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LED
ER

Det er naturlig å se tilbake på det forrige året. 2009 
var et tøft år for NDFs arbeid, ikke minst er det trist 
med et nytt økonomisk underskuddsår. NDF fikk 
nesten en halv million kroner mindre i statstilskudd i 
fjor, og regnskap og revisor ble mye dyrere enn forven-
tet. Døves Tidskrift viser også fortsatt underskudd på 
grunn av lavere salg av annonser enn vi budsjetterte 
med.  Dessuten har kostnadene i administrasjonen 
økt. Vi har derfor vært nødt ril å stramme inn økono-
mien dramatisk.

Det er meget trist at vi må nedbemanne i administra-
sjonen slik at det nå er færre ansatte på kontoret. Vi 
har jobbet hardt overfor Kulturdepartementer angå-
ende statstilskuddet, fordi vi er eneste organisasjon 
som jobber for tegnspråk. Myndighetene må erkjenne 
at NDF ikke bare er en organisasjon som bør få 
tilskudd fra Helsedirektoratet, men også fra Kulturde-
partementet som en språkorganisa-
sjon. Departementet arbeider med 
å lage en allmenn språklov som skal 
fastslå hvilke forpliktelser staten har 
til å ta vare på de norske språkene 
bokmål, nynorsk, samisk, kvensk 
og norsk tegnspråk. Stortinget skal 
vedta loven i 2010 og vi vil følge saken tett. Som en 
konsekvens av loven vil Språkrådet i vår utlyse stilling 
som tegnspråkkonsulent, en gledelig utvikling. Det 
betyr mye for oss at tegnspråkets status heves og at 
døve får sterkere rettigheter i samfunnet.

Vi må redusere Døves Tidskrift fra 10 til 6 blader i 
2010, men vi kan komme tilbake med flere blader i 
framtiden. En avgjørelse om dette kan tas på lands-
møte i Tromsø i juni i år, der vi vil diskutere løsninger 
på den vanskelige økonomiske situasjonen. NDF vil 
sende ut regelmessige nyhetsbrev til foreningene og 
oppfordrer medlemmene til å bruke deafnet.no mer. 

På slutten av året ble Døves Kulturdager gjennomført 
i Oslo med mer variert program enn tidligere. Vi har 
gjennomført viktige møteplasser gjennom likemanns-
seminarer, sentrale kurs, NyGiv-prosjektet og landsrå-
det. I tillegg har det lokalt blitt gjennomført en rekke 
kurs og andre arrangementer der NDF sentralt har 
møtt de som jobber lokalt. Det er av stor betydning 
med en god dialog mellom NDF og døveforeningene. 
Jeg vil derfor fremheve den innsatsen alle tillitsvalgte 
og frivillige i døveforeningene gjør. Mange medlem-
mer fortjener honnør for den tiden de bruker for at 
andre skal få det bedre.

God	fortsettelse!
Vi er midt i februar når første Døves Tidsskrift kommer i postkassen, 
derfor er det seint å ønske godt nytt år – men jeg kan låne et uttrykk 
svenskene bruker og ønske alle en god fortsettelse på 2010.

Spesielt gledelig i 2009 var det at NDFU sammen 
med NDF arrangerte en flott verdens juniorleir på Ål 
i august. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra 
hele verden om at leiren ble gjennomført på en vellyk-
ket måte. Jeg vil takke de frivillige ungdommene som 
stod for gjennomføringen av leiren, dere gjorde en 
kjempejobb!  

I fjor fikk vi bedre uttelling på søknadene til Helse og 
Rehabilitering. NDF fikk 3,6 millioner kroner til 8 
prosjekter. Dette er gode og viktige midler, men det 
er penger som er bundet opp til spesielle prosjekter. 
Det NDF mest av alt trenger er økte midler til frie 
aktiviteter.

I fjor hadde vi veldig hyggelig besøk fra Madagaskar, 
4 tillitsvalgte fra døveforbundet i landet besøkte Oslo 
og Bergen. Et av målene med besøket var, sammen 

med NDF, å jobbe frem en ny søknad 
til Norad for perioden 2010 – 2012. 
Dessuten fikk de et godt innblikk i 
hvordan døvearbeidet i Norge drives. 
På samme måte hadde vi besøk av 
en delegasjon fra Palestinas døve-
forbund. De deltok blant annet på 

landsrådet og besøkte både Oslo, Ål og Bergen.

NDF driver et godt arbeid på mange området, blant 
annet gjennom flere utvalg. Oppvekstutvalget er 
et godt eksempel på dette. Det er mange viktige 
spørsmål som skal avklares innenfor skoleområdet i 
fremtiden.  

Arbeidet i Døves Nordisk Råd, EUD og WFD har 
også opptatt oss i 2009. Det er viktig at vi profilerer 
oss i disse fora. En sentral oppgave videre vil være 
oppfølging av FN-konvensjonen om funksjonshem-
medes rettigheter, som inneholder viktige føringer 
også for døve. 

2010 blir et spennende nytt år. NDF har blant annet 
landsmøte i Tromsø 4. – 6. juni. I Stockholm er det 
Nordisk Kulturfestival i månedsskifte juni / juli.

Tilslutt vil jeg takke forbundsstyret, administrasjo-
nen, enhetene, døveforeningene og medlemmene for 
det gode samarbeidet. Videre fremgang er avhengig av 
at vi fortsatt spiller på lag!

Jeg ønsker dere alle en god fortsettelse!

‹Vi må redusere Døves 
Tidsskrift fra 10 til 6 
blader i 2010...

Hanne Kvitvær
forbundsleder
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Trafikkskole

De åtte ungdommene som er samlet 
virker oppspilte, og læreren Jon må slå i 
bordet et par ganger for å få oppmerk-
somheten. - Er det noen som kan fortelle 
meg hva «HAV» står for, spør han og 
ivrige hender rekkes i været. Etter litt 
diskusjon kommer de frem til at det 
betyr «hensynsfull, varsom og aktpå-
givende» og de er enige om at dette er 
viktige egenskaper i trafikken. Hva dette 
ikke betyr, illustreres av en tegnefilm der 
den snille og gode Langbein forvandles 
til et egoistisk monster i det han setter 
seg bak rattet. Debatten løper ivrig videre 
om hva som er viktige og mindre viktige 
egenskaper i trafikken mens Jon noterer 
ivrig på tavlen. Etterhvert beveger temaet 

seg over på hvorvidt menn eller kvinner 
er de beste sjåførene. De fleste ønsker å 
øvelseskjøre sammen med fedrene sine. 
«Mamma kjører så forsiktig» er blant 
argumentene. «Men hvorfor vil dere kjøre 
uforsiktig,» lurer læreren på. Kanskje 
endret noen mening når de får høre at de 
fleste som dør i trafikken er menn?

Jon Olsen er trafikklærer ved Tempo 
Trafikkskole i Oslo, og far til en døv 
gutt. - Jeg utdannet meg til kjørelærer 
for to år siden, og allerede da håpet jeg å 
kunne jobbe med døve kjøreskoleelever.
I høst arrangerte trafikkskolen det første 
trafikale grunnkurset med bare døve 
elever. 

- Det var en mor som tok kontakt for 
å høre om dette var mulig, og tilbake-
meldingene vi har fått har vært positive. 
Jon forteller videre at så sant det er nok 
påmeldte, vil de arrangere trafikale 
grunnkurs på tegnspråk flere ganger. Det 
er også aktuelt å arrangere utenfor Oslo, 
for eksempel som helgekurs.

Tempoet er høyt når alle kan delta i dis-
kusjonen, og kursdeltagerne har plutselig 
beveget seg inn på temaet sanser. Alle er 
enige om at synet er den viktigste sansen 
når man kjører, men hva med hørselen? 
Elevene mener hørselen ikke er viktig i 
trafikken, og læreren er enig, så sant det 
er snakk om døve sjåfører. – Normalt 

Trafikalt	grunnkurs	
på	tegnspråk Av	Eivor	Berg

En mørk høstkveld samler åtte Oslo-ungdommer seg til trafikalt grunnkurs. God kunnskap 
om trafikken er en forutsetning for å bli en god sjåfør. Før man kan begynne øvelseskjøringen 
må alle under 25 år først gjennomføre et obligatorisk teorikurs.  En ting skiller dette kurset fra 
andre trafikale grunnkurs: Alle åtte er døve, og læreren bruker tegnspråk. Hva er vel bedre enn 
å få den teoretiske opplæringen på sitt eget språk – tegnspråk?
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Trafikkskole
hørende er avhengig av hørselen sin når 
de kjører, men hos døve blir dette lett 
erstattet av syns- og følesansen, mener 
han og elevene medgir at det har han 
sikkert rett i. Den eneste bekymringen 
som oppstår i forhold til å ikke høre, er 
hva man skal gjøre dersom det oppstår 
et nødstilfelle. Å varsle nødnumrene på 
SMS er ikke mulig ennå, og dette har 
ungdommene tydeligvis tenkt igjen-
nom. «Jeg ville kanskje sendt SMS til 
pappa og bedt ham om å ringe,» sier en 
av jentene. «Hvis man syns det er greit å 
bruke stemme, kan man jo ringe 112 og 
si at man er døv når man ser at noen tar 
telefonen,» er et annet forslag. Hvordan 
man skal varsle om nødssituasjoner har 
opptatt mange den siste tiden - ikke 
bare vordende sjåfører - og både lærer og 
elever er samstemte i at dette er noe som 
må komme på plass – snart!

