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Stadig mindre i tilskudd
fra staten
Norges Døveforbund sliter økonomisk. Årsaken er først og fremst at tilskuddet fra staten
stadig blir mindre.

Kan det være riktig
bruk av statlige penger
å gi støtte til så mange
organisasjoner med nes
ten samme formål?

Ar DFs spilleinntekter fra orsk Tipping på 1,5
millioner årlig ble borte har vi i solidarirer med de
spilleavhengige akseprert. Men sraren burde kompen
sert for inntektsrapet. I sreder blir drifrsrilskudder ril
NDF som fordeles via Helsedirekrorarer mindre for
hvert år. Der skyldes ar der sradig blir flere organi
sasjoner som har rett ril rilskudd. I år blir pengene
fordelr på 121 organisasjoner for funksjonshemmede.
Alle organisasjonene får der samme grunntilskudder
på kr. 188.000. Så gis der er rilskudd pr. medlem og
i rillegg er skjønnsrilskudd. Til
sammen mottar NDF 2,3 millioner
kroner ril driften i 2009, der er ca
kr 450.000 mindre enn i fjor. Mel
dingen om reduksjonen kommer
attpå ril midr i drifrsåret.

Vi skal ikke si noe negarivr om
de andre organisasjonene, de gjør
helr sikkert er vikrig arbeid for sine
medlemmer. Men vi stusser når
hele 6 organisasjoner for blinde og
synshemmede gis rilskudd. Vi kjenner orges Blinde
forbund som med over 6.000 medlemmer bare mottar
3,5 millioner i årlig drifrsrilskudd, for blant blinde og
svaksynte er der mange andre organisasjoner som skal
ha penger:

Norsk forbund for svaksynte mottar kr.65l.000 ril
962 medlemmer. Rerinitus Pigmentosa Foreningen
med 585 medlemmer morrar kr. 473.000. Lands
forbunder for synshemmede mottar kr. 250.000 ril
sine 113 medlemmer. Og som om der ikke var nok:
Synshemmede Akademikeres forening får kr. 229.000
i srørre ril bare 90 medlemmer, mens organisasjonen
Krisrent arbeid blant blinde får kr. 372.000. Kan der
være rikrig bruk av sradige penger å gi srørre ril så
mange organisasjoner med nesren samme formål?

Helge Herland
redaktør

Måler med drifrsrøtten er å sryrke funksjonshemme
des organisasjoners muligherer ril å drive interessepo
lirisk arbeid og gi service ril medlemmene. Men NDFs
arbeid favner videre enn dette, forbunder arbeider for
er bedre samfunn for alle døve og tunghørte, enten de
er medlemmer eller ikke.

Av andre organisasjoner som NDF må konkur-
rere med om penger kan vi nevne Norsk Intravenøs
Forening, KlinefeIrerforen ingen, Foreningen for

søvnsykdommer, Landsforeningen
We Shall Overcome og Foreningen
Aurora som med sine 63 medlem
mer mottar kr. 210.000 i srarssrørre
ril bedring av den psykiske helsen.
Bare for å vise spennvidden i orga
nisasjoner som mottar rilskudd.

Døve er både en gruppe funksjons
hemmede og en språklig gruppe.
NDF arbeider både for å bygge
ned barrierene i samfun ner som

gjør døve funksjonshemmede og for å sryrke døves
rettigherer ril norsk regnspråk. Rerren ril språk hører
ikke hjemme i Helsedirekrorarer, men i Kulturdepar
rementet.

Noregs Mållag som arbeider for nynorskens sriIling
mottar årlig 3 millioner kroner i drifrsrilskudd fra
Kulturdepartementet. Florr! Srarsråd Trond Giske
har sagr ar srillingen ril nynorsk skal sryrkes. Men
srasråden har også sagr ar sri Ilingen ril norsk regnspråk
skal sryrkes. Og en samler srortingskomire har sagr ja
ril å innlemme norsk regnspråk i en allmenn språklov.

DF er også en språkorganisasjon og bør derfor ha
sin selvsagre plass på Kulrurdeparrementes budsjett.
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Sandnes Pro-Service
og Invivo

Tolk på arbeidsplassen
helge.herland@doveforbundet.no

Arbeid med bistand
- Vi føltes oss litt hjelpeløse i begyn
nelsen. Vi er så vant til å kommunisere
med ord. Hvordan skulle vi snakke med
Henning. Vi brukte å skrive på skjerm til
hverandre, men det er rungvindt. Uten
tegnspråktolk noen timer i uken hadde
det nok ikke gått.

- Nei, det kjente vi ikke til. Vi uor nok at
hvis Bere bedrifter kjeme tolkeordningen

Det er kollegaene til Henning Strand på
Nitec Stavanger AS som beskriver den
første tiden de hadde Henning ansatt.
Nitec er et firma som leverer alarm og
kommunikasjonsløsninger for helsesekto
ren, de driver også med hjelpemidler for
bevegelseshemmede. Vi lurer på om de
har hørt om døve arbeidstakerer rett til
fri tolketjeneste?

Svein Grødem skryter av ordningen «Tolk på arbeidsplassem" tolk Helen Igesund med ryggen til.
Foto: Jon Inge Mundsen, Stavanger Aftenblad.

Noen av de døve som jobber hos Sandnes
Pro-Servive har bedriften som sin varige
arbeidsplass, mens andre ønsker bistand
til å komme ut i annet arbeid. En av de
som får hjelp til det siste er Henning
Strand, som er urdannet dataingeniør.

Sandnes Pro-Service
Sandnes Pro-Service eies av de to kom
mlmene Sandnes og Gjesdal. På pakkeav
delingen treffer vi Elisabeth Egeland.
- Vi pakker og sender ut massepost for
mange forskjellige firma, forteller Elisa
beth.

Både Sandnes Pro-Service og Invivo holder til i store oggode lokaler.

Tegnspråktolk på arbeidsplassen er etter hvert blitt en kjent ordning for mange. Bedrifter som
har flere enn 3 døve ansatt kan søke NAV om midler til å ansette tolker på arbeidsplassen.
Dagens arbeidsliv legger stor vekt på at de ansatte skal trives og at arbeidet skal oppleves me
ningsfylt. Målet er at døve i større grad enn før kan inkluderes i arbeidsmiljøet. I Sandnes møtte
jeg to tolker som arbeider for å oppfylle disse målene.

Brobyggerne
Elisabeth Roalsø og Helen Igesund er
ansatt i prosjekt som arbeidstolker på to
de to arbeidsmarkedsbedriftene Sandnes
Pro-Service og Invivo.

Alle medlemspakker fra Penny-, Boing
- og TL-klubbene er pakket og utsendt
av Elisabeth og hennes arbeidskollegaer.
Hun roser tolkeordningen.
- Vi har tolk tilgjengelig ca. 3 dager i
uken. Flere av de hørende i bedriften kan
også noe tegnspråk, så jeg trives veldig
godt her, understreker hun.
- I spisepausene er vi fem døve fra ulike
avdelinger som holder sammen, da er
det deilig å kunne skravle på tegnspråk,
smiler Elisabeth.
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Sandnes Pro-Service og lnvivo

På maskinavdelingen treffer vi
to døve ansatte: Kenneth He
greberg er i usedvanlig godt
humør, fordi han nettopp
har fått førerkort for bil, og
drømmer om å kjøpe en BMV
som bringer han lettere til og
fra hjemmet i Rennesøy og

til rutsjebaner eller elektrisk
oppvarmede trinn til isbryte
re. Avdelingen lager det meste,
bare man har en tegning - og
har man bare en ide kan man
også få hjelp til tegningen! De
leverer produkter til små og
store bedrifter i Rogaland.

Tor Egil Karlsen, på lnvivos maskinavdeling, trives godt både med arbei
det og tolkeordningen.

Henning Strand er blitt en mester i å montere ulike gåstoler fOr bevegel
seshemmede.

Elisabeth Roalsø tolker mellom Henning Strand og daglig leder Anne G.
Thorsen i bedriften Nitec Stavanger AS.

Invivo
Den andre bedriften har et
latinsk navn, Invivo, som
betyr «levende». Navnet
forteller ar bedriften har et
aktivt arbeidsmiljø som alltid
er klar til å løse nye oppgaver.
Invivo eies av Stavanger kom
mune og har ca 150 ansatte.
De har avdelinger for blam
anner pakking og adressering
av postsendinger, montering,
kopiering, kamine og catering
og mekanisk avdeling.

Maskinparken står klar for
å utføre varierte oppgaver
innen boring, gjenging, kap
ping, stansing, klipping og
knekking. Der er utstyr som
brukes til å skape ulike pro
dukter av stål, for eksempel så
spesielle saker som radar eller
datamaskiner på båter, sklie

- Tidligete forsvant mye av
informasjonen for meg, og det
var lett å misforstå. Jeg prøvde
å snakke med folk, men fikk
det ikke helt ti1. Aha egen
tegnspråktolk har lettet ar
beidssituasjonen
min veldig, sier Svein til
aVIsen.

Sandnes Pro-Service gir
alrså det samme tilbudet i
Rogaland som de to kjente
bedriftene for døve, Rycon 
Oslo og Asvo - Bergen, gir til
døve. Det en stor og moderne
bedrift med ca 200 ansatte,
og med Bere avdelinger enn
pakkeavdelingen. Vi fin-
ner også mekanisk avdeling,
tekstilavdeling, treavdeling og
frukravdeling. Da vi besøkte
bedriften hadde vår gode
venn Svein Grødem fri. Han
liker nok best å arbeide når
det kommer gjevere besøk enn
fra Døves Tidsskrift, som da
storavisen Stavanger Aften
blad slo aven prat med ham
og slo fast at med prosjektet
«Tolk på arbeidsplassen» har
en ny verden åpnet seg.

Både de og Henning presise
rer at det er en stor fordel med
ro faste tolker slik at de slipper
å forholde seg til ulike tolker
hver gang. Noen ganger er det
også greit med tolk i matpau
sene, slik ar de får pratet om
mer uformell ting enn bare
det faglige. For eksempel om
hvordan Viking sliter med å
få mål!

Henning er knytter til Invivo
gjennom ordningen «Arbeid
med bistand». Det er et rilbud
om hjelp til arbeidssøkere
under attføring som vil ha
arbeid i det ordinære arbeids
markeder.

Sandnes Pro-Service
skaper muligheter
I tillegg ril «Arbeid med
bistand», tilbyr Sandnes
Pro-Service «Arbeidspraksis
i skjermet virksomhet» og
«Varig tilrettelagr arbeid».

Henning arbeider i 50 prosent
stilling i bedriften, den andre
halvdelen bruker han som
daglig leder i Stavanger Dø
vesenter.
- I et så lite firma som Nitec
må jeg jobbe med mye for
skjellig. Jeg lager websider og
hjelper med den datakunn
skapen jeg har som utdan-
net dataingeniør. Men jeg
monterer like gjerne avanserte
gåsroler, det går som en lek
etter ar jeg har kommet inn i
der, forklarer Henning.
- Vi mener det er viktig at
døve blir inkludert i arbeids
livet og tegnspråktolken gjør
oss tryggere i den første anset
telsestiden. Da brukte vi tolk
en time for dagen, nå bruker
vi tolk ved behov. Etter hvert
som vi har blitt kjent med
hverandre jobber vi stadig
bedre sammen, sier de to kol
legaene.

ville terskelen for å ansette
døve bli lavere.
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Sandnes Pro-Service og Invivo

Elisabeth Egeland, på Sandnes Pro-Service, sørger ftr pakking og utsen
ding av mye ftrskjeLlig, blant annet mange barne- og ungdomsbøker.

- Nåt jeg skal lære meg å
håndtere nye maskiner er det
godt å få opplæringen på mitt
eget språk. (Arbeidstaker)
- Dette prosjektet et med på
å gi økt livskvalitet for våre
døve ansatte og åpne opp en
ny verden for oss alle. (Leder)
- Vi er veldig fornøyd med at
Invivo og Sandnes Pro-Service
har fått et tolketilbud som et
mer tilpasset behovet der. Et
så tilpasset tilbud kan ikke vi
gi (Leder tolketjenesten)

Sagt om «Tolk på
arbeidsplassen»
- Før var det slik at vi sparre
opp alt vi ville si til vi hadde
tolk tilstede. Da ble det ofte
en negativ kommunikasjon.
Nå kan vi dele både positive
og negative hendelser i og
med at kommunikasjonen
er tilgjengelig for alle parter.
(Arbeidsleder)

og hva som er blitt sagt. Det å
avklare begreper kan være til
stor hjelp.

Gode arbeidsmiljøer
Det er ingen lovbestemmelse
som git folk rett til arbeid.
På Invivo og Sandnes Pro
Service må hjemkommunene
til de ansatte betale en del av
kostnadene ved å ha ansatte i
varig tilrettelagt arbeid. Det
ligger en fare i at kommunene
spekulerer økonomisk med
dette, at de ikke se verdien i
hva en arbeidsplass betyr for
de fleste menneskers trivsel og
livskvalitet. Hvor mange døve
i Rogaland kunne fått et be
dre liv om de hadde fått glede
av tilbudene de to bedriftene
gir?

Kommunikasjon og trivsel
henger sammen. Derfor er
det veldig stor forskjell på
det tilbudet døve får i dag,
med «Tolk på arbeidsplassH
ordningen og situasjonen som
var før dette gode kom i gang.

Nå er de døve ansatte mer
med i samtalene, for eksempel
i spisepausene. Da får de også
sosialtrening i kommunika
sjon, de utvikler argumenra
sjonsteknikk og får med seg
nyanser i diskusjoner de før
bare har oppfattet bruddstyk
ker av, forteller de to språkfor
midierne.
En konsekvens av inkluderin
gen er at den enkelte kollega
har gått fra å være <,han døveH
til å bli et navn, - og «høren
deH er blitt til å bli forskjellige
personer, også de med navn.

- Tidligere var det mye
overfladisk kommunikasjon
mellom døve og hørende i
bedriftene. Det avgrenset seg
mest til et "hei - hvordan går
det» og en tommel opp eller
ned for bra eller dårlig. En
slik kommunikasjon kan på
sikt lett skape unødvendige
misforståelser og små konflik
ter på arbeidsplassene.

- Det er nok tiktig som du
påpeker at vi i mange situa
sjoner må gå ut av den strengt
formelle tolkerollen, for å for
klare og utdype saker. Målet
vårt med arbeide har vært å gi
brukerne et helhetlig tilbud,
vi må se at brukerne virkelig
har nytte av det arbeidet vi
gjør, sier de to tolkene Helen
Igesund og Elisabeth Roalsø.

Da er det nok en fordel at
begge to i tilegg til tolkeut
danningen og kunnskapene i
tegnspråk også har pedagogisk
og sosialfaglig utdanning.

tror vi det må være om det
skal fungete godt på denne
typen atbeidsplasser.

- Ofte er det nyttig å komme
tidlig inn i prosessene, at vi
kan forklare og tolke hendel
ser og situasjoner slik at døve
slipper å gå i flere dager å
tenke på hva som har skjedd

våre hørende arbeidskolleger,
smiler Kenneth og viser oss
en del som skal brukes til en
fjellbor.

Mer enn bare tolk
På vår rundtur i de to bedrif
tene merker vi fort den gode
stemningen. Det er tydelig at
bedriftene har gode arbeids
miljøer. Kontakten mellom de
to tolkene og de døve ansatte
er også behagelig uformell og
nær. Det slår oss at tolkene i
flere sammenhenger både er
tolker og tilretteleggere og slik

Tor Egil Karlsen har vært i
firmaet i 13 år og har truck
førersertifikat. Han har hatt
ulike oppgaver på avdelingen
og gjør et arbeid som bedrif
ten er svært fornøyd med.
Også han trives mye bedre på
jobben erter at de .fikk tilgang
til tegnspråktolker.

