret for støtte til teksting av
norske kinofilmer. Kulturdepartementet
etablerte for fire år siden en toårs prøve
ordning for teksting av norske filmer som
FILM&KINO ble bedt om å administre
re. Prøveordningen ble vurdert som vel
lykket og forlenget ett år av gangen. Nå
får teksteordningen en fast forankring i
FILM&KINO, både administrativt og
økonomisk.

Siden oppstarten høsten 2004 har 15
norske kinofilmer mottatt støtte til
teksting. FILM&KINO viderefører
retningslinjene som i sin tid ble nedfelt
av departementet og vil priorirere støtte
til filmer som retter seg mot et stort
publikum.

Støtte til teksting skal fortrinnsvis gå
til filmer med flere enn 30 kopier, og
så langt det er mulig skal det fremgå
av markedsføringsmateriell at filmen er
tekstet. For 2009 har allerede to søk
nader kommet om støtte til teksting av
Pål Jackmans Jernanger med planlagt
premiere 16. januar og til Gunnar Vi
kenes Vegas, med planlagt premiere 25.
september.

Norske filmer mottar over statsbudsjettet
326 millioner kroner i produksjonsstøtte.
NDF arbeider for at alle filmer som mor
tar statstilskott skal tekstes.
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SYN
o

PA SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på sakem>,
men vi ønsker korte innlegg, ikke over
350 ord - og vi tar ikke inn innlegg som
er sendt anonymt. Redaktøren forbehol
der seg også retten til å forkorte innlegg.

Har ikke voksne folkeskikk?
Jeg tror de fleste ungdommer mener at
kulturdagene i Stavanger var vellykker.
Vi gikk inn i store Stavanger Forum med
skjelvende bein, vi var både nervøse og
spente på å møte mange kjente og ukjen
te mennesker fra hele Norge. Med en
gang vi kom inn, mistet vi øynene våre
i gulvet og det tok tid før vi fant dem
igjen. Det var en stor overraskelse at vi
ungdommer var nesten like mange som
de voksne. Døra inn til reateret ble åpnet,
folk strømmet inn og sloss om de beste
plasser. Jeg fant en flott plass for meg
selv, der jeg satt og så masse flotte teater
stykker! Men en tanke slo meg, hvor var
de voksne? Av alle teaterstykkene som ble
spilt, var det kun 2 voksengrupper som
spilte og resten ble spilt av ungdommer.
Er det plutselig bare blitt ungdommenes
ansvar å organisere og spille teater, det
minner meg på våre problemer i idret
ten og i døveforeningene, som Jannicke
Kvitvær skrev om tidligere.

Det gjelder tydeligvis overalt i vårt døve
land, besynderlig. Jeg synes selvfølgelig at
det er bra med mange ungdomsstykker,

Skuffende
Vel overstått kulturdager! Jeg vil komme
med noen kommentarer, blant annet noe
som jeg opplevde litt skuffende. Jeg vil
rose teaterforestillingene, det var mye
fint. Men festen lørdag kveld var ikke
bra. Maten var god, men å betale kr
500 for et koldtbord er drøyt. Festsalen
stengte tidligere enn det stod i program-

men jeg skulle ønske at det var mer ba
lanse mellom ungdommer og voksne. De
voksne har erfaring, rutine og historier
å dele med oss om teater. Ungdommene
vil bli sterkere og tryggere i teaterverden
om de voksne vil dele sine kunnskaper
med oss. Vi trenger noen som kan «bygge
broer» mellom ungdommene og de
voksne, slik at overgangen skjer på best
mulig måte.

Lørdag kveld var det duket for festmid
dag. Vi pyntet oss selv og hverandre og
så virkelig fram til en flott kveld med
god mat og spennende standup show. Til
tross for at det kostet en god del for våre
lommer, som vanligvis er fulle av møll
og godteripapir, men kulturdager er kul
turdager. Vi ville ha det koselig. Vi kom
inn i den store spisesalen og fant plasser
for oss selv. Endelig stod Ipek oppe på
scenen og presenterte seg som toastmas
ter, nå kunne festen begynne.

Til vårt sjokk, så vi at flere voksne men
nesker var kjappe med å løpe fram til
buffetbordet som sultne ulver. Alt med

mer. Det var annonsert at festen skulle
slutte kl 02, men allerede kvart på ett
var det slutt, hvorfor? Vi ble jaget ut av
arrangementskomiteen. Merkelig! Jeg
syntes vi burde fått informasjon om hva
som var årsaken til dette. Mange har reist
langt og betalt tusenvis av kroner for å
ha en hyggelig helg. Standup showet på

folkeskikk var glemr. Til vår forskrekkel
se ble poteter, brød og lammekjøtt revet
bort før vi ungdommer rakk å komme
fram til buffetborder. Vi stod der med
tomme tallerkener og så dumme ut, noen
av oss var meget heldige og fikk noe av
maten som var igjen.
Vi så rundt oss, voksne, fornøyde men
nesker som gikk tilbake til sine plasser
med tallerkener fylt med mat som var
minst ti meter høy. Jo, det var fortsatt
røykt kylling og fisk igjen, men det
hadde de fleste av oss ikke lyst på - men
vi var nødt for å spise der. Vi hadde ikke
alternativer fordi voksne mennesker, som
ikke aner hva folkeskikk er for noe, tok
alt selv. Ved desserten opplevde vi det
samme. Voksne mennesker forsynte seg
med flere kaker, de så fremdeles ur som
utsultne ulver!
Etter festmiddagen var vi 500 kroner fat
tigere. Vi bryr oss lite om disse pengene,
men våre mager var ikke mettet. Jeg
opplevde kvelden som en stor skuffelse
på grunn av voksnes oppførsel og mangel
på folkeskikk.
Andre Bjørn Røine

festen skulle vært kortere, det ble en for
langdryg forestilling. For de mange unge
var det også trist at ungdomsfesten ble
avlyst. Selv bodde jeg på hotell i sentrum
og savnet informasjon om nattbusser fra
Stavanger Forum, det stod det ingenting
om i programmer.
Judith Hansen

Ungdomsfesten
Det var skuffende at ungdomsfesten
ved kulturdagene i Stavanger ble avlysr.
Kjedelig å gå hele lørdagskvelden uten et
tilbud. Arrangørene sa vi kunne komme

inn på voksenfesten etter kl 22, men da
måtte vi betale kr 100. Hvorfor skulle
vi betale for å komme inn på en fest så
seint på kvelden? Vi mener de som skal

arrangere kulturdager i fremtiden må ta
større hensyn til ungdomstilbudet lørdag
kveld.
Ungdommer fra Bergen
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Døves Media, NRI{ og TV2

Av Finn Arild Thordarson

I forrige Døves Tidsskrift skrev Con
Mehlum et leserbrev som kritiserer
TV-serien Team Nikolai som har gått
under Tidfor tegn på NRKl. Produsent
Jon Ola Bergaplass avfeier dette og sier
at serien har fått god respons fra blant
annet NRK. Jeg har jobbet som produ
sent i Døves Media fra 2004 til 2008, og
har laget mange Tidfor tegn program
mer for voksne. Jeg har aldri opplevd å
få tilbakemelding fra NRK som berører
innhold eller kvalitet på programmet. I
hvert fall ikke når det gjelder kvaliteten
på tegnspråket. De som bestiller og står
ansvarlig for Tidfor tegn i NRK kan ikke
tegnspråk og har ingen forutsetninger for
å vurdere programmets kvalitet når det
gjelder tegnspråk og aner ikke om pro
grammet er relevant i forhold til kjerne
målgruppen: minoriteten tegnspråklige
i Norge. Ansvaret for både tegnspråk og
innhold i Tidfor tegn hviler i praksis på
produsenten. Det Bergaplass sier i DT
er i beste fall en bortforklaring. Han har
ikke fokus på å kvalitetssikre tegnsprå
knivået i programmene. Det handler
om respekt for språket, og det kan jeg
dessverre ikke se i Bergaplass' produksjo
ner de siste årene. Dette er ikke personlig
rettet fra min side. Sosialt sett kommer
jeg godt overens med mine tidligere
kollegaer i Døves Media, men faglig sett
har vi hatt ulike prioriteringer. Hørende
produsenter har ofte prioritert lyd, bilde
eller kort produksjonstid, men Tidfor
tegn er et program der tegnspråket skal
prioriteres. Mister man dette fokuset,
glemmer man målet og meningen med
Tidfor tegn.

Men hva med NRK sin rolle her? NRK
slipper altfor lett unna denne diskusjo
nen. Det har lenge vært en slags allmenn
oppfatning i døvemiljøet at NRK er den
snille allmennkringkasteren som er de
døves venn og tekster mye. TV2 derimot

er kommersielle og tekster bare det de
må fordi konsesjonskravene fra 2003
krever det. NRK har jo NRK] Tegnspråk,
Nyheter på tegnspråk, Tidfor tegn og mye
teksting. Men dette er blitt en sovepute
for NRK. Tidfor tegn er det eneste NRK
sender som skal være produsert for og
helst av tegnspråklige. Men NRK får
disse programmene nesten gratis. De
betaler rundt 20-30.000 kroner per Tid
for tegn. Kulturdepartementet betaler
resten. Da NRK åpnet barnekanalen
NRK Super, ville de ha flere barne-tv
programmer. Voksenprogrammene ble
redusert til en sending i måneden, og på
samme håpløse sendetid før barne-TV.
Uten repriser. Før ble Tidfor tegn sendt
i reprise i helgene, også voksenprogram
mene. NRK behandler samiske program
mer med større respekt enn tegnspråklige
programmer for voksne. Oddasat blir
sendt i reprise på kveldstid. Er det for
eksempel et sykkelritt som skal sendes på
TV, blir Tidfor tegn skjøvet vekk mens
Manaid-TV får stå i fred. Innvandrere
er en annen minoritetsgruppe som NRK
har lært å respektere - se på for eksempel
Migrapolis. Leser man hva som er målet
og grunnlaget for Migrapolis, passer det
perfekt for minoriteten tegnspråklige.
Men i NRK betyr «minoritet» uteluk
kende innvandrer eller same.

Det er bekymringsverdig at for eksempel
NRKs Brennpunkt så sent som våren
2008 presterte å lage noe av det mest
audistiske makkverket som har vært
kringkastet i norsk historie med pro
grammet basert på Cl-opererte Theo.
Både Døves Media og NDF tok kontakt
med Brennpunkt-redaksjonen og tilbød
seg sin kompetanse og erfaring, men
de svarte aldri. Vi så i ettertid hvem de
hadde snakket med. Resultatet var et
program som diskriminerte tegnspråk
lige døve, vrengte om på fakta og spredte
skadelig desinformasjon. NRK har altså
stått for et av de mest diskriminerende
medieangrepene mot den tegnspråklige
minoriteten i nyere tid. Noen måneder
senere sendte TV2 et program i beste
sendetid - SenkveId med Thomas og
Harald - der NDFs generalsekretær
Paal Richard Peterson kom til tegne.
Han fortalte humoristisk om fordelene
med å være døv og ga seerne et jovialt og
positivt inntrykk av tegnspråklige men
nesker.

Seertallene til NRKs Brennpunkt og
TV2s SenkveId er i en helt annen divi
sjon enn Tidfor tegn. Og det nordmenn
ser på TV har sterk påvirkning på deres
holdninger. Ser de på TV at døve er
oppegående mennesker og at tegnspråk
er et fullverdig språk, så river det ned
fordommer. Ser de at tegnspråk er skade
lig og at døve er hjelpeløse, forsterker det
fordommer og et negativt syn på døve
og tegnspråk. Ut fra dette vil jeg påstå at
i 2008 har TV2 bidratt positivt til den
norske allmenhetens syn på døve/tegn
språklige, mens NRK har skadet vår sak.
Alle Tidfor tegn programmene hele året
vil ikke være nok til å oppveie for den
negative innflytelsen Brennpunkt har hatt
på den norske folkesjela.

