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Retten til teksting og tegn
språktolking må lovfestes
l.januar ble «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne»
- eller bare «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven» som den kalles til daglig - innført
i Norge. Loven sier at det er forbudt å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne.

Målet med loven er at
døve skal få tilgang til
de goder som andre
borgere nyter godt av.

Vi mener selvsagr at døve er en språklig og kulturell
minoritetsgruppe. Men i noen situasjoner gjør sam
funnets barrierer at døve blir funksjonshemmede. Det
er mulig å være begge deler.

Målet med loven er å fremme likestilling og likeverd.
Alle skal sikres samme muligheter og rettigheter for
samfunnsdeltakelse.

Da loven ble vedtatt på Stortinget var man klar over
at loven ikke var god nok. Blant annet tok den ikke
tilstrekkelig hensyn til å bedre døves situasjon i
samfunnet. Politikerne hadde to
valg: 1: Utsette loven. 2: Vedta den,
men med mulighet for å innlemme
tilgang til informasjon, varer og
tjenester senere. Av hensyn til andre
grupper med funksjonsnedsettelse
ble loven vedtatt, ikke minst av
hensyn til bevegelseshemmede.
Leser man loven blir det tydelig at
det først og fremst er interessene til
de med fysisk funksjonshemning som er ivaretatt.

Det er utmerket at kinoene etter loven må ha lokaler
der rullestolbrukere enkelt kan kommer inn og lett
kan finne gode plasser. Men likestilling dreier seg ikke
bare om å tilrettelegge bygningene fysisk. Like viktig
må det være at filmene som vises er tilgjengelig for
den store gruppen som hører for dårlig til å oppfatte
talespråket i filmene.

Helge Herland
redaktør

Derfor har NDF blant annet krevd at følgende skal
innarbeides i loven:

• Alle filmer skal tekstes.
• Alle tv-programmer skal tekstes / tegnspråktolkes.
• Døve har rett til tolk ved behov.

Hvis noen bryter dette er det lovbrudd som skal straf
fes.

Målet med loven er at døve skal få tilgang til de goder
som andre borgere nyter godt av. Derfor har NDF

krevd at all informasjon som gis
over høyttaler i samfunnet også skal
gis på billedskjerm. NDF krever
også at alle som jobber i sørvisnæ
ringene skal lære seg det norske
enhåndsalfabetet.

Vi forventer at Stortinget tar
hensyn til de kravene NDF har
ftemmet. Om de ikke gjør det

handler de i strid med FN konvensjonen om funk
sjonshemmedes rettigheter. De handler i strid med
formålet med loven. Det er diskriminering av døve
om den lovgivende forsamling ikke vedtar tilleggspa
ragrafer i «Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven»
som inkluderer døve. Vårt største politiske parti går til
Stortingsvalget under slagordet «Alle skal med».

I denne saken kan de gjøre ord til handling.
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Psykisk helse

Nordisk selllinar
om døvhet og psykisk helse
helge.herland@doveforbundet.no

- Vi hadde regnet med 50 deltakere, 10 fra hvert av de nordiske landene - men interessen for å delta
på seminaret har vært· så stor at vi nå er 120 deltakere samlet, sa blant annet forbundsleder Hanne
B. Kvitvær i NDF ved åpningen av den nordiske konferansen om døvhet og psykisk helse.

Over 100 deltakere var medpå det nordiske seminaret om psykisk helse, som ble arrangert i Oslo i slutten av januar.

At det ble ny deltakerrekord skyldtes i
stor grad at Signo og Nasjonalt senter
for hørsel og psykisk helse (NSHP)
deltok med mange av sine ansatte. De
to institusjonene var sammen med NDF
vertSkap for seminaret, som også hadde
god deltakelse fra Finland, Svetige og
Danmark.

Fem ulike skjebner
Konferansen gikk over to dager i en lys
og fin møtesal på Gaustad. Hele første

dag ble ledet av psykolog Neil Glick
man fra USA. Han har jobbet med
døve i 30 år. Han åpnet med å fortelle
flere konkrete historier om hvordan
noen døve med psykiske sykdommer
hadde blitt møtt av helsevesenet i USA.
Historiene er nok ikke spesielle for USA,
trolig kan vi finne liknende tilfeller her
i landet. Han fortalte blant annet om
døve som blir innlagt på sykehus uten at
de ansatte på sykehuset har kunnskaper
om døves kommunikasjonssituasjon eller

kjennskap til tolketjenesten, og at den
eneste behandlingen derfor ofte bare blir
medisinering. Døve blir neddopet. Om
døve som blir fastlåst med reimer slik at
de da også blir fratatt muligheten til å
bruke tegnspråk. Glickmanns poeng var
at døve trenger behandling av fagfolk
som fullt ut kan kommunisere med dem.
Mange hørende innbiller seg at bare man
har tolk til stede så løses alle kommuni
kasjonsproblemer, sa han. Og fonsatte:
Men, for det første er mangelen på
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Psykisk helse

egen avdeling som behandler døve er det
viktig å formidle til pasientene at her er
ditt språk det normale, vi forstår deg!
Det har vist seg at profesjonelle døve med
gode relasjonskunnskaper har nådd frem
til pasienter der mange andre mer erfarne
terapemer ikke har lykkes.
Vi mener at hvis vi har en fullgod kom
munikasjon med pasientene så kan vi re
dusere mye på bruken av medisiner. For
mange psykisk syke i USA er dessverre
medisiner det eneste verktøyet, sa Neil
Glickman blant annet i sin forelesning
som i stor grad dreide seg om døve med
alvorlige psykiske lidelser.

Arrangementkomiteen samlet, fra venstre Sissel Gjøen og Paal Richard Peterson, fra NDF, Astrid
Sundfra Signo og disse fra NSHP: Kristin B. Kjærgård, Hege Saltnes, Maj Volden og Beate Øhre.

Neil Glickmann på talerstolen, med svensk tolk helt til høyre, så den norske tolken Marianne
Michelet, finsk tolk og helt til venstre den danske tolken.

To døve psykologer
Forelesningene andre dag lå på et litt an
net plan. De to danske psykologene Lone
Abild Gerhardt og Ditte Gaarde, som
begge er døve, fokuserte mye på hvordan
det er å jobbe som profesjonelle behand
lere for døve pasienter. De problemati
serer det faktum at de både vil og kan.

Men er dette ensbetydende med at man
skal yte 100 prosent hele tiden som for
å bevise at man kan. Eller er kanskje 75
prosent ytelse nok og det å ta vare på seg
selv like viktig.
Ditte var opptatt av hvorfor man hele
tiden skal sammenlignes med hørende,
hvorfor er det viktig å skrive perfekt
dansk osv. Vi burde heller fokusere på
den merkompetansen vi har på andre
områder, mente hun.
På arbeidsplasser med både døve og
hørende ansatte har de døve ansatte
ofte roller som brobyggere, rollemodel
ler, kulturformidler og tolker, sa de to
danskene. En undersøkelse i Danmark
viste at døve hurtigere ble utbrent enn
sine hørende kollegaer. Kanskje skyldes
det at døve påtar seg for mye, kanskje bør

De danske foreleserne Ditte Gaarde til høyre og
Lone Abitd Gerhardt.

Vi trenger
kommunikasjonseksperter
Han mener at for å samtale godt på tegn
språk må vi kjenne nyansene i språket,
vi trenger folk som har tegnspråk som
førstespråk for å kunne samtale godt
med en flere av våre pasienter. På en

er derfor min påstand at døve som har
dårlige kunnskaper i landets talespråk
blir tapere ved å bruke tegnspråktolk i
behandlingen. Det er vanskelig å forklare
at det ikke bare er for en tolk å oversette.
Enkelte pasienters kunnskapsbase er
begrenset. En tolk kan ikke gjøre noe an
net enn å lure de hørende til å tro at den
døve er del av gruppen og at kommuni
kasjon fungerer - hvilket det ofte ikke
gjør. Derfor er det så viktig med egne
behandlingstilbud for døve, gitt av fag
personer som behersker tegnspråk og har
grundige kunnskaper om døves kultur og
historie, fremholdt Glickmann.

tegnspråktolker den samme i USA som
her hos dere, sa han. Bare 57 prosent av
de som bestiller tolk i USA får det. Og
hvis man er så heldig å få tolk blir det
bare i noen timer hver dag. Skal det fun
gere godt med tolk i behandlingen må
pasienten ha gode kunnskaper i engelsk,
var en av påstandene til den amerikanske
psykologen. Han fortalte at døve med
dårlige kunnskaper i engelsk ble bedt
om å svare på spørsmål som: - Er det en
historie med psykiske lidelser i din fami
lie? Har du hatt diabetes, hypertensjon,
astma? Hører du stemmer? Hva betyr
følgende? «Kast ikke stein når du sitter i
glasshus?»
Hørende som ikke har kunnskaper om
døve tror at en tegnspråktolk betyr 100
prosent trygghet. Slik er det jo ikke, un
derstreket den amerikanske psykologen.
Døve er flinke skuespillere, de nikker
på hodet og gir uttrykk for at de forstår
- selv om det slett ikke er tilfelle. Det
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KONTAKT:

22923486
22923520

Teksttelefon:
Taletelefon:

Charlotte Agerup (døv) gleder seg over sin
hørende kollega Hege Saltnes som foreleste på
tegnspråk.

-- ... lt::GHSPRÅic

Nasjonalt Senter for hørsel
og psykisk helse:

ønsker å alminneliggjøre det, for mange
sliter fremdeles alene med sine plager, de
våger ikke å snakke med helsepersonell
og andre om lidelsene. De lider alene.
Døves Tidsskrift vil gjerne være med å
bygge positive holdninger til psykiatrien.
Redaktøren som skriver denne artikkelen
har ikke problemer med å innrømme at
han sliter med sosial angst. Det føles like
naturlig å fortelle som om jeg skulle hatt
hjertelidelser, astma, diabetes eller noe
annet. Jeg har vært pasient ved polikli
nisk avdeling ved NSHP. Jeg har bare
godt å si om behandlingen jeg har fått
på NSHP og vil gjerne, sammen med
andre som har psykiske lidelser, fortelle
om min sykdom i et senere blad. Dette
av to grunner: for å fjerne gamle myter
om psykiske sykdommer og for å hjelpe
andre til å våge å gjøre noe med sin
sykdom. Det finnes hjelp, det hjelper å
snakke om det!

som en metafor. Det ene isberget er døve
og det andre er hørende. På overflaten
synes ikke forskjellen, men de første
kollisjonene skjer ofte under vann. De
døve ungdommene jeg møter er mye ute
i den hørende verden. De lever i inter
aktive elektroniske samfunn. Internett
og informasjonssamfunnet har gjort at
ungdommer søker nye veier isteden for
gamle stabile foreninger og organisasjo
ner. Derfor må vi også tenke nytt.
De jeg treffer liker også å utforske egne
isberg. Det er naturlig for ungdommene
å utforske seg selv. Det er pasiemen som
setter rammen for hvordan samtalene
skal føres. Vi må sammen jobbe oss frem
til hva som finnes midt i isfjellet. At de
selv forstår den situasjonen de er i psy
kisk er helt avgjørende for at vi skal finne
løsningene.
I terapien snakker jeg om den trygge og
den utrygge veien. Pasientene kommer
ofte til meg når de går på en utrygg vei.
De vet hva som skal være den trygge
veien, men de vet ikke hvordan de skal
foreta filskiftet. Vi vet ofte selv hva som
er best for oss, men det er ikke alltid like
enkelt å omsette det i handling Vi burde
slutte å røyke, spise mindre og sunnere,
trene mer osv, men selv om vi vet dette
klarer de fleste av oss ikke å gjøre det.
Hun betrakter seg selv som en los som
kan være med å vise forskjellige skips
leder, men så må den enkelte selv velge
hvilke kurs de vil følge videre, konklu
derte Lea Sandberg.

Psykisk helse

Det er viktig med åpenhet
Spesialpedagog Charlotte Agerup og
psykiater Hege Saltnes presemerte det til
budet som finnes av behandling for døve
med psykiske lidelser i Norge. Begge ro
er ansatt på Nasjonalt senter for hørsel og
psykisk helse (NSHP), som er lokalisert
til Gaustad i Oslo. Inntil 2008 var Oslo
det eneste stedet i Norge som hadde
tilbud om psykiatrisk behandling for
døve. I dag er det utviklet tilbud i Bergen
og Trondheim itillegg. Det skal også
etableres et regionssemer i Tromsø. Vi
har tidligere presentert NHSP i bladet,
de har nå 24 ansatte. Vi vil også komme
tilbake i et senere blad med mer stoff
om temaet døve og psykisk helse. Da vil
vi gjerne ta opp noe av det de to norske
foreleserne var inne på. De ønsker seg
større åpenhet om psykisk sykdom. De

vi bli flinkere til å passe på oss selv - og
hverandre, spurte de.
Foredragsholderne er lei av fokuset
på døve kontra hørende ansatte. Vi er
sammen, slo de fast. Samtidig er døves
og hørendes kultur forskjellig. Mange
døve er veldig direkte. Kanskje vil vi
vinne på å tenke mer over hvordan ting
blir sagt, kanskje vi vil oppnå mer ved å
fremføre det på en annen måte, utfordret
de.

For å forebygge stress på arbeidsplassen
pekte Gaarde og Gerhardt blam annet
på at det er viktig at man som ansatt kan
kunne påvirke arbeidet sitt. Målet for
arbeidet må være konkret og man må få
tilbakemeldinger på hvordan man utfører
arbeidet. Dessuten er det viktig at det
er en balanse mellom den kompetansen
den enkelte har og den utfordringen som
kreves for å løse arbeidsoppgavene.

Fra Riksgymnaset i Ørebro
Lea Sandberg var neste foreleser. Hun
arbeider som skolepsykolog ved Riks
gymnaset for døve i Ørebro. Hun tegner
ro isfjell på tavlen, og pekte på at vi bare
ser roppene. De erfaringene vi bærer inne
i oss synes ikke på overflaten, innledet
hun.
I sitt arbeid treffer hun først og fremst
ungdommer. Hun fortalte at mange
av dem sliter med sin egen identitet,
og spørsmålet: er jeg døv eller er jeg
hørende? Da bruker jeg ofte isbergene

Lea Sandergfra Riksgymnaset i Ørebro.
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Psykisk helse

Behandlingstilbud også i Trondheim og Bergen
helge.herland@doveforbundet.no

Nå kan døve, døvblitte, døvblinde, sterkt tunghørte og Cl opererte over 18 år som har psykiske
problemer få behandling også i Bergen og Trondheim.

J Trondheim har de to atskilte tilbud, til venstre er Chris Margareth Aanonsen som arbeider på
Barne og ungdoms psykiatriske klinikk ved St. Olavshospital- vi presenterer hennes arbeidsområde
nærmere i neste blad. Ti høyre Mette P. Uthus som arbeider med voksne (over 18 år) i Trondheim.

Trondheim
DPS Tiller har foreløpig en psykologstil
ling, der jobber psykologspesialist Mette
p Uthus. Hun har mulighet for tverrfag
lig samarbeid med psykiater og andre
faggrupper.
Det er et poliklinisk tilbud organisert
under St. Olavs Hospital og holder til
ved City Syd, i Trondheim. Vi spør
Mette P. Uthus om man må ha henvis
ning fra fastlege eller andre for å få time?
- Slik tilbudet er organisert i dag er vi
avhengig av at fastlege henviser. Hos
fasrlegen trenger man ikke fortelle hele
sykehistorien sin, men forklare hvilke
symptomer/plager en har med psykisk
helse og litt om hva en tror er årsak.
Tilbudet gis til de som bor i Helse Midt
Norge, det vil si i Sunnmøre, Nordmøre,
Romsdal, Nord- og Sør Trøndelag. Tiller
samarbeider med NSHP i saker som kre
ver ekstra kompetanse. Vi har gjort gode
erfaringer med henvisninger til NSHP
i enkelt saker allerede, der det i noen
tilfeller er gitt døgntilbud (utredning/
behandling) i samarbeid med Conrads

Svendsen senter. Vi jobber videre med
både å synliggjøre behov for et utbygd
døgntilbud og fronte behov for et dif
ferensiert døgntilbud.
- Kan dere tegnspråk?
- Jeg kan noe tegnspråk og vil i de f1esre
samtaler med målgruppen greie meg
uten tolk. Dette vurderes sammen med
pasient ved første samtale, som alltid vil
være med tolk. Resten av teamet bygger
opp en kommunikasjonskompetanse
med bruk av tolk i første omgang, fortel
ler Uthus.

Egenandel: Det er samme krav om
egenandel både på NSHP, i Trondheim
og i Bergen. Alle pasienter over 18 år må
betale egenandel med kr. 280 pr. time,
opptil man får frikort. Altså de første kr.
1.780 i utgifter til lege, medisiner, psy
kolog og annet må dekkes av den enkelte
selv. Senere dekker NAV utgiftene.

Mette P Uthus, psykologspesialist,
DPS Tifler, østre Rosten 55,
7075 Tiller, tlfn 864000

Sissel Grønlie tar imot voksne til samtaler i
Bergen.