Kenneth Hegreberg, på !nvivos maskinavdeling, får skryt av arbeidsleder
NN (i midten), med tolk Helen !gesund i bakhånd.

jobben i Stavanger. Også på
teoriprøven til lappen er det
en trygghet å ha med tegn
språktolk.

- Det er jo ikke en norskprøve
vi skal avlegge, men en prøve
der vi viser at vi kan trafikk
teorien som kreves og da er
det bra å få spørsmålene på
tegnspråk, mener Kenneth.
Han har jobbet i 7 - 8 år som
maskinarbeider og på vår om
visning på avdelingen får han
skryt som en dyktig fagmann
av arbeidslederen.
- Før vi fikk tolk på arbeids
plassen var kommunikasjonen
med de hørende mer usikker.
Vi måtte munnavlese og stole
mer på kroppsspråk, med
tegnspråk er vi mye tryggere.
Tidligere hendte det at vi job
bet med maskindeler vi ikke
visste hva de skulle brukes
til, nå vet vi det samme som
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«Å dra sin vei»
-litt mer om metaforer
I årets andre nummer av Døves Tidsskrift skrev jeg om metaforer og at de fleste tegn
språklige metaforer består av ett tegn, mens norske metaforer som oftest består av flere
ord. Når man ser nærmere på norske metaforer vil man oppdage at noen av dem er lettere
å oversette direkte til norsk tegnspråk enn andre. Hva er grunnen til det?

Sannsynligvis må vi skille
mellom metaforer som beskri
ver handlinger man kan gjøre
på ordentlig, men som skal
forstås i overføn betydning, og
norske metaforer som består
aven kombinasjon av ord som
ikke ville gi noe fornuftig
mening når man tolker dem
bokstavelig ord for ord. Et
eksempel på det første er den
norske semingen «Å miste
grepet}>, mens et eksempel på
den andre typen metaforet er
"han drar sin vei». Man kan
jo faktisk miste grepet om noe
som så faller i bakken, men
man kan ikke «dra en vei»,
fordi veier ikke kan dras.

Når vi bruker metaforer på
tegnspråk gjør vi det som
ofrest basert på et tegn som
er ikonisk og som viser en
konkret handling. Slik som
NISER.PA.KLOKKE.FORT.
RUNDT" som viser hvordan

klokkeviseren går veldig fon
rundt på en klokke. Dette kan
oversettes til norsk med "tida
Ayr». Men den norske metafo
ren «tida Ayp> blir bare komisk
hvis den oversettes til tegn
språk direkte med tegn kombi
nasjonen «TID FLYR••.

Siden tegnspråklige meta
forer som regel er basen på
ikonisitet, altså avbildning av
hva som skjer, er det viktig at
handlingen er noe som faktisk
kan avbildes. En klokke for
eksempel har en viser som går
rundt på ordentlig og dette
kan vises ikonisk, altså billed
lig, i et tegn.

Noen norske metaforer er
derimot ikke basert på en slik
mulig handling. Eksempler
på dette er: «å dra sin vei»,
«å komme i gang» «å gå Ut
ifra». Skulle vi oversette disse
metaforer direkte ord for ord

til NTS ender vi opp med
en ikonisk beskrivelse av noe
som enten ikke er en mulig
handling eller som ikke treffer
meningen vi sikter til. Dermed
blir det hele enten urforståelig
eller ufrivillig komisk.

Hva er så løsningen? Som i all
tolkning eller oversettelse mel
lom to språk er det lurt å holde
seg til meningen. Oversener
man meningen som ligger i
det metaforiske uttrykket i sin
helhet og husker samtidig at
metaforer på NTS som regel
kun be tår av ett tegn, ender
man opp med en god overset
telse for det norske «å dta sin
vei», nemlig tegnet PAFF.
Og deD11ed gjør jeg PAFF for
denne gangen og ønsker alle
en riktig god sommer!
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PERSONALIA
Ønsker du å sende noe til disse sidene: helge.herland@doveforbundet.no

80 år
ODD BIRKELAND, Bergen,
blir 80 år 2. september.

70 år
JUNE BERITH JONASSEN,
blir 70 år 5. august.

BJØRG TA GJERD, Stol,
blir 70 år Il. august.

RA DI BYVOLD, Hamar,
blir 70 år 25. august.

TOVE HANSEN, Oslo,
blir 70 år 30. august.

HAROLD NIELSEN, Oslo,
blir 70 år 12. september.

60 år
BRITT SKOGSTRAND, Bergen,
blir 60 år 29. august.

50 år
ADOLF PER STANDAL, Alesund,
blir 50 år 20. august.

INGER KRISTIN HAUGE, Skedsmo,
blir 50 år 12. september.

SIV JOHA E MOEN, Trones,
blir 50 år 16. september.

40 års konfirmasjonsjubileum
15 jubilanter fra Trondheim offentlige skole for døve og en fra Holmestrand dø
veskole feiret 40 års konfirmasjonsjubileum 7. - 9. juni. Det gjorde de om bord på
eolor Lines «Fantasy» tur-retur Oslo Kiel. Det var kjempegøy for de gamle kon
firmantene å treffes igjen, tenk nå var alle blitt over 50 år gammel. Det ble en tur
med god mat og drikke, gode historier og minner ble delt og så hadde Rune Anda
laget en lek med spørsmål og svar som fikk opp stemningen. En tvers igjennom
vellykket tur som deltakerne gjerne vil gjenta om noen år.

Tore Karlgård.

Fra venstre bak: Atle Haugan, Sigrun Andersen, Tone R. Elvenes, RolfTronsmo, Ann Karin
Johansen, Inger Langeland, LeifRånes, Karsten Ramsvik og Ottar Smørholm.

I
Foran fra venstre: Tore Karlgård, Eilin Ystheim, Oddny Sneisen, Leikny Holden og Rune Anda.
Foto: Privat.

fyller 18 år 13.august. Blir voksen!?!
Gratulerer med dagen og lykke til videre,
ønskes av mamma, Eirik, Janne og
Eyvor.

TRINE ANETTE DANIELSEN
Blir 30 år 24. august. Mamma, Hilde,
Maximus og Tua gratulerer så mye og
håper du får en fin dag. Glad i deg.

JAN STÅLE
STORØY
Kjære Jan Ståle.
17.juli fylte du
60 år. Det er litt,
men ikke mye,
det er bare en
milepæl og det
kommer Bere

milepæler du skal passere i livet. Vi
gratulerer deg varmt med overstått dag
og ønsker deg alt godt - med god helse,
lykke og sportlig humør - slik at livets
drømmer oppfylles.
Masse varme klemmer og kyss fra din
Marina, Kirill og Maria på Lørenskog.
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Per Ove slutter
som rektor

helge.herland@doveforbundet.no

Det kom overraskende på mange at Per Ove Nybråten har valgt å slutte som rektor ved Al fol
kehøyskole og kurssenter for døve. Han har vært ansatt i 30 år, de siste 15 årene som rektor. I
døvemiljøet er han bare Per Ove, ikke Nybråten. Da han begynte på skolen i 1979 var det en
eller to døve ansatte, i dag er døve ansatte i klart flertall. Tegnspråk er det naturlige fellesspråket
på skolen, både for døve og hørende. Vi har hatt en sommerprat med den avtroppende rektoren,
og det må vi innrømme: vi ble veldig overrasket da vi fant ham i hagen, i 30 graders varme, i ferd
med å planere, lage nye trapper og lage det enda finere rundt huset sitt i Al-sentrum.

- Jeg har væn bevisst på å ansette mange
døve på skolen og kurssenterer. Noen
ganger har vi våget å ansette døve på
tvers av anbefalinger fra andre. Nå må
døve takle at de er i flenall på skolen.
De må unngå å gjøre samme feil som
hørende gjør i bedrifter der døve er i
mindretall, unngå at døve diskriminerer
hørende, - eller at døve diskrimine-
rer andre døve. Det som i dag kalles
audisme. Jeg tar det som et godt tegn at
de fleste som har jobbet en periode på Al
ser tilbake på tiden med stor glede, og at
mange savner det gode tegnspråkmiljøer.

Per Ove minner om det folkehøgskolens
far, den danske presten Nikolaj Grundt
vig sa for 200 år siden: Først menneske,
så kristen - og mener dette kan overføres
til å gjelde: Først menneske, så døv.

- Du kom selv uten kunnskaper i tegn
språk til skolen for 30 år siden?
- Ja, jeg var helt blank da jeg begynte og
som hørende må man være ydmyk når
man kommer inn i døvemiljøer. Jeg læne
meg tegnspråk på den tålmodige måten,
ved å bruke tid og delta i miljøet også på
fritiden. Jeg tilegnet meg dermed språket
på en naturlig måte.
- Hvorfor slutter du?
- Nye utfordringer frister. Det er ikke
så ofte det blir ledige rektorstillinger
ved andre skoler i AI kommune. Nå bød
muligheten seg og jeg måtte gjøre et valg
for de siste ti årene i mitt yrkesliv.
- Men man slutter ikke i en stilling hvis
man trives, så det må ligge noe mer bak?
- Jeg har hatt noen fantastiske år på
folkehøgskolen og kurssenteret. La meg si
det slik at rektorstillingen er slitsom. Det
er lett å være rektor hvis du kan si ja til
alle. Hvis man ikke møter forståelse for

at man noen ganger må si nei, da blir det
for slitsomt.

Noe mer enn det er det ikke mulig å få
lokket ut av mannen som begynte sin
karriere på skolen som sivilarbeider, så
lærer, inspektør og til sist rektor. Han
omtaler sin tidligere arbeidsplass med
varme og gode ord. Han mimrer om alle
døve han er blitt kjent med over hele lan
det, og alle de gode arrangementene han
har fått være en del av i det tegnspråklige
miljøet og understreker at han fonsatt
blir medlem av Hallingdal Døveforening.

- Jeg er optimist med tanke på fremtiden
til Al folkehøgskole og kurssenter for
døve. Som rektor er man nødt til å være
optimist! Elevtallet på skolen vil nok
svinge fra år til år, men verdiene som
ligger i folkehøgskolen vil overleve. Jeg
synes det er spesielt morsomt at så mange

barn av døve foreldre kommer tilbake
som folkehøgskoleelever.
- Hva med alle foreldrekursene, ser du
noen fare i at foreldrene i fremtiden
velger bon tegnspråk?
- Vi har ikke merket noen nedgang
blant foreldrene. Vi har ikke registrert
at foreldre som har barn med Cl gjør
at de dropper kursene i tegnspråk. Alle
foreldre vil sitt barns beste, og da er det
naturlig å satse på tospråkligheten tegn
språk og norsk.

1. august begynner Per Ove Nybråten
som rektor ved Skattebøl skole, en nær
miljøskole på AI med 40 elever fra 1. til
4. klasse. Vi takker for de mange gode
årene på Al folkehøgskole og kurssenter
for døve og ønsker lykke til med nye
utfordringer.
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Jaana Keski-Levijoki fOrtsetter som fOrbundsleder i Finland DøvefOrbund.

Organisasjonsveteranen Kaisu Korhonen ble utnevnt til forbundets æresordfø
rer. Jaana Keski-Levijoki ble gjenvalgt som forbundsleder.

1951 som gir dem rett til å påberope seg
å være WFDs hjemsted, til evig tid?

Finlands Døveforbund avholdt sitt 104. landsmøte i ((Ljusa huset»i Helsingfors
13. - 14. juni. Det deltok representanter fra 34 døveforeninger og de viktigste
sakene på landsmøtet kjenner vi godt igjen her i landet også. Finnene ønsker en
mer tilgjengelig tolketjeneste, bedre undervisning av døve barn, nødmeldings
tjeneste og flere tegnspråklige tv-programmer og teksting av andre programmer.

Italia Itlot Norden!

Landsmøtet bestemte at 1. august blir Tegnspråkets Dag i Finland. Det var 1.
august 1995 at finsk tegnspråk fikk offisiell status i Finlands grunnlov.

Cecare Magarotto, Italia, var WFDs gene
ralsekretær fra starten i 1951 og heltfram til
1987. Han var selv hørende, men vokste opp i
en jåmilie med mange døve. Magarotto døde i
2008, 89 år gammel. Hans åndpreget WFD i
mange år, og Italias Døveforbund kjemper for
at WFDs forretninsadresse fortsatt skal være
Roma, og ikke Helsingfors.

Italias Døveforbund har gått til sak
mot WFD (verdensforbundet for døve).
De mener at de nye vedtektene som ble
vedtatt på den siste verdenskongressen
i Madrid, 2007, er ugyldige. Da vedtok
kongressen blant annet at WFD skulle

forankres i Finland, at WFDs forret
ningsadresse skal være i Finland - fordi
WFD-kontoret de siste tiårene har vært
plassert i Helsingfors. De italienske
representantene på kongressen reagerte
veldig på dette, de mente WFD var
forankret i Roma gjennom inngåtte av
taler. WFD ble stiftet i Roma i 1951. Til
tross for de kraftige italienske protestene
var det klart flertall for å gjennomføre
vedtektsendringene. Dermed ble WFD
forankret til Finland.

Men Italias Døveforbund har ikke gitt
opp. å har de har fått en domstol i
Roma til å vurdere saken i september.

Forbundets kraver at de gamle ved
tektene for WFD skal følges, og at alle
vedtak som er gjort av styret i WFD etter
Madrid-kongressen skal gjøres ugyldige.
De krever også at det innkalles til en
ekstraordinær verdenskongress.

Styret i WFD beklager utspillet fra Italia.
Det påpeker at det er første gang et
medlemsland går til rettslige skritt mot
vedtak som er fattet på demokratisk vis
og som berører 130 medlemsland. Nåt
saken likevel kommer opp ønsker WFD
en rask avgjørelse, fotdi saken skader
organisasjonen økonomisk.

Når en domstol i Italia i det hele tatt
er villig til å gi en rettslig behandling
av dette spøtsmålet kan det skyldes at
italienerne har papirer fra stiftelsesmøte i

Etter stiftelsesmøte i Roma i 1951 skrev
en av de to notske representantene,
Albert Breiteig, i Døves Tidsskrift blant
annet:
- Kongressens hovedspørsmål var oppret
telsen aven verdensunion for døve. Ved
ankomsten til Roma fikk vi utlevert
en diger papirbunke: Romas forslag til
statutter for den påtenkte union.

Det sier seg selv at vi umulig på et par
timer kunne sette oss inn i hele det stoff
som disse sider omfattet, men et gan-
ske flyktig gjennomsyn, viste oss at det
var atskillige punkter som for eksempel
de nordiske land absolutt ikke kunne
akseptere, til dels meget viktige punkter.
Straks statutrene ble fremlagt første dag,
innså forresten også arrangørene dette,
og trakk skyndsomt forslaget til statutter
tilbake, før de overhodet var gjenstand
for detaljbehandling.

- Presidenten - en italiener - satte
istedenfor fram forslag om at man straks
skulle gå til dannelse aven verdensunion
for døve. Så kunne man etterpå velge et
presidium, som skulle arbeide med utkast
til statutter, som så kunne sendes de
forskjellige land til uttalelse.

De nordiske land, Sveits og Holland
advarte mot en slik fremgangsmåte. Vi
mente det ikke ville være heldig å opp
rette noen union før man var kommet til
enighet om et hovedprogram som denne
union kunne samle seg om. Vi foreslo at
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Forbundsleder HeIme B. Kvitvær var blant de mange
gratulantene som takket Lars-Ake Wikstrom for sitt stol'e
arbeidfor døve ikke bare i SlJerige. men også i Norden og
hele verden. lf7ikstrorn fr'akk seg tilbake etter] ål' som
leder av det svenske døveforbundet.

og Ørebro - de ro for ningene som også
dominerte diskusjonene på kongressen.