Vi trenger bare å ta en kikk på svt.se for
å se hvor annerledes det står til hos våre
venner svenskene. Gå inn på wWW.svt.
se, og klikk på samhalle og dokumentar.
Ta en kikk på den siden, og klikk på
Perspektiv. Se også på Teckentorget. Her
publiseres reportasjer som ikke blir sendt
på TV ut på web, på SVTs egne websi
der. De tar også imot bidrag fra publi
kum - du kan lage din egen reportasje på
tegnspråk og sende det inn. Det tegn
språklige innholdet er integrert i SVT på
en måte vi ikke finner hos NRK.

Jeg vil derfor oppfordre alle - NDF in
kludert - til å stille større krav til NRK.
Klag til NRK! Det hjelper lite å klage
innenfor vår lille andedam når problemet
ligger utenfor. Krev at NRK tar døve og
tegnspråklige på alvor som en minoritet!
Krev at NRK tar Tidfor tegn på alvor!
Krev likestilling mellom tegnspråklige,
samiske og minoritetsorienterte program
mer! Lær NRK å respektere alle minori
teter!

912008 0l1edlemsblad for 7\«,>rges 'Døveforbund døves TJDSSKRIU_ 15



16 døves TJPS_SKRIFT

seminar 2008
En gjeng forventningsfulle ungdom
møttes i Trondheim helgen 24.-26.10.
Psykisk helse og hørsel stod på program
met. Et seriøst program, et program som
vekker spørsmål, et program som førte
25 ungdoms sammen.

Den første kvelden gikk med til å finne
veien til drømmeverden, og å beskrive
hvordan drømmeverden så ut.

Det bød på mange rynker i pannen og
kreative løsninger på å komme frem til
drømmeverden. Noen mente at Nin
tendo var løsningen,- det var bare å
sende Mario ut på oppdrag så ville han
fikse både fred, rettferdighet, forståelse,
dialog, medmenneskelighet og respekt.
(Mario er her representert ved Alex i
grønn t-skjorte på bilde i midten.) Andre
fremhevet teknologiske nyvinninger og
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informasjon som viktig for å
bekjempe dagens barrierer.

Nasjonalt senter for hørsel og
psykisk helse, avdeling for ung
dom snakket om selvtillit og det
å ha troen på seg selv.

Selvtillit handler om vite hvem
du er og å vite at du er god nok
akkurat som du er.

Hva betyr Deafhood?
Av Ditte Emilie Sæther Behrns

Deafhoodbegrepet stammer fra Paddy Ladds forskning og
oppsto i 1993. Siden den gang har det kretset mange diskusjo
ner rundt dette temaet, og det er fremdeles uklart for mange
hva Deafhood opprinnelig betyr. Jeg mener det er fullt mulig
å få en forståelse av Deafhood, og som døv å identifisere seg
med det. Det er mitt mål her; å presentere temaet slik at dere
får vite hva det faktisk handler om og for å fremme det som
noe positivt for oss døve imellom.

Dette kom også igjen i fordra
get om Deafhood. Dette nye
begrepet blir nærmere beskrevet
i artikkelen Deafhood.

Teaterkunst er en måte å bygge
selvtillit. Dette viste Teater Eu
reka, som akkurat har mottatt
TÆL prisen i Trondheim.

Hos oss var de representert ved
Eiva Marita (siste bilde, til høy
re) som også er leder i teateret.

Dersom du gikk glipp av
dette seminaret kommer det
Here muligheter i 2009. Følg
med på facebook gruppa til
NDFU og på deafnet.no.
Neste år har vi så langt plan
lagt tre seminarer:

- Internasjonal solidaritet
- Identitet, hva er det?
- Ledertrening

Er dette interessante temaer?
Er det for mange / for få se
minarer? Hva vil du ha? Send
en e-post til maria.andersen@
doveforbundet.no eller sett
din mening på NDFU sine
sider på facebook. Dersom
du vil stå på mailingliste for å
motta informasjon om semi
narer og kurs send en e-post
til Maria.

Hva Deafhood egentlig er, er litt van-
· skelig å forklare nettopp fordi det ikke
finnes noen god norsk oversettelse av
ordet. Men det engelske ordet brukes på
samme måte som «childhood», som be
tyr barndom. På norsk blir det dessverre
litt feil og merkelig når man overset-
ter ordet til «døvdom». Meningen bak
ordet er at det står for en prosess hvor vi
opplever hvordan det er å være døv og
erverver oss erfaringer fra livet som en
døv person.

Deafhood gjelder absolutt alle døve,
uansett bakgrunn, familie, hørsels-
rest eller tegnspråkferdigheter. Det er
fordi vi alle har opplevd hvordan det
er å være en døv person, for eksempel i
forhold til misforståelser når vi kom
muniserer med hørende, eller føler oss
utenfor når vi er de eneste som ikke kan
forstå eller få med oss hva hørende sier.

· Det handler om forståelse av hvem vi
er, og vi kan forstå det bare gjennom
kjennskap til døves historie, undertryk
kelse og kolonialisme. Det siste er svært

· viktig, i følge Paddy Ladd. De fleste
folkegrupper har opplevd en eller annen
form for kolonialisering. Også døve.
Et eksempel på kolonialisering hva
hørende angår, er det britiske imperi
ets kolonisering over Afrika og Asia.
De tok folks språk, land og kultur uten
deres tillatelse. Som de Reste døve vet,
har dette også skjedd med døve. Et
eksempel på det er kongressen i Milano
1880, da talespråkmeroden ble anbefalt
foran tegnspråkmetoden i undervisnin
gen av døve. Etter det har døve kjempet
for sitt språk og kultur, særlig i perioder
da tegnspråk ble forbudt på skolen og
folk regnet døve som dumme.
Kolonialisering innebærer å overta et
annet folkeslags væremåte og tenke
måte. Mange døve før og i dag blir Styrt
av samfunnets syn på døve. Det finnes
et annet syn på døve som kontrasterer
mot Deafhood; Deafness. Det overset-

tes til døvhet på norsk. Begrepet står for
et medisinsk syn på døve. Det indikerer
at døve kun er personer som mangler
hørsel og dermed er handikappet. Et
eksempel på det er leger som helst vil
lege døvhet og få fjernet denne «feilen»
med oss, uten tanke på om hvorvidt vi
trives i tilværelsen som døv, og hvordan
identiteten vår er knyttet til det å være
en døv person. Dette synet påvirket
døve etter kongressen i Milano. Det var
slik kolonisering foregikk - tegnspråk
ble forbudt, lærere prøvde å hjelpe døve
barn i den moralske overbevisning at
det var til barnas beste å bli mest mulig
lik hørende barn. Likhet i den forstand
at man fokuserte bare på hørsel og å
gjøre døve gode på den sans vi faktisk
mangler. Resultatet ble at døve begynte
å ta til seg det medisinske synet, de så
på seg selv som et avvik fra samfunnets
rammer og med det så de også ned på
seg selv.

Deafhood motvitker det medisinske
synet og kolonialiseringen gjennom å
legge vekt på det positive ved tilværel
sen som døv. Konklusjonen er i tråd
med temaet i Ungdomsseminaret om
psykisk helse:
Dere kan renke dere hvordan den
psykiske helsa til en døv person blir om
man ser på seg selv som anormal og en
som ikke på en likeverdig måre tilhører
samfunnet! Man vil føle seg utenfor og
kanskje også deprimert. Med bevisst
het om sin døve identitet, og .det å se
seg selv som medlem aven kultur med
et fullverdig språk, oftest vil medfører
en psykisk helse som er atskillig bedre.
For det er da man slutter å se ned på seg
selv, og kan begynne å bli fornøyd med
den man er, uten å måtte strebe etter
å bli mest mulig integrert i samfun-
net kun på hørendes premisser. Det er
allment kjent at en person som aksep-,
rerer seg selv og ikke bare bryr seg om
hvordan
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Havsteinekra
- et fantastisk kOInInunalt tilbud

helge.herland@doveforbundet.no

Trondheim kommune har bygget opp et enestående helse- og velferdssenter for døve, døvblinde
og også blinde på Havsteinekra. Tjenesten består av 24 sykehjemsplasser og byomfattende hjem
metjenester for døve og døvblinde. Rett overfor sykehjemmet ligger Havstenekra 11 som er om
sorgsboliger for. Hele herligheten ble åpnet i april 2007 og vi ble imponert da vi besøkte senteret
i høst. Et slikt sted fortjener alle døve og døvblinde som trenger det, er vår konklusjon.

Sykehjemmet
Sykehjemmet e bygget over tO etasjer. I
første etasje er det avdeling for demente.
Andre etasje er sykehjem for andre, der
hilser vi hjertelig både på Trygve Ved
deng, Arnaida Hegdahl, Asbjørn Kjøsnes
og andre gamle venner. Stemningen,
humøret og praten flyter lett. Det siste
bidrar ikke minst de ansatte til, der alle
kan tegnspråk og hele Il er selv døve.
Avdelingsleder er sykepleier Tom Harald
Dahl, også han døv.

- Tegnspråkkompetanse er svært viktig

Tom Harald Dahl og Beate Kristin Linge.

blant de ansatte på Havsteinekra, fortel
ler leder Beate Kristin Linge.

På vårt spørsmål om hvor stor adminis
trasjon hun har på senteret, ler hun godt.
- Det er lite byråkrati her. Jeg har hjelp
aven 80 prosent stilling som kontor
arbeider, men ellers er det bare jeg i
administrasjonen. Alle de andre jobber
«på gulvet» med beboerne. Jeg rapporter
direkte til rådmannen i kommunen, vi
har ingen mellomledere. På den måten
kan vi fungere effektivt og mest mulig
selvstendig.

Beate Kristine Linge har jobbet i det
kommunale systemet i snart 20 år. Hun
har et bredt kontaktnett og kjenner de
kommunale kodene. Så fungerer Tom
Harald Dahl som den som har eksperti
sen innad i døvemiljøet. Det virker som
om Linge og Dahl utfyller hverandre
godt.

- Døve og døvblinde som bor i andre
kommuner kan kjøpe plasser hos oss
av Trondheim kommune. Det må være
riktig at døve som trenger det får velge
selv om de vil være integrert i det tilbudet
som finnes i hjemmekommunen - eller
om de vil ha tilbudet i et tegnspråklig
miljø. Mange foretrekker det siste, sier
Tom Harald Dahl.

Utenfor sykehjemmet er det opparbeidet
en nydelig hage. Et såkalt sansehage som
er tilrettelagt også for blinde, og med et
fristende lysthus til bruk i lyse sommer
kvelder.

Hjemmetjenestene
Leder for hjemmetjenestene og omsorgs
boligene er Markus Isakka. I tillegg til
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NDFs seniorpolitiske utvalgfant rytmen på dansegulvet.

sosialmedisinsk utdanning er han også
tegnspråktolk og behersker norsk tegn
språk som en innfødt, til tross for at finsk
er hans morsmål.

- Vi har både døve, døvblinde og blinde
som vårr arbeidsområde. Vi synes det er
naturlig å inkludere blinde, fordi vi har
kompetanse på den gruppen gjennom
vårr arbeid med døvblinde. I små byer
som Trondheim er det så få i disse grup
pene som trenger ekstra omsorgstjenester
at det er hensiktsmessig å se på gruppene
samlet. Som ansatte får vi et bredere
ståsted.

Omsorgsboligene
Omsorgsboligene har 10 leiligheter og vi
ringer på hos vår gode venninne Reidun
Veddeng. I sin hjemmekoselige leilig
het har hun stue med åpent kjøkken,
soverom og storr bad / vaskerom. Fra
stuevinduet er det deilig utsikt, butikk
senteret er like ved og bybussen bruker
bare 10 minutter til sentrum.

- Jeg trives godt her. Jeg har min mann
Trygve boendes på sykehjemmet og det
er godt å ha nærhet til ham. Jeg er innom
hver dag. Dessuten sliter jeg med dårlige
bein, jeg er avhengig av å bruke gåstol og
da er det trygt å bo her, som du ser har
jeg egen trygghetsalarm.

I omsorgsboligene bor det folk mellom
25 og 85 år. 6 - 7 ansatte jobber der.
En gang i uken gir en aktivitør tilbud,
det er samlinger i fellesstuen, husmøter,
andakter og forskjellig å være med på.
Trygghetsalarmen skal sikre at beboerne
får hjelp i løpet av 5 minutter.