- Å ha tilbud om trafikalt grunnkurs på 
tegnspråk er veldig bra, mener Leonard. 
- Undervisningen blir tilpasset det som er 
viktig å vite for døve, sånn som at vi må 
kjenne etter om alt er i orden med bilen 
og huske å se etter ambulanser i speilet. 
Alexander er enig og føyer til: - Det er 
mye lettere å forstå når undervisningen er 
på tegnspråk, og vi får bedre svar hvis det 
er noe vi lurer på! Begge guttene tenker å 
fortsette kjøreopplæringen hos Jon når de 
kommer så langt.

- Det var litt skummelt første gangen 
jeg skulle ha kjøreopplæring med en døv 
elev, innrømmer Jon. Men heldigvis gikk 
det fort over, og i dag tenker han ikke på 
det. - Det eneste som er viktig å huske 
på når man skal kjøre med noen som 
ikke hører er at det kan være vanskelig 
å få gitt beskjeder. Å kjøre samtidig som 
man skal avlese tegnspråk er nok ingen 
god ide. Derfor er det viktig å avtale på 
forhånd hvor man skal kjøre – og stoppe 

dersom man må gi beskjeder underveis. 
Som med all annen kjøring poengterer 
han at det må gjøres trygt. - Mange 
foreldre gruer seg til å øvelseskjøre med 
barna sine. Derfor inviterer vi dem til å 
være med på en av kurskveldene iløpet 
av det trafikale grunnkurset. Da får for-
eldrene mulighet til å spørre om det de 
måtte lure på, og de erfaringene vi har er 
at foreldre som velger dette føler seg mye 
tryggere etterpå.

- Det er mye lettere 
å forstå når under-
visningen er på tegn-
språk, og vi får bedre 
svar hvis det er noe 
vi lurer på! 

Kjøreskoletilbud på tegnspråk i Norge er 
mangelvare. Døves Tidsskrift har tidli-
gere presentert tilbudet ved Førerkortsen-
tralen i Bergen der Geir Frode Lunden, 
som selv er tunghørt, tilbyr kjøreopplæ-
ring på tegnspråk. 
Det skulle bare mangle at hovedstaden 
kan tilby det samme, og ønsker du å vite 
mer om mulighetene i Oslo og omegn 
kan Jon kontaktes på e-post til jon@
tempotrafikkskole.no 
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Det	skjer	i	Nordland Tegnspråkkonsulent	i	
Språkrådet	
Hvordan går det med ansettelse av en 
tegnspråkkonsulent i Språkrådet, undrer 
vi. Det er en sak Kulturdepartementet 
ønsker som en konkret oppfølging av at 
norsk tegnspråk gis status som et offisielt 
språk i Norge. Direktør Sylfest Lomheim 
i Språkrådet gir følgende orientering. – 
Det er ikke lenge siden jeg snakket med 
departementet om dette. Som jeg sa på 
den store nordiske tegnspråkkonferan-
sen i Trondheim våren 2009, regner jeg 
med å kunne lyse ut stillingen et stykke 
ut i 2010. Før en slik utlysning kan 
skje, skal det settes ned en hurtigarbei-
dende gruppe som skal se på dette med 
minoritetsspråk. NDF vil bli kontaktet i 
forbindelse med dette arbeidet.Nytt	styre	i	FFO

Knut Magne Ellingsen er valgt som 
ny leder i FFO. Han er også leder i 
Hørselshemmedes Landsforbund. 
Med seg i ledelsen fikk han nyvalgt 
1. nestleder Ingjerd Haukeland fra 
Afasiforbundet i Norge. Henning 
Bjurstrøm ble valgt til ny 2. nestleder, 
og kommer fra Landsforeningen for 
Trafikkskadde i Norge. Turistlogo	

for	hørselshemmede
Næringslovets Hovedorganisasjon 
arbeider for å bedre tilgjengeligheten 
for funksjonshemmede til blant annet 
hoteller. De hotellene som er spesielt 
tilrettelagt for døve og tunghørte vil 
bli kvalitetsmerket med symbolet vi 
ser på bildet. Det er jo et flott tiltak, 
men vi regner med at leserne har ulike 
meninger om valget av symbol!

Konfirmasjonsbilder
May Britt Nyløkken ønsker at folk skal 
hjelpe til med oppdateringene på hjem-
mesidene til Rune Anda, www.andata.
no Hun vil at alle konfirmasjonsbildene 
på sidene kan bli fullstendige med årstall, 
fullstendige navn på personene, også 
pikenavn – pluss hvilken skole elevene 
gikk på. Vi lar oppfordringen gå videre 
til leserne.

Tegnspråkartikkel					
Professor Sonja Erlenkamp har fått pu-
blisert en artikkel om tegnspråk og norsk 
tegnspråk i tidsskriftet CogniText.
Den er skrevet på engelsk, men noen vil 
sikkert ha interesse av å lese den, gå inn 
på nettadressen http://cognitextes.revues.
org/index250.html

Fylkessekretær Mads Strømsnes 
(bildet) i Døves Fylkeslag Nordland 
forteller at helgen 26. – 28. februar 
har fylkeslaget, samt alle døveforenin-
gene i Nordland: Salten, Helgeland 
og Narvik årsmøter. Samme helg er 
det seminar om Diskriminerings- og 
Likestillingsloven. Videre planer for 
året er slektsgranskningskurs 16. – 18. 
april i Bodø, Teater Manu-forestilling 
kombinert med temakurs 21. mai 
i Bodø Kulturhus, 25. september 
markeres Døves Dag i Bodø-sentrum 
og 12. - 14. november er det julebord 
og arbeidslivsseminar i Narvik. Døve 
i Nordland bor spredt i mange ulike 
kommuner og det er flere timers 
reiseavstand for å komme sammen til 
møtene, derfor betyr disse arrange-
mentene mye for mange.

Odd-Inge 
Schrøder 
står på listen blant 
de 200 beste fore-
lesere på Universi-
tetet i Oslo. Listen 
er utarbeidet etter 
innspill fra både 
tidligere studenter, 
nåværende studenter, ansatte og andre 
som har opplevd Schrøder i forelesnings-
situasjoner. Universitetet feirer 200 års 
jubileum i 2011, og ønsker å vise fram 
det beste de har. Derfor vil de sende disse 
foreleserne ut på besøk til de videregå-
ende skolene på Østlandet. Vi gratulerer 
Odd-Inge med hederen.



71/2010

Det
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Tegnspråk	på	do
Jo Strømgren, som er leder for Danse-
kompaniet, har fått Trondheim kommune 
sin kulturpris og er intervjuet i Byavisa i 
Trondheim. Der røper han at han er fasci-
nert over tegnspråk.  På spørsmål om han 
synes synd på oss som ikke kan uttrykke 
seg gjennom dans svarer han:
‹‹Nei, jeg synes ikke synd på dere, men 
dere går jo glipp av mye. At så mange 
ikke har andre måte å uttrykke seg på enn 
gjennom det å snakke, er trist. Selv er jeg 
helfascinert av tegnspråk, av hvordan de 
bruker kroppen når de kommuniserer. 
– Behersker du selv tegnspråk? 
– Nei, men jeg har masse bøker på do, sier 
Strømgren.››

Da NRK ba Stortinget om å forhøye 
tv-lisensen var et av argumentene at 
de ville gi et bedre tekste- og tegn-
språktolketilbud til døve og tunghørte. 
Fjernsynssjef Arne Helsingen (bildet) 
forteller at de nå simultantekster den 
utvidete Dagsrevyen og at de endelig 
har innfridd et gammelt ønske fra døve 
om å få tekstet Kveldsnytt kl 23.
- NRK arbeider med en opptrappings-
plan på simultantekstingområdet. 
Dette innbefatter både rekruttering av 
kompetente folk og mer teknisk utstyr. 
Målet er å styrke dette området i tråd 
med det vi har meldt Kulturdepar-
tementet i forbindelse med høringen 
vedrørende AMT-direktivet. 
- Mange døve drømmer om å kunne 
følge med i det som sies i OL-sendinge-
ne fra Vanvouver, kan du love noe der?
- Ja, når det gjelder OL ønsker vi å lage 
et best mulig tilgjengelig tekstetilbud. 
Det vil si at vi kommer til å tekste 
og tolke OL-sendingene på kveldstid 
og vi arbeider med planleggingen av 
stikkord- og resymeteksting tilpasset 
brukerbehovet så langt vi kan, forteller 
Helsingen. 