Lars-Ake Wik tram ble takket av alle
døveforeningene, tidligere også av
mange sa III arbeidsorganisasjoner, og
Tyst Teater viste en cabaret som endte
opp med å pla ete ordføreren på «gull
stol». Der ble WiksuCim hedret med
Kruth - medaljen og verige Dovas
Riksforbund intem<l jonale pris 6kk
navnet Lars-Ake Wikstroms Jnternat.io
nal Award.

Stor spenning knyttet seg til ordfører
valget - Lars-Ake Wiksrrom gikk av
etter 17 år som leder og valget Sto mel
lom Ragnar Veet og Ola Lundsrrom.
Ragnar Veer fikk flest st mmer og ble
SDRs ordfører for 4 år. Blant styremed
lemmene kom de fleste fra Stockholm

Landsmøte i Sverige
Sveriges Dovas RiksforbWlds
kongress ble gjennomført
i Leksand 11.-14. juni. 83
innkomne forslag ble be
handlet på 5 timer! Denne
gangen var ikke den cekniske
utrustningen på samme nivå
som før. Tidligere har vi sett
hvordan svenskene utnytter
teknologiske fremskritt - både
ved hjelp av kameraer og
storskjerm - representantene
ble sittende mens kameraet
fulgte de som ville ha ordetl
regnet, og avstemning ved
hjelp av mentometer. Denne
gang var det økonmniske
grunner til at kongressen ble
flyttet til Leksand - men det
var allikevel storskjermer og
direkteoverføringer på nettet.
Blant forslagene var endrin
ger av vedtekter om at styret
skal bestå av t gnspråklige og

flertallet skal være døve. Tema for ny
handlingsplan er «Tegnspråk så klatT!»
- med de samme kapitlene som vi kjen
ner til fra NDF handlingsplan - dog
med et tillegg; døve asylsøkere.

Og det skulle skje ved at arrangørene fikk
æren av å ha unnfanget verdensunionen
for døve, og bringe dens vugge til Roma.

- Vel, for så vidt må en si at opprettelsen
aven verdensunion for døve er et meget
positivt riltak; men samtlige represen
tanter samt flere andre lands er bange for
at de statuttene som vil bli fremlagr fra
Roma, ikke vil bli så lette å samles om.

- Noen hver av oss hadde følelsen av at
arrangørene følte seg i så stor takknem
lighetsgjeld til den italienske stat som
hadde gitt kongressen sin økonomiske
støtte, at de ville gjøre gjengjeld.

Så langt Albert Breitegs beskrivelse.
Ingen hadde vel ant at man 58 år etter
stiftelsen skal engasjere en domstol i
Roma til å bestemme om WFD har brutt
avtalene fra den gang når de har flyt-
tet kontoret og forrerningsadressen til
Helsingfors.

- Om resultatet er kort og godt å si at
presidentens forslag ble vedtatt med 5
stemmers overvekt, hvor etter den nye
unionens fødsel forkyntes med brask og
bram i alle italienske aviser, og ellers over
den ganske verden. Unionen skal ha sitt
kontor i Roma.

man først skulle velge en komite som i ro
og mak kunne arbeide med lovutkastet,
som detetter ble sendt de forskjellige land
til gjennomsyn. Deretter kunne man
komme sammen igjen til ny kongress om
et par år, og først da gå til opprettelse av
unionen.

6/2009 0l1edlemsblad for 7I(s>rges 'Døveforbund døves TIDSSKRIFT Il



Brenner for døveidretten
helge.herland@doveforbundet.no

Johnny Olsen fra Hamar. De fleste eldre nikker på hodet og kjenner ham godt. Yngre folk drar
kjensel på navnet fra mange leserbrev i Døves Tidsskrift, der han kommer med ramsalt kritikk
av måten døveidretten organiseres på i Norge. Vi må med en gang innrømme at alle leserbrevene
ikke er kommet på trykk, for han er høflig nok til å spørre om bladet har plass til det. Og noen
ganger kan det bli for mye, også for vårt blad.

Døve skal selv styre
døveidretten
- Døveidretten ser ut for å være en tapt
sak, og vi kan ikke bare skylde på de
hørende idrettslederne, vi døve må også
ta selvkritikk. Jeg spør meg selv: vil vi ha
døveidrett i Norge? Nå står vi foran et
nytt Deaflympics. Danmark sender en
tropp på 70 deltakere, Tyskland har 400
- og Norge har 7 aktive. Jeg har nettopp
vært i utlandet og de spør meg hva som
skjer med døveidretten i Norge!

Vi møter Johnny på Hedmark Døvefore
nings feriehjem Mjøsgløtt i Brumunddal.
Stedet ligger idyllisk til med flott bade
strand til Mjøsa. Plassen rundt feriehjem
met er også blitt betydelig lysere, åpent
og mer innbydende.
- Vi har hatt dugnad og felt mange trær.
Dette har vi kappet til ved som nå lig
ger til tørk og som vi skal selge. På den
måten styrker vi feriehjemmets økonomi,
forteller Johnny.

Han mottar oss med et vennlig smil, ser
uforskammet sprek ur til å være 67 år
og pensjonist - og så er han så rolig og
traust som hedmarkinger bruker å være.
Det er vanskelig å forestille seg at dette
er mannen som skriver leserbrev mot
idrettstoppene som det lukter svidd av.

- Jeg reagerer så veldig på orges Idretts
forbund fordi jeg mener de behandler
døveidretten urettferdig. Små grupper
som døve har ekstra rett på at interessene
deres blir ivaretatt av det store fellesska
per. Dette har jeg tatt opp på flere møter
med Hedmark Idrettskrets, på nasjonale
seminarer og altså som leserbrev.
- Hvordan vil du at døveidretten skal
organiseres?
- Døveidretten skal ledes og drives av
døve selv. I dag har vi et døveidretts
utvalg under Norges Idrettsforbund,
det er bare et spill. Utvalget bestemmer
ingenting og de har ikke råderett over
egen økonomi. Dette er noe som er kom-

met i stand bare for å imøtekomme den
internasjonale døveidrettsorganisasjo
nen, ellers ville Norge blitt svartelistet i
internasjonal idrett for døve. Ingen andre
land har en slik ordning som vi har.
- Hvordan foreslår du at problemene kan
løses?
- Hvis Norges Idrettsforbund ikke vil gi
døveidretten status som særidrettsfor
bund, eller en annen form for selvsten
dighet, bør vi bite i det sure epler. De
lokale døveidrettslagene bør da komme
sammen til et felles møte i privat regi
og diskutere døveidrettens framtid. Er
viljen til stede og det er liv laga, kan man
bygge opp en ny organisasjon etter de
retningslinjer som tidligere Norges Døve
Idrettsforbund hadde. I dette arbeidet
bør Norges Døveforbund være en (støt
tespiller) samarbeidspartner. I tillegg til
dette kunne jeg tenke meg at de interna
sjonale døveidrettsforbundene ekskluder
te Norge fra idrettskartet, som press på
de norske politiske idrettsmyndighetene.
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- Er derte realisrisk?
- Hvis vi skal ta døveidrerten på alvor
må vi vise det både i ord og gjerning.
For meg er saken kommet så langt at
det hender jeg ikke får sove om nettene
fordi jeg er så fortvilet over døveidret
tens skjebne. Jeg vet at døve ungdommer
trenger fellesskapet som døveidretten gir
og det kjemper jeg for. Jeg var mye met
egoistisk tidligere, da tenkte jeg mest på
meg selv. Nå er jeg opptatt av at andre
skal oppleve samme gleden med idretten
som jeg har gjort.

Tunghørt på døveskole
Johnny Olsen er tunghørt, og tegnsprå
ket hans et preget av dette. Men han har
gått på døveskole og er vokst opp i et
tegnspråklig miljø, og han har ingen pro
blemer med å kommunisere med andre
døve på et internasjonalt tegnspråk. Men
hvor godt hører han egentlig?

- Det er et godt spørsmål, jeg hører bra
på bassen, men ingenting på diskanten.
Det betyr at jeg ikke høre fuglesang eller
dommerfløyten. Det siste hat i grunnen
vært et større problem enn det første. Jeg
skjønner ikke dialekter fra Bergen eller
Nord-Norge.

- Hvor gikk du på skole?
- De første tre månedene gikk jeg
integrert på bostedsskolen, men det
fungerte ikke og jeg ble heldigvis sendt
til Holmestrand døveskole. Der gikk jeg i
en egen tunghørtklasse med 10 elever. Så
jeg er vokst opp med to språk, tegnspråk
og norsk, og det er jeg veldig glad for.
Senere ble det Alm off. framhaldsskole
og Bergen yrkesskole. Jeg tok også et år
på Briskeby, men da ble hjemlengselen til
Hamar for stor så jeg hoppet av.

I yrkeslivet har Johnny jobbet i 44 år på
K. A. Rasmussens sølvvarefabrikk. Han
startet fra bunnen og jobbet seg opp til
materialforva1rer, eller det som med et
finere ord i dag heter logistikksjef.

- Jeg hadde ansvar for at vi hadde nok av
det vi trengte på lageret. I februar i år ble
jeg pensjonist, egentlig hadde jeg lyst til
å arbeide videre, men bedriften har det
prinsippet at når man er 67 år er det over
og ut. Ergerlig, synes jeg.

Portrettet

Idrettsmann i sinn og skinn
- Da jeg vokste opp var idrett den store
fritidsaktiviteten. Vi slapp å konkurrere
med data, videofilmer, tv og alt det som
finnes i dag. Vi var opptatt av naturlig
lek i naturen og konkurranser på idrerts
banene. Jeg ble tidlig med i fotball og
friidrett. På friidrettsbanen var jeg veldig
allsidig og drev mye med 10 kamp.

Johnny forteller at de hadde et flott
idrertsmiljø blant døve på Hamar. De
deltok på konkurranser i kretsen og var
ofte med i internasjonal døveidrett.
- I 1969 ble jeg nr. 4 i 10 kamp i Deaf
lympics i Jugoslavia. Fire år senere spilte
jeg på det norske laget som overraskende
tok sølv under mesterskapet i Ørebro.
Vi slo blant annet hjemmefavorittene,
det var stort. I Ørebro vant jeg også min
største premie, kona! Hvert år var jeg
med i terrengløp der og vi traff vel hver
andre allerede i 1971.

Men som hedmarkinger flest trenger
Johnny litt tid før han handler, så først
i 1981 ble de gift. Nå har de en voksen
datter som bor i Ørebro. Det har nok
hendt at kona mener det blir for mye
engasjement i idretten og at han heller
kunne gjort mer på hjemmebane.
- Fremdeles trener jeg tre ganger i uken,
jeg veksler på å løpe og sykle. Vi hadde
nok bedre kondisjon og fysikk enn
dagens idtettsungdom, men så har de til
gjengjeld bedre teknikk og spilleforstå
else. Men, det sosiale er kanskje enda
viktigere i dag enn tidligere. Vi var mer
individuelle, og jeg tenkte mest på meg
selv.

Den samhørigheten som skapes av hør
selstapet og det sterke fellesskapet som
skapes av tegnspråk, det er dette hørende
ikke forstår, mener Johnny. Han hat
gjOrt comeback som lagleder for fotball
gruppen i Hamar Døves Idrettslag, etter
at laget i noen år var integrert i Vind
Mjøsa.
- Det fungerte ikke i Vind Mjøsa. Det
skyldes dårlig kommunikasjon og kultu
rell forståelse fta begge sider.
Vi har for få spillere til å satse skikke
lig på Il-er forball, derfor prioriterer
vi futsa!' Vi vil gjerne delta i en turne
ring utenlands hvert år, i tillegg til de
kampene vi spiller her hjemme. Jeg er en

tilrettelegger for guttene på laget.
- Idrettslaget og døveforeningen sam
arbeider?
- Ja, jeg er opptart av å få ungdommene
med, både i idrettSlaget, på feriehjem
met og i døveforeningen. Vi samarbeider
godt. Tidligere stridigheter er gravlagt.
- Har feriehjemmet en fremtid?
- Ja, det brukes nå året rundt som et
Døvesenter for alle. Det er viktig å
beholde det som en miljøbase. Egent-
lig gjorde døveforeningen tidligere et
årsmøtevedtak om at feriehjemmet skulle
selges, men et nytt årsmøte omgjorde
heldigvis det. Vi vet hva vi har, ikke hva
vi får, smiler Johnny.

- Nå blir det sammenslåing av de to
foreningene, Hedmark Døveforening og
Oppland Døveforening?
- Ja, årsmøtene i begge foreningene har
vedtatt dette og sannsynligvis blir det
nye navnet Innlandet Døveforening.
Innlandet er et begrep som brukes av
stadig flere virksomheter i området.
- Blir du med i styret der?
- Ikke nødvendigvis i styret, men jeg
blir med som en av flere støttespillere.
Jeg mener jeg er blitt klokere med åtene,
kanskje også rundere i kantene - og ser
verdien av et større samarbeid i døve
miljøet, avslutter Johnny Olsen.

Fakta
Johnny Olsen, Hamar, 67 år.
Gift med Gerrrud, en voksen datter.

Hvor går drømmeferien?
Canada og den nordre delen av Sør
Amerika.

HVll er livretten din?
Jeg spiser alt, så vanlig norsk hus
mannskost.

Hva ser du helstpå TV'
Ser lite TV, men nyheter og port.

Hva gjør deg irritert?
Urettferdighet, spesielt når jeg ser at
døve blir diskriminert.

Hvilke teaterforstilling liker du best?
Jeg følger ikke så godt med på det, slap
per best av med en god bok.
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døveforeningene om dette. Andak-
ten som er obligatorisk i menighetens
ungdomsarbeid kan gjerne plasseres i
begynnelsen eller slutten av ungdomsmø
tene slik at de som ikke ønsker å delta på
andakten enkelt kan unngå det. Døve er
en så liten gruppe at det er dumt hvis den
deles i to ulike ungdomsgrupper, mener
Sværen.

Hun forteller at de som står registrert
som medlemmer i en av døvemenighe
tene, vil få to valgkort tilsendt i august.
Det ene er til valget i bostedsmenighet,
mens det andre gjelder døvemenigheten.
Døve kan altså stemme i begge menighe
tene. Sammen med valgkortene vil døve
få tilsendr en DVD med valginformasjon
på norsk regnspråk.

De som står på valg
Et menighetsråd kan bestå av fire, seks,
åtte, eller ti medlemmer og helst minst
fem varamedlemmer. Det er menighets
møtet som bestemmer antallet.
Døves menigheter har litt forskjellig
antall faste medlemmer.

På neste side har vi listene med kandi
dater til de forskjellige menighetsrådene.
Det er fullt mulig å stryke kandidater.
Man kan også føre opp nye navn, men
husk å spørre folk først.
Det er også mulig å bytte rekkefølgen på
kandidatene. Valgperioden er to år.

unge, dåpsopplæring til døpte og konfir
masjonsopplæring. Det er spesielt nevnt
i menighetsrådets oppgaver at syke og
døende som ønsker det får åndelige hjelp.

Diakoni er en naturlig del av menighe
tens arbeid. Menighetsrådet er styret
for daglig leder og har budsjett- og
regnskapsansvar, og ansvar for strate
gisk planlegging av hvilke områder av
arbeidet menigheten til enhver tid skal
prioritere å arbeide med.

Vi spør daglig leder i Døves menighet i
Bergen Guri Kaland Sværen om menig
hetsrådet også kan påvirke utformingen
av gudstjenestene, for eksempel når det
gjelder tegnspråk, kontra talespråk med
tegn til.

- Hovedansvatet for gudstjenester og
kirkelige handlinget er lagt til presten.
Men det er naturlig at menighetsrådet er
opptatt av at forkynnelsen skal nå fram
til døve - og hvordan dette best kan gjø
res. På samme måte er det for eksempel
med bruk av dans som en del av litur
gien, eller andre former for visualisering
av gudstjenesten. Prestene tar gjerne imot
innspill fra menighetsrådene.