Bergen
I Bergen tar nestoren blant psykologene
for døve i Norge, Sissel Grønlie, i mot
pasienter i lokaler hos Statped Vest på
Eikelund på Paradis. Meningen er at hun
senere skal inn i andre lokaler nærmere
sentrum. Hun jobber med samme mål
gruppe som i Trondheim, men legger til
at også pårørende er en målgruppe.
- Særlig hørende barn av døve foreldre og
hørende foreldre til døve barn er grupper
som kan komme til behandling hos meg.
Jeg skal ta imot pasienter fra Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane - men
det er selvfølgelig enklest for dem som
befinner seg i Bergen eller omegn. Jeg tar
noen turer til Stavanger.
- Har du lang ventetid?
- Nei, de fleste kommer til i løpet aven
måneds tid.
- Må pasientene ha henvisning fra fast
lege?
- Ja, fra fastlege eller fra tidligere behand
lere innenfor helsevesenet.

Sissel Grønlie, psykologspesialist.
Besøksaclresse Statped Vest, Eikelund,
Paradis, Bergen. Postadresse Gyl
denprisveien I2A, 5056 Bergen. Tlf
55923576. Mobil 90911348. E-post
adresse sissel.gronlie@statped.no
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Hvorfor aksjonerte

FRI~
helge.herland@doveforbundet.no

STOLKENE?
Mange døve sto uten tolk da frilanstolkene la ned arbeidet under sin aksjon i januar / februar.
Nå har Tolkeforbundet avblåst aksjonen i påvente av et møte med Arbeids- og inkluderingsde
partementet (AID), et møte de håper skal bedre lønnsforholdene for frilanstolkene. Vi har spurt
Marit Eriksen, nestleder i Tolkeforbundet, hva som er bakgrunnen for aksjonen.

- Fra 1981 ril 2007 har honorarer ril
frilanstolkene sråtr stille, altså Rat inn
tekstvekst i 26 år. De to siste årene har vi
fåtr fire lønnstrinn i tillegg, mens resten
av samfunnet har hatr en mye større
lønnsvekst. I den eksisterende honore
ringsmodellen for frilans tolker er det
store mangler. Tolkeforbundet krever nå
en fremdriftsplan på ny honoreringsmo
dell og forhandlingsretr, men frem til det
kommer på plass vil vi ha en lønnsøk
ning straks.

- Hvorfor velger så mange tolker å jobbe
som frilansere i stedet for å bli fast an-
satre tolker på Hjelpemiddelsentralene?
- Det er et vanskelig spørsmål. Mange
tolker trives som frilanstolker. Det gir
en individuell frihet man ikke har som
fast ansatt. Både det å være ansatr og det
å jobbe ftilans hat sine fordeler. I noen
områder finnes det frilansere som ønsker
å jobbe som ansatre, men det finnes ikke
stillinger som er ledige. Tolkeforbundet
ønsker valgfrihet for sine medlemmer når
det gjelder tilknytningsforhold.
- Går tolkeforbundet inn for å øke antall
faste tolkestillinger ved Hjelpemiddel
sentralene, slik at antall frilanstolker kan
reduseres?
- Tolkeforbundet går inn for å øke antall
faste stillinger ved Hjelpemiddelsentrale
ne, og samtidig opprettholde staben med
frilanstolker slik Tolkeutredningen 2008
foreslår. A jobbe som tolk gir begrensede
valgmuligheter med tanke på hvor man
kan bli ansart. Tolkeforbundet ønsker å
beholde alle tilknytningsforhold som vi
har i dag, det være seg frilans, arbeids
plass tolker, tolker i kommunene og tol
ker ansatt i AV. Detre for at det skal bli
så artraktivt som mulig å velge tolkeyrke.
Tolkeforbundet ønsker at vilkårene for
tolk, både fast ansatte og frilans, skal be
dres slik at vi kan sikre nyrekruttering til
yrket. I dag er det ca 500 tolker i orge.
Slik har det vært i mange år, ti! tross for
at det i dag utdannes Rere tolker pr. år
enn tidligere. Vilkårene for to:k i dag er

så dårlige at mange forsvinner fra yrket
etrer få år, avslutrer Marit Eriksen.

Departementet bestemmer
Tron Helgaker, seksjonssjef i NAV, for
teller at de vil forholde seg til de tolkesat
sene som er vedtatt i statsbudsjetret når
det gjelder avlønning for tolkeoppdrag
fra frilanstolkene. Det er altså AID som
må komme tolkene i møte med å heve
honorarsatsene. Vi spør seksjonssjefen
hvilke tolkeoppdrag som blir prioritert
om frilanstolkene igjen legger med
hendene?

-Tolketjenesten vil prioritere akutre
oppdrag med fare for liv og helse,
dernest sentrale begivenheter i bruke
rens liv, dette kan for eksempel være
bryllup, begravelse, skoleeksamen,
oppkjøring til sertifikat og mer akutte
hendelser som forhør hos politi m.m.
Prioriteringer som ellers gjelder i Ar
beids- og velferdsetaten som oppføl
ging av barn og unge i skole og viktige
oppdrag i forbindelse med arbeid.

NDF krever at
konflikten blir løst
Norges Døveforbund, Landsforbundet
for kombinert syns- og hørselsehem
mede/døvblinde og Hørselshemmedes
Landsforbund har hatt møte med stats
sekretær Laila Gustavsen (bilde) i AID
vedrørende oppfølging av wlkeutrednin
gen. Felles krav fra de tre organisasjonene
i forbindelse med oppfølging av wlkeu
tredningen er: at det tilføres ressurser
tilsvarende 30 nye stillinger årlig, at det
blir lik honorering for frilanstoker og fast
ansatte tolker, og nytt datastyringssystem
som blir et viktig effekriviseringstiltak
på kort sikt for maksimal utnytting av
tolketjenesten.
NDF la også frem egne prioriteringer;
døgnåpen tolketjeneste, en betalings
instans, tolk på arbeidsplass, der NDF
krevde at det må være fullfinansierte
ordninger som sikrer døve ansatte stabil

Statssekretær Laila Gustavsen.

tilgang til tolketjenenesten, slik at døve
i arbeidslivet kan delta fullt og helt.
Aksjonen blant fri!anstolkene gjorde at
problemene som knyttes til mangler ved
den nåværende tolkeordningen ble enda
tydeligere demonstrert. Mange døve kom
i en fortvilet situasjon, generalsekretær
i NDF Paal Richard Peterson sier i en
kommentar:

- Statssekretæren hadde stor forståelse
for problemene, uten at hun kunne
love oss 30 nye faste stillinger i 2010.
AID jobber med hva som må priori
teres i forhold til statsbudsjettet 2010
mens direktoratet (NAV) har ansvar
for å utvikle tjenesten. De har en dia
log og skal jobbe aktivt for å følge opp
tolkeu tredningen.

AID understreket på møtet at de ikke har
penget til å iverksette tiltak for å bedre
tolkesituasjonen før i 2010.
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TEATER

Nå kan du skrive et

teatermanus!
Helge.herland@doveforbundet.no

- Endelig skjer det! For første gang i Norge og i samarbeid med Tyst Teater fra Sverige, skal Tea
ter Manu sette opp en forestilling som er basert på døves egne fortellinger. Du har muligheten
til å delta og sende inn dine beste, morsomste eller sørgeligste historier til dette unike prosjektet,
sier teatersjef Mira Zuckermann.

Mira Zuckermann.

Hvorfor?
- Mange døve har sagt til oss at man
skulle ønske å se en teaterforestilling som
forteller og viser døves liv og virkelig
het. Hvor er alle de usynlige, vanlige og
uvanlige historier fra døves liv i dag? I
stedet for å la en forfatter dikte opp en
historie - har vi valgt å invitere døve til
selv å fortelle egne historier - fra sitt eget
liv.
-Hva slags hisrorier ønsker dere?
-Vi har valgt tre områder: barndom,
kjærlighet og arbeid, svarer Zuckermann.

Teatret har noen stikkord som de håper
kan være ril inspirasjon. Man kan fortelle
om air eller velge ut noen av spørsmålene.
• Hva jobber du med? Hvordan havnet
du i denne jobben?
• Når og hvordan møtte du regnspråk?
• Hva er ditt aller førsre minne?
• Fortell om en gang du var svært redd
da du var liten.
• Fortell om en gang du var svært lykke
lig da du var liten.
• Fortell om din første kjærlighet.
• Fortell om en gang da du var svært sint.
• Hva i livet ditt er du mest stolt over?
• Hvis du kunne beskrive deg selv med
fem tegn, hva ville det være?

• Hva drømmer du om, hva lengter du
etter?
Man kan også fortelle helt fritt om andre
tema enn de som er foreslått av teatrene.

Svein Arne Peterson
er engasjert av Tearer Manu ril innsam
ling og bearbeiding av stoffet til forestil
lingen. Han ønsker at døve skal skrive en
tekst eller filme seg selv - og sende dette
på word, pdf, jpg, mpeg ril e-postadres
sen:
wethedeaftell.norway.min@share.ovi.com
Man trenger ikke skrive noe i tekstfeltet
- bare send filen(e). Hvis man ønsker å
bli kontaktet og at navnet skal trykkes i
programmet, må man skrive e-postad
ressen eller navn+sms.nr i «emne»-feltet.
Men teksrfeltet skal være tomt, under
streker Teater Manu.

-Fortellingen kan være inntil maks ro
A4 sider, altså ca 1.800 ord. Videofilen
må være på maks 4 minutters lengde.
Hvis du ønsker å bruke mer tid til din
fortelling må du gjerne sende inn flere
videosnutter. Det er ubegrenser plass,
opplyser Peterson og legger til:
-Hvis du ikke kan sende inn pr. e-post
men ønsker at vi kommer ril deg må du
ra kontakt med oss - så kommer vi på
besøk til deg eller til den lokale døvefo
relllngen.

Vilkår og betingelser
For å delta i prosjektet må den enkelte
automatisk godkjenne at Teater Manu og
Tyst Tearer får anvende hele, eller deler
av din fortelling i forestillingen. Man
må også godkjenne at vi får publisere
materiale på reatrers kommende web
portal som vil være et arkiv over døves
egne fortell inger.

Svein Arne Peterson.

-15. april er siste frist for innlevering av
fortellinger som kan tas med i forestillin
gen. I slutten av april velger Teater Manu
og Tyst Teater ut hvilke fortellinger som
kommer med i forestillingen. Selv om
forestillingen er bygget på dokumenta
risk materiale blir selve forestillingen ny
ved at vi endrer navn og steder. Vi kan
dessverre ikke love at alle fortellinger
kommer med i sin helher, i foresrillingen
- men vi bruker kanskje deler av den,
informerer teatersjefen.

Forestilling og webportal
Manuser til foresrillingen blir skrevet
sommeren 2009 med planlagt premiere
i mars 2010. I samarbeid med Nordisk
Ministerråd og Nokia åpner Teater Manu
og Tyst Tearer i mai 2009 en web-portal
med fortellingene som blir sendt inn
til prosjektet. Denne portalen skal leve
videre og er et sted man ubegrenset kan
dele sin fortelling og ta del i andre døves
fortellinger. Teatrene håper og tror at
denne portalen skal gi ringvirkninger
langt utenfor Nordens grenser.

Mer informasjon kan du få hos Svein
Arne Peterson, sveinarne@teatermanu.no
og på www.teatermanu.no
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Tarja er med der det skjer!
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg har aldri spilt fotballkamp før. Al trengte spillere og spurte meg. Jeg svarte ja og begynte
å trene i november. Da vi nærmet oss døvemesterskapet i futsal siste helgen i januar angret jeg,
men har jeg lovet noe så holder jeg det. Det ble en fin opplevelse på banene i Tønsberg. Jeg de
buterte i fotball på 49 årsdagen min, og det gikk bra - bortsett fra at jeg ble veldig stiv og støl i
hoftene i flere dager etterpå.

Tarja Riitta Wroldsen har det som finne
ne kaller «sisu». Det betyr at hun er full
av innsats og pågangsmot og ståt på til
siste stund. Hun er født på bondelandet i
Finland og gikk på døveskole i Kuopio.
- Vi var 100 elever på skolen. Det ble
ikke brukt tegnspråk i undervisningen.
Men på fritiden brukte selvsagt elevene
tegnspråk seg imellom. Mine foreldre
fikk stteng beskjed om at de ikke skulle
bruke tegnspråk til meg. Lærerne fortalte
at tegnspråk var et simpelt språk, et språk
bare med enkle geberder. Min mor så
imidlertid hvor fritt og uanstrengt jeg
pratet med andre døve barn. I all hem
melighet snek hun ser derfor med på
Here tegnspråkkurs, men det måtte ikke
lærerne på døveskolen få vite. Slik var det
den gang, forteller Tarja.

Hun er født døv og forteller at mye
av undervisningen gikk over hodet
på henne. På samme måte var det på
videregående skole, men der hadde hun

en tunghørt elev i klassen som kunne
tegnspråk. Hun oversatte mye av det
lærerne sa.
- Mine foreldre var opptatt av at jeg skul·
le få en yrkesutdanning på en hørende
skole, derfor ble jeg elev ved håndarbeids
linjen på videregående. Vi lærte å tegne
og sy klær. En kort periode etter skolen
jobbet jeg på en konfeksjonsfabrikk. Vi
hadde ikke noen tolkeordning og ikke
de valgmulighetene som ungdommene
har i dag. Jeg ønsket likevel mer teoretisk
kunnskap og tok den videregående skolen
om igjen, men nå på allmennfagliglinjen.
Etterpå fikk jeg arbeid som skoleassistenr
på den samme skolen i Mikkeli.

Ungdomstiden i Finland brukte Tarja
ellers til sin store lidenskap, volleyball.
Dessuten var hun aktiv i ungdoms
arbeidet i Finlands Døveforbund. Det
førte etter hvert til at hun ble ansatt som
ungdomskonsulent i døveforbundet, en
stilling hun hadde i tre år.

Lisa var forbildet
- Tidligere leder i WFD (døves verdens
forbund) Liisa Kauppinen var mitt og
andre ungdommers store forbilde. Hun
tok oss på alvor. Hun lyttet til det vi sa
og møtte oss med respekt. Det var lett å
få kontakt med henne. Hun vekket min
interesse for organisasjonsarbeid. Det
gjorde at jeg turde å bli leder for WFDY
(døves verdensforbunds ungdomsorgani
sasjon) i årene 1987 til 1991.

Mange ser på Tarja som et typisk kultur
menneske, en kunstner, som har den
sjeldne egenskapen at hun også er interes
sert i idrett. Selv understreker hun at hun
først og fremst er et organisasjonsmen
neske.
Hun har vært tillitsvalgt i Oslo Døve
forening og NDFs ungdomsutvalg. I
døveforeningen ivret hun sterkt for døve
innvandreres situasjon. I 6 år har hun
også vært leder for barne og juniorJeirene
til NDF.
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Til Norge
Ved vinterlekene for døve i Oslo i 1987
var hun selvsagt på plass. Der traff hun
sin eksmann Stein Erik Wroldsen. Etter
noen års samliv i Finland, flyttet de ril
Oslo i 1993. Da hadde de med seg barna
Alexander og Caroline.
- Det var ikke noen dramatisk overgang
å komme fra Finland til Norge. Da jeg
gikk på døveskolen var den tospråklig,
vi lærte finsk og svensk i barneskolen. På
ungdomsskolen begynte vi med engelsk.
Så jeg kunne litt svensk, og forskjellen
mellom svensk og norsk er ikke så stor.
- Så det var problemfritt?
- Nesten. Det som gjorde det vanskelig
var at mange norske tegn har samme
utførelse, man er avhengig av å se
munnsrillingen for å forstå tegnet. Dette
er spesielt for Norge, vi har det ikke slik
i Finland - der har vi forskjellige tegn
for alle begreper. For eksempel har vi i
Norge samme tegn for «søsken og søsten>,
slikt gjør det vanskeligere enn nødvendig
for innvandrere å lære seg norsk.

Tarja understreker at hun var heldig som
kom inn i en familie der mange brukte
tegnspråk. Gjennom volleyballen ble hun
også rask inkludert i døvemiljøet i Oslo.
Hun er en type som liker å være med der
det skjer. De første årene i Norge rakk
hun å være elev ved Al folkehøyskole for
døve - og også elev ved Sandaker videre
gående skole.
- Det var nødvendig med utdanning i
mitt nye land. Spesielt for å bli dyktigere
i norsk. Dette la grunnlaget for at jeg
senere tok utdanning som formingslærer.

Fremmedspråkliges
situasjon
TOslo Døveforening ble hun på fritiden
også aktiv i arbeidet for innvandrere.
Foreningen fikk i gang et eget prosjekt
for å kartlegge gruppens situasjon og
behov.
- Fremdeles er det store mangler ved
behandlingen av døve asylsøkere som
kommer til Norge. Tidligere var det van
lig at UDT intervjuet døve bare med en
tolk som behersket det aktuelle landets
talespråk. Nå er de mer oppmerksom på
at det også trengs en norsk tegnspråktolk,
og helst også en døv som mellomtolk.
Døve asylsøkere som blir intervjuet tør
sjelden å si ifra om de ikke forstår og på

Portrettet

den måren oppstår det lett misforståelser
som kan skade saken.
Tanja forteller også at UDr ofte plasserer
døve asylsøkere på ulike mottak fordi
de kommer fra forskjellige land. Dette
er vanlig med hørende og blir gjort for å
unngå konflikter mellom asylsøkere fra
land som er fiender.
- For døve er det jo ikke slik. Døve
har en sterkere identitet til døve fra
andre land enn de har til sine hørende
landsmenn. UDr har problemer med å
forstå hvor isolerende det er for døve å
sitte i årevis bare sammen med hørende
asylsøkere, slik Ali fortalte om i fortige
Døves Tidsskrift.

r Oslo Døveforening fikk Tarja og andre
i gang egne kulturtreff for våre nye
landsmenn. Treffene blir brukt får å
inkludere dem bedre i døvemiljøet og til
å gi de økte kunnskaper om norske sam
funnsforhold, tradisjoner og kultur.