Under veien, mellom sykehjemmet og

omsorgsboligene er det gravd en gang slik
at folk kan gå tørrskodd fra det ene huset
til det andre. I kjelleren finner vi også et
fint trimrom, rikt utstyrt med forskjellige
apparater som kan holde den fysiske hel
sen på topp. Det er også eget danserom,
med rytmegulv og hele NDFs seniorpo
litiskeutvalg, som besøkte Havsteinekra,
kastet seg begeistret ut i dansen.

- Husleien er ca kr 8.000 i måneden,
men så kan vi søke bostøtte. Vi betaler
ikke innskudd, vi eier ikke leiligheten, vi
bare leier og det synes jeg er en grei ord
ning, forteller Reidun.

Reidun og Trygve var i mange år vakt
mesterpar i de gamle lokalene til Trond
heim Døveforening i Eirik Jarlsgate.
Han var også forretningsfører i over 40
år, mens hadde mange andre verv, blant
annet som tegnspråklærer for mange
trøndere gjennom et helt liv. Reidun er
på en måte «mamma» for de fleste døve i

Reidun Veddeng.

Trondheim, og hun vet å synge ut når det
trengs - så at hun skryter av sykehjemmet
og omsorgsboligene er den beste attesten
Haveteinekra kan få.

Markus Isakka.
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs -for familiemedlemmer til døve barn
Kursene er rettet mot besteforeldre, tanter, onkler og
andre personer i barnets nettverk.

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 personer som har jevnlig kontakt med døve barn vil NAV
kunne dekke utgiftene til kurset.
Det betyr at nære pårørendeJamilie og venner etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

For mer informasjon kontakt
AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 Al.
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no,
Tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet tlf/sms 934 27 667
aal.folkehogskole@al.fhs.no

.I ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Til voksne døve:
Har du noen i familien eller andre i ditt nettverk som ønsker å lære tegnspråk?

Kurs for familiemedlemmer til
voksne døve/tunghørte personer
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 personer som har jevnlig kontakt med sine døve voksne barn og svigerbarn, eller som har andre døve/tunghørte
voksne i nær familie (søsken, svoger/svigerinne, niese/nevø, venner), vil NAV kunne dekke utgiftene til kurset. Det
betyr at nære pårørende, etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

For mer informasjon kontakt:
AL FOLKEHØYSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE, 3570 AL
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no
Tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet tlf/sms 934 27 667
aal.folkehogskole@al.fhs.no

Il ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



• ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR bØVE

11. - 16. januar:

1. -6. februar:

8. - 13. februar:

1. - 6. mars:

15. - 20. mars:

19. - 24. aprit:

3. - 8. mai:

24. - 29. mai:

~I ÅL FOLKEHØYSKOLE
U. OG KURSSENTER FpR DØVE

Trinn 7/05

Trinn 4/07

Trinn 12/99

Trinn 6/06 og trinn 11 (innvandrergruppe)

Trinn 15/98

Trinn 2/08

Trinn 9/03 (Alle 3 gruppene)

Trinn 8/04



Berit øyen Støyva
helge.herland@doveforbundet.no

- Det er så mange små tekniske ting jeg må passe på. Hotellet tenker ikke over at døve må se
godt, at vi ikke kan gjemmes bort bak søyler, at talestolen må være oppbygget, lysforhold i møte
salen, brannvarsling og så videre.

Berit øyen Støyva har det travelt. Det er
dagen før jubileumsfeiringen i Kristian
sand. Det er 100 år siden døveforeningen
i byen ble stiftet og det skal markeres
tre hele dager til ende. Der er program
både på døvesentetet og i byens stOrstue
Caledonien Hotell. I tilknytning til ju
bileet er foreningen vertskap for et åpent
seminar i Norsk DøvehistOrisk Selskap,
med gjester også fra Sverige, Danmark,
England og Tyskland. Berit er leder av
jubileumskomiteen og har ansvaret for ar
alt skal gå knirkefritt.

- Jeg er et typisk organisasjonsmenneske
som trives med å få til noe, det pas-
ser ikke for meg å sitte med hendene i
fanget. Jeg har lopper i blodet og er trolig
arvelig belastet fordi både mor og far
også var organisasjonsmennesker.
- Men som alenemor i ni år til fire barn
skulle en tro du hadde nok å styre med
uten å bry deg om lys- og seerforhold på
seminarer?
- Jeg synes jeg har kombinert det bra.
Akkurat nå med jubileumsfeiringen blir

det litt mye, barna er glade når det er
overstått. Ellers tar jeg det opp i familie
råd før jeg påtar med nye tillitsverv. Jeg
tror ikke det har gått ut over barna, de
har jo også en pappa som tar sin del av
ansvaret.

Berit ble skilt for 9 år siden. Det kan
ikke ha vært enkelt for tO aktive kristne å
skille lag.

- Det var selvsagt tungt og smertefullt,
men en skilsmisse er så personlig og
vanskelig at de som er involvert må finne
løsningen og veien videre selv.
Heldigvis er vi gode venner og samarbei
der godt til det beste for barna.

Aktiv kristen
- Da jeg var 18 år ble jeg omvendt. Jeg
hadde i noen år vært et søkende men
neske, jeg hadde til og med vært innom
Jehovas Vitner før jeg ble ledet på rett vei
igjen. Jeg kommer ikke fra noen spesiell
religiøs familie, annet enn mormor da.
Hun ordnet det slik at jeg i alle år fikk

tilsendt et kristent barneblad og jeg tror
nok det bladet også påvirket kursen min.
Dessuten var konfirmasjonen og ung
domsleirene i den forbindelse viktig i
formingen av min personlighet.
- Ble du plutselig omvendt?
- Ja, jeg var sammen med en venninne på
en nattgospel i en kirke, men som døv og
uten tolk forstO jeg ikke noe av det som
ble sagt.
I stedet ble jeg sittende og studere kirkens
utsmykning, bilder og maleriet. I taket
var det malt et stOrt kors og motivet
grep meg veldig, jeg ble fylt aven enorm
varme, det var Den hellige ånd som kom
til meg - og jeg følte at en tung bør ble
tatt fra skuldrene mine.
Etter det har jeg aldri vært i tvil. Jeg har
valgt å følge Jesus.
- Det var vel ikke bare lett å stå fram som
kristen 18 år gammel?
- Jeg føler at jeg ble akseptert som den jeg
var. Jeg var åpen og hadde tatt mitt valg.
Den gang bodde jeg i Oslo og det var
et ganske tøft ungdomsmiljø, det var få
andre unge som var kristne i døvemiljøer.
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I så måte ble det totalt annerledes da jeg
flyttet til Kristiansand. Der var et stort
kristent ungdomsmiljø, og en helt annen
ungdomskultur enn i hovedstaden. Jeg
følte meg straks hjemme.

Siden har Berit påtatt seg mange
oppgaver innenfot døvemenigheten og
døveforeningen. Hun er leder av menig
hetsutvalget i Kristiansand og medlem av
det sentrale Fellesrådet for døvekirkene.

- I Kristiansand deler vi døveprest med
døve i Stavanger. Det betyr at presten
kommer til oss bare noen ganger i året.
Det er for lite, jeg opplever en åndelig
tørste og er ikke alene om det - det viser
den store oppslutningen som er hver
gang presten besøker oss.

- Du er ikke akkurat et eksempel på det
vi forbinder med Sørlandet og pietisme.

Berit smiler oppgitt, hun er lei av at
kristne plasseres i trange båser.
- Kristendom er for meg glede, omsorg
og humor. Selv er jeg glad i å ha store
middagsselskaper hjemme og trives i sosi
alt lag. Da nyter jeg gjerne en god likør.

Oppvokst i Kristiansund
Berit er født i Kristiansund. Moten
hadde røde hunder i svangerskapet, så
hun er født med et stort hørselstap.

- Jeg hat et gjennomsnittlig hørselstap
på 110 db. Jeg bruker å si at jeg har 10
prosent hørsel. Den lille hørselstesten
har hjulpet meg til å lære talespråk - og
til å utnytte munnavlesning maksimalt.
På skolen hadde jeg en fantastisk lærer
i Anne Karin Loennechen. Hun presset
det beste ut av meg og fra 1. til 6. klasse
var jeg sammen med en annen elev de
eneste i klasserommet. Læreren brukte
det som var det riktige den gang, tegn
språknorsk. Fra ungdomsskolen ble jeg
integrert med tolk i en høtende klasse.

- Kan det være bra å få «privatundervis
ning» i så mange år?
- Når det gjelder det faglige ja, jeg lærte
mye aven fantastisk dyktig lærer. Men så
mistet jeg mye sosial læring, jeg var alltid
på utsiden av de andre elevene.
I friminuttene var elevene enten samlet
i en stor gruppe det praten gikk livlig,

Portrettet

eller i små grupper som tisket og hvisket
slik jenter ofte gjør - for meg var begge
gruppene uoppnåelige. Jeg ønsket ofte at
jeg var helårselev på Vikhov, den gang
skole for tunghørte, men der fikk jeg bare
være korttidselev. Jeg husker hvordan jeg
blomstret sosialt ved mine korte besøk
der.

Etter ungdomsskolen ble det ett år på by
ens handelsskole, men uten tolk fungerte
det ikke. Derfor gikk veien til Oslo og
Briskebyskole.

- Der kom jeg inn i et tegnspråklig
ungdomsmiljø på fritiden. Det var en
voldsom overgang for meg. Jeg kom som
en blåøyd jente fra distriktet, jeg kjente
ikke helt de sosiale kodene, jeg hadde
ikke «antennen> på samme måte som
andre ungdommer. Så jeg hadde mye å ta
igjen og det preget meg nok de årene.

Senere ble det økonomiske- og adminis
trative studier ved Agder Distriktshøg
skole. Hun måtte slutte det siste året på
grunn av sin første barnefødsel. Da var
hun bare ett år unna tittelen siviløko
nom. Nå jobber Berit på regnskapsavde
lingen til Sørlandet sykehus.

Døvemiljøet i Kristiansand
- Jeg er ikke så opptatt av norsk tegn
språk som språk eller ikke. Jeg er opptatt
av at vi i døvemiljøet i Kristiansand
forstår hverandre og respekterer hver
andre. Vi er en mangfoldig gruppe.
Noen er født døve, andre er tunghørte,
noen er blitt døve - og derfor bruker vi
selvsagt språket forskjellig. På samme
måte bruker jeg norsk tegnspråk i ulike
former, det er helt avhengig av hvem jeg
snakker med. Vi har et godt døvemiljø
på Sørlandet.
- Foreningen feirer 100 år, er det fortsatt
behov for en egen forening for døve?
- For et dumt spørsmål! Selvsagt må vi
ha en egen forening, selvsagt må vi ha et
eget døvesenter. Bare der kan vi være oss
selv, bare der kan vi fungere på våre egne
premisser, være med og ta ansvar og føle
oss som fullverdige deltakere i samfun
net. Jeg har som mamma vært med på
mange foreldremøter på skoler og i ulike
lag, men der blir jeg alltid utenfor selv
om de andre sikkert prøver å inkludere
meg så godt de kan.

- Men kommer de nye, unge døve som
vil føre foreningen videre?
- Jeg ser at vi som er i 30 - 40 års alderen
er den yngste generasjonen i foreningen
i dag, det er vanskelig å nå fram til ung
dommene. Vi samarbeider med foreldre
som har barn med Cl, de bruker vårt
flotte døvesenter til møter og samlinger.
- Du nevner Cl, du har ikke selv tenk på
en slik operasjon?
- Nei, jeg er ikke motivert for operasjo
nen og opptrening som kreves i ettertid.
Dessuten har jeg et godt liv som døv, jeg
føler ikke at jeg mangler noe.

Nytt ekteskap
25. oktober giftet Berit seg med bergen
seren Arvid Støyva, som egentlig kom
mer fra Nordfjord.

- Det passer ikke for meg å leve alene,
jeg savner selskap. Derfor har jeg prøvd å
finne en kristen kar som jeg kunne dele
livet med. Nå er jeg over 40 år og mer
moden til å gjøre et riktig valg, Arvid
skal jeg holde på livet ut! Bare tilfeldig
hetene gjorde at jeg fant han.