- Menighetsrådet kunne gjerne hatt nav
net menighetsstyre. De som velges skal
styre det som skjer i menigheten og som
Yvonne Christoffersen sa bør barne- og
ungdomsarbeid være et viktig område.
Det bør være mulig å samarbeide med

For første gang er det valg av menighetsråd samtidig med stortingsvalget i september.
Du kan stemme både i din bostedsmenighet og i døvemenighetene. Valget i døvemenighetene
er søndag 13. september, eller du kan forhåndsstemme på kontorene til døvemenighetene.
For å delta ved kirkevalget må du være over 15 år og medlem av Den norske kirke.
Alle som er døpt er medlemmer.

Yngste medlem?
Yvonne Christoffersen er kanskje yngste
medlem som står på listene til menig
hetsrådvalgene. Hun er 24 år. Etter 3 års
skolegang i Sverige og 2 Yz år i Skottland
er hun kommet hjem til Bergen.

- Jeg er arvelig belastet når det gjelder å
delta i menighetsrådet, smiler Yvonne.
- Både min mor og min yngre søster har
deltatt i rådet tidligere. Jeg har derfor
litt peiling på hva vervet innebærer og
synes det er spennende å få være med å
utforme menighetens tilbud i Bergen og
på Vestlandet.

- Hva er du opptatt av i kirken?
- At kirken skal være mer enn gudstjenes-
tene om søndagene. Jeg vil at vi skal se
på hele arbeidet som menigheten driver.
Hvordan vi kan styrke ulike områder, for
eksempel hvordan vi kan bli flinkere på
barne- og ungdomsarbeidet. Kanskje kan
vi få til er tegnkor, eller dramagruppe for
ungdom. For barna bør vi prøve å eta
blere tilbud som kan brukes både av døve
barn og av hørende barn av døve foreldre,
mener en engasjert Yvonne Christoffer
sen som oppfordrer spesielt alle unge til å
bruke stemmeretten.

Hva gjør menighetsrådet
Menighetsrådets arbeidsoppgaver er
beskrevet i § 9 i Kirkeloven .. Rådet
skal arbeide for det overordnede målet,
et aktivt kristenliv og at Guds ord blir
forkynt. Det skal gis tilbud til barn og
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Husk å ta med valgkortet din når du
stemmer.

4. Ta med den sammenbrettete stem
meseddelen til valgfunksjonær som:
a. Krysser av i manntallet for at du

har stemt
b. Stempler stemmeseddelen

på lltsiden
5. Legg stemmeseddelen i valgurnen.

Hvordan foregår valget
i døvemenigheten?

1. Ta en stemmeseddel fra bordet der de
ligger.

2. Gå til det stedet du får beskjed om.
Der kan du forandre på stemmesed
delen hvis du vil det. Du kan stryke
personer. Du kan forandre på rekke
følgen på listen. Du kan føre opp nye
personer. Det er viktig at ingen kan
se hva du gjør. Valget er hemmelig.

3. Brett sammen stemmeseddelen slik

Valg på
menighetsutvalg
I noen deler av landet er det kirke-
lige arbeidet for døve organisert under
menighetslltvalg. Vestfold menighets
utvalg hører til Døves menighet, Oslo,
Agder menighetslltvalg hører til Døves
menighet, Stavanger og Tromsø menig
hetsutvalg hører til Døves menighet,
Trondheim. Følg med på informasjon
fra menighetene.

I{irkevalg 2009

De sel s første på listen blir faste med
lemmer av menighetsrådet, mens de
'eks neste blir varamedlemmer.
l. Lorenrs Falmal' Ness
2. Tone Rørvik Elvenes
3. Marit Sølvi Holte
4. Stine Richardsen Liaset
5. Johannes Hagebø
6. Erling Arne Fylling
7. Karsten Rune Ramsvik
8. Magne Gaustad
9. Solveig Petra Olsen
lO. Inge Heen
11. Viggo Elvene
12. Sissel Pedersen
Hvem kan stemme: Alle som bor i
Møre og Romsdal.

Kandidatene til Trondheim /
Nordenfjelske

Kandidatene til Møre /
Vestenfjelske

Daglig leder Guri Kaland Sværen i Døves
menighet Bergen og kandidat til menighets

rådet Yvonne Christoffirsen ønsker at a!!e tar
turen ti! døvekirkene ftr å stemme ved valget i

september, «Husk å stemme», sier de.

Kandidatene til Stavanger /
Sør-Vestenfjelske
De fire første på listen blir faste med- De seks første på Lsren blir faste med-
lemmer av menighetsrådet, rnens de lemmer av menighetsrådet, mens nr
tre neste blir varamedlemmer. ---+--I-..,..,.rrJ,;IIi<·F"'·!1'n';i"'ffiPi'llt.e"fnn1Ti'ml"i'e'"F·.------t--t--;tt-rek:SlstteeTIII-IkcroJIIITnITJlffIe:ri·rrrr:-------i-----l

l. Marit H. Holberg Gjedrem L Johan Fjellestad
2. Arnstein Overøye 2. Sissel Stiklestad

3. Laila Hermansen Jerstad 3. Karin Helene Moen
4. Aud Jone Eie 4. Olav Moen
5. Bjørn Arnfinn Jerstad 5. Thomas Johannessen
6. Sigrun Andersen 6. Ingrid Alme Bjerkli
7. Sigvart Overøye 7. Eva Hansen
Hvem kan temme: Alle om bor j Hvem kan stemme: Alle om bor
Aust-Agdet Vest-Agder og Rogala.nd. i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,

Nordland, Troms og FinmarJe

De seks første på listen blit faste med
lemmer av menighet tådet, mens de ro
neste blir varamedlemmer.
1. Helge Herland
2. Veronica Voldsund TroJand
3. Rune Anda
4. Nabai Kauppinen
5. Yvonne Christoffersen
6. Anen Christoffersen
7. Kari Jenny Skålevik
8. NotUnn Anny Kalvenes
Hvem kan stemme: Alle som bot j

Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kandidatene til Bergen /
Vestenfjelske

De åtte første på listen blir faste med
lemmer av menighetsrådet, mens de to
neste blir varamedlemmer.
l. Ingrid Hoff Bodin
2. Erik Lundquist
3. Astrdi Toman Bø
4. l jeU Orro Lar en
5. Trine Hagen
6. Irmgard Ida Wiatzka
7. Reidar Brenden
8. Vigdi R. Lønning
9. Stig Kvarup-Peder en
lO. Mabel Birkenes
Hvem kan stemme: AUe SOI11 bor i
Oslo, Al ershus, Østfold, Vestfold,
Buskerud, Telemark, Oppland og
Hedmark.

Kandidatene til Oslo /
0stenfjelske
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NYTTFRANDF
Viktig samling i NDF
Fredag 30. oktober til søndag
1. november inviterer NDF til
landsråd og Ny giv-kurs del 3,
på Clarion Hotell Oslo Air
port. Samlingen er åpen for
representanter fra alle døvefo
reningene og deltakeravgiften
er kun kr. 200 per person.

Generalsekretær Paal Richard Peterson ogfor
bundsstyremedlem Gunnar Hansen ønsker seg

mange deltakere på Ny giv-kurset og landsrådet
30. oktober til l. november.

o

Fra brevdue til cyberspace
y giv-kurset del 3 skal oppsummere

det vi har lært på de to første kursene, og
vi skal se fremover: hvordan kan vi U(
nytte ny teknologi på en enda bedre måte
- for hver enkelt døve og for foreninger
og forbund, informerer generalsekretær
Paal Richard Peterson.

- Hvordan skal vi som døve få ta del i
den rivende teknologiske U(viklingen,
spør han.

Han forteller at under kurset vil det
blant annet bli arrangere en messe der

vi inviterer leverandører av rekniske
hjelpemidler og utstyr til å demonstrere
dette for oss.

Utstillingen lørdag er åpen også for de
som ikke deltar på kurset, så er du i nær
heten av Gardermoen lørdag 31. oktober
så ta turen innom CJarion Hotell.

Landsråd
Mens fredag og lørdag er viet kurset
holdes landrådet søndag l. november fra
kl 09 til 15. I følge NDFs vedtekter § 23
skal det holdes landsråd i år det ikke er
landsmøte.

- Vi legger fram NDFs årsmelding og
regnskap for 2008 og det blir anledning
til å stille spørsmål. På bakgrunn av
landsmøtevedtak i 2007 skal det legges
fram et forslag om endringer av våt
organisasjonsoppbygning til landsmøtet i
Tromsø i 2010. Under landsrådet i 2008
ble det lagt fram spørsmål til forenin
gene, og vi skal drøfte de innspill som er
kommet. Hvilke tiltak bør tas med videre
til landsmøtet i Tromsø 4.-6. juni 2010,
sier Peterson.

Han minner om at fristen for å sende inn
svar på disse spørsmålene er 1. september.

Søknader til Helse og Rehabilitering
NDF har sendt føLgende søknader om
midler til Stiftelsen Helse og Rehabilite
ring for 2010.

- Bemann Norge og å med funk jons
hemmede, fortsettelse av prosjekt ved
Camilla Høiberg, NDF.
- Balansere gjelUlOm ungdomstiden, ved
Maria Andersen, NDF.
- Urettferdig at jeg må betale for tolken,
ved 'ign æther Bekkvik, NDF.
- Idrett for alle, også for døve, ved Helge
Herland, NDF.
- ~ lefonsamtaler viktig for hel en, ved
Helge Herland, NDF.
- Ut i jobb, jobbsøkerkurs for døve, ved
Svein Erik Johansen, NDF.
- Tegnspill for døve og hørende, Rune
Anda, Bergen Døvesenter.
- Rus på tegn pråk, ved Line Beate

Tveir, Møller Komp tansesenter.
- Tegn pråldig ressurs for nye innbyg
gere, ved Mette Eid Løvås, Møller
Kompeta nsesenter.
- Tegnspråklig n"lateriell om sorg, ved
Torill Ringsø, Møller Komp tansesenter
- Mine regn, fortsettelse av prosjekt ved
Olle Eriksen, Møller kompetansesenrer.
- Tegnordbok på iphone, Olle Eriksen,
Møller kompetansesenter.
- Kultur og fritidstilbud for alle, ved
Veslemøy Ytrestøyl, Nedre Gau en
Kompetanse enter.
- En barnebok med tekst og bildet,
Oddvei Haugen, Nedre Gausen Kompe
ransesenter.
- Videreføring av kulturtreff på Nedre
Gausen Kompetansesenter, ved Eli a
betb Nilsen, Nedre Gausen Kompetan
sesenter.

- Ungdom med Cl i skolen, ved Oddvar
Hjulstad, Skådalen Komperansesenter.
- Tolk for døve el v r, ved Ellinor Hjel
mervik, Høgskolen i Bergen.
- Visuell Guide, ved fpek D. Mehlum,
Zoom.
- Døve barns uevikJing i norsk tegn
språk, Siv Fo shaug, Sveirs.
- Dokumenta..rfilm om teatergruppa
Panorama, ved Vibeke Karlsen, Conrad
Svendsen Senter.
- Hapti k erstatter noe av det rapte
synet, ved Hildebjørg Karl en Bjørge,
Hapti-Com.
- Oversettelse av test til tegnspråk, ved
KnU( Petter Langlo Sætre, Nasjonalt
senter for hørsel og psykisk beise.
- Hørselshemmede etablerere, ved Allen
Patience, Forretningsutvikling as, Oslo.
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Veileder for opplæring
av barn og unge
Barneombudet engasjerte seg i fjor i spørsmål rundt barn med Cl
sine oppvekstvilkår. Han reiste blant annet spørsmål hvorvidt en
elev med hørselsnedsettelse virkelig blir inkludert i et miljø der in
gen andre bruker norsk tegnspråk. I ettertid skapte dette en debatt
om miljø for språkutvikling samt det psykososiale miljøet i skolen
og et behov for å vite hva skolen egentlig har ansvar for og mulig
het til. Dette førte igjen til at departementet i sitt oppdragsbrev til
direktoratet ba om at: H •••det utarbeides en nasjonal veileder for å
bidra til at hørselshemmede barn og unge, herunder barn og unge
med Cl, får et likeverdig og helhetlig opplæringstilbud.»

Maria Andersen iNDF har vært medpå å
utarbeide en Veileder ftr opplæring av barn og
unge.

Departementet snakker altså ikke bate
om barn med Cl, men om alle døve og
tunghørte barn med og uren Cl, dette
etter påtrykk fta NDF. Veilederen er
laget aven prosjektgruppe opprettet av
Utdanningsdirektoratet, med reptesen
tanter fra Statped, Rikshospitalet, HLF
og NDF. Til tider var det mange disku
sjonet i gruppen, men veilederen kom
ur som et samlet produkt som alle stod
bak. Matia Andersen som er rådgiver for
barn, ungdom, oppvekst og utdanning
representerte NDF i gruppen og hun sier
blant annet:

oen velger å sammenligne gruppen
barn og unge med Cl, som kun har
norsk som språk med de barna som har
norsk tegnspråk som førstespråk. Det
mener jeg blir feil. Læringsmål for barn
med Cl må sammenlignes med generelle
læringsrnål, og tilrettelegging må inn
føres for å nå disse. For det andre velger
ikke mange barn og unge med Cl å lære
ett nytt språk, men faktisk to språk. Barn
og unge med norsk tegnspråk som første
språk, lærer norsk tegnspråk og norsk.
Det blir derfor galt og sammenligne de
to gruppene barn, og rettighetene de
har og bør ha. Alle døve og tunghørte
barn, med og uten Cl, bør ses i forhold
til majoriteten av barn og unge og hva
læringsktavene for disse barn og unge er,
klargjør Maria Andersen.

- Så vil noen sikkert påpeke at barna ikke
velger språk selv. I de fleste tilfeller er det
foreldrene som velger ett språk for bar
net, i andre tilfeller føler foreldre og barn
seg frem til riktig språkkode og kombi
nasjon av språk ved å bruke flere språk.
NDF håper flere foreldre og barn velger
den siste varianten for å sikre at barna
tidlig utvikler språk, et av de viktigste
vetktøyene i livet.

En annen forklaring på hvorfor Veilede
ren ble påkrevet er manglende retnings
linjer for tilrettelegging i skolen for barn
og unge med nedsatt hørsel. Det finnes
en del regelverk som omfatter gruppen,
men det er ikke satt sammen til et hel
hetlig bilde. Med Veilederen vil det være
lettere å finne regelverket og forskriftene
som omtaler gruppen barn og unge med
nedsatt hørsel, og det vil være lettere
for interesseorganisasjonene og se hva
som mangler og hva det må gjøres noe
med. Eksempler på hva som mangler er:
spesifikke krav til lærere som underviser
elever som har rett på opplæring i og på
tegnspråk eller definisjon av hva som er
et tegnspråklig miljø.

- Målgruppen for Veilederen er i ho
vedsak beslutningstakere og de som har
ansvaret for å tilby opplæring til barn
og unge med nedsatt hørsel. Det vil
si at Veilederen skal kunne brukes av
ansatte i kommuner og fylker, skoleei
ere, barnehageeiere, rådgivere, lærere og
barnehagepersonalet. Det er en Veileder
som skal kunne brukes for å finne veien
i regelverk og forskrifter som omhandler
opplæring fra fødsel til man er ferdig på
videregående skole. Det vide spennet er
for å sikre en helhetstenkning når det
kommer til barn og unge med nedsatt
hørsel, slik at overgangene mellom de
fotskjellige utdanningsinstitusjonene
ikke byr på utfordringer, men er smidige
i forhold til barnas og de unges behov.
Veilederen kan også brukes av foreldre
og unge selv, dersom de lurer på hva de
har krav på og hvordan de skal tolke de
forskjellige lovene og forskriftene, sier
NDF-rådgiveren.