Og vi jubler, for vi vet at ingenting gle-
der døve mer enn at de får bedre tilgang 
til tv-sendingene og de fleste døve er 
som andre, de er sportsidioter!
Siri Antonsen, som er blitt leder 
både for Nyheter på tegnspråk og for 
Tegnspråkkanalen i NRK 1 sier i en 
kommentar:
- Under OL kommer vi på NRK 
Tegnspråk til å tolke OL-sendingene i 
tidsrommet fra kl 19 og frem til Kvelds-
nytt. Dette skjer hver dag fra og med 
fredag 12. februar til og med søndag 
28. februar. OL-sendingene starter på 
NRK1 klokken 18.00 eller 18.20 hver 
kveld, men siden vi tolker barne-tv så 
er vi nødt til å gå inn i OL-sendingen 
litt etter oppstarten. Vi skal gjøre vårt 
beste for at NRKs tegnspråkbrukere 
får et godt tilbud under de spennende 
OL-dagene.
Hun forteller også at fra 1. mars blir det 
en utvidelse i antall tegnspråktolkete 
programmer. Blant annet blir Super-
nytt, Nyheter for barn i alderen 8 - 12 
år tolket og Aktuelt, et nytt magasin-
program med kultur og politikk med 
Anne Lindmo og Erik Wold tolket. 
Disse programmene blir også tekstet. 
Så det totale tilbudet på tollkekanelen 
blir da:

Barne-tv kl. 18 – 18.30 tolket og 
tekst-tv s.333, Supernytt kl. 18.51 – 
18.59 tolket og tekst-tv s.333, Dags-
revyen kl. 19 – 19.45 tolket og tekst-tv 
s.777, Aktuelt kl. 20.00 – 20.45 tolket 
og tekst-tv s.444, Dagsrevyen21 kl. 
21.– 21.30/40 tolket og tekst-tv s.777.

Tegnspråktolket	teater	
på	Ål
På Ål kan de glede seg over mange 
tegnspråktolkete teaterforestillinger i 
bygdas flotte kulturhus utover våren. Det 
er Riksteatret som spiller. Første tolkete 
forestilling er ‹‹Hvem er redd for Virginia 
Woolf?›› som vises 13. mars. Så følger en 
dramatisering av Agnar Mykles berømte 
roman ‹‹Sangen om den røde rubin››, 
boka som i sin tid ble forbudt solgt i 
Norge på grunn av sine sterke erotiske 
skildringer. Forestillingen vises 22. mars. 
‹‹Eventyrdans›› vises 16. april, mens ‹‹Ali 
Baba og de 40 røverne›› spilles 9. mai. 
Som kjent mottar NDF tilskudd fra Kul-
turdepartementet til tegnspråktolking 
av teaterforestillinger, og i Hallingdal 
utnytter de denne muligheten mer enn 
andre steder. Les mer om tolkete teater-
forestilllinger på www.deafnet.no

Supert	julebord

Døves Seniorgruppe av Romerike Døveforening arrangerte 
julebordtur til Fefor Høyfjellshotell en av de siste helgene 
før jul. Hotellet ligger i Gudbrandsdalen i nydelige vin-
terskjønne naturomgivelser. Mer enn 50 døve koste seg på 
hotellet som holder til i en særpreget gammel trebygning fra 
slutten av 1800-tallet, med mye historie innenfor veggene. 
Deltakerne gledet seg over deilige måltider, friske turer i 
fjelluften og spreke besøk i svømmehallen og badstua. Det 
var takknemlige deltakere som takket Erna Haugan Nilsen 
for den flotte julebordshelga på Fefor.

Vancouver-sendinger	tilrettelagt	for	døve
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- Jeg slutter fordi jeg tenker at tiden 
er inne for å prøve seg ute i den store 
‹‹hørende›› verden. Jeg har lenge tenkt på 
at jeg skulle søke meg videre til arbeid 
i et departement, og nå bød sjansen seg 
– men det var ikke lett å bestemme seg. 
Jeg trives godt i NDF og vet at forbundet 
nå har store muligheter for vekst etter en 
tøff periode, men da kan det også være 
riktig å skifte beite. 
- Hva husker du med størst glede fra ditt 
arbeid som generalsekretær?
 - Jeg må nevne de sakene som har med 
tegnspråk å gjøre – først demonstrasjo-
nen 3. november 2007 da vi var nesten 
2000 mennesker foran Stortinget, og 
dernest arbeidet med Kulturdepartemen-
tet og det som ble det endelige resultatet 
da departementet la frem Stortingsmel-
ding 35 (2007-2008) i juni 2008: norsk 
tegnspråk får status som offisielt språk 
i Norge ved at det innlemmes i en ny 
allmenn språklov. 
- Og den største skuffelsen?
- Det er vanskelig å ikke nevne de tøffe 
økonomiske problemene vi har hatt. 
Samtidig vil jeg understreke at det at jeg 
nå går av ikke har noe som helst med den 
økonomiske situasjonen å gjøre. De tøffe 
takene for omstilling er gjennomført. 

Det synes likevel klart at den vanske-
lige økonomiske situasjonen i forbundet 
som har medført at administrasjonen 
er redusert fra 11 til bare 6 ansatte har 
slitt på Peterson. Toppjobben i NDF er 
i utgangspunktet en krevende oppgave, 
med mye møter, reiser, internasjonalt 
engasjement, personalansvar og det å 
forholde seg på en god måte til forbunds-
styre, lokallag og andre som forventer 
at generalsekretæren skal stille opp på 

ganske mye. Vi lurer på om 
stillingen egentlig lar seg 
kombinere med det å være 
familiefar?  

- Ja, det tror jeg. Når jeg 
slutter, er det ikke fordi det 
har vært for tøft å kombi-
nere arbeid og familie. Så 
klart har det vært perioder 
med mye arbeidsbelastning 
og situasjoner der jeg ikke 
synes at jeg gjør en god jobb, 
verken som pappa eller som 
generalsekretær, men i det 
store og hele er dette en mu-
lig kombinasjon. 
- Hva ser du som de største 
utfordringene for NDF i 
fremtiden?
- NDF har de siste årene 
hatt et ‹‹ny giv-prosjekt››, der 
vi blant annet har prøvd å peke på hvilke 
faktorer som påvirker oss og som gjør 
at NDF må endres som organisasjon. 
Blant de faktorene vi her har sett på, er 
ny teknologi. Ny teknologi kan gi døve 
muligheter, men ny teknologi kan også 
bety at det blir stadig færre døve i fremti-
den. En utfordring er å vise at det fortsatt 
er døve i Norge. Når hørende leser om 
de nye teknologiene, er det lett for dem 
å tenke at ‹‹nå er det bare spørsmål om 
tid før døvhet er helt borte››. Hvordan 
begrunne å bruke penger på noe folk tror 
forsvinner eller allerede er borte? NDF 
har en utfordring knyttet til å vise at vi 
er her fortsatt, uten å virke som represen-
tanter for ‹‹gamle dager››.

I sin nye jobb som seniorrådgiver skal 
Paal Richard arbeide strategisk for at 

staten skal ansette flere mennesker som 
er ‹‹annerledes››, som funksjonshemmede, 
innvandrere, homofile osv. Målet er at 
det skal bli større mangfold blant ansatte 
i statlige stillinger. Det betyr at han fort-
satt skal åpne dører også for døve. 