Tar en dag om gangen
- Nei, jeg bekymrer meg ikke for frem
tiden til mine to døve ungdommer. Mitt
motto er å ta en dag av gangen, eller ett
år av gangen. Ungdom må få lov til å
prøve og å feile. Opplever de motgang
skal de jobbe seg gjennom det og bli
styrket på den måten. Jeg er trygg på at
mine barn får en god fremtid og at de
selv finner ut hva de vil bruke livet til.
Som foreldre skal vi være rådgivere og
støtte dem i de valgene de tar.
Tarja har fulgt barna på kultur- og
idrettsaktiviterer i inn- og utland. Vi
har møtt henne på skolemesterskap,
døvemesterskap, kulturdager, ja overalt
der det har vært møteplasser for barn
og ungdom har hun vært, sammen med
Alexander og Caroline.
- Jeg håper virkelig at skolene og idretts
lagene klarer å videreføre skolemester
skapene. De er en viktig sosial arena
for barna, ikke minst med tanke på alle
barna som nå blir inkludert i hørende
klasser.
- Er du bekymret for dagens skole
politikk?
- Jeg ønsker at NDF skal få en enda tyde
ligere holdning og profil når det gjelder
skolespørsmål. Og så brenner jeg for at
de døve barna som velger bort cr skal få
det samme tilbudet og støtten som barn
med cr får.

Tarja som 9-åring.

- Hvordan ser fremtiden din ut?
- Nå er jeg på Al og trives godt, jeg blir
her gjerne i flere år - som bondejente
trives jeg like godt på Al som i Oslo,
avslutter Tarja Riitta Wroldsen.

Fakta
Tarja Riitta Wroldsen, Ål / Oslo.
Single, 49 år, to barn på 17 og 19 år.
Lærer på Al folkehøyskole og kurssenter
for døve.

Hvor går drømmeftrien?
Himalaya, Machu Picchu i Peru,
Antarktis eller i seilbåt verden rundt!
Hva er livretten din?
Fisk og grønt.
Hva ser du helstpå TV?

Ser lite TV, men en god kriminalfilm.
Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet og folk som ikke tar
ansvar.
Hvilke teaterforestilling husker du best?
Jeg liker godt tegnspråkpoesi.

2/2009 0I1edlemsblad for 1I(grges 'Døveforbund døves TrDSSKRIFT 11



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

Teksttelefon: 55 32 56 97
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no

Bursdager

STIAN RUSTEN, Våler i Solør
Gratulerer med overstått 20 års dag
26. januar
Hilsen fra Hege, mamma og pappa.
De andre i familien hilser også!

ANDRINE MACHA ØYEN
Go'jenta vår Andrine fylte 4 år den 29.
januar. Gratulerer så masse med over
stått!
Utrolig hvor tiden har blitt av - du har
vokst deg til en stor og flott jente, og vi er
veldig glade i deg.
Bursdagsklemmer fra mamma julianna,
stepappa Terje og de to søskene dine,
Tristian og Vilde Victoria.

Hvordan har du det...

EGENTLIG?

~o~ Kirkens SOS

Kjære Billur!
Nå er du blirt 60 år, et stort tall, slik som
du er - et flott menneske!
Vi grarulerer deg med den store dagen.
Du holder deg godr og er allrid en flott
kvinne. Flink med å pynte deg selv, flink
med poesi, flink med å male, flink med
din varme medmenneskelighec.
Vi ønsker deg lykke til med dagen og
ønsker deg all' godt i fremtiden.
Vi er kjempeglade i deg!
Varme klemmer fra
Fikret, Ipek og Con.

BILLUR TASKAPAREN, Stavanger,
blir 60 år 28. februar.

50 år
AUD STAVNESVIK, Tomasjord, blir
50 år 30. mars.

Død

60 år
MARIT VOGT-SVENDSEN, Oslo, blir
60 år Il. mars.

70 år
GERDA JOHANSEN, Bindalseidet,
blir 70 år 28. mars.

ASBJØRN KjØSNES, Trondheim, døde
21. januar 2009. Han var født 9. oktober
1930.
Asbjørn var en av våre største idrettsutø
vere gjennom tidene, en ener både i lang
renn og på fridrettsbanen. På bildet ser
vi ham på Trondheim Døves Idrettslags
100 års jubileum for ett år siden. Han var
æresmedlem i klubben

TORUNN VINES, Trondheim, døde
2. januar. Hun var født 2. februar 1933.

Runde år
75 år
GYDA EINEMO, øystese, blir 75 år
17. mars.

TORILL MARGARETH OKSDØL,
Andebu, blir 60 år 12. mars.

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

FRØYDIS MØRK, Oslo, blir 60 år
14. mars.
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Påmelding:

Navn: .

Adresse: .

Postnr.l-sted: .

E-post adresse: .

Mobilnr.: .

Totalpakken inkluderer følgende:
Dagpakke inkl. lunsj, middag lørdag, kveldspakke
fredag, deltakeravgift, kaffe/te/isvann tilgjengel ig
i pausen hele lørdagen og pausemat før og etter lunsj.

Fredag kveld starter vi kl. 18 - og avslutter kl.21
- det blir ikke servert middag fredag kveld.

Jeg bestiller (kryss av):

D Enkeltrom m/frokost x 2 døgn: Kr 1.090.- per person
per døgn = kr. 2.180,- + totalpakken kr 1.140 kr. 3.320

D Dobbeltrom m/frokost x 2 døgn: kr 645,- per person
per døgn = kr. 1.290,- + totalpakken kr 1.140 kr. 2.430

Jeg skal dele dobbeltrom med:

D Kun totalpakken (gjelder de som ikke skal
bo på hotellet) = kr 1.140 kr.

Påmelding skjer til Norges Døveforbund,
Grensen 9, 0159 Oslo, e-post: kultur@doveforbunder.no
eller telefaks 23 31 06 50 innen 15. mars 2009.

Pengene overføres til kontonr. 3624.51.47486
Bergen Døvesenter, Kalfarveien 79, 5018 Bergen
innen 1. april 2009.
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Signmark i Melodi Grand Prix
Den finske rap gruppen Signmark, som vi husker fra Døves Kulturdager i Bodø i
2007, kom på 2. plass i finalen i den finske Melodi Grand Prix konkurransen. Er
gerlig! Hadde de kapret førsteplassen ville de fått delta i den internasjonale finalen i
Moskva i mai. Da ville for første gang et kjempestort europeisk publikum fått opp
leve bandet som kombinerer musikk og tegnspråk. Det var ikke mange stemmer
som skilte Signmark fra den helt store sensasjonen med låten Speakerbox. Uansett
har de gjort en fantastisk reklame for tegnspråk i Finland. De har på et av de van
skeligste områdene (musikk) for døve bevist at «døve kan!» Mer stoff om Signmark
finner man på www.signrnark.com

Døves menneskerettigheter
Døves verdensforbund og Sveriges D6ves Riks
forbund har utgitt en rapport om hvordan døves
menneskerettigheter ivaretas på ulike områder. Det
er fakta fra prosjekret «Deafpeople and Human
Rights», som er ført i pennen av vår egen Hilde
Haualand (bildet) og prosjektlederen Colin Allen,
Austral ia.
Rapporten bygger på en undersøkelse om døves
livssituasjon i 93 land, der de Beste landene er
utviklingsland. Spørsmål som er besvart dreier seg
om sørvis for døve, tegnspråkets status, utdanning,
muligheter for arbeid og lignende. Man kan laste
ned et gratis sammendrag (på engelsk) av rapporten
på http://wfdeaf.org/projects.hrml
WFD arbeider med å lage en DVD med internasjo
nale tegn som kan bestilles fra wfdeaf.org

Døvehistorisk
konferanse i
Stockholm
4. - 8. august avholdes dcn 7. inrcr
nasjonalc konferanscn om dovehis
rorie. Kon fera nscn arrangeres hven
rredje år. forrigc gang i Berlin i lOOC>.
Nå alrså hos våre naboer i Sverige.
Konferansens motto er "Uren hisrorie.
ingcn fremrid». I Il)rbindelse meJ kon
feransen blir der også ('n markering
av ar unJcrvisningen :11' dove i Sverige
kan feire 200 års jubileum. Se mer
inll>rlnasjon på \Vww.sdhs.sc

Ønsker bedre tolketjeneste i SverigeEldreveiledningen
i Danmark fortsetter
Vi har tidligere skrevet at prosjektet
med eldreveiledere for døve i Danmark
sto i fare for å bli borte fordi ingen ville
betale for ordningen. Nå har Danske
Døves Landsforbund (DDL) mortatt en
bevilgning fra Velferdsdepanemenrer
som sikrer fortsatt eldreveiledere i to år
fremover. Leder i Landsforbunder Asger
Bergmann sier i en kommenrar i Døve
blader, Danmark:
- Der er en meger gledelig utvikling at
alle døve over 65 år fortsatt kan nyre
godr av eldreveiledning. Nå har vi to år
på oss ril å lage en srraregi for hvordan
kommunene på permanent basis kan
videreføre denne rjenesren etter disse to
årene.

Sosialdirekrorarer i Sverige har ur
arbeider en rappon ril den svenske
regjeringen der man konkluderer med
ar ansvarer for dagens rolkerjenesre er
uklar og vanskelig og forholde seg ril,
fordi der er flere offentlige insranser
som har ansvarer for beralingen av
rolkingen. Ofre må den enkelre døve
selv prøve å finne ur av hvor hun kan få
dekker rolkeurgifrene. Der er vanske
ligere å få rolk ril friridsaktivirerer og
sosiale sammenkomsrer enn tillegebe
søk og møter hos myndigheren. Dette
har medført ar døve mange ganger ikke
bestiller rolk når de rrenger der, fordi
de regner med ar de ikke vil få noen
rolk. Interesseorganisasjonene er også

kritiske ril tolkesenrralenes priorirerin
ger. I Sverige har hvert fylke ansvar for
ar døve får tolk ril «hverdagstolking».
Uttedningen slår fasr ar tolkerjenesten
ikke oppfyller målene for den nasjonale
politikken for funksjonshemmede. Der
er også mangelfulle regler for tolking i
arbeidslivet. Sosialdirektorarer foreslår
derfor ar regjeringen lager en offentlig
utredning for å klargjøre alle sider av
ordningen med rolk ril døve, døvblinde
og tunghørte. Måler med urrednin-
gen må være å få ril en mer helhetlig,
samordner og oversiktlig rjenesre. En
rolkerjeneste som gir samme rettigherer
for døve uansett hvor i Sverige de bor.
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DeafAid
Bistandsorganisasjonen DeafAid, som
er forankret i Hallingdal, med Marit
Bergstrøm Kolstadbråten som primus
motor har utvidet arbeidet til også å
gjelde døve i Tanzania.

DeafAid kan feire et lite jubileum i
disse dager. Det er 5 år siden bistands
arbeider i Kenya starter. DeafAid har
fått flere kjendiser som ambassadører.
Skøytesøskenparet Hege og Håvard
Bøkko, artistene i Hellbillies og
mesterkokken Frode Aga støtter alle
arbeidet til DeafAid.

Det gjør også alle ordførerne i de seks
Hallingdalskommunene Flå. Nesbyen,
Gol, Hemsedal, Al og Hol.

Les mer om DeafAid på
www.deafaid.org

Døve i Nord-Korea
Nord-Korea har lenge vært et lukket
land, også for døve. Men de siste årene
har WFD (døves verdensforbund)
arbeidet for å få til en dialog med
døveforbundet i lander. I Nord-Korea
bor det ca 30.000 døve. Landet har 8
døveskoler. Mange døve utdanner seg
til skreddere, frisører, barberer og hud
pleiere. WFD håper at Nord-Korea
med tide kan bli et av verdensforbun
dets 130 medlemsland.

RYCON AS
Ryensvingen 11 B, 0680 Oslo

TLf.: 23 24 45 20

BRID6ESTORE

riFIRSTSTOP
www.firststop.no
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Språkrådansettelse i 2010

Direktør i Språkrådet Sylfest Lomheim (bilde) opplyser at stillingen

som tegnspråkkonsulem ikke er med i deres budsjett for i år.

- Det ligger an til utlysning av stillingen på slutten av året,

eller i begynnelsen av neste år. Men selve saken er grei, det er ingen

usikkerhet om at det blir en slik stilling knyttet til Språkrådet.

Stortinget behandler «Språkmeldingen» torsdag 12. mars. Det

arbeides for at debatten skal tegnspråktolkes på nett-ty-sendingene.

Møljefest i Tromsø Døveforening

Lørdag 31. januar var 17 personer samlet
til middag på døvesenteret i Tromsø.
Det ble servert blod fersk skrei, lever og
rogn - det som kalles for mølje. Marina
Mehlum og Mary Nilsen var kokker.
Foreningen hadde også en gjest som kom
helt frå Bejing!
Etter middagen var det tid for den
gode prat og kvelden gikk utrolig fort.
Møljerniddag skal bli en fast tradisjon i
Tromsø Døveforening, på samme måte
som julebordet.

Gjensynstreff for konfirmanter i Bergen
Toralf Ringsø vil at alle konfirmantene frå 1957 - 1958 årgangen frå Alm og alle
1957 årgangene frå Holmestrand og Trondheim skal komme sammen til treff i
Bergen 29. - 31. mai. Han forteller at også ektefeller, samboer, venn eller kjæreste
er hjertelig velkommen. Konfirmasjonstreffet går samtidig med NDFs seniorkul
turtreff og Toralf oppfordrer alle til å melde seg på der! (se side 15)

En glad nyhet!
Vestfold fylkeskommune har gitt kr.
65.000 til Vestfold Døveforenings histo
rielag. Vi har spurt leder i historielaget
Cathrine Strensrud (bilde) hva disse
pengene skal brukes til?
- Det er penger til et prosjekt som heter
«Formidling av døves liv og vilkår fra
1850 - 1900 tallen>. Vi skal samle inn
foreningens gamle protokoller, registre,
medlemsblad, ulik arkivmateriale, foto,
smalfilmer og annet
Cathrine forteller at de skal samarbeide
med Norsk Døvemuseum og fylkesarki
vet i Vestfold. Hensikten er å ta vare på
døves historie og formidle den videre til
nye generasJoner.
- Vi håper også at vanlige folk skal få
økt kunnskap og forståelse for døves
kultur og historie i Vestfold, informerer
Cathrine som også er leder for dette
prosjektet.
Med seg i styret for historielaget har
hun Unni Bjerg, Mette Kristiansen,
Tom Kristiansen, Karin E. Syvert-
sen, Knut Syvertsen, Jim Vold, ina
E.Wennersteen, Rolf E.Wennersteen, og
Jon Martin Brauri.
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Det er årsmøtetid. Det årlige møtet der alle medlemmene kan komme og si sin
mening om foreningens arbeid og der man velger styret som skal jobbe på vegne av
alle medlemmene. Derfor er det viktig at alle som kan delrar på årsmøtene. Husk
at det er frister for innsending av forslag til årsmøtene, sjekk med din forening!
Her er datoer på noen årsmøter som vi har fått melding om.

Hedmark Døveforening lørdag 7. mars kl 12.
Trondheim Døveforening lørdag 7. mars.
Kristiansand Døveforening lørdag 7. mars kl 12.
Drammen Døveforening lørdag 7. mars kl 12.
Vestfold Døveforening lørdag 7. mars kl 15.
Telemark Døveforening fredag 13. mars kl 18.
Møre og Romsdal Døveforening lørdag 14. mars kl 12.
Nord-Trøndelag Døveforening lørdag 14. mars kl 13.
Oslo Døveforening torsdag 19. mars kl 18.
Stavanger Døvesenter torsdag 19. mars kl 18.
Bergen Døvesenter lørdag 21. mars kl 11.
Romerike Døveforening onsdag 25. mars kl 18.
Tromsø Døveforening lørdag 4. april kl 15.
Døves Fylkeslag Nordland lørdag 18. april.

Fortsetter Klement Våge som
leder av Bergen Døvesenter?
På årsmøte lørdag 21. mars
får man svaret.

149-sentra1en i Mosjøen
Mens formidlingssentralene for tekstrele
foner i Engerdal og Hyllestad er nedlagt
på grunn av mindre telefontrafikk,
fortsetrer sentralen i Mosjøen.
De kan feire 20 års jubileum som
formidlingssentral, men også de 20
ansatre ved den sentralen har vært truet
av nedbemanninger. Driften av sentralen
er privatisert, tidligere hørte den under
Opplysningen AS, nå heter firmaet eall
IT.
Firmaet har underskrevet en avtale med
Telenor som har tekstrelefonformidling
som en lovpålagt oppgåve.