Så forteller Berit hvordan hun fant den
nye mannen i sitt liv:

- Jeg kjente Arvid såvidt fra mange år
tilbake gjennom ungdomsleirer og møter
i døvekirken. Men skikkelig kjent med
han ble jeg da vi begge ble valgt inn
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døvekirkens fellesråd. Pinsen 2006 var vi
begge i Tromsø som representanter ved
innvielsen av den nye Kroken døvekirke.
Lørdag kveld var vi i byen og da var vi
så uheldig å miste bussen, og Arvid og
jeg var så heldig at vi fikk god tid til å
snakke sammen mens vi ventet på neste
buss. Det varte ikke lenge før jeg skjønte
at jeg hadde funnet min drømmemann.
Amors piler hadde truffet mitt hjerte og
litt senere ble Arvid rammet av samme
pil.
- Hvem var det som fridde?
- Det var jeg! Etter at vi hadde vært kjæ-
rester i nesten et år var vi på besøk hos
mine foreldre i Kristiansund. Jeg tok han
med opp til Varden, byens nydelige ut
siktspunkt. Jeg var så nervøs at jeg skalv.

Portrettet

Jeg hadde håpet at vi var alene, men det
var andre folk der også. Likevel klarte jeg
å knele og fri til han. Han ble forfjamset,
det kom uventet på ham, men heldigvis
svarte han ja!

Det er kjekt å gjengi hva yngste jenta sier
om det å få Arvid inn i familien:
«Jeg gleder meg til å få Arvid som stefan>

- Alle barna ønsker Arvid velkommen.
Jeg tror at når barna ser at mammaen har
det bra, så blir det bra for dem også, slut
ter Berit øyen Støyva.

Fakta
Berit øyen Støyva, 41 år, Kristiansand
Gift med Arvid Støyva.
Fire barn på 12 - 12 - 14 - 16 år.

Drømmeferien?
Fottur i Kilimanjaro.
Livretten:

Bakt potet med salat, bacon og tømme.
Hva gjør deg irritert?

Hvis jeg ikke får tid til tur i skogen.
Serpå TV?
Romantiske filmer og faktaprogtam
mer.
Teaterforestillingen du husker best?
Oslo Døveteaters tidligete
fotestillinger!
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helge.herland@doveforbundet.noFORELDRE HAR GJENNOMFØRT

40 ukers pakken!
Her er tegnspråklærernefra hele landet som sørgerfor at
foreldre til døve barn fir lære en ny og spennende kom
munikasjon. Det er klart det er et sjokk åfi et døvt barn.
Det er mange utfordringerpå veien. Men deforeldrene
vi snakket med underAl-kurset trekker mestfrem alt det
positive de harfitt oppleve gjennom barna sin oppvekst.
De serpå tegnspråk som en berikelsefor familien, og er
svært takknemligefor den undervisningen og kunnskapen
de harfitt. Derfor ville ikkeforeldrene ha bildet av seg
i bladet, derimot ønsket de et bilde av sine kjære tegn
språklærere med en stor tak/l fra alle foreldrene. Og her
er bildet! Foran fra venstre: Trine Lin Kronhaug, Linda
Kaland, Tommy Riise, Ingunn Storlykken Herland,
Karl Olav Kristiansen og Torbjørn Thomassen. Bak fra
venstre Kristine Edsberg, ToralfRingsø. Asbjørn Midt
skogen, Diana Berly Steinstø, Petter Sørensen. Oddvei
Haugen, Kristine Simonsen, Astrid Torunn Bø, fne
Lorentsen, Torill Lorentzen, Bente Lisbeth Kok, Bente
Gry Carlsen Thomassen, Gudmund Sæther som gjemmer
seg, Britt Stangeland, Ulla Maija Brauti, Sonja Myhre
Holten, Aud Stangvik og Bjørg Storesund.

f oktober var de foreldrene som har gjennomført 40 ukers opplærings
pakken i norsk tegnspråk samletpå Al, sammen med tegnspråklærerne
fra kompetansesentrene i Statped og Andebu, pluss Alfolkehøyskole og
kurssenter for døve. Defikk siste leksjoner i tegnpråk ogflere interessante
foredrag. Her er de samlet i gymnastikksalen påfolkehøyskolen. Forel
drepakken har enorm betydningfor kommunikasjonen i familier med
døve. Det var en fornøyelse å være med noen dagerpå Al og se hvor lett
kommunikasjonen mellom døve og hørende på tvers av alle aldersgrupper
fungerte, og hV01·dan folk elegant veksler mellom talespråk og tegnspråk
avhengig av hvem en snakker med og hva en snakker om. Det var en uke
på Alsom viste i handlingfull inkludering av alle.

Britt Sæther Liltvedt, vedfJI/kesmannens kontor i Aust-Agder, er koordi
natorfor foreldreopplæringen i tegnspråk. Norge er verdens beste land når
det gjelder tegnspråkopplæring tilforeldre av døve barn. Derfor var det
ekstra hyggelig at Brittfikk ros for sitt store arbeid under samlingen på Al.
Her blir hun takket av to av tegnpråklærerne. Britt Stangeland, Møller
kompetansesenter (til venstre) og ToralfRingsø, Vestlandet kompetanse
senter.

f noen av timene på kurset var
barn ogforeldre sammen. Skjønt
barn? Defleste er ungdommer
mellom 15 og 18 år. På kurset
deltok også hørende søsken av de
døve tenåringene. Vi koste oss
nom timer sammen med dem da
ungdommene varfor seg selv på
scenen i At kulturhus. De hadde
dramatimer instruert av de to
dyktige søstrene Agatha og Carola
Wisny. Det var vanskeligfor oss
å se hvem som var døve og hvem
som vare hørende av ungdom
mene, og det er ment som en
kompliment. En kjempekulgjeng,
full av liv, latter oggodt humor!



Tema:

CI og tospråklighet

Nesten alle er enige
o o

BAD.E OM Cl OG TEGNSPRAI{
helge.herland@doveforbundet.no

Rikshospitalet er ikke imot bruk av tegnspråk til barn med CL De mener ikke at tegnspråk
skader barnas talespråklige utvikling. Norges Døveforbund mener Rikshospitalet er dyktige på
den medisinske delen av Cl, og vil gjerne arbeide for at de får styrket ressursene hvis de evner å
se også den pedagogiske og sosiale helheten for barn som får CL

De to motpolene i diskusjonen om Cl på
døve barn har aldri stått nærmere hveran
dre i synet på hvordan det medisinske og
pedagogiske skal forenes for barna, det
viste debatten i Al kulturhus torsdag 24.
oktober. NDF hadde samlet et panel med
representanter fra Rikshospitalet, Stat
ped, HLF, Barneombudet, fagpersoner
og foreldre som har barn med Cl. I salen
satt ca 200 interesserte døve, foreldre,
pedagoger og andre fagpersoner innenfor
arbeidet med døve og tunghørte.
Det ble en saklig diskusjon med stor vilje
til å arbeide for barnas beste. General
sekretær Paal Richard Peterson, NDF,
sa innledningsvis at alle vil barnas beste
- men det er veien til målet vi er uenige

om. Men så viste det seg altså at uenig
heten om veien heller ikke nødvendigvis
er så stor.

Sagt i panelet:

Paal Richard Peterson, NDF
NDF vil at barn med Cl skal få en
tospråklig oppvekst og skolegang,
med norsk tegnspråk og norsk tale- og
skriftspråk som likeverdige språk. Det
er selvsagt viktig for oss at barna skal bli
dyktige i norsk, og at de kan utvikle et så
godt talespråk som mulig. Vi liker godt
Ole Brumm-utsagnet: Ja takk, begge
deler! Vi erkjenner at Rikshospitalet har

stor kompetanse på den medisinske delen
av Cl, på samme måte som Statped har
den beste kompetansen på den pedago
giske oppfølgingen av barna.

Hilde Holtsmark, mamma til Kaja
Da Kaja ble født døv lyttet vi til Rikshos
pitalets råd om ikke å bruke tegnspråk
til henne. Vi ble forespeilet at Cl ville gi
henne så god hørsel at hun ville klare seg
uten tegnsptåk. Vi hadde ingen kunn
skap om døve og ingen kunnskap om
tegnspråk. Vi var prisgitt de rådene vi
fikk fra Rikshospitalet. Da Kaja var to år
og vi fremdeles ikke hadde fått i gang en
kommunikasjon med henne, til tross for
mye trening, satset vi på tegnsptåk, da



for alle barn med Cl. I valget mellom
tegnspråk og talespråk føles det som om
HLF og NDF er enige om å være uenige.
Rikshospitalet har den srørsre kompe
tansen på barn med Cl, derfor vil vi at
de skal følge opp barna de førsre årene
og velge den beste kommunikasjonen for
hvert enkelr barn.

Gudmund Eikli, Statped
Statped hal- den besre kompetansen på
undervisningen av barn med Cl. Vi
vil møte foreldrene til barna så tidlig
som mulig og ha respekt for det valget
foreldrene treffer for barnet. I dag sier de
fleste foreldre som får døve barn ja til Cl,
men de stillet spørsmål ved tegnspråk.
Vi er ikke enige med BLF. Vi liker godt
NDFs og Ole Brumms syn: «ja takk,
begge delen> Vi har erfaring med at
ensidig taletrening går på bekostning av
helheten for barnet. Vi kan ikke skjønne
at det skal være farlig for barna med en
visuell kommunikasjonsform.
Vi har erfart at Rikshospitalet gir råd til
foreldrene som kolliderer med de rådene
vi gir. Vi tror ikke det finnes noen fors
kning som viser at tegnspråk er skade
lig for den talespråklige utviklingen.
At barn prater dårlig skyldes for dårlig
taletrening, og ikke at de har fått tilgang
til tegnspråk. Selv om Statped anbefaler
tospråklighet, så ervi åpen for å gi andre
tilbud også.
I Norge er det slik at foreldrene bestem
mer barnas valg, og Statped må respekte
re dette. Rikshospitalet er blant de beste
i verden på den medisinske kompetansen
rundt Cl, men når det gjelder pedago
gikk er Statped best.

Hanne Nøding, HLF
HLF er ikke imot tegnspråk, men vi
ønsker at de barna som velger talespråk
skal få et bedre tilbud. Hørselshemmedes
Landsforbund mener at foreldrene har tre
valg; bare talespråk, bare tegnspråk eller
kombinasjonen tegn og tale. Noen barn
kan klare seg godr med bare talespråk
slik mammaen til Jonas har fortalt.
Foreldre og ekspertisen på Rikshospita
ler skal velge det språket som er best for
barna. Vi er derfor ikke med på at «ja
takk, begge delen> er den beste løsningen

barna utvikler. Det er umulig å gi en
ptognose på hvordan det enkelte barn
vil utvikle seg. Hvorfor da ta sjansen på
å satse på bare ett språk? Det er en fare
for at barna ikke vil klare seg fullt ut i
samfunnet med bare talespråk. Derfor
ønsker jeg at vi ser tospråklighet som en
mulighet. Vi vet at tospråklighet er et
gode for barn som vokser opp med det.
Satser man på begge språkene kan barna
når de bur eldre selv velge hvilket språk
og miljø de til enhver tid vil delta i.

Hilde Holtsmark og Sonja Erlenkamp.

Tema: Cl og tospråklighet

Cecilie Dahl, mamma til Jonas
- Da Jonas ble født døv visste vi ingen
ting om døve og tegnspråk. Rikshos
pitalet anbefalte Cl, men understreket
at Cl ikke ville gi normal hørsel. Vi ble
ikke frarådet å bruke tegn, de sa aldri at
tegnspråk ville ødelegge den talespråklige
utviklingen. Vi gjorde selv valget at vi
ikke ville satse på tegnspråk, fordi vi ville
ha full fokus på talespråket og slippe å
bruke tid på å læte et nytt språk.
Vi har trent mye talespråk, men trenin
gen har vært leke- og lystbetont. Han ut
viklet fort ordforråd og enkle setninger,
noe som ga oss tro på at det vi drev med
var riktig_ Det er viktig at de som velger
talespråk for barna får intensiv oppføl
ging. Jonas har utviklet et bra talespråk,
han bruket språket i rolleleker med seg
selv og i samspill med andre barn.
Han kan ha problemer med å oppfatte
når vi er ute i støyende omgivelser og vi
bekymret oss for det mange sier om at
han skal bli utenfor i sosiale situasjoner
der mange er samlet, men foreløpig har
det gått bra.