Da er det bare å ønske Paal Richard 
lykke til med videre utfordringer. Han 
vil helt klart bli savnet av oss andre 
ansatte i NDF. Med sitt smittende, gode 
humør har han vært med på å utvikle 
NDF til en trivelig arbeidsplass og til 
en organisasjon som blir lagt merke til i 
storsamfunnet. Det er flott at et departe-
ment blir tilført alle de kunnskapene som 
Paal Richard har generelt og spesielt om 
døves situasjon. Vi håper han blir den 
første av mange døve som blir å finne i 
den fremtidige statlige administrasjonen.

helge.herland@doveforbundet.no

Paal	Richard	slutter

NDFs	generalsekretær	slutter
Paal Richard Peterson har sagt opp stillingen som 
generalsekretær fra 1. mai. Han går over i jobb som 
seniorrådgiver i Fornyings-, administrasjons- og kir-
kedepartementet. Paal Richard har vært ansatt i NDF 
i 4 år og har vært spesielt dyktig til å profilere NDF 
utad i samfunnet. Hvorfor slutter du, spør vi.
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PÅMELDING	TIL	LANDSMØTET
-	FOR	TURISTER

NB! Delegater/representanter bruker ikke dette skjemaet, men et skjema som er sendt direkte til foreningene.
Dette skjemaet skal altså BARE BRUKES AV DE SOM REISER TIL LANDSMØTET SOM TURISTER. 

Tid:	4.	-6.	juni	2010	
Sted:	Rica	Ishavshotell,	Tromsø

Pris:	1595	kroner	per	døgn	(fullpensjon)

Navn: ....................................................................................................................................................................................

Adresse: .................................................................................................................................................................................

Deler rom med: .....................................................................................................................................................................

Jeg ønsker å delta på busstur til lavvo fredag kveld (150 kroner per person):    o JA          o NEI (kryss av)
Jeg bor ikke på hotellet, men ønsker alle måltider der (600 kroner per døgn)    o JA          o NEI (kryss av)
Jeg ønsker å delta på landsmøtemiddagen lørdag kveld (500 kroner)     o JA          o NEI (kryss av)

Hvis du deler rom med en delegat, skal du ikke betale noe. Da sender vi en faktura til deg. 

Betales til Tromsø Døveforening: 4750.18.70869

Påmeldings- og betalingsfrist er 15. mars.

Foreløpig saksliste (etter forbundsloven § 12): 

1. Godkjenning av fullmakter, etter innstilling fra forbundssty-
ret.

2. Valg på 1. og 2. møteleder (ikke representanter).
3. Valg på protokollkomité (3 av de valgte representantene).
4. Valg på tellekorps (3 personer uten stemmerett).  
5. Godkjenning av dagsorden og saksliste.
6. Godkjenning av protokollen fra forrige landsmøte.
7. Forbundsstyrets årsmelding for de to siste årene.
8. Forbundets regnskap for de to siste årene, som skal legges 

fram sammen med melding fra revisor og bilagsrevisor.
9. Arbeidsprogram (jfr. § 11).
10. Budsjett for inneværende år, til orientering.
11. Innkomne lovforslag.
12. Andre innkomne forslag.

13. Fastsettelse av medlemskontingent.
14. Valg (for 2 år pkt. a-f, 4 år pkt g) ledet av valgkomiteen.

a) Forbundsleder
b) 6 styremedlemmer
c) 1., 2. og 3. varamedlem til styret
d) Statsautorisert eller registrert revisor for to år
e) Bilagsrevisor og varabilagsrevisor
f) Lovkomité (3 medlemmer og 2 varamedlemmer)
g) Hedersmedaljekomite (3 medlemmer og 1 varamedlem)

15. Valg av valgkomité (3 medlemmer og 2 varamedlemmer) 
som skal forberede valgene til neste landsmøte.

16. Fastsettelse av sted for neste landsmøte.

Når det gjelder punkt 9, arbeidsprogram, vil vi sende ut et 
forslag til arbeidsprogram innen 4. mai 2010 sammen med alle 
sakspapirer til landsmøtet. 

INNKALLING TIL NORGES DØVEFORBUNDS 38. ORDINÆRE LANDSMØTE: «TEGNSPRÅK – SYNES BEST!»
I samsvar med forbundsloven § 11 innkalles det til landsmøte på Rica Ishavshotel i Tromsø fra

fredag 4. juni kl 11 til søndag 6. juni 2010 kl 15
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Død
ARVID FREDRIKSEN, Bærum, født 
21. juli 1945, døde 15. desember 2009.

SVERRE OLAF SAMUELSEN, 
Bergen, født 9. juli 1921, døde 6. januar 
2010.

ODDLAUG KARLSEN, Bergen, født 
12. september 1950, døde 16. januar 
2010.

PERSONALIA	

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

100	år
SOLVEIG LARSEN, Oslo, blir 100 år 
21. februar og hele døvemiljøet jubler, 
selv om ikke Solveig selv er døv. Hun var 
gift med sin kjære Johan Larsen. Han var 
døv og gjennom ham ble hun engasjert 
i arbeidet både i døveforeningen og 
døvekirken i Oslo. Solveig er en utmerket 
representant for de som helst jobber i 
kulissene, gjerne med loddsalg, basarer, 
tolk og turleder. Alltid smilende, vennlig 
og med et varmende tegn til alle. 
Solveig er født på husmannsplassen 
Kluke som lå under Børstad gård i Vang. 
Hun arbeidet først som hushjelp i 15 
år, og så som syerske i 30 år på Norsk 
Fjærfabrikk i Oslo. De siste to årene har 
hun bodd på St.Hanshjemmet. Solveig 
har bare venner og på fødselsdagen går 
det mange varme tanker til den gode 
jubilant. Norges Døveforbund og Døves 
Tidsskrift stiller seg i rekken av gode 
gratulanter!

Runde	år

90	år
OTTO HJERTAKER, Stjørdal, 
blir 90 år 8. april.

85	år
SOLVEIG LARSEN, CSS, Oslo, 
blir 85 år 17. februar.

AUD GRUT-LØVIG, Arendal, 
blir 85 år 24. februar.

CAROLINA HOLTER, Kråkerøy, 
blir 85 år 19. mars.

MÅLFRID SIGNE BRAUTI, 
Tolvsrød, blir 85 år 28. mars.

80	år
SIGBJØRG STOKKELAND, 
Stavanger, blir 80 år 26. februar.

HANS NYGAARD, Oslo, 
blir 80 år 11. mars.

75	år
ELSE EVENSEN, Trondheim, 
blir 75 år 1. mars.

ØRNULF HOLSTAD, Spydeberg, 
blir 75 år 30. mars.

RAGNA SVARE, Oslo, 
blir 75 år 5. april.

70	år
EINAR OTERHOLT, Lier, 
blir 60 år 14. mars.

ANNE LISE RYPE, Lier, 
blir 60 år 18. mars.

UNNI LISE VINCENT, Oslo, 
blir 60 år 22. mars.

KJELL R.JOHNSEN, Bergen, 
blir 60 år 16. april.

60	år
MAGRETE NEERÅS FJÆREN, 
Bergen, blir 60 år 16. februar.

FRODE BJÅNESØY, Austevoll, 
blir 60 år 22. februar.

TERJE JACOBSEN, Gjettum, 
blir 60 år 9. mars.

JORUNN RØDLAND SLETTEN, 
Askøy, blir 60 år 12. mars.

GERTRUD OLSEN, Hamar, b
lir 60 år 17. mars.

KARL OLAV KRISTIANSEN, 
Trondheim, blir 60 år 27. mars.

50	år
BERGLIND STEFANSDOTTIR, Ål, 
blir 50 år 17. mars.

HEIDI LANGEGARD, Ål, 
blir 50 år 4. mars.

ANNE STORDAL, Oslo, 
blir 50 år 19. mars.

METTE STANDAL, Ålesund, 
blir 50 år 11. april.

INGUNN MOEN PETTERSEN, 
Blystadlia, blir 50 år 21. april.

Flytter du?
Husk å sende melding til 
Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 
0159 Oslo, 
e-post: 
medlem@doveforbundet.no

Send stoff
Stoff til personalia er gratis, 
neste blad kommer 15. april 
– vi må ha stoff før 24. mars.
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STIAN	RUSTEN
Tiden flyr. Vi er kjempeglad i deg og vil 
derfor gratulere deg med overstått 21 års 
dag den 26. januar. 
Hege, Heidi, John Olaf 
og familien gratulerer så mye.

RUBEN	EINAR	SLETTEBAKK
Vi sender en forsinket bursdagshilsen til 
prinsen vår Rubin som ble 4 år 9. januar 
og pappaen Tor Einar som ble voksen 16. 
januar.
Klem fra Melissa, Malin, Espen 
og mamma Randi.

MALIN	ISABEL	S.	
JOHANNESSEN
kom endelig til verden 2. januar 2010, 
8 dager over terminen, med sine 3960 
gram og 52 cm. Marion Celin er en stolt 
storesøster, og vi er nå stolte foreldre til 
to flotte piker. 
Anine Sigurdssøn Bernås og 
Geir Johannessen

MARION	CELIN	S.	
JOHANNESSEN
Kjære Marion. Gratulerer så masse med 
overstått 3 års dag den 12. desember. 
Vi er kjempeglade i deg
Klem fra mamma Anine Sigurdssøn 
Bernås og Geir Johannessen.