Veilederen gir en god oversikt over
barnehageloven og opplæringsloven, samt
ram meplaner og forskrifter som følger av

disse. Videre innholder veilederen anbe
falinger og råd om hvordan man pedago
gisk, fysisk og teknisk kan legge til rette
for best mulig læring. Veilederen har også
fokus på tekniske og fysiske hjelpemidler
der hørsel har stort fokus.

- Det var mange debatter og temaer som
kunne vært omtalt, men dette satte tids
og omfangskravene til Veilederen en be
grensning for, avslutter Maria Andersen.
Veilederen er tilgjengelig på Utdan
ningsdirektoratets hjemmesider wWW.ut
danningsdirektoratet.no og dokumentet
heter: Rettleiar for opplæring av barn og
unge med hørselshemming. Dokumentet
finnes også www.statped.no

Statstilskudd
Som nevnt i lederartikkelen mottar
NDF i år et til I udd ril driften på 2,3
millioner, som er 400.000 mindre enn
i fjor. NDF har klaget på reduksjonen,
og bar håp om å få noe ekstra.
I tillegg har NDF mortatt øremet
kete penger: tillikemannsarbeid kr.
270.000, tillikemannsarbeid knyt
tet til arbeidsliver kr. 320.000 og til
juniorieiren for WFD på Al i august
kr. 45.000.
Det er Fordelingsnemnda for tilskudd
til funksjonshemmedes organisasjo
ner i Helsedirektoratet som fordeler
115 millioner i driftstilskudd på 121
organisasjoner. Tillikemannsarbeid er
det fordelt 77 millioner til de samme
organisasjonene.
Vi kan nevne at Foreningen Norges
Døvblinde har mottatt kr. 2.6 mil
lioner i driftstilskudd. De har 213
medlemmer. Landsforbundet fot
kombinert syns og hørselshemmede
har fått kr. 465.000.
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• ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Vi har kurs for deg som har voksne døve/
tunghørte i familie og annet nettverk
Grunnkurs: 8. - 13. november 2009

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, 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.

Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes av NAV, etter søknad.

Påmeldingsfrist: 16. oktober 2009.

Påmelding sendes

.I ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no,
tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet 32082600.

Vi har kurs for deg som har et døvt/
tunghørt barn i familie og annet nettverk
Kurs for besteforeLdre, tanter, onkLer og andre.

Grunnkurs: 18. - 23. oktober 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.

Kurset (undervisning, kursopphold og reise) dekkes av NAV, etter søknad.

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2009.

Påmelding sendes

.I ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve,
3570 Al,
v/Gry Løkstad, gry.lokstad@aLfhs.no,
tlf/sms 950 19 323
eller til sentralbordet 32 08 26 00.



ÅL FOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Kurs for døve foreLdre med hørende
og/eLLer døve barn
Trinn 1: 30. august - 4. September 2009

Al folkehøyskole og kurssenter for døve starter et nytt kurs for døve foreldre med hørende og/eller døve barn.
Alle som deltar på trinn 1 får tilbud om oppfølgingskurs (til sammen 18 uker over flere år).

Emner på kursene er blant annet:
Barns personlighetsutvikling. barns språkutvikling. tospråklighet og tokulturell oppvekst stimuleringsaktiviteter ute
og inne. samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. leksearbeid. samspill og kommunikasjon. offentlige tjenester
og tilbud til barn og unge. døve foreldres rettigheter m.m.

All undervisning og gruppediskusjoner foregår på tegnspråk.
Kurset (undervisning. kursopphold og reise) dekkes av NAV. etter søknad.
Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket.
For mer informasjon om kurset:
Kontakt Nora Edw. Mosand. sms 976 77 642.
nora.edw.mosand@al.fhs.no

Påmelding sendes:

.I ÅLFOLKEHØYSKOLE
OG KURSSENTER FOR DØVE

Al folkehøyskole og kurssenter for døve.
3570 Al.
v/Sissel Thon. 3570 Al
sms 414 64 556
e-post: sissel.thon@aLfhs.no
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Montessoriskolen diskriminerer døve?
Montessoriskolen i Bærum har an
nonsen etter en spesialpedagog og en
a sistent for å undervise en døv elev
som skal integreres i klassen. Det er et
krav at de to som ansettes b hersker
tegnspråk, men det er også at krav at
begge to kal være hørende! Det er
første gang vi ser et slikt krav formulert
i en stillingsannonse. Hadde det væn to
stillinger som skulle betjene telefonene
til skolen kunne vi forstått det, men
her er det snakk om å an erte lærere
til en døv elev. De fleste andre skoler
ville vært lykkelig om de da hadde fått
ansatt en døv spesialpedagog og en døv
assistent. Og da lar vi diskusjonen om
eleven virkelig trenger spesialpedagog
Ligge, kan kje han bare trenger en lærer
som behersker tegnspråk? inspektør Liv
Thorkildsen ved skolen sier derte i en
kommentar på bladers reaksjon.

- Grunnen til at vi må ha hørende peda
gog og assistent er at eleven har nedsatt
hørsel og at en av de ringene han skal
trenes i er å utvikle sitt talespråk. Da
må læreren høre for å kunne rette på
ham. Den læreren vi er på jakt etter,
skal være en del av et lærerteam på 4 - 6
lærere og også ha med andre elever i
gruppen i undervisningen. De andre
lærerne og elevene er normalt hørende
og kan ilJ<e tegnspråk. Skolen har ikke
mye kompetanse på dette feltet. Det er
første gang vi bar en elev med nedsatt
hørsel.

Det er bemerkeøl everdig at skolen
har stor tro på å integrere døve elever
i undervisningen, men at de så totalt
mangler den sanune u·oen når det
er snakk om å integrere døve i lærer
personalet. Rådgiver for barn, unge,
oppveksr og utdann.ing i NDF Maria
Andersen uttaler:
- l annonsen tår det ingenring om at de
som anseues skal drive med taletren ing.
Derimot står det at de trenger personer
som kan tegnstøtte og tegnspråk.. Hvis
man leser utlysningsteksten er det kun
denne kompetanse som er i fokus, og
da rimer det ikke å si at personen må
kunne høre for å drive taletrening.
Derfor er annonseteksten misvisende.
Skolen blander også sammen fysisk
egenskap (hørsel) og kompetanse (regn
språklregnstøtte). Disse to tingene kan
ikke fremheves i samme setning for de
har ikke noe med hverandre å gjøre. Da
diskriminerer man fordi man fremsril
ler fysisk egenskap som en del av tillært
kompetanse. Videre vil jeg påpeke
at dersom tegnspråk er førstespråket
til eleven, er det faktisk viktig at han
får en modell som kan dette språket
Rytende sid< at han får et best mulig
språklig verkrøy som han kan læte seg
andre språk med. Dersom eleven ikke
får en god nok tegnspråklig modell, vil
dette begren e elevens mulighet til å
utvikle håde regnspråket og talespråket
sitt. NDF vil gå videre med saken til Li
kestillings- og diskrimineringsombuder.

Ungdommer, les her!

I{ampanje-.
SemInar
I høst kan du lære å lage kampanje.
Helgen 11-13. september inviterer
NDF til samling på AI folkehøyskole
og kurssenter for døve fot å lære om
organisasjonsarbeid og kampanje som
et offentlig virkemiddel.

Dette er et seminar for deg mellom
13 - 30 år. Seminaret varer fra fredag
til lørdag, og har som hensikt og
gjøre ungdomsklubber klare til å lage
sine egne kampanjer på Døves Dag.
Kampanjen vil være rettet mot mer
teksting av norske kinofilmer. Søndag
er det duket for valg i NDFU. Har
du lyst til å sitte i styret til NDFU
eller har du en mening om hvem som
burde sitte der? Du kan delta på se
minar eller valg, men aller helst begge
deler. Påmelding til maria.andersen@
doveforbundet.no innen 1. september
2009.

Identiret utvikler man hele livet,
men kanskje ekstra stor utvikling i
ungdomstiden. Hva utvikler man når
man utvikler identitet og hvordan
utviler man identiteten? Dette og
Rere spørsmål diskuteres ivrig på hotel
Clarion ved Gardermoen helgen 30.
oktober til 1. november. NDF invite
rer til ungdomsseminar om temaet.
Påmelding til maria.andersen@dove
forbundet.no innen 16. oktober.
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Stortingsvalget
Flere foreninger arrangerer valgdebatter for

an stortingsvalget. Bergen Døvesenter holder

på tradisjonene og avholder sitt møte torsdag

3. september. På bildet ser vi fra et tilsva

rende møtet i 1993, en ung Erna Solberg,

Høyre, i midten. I dag er hun statsminister

kandidat. Til høyre for henne sitter Hans

Carl Tveit, Venstre - og på andre siden sitter

SVs Leif Sande.

Det
skjer
i Norge

Fra skuespillet «Din bror var død og er blitt levende». Tolkene Line Jørgensen (fra venstre), Tom
Paulsen, Tor Jørgensen og Elin Jørgensen.

Jehovas med tegnspråkmenighet

Jubileum i Stavanger
Stavanger Døves Idrettsfotening feirer
75. års jubileum med terrengløp for
menn, kvinner og veteran fredag 25. sep
tember kl 18 på Mosvangen. Senere på
kvelden er det sosialt samvæt på Døves
Hus. Lørdag 26. september fra kl 10 til
17 er det volleyball og håndballturnering
for de gamle storhetene fra 80-taller.
Kampene vil bli spilt i Tastaruståhallen,
Gjerdeveien 33, Stavanger. Senere skjer
det på Radisson SAS Hotell, med mot
takelse for inviterte fra kl 17.30 til 18.30
og fest fra kl 19. Der blir det revy, taler,
underholdning, visning av noen bilder og
sosialt samvær. Påmeldinger senest 20.
august til Stavanger Døves Idrettsfore
ning, Saudagt 11,4012 Stavanger. Epost:
post@sdif.net

Ny leder ved ISP
Professor Arnfinn Vonen er ansatt som
ny leder på Institutt for spesialpedago
gikk (ISP) ved Universitetet i Oslo. ISP
har blant annet ansvaret for studiene i
tegnspråk og tegnspråktolkeutdannin
gen. Det er første gang instit rter skal
ha en tilsatt leder. Tidligere har det vært
valgte instituttledere. Vonen har arbeidet
ved ISP siden 1995.

- Det som er spesielt med arrangementet
ut over det >innholdsmessige er at vi også
tolket to hørespill og et skuespill, sier
han.

Kopstad, som er koordinator for tegn
språkmenigheren på Haugenstua i Oslo.

en av disse er «Døvetolken» med Jan
Martin Johnsen og Jon Bleiklie Devik,
fra ,Ni menm>, tekst av Linn Skåber og
Shabana Rehman. Prisen deles ut 29.
august på Edderkoppen Teater i Oslo, og
sendes direkte på NRKl.

For niende gang deler Komiprisen ur
heder og ære til de humorisrene som har
moret landet mesr i løpet av året. I prisen
for «årets nummer» er det tre nominerte,

Komiprisen

Jehovas virners sommerstevne i Viking
skipet på Hamar i helgen samlet i alt 5
662 tilhørere fra Trondheim i nord til
Tønsberg i sør. Blant dem var en gruppe
fra tegnspråkmenigheten i Oslo.
- Det var 28 døve som fikk tolket pro
grammet, og det er ny rekord, sier Kim

,. , ~
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SYN
PÅ SAKEN

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

Ei stille verd
Av Astrid Skår

Eg er ikkje døv, men har sterkt nedsett
høyrsel. Dei siste 20 åra har eg brukt
høyreapparat, og det har fungert sånn
nokolunde. For eit år sidan svikta det
eine apparatet, men nett då hadde eg det
svært travelt og gadd ikkje gjere noko
med det. Det eine eg hadde igjen fekk
fungere - og det gjorde det også - sånn
nokolunde. Etter kvart skjønte eg at
dersom eg skulle fungere vidare, måtte eg
gjere noko. Så vart det nye høyreprøver 
og beskjed om at eg måtte ha nye apparat
på begge øyrer. Høyrsla hadde trass alt
endra seg sidan eg sist var hos legen.
Og sist - det var seks år sidan, sjølv om
legen hadde bedt meg komme til kontroll
minst annakvart år. Men når ting fu nge
rer, kven gidd vel å gå til legen då?

Ja vel, så vart det teke nye prøver som
sagt, og nye avstøypingar til apparat.
Dei skulle eg komme og få tilpassa ein
månad etter. I mellomtida sviktar det
siste apparatet mitt også. Brått var det
berre stille å høyre! Det var ikkje råd å
forsere leveringa av dei nye apparata, så
eg fekk berre smørje meg med tolmod
og vere glad til at eg for det meste jobbar
heimanfrå!

I 14 dagar var eg utan det hjelpemiddelet
eg treng mest. Korleis fungerte det? Tja,
kva mannen min har prata om den siste
tida, er eg ikkje heilt sikker på. Og heller
ikkje kva andre har sagr. I telefonen har
det fungert bra, og dessutan har eg e-post
som eit uvurdeleg hjelpemiddel. Men det

har ikkje vore lett. Og då kom eg på kva
ein onkel fortalde for ei tid sidan, at ein
annan onkel (altså hans bror) var no blitt
så tunghøyrd at det var mest uråd å føre
ein samtale med han. «Og så blir han så
tungsint når han ikkje høyrer,» sa onkel.
Det er forståeleg. Vi blir «tungsinte»
når vi ikkje høyrer. Vi kan ergre oss over
mangel på forståing frå omgivnadene,
anten der er private eller offendege. Og vi
kan bli mistenksame. «Er det meg dei sit
og ler av borti kroken der?»

Ei stille verd - det kan vere godt av og til.
Men det er ikkje alltid godt når vi veit
at det finst noko anna. Og det er iallfall
ikkje godt dersom omgivnadene ikkje rek
omsyn til det.

Et rop om hjelp
Aven fortvilet kvinne

Jeg har vært tunghørt fra jeg var barn.
Men ingen gjorde noe med det. Fra 1977
ble jeg sendt på hørselsmåling en gang i
året. På hørselssenrralen fikk jeg ingen
informasjon, ingen oppfølging, ingen
hjelp i det som alt da var et besværlig,
frusrrerende og forvirrende liv.
Fra 2000 er hørselen sterkt redusert også
på høyre øre. Heller ikke det ble meddelt
meg. Men et allerede besværlig liv ble
unektelig ufattelig mye tyngre å utholde.
Jeg måtte kutte ut stadig flere aktiviteter
og arenaer for å «klare meg». Venner.
Kjærester og samboere. Familie. Jeg
endte opp med å jobbe - og å spise sunt
og trene for å makte jobben. I fjor røk
også jobben.
Så sitter jeg der. Omsider har jeg tid og
ørlite overskudd til å være sosial. Men
vet jeg hva det er? Og vennene, det jeg
rrodde var venner, er der ikke lenger.
Dessuten har jeg så vanskelig for å opp
fatte tale, at jeg ofte ikke orker. Jeg blir
så sjokkert og overrumplet når det skjer
at jeg takler det dårlig. Jeg blir sliten, sint
og opprådd. Den offentlige hørselsom-

sorgen har spilt fallitt. Jeg har absolutt
ingen tillit til det systemet, eller mange
len på system. Det har ikke vært hjelp
å hente der for meg, enda jeg fløy rundt
på det som var av kontorer og instanser
intenst hele fjoråret for - i det minste
- å berge jobben. Jeg blir så ufattelig
sliten av å «måtte» høre. Selv med «gode
stemmer» blir jeg fort sliten. Jeg har store
problemer med å få med meg innholdet
i det som sies. Og så blir jeg overrumplet
og sjokkert over mine egne reaksjoner og
av å bli så sliten. Dermed blir det til at
jeg isolerer meg, og stort sett ikke våger,
orker eller evner å ha sosial kontakt. Jeg
gruer meg veldig i forkant av nye situa
sjoner, for tenk om jeg ikke klarer å høre?
Jeg blir frusrrert, sint og amper. Jeg har
liksom gitt opp at det kan være mulig å
ha en hyggelig, avstressende samtale med
noen uten å bli så tappet for krefter at jeg
knapt klarer å tenke klart etterpå.
Jeg ser med misunnelse og lengsel på de
som behersker tegnspråk, og skulle ønske
jeg var en av dem. Er det mulig å tilegne
seg i voksen alder? Finnes det kurs?