Sonja Erlenkamp,
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Det er mye vi ikke vet om barn med Cl.
Det er stor variasjon i hvor godt talespråk

Paal Richard Peterson og Patrick Kermit.

kom kommunikasjonen raskt i gang. Jeg
ønsker ikke at andre skal få de samme
rådene som vi fikk. Vi har i ettettid
fått en medisinsk fotklaring på hvorfor
Kaja ikke kan få så stort utbyne av Cl
som både vi og legene ønsket. Nå ser vi
optimistisk fremover, men mener det må
satses på en tospråklig opplæring av barn
med Cl, da slipper man å stilles over-
for valget mellom enten talespråk eller
tegnspråk.



Tema: Cl og tospråklighet

Borghild Landsvik, Rikshospitalet
Rikshospitalet vil ikke tilbake til den
tiden da tegnspråk var forbudt i barne
hagene. Vi skal ikke være språkpoliti,
men være åpne for de mulighetene som
nnnes. Vi sier ikke at tegnspråk skader
den talespråklige utviklingen, men med
den hørselen som Cl barn får er det for
mange naturlig å bruke tegn og tale som
en alternativ kommunikasjonsform.
Tospråklighetsfilosofien kan fungere om
det er barnehager og skoler der mange
døve og sterkt tunghørte barn er samlet,
men slik er det ikke. De fleste barn bor
langt fra der tegnspråkkompetansen
finnes og det er vanskelig å lære seg norsk
tegnspråk. De fleste barna blir inkludert i
hjemmeskolen og der blir tospråklighets
modellen vanskelig. For mange av barna
kan det også fungere bare med talespråk.
Vi har behov for mangfold.

Patrick Kermit, NTNU
Rikshospitalet har en sterk faggruppe
knyttet til Cl-operasjonene på barn, og
selve Cl er et fantastisk hjelpemiddel
hvis det brukes riktig. Problemet med
Cl er at vi ikke kan forutse resultatet for
det enkelte barn. En tospråklig satsning
er et «føre var prinsipp" som gir srørre
trygghet enn å satse ensidig talespråklig
for senere å oppdage at man har gjort feil
valg. Derfor slutter jeg meg ril de som
snakker varmt for tospråkligheten norsk
tegnspråk og norsk tale- og skriftspråk.
I sin informasjon til foreldrene anbefaler
Rikshospitalet en talespråklig opplæring,
og bare hvis dette viser seg ikke å lykkes
mener de det vil være naturlig å anbefale
regnspråk eller tale med tegnstøtte.
Det betyr at foreldre er nødt til å velge.
Denne rådgivningen til foreldrene i
forbindelse med språkvalg har Rikshospi
talet innført uren å diskutere med andre
faggrupper. Hva slags signal gir vi et barn
med Cl dersom tegnspråk fremstilles
som «det andre» språket, det språket som
de nødt for å bruke om de ikke lykkes
med det første språket. Dette problemet
unngår vi ved en tospråklig tilnærming.
Når vi ikke vet sikkert hva som er det
beste språket for barna må vi velge det
som er tryggest.

Tone Viljugrein, Barneombudet
Barneombudet har de siste årene enga
sjert seg i spørsmål rundt barn som får

Cecilie Dahl og Borghild Landsvik.

CL Dette har vi gjort fordi vi har fått
henvendelser fra barn om dette spørs
målet. Barneombudet er uavhengig av
alle, vi skal jobbe for barnas beste. Vi har
samlet inn mye kunnskap om Cl. Vi ver
at Cl kan være et fantastisk hjelpemid
del, vi vet at mange barn lever godt med
Cl, men vi vet også om mange barn med
Cl som strever sosialt. Språk og kognitiv

Sagt
i debatten:

Sonja Erlenkamp
Vi mener ikke at foreldrene skal være
perfekte språkmodeller for sine barn. Vi
må skille mellom barn som får tegnspråk
som førstespråk og foreldre som får tegn
språk som andrespråk.

Borghild Landsvik
Jeg opplever at mange foreldre er fortvilet
over å måtte lære et nytt språk.
Det er vanskelig og tidkrevende, men jeg
vil ha bort den myten om at tegnspråk
ødelegger for talespråket.
Og den myten som sier at Rikshospitalet
fraråder foreldre å bruke tegnspråk til
barna.

Hilde Holtsmark
Vi snakker ikke bare om tegnspråk, men
om to språk. Vi lærer da andre fremmed
språk uten at vi behersker det som vårt
morsmåL

utvikling henger sammen. Psykisk helse
er knyttet til språk og sosial trivsel. Hva
med de barna som ikke får godt nok
urbytte av CI? Vi mener derfor det bør
satses videre både på Cl og tegnspråk. Vi
har et ansvar for at alle barn får delta i
samfunnslivet. Barneombudet er glad for
at alle parter nå har startet en dialog med
fokus på barnas beste.

Gudmund Eikli
Det er ingen som krever at foreldrene
skal beherske tegnspråk slik døve gjør
det, men tegnkommUllikasjon er viktig
for å få i gang en utvikling hos barna. Vi
bør ikke stille foreldrene overfor et valg
om enten eller, men råde de til å satse på
begge språkene.

Patrick Kermit
Alle nordmenn tror de behersker engelsk
så godt, helt til de reiser ril England og
møter en ærlig engelskmann. Cl er et
fantastisk hjelpemiddel, men treningen
i å utnytte Cl er like krevende som å
lære tegnspråk. Vi må erkjenne den store
fordelen tegnspråk fra første stund gis oss
i kommunikasjonen med barna.

Sonja Erlenkamp
Vi må se på tegnspråk som noe positivt
og ikke som noe som bare er til bry.
Mange hørende foreldre står i kø for
å lære babytegn til sine hørende barn,
likevel tror noen at tegnspråk er skadelig
for barnas språkurvikling.



Tema: Cl og tospråklighet

Cecilie Dahl
Jeg er ikke imot regnspråk, men tror ikke
at vår familie har tid og krefter til å lære
seg et nytt språk.

Paal Richard Peterson
Vi strever med å nå fram med vårt bud
skap om at de barna som velger tegn
språk også skal gis talespråk Det er ikke
slik at de som velger regnspråk bare vel
ger tegnspråk, det er alltid tospråklighe
ten tegnspråk og norsk. Nå ligger det et
forslag i Stortinget om at Rikshospitalet
skal gis status som et kompetansesenter
for barn med Cl. Vi er åpne for å disku
tere innhold i dette kompetansesenteret,
men vi vil også få uttrykke skepsis til at
et sykehus skal ha mer ansvar for barna.
Et sted sammenlignes cochleaimplanta
toperasjoner med hofreoperasjoner. Det
mener vi er misvisende. Når øret ikke
fungerer, får det konsekvenser for kom
munikasjonen med andre. Vi kjenner
svært få som kommuniserer med andre
med hoften sin.

Hanne Nøding
Vi så i NRK-programmet Brennpunkt at
en gutt med Cl bare fikk 6 timers taletre
ning for uken. Vi ønsker støtte for at
barna skal få den hjelpen de trenger for å
utvikle raiespråk.

Borghild Landsvik
Det var uheldig at Brennpunkt-pro
grammet hadde et negativt fokus på
tegnspråk, men samtidig viktig at vi kan
kjempe sammen for at kommunene gir
de ressursene som skal til for å gi barna
den oppfølgingen som kreves. Ellers vil
jeg si at Rikshospitalet har et godt samar
beid med Sratped.

Paal Richard Peterson
Håper i fremtiden at vi slutter med å
fremstille det som om de som velger
tegnspråk ikke også velger talespråk, vi
snakker om en tospråklig undervisning.

Sonja Erlenkamp
Jeg synes det var flott å høre mammaen
fortelle om utviklingen til Jonas, det
viser at Cl er et godt hjelpemiddel. Men
er det så vanskelig å lære norsk tegn
språk? Betyr det så mye hvor en bor? Det
skal finnes løsninger uansetr hvor man
bor i landet. Det kan ikke være riktig å

Gudmund Eikli og Tone ViLjugrein.

stille foreldrene overfor et valg og så skal
de neste årene vise om valget er feil eller
riktig.

Gudmund Eikli
HLF er uklare, skal barn som velger ett
språk få samme rettighet barn som barn
som velger to språk? Og hvorfor vil de at
Rikshospitalet skal bli kompetansesenter
for barn med CI? Hvorfor opprette noe
som vi allerede har? Mener HLF at Stat
ped gir et for dårlig tilbud ril barna?

Hanne Nøding
Nei, HLF er ikke misfornøyd med Stat
ped, de gir et godt tilbud med opplegget
"Hør mitt språb" men vi mener den
beste oppfølgingen av barna de første
to årene kan skje på Rikshospitalet. Da
kan det medisinske og det pedagogiske
forenes.

Patrick Kermit
Selvsagt skal Rikshospitalet følge opp det
tekniske, og det trenger de mer penger
til. Men her handler det om kognitiv,
sosial, pedagogisk kompetanse - og skal
det bygges opp på Rikshospitalet? Det er
merkelig at et slikt forslag blir sendr fra
HLF alene.

Paal Richard Peterson
NDF er positiv ril å støtte Rikshospitalet
i kravet om mer ressurser til det medi
sinske arbeidet rundt Cl. Men det skjer
på den betingelsen at man evner å se
helheten også når det gjelder den peda
gogiske og sosiale oppfølgingen av barna,
og at man ansetter folk som selv er døv /

tunghørt og har et helhetsperspektiv på
oppfølgingen. Døve har kompetanse på å
være døv og vil ha mye å tilføre foreldre
som får døve barn.

Debattleder Anne Bakken, Møller kom
petansesenter
kunne heve den livlige ordvekslingen
med å spille ballen over til HLF: Kanskje
de kan ta initiativet til en oppfølgings
konferanse, spurte hun.

Redaksjonell kommentar:
Rikshospitalet kommenterte ikke spørs
måler om hvorfor de vil ha status som
kompetansesenter for barn med Cl. På
mitt spørsmål til Borghild Landsvik etter
debatten kunne hun ikke svare på dette.
I tillegg til Landsvik deltok også Ole
Tveter fra teamet på Rikshospitalet på
dialogseminaret, men uten å være aktiv
i debatten. Men Døves Tidsskrift stiller
mer enn gjerne spalteplass til rådighet
om Rikshospitalet vil oppklare spørsmå
let.
Mange seminardelrakere uttrykte skuf
felse over at verken generalsekretær eller
forbundsleder i HLF var til stede på
konferansen. Det virker ikke helt realt
å sende en underordner ansatt til en
meningsutveksling der nettopp HLF
kanskje målbærer der mest avvikende
synet i debatten.



Trondheirnskoret

Inkludering og tegnsang
Av Ellen Lundereng (ellen.lundereng@ks-moller.no)

Barnekoret Kor læne i Trondheim ble etablert i 1999, som et initiativ mellom foreldre, lærere og
skoleadministrasjonen på Nyborg skole. På bakgrunn av gode erfaringer med sang og musikk i
arbeidet med elever med høretap ønsket vi å etablere et kortilbud «for alle».