23460400
23460402
23460401
Pb 6999 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Telefon
Tekstrelefon
Faxnummer
Postadresse

Rådgivningskontoret for hørselshem
mede i Oslo har flytret til nye lokaler
og holder nå til i Fredrikke Qvams
gate l, 3. etasje. Det er på Sr. Hans
haugen. Kontoret kan kontaktes på:

Rådgivningskontoret
i Oslo har flyttet

o

Arsmøter

To tidligere døveprester i Stavanger, sammen med
dagens prest Jarl Age Tjørn. Fra venstre Anders
Kjuus, somfremdels har et vakkert tegnspråk selv
om det er noen år siden han jobbet med døve,
og Georg Abelsnes, den populære presten som før
tidspensjonerte segflr etpar år siden.

31. januar 1909 ble De Døves kirke
innviet i et lite kjellerrom i huset Effata i
Storhaugveien 10 i Stavanger.
To år tidligere hadde Stavanger Kristelige
Døveforening og "Syklubben» vedtatr
å kjøpe huset i Storhaugveien 10, til
Døvehjem. Først 2 år senere ble kjeller
rommet innviet til til kirkerom. Døves
menighet hadde gudstjenester der frem
til 1937, da et nytr Døves Hus ble bygget
og Døves menighet flytret dit sammen
med døveforeningen, gamlehjemmet og
Kongstein skole.
For 11 år siden flytret Døves menighet
inn i den tidligere Frikirken, like bak
Døves Hus. Døves menighet i Stavanger
feiret jubileet med gudstjeneste og mot
takelse søndag 1. februar. Forbundsleder
Hanne B. Kvitvær representerte NDF
under jubileer.

Stavanger Døves
menighet 100 år
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Til Finland
Ungdomsseminaret i Finland 20. - 22. mars 2009 er ikke helt fullt. Har du

lyst til å være med så send en e-post til maria.andersen@doveforbundet.no

Mye skjer på ungdomsfronten. I sommer blir det opptil flere internasjonale
arrangementer. Finland arrangerer to sommerleirer, både nordisk sommerleir

og europeisk junior camp. Her er det fortsatt ledige plasser. Påmeldingsskjema

finnes på deafnet.

Verflensjuniorleir
påAl
Norges Døveforbunds Ungdoms

utvalg (NDFU) skal arrangere
verdens døves junior leir på Al

3. - 8. På Al. Dette er et stort

arrangement og krever mange
ressurser. Derfor har NDFU

bestemt at den norske barne- og
ungdomsleiren tar pause i år.
Dette beklager NDFU, men de

lover at det blir norsk leir i 2010,
og at den blir bedre enn noen

sinne!

o

Arsmøte i høst
NDFU skal avholde eget årsmøte til høsten. Der håper de at du kommer! Det
er åpent for alle ungdomsmedlemmer fra 13 - 30 år. Ungdommene lover at

det ikke bare blir innesitting og lange dager. Deltakerne skal ut og ha det gøy

også!

NDFU håper å se mange nye ansikter i 2009!

Ledig stilling som kulturkonsulent

Med forbehold om økonomisk dekning,
utlyser vi med dette en stilling som
kulturkonsulent i 50 %(med mulighet
for utvidelse etter hvert). Du får an
svaret for Norges Døveforbunds kultur
arbeid, herunder følgende oppgaver:

- Videreutvikling, styrking og synlig
gjøring av Norges Døveforbunds
kulturarbeid

- Oppfølging av forpliktelser i forhold
til Norsk kulturråd, Kultur- og kirke
dedepartementet og andre bevil
gende instanser

• Ansvar for NDFs kulturarrange
menter, herunder koordinering og
kvalitetssikring av de årlige Døves
kulturdager

- Skriving av notater, søknader og
referater

- Oppføring av budsjett og oppfølging
av regnskap

- Deltakelse i møter, seminarer og fora
der kultur diskuteres

- Lobbyarbeid innen fagfeltet
- Etablering av nettverk og samarbeid

med aktuelle partnere

Stillingen krever ryddighet, nøyaktig
het og evne til gjennomføring. Nøkkel
kvalifikasjoner er gode samarbeidsev
ner og evne til å lede mindre grupper.
Reisevirksomhet må påregnes.

Vi søker en person som har visjoner
og klare tanker om hvordan NDFs
kulturarbeid kan videreutvikles. Per
sonlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Noen arbeidsoppgaver utover kjerne
området må påregnes. Dersom den
som ansettes ikke kan tegnspråk, blir
det gitt opplæring. Lønn etter kvalifi
kasjoner og avtale. Det rapporteres til
generalsekretær.

Vi kan tilby
- Selvstendig arbeid og frihet under

ansvar med fleksibel arbeidstid
. Et meget godt arbeidsmiljø, der

positivitet og godt humør er stikkord
- Pensjonsordning

Nærmere informasjon om stillingene
fås hos generalsekretær Paal Richard
Peterson. www.deafnet.no/paal@
doveforbundet.no. Søknad med CV
sendes på epost. Søknadsfrist er 15.
mars.
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BOKANMELDING

Kjære fjerne døve venn

WENCHE-BRlTT HAGABAKKEN

«KJÆRE JONNY HAGABAKKEN»
Wenche-Britt Hagabakken
Roman, Aschehoug 2008

Anmeldt av Odd-Inge Schroder
o.i.schroder@isp.uio.no

Dette er Hagabakkens tredje roman.
Gjennom romanen dukker ord som du/
deg/din regelmessig, og vi forstår at det
er den døve Jonny som er adressaten.
En brevroman der fortelleren Laila vil
minne mottageren om den oppvekst hun
har hatt. Det er i to perioder fortelleren
Laila beveger seg i: En voksen kvinne
som ser tilbake på barndommen frem til
konfirmantalderen, samtidig er hun i et
tidspunkt da moren nå er på hjem for
demente. Fortellingen blir sprangvis mel
lom barndom og i dag, et steds utenfor
Hamar.

Romanens stemning er i tristesse, en grå
oppvekst. Konfliktfylt slik som livet er,
med foreldre, broren, naboer, venner og
venninner. Det som vel er av interesse for
leserne av Døves Tidsskrift: Hvordan er
den døve fremstilt? Det er den vinklin
gen vi skal se nærmere på.

Fortelleren gjengir det synet på døve
som var vanlig for 50 år siden, og som
vi nok kan finne mye av fortsatt i dag:
Stakkars døvegutten. Fortelleren Laila
leker for mye med døvegutten, hun fikk
heller prøve å være sammen med normale
unger. Mange artige fraser og episoder
som å la døveklaffen gå ned - ikke villig
til å høre efter. En undring over hva som
kan være inne i ørene, får den vesle jenta
til å putte inn småstener for å se om hun
også kan bli døv!

Hva får vi vite om denne Jonny? Vi får
audiologens ideologisk undertrykkende
råd til foreldrene om å snakke til ham
som om han kan høre dere. Ikke bruk
gester til ham. Dere vil ikke at han skal
stole på gester. Hvis han gjør det, vil han
aldri lære å bruke sin egen stemme. Låter
kjent? Faren prøver halvhjertet å lære
seg noen tegn. Vel, Jonny kommer på
døveskolen i Oslo og blir liksom utenfor
det hele.

Men sønnen blir fra vår synsvinkel
bevisst om seg selv som døv. Fjorten år
gammel skriver han noe som faren senere
oppdager:

Far har nesten aldri gjort tegn til
meg. Far vil at jeg skal snakke,
synge. Høre. Folk skal tro atjeg er
normal. Far liker meg bedre når
jeg er en apekatt. Jeg prøver å gjøre
som dem og snakke som dem. Det er
ubehageligfor meg. Jeg hører ikke.
Det går aldri over. Uansett. Far er
flau over meg. Jeg har aldri brydd
meg om lyden i radioen eller lyden
av musikk. Jeg hører ikke. Jeg ser at
det blåser. Jeg ser hva de gjør. Jeg
ser ei hånd. Du må være døv for å
forstå at du kan høre ei hånd.

Laila sier at hun savner ham, men vi får
liksom ikke tak i hvorfor denne Jonny
fascineret henne. Han er liksom usyn
lig. Senere i livet blir han noe så sjeldent

som døv skuespiller, og spiller både Jesus
og Judas i Grorud kirke. Laila ser ham
opptre, men tør ikke ta kontakt. Hun et
opptatt av at hverken Jonny eller de fleste
i forsamlingen kan høte klappingen. De
er døve.

Hvordan skal vi fortolke romanen?
Hvorfor denne fjernhet mellom Laila og
Jonny? Kort og godt for de ikke har noen
felles språk. Laila anser ikke tegnspråk
som et språk, men som et privat kommu
nikasjonsmiddel.

Forfatterinnen får ikke frem eller unnla
ter å skrive hva som var spesielt mellom
Laila og døvegutten. Det må ha vært
noe. I hvert fall henvender fortelleren seg
til Jonny, og samtidig tør hun ikke bryte
barrieren. Hun skriver brev til Jonny,
men sender dem aldri.

Muligheten var der - men det ender med
at han er en skygge på samme måte som
moren som er dement, er en skygge av
seg. Moren fordi hennes hukommelse
svinner, og Jonny fordi det er ingen språk
mellom ham og Laila.

Men er det ikke symbolsk for mange
situasjoner mellom hørende og døve? De
vil ha kontakt, men så blir det ikke noe
likevel.
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Rycon AS eies av Stiftelsen Signo og driver ulike arbeidsmarkedstiltak for døve, døvblinde og tunghørte på
Ryen i Oslo. Rycon har 4 avdelinger: Produksjonsavdelingen gir tilbud om tilrettelagte arbeidsplasser for
uføretrygdede. Attføringsavdelingen driver Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Arbeid med Bistand.
Tolkeavdelingen er leverandører av tolketjenester for døve i arbeidslivet. Prosjektavdelingen: Foruten prosjekter
påtar de seg oversettelsesarbeid fra norsk til tegnspråk. Bedriften har 33 ansatte og disponerer ca 90 tiltaksplasser for NAV.

Vi søker Tolk
Ledig fast 100% stilling som tolk fra 15.3.09
Vi søker en tegnspråktolk med erfaring, som trives med faglig samarbeid, varierte oppdragstyper,
spennende utfordringer og noe reisevirksomhet. Vi trenger en tolk som kan være med å utføre
tolkeoppdrag ved bruk av forskjellige kvalifikasjoner som; tegnspråk-, taktil-, tale-, stemme-, skrive- og
engelsktolking. Det må påregnes noe helg og kveldsarbeid i stillingen. Vi kan tilby godt samarbeid i et
tegnspråkmiljø med 34 trivelige kollegaer og muligheter for faglig utvikling.
Bedriften er medlem av NHO, og følger de til en hver tid gjeldende regler mellom arbeidsgiver- og
arbeidstakerorganisasjonene Lønn etter avtale. Bedriften har pensjonsordning. Søknadsfrist: 2. mars

For ytterlig informasjon kontakt:
Avdelingsleder Tine Brager Hynne, tlf: 99090407, e-post: tine.brager.hynne@signo.no
Tillitsvalgt UHF Linn Cicilie Rønningen, tlf: 99313367, e-post: linn.cicilie.ronningen@signo.no.
Telefon 23 24 45 20 - Teksttelefon : 23 24 45 25
www.rycon.no - www.signo.no

Rycon AS, Postboks 118, Manglerud - Ryensvingen 11, 0612 OSLO

DU KAN VERVE
MEDLEMMER TIL

NORGES DØVEFORBUND
- OG FÅ FLOTTE
VERVEPREMIERl
Se www.deafner.no

AKUTTVAKT FOR DØVE/DØVBLINDE

Region Nord
958352 Ol

Sør-Trøndelag
Møre og Romsdal
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
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Region Vest
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Hordaland
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Aust-Agder
Vestfold
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Oslo
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Hedmark
Oppland
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NDFmed ERFARINGSDATABASE pådeafnet.no

helge.herland@doveforbundet.no

- På www.deafnet.no kan du nå få svar på mange spørsmål knyttet til døve, døvblitte, norsk
tegnspråk og andre tema knyttet til døves hverdag, sier NDFs forretningslltvikler Svein Erik
Johansen. Ved tilskudd fra Helse og Rehabiltering har han vært prosjektleder for arbeidet.

Klikk deg inn på www.deafnet.no ogfinn fram det temaet du ønsker informasjon om. Har du kom
mentarer om basen så sendgjerne noen ord direkte til svein.erikjohansen@doveforbundet.no

NORGFS
DØVEFORBUND

Teater Mlinu

Han har hatt dyktige arrikkelforfattere,
blant annet Knut Rune Saltnes, Sonja
Myhre Holten, Finn Arild Thordarson,
Hilde Haualand, Sonje Erlenkamp,
Patrick Kermit, Arnfinn Vonen og flere
andre.

- Men hvorfor en erfaringsdatabase?
- I DF har vi erfarr at både døve selv
og deres nærmeste familie har et storr
informasjonsbehov om mange aspekter
rundt døvhet. Det gjelder for alle stadier
i livet, hvor hver fase representerer nye
utfordringer.

Aktuelle spørsmål kan være alt fra enkle
hverdagslige, praktiske spørsmål rundt
temaer som skolegang og yrkesliv, til
kompliserre spørsmål om årsaker til
døvhet, arvelighet, psykisk helse osv. Og
ikke minst viktig, hvordan andre har løst
tilsvarende utfordringer, svarer Johansen.

Han mener det finnes mange mennesker
i døvemiljøet både med livserfaring og
fagkunnskap om disse problemstillin
gene, generelle kunnskaper om døve og
døves situasjon - og ikke minst hvordan
man overvinner vansker og utfordringer.
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Problemet tidligere har værr hvordan vi
skal kunne kategorisere, innsamle- og
videreformidle denne kunnskapen.

- Vi har nå fått etablerr et bredt eksperr
panel, i den hensikt å overføre mye av
denne erfaringen og kunnskapen til en
sentral database.

Her har vi systematiserr aktuelle temaer
- med relevante spørsmål og svar rundt
temaet døvhet og norsk tegnspråk. I
denne sammenheng er det verdt å merke
seg at spørsmål som ikke er faktabaserr,
har blitt behandlet ut fra egne erfaringer
og synspunkter.

Disse svarene representerer derfor ikke
alltid den endelige sannhet og løsning,
men kan allikevel gi viktige tips og rett
leding for andre i tilsvarende situasjoner.

Johansen forreller at målgruppen først
og fremst er de døve selv. Men informa
sjonen er også viktig for døves nærmeste
familie, venner, slekt og arbeidskolleger.
Dernest alle øvrige interesserre som søker
informasjon om døves situasjon - eksem
pelvis journalister og politikere.

- Kan folk sende inn spørsmål til data
basen?
- Svaret er ja. Det er full anledning til å
stille spørsmål innenfor de aktuelle tema
ene. Vi besvarer spørsmålene i samråd
med rett person i eksperrpanelet - og de
spørsmålene som har allmenn interesse
publiseres på nettet.

Imidlerrid er da alle referanser til sted
og person og annet fjernet på grunn
av personvernet. Databasen vil også
bli oppdaterr i takt med teknologiske
endringer som påvirker døves situasjon,
nye lovendringer osv, avslutter Svein Erik
Johansen i NDF.

Vi er selvsagt inhabil i spørsmålet, men
tør likevel å mene at NDF her har fått
samlet utrolig mye viktig informasjon
i konsentrerr form. Ikke minst bør det
være verdifull kunnskap å hente for nye
foreldre til døve og tunghørre barn og til
døvblitte.

For flere av sakene gis informasjonen
også på tegnspråk.

NDFs Svein Erik Johansen har stått i spissen
for å utvikle en erftringsdatabase om døve på
deafnet.no
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ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for familiemedLemmer til
voksne døve/tunghørte personer
Grunnkurs: 24. - 29. mai 2009

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).
vil trygdekontoret kunne dekke utgiftene til kurset. Det betyr at nære pårørende.
etter søknad, får dekket reise og oppholdsutgifter.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2009.

Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve. 3570 AL
v/Gry Løkstad. gry.lokstad@aLfhs.no. tlf/sms 95 01 93 23

eller til sentralbordet 32 08 26 00.

.I ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for voksne tunghørte/
døvblitte
Grunnkurs 7. - 12. juni 2009

Målet med kursene er å lette kommunikasjonen i hjemmet. For å nå dette målet er kursene like mye for
familie og nære venner som for den hørselshemmede selv. Det undervises i tegnspråk.
I tillegg gis det forelesninger i relevante emner:
Om kommunikasjon, om det å leve som døvblitt og om rettigheter og hjelpemidler.
Forelesningene blir skrivetolket.
Hovedlærer på kurset er selv døvblitt og deler sine erfaringer med deltakerne.
Alle som deltar på grunnkurset vil få tilbud om oppfølgingskurs med i alt 7 uker fordelt over flere år.
Det kan ved behov søkes om flere uker.

Kurset dekkes av folketrygden.
Reise og opphold dekkes av NAV trygd på den hørselshemmedes hjemsted.
Den hørselshemmede vil også få dekket tapt arbeidsfortjeneste.

Påmeldingsfrist: 1. mai 2009.

Påmelding sendes:
Al folkehøyskole og kurssenter for døve, 3570 Al
v/Sissel Thon. sissel.thon@aLfhs.no . tlf/sms 41 46 45 56
eller til sentralbordet tlf 32 08 26 00.