Jeg er vant til å bli møtt med rungende
taushet om jeg tar kontakt med instanser
og organisasjoner som har med hørsel å
gjøre. Det er ekstra vondt og sårt å ikke
engang få svar, selv ikke hos dem som er
underlagt svarplikt. Det er sikkert ikke
noe en døveforening kan gjøre for meg,
ettersom jeg jo har en ørliten hørselsrest.
Men jeg får ikke svar fra andre og det er,
tross alt, alltid greit å få en avklaring.

Kommentar fra redaktøren
Vi har tatt direkte kontakt med kvin
nen. Hun har fått hjelp av sin nærmeste
døveforening og likemannstjenesten der.
Hun har fått adressen til kurs for døv
blitte på Al folkehøyskole og kurssenter
for døve. Hun er informert om kursene
i døveforeningene. Vi har formidlet at
det aldri er for seint å lære tegnspråk.
Samtidig vil vi igjen understreke at NDF
anbefaler en tospråklig oppvekst, med
norsk tegnspråk og norsk, for alle dagens
tunghørte og døve barn. Hvorfor kan ikke
de som veileder dagens barn ogforeldre lære
av fortidens feil?
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Mangfold
og norsk enfold

Jeg er ikke begeimer for begrepet
«mangfold» slik det har blitt brukt i
Norge. Ofte nåt jeg leser ordet, leder
det tankene mine hen mor enfold
framfor mangfold. Det er for eksempel
polirisk korrekt å Slrebe mor mangfold
på arbeidsplassene. Problemer er aI
der er så mangr i denne forståelsen av
mangFold. For eksempel innførre et
entreprenørfirma i Fjor en målbevissr
satsing på mangfold. Tiltakene gikk
på å ansette flere kvinner. Dette store
enrreprenørfirmaer bygger blant anner
oFfentlige bygninger som skoler og
helse- og omsorgsbygg. Det er fint med
kjønnsbalanse, men jeg tror ikke at
hovedutFordringen i å bygge sykehus
er å sørge For ar både menn og kvinner
kan bruke der.
HvorFor ikke heller lage en mangfolds
liste? Bare fyU ur: FunksjonsFriske.
Blinde. Svaksynte. Døve. TLll1ghørte.
Rullestolbrukere. Bevegelseshemmede.
Diabetikere. Korrvoksre. Langvokste.
Gravide. Småbarnsforeldre. Homofile.
Samer. Etniske minoriterer. Og så
videre, ril man har et virkelig mangfold.

å bør firmaer som lager ring som hele
befolkningen skal ta i bruk, krysse av
på Listen når de ansetter folk, til de
virkelig har kornperansen ril å uforme
bygninger og tjenester uten Lll1ødven
dige hindringer.

Jeg spøker ikke når jeg inkluderer for
eksempellangvokste, gravide og små
barnsforeldre. Også disse kan oppleve
hindre - langvokste kan få problemer
på flysetene. Gravide må tisse hele
riden, så toaletter må være innen rekke
vidde. Der samme gjelder srellerom for
småbarnsforeldre. Mikrobølgeovn for å
varme opp flaska. Døve trenger visuell
orientering. Tunghørte teleslynge. De
fles re skjønner at man bør ha heis for
rullestolbrukere, men ikke alle renker
over at for eksempel på legevakren er

det ikke alltid så prakrisk å rope opp
navn på neste pasient.

Et entreprenørfi.rma er er godt eksem
pel på arbeidsplasser som burde drive
klappjakt på døve, blinde og rullestol
brukere tor å kUlme sikre sin kompe
tanse innen universell utforming. Men
alle srørre bedriFrer trenger mangFold
i orders rette betydning. Se på NSBs
biIJettautomarer med berøringsskjer
mer som er komplett ubrukelig for
blinde. Se på mediebransjen. NRK
rekster «J ul i Blåfjellen> på TV, og har
reksrfilene liggende klare [il gjenbruk
på [eksrekomoret, men gir ut serien på
DVD uren tekst. For ikke å snakke om
Brennpunkr som fortsatt hevder at døve
barn i regnspråklige barnehager får 25
rimer i uken med spesialpedagogikk.
Norske medier har skadet interessene lil
mange døve Cl-opererte barn på grunn
av inkomperanse. l steder polariserer
mediene debatten ved å urelare Fornuf
tige saksinnlegg i debatten, noe jeg har
sett mange konkrere eksempler på.

De sisre årene har srørre norske aviser
fremsrilt seg selv som polirisk korrekr
mangfoldige gjennom både rekrurtering
(ansette noen journalisrer med mørkere
hudfarge) og vinklinger - noen posirive
reportasjer om suksessri ke innvand rere
og snille muslimer. Slik har de ali-
bier i orden - de har journalisrer med
minoriretsbakgrunn! Men dette er lite
imponerende når man vet at iFølge SSB
har over 25 prosent av beFolkningen
i Oslo innvandrerbakgrunn. Ser man
på tallene fra S B, skjønner man at de
virkelige erniske minoritetene i Oslo er
for eksempel folk fra Sogn og Fjordane.
Eller døve.

En venn av meg som har studert media
ønsket seg jobb innenfor media - en
vanlig norsk avis, tv-kanal eller nettavis.

Han er tunghørt og kan tegnspråk.
Altså er menneske som kan tilFøre norsk
media noe nytt. Men det var ikke så en
kelt. l studietiden avvisre studentavisen
ham da de Fant ur at han var tunghørt.
Han fikk senere jobb i en norsk nettavis
uren at de visste at han var tunghørt.
Da han fortalte der ble de førsr skep
tiske. Men der. Forsvant da han begynre.
Hindringen var innbilt.

Der er trist at de flesre Dorske ar
beidsplas er fortsatt ikke forstår den
grunnleggende logikken bak mangfold
på arbeidsplassen. De Heste har et bilde
av den rause, snille arbeidsgiveren som
driver velferd gjennom å ta inn en
stakkars funksjonshemmet. Selv om
det medfører eksr.ra bryderi. Hvis den
funksjonshemmede er riktig flink og ar
beidsplassen blir tilpasser, kan kanskje
han eller hun gjøre en nesten like god
jobb som sine funksjonsfriske kollegaer.

Denne tankegangen er noe piss. Men
den itrer dypt fa t i den norske fol
kesje.la. Dessverre renker også mange
døve slik om seg selv. Vi renker ar vi
må kompensere, at vi må bevise at vi
kan klare det samme. Hvis vi får en
jobb på en hørende arbeidsplass, er der
til tross for ar vi er døve. Vi bør heve
hoder, ha stål i blikker og renke: Jeg er
døv, a.lt å har jeg kunnskaper og innsikr
som hørende mangler. Jeg kan ril føre en
hørende arbeidsplass noe nytt.

I enkelte andre land er de kommer
lenger i å forstå verdien i mangfold. En
venn av m g søkre jobb som journalisr i
The Guardian i England. Det er en sror
avis, noe tilsvarende som VG i Norge.
De oppfordret søkere med minoritets
bakgrunn å søke. Hun dro dit og sa ar.
de burde ansetre henne fordi hun er
døv, og har kompetanse som de ikke
hat. Hun fikk jobben.
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Teater Manus høstprogram
helge.herland@doveforbundet.no

Teater Manu setter som oftest opp
to hovedproduksjoner hvert år. De
fleste oppsettingerproduserer de
alene, teatret engasjerer døve el/er
hørende kunstnere til å dekke de
ulike behovene teatret har i produk
sjonsperiodene:
regissør, scenograf lysdesigner, kosty
medesigner, maskør, dramaturg og
av og til koreograf I til/et$ kjøper
Manu tjenester av andre jor den
spisskompetanse de trenger. Skuespil
lere blir også engasjert til de enkelte
produksjonene ut i fra stykkets rol
legal/eri.
Det er teatersjefMira Zuckermann
og styreleder Grethe Henden som
fortel/er dette i en prat med Døves
Tidsskrift·

Teater Manu. Teater sjefMira Zuckermann ved Teater Manu (til venstre) sammen med styreleder
Grethe Henden. Henden er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet ogjobber til daglig som
plansjefved Riksteatret.Pinocchio i Nord-Norge

- Hovedfinansieringen fra Kirke - og
kul(Urdepartementet går til de to hoved
produksjonene, inkludert turne i Norge,
og til drift. Vi spiller i de største byene i
landet. I Nord Norge er vi blant annet i
god dialog med Døves Fylkeslag Nord
land. Fylkeslaget har samlinger tre-fire
ganger i året og vi jobber tett sammen
med dem for å kunne tilpasse våre tur
neer til samlingene. I 2009 har vi tilbudt
dem enten Stormen eller Pinocchio.
Valget falt på Pinocchio, så den forestil
lingen vil bli spilt i Bodø, forteller de to
teaterlederne.
Pinocchio er en familieforestilling som
passer både for barn og voksne. Pro
duksjonen er virkelig stor, med mange
involverte både på scenen og utenfor.
Teater Manu skal dra på (Urne til alle
de vanlige stedene og teatret håper at
publikum strømmer til forestillingene.
Premiere og (Urneplan blir offentliggjort
når teatret har alle detaljer på plass. Følg
med i Døves Tidsskrift, på hjemmesiden
til Teater Manu og på deafnet.

Premiere på Sjalusi
i Frankrike
- Teater Manu høster stor anerkjennelse
i Europa og vi blir invitert til forskjel
lige festivaler. I sommer deltok vi i

Reims i Frankrike, der vi har deltatt to
ganger tidligere. Vi treffer mange døve
kunstnere fra hele Europa og utveksler
erfaringer og ser andres forestillinger.
Dette er et svært viktig møtepunkt for
døve skuespillere og teaterarbeidere, og
gir inspirasjon og økt kompetanse i vårt
arbeid. Festivalen kjøper forestillingene
og betaler våre utgifter slik at dette går
utenom vårt ordinære budsjett. Vi synes
det er svært hyggelig og prestisjefylt
at vi kan legge premieren på Sjalusi til
teaterfestivalen i Reims, understreker de
to teaterlederne.

Stormen vises også i Sverige
William Shakespeares berømte teaterfo
restilling Stormen er et spesielt prosjekt
som har pågått over et helt år. Det
begynte i fjor høst med en ukes nordisk
kurs i skuespillteknikk ved Odsherred
Teaterskole i Danmark. I løpet av skoleå
ret 2008/09, har Teater Manu arrangert
workshops og samlinger, og målet har
vært at ungdommene som deltar får
fremføre Stormen på scenen. Dette har
teatret fått til, og forestillingen har pre
miere fredag 21. august i Oslo.
- Forestillingen skal også vises i Ørebro,
og utgiftene ved reise- og opphold blir i

sin helhet dekket av midler utenom vårt
faste statstilskudd. Vi synes det er flott at
også døve j andre land ønsker å se ung
dommene i denne klassiske forestillin
gen. Vi skal også reise til de største byene
i Norge med produksjonen og spille i hel
ger. De fleste skuespillerne er skoleelever
som ikke kan ta seg fri fra skolen når vi
skulle ønske det, men forestillingen blir
forhåpentlig også vist under kulturhelgen
i Oslo i desember. Vi håper da at enda
flere da får anledning til å se den.

Planer for 2010
- Neste år har vi et samarbeidsprosjekt
med Tyst Teater i Sverige. Turneen fra
samarbeidsprosjektet vil foregå både i
Sverige og i Norge. Videre skal vi i 2010
ha et samarbeid med Riksteatret i Norge.
Da blir det turne både i de store byene
og på mindre steder. Teater Manu spiller
vanligvis i de større byene der døve bor
mens Riksteatret også spiller på mange
mindre steder. Vi får dermed et stort
publikum og synliggjort Teater Manu
og tegnspråkteater for mange mennesker
som vanligvis ikke får muligheten til å
se våre forestillinger, påpeker Henden og
Zuckermann.
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Rycon AS

Er du i kontakt med NAV?
Gjør saksbehandler oppmerksom på våre tjenester

Vi gir tilbud om
• Arbeidstrening
• Yrkesavklaring
• Jobbsøking
• Intervjutrening
• Rådgivning av våre arbeidskonsulenter
• Egen tolketjeneste
Eller har du uførepensjon og ønsker å jobbe litt i tillegg?

Vi drifter tiltakene: VTA, APS, AB og gir tilbud om funksjonsvurdering og avklaring

Klipp ut og ta med denne til ditt lokale NAV kontor
Ta gjerne kontakt direkte med oss, mer informasjon ligger på vår hjemmeside
Les mer på www.rycon.no

Rycon AS - Ryensvingen 11 B, 0612 OSLO Tlf. 2324 4520

Møller kompetansesenter
Statlig spesialpedagogisk støttesystem

Vi søker døve foreldre til døve barn i skolealder med tegnspråk som førstespråk -utprøving av
tegnspråkversjon av Screeningtesten Språk 6 - 16

Norges DØveforbund, med Møller kompetansesenter som ansvarlig for gjennomføring, har fått midler fra Utdannings
direktoratet til prosjektet: "Døv - språkvansker - identifisering: utvikling av verktØy for identifisering av spesifikke
språkvansker hos tegnspråklige elever i grunnskolen".
Prosjektets målsetning er å omarbeide Screeningtesten Språk 6 - 16 (Ottem, E. & Frost, J., 2005) til tegnspråk. For på sikt å
kunne utarbeide normer for tegnspråk, har vi behov for erfaring fra utprøving av døve skolebarn med døve foreldre som har
tegnspråk som morsmål/førstespråk.

Det er etter hvert få skoleelever i Norge som oppfyller disse kravene. Vi ber derfor om hjelp gjennom Døves Tidsskrift til å
komme i kontakt med familier som bruker tegnspråk.

Har du som leser dette et barn i skolealder med tegnspråk som morsmål/førstespråk? Har du selv tegnspråk som
morsmål/førstespråk? Er du villig til å hjelpe oss å omarbeide "Språk 6 - 16" til tegnspråk?
Dersom du har svart ja på disse spørsmålene, så ta kontakt med undertegnede. Svarfrist: helst innen l. september.

De aktuelle familier vil da bli kontaktet og avtale om utprøving på hjemstedet/skolen vil bli gjort. Det er lærer ved A.c.
Møller skole, Møller kompetansesenter, og rådgiver ved Skådalen kompetansesenter som vil gjennomføre utprøvingen.
Utprøvingen vil ta knapt en time. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til

Trine Lise Dahl
Fagansvarlig for prosjektet - Avd. leder for avd. for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
Møller kompetansesenter
P.b. 175 Heimdal - 7473 Trondheim
Tel.: 72 59 65 00/ mobil: 995 42 063 e-post: trine.lise.dahl@statped.no
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Legg inn estilling i g,
så får dere første kurv gratis!
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www.jobbf

R con AlS, Oslo
lf: 23 24 45 20

RYCONAS
Ryensvingel'l 11 B, 0680 Oslo

TLf.: 23 24 45 20
flFIRSTSTOP

1W/I'I.firststop.no

1911 NORGES DØVEFORBUND 2008

TEGNSPRÅKETS FREMTID
-VART FELLES ANSVAR

Nå kan du kjøpe
NDFs jubileumsbok

for bare kr. I5O
Bestiller du flere enn 10 bøker får du 20 % rabatt. Boka
har 19 artikler om døvesamfunnet i Norge og alle artik
kelforfatterne er selv døve, det er:

Rune Anda, Eivor Berg, Sissel Gjøen, Tone Britt
Handberg, Hilde Haualand, Helge Herland,
Sonja Myhre Holten, Knut Bjarne Kjøde,
Niels Kristensen, Hanne Kvitvær, Hege Lønning,
Paal Richard Peterson, Svein Arne Peterson,
Toralf Ringsø, Odd-Inge Schrbder, Knut Rune Saltnes,
Svein Sundkvist, Finn Arild Thordarson og
Mira Zuckermann.