Hvordan dette skulle gjennomføres ble
grundig diskutert i forkant. Organise
ringen og tilretteleggingen er fremdeles
et aktuelt tema på møter. Hva vil det si å
tilrettelegge et kor for alle? Vi har valgt
å benytte en musikkterapidefinisjon for
vår virksomhet: «Musikkterapi er bevisst
bruk av musikk for å oppnå bestemte
hensikten) (Ruud, 1990). Vår hensikt
er å tilrettelegge for et inkluderende
korfellesskap. Vi har benyttet følgende
definisjon for inkludering:
«Elevenes / koristenes egen opplevelse av
å være en del av et fellesskap» ( Lundereng
2003). Det betyr at gode opplevelser
er det mest vesentlige. For barn med
høretap i kor relateres gode opplevelser til
sosiale opplevelser og lydopplevelser

Om koret
Kor læne blir blant andre kor omtalr som
tegnkoret Kor læne. Koret er et frivillig
tilbud i etterkant av skoletida. Koret har
harr et stabilt medlemstall på mellom
70 og 100 kOl·ister i snan ti år. Koret
har korister fra 1.-7. trinn. Korøvelsen
organiseres i hovedsak to-delt, i aspirant
-og hovedkor. Aspirantene er fra 6-8 år,
og hovedkoristene fra 9-12 år. Av og til

benyttes storkor for at elevene skal opp
leve aldersblandingen og for å oppleve
fellesskapet. Koret har et stort repertoar.
Alt fra kjente barnesanger, kanon, sanger
som egner seg til spredt aldersgruppe, til
pop, rock og musicaler. Bruk av tegn gir
oss gode muligheter for å variere kore
ografien. Noen vers synges med sang og
instrumental, det kan være en kombi
nasjon av sang, tegn og instrumental,
eller også bare tegn og instrumental. Vi
benytter også tegnsolister.

Tegnsang er estetisk og spennende å se på
i tillegg til ar man åpner for andre men
nesker med hørerap og at de som publi
kum, kan få en god opplevelse gjennom
gode synsinntrykk. Vi har den senere
tiden hatt kontakt med døve eldre på en
avdeling ved et eldresenter i vårt nær
miljø. Det var stor spenning rundt det
første besøket. Ville de oppfatte tegnene
våre? Ville de ha utbytte av besøket vårt?
Vi ble meger godt mottatt! En av de eldre
reisre seg og holdt en rørende tale. Hun
hadde aldri trodd hun skulle få oppleve
besøk fra en hørende skole med så mange
barn som sang med tegn for henne. Flere
av barna felte tårer under talen hennes.
Vi måtte love å komme tilbake. Til jul
holder vi julekonsert for dem.

Tegnsang
Tegnsang betyr at man henter tegn fra
norsk tegnspråk og støtter opp teksten i
sanger, som en forsterkning til sangene.
Tegnsang i kor kan lette forståelsen og
sammenhengen i en sangtekst. I ril
legg er det visuelt vakkert å se på for et
publikum. Slik kan man også sammen
ligne tegnvisualisering med annen rype
koreogtafi.

I arbeid med barn og kor har sang og
bevegelse en naturlig sammenheng.
Tegnkommunikasjon gir muligheter for å
skape bevegelse i koret på en fin og mor
som måte. Vår erfaring er at koristene
liker det, synes der er morsomt, og at de
også lærer teksten bedre gjennom visuell
forsterkning.

Barn med høretap i kor
og tilrettelegging for tale
språklig utvikling
Atilrettelegge for talespråklig utvikling
for barn med høretap kan være en stor
utfordring. Lyd, rytme og bevegelse
(Bjørkvold,99) er viktige elementer. Al
lerede i 1916 påpekte Alexander Graham
Bell betydningen av sammenhengen
mellom språk, tale og rytme i arbeidet
med barn med høretap. Viktige elemen
ter er hastighet, trykk, pust-grupperinger
og pause. Et bevisst arbeid med sang kan
bidra til å fremme bevisstheten omkring
slike elementer. I kor kan dette skje på en
morsom og lystbetont måte.

Tegnsang i et helhetlig
perspektiv
Dirigentene i koret er de samme som
også har vært lærere for elevene med
høretap. Det er også pedagoger fra
skole og fritidsordningen som frigis for
å delta, fordi øvingen foregår innenfor
deres arbeidstid. Dette gir oss mulighet
for å ivareta det helhetlige perspektivet.
Jo Rere som er involvert i de samme
elevene jo bedre er det. Slik kan elevene
øve på de samme sangene på Rere arena.
Inkludering handler for oss i stor grad
om å lykkes gjennom mestringsopple
velser. Med voksne som kjenner elevene
godt, og som kan tilrettelegge for øving
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utenom kortida et muligheten for mest
ring større, på korarenaen.

Barn med høretap kan ha et problema
tisk forhold til egen stemme. Målet med
kor er derfor først og fremst å bli glad i
og trygg på sin egen stemme, og å få et
godt og helt forhold til seg selv (Grønlie,
1995). Anerkjennelse er et viktig begrep
som relateres til respekt, mangfold og
toleranse, der forskjellighet oppleves som
en styrke (Bae, 1991). Denne tanke
gangen gjelder på skolen, og i korfel
lesskapet. Barn med høretap kan ha
problemer med å høre hva de selv synger,
og kan derfor ha problemer med å treffe
de riktige tonene. Da er det viktig at det
er gode holdninger i kulturen. Dette
handler i like stor grad om å skape gode
holdninger hos de andre barna. Å drive
«et kor for alle» handler om holdningsar
beid og kulturbygging.

Koret har etter hvert blitt et viktig ledd i
inkluderingsarbeidet ved skolen og i nær
miljøet. Gjennom å gjøre skolens elever
på tvers av alle trinn kjent med tegn
kommunikasjon, synliggjøres elevene
med høretap på en positiv måte. Positiv
synliggjøring er et viktig ledd i arbeidet
med å inkludere.

Å høre dårlig kan bety både gode og dår
lige lydopplevelser. Å synge i kor kan slik
gi gode og dårlige erfaringer. Det er det
bare koristene selv som kan uttrykke (jf.
def. Inkludering).

Stemmen er nært knyttet til person
ligheten. Mange voksne med høretap
er skeptiske til sang på grunn av nega
tive opplevelser fra egen barndom. Det
hender vi får spørsmål fra voksne døve og
tunghørte som lurer på hvorfor vi synger
med tegn? Dette var et tema vi ønsket
å få belyst gjennom en debatt vi hadde
under en festival i Trondheim (Hearts in
Harmony,200S) .
For oss er det viktig at det er voksne som
er problematikken bevisst og som har
kunnskap om konsekvenser av et høretap
og kombinasjonen musikk og hørsel. For
en med høretap kan enkelte lyder opp
leves som vonde. Derfor lærer koristene
at de selv må si i fra om klanger eller
lyder som er ubehagelige. Åpenhet og
selvstendighet er viktige begreper i denne
sammenhengen.

Internasjonal inkludering
Juni 200S stod tre stolte solister med
høretap, på scenen i Olavshallen i Trond
heim. De var solister for en fullsatt sal.
Konserten var et ledd i en internasjonal
festival holdt i Trondheim, arrangert
av Kor læne. «Hearts in harmony» er et
prosjekt /stafettpinne som skal gå verden
rundt, og som startet i Paris for 2 år
siden. Stafetten skal ha fokus på inklude
ring av mennsker med ulike funksjons
hemninger i kor. Stafettpinnen ble gitt
oss etter at vi som gjester i Paris for to år
siden fortalte om tegnkor og barn med
høretap. Til festivalen inviterte vi et tysk
kor med døve og tunghørte ungdommer.

De synger ikke selv, men benytter tysk
tegnspråk til musikk. Det var en Bott
opplevelse. Ikke minst rørende var de
bånd som ble etablert mellom våre barn
og de tyske ungdommene. Eureca, en
tegnspråklig teatergruppe, var også med
på konserten.

Dette har for oss vært viktig brobyg
gingsarbeid. Det er et viktig ledd i inklu
derings og identitetsarbeid å tilrettelegge
for at barn med høretap kan møtes på en
akrivitetsarena.

Våre barn med høretap har uttrykt stolt
hetsfølelse i etterkant av festivalen. Noen
kommentar fra barna våre: «Alt dette
på grunn av meg, jeg er glad jeg hører
dårlig, det er bare derfor vi skal ha denne
festivalen! »

I dag tenker vi på hvordan vi kan
fortsette denne tankegangen om å skape
en brobyggingsarena for barn å unge
gjennom kOl·aktivitet. Vi har etablert et
samarbeid med AC Møller skole der vi
inviterer døve barn og unge, fra skolen
inn i skolekoret på Nyborg. Kanskje kan
dette bli starten på et brobyggingspro
sjekt der skolen kan være «knutepunkt»
for en arena der barn med høretap kan
møtes? Vi som jobber med barna ser at
dette er svært viktig arbeid, og at barna
mangler arena der de kan møtes om
fellesaktiviteter. Kanskje kan vi gjennom
dette arbeidet greie å skape en slik arena?
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NYTTFRANDF
Rikshospitalet som kompetansesenter?

Trine Skei Grande

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
arbeider for at Rikshospitalet skal bli
et kompetansesenter for barn med CL
Saken er tatt opp i Stortingets helse- og
omsorgskomite, som et såkalt Doku
ment 8 forslag, av to stortingspolitikere
fra KrF. NDF deltok på en høring om
saken i stortingskomiteen. I sin uttalelse
til Stortingets helse- og omsorgskomite
peker NDF blant annet på det positive
i at det blir økt oppmerksomhet rundt
barn med CL NDF håper at dette også
fører til økte ressurser, slik at Rikshos
pitalet uten tanke på konkurranse om

er stortingspolitiker for Venstre. Hun
valgte bort en slottsmiddag for å få en
kveld på Al folkehøyskole og kurssenter
for døve sammen med foreldre til døve
barn, døve ungdommer, tegnsptåkkon
sulenter og TDF-ansatte. Skei Grande er
saksordfører for stortingsmeldingen om
norske språk, som blant annet inkluderer
norsk tegnspråk. Stortingsmeldingen
vil bli behandlet av Stortinget i januar I
februar 2009 og som saksordføter er det
viktig for venstrepolitikeren å innhente
så mye kunnskap som mulig om de
språkene som tas opp i meldingen. Det
ble et verdifullt møte på Al med en
politiker som de siste årene har vært en

knappe bevilgninger kan operere barn
etter behov. Samtidig advarer NDF mot
et ensidig helse-/medisinperspektiv som
kan komme som følge av at mer vekt skal
legges på Rikshospitalets oppfølging.
Rikshospitalet er et sykehus. Mangel på
hørsel kan ikke sammenlignes med hvil
ken som helst sykdom eller skade, fordi
mangel på hørsel får andre konsekvenser
enn for eksempel alvorlige smerter i
hoften. Kan man ikke høre, er det kom
munikasjonen med andre som får lide.
Mangel på hørsel kan derfor i mye større
grad enn andre mangler få pedagogiske,

varm talskvinne for å heve statusen for
norsk tegnspråk. Det kan nok glede de
mange som deltok på demonstrasjonen
for tegnspråk i Oslo 3. november i fjor
at Trine Skei Gtande mente den gjorde
et meget sterkt inntrykk på politikere fra
alle partier og at den påvirket politikerne
i deres syn på norsk tegnspråk. På bildet
ser vi Trine Skei Grande i midten, til
venstre for henne er tegnspråktolkene
Line Beate Tveit og Torill Ringsø - vi
dere ser vi med ryggen til Patrick Kermit,
Arnfinn Vonen, Paal Richard Peterson,
delvis skjult Sonja Myhre Holten og
Toralf Ringsø - videre Sonja Erlenkamp
og Maria Andersen.

sosiale og kognitive konsekvenser. NDF
er derfor bekymret når HLF sammen
ligner cochleaimplantatoperasjoner med
hofteoperasjoner.
Vi gjengir konklusjonen i budskapet fra
NDF til helsepolitikerne. Hele uttalelsen
kan leses på www.deafnet.no

NDF er glade for at det nå ser ut til å bli
økt fokus på barn med cochleaimplantar.
Dette økte fokuset må ikke brukes til
å skape ressurskamp mellom «de som
velger tegnspråk» og «de som velger
talespråk». Ingen av dem som velger
tegnspråk velger utelukkende tegnspråk,
men tospråkligheten tegnspråk og norsk
tale- og skriftspråk. Alle barn med Cl
har behov for økte ressurser til tale- og
lyttetrening, enten tegnspråk er med på
lasset eller ikke. Vi respekterer at det
velges forskjellig.
Vår mening er at så lenge det er usikkert
hvem som får god effekt av operasjonen,
og hvem som ikke får det, bør et helhets
perspektiv legges til grunn for oppfølgin
gen av barn med CL Helhetsperspektivet
betyr å åpne for alle språk og la barna
selv få avgjøre, ved sin kommunikative
praksis, hvilket språk som er deres. Det
betyr at talespråk gjerne må bli barnets
eneste språk dersom operasjonen blir så
vellykket at dette tillates, etter at det har
vært god og tett oppfølging av barnet slik
at omgivelsene ser at kommunikasjonen
fungerer.
Vi mener at å etablere en nytt kompe
tansesenter på Rikshospitalet er et stort
skritt som må utredes nærmere før det
vedtas endelig. På hvilket grunnlag skal
dette eksistere, hvilken rolle skal det ha i
forhold til Statped, og hvilken ideologisk
plattform skal det hvile på? Det anbefales
sterkt å innhente synspunktet fra fagfolk
i pedagogiske og psykologiske miljøer før
vedtak fattes.