EMILIE	LINNEA	LIBNAU
Emilie kom til verden den 14. desember. 
Hun var 3530 gram og 50 cm. Stolte 
foreldre er Lill-Beate Ulstein og Are 
Libnau.

Personalia

Det legges opp til et spennende pro-
gram med bl.a. tolket teater «Fru Guri 
av Edøy», utendørs i det nye, unike 
amfiet. Besøke det historiske været 
Ringsøy som har fått Kulturdeparte-
mentet kulturpris. Der skal vi besøke 
en av de 5800 øyene hvor Toralf Ringsø 
ble født. Rikelig tid til sosiale samlinger 
på Moldestad på Frostadheia, som er 
midt på Smøla.
Smølatreffet arrangeres i samarbeid 
med Møre og Romsdal Døveforening 

, Døves Menighet i Møre og smølavæ-
ringene Bjørg og Bjørnar Træthaug og 
Marta og Toralf Ringsø
Mer detaljert program med pris kom-
mer neste nr av Døves Tidsskrift i april.  
Følg med! Ønsker du likevel å være 
«først til mølla» så tar døveprest Odd 
Erling Vik Nordbrønd i mot påmeldin-
ger. Har du spørsmål eller du ønsker 
mer informasjon så står Toralf Ringsø 
til tjeneste, e-post toralf@bgds.no 
Alle e velkommen!

Reserver datoene fredag 16. til søndag 18. juli 2010 til SMØLA-TREFF

Øya	med	5800	holmer	og	skjær
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To døve treffes dagen etter
en livlig kveld,

og de begynner å snakke
om festen:

- Hva sa din kone
da du kom så sent hjem

i går kveld?
Spør den ene.

- Hun begynte
å skjelle meg ut.

- Hva gjorde du da?

- Jeg bare slukket lyset…

- Da jeg var redaktør for Døves Tids-
skrift hadde vi bladbytte med mange 
land. Den gang var det vanlig med døve-
vitser i bladene, ofte var de illustrert slik 
at de var lette å forstå. 
For eksempel det japanske døvebladet, 
jeg skjønte ikke hva som ble skrevet i 
bladet, men vitsene forstod jeg godt. 
På den måten ble det til at jeg sam-
let mange vitser og historier gjennom 
årene. Jeg nevnte dette for noen døve 
og de  oppfordret meg til å utgi vitsene i 
bokform.

- Det er både vitser og sanne historier fra 
døvemiljøet?
- Ja, det er viktig at de gode historiene fra 
døvemiljøet ikke blir glemt. Noe av det vi 
døve opplever kan oppleves vondt der og 
da, men det er fint om vi har evnen til å 
le av det senere.

- Du er ikke redd for å fortelle fra dine 
egne tabbehistorier som døv, for eksem-
pel at du er ganske dum når det gjelder 
det biltekniske?
- Det bekymrer meg ikke. Vi må aksepte-

re at vi er døve og at det kan oppstå prak-
tiske problemer som følge av døvheten.

Forfatteren byr på historier der han blant 
annet fyller diesel istedenfor bensin, eller 
der hans tunghørte kone påstår hull i 
eksosanlegget fordi bilen bråker sånn – 
mens det egentlig var et helikopter hun 
hørte osv.

- Først tenkte jeg at boka ville bli lest 
av døve og tunghørte, men underveis i 
skriveprosessen forstod jeg at målgruppen 
også burde være hørende som vil ha mer 
kunnskap om døves situasjon. Småhis-
torier fra døves hverdagsliv kan være like 
lærerike som lange foredrag. Boka har 
undertittelen ‹‹Spøk og alvor fra hørsels-
hemmedes verden››, så den kaller ikke 
bare på smilet, mens også på ettertanke, 
sier Sander.

- Blir det flere bøker?
- Ja, det er planen. Jeg skriver nå på en 
bok om døve i verdenslitteraturen. Jeg er 
på jakt etter skjønnlitterære bøker som 
har døve som hovedpersoner i bøkene.  

Stygge	ord		
-	på	tegnspråk
En mor hadde gått på tegnspråk-
kurs for bedre å kunne følge med i 
hva som ble sagt når hennes døve 
sønn hadde besøk av kamerater. Et-
ter et slik besøk sa hun til sønnen:
- Jeg er bedrøvet over at du bruker 
så stygge ord på tegnspråk. Nå 
må du gå og vaske deg godt på 
hendene.

helge.herland@doveforbundet.no

Vitseboka	er	ferdig

Thorbjørn Johan Sander er på banen igjen med en ny bok, ‹‹God dag mann…›› ‹‹- Spøk og alvor 
fra hørselshemmedes verden.›› Vi treffer forfatteren i skrivehulen hans i Bergen Døvesenter og 
vårt første spørsmål er hvorfor han i rekken av mange døvehistoriske bøker plutselig har skrevet 
en vitsebok?

Forfatteren blir 82 år ung og er altså 
still going strong! Vitseboka er utgitt på 
forlaget Kolofon og selges hos vanlige 
bokhandlere, men kan også bestilles 
direkte fra forfatteren på e-post tj-sand@
online.no.
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- Det er kjent at den økonomien til Dø-
ves Media er dårlig, men hvor alvorlig er 
egentlig situasjonen?

- Situasjonen har vært og er fremdeles 
svært alvorlig. Døves Media var på ran-
den av konkurs når jeg overtok ledelsen 
og det har vært mye arbeid for redde 
bedriften. Døves Media er ikke gjennom 
krisen, men det ser ut til å lykkes gjen-
nom drastiske tiltak. 2010 vil være preget 
av innsparinger og store omstillinger og 
målet er at vi skal ende opp med flere og 
bedre tegnspråklige tilbud til både små 
og store allerede i 2011. 

- Hvem er ansatt på Døves Media i dag?
- Når det gjelder antall ansatte er det fak-
tisk 6, men to har permisjon. Vi er altså 
fire fast ansatte, på Ål Ivar og meg – og 
på kontoret i Oslo er det Christine Skjel 
og Finn Arild Thordarson. På grunn av 
den økonomiske situasjonen har vi dess-
verre vært nødt til å si opp en videojour-
nalist. Denne situasjonen er en av mange 
store utfordringer Døves Media står oppe 
i og som er et resultat av den ekstremt 
dårlige økonomien. 

Problemene rundt økonomien er sam-
mensatt. Dels skyldes det at bedriften 
i flere år har levd på forskudd, med 
høy og kostbar kassakreditt, - dels at 
statstilskuddet har stått stille de siste 
ti årene mens kravene til NRK når det 
gjelder journalistisk og teknisk kvalitet 
på programmene har økt. Ikke minst har 
kravene til barneprogrammene ført til en 
økonomisk hodepine for Døves Media 
slik det er i dag.

- NRK har omorganisert og fra årsskiftet 
blir alle barneprogram sendt på NRK3, 
kanalen blir også kalt NRK Super. Hver 
fredag kl 17.15 kan du se våre tegnspråk-
lige program der.

- Hvorfor er det så mange reprisepro-
grammer for barn?
- Det koster mye å produsere tv-program 
og NRK har strenge krav til kvalitet. For 
Døves Media betyr det at vi ikke klarer å 
lage så mange barneprogram som ønske-
lig, men for å opprettholde et program i 
uken sender vi derfor flere repriser. 

- Hvor og når sendes voksenprogram-
mene?
- Voksenprogrammene Tid for Tegn 
sendes fremdeles på NRK. I våres kan 
du se programmene på disse datoene kl. 
17.10 på NRK1: torsdag 4. mars, torsdag 
8. april, torsdag 6. mai og torsdag 3. juni. 
Dersom du går glipp av et program, har 
du en fin mulighet til å se det likevel 
når det måtte passe deg, ved å gå inn på 
www.nrk.no

- Er Døves Media liv laga i fremtiden?
- Ja, det tror jeg absolutt og vi arbeider 
nå for å få til en mer kostnadseffektiv 
drift som skal gi et bedre, men kanskje 
annerledes tilbud i fremtiden. Dette er 
noe det nye styret vil arbeide med. Det 
er et spennende og veldig inspirerende 
arbeid, fordi jeg møter så mye positivi-
tet både i det nye styret, blant døve jeg 
møter, i NDF og gjennom kontakt med 
andre bedrifter i døvefamilien. All denne 
positive tilbakemeldingen gir meg ekstra 
inspirasjon og tro på at dette skal vi få til. 
Ønsk meg gjerne lykke til framover; det 
kan jeg trenge. 