_
ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE



•
ÅLFOLKEH0YSKOLE

U OG KURSSENTER FOR DØVE

Tegnspråk for hørende
Idrett og friLuftsLiv
Kunst og håndverk
Drama og teater

Nå er det din tur ...
Be om opplysninger og søknadsskjema

•
ÅLFOLKEH0YSKOLE

_ OG KURSSENTER FOR DØVE

Bakketeigen
3570 Al
Sentralbord 32 08 26 00
aal.folkehogskole@al,fhs.no
www.al.fhs.no

Ønsker du å leie hytte på Al i påsken?
Følg med på www.deafnet.no



NYTTFRANDF
Rikshospitalet ikke
kompetansesenter

En samlet komite understreker
viktigheten av at barn med Cl ikke
fratas muligheten til en god opplæring
i tegnspråk.

Komiteens medlemmer fra A, SV og
SP, som har flertall på Stortinget, vil
ikke slutte seg til dene forslaget. De
viser til at Rikshospitalet har lands
funksjon for operasjon av Cl på barn.
Medlemmene fra regjeringspartiene
peker på at Utdanningsdirektoratet
allerede har fått i oppdrag å utarbeide
nasjonal veileder for å bidra til at alle
døve og tunghørte barn og unge, in
kludert barn med Cl, får et likeverdig
og helhetlig opplæringstilbud. Veile
deren skal utarbeides i samråd med
brukerorganisasjonene og fagmiljøer. I
de~te arbeidet deltar for øvrig NDE

I forslaget som legges fram for Stortin
get var ellers hele komiteen enige i
disse punktene:

senter for umiddelbar habilitering og
rehabilitering av Cl-opererte barn.»

,. kartlegge den tvetrfaglige oppføl
gingen barn med Cl får frem til
skolestart.

Stortinget ber Regjeringen:
,. kartlegge hvilket habiliterings- og

rehabiliteringstilbud barn og voksne
får etter Cl-operasjonen.

,. sikre at Cl-opererte får habilitering
og rehabilitering umiddelbart ener
operasjonen.

I Døves Tidsskrift i november fortalte
vi at det lå et forslag i StOrtinget om at
Rikshospitalet skulie bli et pedagogisk
kompetansesemer for barn med Cl.
De tO stortingspolitikerne Laila Dåvøy
og Dagrun Eriksen fra Kristelig
Folkeparti la i høst frem et dokumem
8-forslag (som er et forslag fra Stor
tingsrepresemamene) for behandling i
Stortingers helse- og omsorgskomite. I
det opprinnelige forslaget til de to KrF
politikerne sto det blam annet:

«Stortinget ber Regjeringen opprene
et nasjonalt kompetansesenter for CI
opererte barn på Rikshospitalet».

Helse- og omsorgskomiteen har disku
ten saken med fagpersoner og imeres
seorganisasjoner. NDF har han klare
motforestillinger mot at Rikshospita
let skal gis ansvar for den pedagogiske
oppfølgingen av barn med Cl uten
at kompetansen om tospråklighet og
tegnspråk også styrkes. NDF har i
samtaler med politikere fra ulike par
tier fremholdt at man også må styrke
de statlige kompetansesemrene og
utnyne den pedagogiske ekspertisen
som alierede finnes der.

«Stortinget ber Regjeringen utrede
behovet for er nasjonalt kompetanse-

På veien fram til det endelige forsla
get som komiteen skal legge ftam for
Stortinget i plenum har politikerne fra
FrP, H, KrF og V endret formulering
på forslaget, slik at det nå har denne
ordlyden:

Medlemskontingenten
Pr. 31. desember 2008 hadde NDF
2.257 medlemmer. Det et en økning
på 45 medlemmer i løpet av årer. Den
nye ordningen med at NDF krever inn
komingemen og at foreningene så får
en avregning av sin andel fungerer ikke
hele ener noen foreningers smak. Vi spør
generalsekretær Paal Richard Peterson
hvorfor foreningene ikke kan få sin del
av komingemen tidligere på årer.
- Jeg er enig i at det gikk altfor lang tid
i 2008 og kan bare unnskylde med nye
rutiner. Vi skal love å komme sterkere
tilbake i år.
- Kan ikke foteningene få en foreløpig
andel av komingemen om sommeren, og
så få en endelig avregning 31. desember?
- Det er et godt forslag. Vi kommer
tilbake med noe som i hven fall er bed te
enn i fjor, lover Peterson.

Døves Kulturdager
Det var en crykkfeil i arrangørstedene
for Døves Kulrurdager i forrige blad.
Nå kommer det tiktige: I år arrangeres
kulturdagene på Al i august. Neste år er
det i Kristiansand, mens Oslo Døvefore
ning er arrangører i 2011. Så står 2012 og
vemer på den neste atrangøren, mens det
året etter blir kuleurdager i Trondheim.

NDFs likemannskurs for eldre
blir 28. - 29. mai på Scandic Bergen City hotell (som i fjor). Tema for likemanns
kurser er «Det gode liv - aldri for gammel».
-Vi rror det blir et inspirerende og nynig kurs - med gode forelesere. En av fore
leserne er Harald Skoglund - ansvarlig for 60pluss i Oslo - som vil motivere flere
foreninger til å sette i gang denne typen crim, sier Sissel Gjøen i NDE
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Nytt fraNDF

Alle kan søke om prosjektmidler
-Alle, som har som mål å bedre døves
hverdag kan søke midler via en organi
sasjon, døveforening eller instirusjon,
til Helse og Rehabiltering, informerer
NDFs prosjektansvarlig Bjørn Arvid
Kristiansen.
-Enkeltpersoner kan av formelle grunner
ikke søke. NDF samarbeider derfor med
for eksempel Stiftelsen Signo, Møller
kompetansesenter, Døves Media, Teater
Manu, Signo om prosjekter gjennom
Helse og Rehabilitering.

- Hva kan man søke om?
- Man kan søke innen et bredt spekter av
tiltak med ett unntak: Helse og Rehabi
litering gir i hovedregel ikke midler til
dekning av ordinære utgifter, og heller
ikke til etablering av nye organisasjoner.
Eksempelvis kan man søke om midler til
utvikling av materiell (kurs, håndbok),
oversettelsesarbeid, utvikling av kunn
skap/materiell som gir døve en bedre og
lettere hverdag (eks. arbeidsliv, skole).
Man kan også søke om midler til utred
ninger/forskning (for eksempel hvilke
konsekvenser det er for barn med Cl
gjennom sammenligningssrudier).

øst 2

JOBBSØKNAD

Kristiansen understreker at man ikke
skal tenke begrensning, men ta kontakt
med ham for å diskutere de ideene man
har. Helse og Rehabilitering har tre virk
somhetsområder man kan søke på:
Forebyggende virksomhet omfatter også
tiltak som kan øke den enkeltes livs
kvalitet og bidra til omsorg og trivsel.
Rehabilitering omfatter også habilite
ring, og behandlingstiltak som inngår
i et rehabiliteringsopplegg. Forskning,
der man vektlegger anvendt forskning,
herunder utvikling av nye behandlings
metoder, forebygging av fysisk og psykisk
sykdom, rehabilitering/habilitering av
funksjonshemmede og kronisk syke. For
mer informasjon, klikk inn på www.
helseogrehab.no

- Når er fristen for å søke?
- 30. mars er fristen for å melde inn
prosjekttema. Med det menes en kort
beskrivelse av hva man ønsker å oppnå
med prosjektet. Her legges det stor vekt
på bakgrunn, altså hva er problemet

Bjørn Kristiansen.

og gjerne hvordan tenker man seg at
prosjektet kan bidra til løsning. NDF vil
vurdere prosjektideen og komme med en
tilbakemelding innen 10. april om vi øn
sker å følge opp med en søknad til Helse
og Rehabilitering.
Fristen for å gjøre ferdig en prosjektsøk
nad er 15. mai.

- Kan man få veiledning underveis?
år vi har godkjent prosjekttemaet vil

vi følge opp med veiledning i søknads
utviklingen. Dette kan gjøres enten ved
rådgivende samtaler og -/ eller via epost.

- Hvorfor ønsker NDF mange søknader?
- NDF ser at målrettede prosjekter ofte
kan bidra til å redusere eller løse de bar
rierene som prosjektet fokuserer på.
Døve møter barrierer på svært mange
områder, enten det er innen skole, ar
beidsliv, eldreomsorg og fritid. Manglen
de vilje til tilrettelegging - og informa
sjon fra samfunnet er ofte årsaken.

Prosjektvirksomhet er et av verktøyene
i vår interessepolitiske arbeidet. Jo Bere
prosjekter, jo Bere barrierer kan vi bidra
til å nedbygge, sier prosjektlederen som
avslutter med et lite tips:

Stortingsmeldingen om norske språk,
«Mål og meining», som Stortinget skal
behandle senere i år beskriver norsk
tegnspråk på en god måte. Sitater derfra
kan være nyttig i argumentering i pro
sjektsøknaden.
Klikk inn på: http://www.dok.no/
norsk-tegnspraak-et-fullverdig-spraak
.4496831-10864.html

På jakt etter ny jobb?
Da bør du følge med på stillingsan
nonsene på deafnet.no. Stadig Bere
arbeidsgivere annonserer sine ledige
stillinger på nettet, men også i Døves
Tidsskrift.
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Conrad Svendsen Senter er en del av Signo og
en diakonal virksomhet som gir bo- og omsorg
stilbud i ulike former, habiliterings- og
rehabiliteringstilbud og dagtilbud.

Virksomheten retter seg mot voksne døve med spesieLLe behov. Hovedmålet for
virksomheten er at hver enkelt bruker skal oppleve feLLesskap, utvikling, mening og
egenverdi. Sentralt i vårt arbeid står retten til eget språk.

~ • ~) Conrad Svendsen
'1 i!) Senter

Vi søker:
MiUøterapeut til team Hyggebo100% fast stilling i turnus er ledig med tiltredelse så
snart som mulig. Stillingen er plassert på team Hyggebo, som er en omsorgsbolig for
seks eldre døve beboere og har i tillegg diagnoser i fht psykiatriske - og somatiske
sykdommer. Beboerne har i varierende grad behov for tjenester til daglige behov,
aktivisering og helsetjenester. Hyggebo har 9,3 stillinger i turnus over seks uker med
arbeid hver tredje helg. Vi har egne, våkne nattevakter sammen med andre boliger.
Conrad Svendsen senter er en tospråklig arbeidsplass og det gis fuLL opplæring i
tegnspråk ved vår opplæringsavdeling. Vi har en ledig stilling for en person med 3
årig helse- eller sosialfaglig utdannelse. Erfaring innen psykiatri og arbeid med eldre
er nyttig, men ingen forutsetning. Det samme gjelder kjennskap til målrettet
miUøarbeid. Den som ansettes må ha alminnelig god skriftlig framstillingsevne.
Personlig egnethet vektlegges.
Vi ka n tilby:
- Tverrfaglig samarbeid
- Tegnspråkopplæring i arbeidstiden
- Mulighet for faglig utvikling
- Bedriftshelsetjeneste/lA bedrift
- Personalbarnehage
- Bedriftsidrettslag
- Personalhytte
For mer informasjon om stillingen, kontakt teamleder Asbjørn Rønning, tlf 23 16 75

59 eLLer avdelingssjef Guri Claussen, tlf 23 16 73 59.
Søknadsfrist: 11.03.2009

www.conradsvendsen.no

26 døves TIDSSKRIFT 0l1edlemsblad for 1Xgrges 'Døveforbund 2/2009



Prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for 20 IO
Norges Døveforbund inviterer lokallagene
og andre samarbeidspartnere som arbeider
med og/eller for døve til å søke Helse og
Rehabilitering om prosjektmidler gjennom
Norges Døveforbund.

Eksempler på prosjekttiltak kan være:
- Utvikling av kunnskap for å forstå døves

situasjon eller for å finne tiltak
- Utvikle metoder for å gi døve en bedre

hverdag (arbeidsliv, utdanning, eldreomsorg
med mer)

- Utvikle materiell (kurs, håndbok med mer)
- Oversettelser
- Gjennomføre kurs, studieturer, sammen-

komster med mer.

Norges Døveforbunds målsetting med bruk
av prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering
er å fremme likestilling for målgruppen i
samfunnet, samt styrke tegnspråkets stilling
på alle områder i samfunnet.

Norges Døveforbund ønsker å sette i gang
prosjekttiltak som er i tråd med forbundets
arbeidsprogram som kan være:
- Tegnspråk
- Utredning
- Forsking
- Interessepolitikk
- Brukermedvirkning
- Informasjon
. Tilgjengelighet

Frister
- Frist for å sende inn forslag på prosjekt

tema er satt til 30. mars.
Send en kort beskrivelse med tema og hva
man ønsker å oppnå med prosjektet.

- Når prosjekttema er mottatt vil det bli
gitt tilbakemelding innen 10. april om NDF
ønsker å følge opp med søknad til Helse
og Rehabilitering. Norges Døveforbund vil
bistå med veiledning ved utforming av
prosjektbeskrivelsen /søknad.

- Prosjektbeskrivelse/søknad må være admi
nistrasjonen i hende innen IS. mai.

Ved spørsmål om aktuelle prosjekttemaer,
kontakt NDF administrasjon ved prosjekt
koordinator Bjørn A. Kristiansen.
bjom.a.kristiansen @doveforbundet.no

For informasjon om Helse og Rehabilitering,
se www.helseogrehab.no

Il
NORGES
DØVEFORBUND

Markedshuset Ars as

Markedshuset er Norges Døveforbunds
nye samarbeidspartner innen regnskap.

Vi er spesialister innen:
• Regnskap
• Lønn
• Boligsameier, borettslag og

boligselskaper

Autorisert regnskapsførsel. Medlem av N.A.R.F.

Adresse: Tollbugt. 35, 0157 Oslo
www.markedshuset.no
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SYN
PÅ SAKEN

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken»,
men vi ønsker korte innlegg, og vi tar
ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren forbeholder seg også retten
til å forkorte innlegg.

Døve er ikke funksjonshemmede
Av Jon Martin Brauti

Som svar til Dmi
try Katsnelsons
artikkel «Døve er
ikke funksjons
hemmede!» skriver
Paal Richard
Peterson i Døves
Tidskrift nr. l at
funksjonshemning
er normalt. Det er

greit nok, men jeg er redd for at vi kan
ha misforstått Katsnelson. Det samme
gjelder «Og at en forståelse av funksjons
hemning som unormalt er noe vi ikke
kan leve med». Jeg vil bare understreke at
Katsnelson aldri har skrevet at funksjons
hemning er negativt eller unormalt, men
han derimot sier at det blir feil å bruke
dette ordet på døve som ikke føler seg
funksjonshemmede i det hele tatt siden
vi er tospråklige og har to kulturer. Ingen
skal få lov å tvinge døve til å kalle seg
funksjonshemmede ved å godta merke
lappen «funksjonshemmede». Dessverre
er det slik at med dagens sosial-lovgiv
ning har vi ikke noe valg, men må godta
denne merkelappen på grunn av økono
misk støtte fra det offentlige, men jeg
mener det er overgrep mot vår verdighet
og stolthet.

Videre skrev Peterson at den definisjonen
som Katsnelson bruker er gammel. Jeg
begynner å lure på om Peterson faktisk
ble født i går når han sier at definisjonen
til Katsnelson er gammel. Men hvis han
mener at han har nok historiekunnskap
til å hevde dette, skal jeg selvfølgelig ikke
kommentere det, men tar det til etterret
ning.

Definisjon av funksjonshemning har
dessverre ulike synsvinkler, og den
definisjonen som Peterson nevnte er grei.
Likevel er begrepet «funksjonshemning»
så problematisert at det lett kan føre til
feilaktige oppfatninger av døve. Ordet
«funksjonshemning» kan ofte være me-

ningsløs i mange sammenhenger. Høren
de kan også være funksjonshemmede på
grunn av mangel på kjennskap til andre
folk som samer og døve med egne språk
og kulturer. Det vil si at en hørende som
ikke kan tegnspråk, er funksjonshemmet
sammen med tegnspråklige døve.

Som vi ser er bruken av ordet «funk
sjonshemning» situasjonsbetinget, og det
har derfor ikke med døvheten å gjøre.
Det kan også nevnes andre eksempler:
Er homofile funksjonshemmede? De
kan ikke lage barn selv. Og om vi ser på
antall mennesker, så er indere og kinesere
de «normale», mens vi andre i kraft av
mindretall ikke er normale. Det kan
være nyttig å lese Jan Kåre Breiviks ka
pittel om døve, en spesiell gruppe i boka
«Normalitet», utgitt av Thomas Hylland
Eriksen.

Jeg stusset over noe Peterson skrev: «Når
vi samles og kommuniserer på tegnspråk,
forsvinner jo funksjonshemningen helt.
Da kan gruppen av døve på mange måter
heller sees på som et språklig fellesskap
mer enn en gruppe funksjonshemmede.
Men i møter med storsamfunnet opple
ver vi fonsatt barrierer som vi må kjempe
for å bygge ned». Mitt spørsmål: er det
ikke underforstått at døve likevel kalles
funksjonshemmede ifølge den oven
nevnte skrivelsen. Et medisinsk syn her?
Har Peterson som døvepolitiker overfor
myndighetene landet på myndighetenes
siste versjon av definisjonen <<funksjons
hemning», se Grete Berghs hefte Norsk
tegnspråk som offisielt språk, kapittel
4: DØVE - funksjonshemmede og en
språklig minoritet? Er det ikke bedre
å skrive slik: «DØVE - en språklig og
kulturell minoritet» istedenfor? Jeg bare
spør.