Vi vil igjen få understreke at vi med våre
kritiske bemerkninger ikke ønsker å øde
legge for intensjonen om økte ressurser til
disse barna. Vi er overbeviste om at alle
vi som jobber innenfor dette feltet ønsker
barnas beste og at vi kun er uenige om
veien til målet, ikke målet i seg selv.
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Mer tegnspråk og tekst på NRK og TV2
NDF har løpende kontakt både med NRK og TV2 .i spørsmål anpående bruk av tegnspråk o~

teksting av programmer i de to kanalene. Det er velmgen spørsmal som opptar medlemmene l

NDF mer enn tilgang til TV-programmer.

TV2s rådgiver Øystein Rygg Hansen
svarer slik på vårt spørsmål om ikke flere
programmer kan tekstes, de beviste jo
at de kan klare det i Senkveldprogram
met der generalsekretær Paal Richard
Peterson var gjest.
- TV2 har selvsagt forståelse for ønsket
om mer teksting, og vi har fått henven
delser spesielt om programmene Tors
dagsklubben og Senkveld. De to nevnte
programmene spilles inn kvelden før sen
ding og blir deretter redigert hos eksterne
produksjonsselskaper selve sendedagen.
Denne redigeringen foregår ofte langt
utover dagen og av hensyn til kvalitet og
akrualitet vil vi ikke endre disse rutinene.
Programmene blir ofte overspilt TV2
bare få timer før sending. Da vil det som
regel være praktisk umulig å få tekstet
dem på så kort tid. Det er ikke bare selve
tekstingen som tar tid her, det skal også
spilles over en egen kopi av programmet
til teksterne. I mange tilfeller er det fak
tisk utfordrende nok å få klargjort disse
programmene for sending uten tekst. Vi
kan nevne som et eksempel at forrige
ukes Torsdagsklubben kom TV2 i hende
bare en drøy time før sending.
- Kan ikke programmene ferdiggjøres
tidligere slik at det blir bedre tid til å
legge på tekst?
- Vi har konkludert med at dette ikke er
mulig uten å gå på akkord med kravene
til aktualitet og kvalitet. At vi klarte
å tekste Senkveld da døveforbundets
generalsekretær var gjest, skyldes at alle
vanlige rutiner og frister var tilsidesatt på
en måte vi rett og slett ikke kan gjøre til
normalen.
- Konsesjonsvilkårene sier at programmer
mellom kl 18 og 22 skal tekstes, men det
betyr jo ikke at det er forbudt for dere å
tekste etter kl 22 også.
- Dette er dels et kostnadsspørsmål og
dels et spørsmål om hva som er praktisk
mulig. TV 2 tekster i dag nye norske
dramaproduksjoner og dokumentarer
som sendes utenfor det tidsrommet
konsesjonen pålegger oss. I motsetning
til hva tilfellet er for Senkveld og Tors-

dagsklubben, lar dette seg gjøre innenfor
rimelighetens grenser og uten at vi må gå
på akkord med de kvalitetskrav vi stiller
til et TV 2-program, avslutter Øystein
Rygg Haanæs.

Også NRK er fullt innforstått med
at NDF ønsker at alle programmene
som sendes skal være tilgjengelig for
døve. NDF var nylig på møte i NRK
for å diskutere programmer for døve
og tilgjengelighet på det eksisterende
programtilbudet. NRK har store fore
ventinger til talegjenkjenningsprosjektet,
der talespråk oversettes til teksting på
skjermen. En gjenforteller skal sitte i et
lydtett rom og fortelle det som blir sagt i
programmet. Teknologiske løsninger skal
oppfatte det talte ord og omforme det til
korrekt tekst. Dette prosjektet kan bli en
revolusjon for tilgjengelighet dersom det
er vellykket.
Når det gjelder tegnspråklige program
mer var NRK mer skeptisk. De så heller

at man fikk Aere gode programmer
som også var tilgjengelig for døve. Det
var viktig for NRK å få programmer
som bygger forståelse for de forskjellige
gruppene i samfunnet, fremfor å lage
smale programmer kun for en og en
gruppe. NRK var positive til ideer som
gjør de smale programmene mer brede.
Et program som kan gi folk flest en
forståelse av hva vil si å være døv. Andre
ting som ble diskutert var muligheten for
økt teksting, økt sendetid for tegnspråk,
mulighet for at å få flere programmer blir
tegnspråktolket og ikke minst enda bedre
tegnspråksprogrammer for barn.

Døves Kulturdager 2009
Neste år var det ingen døveforeningen
som ville påta seg å arrangere Døves
Kulturdager. Forbundsstyret har der
for bestemt at man i stedet skal prøve
en sommerfestival på Al 12. - 15.
august, i samarbeid med Al folkehøy
skole og kurssenter for døve. Sett kryss
i almanakken allerede nå. Vi kommer
tilbake med flere opplysninger senere.

9/2008 0l1edlemsblad for N,grges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT 33



SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Internasjonal bowling i Trondheim

I midten de to beste norske kvinnene, Ine Lorentzen og Trude Nilsen,
flankert av de to beste fra Sverige.

Fra venstre Raimo Parkkinen, Kjell Danielsen, FlemmingJensen og Asle
Karlsen.

Trondheim Døves Idrettslag har markert 100 års jubileet med en internasjonal bowlingturne
ring, med deltakere fra Finland, Sverige, Danmark, Tsjekkia og selvfølgelig Norge. Til sammen
deltok 42 spillere fra 12 klubber.

Single, 6 serier, AM.
Ine Lorentzen, Oslo, vant kvinneklassen
med 1127 poeng. Trude Nilsen, Trond
heim, ble nr 2, et fint comeback etter 7
måneders pause. På plassen etter fulgte
Ann Cathrin Larsen, Oslo. I herreklas
sen gikk Christian Radoor fra Odense
Tenpins 94 til topps. Dansken klarte
1320 poeng og ble selv overrasket over
triumfen. Han roste de gode banene.
Storfavoritten Raimo Parkkinen, Finland
måtte nøye seg med 2. plass med 1277
poeng, mens drammenseren Bjarne Gun
nerud knep 3. plassen med 1184 poeng.

Double, 6 serier, AM.
Marita SundelI, IK Hephata - Sverige
klarte ny personlig rekord med 275
poeng. For prestasjonen fikk hu en trøye
fra bowlinghallen. Hun spilte sammen
med Irene Ryden, men det svenske paret
måtte se seg slått av Oslo Ine Lorentzen
og Ann Carhrin Larsen.

I herreklassen seiret Jønkøping-paret
Lars-Erik Carlsson og Emil Dahlstrøm
med 2425 poeng, foran danskene
Tommy Bisgaard og Christian Radoor
med 2374 poeng. På tredjeplass kom
Kjell Danilesen og Bjarne Gunnerud fra
Drammen med 2353 poeng.

Stegfinale
De 16 beste herrene og de 8 beste kvin
nene spilre stegfinale. Etter første runde
ledet Kjell Danielsen foran Flemming
Jensen, Danmark og Raimo Parkkinen.
De 8 beste spillerne gikk videre til kvart
finalen.
Blant kvinnene ledet Ine Lorentzen foran
Marita SundeIl, Irene Ryden og Trude
Nilsen. Trude Nilsen spilte svakt i be
gynnelsen, men spilte seg opp etter hvert.
Hun gikk videre med bare 2 poeng mer
enn Ann Cathrin Larsen. Sror jubel blant
vertskapet i Trondheim for at dere egen
spiller gikk videre.

Etter neste runde ledet Kjell Danielsen
foran Raimo Parkkinen og Flemming
Jensen og Asle Karlsen. Raimo Parkki
nen og Flemming Jensen hadde samme
poeng, men Raimo har 24 strike mens
Flemming Jensen 23 strike. Spenning til
siste kast!

Trude Nilsen beseiret Irene Ryden, men
tapte for Marita Sundell- dermed 3.
plass til hjemmeyndlingen.

Marita Sundell møtte Ine Lorentzen i
kampen om seieren. Man spiller 2 serier
og den som får flest poeng er vinner. Det
ble Ine Lorentzen med 222 poeng. Hun
befestet sin posisjon som Norges klart
beste kvinnelige bowlingspiller.

I herreklassen ble det en jevn kamp mel
lom Asle Karlsen og Flemming Jensen,
men Jensen trakk til slutt det lengste
strået. Dermed møtte Jensen i neste
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kamp den stetke finnen Raimo Parkki
nen. Og nå var det Jensen som måtte bite
i gtesset, eller hete det "bite i bowling
kulen»?

I siste og avgjørende kamp om seieren
møtte finnen Notges beste spiller i turne
ringen, Kjell Danielsen. Det ble en tøff

Sport

kamp. En skikkelig thriller. Danielsen
ledet etter første serie, men Parkkinen
tok igjen ledelsen og til slutt vant nord
mannen med bare ett poeng!

Turneringsleder Jan Erik 0ie sa i en
kommentar at han var imponert over
nivået på de beste spillerne. Samtidig

var han glad for at de som tapte beholdt
humøret.
De Reste herrene hadde et gjennomsnitt
fra 180 poeng oppover til All events.
Noen hadde gjennomsnitt på over 200
poeng. Noen av kvinnene hadde et gjen
nomsnitt på over 170 poeng oppover til
All events.

Ole Theodor ett år eldre,
Ole Theodor Sponberg har
deltatt i friidretts NM for
veteraner i Tønsberg.
Han vant stavhopp med 3,80
meter. Han stiller i klassen
40 - 44 år, og noen yngre
veteraner i klassen 35 - 39
år prøvde å slå ham, men
de måtte alle gi seg på 3,70
meter.

Ole Theodor startet på 3,00 meter og
hoppet lett over alle høydene: 3,30 
3,40 - 3,60 - 3,70. Seiershoppet 3,80
gikk på andre forsøket. Har ikke trent
skikkelig og var litt redd at jeg kunne få
strekk, men ingen skjedde. Han forsøkte
seg også på 4,03, som er mesterskaps
rekord for 40 - 40 årsklasse, men den
ble for høyt for ham på grunn av for
liten stavlengde og bøyelighet. Tønsberg
friidrettsklubb har lovet å kjøpe en ny
stav til vår gamle mester slik at han neste
år kan hoppe enda høyere i neste store
mål, som er NM innendørs for veteraner
til vinteren.

men
like sprek!

Til alle døveidrettslagene!

Vi må redde døveidretten

Ta som første skritt kontakt med idretts
kretsen på hjemstedet og legg fram alt
som er skrevet om døveidretten i døves
medier. Når de fåt dette på sine bord,
må de ta saken opp på sine agendaer og
saksbehandles. Det vil alltid være noen
kloke hoder som vil se døveidretten
fra døves side og dermed sende signa-

ler videre til idrettsforbundet. Hvis vi
opprettholder press på denne måten,
er det større håp om å få en dialog og
kontakt med Norges Idrettsforbund i
målsetningen med å få vår kjære idrett
i våre hender igjen. Visjonen med inte
greringen er god, men, den gavner ikke
vår døveidrett. Derfor, legg press på
idrettskretsene.

Johnny Olsen, Hamar Døves Idrettslag

Futsalmesterskapet
Døvemesterskapet i futsal arrange
res i Tønsberg fredag 30. januar til
søndag 1. februar 2009.

Futsalmesterskapet er det største
idrettsarrangementet for døve og
samler ca 200 aktive og et stort til
skuerantall. Kanskje tar du turen til
Vestfold og heier på ditt favorittlag!
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I{ongress i Det europeiske døve
idrettsforbundet (EDSO)

Fra venstre: Edvard Rundhaug, Astri Garaguso, Knut Bjarne Kjøde, Odd
Landehagen, Siv Fosshaug og Bjørn Røine.