Det nye styret til Døves Media består av 
styreleder Helge Herland, Bergen, Mira 
Zuckermann, Oslo, Hanne B. Kvitvær, 
Stavanger, Trond Kleppen, Ål og Jens 
Barland, Oslo. De to siste er ukjente for 
de fleste av bladets lesere. Kleppen er 
tidligere rådmann i Ål kommune, mens 
Barland jobber i mediabransjen. Han er 
også er med i hovedstyret for Signo.

med store utfordringer

Marit B. Kolstadbråten 
ble i november i fjor kon-
stituert som daglig leder 
på Døves Media. Vi spør 
henne hvor det er blitt av 
den forrige daglige lede-

ren, Ivar A. Sletto?

- Ivar hadde avtale om 
såkalt retrettstilling og i 

dag har han hjemmekon-
tor og jobber derfra, fram 
til han går av med pen-

sjon i november i år. 

Døves	Media
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helge.herland@doveforbundet.no

Ny	rektor	på	Ål

Vil	åpne	Ål
for	Europa

helge.herland@doveforbundet.no

- Alle mennesker har samme verdi. 
Å komme til Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve skal være med 
på å løfte døve. De skal gis trygghet 
på hvem de er og alt de kan, og få 
sterkere tro på seg selv og sine mu-
ligheter i samfunnet.

Det er Berglind Stefansdottir, den nye 
rektoren på Norges Døveforbunds folke-
høyskole og kurssenter på Ål som tegner. 
Hun er en kvinne man fort er på fornavn 
med, og venner kaller henne bare for 
Betty og det samme får vi lov til.

Betty har de siste årene arbeidet med 
utdanningen av tegnspråktolker på 
universitetet i Reykjavik. Før hun kom 
til Ål var hun også rektor ved døveskolen 
på Island, der døveskolen er organisert 
som en tvillingskole av en større hørende 
skole. 

- Jeg vil ikke kalle det for tvillingskole, 
men en skole i skolen. Det er bare 23 
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døve og tunghørte elever på en skole med 
500 hørende. Skal vi kalle det tvilling-
skoler bør antall døve og hørende elever 
være tilnærmet likt mener jeg.

Det er en fryd å intervjue Betty. Tegnene 
kommer som myke snøfnugg i en evig 
strøm. Vi har så vidt stilt spørsmålet før 
Betty har tatt poenget og gir oss et grun-
dig og saklig svar, og alltid med smilet og 
latteren på lur. For de som lurer på om 
samtalen går på islandsk tegnspråk, eller 
et tilpasset internasjonalt tegnspråk - så 
er svaret nei. Kommunikasjonen går på 
norsk tegnspråk der Betty bare av og til 
bruker et og annet sjarmerende svensk 
tegn.
- Jeg studerte tre år i Sverige, min eldste 
sønn er født der. Jeg flyttet tilbake til 
Island i 1988 og der fikk jeg sønn nr to. 
De er voksne gutter på 21 og 23 år og 
klarer seg godt selv, men de gleder seg 
nok også til besøkene hos mamma på Ål 
for vi er alle tre veldig begeistret for turer 
i alpinbakken.

For dem som er opptatt av det. Betty er 
singel og i disse dager fyller hun 50 år. 
Og om sønnene tok det med stor sinnsro 
at mamma flyttet til Norge var kanskje 
reaksjonen en annen blant døve på saga-
øyen med 300.000 innbyggere og bare ca 
300 døve.
- Det er klart at når vi er så få døve på 
Island blir noen skuffet når døve drar 
fra landet. Så ja, jeg har fått høre det av 
noen – mens andre har ønsket meg lykke 
til i den nye jobben.
- Hvordan havnet du egentlig som rektor 
på Ål?
- Jeg tror det er bra å bytte jobb av og til, 
at man ikke blir for lenge i samme spor. 
Egentlig var jeg på jakt etter noe i Sverige 
eller Danmark. Jeg funderte på om jeg 
kanskje skulle studere mer. Så fikk jeg 
tips fra norske venner om den ledige 
rektorstillingen og tenkte jeg kunne 
sende en søknad. En rektorjobb på Ål er 
virkelig å prøve et nytt spor, og jeg ble 
veldig glad da jeg fikk stillingen. Jeg er 
blitt så godt mottatt av alle, både ansatte, 
elever og folk ellers døvemiljøet. Jeg kom 
til skolen en sein kveld i nyttårshelgen, 
det var mørkt og kaldt – og guttene som 
fulgte meg lurte på hva mammaen hadde 
sagt ja til. Men så våknet vi til sol og blå 

himmel over hvite vidder, det var så utro-
lig vakkert utenfor.

Betty bor i rektorboligen på Bakketeigen, 
som er navnet på området skolen ligger 
på. Boligen er gjeldfri (hun betaler leie) i 
motsetning til mange boliger på Island, 
der folk virkelig sliter økonomisk. Jeg lu-
rer på om det var finanskrisen på Island 
som skremte henne til Norge? Hun ler 
godt av spørsmålet, men blir for en kort 
stund ganske så alvorlig når hun svarer.
- Vanlige islendinger har ikke noe ansvar 
for den økonomiske krisen. Vi er like 
ansvarlige og forsiktige med pengene 
som nordmenn er. Det er snakk om bare 
40 japper som har lekt med andre folks 
penger. Det er denne lille gruppen som 
har fått ødelegge økonomien på Island, 
det er en tragedie at vanlige folk dras inn 
i dette, for de er helt uskyldige. 
- Hva vil du som rektor på Ål?
- Det er mange ting, men det er ikke 
bare snakk om hva jeg vil, men hva jeg 
sammen med de andre ansatte og styret 
vil og kan få til. Men et spørsmål er helt 
avklart: folkehøyskolen og kurssenteret 
skal bli på Ål. Vi skal ikke ha mer disku-
sjon om at skolen skal flyttes til Oslo 
eller andre steder. Vi skal ha arbeidsro til 
å utvikle skolen her som vi er.
- Er det mye å ta fatt i?
- Det er jobbet bra på skolen tidligere, 
derfor er det et godt grunnlag for meg å 
overta på. Men selvsagt ser jeg utfordrin-
ger og jeg har ideer til hvordan jeg kan 
utvikle skolen videre sammen med resten 
av personalet. Først og fremst ønsker 
jeg at flere døve i Norge blir brukere av 
skolens tilbud – og at vi klarer å lage nye 
tilbud som frister døve til å komme hit. 
- En ren norsk skole?
- Nei, nei, nei – vi skal bli enda mer 
internasjonale enn tidligere. Verden blir 
stadig mindre, og ungdom reiser mer enn 
noen gang. Vi skal åpne for elever fra 
hele verden. Vi har en ansatt Joe Murray 
som arbeider spesielt med dette, han har 
mange internasjonale kontakter som vi 
kan gjøre oss nytte av. Dessuten mener 
jeg det finnes penger i EU-systemet vi 
kan bruke til å utvikle skolen mer mot 
det internasjonale miljøet. I mange land 
er fortsatt forholdene for døve svært dår-
lige, de har mye å lære av hvordan døve i 
Norge arbeider.

Skolens nye rektor vet hva hun snak-
ker om når det gjelder Europa og døve. 
Hun er styreleder i EUD, altså European 
Union of the Deaf, og er en kvinne 
med mange års erfaring i internasjonalt 
samarbeid som tidligere ledere av Islands 
Døveforbund. Hvordan vil en europeer 
og en kaffelatte kvinne trives i fjellbygda 
Ål?

- Som sagt, jeg stortrives i skibakkene. 
Jeg trives godt med rolige kvelder, god 
mat sammen med venner eller en god 
bok. Ål er litt eksotisk, ikke bare for meg 
– men jeg er sikker på at det også vil ha 
tiltrekning på mange urbane europeere. 
Kanskje du kan komme igjen om et år og 
spørre meg om dette.
- Det lover vi, men vil foreldrekursene 
fortsette som før?
- Ja, det håper jeg virkelig. Vi har mye 
kompetanse på tegnspråk og det må være 
flott for foreldre og familie av døve og 
komme til Ål folkehøyskole og kurssenter 
og føle at de er i et slags ‹‹tegnspråkland››, 
et sted der folk kan fungere optimalt på 
tegnspråk. 
- Så det blir ikke en ren døveskole?
- Nei, jeg ikke opptatt av om folk er 
døve, tunghørte, ci-brukere eller høren-
de. Jeg har ikke fokus på hørsel, men på 
tegnspråk. Jeg mener vi kan ‹‹selge›› tegn-
språk til langt flere, det er jo et fantastisk 
språk, et vakkert språk som jeg er sikker 
på mange flere ønsker å lære seg.