Dette må som nevnt ikke oppfattes slik
at Katsnelson og jeg ser på ordet funk
sjonshemmet som noe negativt, tverti-

mot. Men det blir veldig rart å si at en
døv person som for eksempel er lammet,
skulle ha tilleggsfunksjonshemning,
siden døve er en språklig og kulturell mi
noritet. Dessuten er det ganske uheldig at
enkeltpersoner i ulike døveorganisasjoner
mener at begrepet «funksjonshemmede»
også gjelder alle døve dersom de uttaler
seg i kraft av sine tillitsverv. Er det ikke
på tide at de stiller seg selv spørsmålet om
de i virkeligheten representerer landets
døve. Det er det Katsnelson prøvde å
forklare.

Til slutt vil jeg si at vi også må tenke på
konsekvenser etter ordbruk. Det er ikke
nok med bare ord; handling må til hvis
vi skal ha forandring på oppfatningene
av døve i storsamfunnet. Tross air er
holdninger overordnet alt annet, og er på
den måten nøkkel til gjensidig respekt
og samarbeid. Vi må ha positivt bilde av
oss selv som døve på tross av Cl. Vi må
tro på oss selv, på hvem vi er, og på det vi
gjør. Når vi gjør det, kan andre akseptere
oss, og vi kan akseptere andre. Ikke vær
ettergivende for press fra storsamfun-
net som vi ser i dag. Stå på NDF! Som
Katsnelson sier at vi har ansvar for å sikre
at våre framtidige døve barn får et godt
selvbilde, noe som betyr at vi selv trenger
en styrket bevissthet.

Redaktør kommentar:
En eventuell videre debatt om dette
temaet vil skje på www.deafnet.no.
logg deg inn med medlemsnummeret og
skriv din mening der.
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Orienteringshemmet?
AvJirn Vold

Nylig leste jeg
en artikkel som
fortalte at Værnes
flyplass har delt
reisende inn i tre
hovedgrupper:
funksjonshem
mede, orienterings
hemmede og miljø
hemmede. Det er

Avinor som bruker disse begrepet til:

* Bevegelseshemmede, som er rullestol
brukere og andre som er dårlig til beins.
* Orienteringshemmede, som er blinde
og svaksynte, døve og tunghørre, samt
mennesker som på en eller annen måte
har problemer med å orientere seg på
flyplassen.
* Miljøhemmede, som er folk med lun
gesykdommer, astma, allergi og intole
ranser.

Dette var en helt ny inndeling for meg.

Sliter Norges Døveforbundet og Hør
selshemmede Landsforbundet med å
orientere seg frem til de rette personene?

NDF ved Paal Richard Peterson skrev i
februar-nummeret at døve kan sees som
på som situasjonsbestemt funksjonshem
mede. Men det stemmer ikke i forhold
til Avinors definisjon. år jeg leser side
54 i «Universell-utforming» av Institutt
for landskapsplanlegging ved Sigmund

. Asmervik (professor), UMB, november
2006 så har kanskje Avinor misforstått
døve som gruppe. Eller har de fått feil
informasjon et annet sted? For hvordan
kan de kalle døve orienteringshemmede?

Selv må jeg være svært takknemlig for at
jeg og en døv venn klarre å finne veien
hjem til husene våre etter at vi reiste
halve jorda rundt uten assistanse - til og
med i Kina! I Russland hjalp jeg å «orien
tere» en europeisk, hørende jente som slet
med å finne et billett-kontor.

Jeg vil foretrekke å sees på som en
funksjonshemmet i stedet for en oriente
ringshemmet. Kanskje enkelte personer i
NDF og HLF er både orienteringshem
mede og funksjonshemmede? Kanskje
det er en majoritet av døve og tunghørte
som jeg ikke vet om? Kanskje det var

min feil at jeg ikke orienterte meg tids
nok til debatten om dette?

Jeg et fortsatt takknemlig for at jeg klarer
å finne bilen min hver dag og at jeg
klarer å finne veien frem til arbeidsplas
sen og hjem igjen! Det er det viktigste for
min del! Kanskje jeg trenger assistanse til
å orientere meg etter kvinner i stedet?

Selv har jeg aldri problemer med å finne
frem, men jeg «maser» på ansatte på
flyplassene - og de sliter av og til med å
finne frem riktige informasjon til oss. Jeg
tror at hørende har større problemer med
å orientere seg på en flyplass enn hva vi
døve har!

Altså: Jeg er ikke orienteringshemmet,
bare funksjonshemmet - men det er
usynlig! '

En fryktet tillitsvalgt må «gå på dagen»
Av Rune Anda, daglig leder Bergen Døvesenter

I mine seks år som
daglig leder i Bergen
Døvesenter har jeg
vært i kontakt med
mange orgamsasJo
ner og lærr å kjenne
deres medlemmer
og tillitsvalgte. Det
være seg orgamsasJo
ner for de som hører

dårlig, for de som hverken kan se eller
høre, for de som et blinde, for de som
sitter i rullestol osv.

oen er tilknyttet en fylkesorganisasjon,
som igjen er tilknyttet en landsorganisa
sjon. Jeg har merket meg at det er spesielt
slike tilknytningsforhold som i enkelte
organisasjoner skaper motsetninger. Til
litsvalgte i lokallag - uansett hvor kreativ
og engasjerte de prøver å være - må rap
portere oppover, og i mange tilfeller få
godkjenning før de får lov til å gjøre noe.

Noen ganger setter de i gang prosjekter
uten å huske på å informere «overord
nede» og da blir det kjefting både her og
der.

De eksemplene jeg har hørr om som lokal
lagene har satt i gang, var så flotte og så
positive at overordnede organisasjonsledd
allerhelst burde applaudere og dermed
skape ytterligere motivasjon og inspira
sjon til fortsatt innsats. Jeg ble derfor
overrasket, og følte meg trist, over at så
ikke akkurat et tilfelle hos noen.

I stedet opplever jeg at lokale tillitsvalgte
bare blir redde og netvøse. De har påtatt
seg tillitsverv frivillig, og det er nettopp
slike personet vi ønsker overalt i organi
sasjonene. De er de viktigste, de holder
hjulene i gang og de skaper trivsel for
andre. Så får de kjeft og formaning, og
varsel om «å følge regler til punkt og
prikke».

Det fører ikke til noe godt for' noen.

Jeg synes at vi har en gruppe strålende
tillitsvalgte i Bergen Døvesenter og en
fantastisk moderorganisasjon i orges
Døveforbund, som ikke krever alle
rapporrer om hva vi driver med lokalt.
Norges Døveforbund blander seg ikke
inn i de lokale døveforeningenes styre
og stell og deres selvbestemmelsesrett.
Samarbeidet bygger på gjensidig tillit.

Dersom noen sier at jeg som daglig leder,
eller styrelederen, eller de valgte ledere i
ulike avdelinger og utvalg, skaper frykt
og redsel, så må jeg eller den det gjelder
«gå på dagen».
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER PASKEN 2009
DØVES MENIGHETER

ØSTENFJELSKE DISTRIKT
Oslo
• Skjærtorsdag 9. april kl.18.00: Skjærtorsdagsgudstjeneste med påskemåltid i Oslo døvekirke.
• Langfredag 10. april kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste i Oslo døvekirke. Dramatisering av

Jesu lidelse.
• 1. påskedag 12. april kl. 11.00: Påskedagsgudstjeneste i Oslo døvekirke. Påskefrokost kl.l0.00!
Vestfold
• Lørdag 21.mars kl. 12.00: Påskeverksted og fastegudstjeneste på Døvesenteret, Sandefjord.
• Palmesøndag 5. april kl. 11.00: Palmesøndagsgudstjeneste med dåp i Sandar kirke,

Sandefjord.
• Langfredag 10. april kl. 16.00: Langfredagsmesse i Olavskapellet, Sandefjord.
Telemark
• Torsdag 2. april kl.19.00: Faste- og påskegudstjeneste i Telemark døveforening, Porsgrunn.
Hedmark
• Skjærtorsdag 9. april kl. 16.00: Skjænorsdagsgudstjeneste på Mjøsgløtt.

SØR·VESTENFJELSKE DISTRIKT
Stavanger
• Palmesøndag 5. april kl.l1.00: Familiegudstjeneste i Stavanger døvekirke. Utdeling av

kirkebok tiI4-åringer.
• 2. påskedag 13. april kl.17.00: Påskegudstjeneste mJnattverd i Stavanger døvekirke.

VESTENFJELSKE DISTRIKT
Bergen
• Palmesøndag 5. april kl.I1.00: Gudstjeneste i Bergen døvekirke. Kirkekaffe.
• Skjærtorsdag 9. april kl. 12.00: Andakt med nattverd på Konows senter.
• Skjærtorsdag 9. april kl.I8.00: Nattverdsgudstjeneste i Bergen døvekirke. Kirkekaffe.
• Langfredag 10. april kl. 17.00: Korsvandring fra Korskirken til Bergen døvekirke.

Kirkekaffe.
• 2. påskedag 13. april kl.18.DO: HØytidsgudstjeneste i Bergen døvekirke. Kirkekaffe.
Møre
• Skjærtorsdag 9. april kl.18.00: Nattverdsgudstjeneste felles med Volsdalen menighet og

Metodistkirken i Yolsdalen kirke. Kveldsmat etterpå.
• 2. påskedag 13. april kl. 14.00: Påskegudstjeneste i Volsdalen kirke. Nattverd. Middag

(kr 175,- for voksne, gratis for bam), skattejakt for barn. Påmelding for middagen til
døveprest på tlf 95078362 innen fredag 3. april.

NORDENFJELSKE DISTRIKT
Trondheim
• Skjærtorsdag 9. april kl.11.00: Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter
• 1. påskedag 12. april kl. 12.00: Gudstjeneste på Døvehytta.
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Virksomhetside: Signa sikrer tilbud
til døvblinde og døve som ønsker det,
på deres premisser, ut fra en diakonal basis.

Stiftelsen Signa er en selvstendig, diakonal stiftelse. Signo har ni ulike virksomheter i Norge, ca 950 ansatte og en brutto
drijtsomsetning på ca 380 millioner kroner. Hovedkontoret, som ligger på Nordstrand i Oslo, består av fire avdelinger;
informasjon, fag, forvaltning og internasjonal.

Stillinger i fag-og informasjonsavdelingen som:

INFORMASJONSLEDER
Vi har ledig stilling som informasjonsleder, og søker deg som er strategisk og analytisk og ønsker å være en del av et aktivt
og engasjert miljø. Du vil være med på å løfte fram arbeidet vårt og bygge kunnskap om Signo. Avdelingen består aven leder
og en rådgiver. Arbeidet ditt vil bestå i å legge til rette for Signos informasjonsarbeid, samt profileringen av hele stiftelsens
arbeid. Lederen er redaktør for vårt interne magasin, Signofolk, og våre nettsider som nå er under utvikling og omlegging.

Du vil også:
- Bistå med medie rådgivning.
- Gi kommunikasjonsfaglig oppfølging til Signos ni ulike virksomheter.
- Delta i Signos ledermøte, og er dermed med i drøftingen av et bredt spekter av saker.

SENIORRÅDGIVER/RÅDGIVER
Vi har ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver i fagavdelingen. Avdelingen består aven faglig leder og en seniorrådgiver/
rådgiver. Fagavdelingen vektlegger arbeid med kompetanseutvikling- og kompetansespredning på en rekke fagområder,
samt verdiarbeidet i Stiftelsen. Rådgiveren skal være med på å utvikle samarbeidet mellom virksomhetene.

Du vil også:
- Bistå virksomhetene med deres faglige utviklingsarbeid.
- Være prosjektleder/medarbeider for utviklingsprosjekter i Signo.
- Skrive høringsuttalelser og jobbe med annen saksbehandling på vegne av organisasjonen.

FOR BEGGE STILLINGENE
Du har relevant erfaring, høyere utdanning og god språkføring. For stillingen i fagavdelingen er hoved- eller mastergrad
ønskelig. Du er kreativ og fleksibel og kan arbeide målrettet, både selvstendig og i team. Erfaring fra prosjektarbeid er en
fordel, likeså erfaring fra arbeid med Signos målgrupper. Et bredt, relevant kontaktnett er ønskelig. Tegnspråkkompetanse er
en fordel. Det forutsettes lojalitet mot Signos diakonale verdigrunnlag.

Døve oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:
En spennende og utfordrende jobb på et hovedkontor med totalt 14 ansatte som arbeider opp mot våre virksomheter i Oslo,
Bergen, Trondheim og Andebu.
- Lønn etter avtale
- Pensjonsordning i KLP
- Tegnspråkopplæring

Videre informasjon om stillingene kan fås ved henvendelse til generalsekretær Inger Helene Venås på tlf. 23 167550
e-post: inger.helene.venas@signo.no

Søknadsfrist:
Mandag 2. mars

Kortfattet søknad med CV sendes til: stiftelsen@signo.no eller Stiftelsen Signo, Pb 100, Nordstrand, 1112 Oslo

Signa - jeg tegner www.signa.na
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Tromsø
helge.herland@doveforbundet.no

Tromsø trenger flere gutter!

Fikk jobb gjennom finn.no
Marina Mehlum, 31 år, er ikke innfødt
tromsøværing, tvert imot, hun er ekte
Oslojente. Selvsagt er det et mannebein
som har lokket henne til Nordens Paris.
-Jeg arbeider på Kvaløysletta hjemmetje
neste, altså i Tromsø kommune. Det har
jeg gjort i ett år. Jeg henter eldre om mor
genen til dagsenteret og kjører de hjem
om ettermiddagen - og ellers hjelper jeg
til på dagsenteret. Jeg fant arbeidsplas
sen på internett, gjennom finn.no. Jeg
søkte på jobben, ble innkalt til intervju
og hadde håpet på tolk, men det fikk
jeg ikke - derfor måtte samboeren min
tolke, og det gikk altså så bra at jeg fikk
jobben, smiler Marina.
- Du kjører minibuss, det er jo forbudt
for døve?
- Jeg har minibussertifikat, jeg fikk det i
2000 og kjøringen er ikke noe problem 
med høreapparat oppfatter jeg litt - men
problemet er tromsødialekten. Det et
mange ord og uttrykk jeg ikke er vant til.
- ?????
- Ja, strømper heter lester, de sier dåkker,
kåffer og kæm - og så banner de mer enn
jeg er vant med fra sør. De kaller meg
kjerring og mener det som en kompli
ment - i Oslo var det stygt å bli kalt

kjerring. Så språket og munnavlesning av
nye ord og uttrykk er en utfordring, men
arbeidet med de eldre går helt fint. Hvis
jeg ikke oppfatter hva de sier så gjentar
de.
Marina har store planer om å få i gang
kveldskurs i døveforeningen. Vi lovet
at vi ikke skulle skrive temaet, men det
dreier seg om ulike klesplagg og den
første kurskvelden skal de ha informasjon
om det plagget bare kvinner bruker. Det
viser seg nemlig, ifølge Marina at 4 av
100 kvinner ikke bruker riktig tilpasset
BH.

Fikk jobb gjennom arbeid
med bistand
Helene Henriksen, 32 år, fikk jobben
som kontormedarbeider på Norsk Po
larinstitutt gjennom ordningen «arbeid
med bistand». Hun arbeider 25 timer i
uken og stortrives i det internasjonale
miljøet på arbeidsplassen. -Mine kolleger
er påpasselig med å snakke tydelig så jeg
føler ikke kommunikasjonen som noe
stort problem. Men i spisepausene velger
jeg å sitte for meg selv. Det er mye støy
i spisepausene og jeg blir sliten om jeg
skal prøve å henge med i småpraten ved
bordet. Dette har de andre forståelse for.

Helene er også leder i Tromsø Døvefore
ning. Hun forteller at foreningen har 37
medlemmer og at det bor 15 døve i selve
Tromsø nå. Det er faste møter i foren
ingen annenhver onsdag og hver lørdag,
og de trives godt i den nye, moderne
lokalene sine.

Fikk jobb gjennom
bekjentskap
Marianne, 31 år, er som Helene ekte
Tromsøjente.
-Jeg har 66 % stilling som funksjons
assistent ved Universitetsbiblioteket i
Tromsø, i tillegg jobber jeg 6 timer som
støttekontakt for en eldre dame. Job
ben på universitetet fikk jeg gjennom en
venninne, sier Marianne - eller bare Mia
som hun kalles blant venner.
Hun forteller at hun trives godt med job
ben, men hun skulle ønske at døvemiljø
et i Tromsø var større og da særlig at det
bodde flere gutter i byen. Hun har også
et kjapt svar på hvilke gutter de ønsker
nordover.
-De må være snille, greie, samarbeidsvil
lige og flinke til å jobbe.
Akkurat slik som vi gutter er!
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«A miste tråden»
- metaforer på norsk og på tegnspråk

Visste du at vi mennesker bruker metaforer hele tiden? En metafor er et språklig uttrykk
som man ikke tolker bokstavelig, men i en overført betydning. For eksempel når vi sier på
norsk: «Nå har jeg mistet tråden!» mener vi som oftest ikke at vi har mistet en ordentlig
sytråd i bakken. Det vi mener er at vi ikke lenger henger med i kommunikasjonssam
menhengen. «Å henge med» er for øvrig også en metafor. Du henger jo ikke på ordentlig.
Ordene brukes i overført betydning.