Av Bjørn Røine

Edvard Rundhaug og Astri Garaguso var Norges Døveidrettslitvalgs representanter til EDSO
kongressen i Bratislava, Slovakia, i september. I tillegg deltok Bjørn Røine som styremedlem i
EDSO.

Frankrikes Isabelie Malaurie fortsettes
som president ut perioden, til 2010, selv
om Frankrike er midlertidig utestengt av
ICSD (Verdensforbundet for døveidrett)
på grunn av omorganisering. Bjørn
Røine ble gjenvalgt som visepresident
for samme periode, ellers består styret av
Dogan 0zdemir, Tyrkia, Ioannis Stoufis,
Hellas, Guido Zanecchia, Italia og Ota
Pansky, Tsjekkia.

Før kongressen hadde deltakerne
workshop der man diskuterte EDSOs
statuetter, som senere ble vedtatt på selve
kongressen.
Fra kongressen i 2010 blir det en ny
valgordning, der styret velges for 4 år,
altså en følger den samme ordningen som
ICSD.

leSD med ny struktur
ICSD president Donaida Ammons infor
merte om den nye struktur- og organisa
sjonsreform i verdensforbundet, tittel
navn på organisasjon og støtteordninger.
Informasjonen ble tydelig fremlagt og
ble stort sett enstemmig støttet til videre
arbeid. Den endelige godkjenningen
skjer i ICSD kongress i Taipei i septem
ber 2009.

Representant fra Norge til organisasjons
reformen ble Edvard Rundhaug og Bjørn
Røine.

EDsa 25 års jubileum
Knut Bjarne Kjøde og Odd Landehagen
var invitert til EDSOs jubileum. Alle
EDSO tidligere styremedlemmer pluss
noen tekniske delegert var invitert. Odd
var styremedlem i EDSO i perioden
1987 - 1990.
Knut Bjarne fikk en utmerkelse for hans
langvarige og trofaste tjenester som
teknisk delegert i langrenn. 14 personer
i EDSO styret og tekniske delegerte fikk
utmerkelse for lange tillitsverv. Norges
venn, svenske og tidligere EDSO presi
dent Lennart Edvall kunne ikke komme
fordi han var utsatt for trafikkulykke like
før jubileumet.

Skandale
Etter EDSO kongressen ble president
Isabelle Malaurie veske stjålet fra spise
salen. Pass, penger, id-kort og flybillet
ter, alt ble borte - til tross for at det bare
var døve representanter i spisesalen og
strenge sikkerhetsvakter på hotellet. Pass
ble senere funnet på jernbanestasjonen og
levert til den franske ambassaden.

Slovakias Deaflympicskomite var vert
skap for hele oppholdet og spanderte 5
dager med flott hotell og flyreiser for alle
representanter. President Jaromir Ruda
fra Slovakia Deaflympicskomite var ikke
å se under hele oppholdet.
På siste dag fikk vi den sjokkmeldin-
gen at han er ettersøkt av politiet, og at
idrettsforbundets hus er beslaglagt av
politiet. oen dager senere ble Ruda
arrestert av politiet. Han er tiltalt fot
økonomisk misbrukr av 1,6 millioner
euro. Media på internett, aviser og TV
omtalte saken som en stor skandale. Trist
for slovakisk døveidrett.

Vi spør oss selv: Om to år skal Slovakia
arrangere Vinter Deaflympics. Vil de
klare å gjennomføre det?

EDSO hadde sendt 4 pakker med
jubileumsminnemerker til alle land og
inviterte gjester, men fordi det slovakiske
idrettsforbundets hus var stengt kom
de ikke til rette. På samme måte ble
gallafesten i Slovakias nasjonal teater
avlyst på grunn av manglende betaling.
Heldigvis klarte EDSO å omorganisere
slik at tilstelningen ble gjennomført på
en grei måte.
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Dette er Norges Døveidretts
utvalg (NDI)
Sammensetningen av NDI er endelig
komplett og innstilt for godkjenning av
idrettsstyret i løpet av nov/des. Utvalget
består av følgende: Leder Edvard Rund
haug, Bergen, nesteleder Bjørn Røine,
Oslo, styremedlemmer Irene Korstad,
Trondheim, Astri Garaguso, Stavan-
ger, Gunnar Hansen, Bergen (Øyvind
Madsen trakk seg i sommer). Disse deltar
også på styremøtene: Stein Etik Wrold
sen, Norges Bowlingforbund og John
Erik Johannessen, Norges Fotballfor
bunds døveutvalg.
Sekretær er Mads Andreassen, fra
administrasjon i Norges Idrettsforbund.
Fra Norges Idrettsforbunds styre deltar
visepresident Odd-Roar Thoresen.

Deaflyrnpics 2009 i Taipei
Handlingsplanen for Deaflympics 2009
er sendt til aktuelle særforbundene som
har døveidrett på programmer. Særfor
bundene vil komme med tilbakemelding
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og innstilling av kandidater. Det er for
ventet at NDI hat de første innstillingene
fra særforbundene innen 10. november.
Det blir flere runder for nye vurderinger
av kandidatene i løpet av 2009. NDI har
fått en ny frist til 1. juni 2009 når det
gjelder påmelding av kvinnelag i fotball.
Det betyr at NDI kanskje vil vurdere
kvinnefotball på nytt ved en nærmere
avklaring rundt kriteriekrav og uttalelse
fra Norges Fotballforbund, da situasjo
nen kan være annerledes nå enn i som
mer. Forhåpentligvis vil denne saken bli
avklart rundt nyttår om damefotballen
har en sjanse til å vise sine kvaliteter før

DI gjør en eventuell endelig innstilling
av laget til Deaflympics neste sommer.

Befaringstur i Taipei
(Deaflyrnpics)
Edvard Rundhaug og Bjørn Røine skal
reise til Taipei 15.-22. november for
befaring i forbindelse med Deaflympics
2009. Det skal de sjekke konkurranse
og treningsbaner, vurdere hoteller, ha

møte med arrangøren og bli bedre kjent
med Taipei med tanke på mat og klima
etc.

Døveidrettsprosjekt
Norge - Madagaskar
Rune Anda har tatt opp tanken om et
mulig døveidrettsprosjekt mellom Norge
og Madagaskar. NDI sender brevet
videre til Norges Idrettsforbund og
Norges Fotballforbund for å se om det
finnes midler som kan brukes i en slik
sammenheng.

Handlingsplan
og budsjett 2008-2011
Det arbeides med en egen handlingsplan
for NDI med visjon, mål og tiltak som
vi ønsker å få gjennomført i løpet av
perioden 2008-2011. Der inngår også et
nærmere samarbeid med særforbundene.

Likevel kvinnelag i Deaflympics?
Av John Erik Johannessen, leder av Norges Fotballforbunds døveutvalg.

Norges Fotballforbunds døveutvalg
ønsker å presisere innlegget skrevet av
Johnny Olsen i forrige Døves Tidsskrift.
Norges Fotballforbund har ikke utar
beidet kriterier som legges til grunn for
vurdering av deltakelse til Deaflympics.

Det er Norges Døveidrettsutvalg som
setter kriterier for hvilke krav som må
oppfylles for å delta i Deaflympics, og
vurderinger blir også foretatt av dem.

Men, toget er ennå ikke gått for kvin
nelandslaget. Vi har fått ny informasjon
fra arrangøren at det er påmeldt 7 lag.
Kvoten kan fylles opp med inntil 16 lag,
og det betyr at det fortsatt er en mulig
het for andre land som ikke har meldt
seg på.

Den nye påmeldingsfristen er 1. juni
2009. De syv landene som allerede har
meldt seg på er Danmark, Tyskland,

Storbritannia, Japan, Russland, Sør
Afrika og USA.

Det betyr at vi har 7 måneder på oss før
påmeldingsfristen går ut, og det betyr at
damelaget faktisk har en ny mulighet til
å gjøre sine forberedelser mot Deaflym
pics. Norges Fotballforbunds døveut
valgs innstilling om kvinnelandslagets
deltakelse til Deaflympics er allerede
overlevert Norges Døveiclrettsutvalg.

Og kvinnelandslaget er allerede i gang
med sine planer for samlinger, oppføl
ging av spillere og treningskamper i
løpet av høsten 2008 / våren og som
meren 2009.

Det betyr treningssamlinger, delta~

kelse i Skandinavia Cup i Danmark, og
det vurderes en privatlandskamp mot
England, pluss trenasjonersrurnering i
Tyskland 22. - 26. juli.

Disse planene gir stor motivasjon blant
spillerne til å oppnå sine ambisjoner
om å delta i Deaflympics for Norge i
september neste år.

Vi har gjennomgått et generasjonsskifte
på kvinnelandslaget, der flere jenter
nå begynner med fotball i ung alder.
I tillegg er det langt flere som spiller
seriekamper for sine hørende klubber på
Il-lag.

Dette betyr økende kamperfaring blant
spillerne. Vi ser et stort utviklingspoten
sial i laget. Det er den store forskjellen i
forhold til kvinnelandslaget anno 2005
som deltok i Deaflympics i Melbourne.

Norges Døveidrettsutvalg vil se hva
kvinnelandslaget får til på sine kamper
og treningssamlinger, før de gjør en
vurdering for deltakelse i Deaflympics i
Taiwan.
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Lynx™ MiniVib,
den enkle løsningen

• Liten og diskret
• Mottar varsling fra 4 ulike kilder
• Både vibrator og lyssymboler
• Sikkerhet 24 timer i døgnet
• Tåler vann og er robust
• Enkel i bruk
• Lades hvert 4. døgn
• Er kompatibelt med DanAlert

produkter

Lynx™ Tactum,
den optimale løsningen

• Mottar varsling fra inntil 7 ulike kilder
• Inntil 100 m rekkevidde
• Både vibrator og lyssymboler
• Kan skreddersys til den enkeltes behov

på arbeidsplassen og hjemme
• Varsler både individuelt og felles
• Tåler vanns]:>rut og er robust

&:kcl i bruk
• Er kompatibelt med Da,pA,lert

produkter

Vestfold Audio AS
Vesterøyveien 196,3234 Sandefjord
Tlf: 33 47 33 47 Fax: 33 47 33 45
e-post: vestfoldaudio@online.no

www.vestfoldaudio.no

Kan varsle med lyd og
lys i tillegg til vibrasjon.

Liten og hendig fasong.

Meget kraftig vibrasjon.

Tydelige symboler.

FlexiBlink Lommevibrator

JUNIOR

Ladbar. Robust.

Den første torsdag
i hver måned:

Voksenprogram

www.dovesmedia.no

Hver mandag kl 17.25:
Barneprogram

Husk «Tid for tegn»
NRK1
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Send SMS fil
417 16 119
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Meld deg inn på naf.no

HEI ALLE SAMMEN

Slik gjør du
Du sender SMS til (+47) 417 16 119.

rnfor~jonviryp~ørnker~er.

• Ditt medlemsnummer i NAF

• Hvor du befinner deg

• Registreringsnummer
• Hva er årsaken til at du trenger veihjelp
Du vil så få svar via SMS med informasjon om forventet

oppmøtetid osv.

Som NAF-medlem rar du tilgang til en rekke andre

medlemsfordeler som gir deg et tryggere og mer

økonomisk bilhold. På naf.no kan du lese mer.

Jeg er Frittstående Hudpleiekonsulent.
Jeg kan holde gratis hudpleiekurs eller make-up kurs hjemme hos dere. Her vil du lære hvordan
man tar vare på huden og hvordan man kan legge på make-upen. Om du ønsker å vite hvilket
merke jeg har og eventuelt ønsker å ha kurs hjemme hos deg, så kan jeg kontaktes på:

Sms: 971 66302
Mail: monicaI71@hotmail.com

Jeg vet at du/dere vil synes det er kjempekjekt.

Ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hi/sen
Monica Lone Madsen

Har du tittet på alle de fine produktene
NDF selger?

Kopper, t-trøyer, caps, ryggsekk, vase,
jubileumsbok og mye mer.

Se på www.deafnet.no
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