Betty mener det er viktig at skolen har 
både en kortsiktig- og en langsiktig plan 
for arbeidet. Hun understreker at skolen 
har et dyktig personale.

- En av mine styrker er at jeg er flink til å 
lytte til de ansatte, jeg er god på kom-
munikasjon og håper jeg gjennom mine 
ferdigheter kan skape et enda bedre lag 
av oss som jobber på Ål.

Islendingene er kjent av å få mye ut av de 
mulighetene som finnes. Se hvor mange 
islandske fotballspillere som spiller profe-
sjonelt i andre land. Et håndball-landslag 
i den ypperste verdenseliten osv. Vi er 
ikke i tvil om at Berglind Stefansdottir 
har kvaliteter som kan bringe Ål folke-
høyskole og kurssenter videre fremover.
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Døvekirkenes	fellesmøte

Som nyvalgt medlem av menighetsrådet i Bergen deltok jeg for første gang ved døvekirkenes 
fellesmøte, som i år ble arrangert på Sola Strandhotell ved Stavanger de siste dagene av januar. 
Det ble en ny erfaring for meg. Jeg trodde fellesmøte på en måte var døvekirkenes landsmøte, 
men slik er det ikke. Det er Fellesrådet som har ‹‹all makt›› i døvekirkene og så gir de bare ori-
enteringer om sitt arbeid til fellesmøtet. 

Døveprost Roar Bredvei åpner døvekirkenes 
fellesmøte i Sola ruinkirke lørdag 30. januar 

kl 12. Han håper fellesmøtet, som avholdes en 
gang årlig, kan være til inspirasjon slik at alle kan 
reise hjem med nye krefter og engasjement i det 
daglige arbeidet i døvemenighetene. Bredvei gjen-
nomfører en gudstjeneste sammen med Stavanger-
presten Jarl Åge Tjørn, tegnspråkpoeten Billur 
Taskoparan og skriftleser Arnstein Overøye.

Billur Taskoparan har utviklet tegnspråkpo-
esi til å bli fantastisk vakkert og med et lett 

forståelig budskap. Hun innleder gudstjenesten 
slik:
‹‹Hverdagens slit og strev har vi lagt til side. Vi 
er kommet hit hvor Gud stråler mot oss og gir 
oss kraft. Gud gjester oss og fyller oss med fred. 
Amen.››

Sola ruinkirke skaper en fantastisk ramme 
for åpningen av kirkemøte. Med represen-

tanter og gjester er vi nesten 60 personer samlet, 
det betyr at vi fyller den lille kirken til siste plass. 
Domprosten preker over teksten ‹‹Jesus stiller stor-
men›› og spør om vi bruker for mye krefter på bøl-
gene og alt vanskelig rundt i livet oss og glemmer 
å løfte øynene mot Jesus og tar imot hans hånd.

Sola ruinkirke ligger like ved Sola flyplass. 
Kirken ble bygd rundt 1150 i gråstein og var 

i bruk frem til 1842, da den begynte å forfalle. En 
kunstmaler kjøpte kirken i 1871, og bygde den om 
til privatbolig med atelier. De bodde der i nesten 
40 år før kirken igjen stod tom og igjen forfalt. 
Den tyske okkupasjonsmakten rev kirken i 1940, 
da ble bygningsrester etter kirken liggende som 
en stor steinhaug. Heldigvis markerte tyskerne 
hver stein, og hvor de hadde stått. I 1982 begynte 
Riksantikvaren i samarbeid med Sola kommune 
et opprydnings- og restaureringsarbeid. Dette ble 
avsluttet med en arkeologisk utgraving av kir-
keruinen i 1986. Arbeidet med å restaurere kirken 
ble fullført i 1995.
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Døvekirkenes	fellesmøte

Etter åpningen går turen til Sola Strandhotell, 
bare noen hundre meter fra ruin kirken. Med 
utsikt til fantastiske Solastranden og til hav og 
himmel begynner møtet med forelesninger rundt 
emner som døvemenighetenes plass og rolle i Den 
norske kirke og om oppgavene til de som er valgt 
til å lede det døvekirkelige arbeidet. Forelesere 
er Henrik Mohn ved Oslo bispedømmekontor, 
fungerende døveprost Roar Bredvei og kirkeverge 
Tor Einar Lie.

På slutten av dagen er det en høytidelig 
seremoni der Tone Rørvik Elvenes, på vegne 

av fellesrådet for døvekirkene underskriver en 
samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap 
om et prosjekt for å gi døve skole- og kirketilbud 
i Adamawa provinsen i Kamerun. Prosjektet er 
kommet i gang fordi tidligere døveprest Tom 
Sverre Tomren arbeider i Kamerun for misjons-
selskapet, og han har sett det store behovet det er 
blant døve for kunnskap. Elvenes overrekker en 
sjekk på kr. 30.000 fra døvemenighetene til ar-
beidet og Ragnhild Mestad tar imot. Det betyr at 
døvemenighetene nå er engasjert i misjonsarbeid 
både på Madagaskar og i Kamerun.

Deltakerne på fellesmøte i felles bønn 
lørdag kveld under seremonien der avtalen 

mellom fellesrådet for døvekirkene og Det Norske 
Misjonsselskap blir undertegnet.

Søndagen er det tidlig avgårde med buss til 
Stavanger Døvekirke og gudstjenste ledet av 

døveprest Jarl Åge Tjørn. Han blir igjen glim-
rende assistert av Billur Taskoparan og Arnstein 
Overøye, og også av ballettdanser Cecilie. Hun 
deltok også ved åpningen. Det er såmannssøn-
dag og presten forteller om sennepsfrøet som ble 
plantet og vokste seg til et stort tre med mange 
frukter.  

Fire av dem som gjør søndagens gudstjenes-
te til en høytidsstund i Stavanger Døve-

kirke. I sentrum Arnstein Overøye som tekstleser, 
bak døveprost Roar Bredvei, til venstre døveprest 
Jarl Åge Tjørn og så er det Billur Taskoparan 
som på tegnspråkpoesi visualiserer budskapet på 
en sånn fabelaktig måte. Vi skulle ønske at hver 
gudstjeneste for døve kunne hatt en tegnspråkpoet 
med Billur sine kvaliteter. For døve er tegnspråk-
poesien det samme som musikken og salmene er 
for hørende og for mange døvblitte. Som en delta-
ker sa til oss: ‹‹Salmesang gir meg ingenting, men 
jeg aksepterer at det hører med til gudstjenesten. 
Tegnspråkpoesien taler til hjertet mitt.›› 
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Kirkemøte

Ingrid Hoff, Oslo, har ledet døvekirkens 
fellesråd de siste fire årene. Hun valgte etter 

eget ønske å gå av i Stavanger. På bildet sier hun 
at det har vært mange ‹‹tunge›› oppgaver som er 
løst. Hun skrøt veldig av samarbeidet i fellesrådet 
og med kirkeverge Tor Einar Lie. Han returnerte 
rosen til Ingrid og takket for utmerket samarbeid 
gjennom årene. Det var tydelig at kjemien mellom 
de to lederne fungerte svært bra.

Det er utarbeidet ‹‹Plan for trosopplæring 
for hørselshemmede barn og unge›. Den 

foreligger som en pen trykksak på 52 sider og som 
DVD og er utarbeidet av en prosjektgruppe med 
prosjektarbeider Gunn Heidi Dybdahl, Stavan-
ger, i spissen. Hun orienterte om arbeidet med 
prosjektet. På samme måte ble informasjon om 
aktiviteten i det Landsdekkende ungdomsråd for 
døvekirken presentert, Misjonskomiteens arbeid 
ble lagt fram og vi fikk referat fra det store Kirke-
møtet i 2009, det som kalles Den norske kirkens 
Storting og der 3 døve deltok: Nora E. Mosand 
som medlem av Oslo Bispedømmeråd, Marius 
Berge Eide som valgt ungdomsrepresentant og i 
tillegg Ingrid Bodin som observatør. 
Fellesrådets årsberetning for 2009 ble presentert 
med mulighet for å stille spørsmål og komme med 
kommentarer, men det ble ikke åpnet for noen 
videre debatt om temaene. For en førstereisgutt på 
fellesmøtet var det kanskje det mest overraskende 
ved samlingen på Sola, det var ikke tilrettelagt for 
diskusjoner som gjelder døvekirkens utfordringer i 
fremtiden. Tiden ble brukt til det som har skjedd 
og som ingen kan gjøre noe med. 