Det er faktisk slik at hver gang
vi snakker om noe abstrakt
later vi som om det er noe
konkret gjennom å bruke
en metafor. Alle mennesker
bruker metaforer på denne
måten i sitt språk. Men det er
forskjeller på hvordan meta
forer dannes i ulike språk. Og
her er norsk tegnspråk mye
mer effektiv enn norsk. På
norsk brukes det hele fire ord
for å utrykke at «jeg har mistet
tråden». På tegnspråk kan jeg
klare meg med [Q tegn, nemlig
tegnet for JEG og tegnet for
«MISTE. TRÅD» (og noen
ganger trenger man ikke en
gang tegnet for JEG).*

De aller fleste tegnspråklige
metaforer blir uttrykt gjennom
ett tegn, mens de aller fleste

norske metaforer blir uttrykt
gjennom en rekke av flere ord,
og der skaper litt problemer
for hørende som skal lære seg
regnspråk. I tegnspråkun
dervisning har man i Bere år
kalt en gruppe regn som er
litt annerledes enn andre tegn
vi kjenner, TMFOK (tegn
med fasr oral komponent).
Grunnen ril denne betegnel
sen er at man trodde det som
kjenneregner denne gruppen
er deres egen munnstilling
som ikke ligner på der norske
ordet og som er en fast del av
tegner. Ikke er disse regn så
lett å oversette til norsk heller.
Imidlertid kan vi nå si ar det
som er mest spesiell med disse
tegnene er at de flesre av dem
rett og slett er tegnspråklige
metaforer! Tegnene er basert

på en billedlig fremstilling
av noe konkrer, men beteg-
ner noe abstrakt. Slik som
«MISTE. TRÅD» (som betyr
å ikke skjønne sammenhen
gen), «GRIPE.NOE» (som
betyr å ha utbytte av noe),
«NOE.GAR.NED.FORAN.
ANSIKT» som rilsvarer der
norske «å få jernteppe,). Ikke
rart ar hørende har problemer
med å huske disse regnene. For
dem tilsvarer disse tegnene en
hel norsk serning!
Hvis du har mistet tråden nå,
kan du i hvert fall være sikker
på at du kan si der med ett
enesre tegn!

(* Punktum mellom to ord
med store bokstaver betyr ar
alle ordene ril sammen rilsva
rer ert tegnspråktegn.)
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INFORMASJON OM
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DØVES KULTURDAGER 2009 PA AL

Årets kulturdager vil ha et spesielt fokus på familier og barn så aktivitetene er derfor lagt opp etter
dette. Selvfølgelig blir det også noe for voksne så det er bare å ta turen til Ål enten du er gammel
eller ung.

1200,- kr.
500,- kr.
300,- kr.

Onsdag 12.august
Den offisielle åpningen av Døves Kul
turdager 2009 blir på Al Kulrurhus kl.
15.30. Så blir errermiddagen brukr til
visning av små teaterstykker fra døvefo
reninger slik vi kjenner det fra tidligere
kulturdager. Vi håper døveforeninger
tenker at målgruppen er barn og unge
denne gangen og at forestillingene får
er «familiepreg». Vi håper også å få til
forskjellige srands på Kulturhus. Der blir
det også kunstutstilling.

Torsdag 13.august
Denne dagen blir det workshops både
barn og voksne oppe på Bakkereigen (AI
folkehøyskole og kurssenter for døve)
Barna får muligheten ril å velge mellom
tre forskjellige aktiviterer;
Keramikkverksred (Susi Wirreveen),
glassworkshop (Tine Seiler fra Danmark)
og annet.
Der foregår en økt på formiddagen og en
økr på errermiddagen.

De voksne får rilbud om «Energimag
netisme». Det er Siv Mirrer som står for
innholder iderre voksen-rilbudet. Det
kan bli flere grupper dersom interessen
er stor.

På errermiddagen vil det bli muligher til
å prøve seg i folkehøgskolens ream-byg
gingsbane der spesielr den store rauba
nen kan være en urfordring for både stor
og små i alderen 5 år og oppover.

Om kvelden vil det bli sosiale kulrursam
linger for både store og små.

Fredag 14.august
Derre blir den dagen da sjørøvere våger
seg borr fra de syv hav og opp ril Al i
Hallingdal. Derre er den store «Sjørøver
dagen».
Sjørøverslorr (hoppeslorr) blir frakrer fra
Vestfold. Det blir korkegeværskyring og
skyring med sjørøverkanon. Treffes blin
ken kan der bli premier. Errer sjørøve
ransiktsmaling er der sikkerr noen som
ser ur som ekre sjørøvere. Ellers kommer
ekre pirarer ril å dele ur sjørøverballonger

og der vil bli ekte skarrejakt. AIr derre
nøye overvåket av Kaptein Svarrskjegg
og papegøyen Polly.

Dersom de voksne ønsker å komme seg
litt bort fra alt sjørøveriet vil Siv Mirret
holde et minikurs om «Healing,>.

For de som ønsker å bevege seg i den
vakre naturen på Al og som er spreke nok
ril å følge Helge Hetland på rur i skog og
fjell, vil der bli rilbud om guider bærrur!

Fredagskveld er der fest i Al Folkepark
(Sundre Campingplass). Middag (koldt
bord) serveres i stort reir eller ute i det fri
og det vil bli underholdningsinnslag fra
scenen der blant annet reaterworkshopen
viser sine forestillinger.

Lørdag IS.august
Tradisjonen tro vil det bli gudstjeneste
under Døves Kulrurdager. Døvekirken
holder gudstjenesre for både barn og
voksne på Sangefjell- fjellkaredraI (over
1000 moh).
Lunsj-pakke skal vi denne dagen innta
ute i den vakre fjellnaturen.
Har vi været og humøret med oss, vil
derre bli en fin og verdig avslutning på
Døves Kulrurdag 2009.
Så vil det bli å få med seg alle tingene
sine hjem og huske ting som barna har
laget på workshop (glass og keramikk
står i ovnen i to døgn)

Deltakeavgift
inkluderer koldtbord fredag
2 voksne og 2 eller flere barn: 1500,- kr.
l voksne og 2 barn eller
2 voksne og l barn:
1 voksne
Dagsbesøk uten koldrbord
(Bare lørdag 100,- kr)

Barn under 1 år - gratis.
Voksen fra 16 år

Innkvartering:
Der vil bli forskjellige overnarringsrilbud.
Ønsker du å bo på hotell har vi avtale
med Thon Horel Hallingdal. Du tar di-

rekte kontakt med hotellet på telefon 32
08 20 11 og sier det gjelder overnarring i
forbindelse med «Døves kulturdagen,.

Al Folkepark og Ferieland (Sundre Cam
ping) har enkle og billig hyrrer med plass
til 4-6 personer. I tillegg er det plass til
både telt og campingvogner.

Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
rilbyr overnarring i enkelt og dobbelr
rom, hyrrer og leiligheter med fra l ril 7
senger.

Det er ingen mulig til å overnarre i telr
eller campingvogn på Al Folkehøyskole
og kurssenter for døve pga. akrivirerer
som skal foregå der.

Prisene finner du på påmeldingsskjemaet
eller ved henvendelse til Al Folkehøyskole
og kurssenter for døve

Frokosrbilletter kan kjøpes i spisesalen på
Al Folkehøyskole og kurssenter for døve.

Vi har ikke ubegrenser overnarringskapa
sitet så det er lurt å være tidlig ute med å
bestille overnarring.

Evt flere opplysninger kan dere finne på
www.kulturdagene.ner

Velkommen til Døves Kulturdager 2009.
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Påmelding til Døves kulturdager på Al 12.-15. august 2009

Navn og adresse:

Navn: ..

Adresse: .

Posrnr. og sted: .

Mobil: .

E-post: .

Andre personer i påmeldingen:

Navn: .

Navn: .

Navn: .

Navn: .

Hvis barn, ta med alder

Deltakeavgifter inkl alle programmene, koldtbord i Folkeparken og lunsj på Sangefjell

12.-15. august 2009 Kryss av
2 voksne og 2 eller flere barn: 1.500 kr. O
l voksne og 2 eller flere barn, eller 2 voksne og l barn: 1.200 kr O
l voksen 500 kr O
Dagsbesøk uten koldtbord 300 kr O

Hvilken dag: O Onsdag O Torsdag O Fredag O Lørdag (kr 100)

Barn under l år - gratis. Voksen fra 16 år.

Innkvartering

Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
Priser mellom 300-900 kr. pr.døgn
Ta kontakt med skolen.
E-post: aal folkehogskole@al.fhs.no
Prisen er uten frokost. Frokost kan kjøpes på skolen.

Al Folkepark og Ferieland (Sundre Camping) Kryss av
Kr 450,- pr. døgn med 6 sengeplasser i hyttene 0
Kr 400,- pr. døgn med 4 sengeplasser i hyttene O

Hyttene har ikke innlagt vann.
Det er felles saniteranlegg i kafebygget.
Frokost kan kjøpe i kafeen.

For bestilling av hytter ta kontakt med
Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
Kommer du med telt eller campingvogn tar du direkte
kontakt med Al folkepark (Sundre Camping)

Thon Hotel Hallingdal
Dere bestiller selv rom på hotellet.
Merk bestillingen "Døves Kulturdager"

4 manns rom kr. 1510,- inkl. frokost pr. natt
3 netter kr. 4530,- inkl. frokost

Singel/dobbel rom kr. 910,- inkl. frokost pr. natt
3 netter kr. 2730,- inkl. frokost

Telefon: 32 08 20 11
E-post: hallingdal@thonhotels.no

Skjema sendes:
Al Folkehøyskole og kurssenter for døve
Bakketeigen
3570 Al
Telefaks: 32 08 2602
E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Døvemesterskapet i futsal

Skuffet over å høre for godt!
Noen spillere var svært lei seg for at de hørte for godt til å få delta i årets døvemesterskap i futsal
i Tønsberg siste helgen i januar. For å delta i døvemesterskap må hørselstapet var større enn 55
desibel, noen hørte altså bedre enn dette. Det forteller mye om døvemesterskapene, men også
mye om at hørselstapet ikke skal være så stort før du faller utenfor i talespråklige grupper. Svært
mange av fotballspillerne er medisinsk tunghørte, men de stortrives i det tegnspråklige miljøet.
Så må vi gamle travere bare venne oss til at det blir stadig flere som tar pauser fra tegnspråkpra
ten og putter inn pluggene i øret og hører musikk via walkmann, eller heter det ipod(?) eller er
det mp3? Nok om det. Nå om fotball!

De suverene døvemestrene fra Trondheim, bak fra venstre: Unni Helland, Tone Rørstad, Ida Kris
tin Lystad og Sissel Halle. Foran fra venstre: Lene Rørstad Røyseth, Lise Lundbakk, Silje Skårvold
og Elise Gunnes Buan.

Ål
I kvinneklassen deltok det bare fem lag,
to lag fra Trondheim, Oslo, Bergen og
AI. Lagleder for Al, Ingvild Skjong gjorde
oss høflig oppmerksom på at AI deltok
for første gang og at det således var en

historisk begivenhet. De åpnet med å
tape O- 6 for Bergen og avsluttet med
O- 18 for Trondheim A. Men mot Oslo
ble det bare O- 2 og mot Trondheim B
bare O- 3. Men resultatene var under
ordnet. Det viktigste for jentene var at

de skulle ha det gøy! Og om Ingvild selv
hadde kunnet spille ville nok resultatene
blitt bedre, men hun er korsbåndoperert
og må fortsatt holde seg på sidelinjen.
Flott at miljøet rundt AI folkehøyskole
klarer å stille med så mange fine jenter i
et mesterskap.

Oslo
Oslojentene slo altså AI, spilte uavgjort
l - l mot Trondheim B og tapte knepent
O- l for Bergen. Dessuten ble de slått
9 - 2 av mestrene fra Trondheim A.
Derfor havnet de til slutt på 4. plass, litt
skuffende kanskje - men marginene var
ikke på lagets side. Spesielt i kampen mot
Trondheim B burde de puttet inn flere
mål, da var de klart best. Både Hanne
Marte Bråten og Guro Rugseth hadde
sjanser nok til å skåre på.
Kjekt var det også å se unge, lovende
Petrine Olgeirsdottir, og i forsvaret ruvet
kaptein Ina Røine. Oslo hat hatt klar
fremgang, men i likhet med de Aeste
andre spillerne har de mye å hente på
å bli bedre venner med ballen. Det må
trenes på bedre pasningskvalitet og bedre
teknikk. Jentene må bli så glad i ballen
at de tar den med seg i senga! Jentene har
Bjørn Røine som trener, derfor tror vi på
fortsatt fremgang.

TrondheimB
Trønderne markerte styrken og bredden
ved å stille to kvinnelag. B-laget klatte
uavgjort både mot Bergen og Oslo. De
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håndballbaner. Hvert lag har fem spillere
på banen, en målvakt og fire utespillere
- og så har man innbyttere på benken
og kan skifte spillere fritt inn og ut. I de
innledende kampene var lagene delt i
fire grupper, der de to beste gikk videre
til kvartfinalene. I mylderet av kamper
noterte vi oss at Hamar holdt storfavorit
ten Oslo A til l - l. Mjøsguttene spilte
med stor innsats og av og til litt over
grensen av det tillatte. Derfor måtte de
tåle to røde kort i kampen mot Oslo, noe
som nok ga seieren en bismak. For rødt
kort i en kamp betyr at en automatisk
må stå over neste kamp. Hamar hadde en

Sport

Supert arrangement
Holtan Døves Sportsklubb fikk hjelp
av Døvefortballutvalget til å arrangere
mesterskapet som ble spilt på tre baner
i Slagenhallen. Det gjorde de til ter
ningkast seks. Dyktige dommere, våkne
sekretærer, kiosksalg, fin stemning på
tribunen, Røde Kors folk som tok seg av
skader, ja i det hele tatt alt var kjempebra
lagt til rette for et supert arrangement.

Al stilte ftr første gang med kvinnelag i døvemesterskapet. Selv om de hadde et spøkelse medpå laget
måtte de tåle å komme på siste plass. Men som lagleder Ingvild Skjong (på bildet) sier tiljentene «gå
ut på banen og ha det gøy». For i idrett kan man ha det artig selv om man taper!

Herremesterskapet
12 lag kjempet om å bli beste herrelag i
futsal. Futsal er altså navnet som brukes
på innefotballen som spilles på vanlige

vant kampen mot Al, men måtte bite i
gulvet for sine venninner på Trondheim
A med hele O- 9. Laget består av bare
unge spillere, der vi spesielt merket oss
Heidi Seem Aasbø og Beate Hegdahl
Solem. Laget tok tredjeplassen, men fikk
ingen medaljer fordi Norges Fotballfor
bunds regler sier at det må være minst
seks lag med for at det skal deles ut
bronsemedaljer.

Bergen har gode spillere i Katrine G.
Søyland, Gry Thøger-Andresen og Ce
cilie Gudmundsen. De har også spillere
som kan bli svært gode i Roda Thonan,
Lena Mei Kalvenes Anda, Sigrid Mykle
stad, Maiken A. Sudman og flere andre
ungjenter om de bare trener mer og leker
seg med ballen hver dag.

Bergen - Trondheim A O- 3
Men sølvmedaljer ble delt ut, og de gikk
til jentene fra Bergen som i fjor over
rasket alle med å gå helt til topps. I år
hadde de ikke en sjanse i den avgjørende
kampen mot Trondheim A, jo de hadde
en målsjanse i kampen, men ellers ble
de overkjørt av trønderne. Tone Rørstad
kunne gitt trønderne ledelsen med to mål
etter få minutter, men bommet begge
ganger på åpent mål. Det gjorde derimot
ikke Unni Helland, som sørget for 1 - O
etter 12 minutters spill. Bergen forsvarte
seg bra, så Trondheim fikk ikke flere mål
før helt på slutten. I det 24 minutt gjorde
Ida Kristin Lystad 2 - O, før mesterska
pers beste spiller, Unni Helland, fastsatte
resultatet til 3 - O.

Trondheim A
Trondheim A var altså det klart beste
laget i turneringen. Bakerst har de Lene
Rørstad Røyseth som målvakt.
Hun har god nok ballteknikk til å starte
spillet langs gulvet, altså være den første
angrepsspilleren. Vi så ellers all for
mange målvakter, også blant guttene,
som kastet ballen over og ut, bokstavelig
talt.
Så er det veteranene Unni Helland, Sissel
Halle og Tone Rørstad som både kan
løpe og treffe med pasningene. Laget har
også en gruppe yngre jenter som presser
veteranene, altså den perfekte miks. Bare
Oslo klarte å skåre på mesterlaget. Etter
fire kamper sto Trondheim A med 39 - 2
i målprotokollen.
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De to lagkapteinene, Cecilie Gudmundsen, Bergen og Ina Røine, Oslo, takker fOr kampen - der
Bergen vant l - Oog sikret seg sølvmedaljene.