• C
\'11

Bestill boka hos
Norges Døveforbund,
Grensen 9, OIS9 Oslo

e-post:
post@doveforbundet.no
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TELEFONLØSNINGER FOR HØRSELSHEMMEDE - UTVIKLET I NORGE

Har du mobiltelefon
og høreapparat?
Vi gir deg god lyd - uten støy.

Bluetooth halsslynge med integrert
samtaleforsterker til mobiltelefoner
og audioutstyr gir god lyd - uten støy.
Passer alle typer høreapparat med
telespole.

~l~[J

8) Bluetooth@

Godkjent som hjelpemiddel

www.commidt.com
COMMidt AS • PB 198, 7601 Levanger
Tlf: 74 02 00 00 Fax: 74 02 00 01
E-post: post@commidtcom

GRAFISK DESIGN OG WEB DESIGN - OFFSETTRYKK - FERDIGGJ0RING - LIMFRESING - FOLIERING - SPIRALISERING - ADRESSERING OG PLASTPAKKING - PUNKTSKRIFT

DESIGNTRYKKERIET
ET SELSKAP

Designtrykkeriet er en videreføring av Døves Trykkeri som ble etablert i
1951. Etter den gjennomgropende opprustningen vi startet høsten 1998,
er Designtrykkeriet i dag en veletablert, moderne og anerkjent grafisk
virksomhet. Vår kvalitet og leveringsevne er fullt på høyde med våre
dyktigste konkurrenter og vårt prisnivå er markedstilpasset. Designtrykkeriet
er også en lærebedrift innen grafiske fag og er kvalifisert til ågi fagbrev som

A S T VED T GRU P PEN

mediegrafiker, offsettrykker og grafisk ferdiggjører. Fra januar 2006 ble
Designtrykkeriet et heleid datterselskap i ÅstvedtGruppen som er en av
landets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrifter med 9 forretnings
områder. Du kan lese mer på www.astvedt.no. Hos oss er det også mulig
å bestille diverse tegnspråkmateriell som f.eks. Tegnordbøker, kurshefter,
håndalfabetplakater osv. Send forespørsel til: firma@designtrykkeriet.no

6/2009

Designtrykkeriet A~ PI stlJoks 3171 Arstad, 5829 Bergen, tlf. 55 20 77 88 \vw '.ie igntrykkE'I1E'l ro
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Døves Media

Seljordsormen blir tv-serie
helge.herland@doveforbundet.no

Døves Media fortsetter med sine sendinger på NRK!. Hver mandag kl 17.25 blir det sendt et bar
neprogram, mens det første torsdag i hver måned sendes et Tid for tegn program for den voksne
målgruppen. Voksenprogrammene vil Oslo-kontoret med Anja Talsrød og Christine SkjeI. Som er
tilbake etter permisjon, ha hovedansvaret for, første programmet sendes torsdag 6. august kl 17.25.

I

Foto: Børre Karterudseter, NRK

Ditte Emilie Sæther vil være produk
sjonsassistent for teamet i Oslo. Hilde
Haualand, som har vært med på skjer
men i Tid for tegn, har for lengst avslut
tet sitt engasjement i Døves Media og er
tilbake i sin jobb hos FAFO, Oslo.
Døves Media har fortsatt hovedkontor

på Al. Det er styrediskusjoner om å flytte
hele eller større deler av produksjonen
til Oslo. Ivar Arne Sletto er fortsatt
daglig leder, men nærmer seg avtale
festet pensjonsalder. Ellers er Marit B.
Kolstadbråthen, Jon Ola Bergaplass og
John Storhaug knyttet til programpro
duksjonen på Al, flere av disse i reduserte
stillinger. John Storhaug forteller at det
blir en ny serie for barn, sannsynligvis
med sendestart i november.
- I korte trekk handler serien om to gut
ter, Amar og Henrik, som drar på tur.
Pappaen til Henrik har forsket på sjøor
men i Seljordsvatnet og han ble nok sett
på som en raring. Når historien starter, er
pappaen død. Henrik finner på mystisk
vis en notatbok etter ham, og inviterer
med seg bestekameraten sin, Amar, for å
finne ut hva pappaen drev med.
- Dette høres spennende ut!
- Ja, guttene skal egentlig på leir og blir

kjørt til bussrasjonen av mammaen til
Henrik. Men isteden for å reise på leir,
sniker de seg over på bussen til Seljord.
De reiser opp dit uten at noen vet om
der. Det er en historie om to 12 års
gamle gutter på tur, forteller Storhaug.
- Serien skal hete «Sjøormen i Seljord
svatnet", sier Lars Jørgen Mørland, som
er engasjert som regissør for programme
ne. Han har erfaring fra mange tidligere
produksjoner for Døves Media, blant
annet suksessen «Bamse B» sier det er en
spennende historie.
- Det blir en spenningsserie på fem episo
der a femten minutter. Trolig vil selveste
sjøormen dukker opp i programmene,
røper Mørland.
Henrik blir spilt av Kristian Rugseth (til
venstre på bildet), mens Michael Ricardo
Khile Halvorsen har rollen som Amar.
Kevin Eide Edvardsen dukker også opp i
en rolle i denne serien.
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inspiro'· er egnet for bruk i alle skolemiljøer hvor
bakgrunnsstøy kan være en utfordring. Særlig elever
med ulike formerfor hørsel-og konsentrasjonsvansker
vil ha stor nytte aven optimal lydkvalitet.

inspiro'· har et prisvinnende design og er lett
å betjene. Et stort fargedisplay, myke knapper,
alarmklokke, datalog samt unike nettverks-muligheter
med elevmikrofoner gjenspeiler Phonaks lidenskap for
kvalitet og brukervennlighet.

PHQNAK

Phonak AS, AkerS<jaten 8, Postboks 525 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon: 23 00 32 60 Telefaks: 22 416644
info@phonak.no www.phonak.no
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Døvblinde og Bergen Døvesenter
helge.herland@doveforbundet.no

Døves Tidsskrift har hatt leserbrev fra to døvblinde: Kjell Johnsen som er medlem i Landsforbun
det for kombinert syn og hørselshemmede (LSHDB) og Liv Finnestad som er medlem i Forenin
gen Norges Døvblinde (FNDB). Det er trist at det skal være to organisasjoner for en liten gruppe
som døvblinde, men den saken skal vi la ligge denne gang. Det vi ønsker klarhet i er Bergen Døve
senter sin rolle i saken de to leserbrevskribentene strides om. Bergen Døvesenteret har administrert
et aktivitetstilbud til døvblinde i sine lokaler. Kjell Johnsen, som bor på Askøy ved Bergen, er godt
fornøyd med tilbudet. Mens Liv Finnestad, som bor i Stavanger, ikke er det. Hun mener at daglig
leder i Bergen Døvesenter prøver å styre Kontaktklubben for døvblinde (her etter bare kalt Kon
taktklubben) i Bergen. Kontaktklubben er knyttet til FNDB sentralt.

RWle Anda (tlaglig led(1) og sentersryret i Bergen DOl/esellter vil bare de dovblindes beste.

Vi spør daglig leder i Bergen Døvesenter,
Rune Anda hvorfor de har engasjert seg i
arbeidet for døvblinde?
- J forbindelse med kommunevalget høs
ten 2007 hadde Bergen Døvesenrer som
vanlig en politisk debarr der kommune
polirikerne presenrerre sin program og
svane på pør mål fra døve. Lederen for
Kontakrklubben delrok på derte mører.
Hun oriemerte om døvblindes si[Uasjon
og mangel på midler ril aktiviterer for
døvblinde. Frp-politikeren Liv Røssland
var en av politikerne i panelet. Hun
ble en måned senere byråd for hel e og
omsorg. Røssland rok saken videre og
bysryrer vedmk å bevilge kr. 160.000
i rilskudd ril Bergen Døvesemer som
skulle brukes til en deltidsstilling ril
aktivitør og til aktiviteter for døvblinde i
Bergen.

Kontakrklubben har i mange år leid
lokaler til sine akriviteter i Bergen Dø
vesenter. Ener den kommunale bevilg
ningen mk døvesenterer komakr med
Komaktklubben og også med LSHDB,
fordi kommunen meme tilskuddet skulle

komme alle døvblinde til gode uavhengig
av medlemskap i organisasjoner.

- Så der var Bergen kommune som mk
initiativet til at døvesemerer skulle admi
nistrere akrivitør og forvalre pengene ril
besre for alle døvblinde. Sryrer i døvesen
teret sa ja til å gjøre det. Dererter ble der
lagt planer for bruk av midlene i sam
atbeid med Komaktklubben og andre
døvblinde i Bergen og omegn.

- Gjør døvesenrerer derte graris?
- I budsjener, som er laget og under-
skrever av Kontakrklubben og Bergen
Døvesenter i fellesskap har døvesenterer
beregner seg er administrasjonstilskudd
på kr. 1.000.
- Pr. måned?
- Nei, for en år.

Daglig leder i døvesemerer forteller ar
midlene først og fremst er brukt om
lønn til akrivitør som forbereder og gjen
nomfører ukentlige tilbud. for eksempel
hobbyaktiviteter, dagsturer og annet. I
vår var der blanr annet en rur til Geilo,

en fin måt å bli bedre kjent med hveran
dre på, mener han.

Derte høres jo fim og demokratisk ut,
men et sted må der være en feil. Til tross
for opplegget trivdes ikke døvblinde i
Bergen Døvesenter. H a kan det skyldes,
spør vi Anda.
- Jeg tror nok at de trivdes, og der ville
nok ha gårr fint hvis ikke FNDB sentralt
blander seg inn og gjord det vanskelig å
gj nnomføre d uk nrlig rilbudene. De
r ikke så begeisrret over at kommunen

midler til aktiviteter for døvblinde og å
inkluder r døvblinde om iklæ er med
lem i FNDB. In itasjon ril døvblinde i
områd t ble sendr gjennom LSHDB sen
rralt og NDB sentralt, med ønske om at
de sendte det videre til sine medlemmer i
Bergen og omegn. LSHDB var positiv og
syntes at tilraket var kjempeflott. Men fra
FNDB kom det isteden brev fra advokat
der de ba om ar pengene ble overføJ[ til
dem sentralt. Dette svane kommunen
nei ril. Så det kommunale rilbudet i Ber
gen Døvesenter fikk en vanskelig start,
men akrivirør n gjennomførte likevel sitt
program fram ril mai 2009.

- Konrakrklubb n trakk seg helt LL[ av
samarbeider?
- Ja, FNDB sentralt ba Konrakrklubben
om å Sytte til andre lokaler. Det gjorde
de i januar 2009. De ville heller ikke ha
noe med aktivitøren å gjøre. Men noen
av deres medlemmer har deltatt i aktivi
tet tilbudene for døvblinde i døvesenteret
utover året, med da som "privarpersoner»
og ikke som medlemmer av FNDB.

- Hva skjer i hø t med rilbudet til døv
blinde i Bergen Døvesenter?
- Det er litt u ikkert. LSHDB vil gjerne
at tilbudet fonsetter og mener kom
munen har en plikr til å gi dem tilbuder
uavhengig av hvor folk er medlem. Fra
FNDB har vi ikke hørt noe mer, avs]urrer
Rune Anda.
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Ungdommens kirkemøte
helge.herland@doveforbundet.no

Marius Berge Eide, 19 år,
fra Oslo, er valgt som ung
dommens representant til
Den norske kirkes høyeste
myndighet, kirkemøtet, som
avholdes i november i Tøns
berg.

Marius er nettopp ferdig på
Sandaker videregående skole
og håper å komme inn som
fysikkstudent ved Universi
tetet i Oslo. Vi har stilt ham
noen spørsmål, og begynner
med: hva er ungdommens
kirkemøte? Marius Berge Eide, til venstre, sammen med de to andre som ble valgt som representanter til Kirke

møte i Tønsberg i november: Silje Arnevik Barkved, Stavanger og Hans-Øivind S. Granerud,
Nord-Hålogaland. Foto: www.kirken.no.

- Ungdommens kirkemøte, eller UKM, er
Den norske kirkes øverste ungdomsdemokra
tiske organ. UKM avholdes vanligvis årlig på
forskjellige steder i landet og samler represen
tanter fra alle bispedømmenes ungdomsråd
og andre kristelige ungdomsorganisasjoner.
Sammen jobber vi i komire~er med forskjellige
saker som til slurt stemmes over i fellesskap. I
år ble møtet arrangert på Rødde folkehøyskole
utenfor Trondheim.

- Vat du eneste døve representant?
- Ja, men en som kunne tegnspråk, en tidligere
døveprest og en som var i slekt med en døv
var der også, så det føltes ikke ensomt heller.
Tolkene var ikke mye eldre enn meg, så det var
lett å prate med dem. I senere UKM antar jeg
at flere døve representanter vil delta; Døvekir
ken har nemlig et eget ungdomsråd som også
kan sende en representant.

- Hvordan fungerte det med rolking på møtet?
- Tolkene gjorde jobben sin bra og ble også
behandlet på en god måte som gjorde det lett
å få med seg hva som ble sagt. Det eneste rare
tilfellet jeg kan komme på, var da jeg skulle
spørre biskop Odd Bondevik om noe, han
skvatt så han hoppet da tOlkene stilte seg ved
siden av ham og begynte å tOlke, selv om han
nettopp hadde hatt en forelesning på tte kvar
ter hvor tOlkene var i aksjon hele tiden.

- Hvem representerte du på ungdommens
kirkemøte?
- Jeg kom som representant fra Oslo bispedøm
me sammen med en til, så jeg representerte
Osloungdom i hovedsak men jeg passet også

på å sørge for at døve og samer ble likestilt i
behandlingen av saker.

- Hvordan klarte du å bli valgt som en av tre
representanter fra UKM til det srore kirkemø
tet i november?
- Jeg kan nok si at jeg holdt en flott valgtale,
men like viktig var det nok at jeg delrok kritisk
i diskusjonene og kom med gode forslag og
innspill jevnt under hele UKM, og når valget
kom, kjente de andre deltakerne meg godt nok
til å velge å støtte meg.

- Hvilke spørsmål er du opptatt av i Den nor
ske kirke?
- Det er viktig for meg at kirken har rom for
alle og også kan være kritisk til seg selv. I Den
norske kirke må det være mulig å ha forskjel
lige meninger, uten at noen føler at deres
mening er mindre verdt, vi har alle vår egen
oppfatning av hva Gud er. Jeg skulle ønske at
flere så hvor mangfoldig kirken allerede er, og
at alle alltid kan finne seg et sted der man føler
seg hjemme. Arbeid med å lage et tilbud for
unge etter konfirmasjonstiden og opp til man
er 30 år er viktig for meg. Dette er en livsfase
med mange endringer, rorløshet og usikker
het. Det er en spennende tid, men tilbudet fra
kirkens side kan bli mye bedre.

- Har du tenkt å stemme ved menighetsråd
valget til høsten?
- Ja, og det gleder jeg meg til! Det blir spen
nende å stemme for første gang ved Stortings
valget og også få muligheten til å stemme ved
kirkevalget, der stemmealderen er 15 år.

30 døves TIDSSKRIFT <..JI1edlemsblad for Jl0rges 'Døveforbund 6/2009



Første døve til topps
på Kilimanjaro?