Oslo Oldboys - Stavanger
3-1
Bronsefinalen ble en duell mellom Oslo
Oldboys og Stavanger. Ingen må la seg
lure av navnet Oldboys. Vi snakker slett
ikke om spillere som bruker stokk og
gebiss, men fotballspillere i sin beste
alder mellom 30 og 40 år som har holdt
den fysiske formen ved like og har en
spilleforståelse som mange yngre kan
misunne. Kampen åpner med et overtak
til Stavanger og lagets beste Magnus
Torgersen kan ergre seg over bomskuddet
etter bare fem minutters spill. To minut
ter etterpå bommet han ikke, men spilte
fantastisk sammen med Stavangers andre
stjernespiller, Johnny østrem og dermed
1 - Otillaget fra oljebyen. Stavanger har
det meste av banespillet, men Oslo er på
livsfarlige kontringer.
Utligningen til 1 - 1 kom etter et
dribleraid av Sahzad Ahmed. Begge lag
har sine muligheter til å avgjøre kampen,
men ballen vil ikke inn. Det samme skjer
i ekstraomgangen på 5 minutter, den
blir målløs. Straffesparkkonkurransen
blir avgjørende og der er Osloguttene

Bergen - Hamar 5 - O
Bergen og Hamar møttes til kamp om 5.
plassen. Kampen åpnet med store sjanser
for Bergens William McLoughlin og
Hamars Are Dyrhaug. Like etter gjorde
Marius Anda et nydelig gjennomspill
til Stian Hammersland som bommer på
åpent mål, til bergensernes fortvilelse.
Første del av kampen er jevnspilt, men
så overtar vestlendingene. 1 - Okommer
ved Espen Rosvold.
McLoughlin gjør 2 - O. Så får en
Hamarspiller rødt kort for en brutal tak
ling, og straks gjør samme McLoughlin
3 - O. Ja, gutten har skotsk far, men er
norsk som noen, fra Vossekanten og med
mellomnavnet Vinje. En strålende spiller
som jenta ved siden av oss på tribunen
var meget begeistret for, nei vi fikk ikke
lov å skrive navnet på jenta.
De to siste skåringene kom ved Stian
Hammersland, og dermed 5 - Otil Ber
gen over et slitent Hamarlag. Målskårer
ne er nevnt. Ellers utmerker Marius Anda
og Tony Machin seg på Bergen. Hamar
var jevnt besatt, men led av at Ola Hagen
ikke kunne spille. Vi mener likevel det
er sterkt av Mjøsas svaner å ta 6. plassen
blant 12 lag.

Sport

sin strateg i finslepne Tore Alfredsen.
Bergen B fikk premie som snilleste lag,
altså fairplay-prisen, men at de snilleste
guttene kommer fra Bergen visste vi jo
fra før. Trondheim B hadde både Espen
Langeland og Knut Thoresen.

Og hva skal vi si om Oslo? De imponerte
med å stille hele fire herrelag! For en
bredde, og for et kjempebra fotballmiljø
de har bygget opp i hovedstaden.

eminent spiller i Ola Hagen. 20 åringen
fra Stange hadde både teknikk, fart og
fysisk styrke - bare synd at han sliter
med problemer med knærne og ikke
kunne spille alle kampene videre.
Blant lagene som ikke klarte å kjempe
helt i toppen merket vi oss spillere
som fortsatt kan glede et fotballhjerte.
Hjemmelaget Holtan hadde evigunge
Ole Theodor Sponberg på banen. Al,
som også stilte lag i herreklassen, hadde

Tre spreke mammaerpå vinnerlaget til Trondheim. Fra venstre Sissel Halle som har tre barn, Lene
Rørstad Røyseth som også har tre barn, men bare jenter og derfor må fOrtsette til hun flr en gutt!
- og søsteren Tone Rørstad som har to barn. Jenter som beviser at det går greit å komme tilbake på
fOtballbanen etter barnefØdsler.
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Sport

Døvemesterskapet i futsal er det største arrangementet i døvemiljøet etter Døves Kulturdager. Som
man ser var det godt medfolk på tribunen.

sine sjanser på farlige kontringer, og en
gang må superveteran Tore Solem stoppe
ballen på streken. Tore? Utrolig, impone
rende, rett og slett fantastisk aven mann
på 50 år og spille i en finale, og ikke bare
spille - men løse sine forsvarsoppgaver
uten problemer. Litt tregere er han blitt,
men det kompenserer han med lure
plasseringer og sikkert spill. Vi tar av oss
den hatten vi ikke har for idrettsmannen
Tore.
Så kommer episoden som nok avgjør
kampen. Andre Røine får sitt andre gule
kort. Først fikk han kort for en stygg
takling, nå er det munnbruk mot dom
meren som gjør at han må ut av banen.
Dermed spiller Trondheim 5 mot 4 i to
minutter og det utnytter de til å gjøre

best. Vi har nevnt de to beste spillerne
på Stavanger. Hos Oslo Oldboys var
Robert Macha og Andreas Fjelde de mest
fremtredende.

Trondheim A - Oslo A 2 - O
Trondheim A vant sin semifinale 5 - 4
mot Stavanger, mens Oslo A parkerte
Oslo Oldboys med 3 -1.

Noe av det mest gledelige i år var at
Trondheim kom så sterkt tilbake etter
en tynn innsats i mesterskapet for ett år
siden, da de endte på 5. plass. Nå var det
klart for drømmefinalen mellom mes
terskapets to klart beste lag. Tarje Roald
Behrn kunne gitt trønderne en sjok
kåpning, men misset på skuddet. Oslo
kontrer direkte etter fint samspill mellom
Andre Røine og Alexander Wroldsen 
men det ble bare nesten.

Trondheim har det meste av banespillet,
men Joakim Røine er nærme på da han
løper igjennom trønderforsvaret.
Skuddet går rett på målvakten. Trond
heim er fortsatt det beste laget og tar
ledelsen på en Grønnvold-spesial! Altså
et frispark fra 9 meters hold klistret oppe
i krysset til venstre for målvakten. Han
hadde den samme frisparkoppvisnin-
gen i semifinalen mot Stavanger, så det
vi trodde bare var flaks er ren og skjær
dyktighet! l - Otil Trondheim.

Trondheimsspillerne er fysisk sterkere
og Oslo får aldri rom til å komme i
gang med sitt eget spill. Men Oslo får

Oslo Oldboys har time-out i semifinalen mot Stavanger. Trener Kristian Skaarnæs forteller Andreas
Fjelde, Bruno Ottesen ogJohn Erik Johannessen hvordan de skal vinne kampen om bronsemedal
jene.

David Fraser var en svært engasjert lagleder for Oslo A i finalen mot Trondheim. Her prøver han å
få opp humøret til (fra venstre}Mahammed Yusuf, Alexander Wroldsen, Joakim Røine og Kim Roar
Strøm.
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2 - Opå skåring av Einar 0verås. Så kan
Trondheim bare konrrollere kampen og
juble vilt for seieren, mens Oslospillerne
er meget skuffet. Jo, det betyr mye å bli
døvemester i futsa!' For døvefotballen er
det bra at Oslo går på en smell av og til,
og vi er overbevist om at guttene kom
mer sterkt tilbake allerede neste år. Da
går futsalmesterskapet på hjemmebane i
Oslo.
Det er urettferdig å trekke fram enkelt
spillere i finalen. Oslo har et godt og
jevnr lag og spiller en fartsfylt fotball det
alltid er gøy å se på. Trondheim hadde
også et jevnere lag enn på mange år og vi
synes det er kjempeartig å se hvilke ut
vikling en spiller som Marius Grønvold
har hatt. Han ble kåret til mesterskapets
beste spiller.

Resultater fra futsalmesterskapet ser du
på www.fotballdeaf.no.

Sport

I'

I 6
Er det ikke flott? Mamma og barn var med somspillere! I midten Alexander Wroldsen, Oslo A, til
venstre søsteren Caroline Wroldsen, AI og til høyre mamma Tarja Riitta Wroldsen, AI- alle like
aktive i kampene, og så heier de på hverandre!

Trondheim A som vant etfortjent futsalmesterskap, bak fra venstre: Geir Kristiansen (trener), Torkil Pettersen, Einar Øverås, Marius Grønvold,
Tarjei Roald Bern, AlexanderJensen og Tor Espen Gjermstad. Foran fra venstre: Marius Garstad, Tore Solem, LeifFoss og Tom Inge Ovesen.
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Frank Lidahl er døvefotballens nye kontaktperson i Norges
Fotballforbund (NFF). Han er en av 12 medlemmer av for
bundets inkluderingslitvalg. Vi traff ham på tribunen under
futsalmesterskapet i Tønsberg.

- Under DM i Tønsberg benyttet jeg
muligheten til å prate med flere lagle
dere og spillere for å bli bedre kjent med
hverdagen for de døve fotballspillerne.
Jeg sitter igjen med en følelse av litt
resignasjon hos flere, samtidig som det
er et brennende engasjement. For tiden
framover er det ekstremt viktig at alle
som brenner for døvefotballen biter i
seg negative meninger og framstår som
positive og løsningsorienterte. Mange har
møtt motgang og det kan være lett å gi
opp. Døveutvalget synes jeg nå går foran
og viser at de har rett innstilling. Dette
er ikke «vi» mot «de andre». Skal vi få
en bedre hverdag er det kun «oss» som
gjelder, avslutter Frank Lidahl.

er vanskelig for meg som helt fersk å ha
sterke meninger om dette. Jeg mener at vi
nå må tenke langsiktig. Vi må bygge opp
gode treningskulturer lokalt gjennom
tett samarbeid med hørende klubber.
Gjennom det arbeidet skal vi øke antallet
døve spillere, og en konsekvens av dette
vil bli at vi hever nivået på et nasjonalt
lag for døve. Dette gjennom at flere spil
ler i høtende lag lengre og får et naturlig
forhold til treningsmengde etc. Så må vi
sammen diskutere hvilke betingelser og
forhold eventuelle landslag for døve skal
ha i Norge.

Frank Lidahl.

Sport

- Hvis noen mener de drar kjensel på
Frank kan vi hjelpe med å fortelle at han
var kjendis på TV3s Robinsonprogram i
2004. Han var også en av fire norske fak
kelløpere før OL i Kina. En stor ære både
for ham og klubben Kolstad. Kolstad
fotball har høstet stor anerkjennelse for
sitt arbeid i forhold til inkluderingsar
beidet <<Vi bryr oss» - og er også kjent for
«Camp Kolstad» som tilrettelegger for
fotball- og skoleaktivitet etter skoletid
også i uorganisert form.
Men en tribuneprat med NFFs mann
i døvefotballsaker er ikke mulig uten å
komme inn på det alle døve er opptatt
av: vil det fortsatt være døvelandslag i
Norge? Vil døve få konkurrere interna
sjonalt i EM, VM og Deaflympics, eller
skal Norge være det eneste land i den
vestlige verden som ikke sender fotball
spillere til slike mesterskap?
- Ansvaret for døvefotballen i inklude
ringsutvalget er en helt ny oppgave og
utfordring for meg, men jeg har allerede
forstått hvor viktig døve ser på interna
sjonale konkurranser mot døve fra andre
land. Dette er noe vi i fotballforbundet
må få bruke mer tid på å diskutere. In
ternasjonal deltakelse fot funksjonshem
mede, og krav til slik deltakelse, er en sak
som er løftet helt opp til forbundsstyret i
NFF og hvor det er ventet en konklude
nng l mars.

Blir det norsk kvinnelag i Deaflympics i
Taiwan j september i år?
- Det har orges Fotballforbund sagt
nei til ut i fra sportslige kriterier, og det

nesker er helt naturlig. Jeg har erfaring
selv som trener hvor døve spillere er en
del aven gruppe på samme vilkår som de
hørende, og jeg er helt ærlig når jeg sier at
det er den naturligste ting i verden. Om
alle vil så får vi det til.

Selv har han lang erfaring fra frivillig ar
beid i Trondheimsfotballen, der Kolstad
er laget i hans hjerte. I dag arbeider han
som Lokalsamfunnsurvikler i Kolstad
fotball.
- Kolstad Fotball har erkjent at klubbens
viktigste rolle er å bruke fotballen som et
verktøy til å bygge et best mulig felles
skap i lokalsamfunnet. Vi har utviklet et
inkludetingsprogram som er forankret
i klubben. «Vi btyr oss» et navnet på
programmet og herunder finnes det en
rekke aktiviteter utenfor banen for barn,
ungdom og voksne. Min jobb er å utvikle
dette programmet, planlegge aktiviteter
og også stå sentralt i gjennomføringen.
Inkludering handler om å få flest mulig
mennesker, uansett forskjeller, til å få
sin rettmessige plass i et fellesskap. Man
kan kanskje si at det er spesielt aven
fotballklubb å ansette en person i en slik
stilling, men igjen så handler det mye om
å ta ansvar for eget lokalsamfunn.
- Døvefotballen lokalt sliter med å få tak
i trenere og å skape gode treningsmiljøer.
Tror du virkelig at hørende idrettslag
har kapasitet til å være med å løse disse
oppgavene?
- Ja, jeg tror det er en vilje i norsk fotball
til å inkludere døve og tunghørte spillere.
Jeg kan heller ikke se noe i veien for at
et idrettslag kan ha et lag med bare døve
spillere. Dette er spørsmål vi må få i gang
en dialog om. Vi må utfordre holdninger
hos voksne mennesker, dit vi skal komme
er en hverdag hvor forskjeller på men-

helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg er opptatt av hvordan vi kan legge
forholdene best mulig til rette for døve fot
ballspillere i lokalmiljøet, spesieltfor barn
og unge. Jeg mener vi har mye og hente ved
å samarbeide med de lokale klubbene ogjeg
er sikkerpå at vi skalfinne en klubb i hver
by som vi kan bygge et tett samarbeid med
det lokale døveidrettslaget, sier Lidahl.

Ny kontaktmann
i Norges Fotballforbund
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Offisiell åpning av Norsk Døvemuseum
Lørdag 2B.mars :
kI.12.00: Åpning for inviterte gjester.

Ordfører Rita Ottervik vil foreta den offisielle åpning.
Kulturelle innslag.

kI.14.00: Norsk Døvemuseum åpner dørene for alle!
Museet holder åpent til kI.18.00.

Søndag 29.mars er museet åpent k1.12.00 - 16.00.
Gratis adgang lørdag og søndag. Apen kafe.
Velkommen til Rødbygget, Bispegata 9b iTrondheim!

Vil du jobbe på Norsk Døvemuseum?

Norsk Døvemuseum åpner utstilling i det ærverdige Rødbygget iTrondheim lørdag 28. mars 2009. Utstillingen vil omhandle
blant annet døves historie, kultur og språk. Den ene delen av utstillingen består av gjenstander og bilder i montere, i tillegg
til interaktive touchskjermer. Den andre delen vil dreie seg om visuell og nonverbal kommunikasjon og kalles "Rom X': Det
skal kommuniseres på døves premisser, og døve og hørende kan møtes og prøve å bryte kommunikasjonsbarrierer som
ofte finnes. Vi søker etter døve og tegnspråklige omvisere til å ta imot publikum. Se også på Døvemuseets nettsider for
informasjon: museumsnett.no/NDM/

Arbeidstid vil i hovedsak være helger, og på ukedager for bestilte skoleklasser og eventuelle andre bestilte grupper.
Opplæring vil bli gitt. Er du glad i åjobbe med mennesker? Liker du en utfordring? Er du fleksibel og serviceinnstilt? Har du
god formidlingsevne? Synes du dette høres spennende ut? Kontakt oss for mer informasjon!
Søknadsfrist: 6. mars.

Mail til ndm@sverresborg.no,
SMS til Hanna Mellemsether: 918 54 205,
eller til Marie Jakobsen: 404 88 340.

nAnNORSK
~oOm~~~~~, DØVEMUSEUM

Vi gir deg god lyd - uten støy.

Har du mobiltelefon
og høreapparat?

42

Trådløs flerfunksjonell
halsslynge med integrert
samtaleforsterker -
ior mobiltelefoner og audio
utstyr. Passer alle typer
høreapparat.

Godkjent som hjelpemiddel

døves TIDSSKRIFT

www.commidlcom

COMMidt AS • PS 198,7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
lO-post. post@commidt.com

0I1edlemsblad for 1I0rges 'Døveforbund 2/2009



Nå fjernes sperrene: Friheten til å fungere i samfunnet sl<al
være lil< for alle. Den nye disl<riminerings- og tilgjengelighetsloven
sl<al bidra til det.

Med loven følger nye rettigheter for personer med nedsatt
funl<sjonsevne, enten funksjonsnedsettelsen er synlig eller usynlig.
Offentlige institusjoner som NAV, skoler og sykehus må legge til rette
slik at flest mulig I<an benytte dem. Kravet om tilrettelegging gjelder
også andre virl<somheter rettet mot allmennheten - som restauranter,
butil<l<er, hoteller, I<inoer og frisØrer.

Om lag en million mennesl<er er fra 2009 besl<yttet av den nye loven.
Den sl<al bidra til å bygge ned barrierer i samfunnet og hindre at nye sl<apes.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir råd og tar i mot klager.

Ombud
Beate Gangås

Bar du spørsmål?
Ta kontakt:

GRØNT NR. 80041 556
E-POST: POST@lDO.NO
les mer om loven på

WWW.lDO.NO

llLDO
likestillings- og

diskrimineringsombudet

Thon Hotel Hallingdal ligger sentralt til I kulturbygda AI.
VI har egne prIser for Norges Døveforbund, ta kontakt for tilbud I

Den 15. Januar åpner vI "Jegerstugu Cafe og Bar"
Her vII vi servere gode hjemmelagede retter og kaffe for de kresne.

Velkommen til 0111

Tlf: 3208 20 11 Fax: 32 08 20 32 E-polt: halllngdal@thonhotell.no
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B-BLAD
Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159 Oslo
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LI:D Teater Manu - Schleppegrells gate 32 I 0556 Oslo - www.teatermanu.no