De forteller om en utrolig vellykker rur,
som ble arrangert av Høyfjellspesialisten,
med sosialantropolog og rurleder Marit
Andreassen fra Bergen. Hun er en erfa
ren rurleder som reiste denne turen for
42. gang. å har hun også tilegnet seg
litt kunnskaper om døves siruasjon. Hvis
noen vil våge seg på ruren er kontakt
adressen til Andreassen www.hoyfjellspe
sialisten.no

Vi var en gruppe på 12, pluss leder Ma
rit. Bare vi tre døve kom fra Sørlandet,
mens de andre var hørende fra Bergens
området. Vi ble presentert for hverandre
på Amsterdam flyplass, før ferden gikk
videre til Nairobi. Spenningen var til å
ta og føle på fra første til siste dag. Vi
sugde inntrykk fra alle kanter, både fra
naturen og kulturen. Den første uken
inneholdt vandring til Kilimanjaro, noe
som bød på overnattinger på rre forskjel
lige campingplasser. Lettere nervøse stilte

vi endelig på rekke for å nå selve toppen,
nesten 6000 meter over havet. Vi gikk i
mange timer hver dag, og naruren endret
seg gradvis fra tett jungel, og til et ørken
lignende månelandskap.

Klokka var 24 da vi startet marsjen i
belgmørket og vi nådde toppen tidsnok
til å oppleve soloppgangen: et fantastisk,
glødende og oransjefarget syn, først

tynnstripet så større
og større i hOl'ison
ten.
Det var et blodslit,
men jeg var fast be
stemt på å nå målet.
Jeg hadde i bakhodet
at jeg måtte ofre meg
for Norges ære og å
få den første norske
døve til toppen av
Kilimanjaro. Under
veis trodde jeg at jeg
var den eneste av oss

døve som fortsatt orket å gå, men så duk
ket Sara Therese opp!

Det var som et mirakel, og på rette tid,
fordi jeg ikke hadde fotoapparatet med,
der ble stjålet for noen dager siden. Sara
Therese og jeg kom omtrent samtidig
ril Gilmans Point, i 5.681 meters høyde.
Fotoapparatet blitset fra Sara Thereses
hånd, og beviset mitt på toppen, var
sikret.
Den neste marsjen skulle bringe oss
videre til Uhuru Peak på 5895 meter.

Jeg nektet og ville ned med en gang.
Sara Therese derimot nådde toppen, hun
kjempet hardt skritt for skritt i den tynne
luften. Det var en stor triumf at hun med
stahet og vilje klarte å nå også det målet.

Den andre uken var det safarirur til tre
forskjellige steder. Vi var blant annet på
Ngorongoro, et historisk vulkansk krater
på ca. 21 km bredde. Av alle dyrearter

var det bare gepard og leopard vi ikke
fikk se. Fotoapparatene glødet, vi tok
over tusen bilder. Ferden på safariene
og reisene fra sted til sted var så langt til
sammen som fra Nordkapp til Lindesnes.
Vår reisegjeng var hyggelige mennesker,
og mange ganger hadde vi moro med å
lære dem tegnspråk. Vi opplevde så mye
som det er umulig å fortelle om her, men
vi kommer gjerne til døveforeningene
med bilder og foredrag for de som er in
teressert i mer kunnskap om Kilimanjaro
og afrikansk kultur.
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Norske deltakere i DeaflYlllpics
7 norske deltakere skal forsvare Norges ære i Deaflympics 5. - 15. september i Taipei, Taiwan.
Vi presenterer de her:

Er Jørgen Holden historisk?

Jørgen Holden er klar ftr sin tolvte Deaflym
pies konkurranse. Han kan trene i idylliske
omgivelserpå egen gård i Røn i Valdres. En
gård som har vært i slekten så langt tilbake som
1600-tallet!

Er Jørgen Holden fra Røn i Valdres
historisk? Ja, vi spør - vi vet ikke hvem
som kan svare. Grunnen til ar vi spør er
at 57-åringen deltar i sin tolvte Deaflym
pics. Finnes det noen bedre i verden?

Han har vært deltaker ved fire vinterle
ker, der 4. plass i slalåm er beste resultat.
Det var i 1979 i franske Meribel. I 1973
spilte han på landslaget i håndball som
tolk sølvmedaljer i Malmø. Han deltar
i sin syvende konkurranse som skyttet.
Der har han to gull i lagskyting, i 1985
i Los Angeles og i 1993 i Sofia, Bulgaria.
Mannen burde være kvalifisert for Nor
ges høyeste idrettsutmerkelse, Egebergs
Ærespris!

Bonden med 75 geiter på beire er frem
deles en mann i sin beste form. Da vi
treffer han på gården i Valdres forteller
han ar han begynte dagen med tre timers
skytetrening, før han gikk i gang med
høyonna. Nå siler sverten fra en veltrim
met kropp.
- Det er greit å kunne trene på går
den. Tre ganger i uken trener jeg med

geværet. I tillegg drivet jeg med løping
og sykling for å holde den fysiske formen
ved like.
- Hvilke sjanser har du i Taipei?
- Hvis jeg har en god dag kan jeg kjempe
i toppen. Jeg mener min beste øvelse er
60 skudd liggende, men skytebanen er et
gammeldags anlegg har jeg hørt. De har
ikke elektronisk anvisning, det betyr at
konkurransene vil ta lengre tid enn van
lig, det vil tære på krefter og konsentra
sjon i den varmen som venter.
- Hva med mulighetene i heltmatch?
- I helmatch skyter vi 50 skudd liggende,
50 skudd knestående og 50 skudd srå
ende. Jeg frykter for at jeg er for dårlig i
stående skyting.
- Er det fordi du som stokk døv har dår
lig balanse?
- Nei, det tror jeg ikke - men jeg er
operert i ryggen og har dårlige knær, og
stående skyting krever sterk fysikk.

Jørgen Holden er kjent som en god kon
kurransemann. Han er ofte best når det
gjelder, derfor blir det spennende å følge
hans innsats i Taiwan.

Den som har dagen kan gå helt til topps!
For fire år siden tok Kjell Danielsen over
raskende gull i individuell bowling. Han
hadde sin lykkedag i Deaflympics i Mel
bourne, Australia, og vant i konkurranse
med 134 bowlingspillere fra hele verden.
Denne gang stiller Norge med tre herrer
og to kvinner i bowlingkonkurransene.
Og når Kjell klarte det for fire år siden,
er det klart at drømmen til de fem bow
lingspillerne er å ta gull. Den som har
dagen kan gå helt til toppS, mener flere
av de norske - også Dag Hafstad, som
vi treffer på en treningskveld i Sandsli
bowlinghall i Bergen.

Han står med beina samlet, den venstre
foten er 10 cm foran den høyre. Kulen
hviler trygt i begge hendene.
Så tar han tilløpet, ett ~ to- tre - fire
steg fremover rolig og rytmisk. Kroppen
er overraskende oppreist. Kulen skyves
lett ut med høyre hånd, den skrur langt
ut til høyre i bowlingbanen, vi tror den
vil forsvinne langt utenfor, men så skrur
den inn igjen og der - pang - alle de 10
magiske bowlingpinnene blir slått ned 
strike! Slik skal det gjøres.
I flere timer hver onsdag og søndag trener
Dag slik. Samtidig er det bra å holde seg i

god fysisk form, så han er ofte ute på tur
og lufter kona!

- Hver bowlingspiller har sin egen,
personlige stil. Jeg har lært min teknikk
ved å studere andre spillere, pluss at
døvelandslaget har en dyktig trener på
samlingene.

På den måten har jeg utviklet meg slik at
jeg nå debuterer i Deaflympics som bow
lingspiller, forteJler 57 åringen som har
deltatt i Deaflympics på håndballandsla
get både i Køln i 1981 og i Sofia i 1993.
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- Skal du drive konkurransebowling på
wppnivå koster det litt penger. Det er
mye reising til konkurranser både her i
Norge og i utlandet. Jeg har fire kuler,
prisen på en kule er ca kr. 4.000. Da får
jeg de tre hullene i kulen spesialboret og
tilpasset aven kuleborer.

- Hvorfor fire kuler?
- Jo, fordi alle bowlingbaner har forskjel-
lig gulv. Gulvene blir oljet i varierende
grad, noen gulv er tørre, andre glatte, og
noen midt i mellom.
Tørre baner krever harde kuler, mens
vi på glatte baner bruker myke kuler. I
Taipei skal vi spille på tregulv, mens de
Reste bowlinghallet i Norge har laminat
gulv. Det gjelder å finne den rette kulen

Sport

til hvert enkelt gulv, for gulvet tilpasser
seg ikke til kulen, forklarer Dag.

Deaflympicskonkurransene i bowling
er svært omfattende, det er derfor viktig
med både god kondisjon og god psyke.
Først er det individuelle konkurranser,
så konkurranser i double og trio. De 16
beste utøverne går også videre til det som
kalles for master round.

- Jeg er en av flere som kan gå til wpps i
bowling. Det er veldig viktig at jeg har
dagsformen inne, jeg må få det til i kon
kurransene, sier en håpefull Dag Hafstad
før han fortsetter å terpe på teknikken i
time etter time i en badsruevarm bow
linghall.
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nasjon i ungdomstiden, men det gjelder
ikke arIeten fra den vakreste bygda i

ordfjord. Hun har kastet sleggen 61,99
meter, noe som betyr at hun nærmer seg
Norges beste sleggekaster Mette Berg.

- Jeg har slitt litt med teknikken i diskos
i vår, men nå har det endelig løsner. I en
konkurranse i Sverige siste helgen i juni,
verdensungdomslekene, perset jeg med
49,18 meter, den gamle rekorden min var
47, 55 meter. Men kastet var ikke full
klaff, så jeg tror jeg har mye mer inne.

Konkurransene har stått i kø for Trude i
sommer. Dette bladet har tidlig deadline,
men i sommer har hun deltatt i junior
EM i Serbia, senior NM på Lillehammer,
junior NM i Bodø, Nordisk juniorlands
kamp i Finland, Ungdomsmesterskap i
Oslo, det er 28. - 30. august for de som
vil se henne i aksjon!
- I kule har jeg ikke kommet skikke-
lig i gang ennå, men satser på å komme
i form til uwver sommeren. Jeg har
prioritert slegge og diskos med tanke på
junior EM.

Trude Raad, 19 år fra Breim i Nordfjord,
bekrefter at det kommer mye godt fra
bygdene. Hun delrar i sin første Dea
Rympics og må finne seg i å være blant
favoritrene både i sleggekast og diskos.
I kulestøt kan hun i besre fall lukte på
bronse. Trude er i fin form og i godt
humør:

- Jeg kan ikke klage når det er ferie,
sommer og sol. Jeg har satt nye person
lige rekorder både i slegge og diskos i år,
smiler hun.

Trude er et eventyr. Hun har hatt jevn
og god fremgang fra år ril år. De fleste
idrettsutøvere opplever ofte ett års stag-

Til høsten Hytter Trude til Bergen for
å studere. Hun håper å komme inn på
fysiorerapisrudiet, går ikke det blir det
idrett årsstudiulU for å samle opp poeng.
Vi spør hvordan hun ser på egne mulig
heter i Tapei?

- Jeg vil selvfølgelig kaste lengst mulig og
satser på medalje både i slegge og diskos!
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Norge stiller sterkt i kvinnedouble
Norge deltar med to sterke kvinner i bowling. De kan hevde seg godt individuelt, men spesielt i
doublekonkurransene knytter det seg forventninger til Ine Lorentzen og Trude Nilsen.

Ine Lorentzen, Oslo (49 år)
lne deltar i sin fjerde Deaflympics. Hun
har delran i København 1997, Roma
2001 og Melbourne 2005.

- Mine beste plasseringer kom i Roma
med 4. plass i master round og 5. plass i
Melbourne i single. Mitt srerkesr inter
nasjonale resultat fikk jeg i EM i Sveits
i 2006. Da vant jeg all event, men tapte
mot sterke Anita Socorro i masterfinalen,
forteller lne.

Trude Nilsen,
Trondheim (41 år)
Trude har deltan i Deaflympics en gang
tidligere, i Roma i 2001.

- I Nordisk mesterskap i Tallinn i Est
land tok jeg sølv i single. I double har

Werner Wennerstrøm,
Oslo (61 år)
Werner er tidligere friidrettsmann og har
deltan i spyd ved Deaflympics i Malnø,
1973, Bucuresri, 1977 og Køln i 1981.

- Jeg tok gull i spyd i Malmø, fire år
senere ble det 4. plass, mens jeg i Køln i

Steinar Karlsen, Oslo (62 år)
Steinar er ansen som den besre nor-
ske bowlingspilleren. Han har delran i
Deafiympics i 1997, 2001 og 2005. Sine
beste resultater internasjonalt har han fra
EM i Helsinki i 2002, der han gikk helt

All event er beste sammenlagtspiller ener
konkurransene i double, trio og lag.

- Norge har han sror fremgang i bowling
for døve de siste årene og flere av oss har
san personlige rekorder både i fjor og
i år. Det er viktig med rro på seg selv,
derfor tror jeg på medalje i Taipei, og det
er lov å drømme om gull, smiler lne.

jeg gull fra EM i Oslo i 1998, og sølv fra
Sveits i 2007. Da var lne og jeg bare tre
poeng fra gullet.

- I Tapei håper jeg å komme inn blant
de 16 beste, og jeg mener vi har medalj
esjanser i double.

1981 kom på 6. plass. Jeg hadde ver
densrekorden i spyd for døve fra 1973
til 1975. I andre internasjonale konkur
ranser hevdet jeg meg helt i toppen også i
diskos og kule.

- Jeg satser på en bowlingmedalje i Tapei,
sier en offensiv Werner.

ril topps i all event og trio, sølv i lag, og
bronse i single og double.

- Jeg håper på medalje i Taiwan, og tror
på å få delta i masterfinalen, altså være
inne blant de 16 beste.
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Støtt NDF!
Besøk vår WEB Shop
På vår hjemmeside deafnet.no fin
ner du et variert utvalg av kvalitets
produkter til fornuftige priser.
Her finner du tips til gaver - både til
venner og bekjente, og ikke minst deg
selv. Gå inn og ta deg en kikk - enkelt
å bestille, rask levering.

Forskningsstøtte
Fritz Moens forsknings
fonds formål er å bidra til forsknings
og opplysningsvirksomhet om funk
sjonshemmedes stilling i rettspleien
med særlig vekt på hørselshemmede
og døve. Fondet finansierer forskning
og opplysningsvirksomhet som under-

o
bygger formalet.

For utfyllende informasjon:
www.signo.no "Fritz Moen"

To årlige søknadsfrister:
1. mars og 1. september.

Felleslegatet
--~------I for døve

Verven venn eller bekjent
Norges Døveforbund trenger flere
medlemmer. Derfor har vi satt opp
fine vervepremier, til de som hjelper
oss med dette arbeidet. Alt avhengig
av hvor mange du klarer å verve, kan
du velge mellom flere ulike verve
premier og presentkort fra Kr. 200
- Kr. 1.000.
Vervemateriell får du ved henvendelse
til oss eller i ditt lokallag.
Du kan også registrere vervingen
direkte på deafnet.no

o
Støtte pa
inntil
kr 500 000.

Du kan søke om støtte

fritz moens
forskningsfond

Ta kontakt med:

Sommerkampanjen 2009
Det er enda ikke for sent å gi
ditt økonomiske bidrag til NDFs
sommerkampanje, hvis du har
anledning til dette.

Søknadsfrist:

15. september 2009

Botilbudet i Signa

Det er ikke først og
fremst boligene, men
tegnspråkmiljøet og
menneskene som gjør
at mange ønsker et
tilbud i Signa.

www.signo.no

Hans Kr. Hønsva 1/
Postboks 192
3201 SANDEFJORD
www.fel/eslegatet.no
E-mail: hans.k.honsvall@colorline.no
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