Døvekirkens fellesmøte er ikke arenaen for 
de store diskusjonene og visjonene. Møtet 

tar stort sett til orientering det fellesrådet har gjort 
og slik må det kanskje være med den strukturen 
som er i Den norske kirke. Men litt mer rom for 
dialog bør det vel åpnes for når man samler ledere 
fra alle døvemenighetene på et brett. For eksempel 
har en mindre gruppe opprettet av Oslo Bispe-
dømmeråd arbeidet med kirkepolitiske målset-
tinger for døvekirken. De har kommet fram til 
mange gode forslag. Men ville døvekirken tjent 
på at denne diskusjonen skjedde i et større forum? 
Kunne det være en måte å få flere døve til å bli ak-
tive i det kirkelige arbeide? For målsettingen i dø-
vekirkens arbeid er vel helt grunnleggende og noe 
som alle i kirken burde få mulighet til å påvirke. 
Eller et annet aktuelt spørsmål: Bør det bygges 
døvekirke i Vestfold? Og hvis ja, hvordan kan den 
finansieres uten at de andre kirkene får mindre 
penger å rutte med? Finnes det i det hele tatt en 
overordnet plan for hvor mange døvekirker vi skal 

ha i Norge og hvor de skal lokaliseres? For døve i Vestfold ønsker en egen 
kirke, men det ble ikke nevnt med et tegn på fellesmøte. Diskusjonen og en 
eventuell uenighet om dette vil skje bak dørene til fellesrådet. De som skal 
sitte i det viktige rådet er fra venstre på bildet: Sigvart Overøye, Stavanger 
(ja, det er pappaen til Arnstein), Olav Moen, Trondheim, Norunn Kalvenes, 
Bergen, Tor Einar Lie, kirkeverge, Oslo, Tone Rørvik Elvenes, Møre, Erik 
Lundqvist, Oslo og Berit Øyen Støyva, Kristiansand. Rådet konstituerer seg 
ved selv å velge leder.

Søndag kl. 16 var møtet vel i havn. Stavanger var et 
strålende vertskap. Om vi reiste hjem med ny inspi-
rasjon? Ja, vi gjorde det – men også med en porsjon 
undring om en slik møteform er den beste for å bringe 
døvemenighetene videre fremover.
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Døves	kulturdager
1.-3.	oktober

Årets kulturdager blir 
arrangert i vakre Molde 
1. – 3. oktober. Arrange-
mentet skjer i kulturhuset 
Bjørnsonsalen, som har 
et topp moderne amfi og 
som ligger i samme hus 
som Rica Seilet Hotell.

For publikum er det kanskje lurt å sette et kryss i almanak-
ken allerede nå, for aktive er det på tide å legge seg i hardtre-
ning.

Teaterpåmeldinger
Arrangørene Møre og Romsdal Døveforening ønsker som 
tidligere år en masse påmeldinger fra amatørteatergrupper. 
Krav til forestillingene er de samme som tidligere:
•	 Lengden	skal	være	maks	15	minutter.
•	 Rigging	og	nedrigging	av	kulisser	må	ikke	ta	for	lang	tid.
•	 Teatergruppen	må	selv	skaffe	rekvisitter.

Påmeldingsfristen settes til 1. mai, og da ønsker vi å vite litt 
om stykket,  
•	 Tittel	og	tid	på	forestillingen.	
•	 Hvem	som	er	skuespillere?	
•	 Hvem	som	er	instruktør?

Arrangørene ønsker også å vite hvilken hjelp gruppene tren-
ger av teknikerne i salen (lyssetting, musikk osv.)

Som kjent dekker NDF lønn til teaterinstruktør med kr. 250 
pr. time. Ta kontakt helge.herland@doveforbundet.no for 

å gjøre avtale om dette. Alt skulle ligge godt til rette for at 
teatergruppene kommer godt forberedt til Molde. 

Tegnspråkpoesi og annet
Kulturdagene er ikke bare åpen for teatergrupper, men også 
for tegnspråkpoesi, dans, billedkunst, utstillere osv. 

Plakatkonkurranse
Møre og Romsdal Døveforening inviterer til plakatkonkur-
ranse for kulturdagene. Plakatutformingen må oppfylle 
følgende krav: 
I teksten skal disse opplysningene være med ‹‹Døves Kul-
turdager 2010. Molde. 1. – 3. oktober›› Det bør gjerne være 
med et motiv fra Molde.

Frist for å være med i konkurransen er 1. mai og forslag 
sendes til Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 
6020 Ålesund.  

Vinneren av konkurransen får kr. 1.000.

Mer informasjon om kulturdagene finner du på www.
kulturdagene.net
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HOBBYKURS
PÅ ÅL FOLKEHØYSKOLE
19. – 23. APRIL 2010

«LAPPELEK MED FARGERIKE STOFFRESTER»
På dette kurset lærer du å lage de fineste små kunstver-
ker med forskjellige fargerike
stoffrester. Her får du virkelig bruk for fantasien din!
Det er en spennende teknikk hvor du tar utgangspunkt i 
for eksempel en krukke, fisk eller trær. Det valgte moti-
vet fylles med stoffbiter, som legges lag på lag og sys fast 
med symaskin. Du vil lære mer om teknikken når du 
kommer på kurset. Kurset er for alle.
Lærer: Åse Auensen

«GØY MED STOFFBITER»
Du lærer på kurset forskjellige enkle teknikker innenfor 
lappeteknikk og du får mulighet til å sy flere ting. Du kan 
for eksempel lage en veske eller bag, toalettveske, veske 
til laptop, spisebrikker m.m. 

Som inspirasjon har Anne Folland med mange eksem-
pler på fine og morsomme ting som du selv kan sy.
Kurset er for alle.
Lærer: Anne O. Folland

Til begge kurs:
Ta med: egen symaskin m/bruksanvisning, symaskinnå-
ler, en liten og mellomstor saks og skjæreutstyr.  

Innreise: Søndag 18. april på kvelden. Det går buss 
fra Ål stasjon til skolen kl. 19.30

 Det vil bli enkel matservering ved ankomst.
 
Kursstart: Mandag 19. april kl 8.50
   
Kurset slutter fredag 23. april kl. 10.30

Påmeldingsfrist: Snarest mulig og senest 6. april

Deltakeravgift: 1.000 kr
Deltageravgiften må være betalt før kursstart!
Skolens bankkonto nr. er: 2320.05.01071  

Reiseutgifter: Skolen dekker ikke alle reiseutgifter!
 Du må selv betale reiseutgifter opp 

til kr. 800,-. Utgifter over kr. 800,- 
dekker skolen.

 Det er viktig at billigste reisemåte 
blir benyttet!

Det er mulig å ta med barn på kurset. 
Det koster 300 kr pr døgn og dekker opphold 
og et tilbud i barnehagen eller skolehuset.

For nærmere informasjon og påmelding kontakt:

ÅL FOLKEHØYSKOLE 
OG KURSSENTER FOR DØVE
v/Karin K. Nielsen, 3570 Ål
e-post :  karin.k.nielsen@al.fhs.no

Åse Auensen Anne Folland

Foto: Elinor A. Rønning
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Foreningen hørende barn av 
døve foreldre, CODA Norge 
i samarbeid med Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
inviterer til:
Coda – samling 2010 : 
Sett av helga 11.-13. Juni 2010 til Coda samling på Ål.
Mer informasjon kommer på: www.coda-norge.no  
og www.al.fhs.no.
KODA leir, 8.-14. august 2010.
Leir for hørende barn med døve foreldre i aldergruppen 8-12 år, 
KODA-leir.
Mer informasjon kommer på:  www.coda-norge.no og 
www.al.fhs.no 

Grunnkurs 30. mai - 4. juni 2010

Målet med kurset er å lette kommunikasjonen 
i hjemmet. For å nå dette målet er kursene like 
mye for familie og nære venner som for den 
hørselshemmede selv.

Kurset dekkes av folketrygden. Reise og opp-
hold dekkes av NAV trygd på den hørselshem-
medes hjemsted. Den hørselshemmede vil også 
få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Mer info på 
www.al.fhs.no

Påmeldingsfrist: 15. april 2010
Påmeling sendes Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve, 3570 Ål,
v/ Sissel Thon, sissel.thon@al.fhs.no, 
tlf / sms 41 46 45 56.

Kurs for voksne tunghørte/døvblitte

Vil du leie hytte på Ål i påsken?
Se prisoversikt på www.al.fhs.no

Det strømmer til med søknader til folkehøyskolen i skoleåret 2010/11! 
Vi har plass til 45 elever! Hva med deg? 

Følg ellers med på livet på Ål folkehøyskole på hjemmesiden!
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

Orion Pharma AS, Postboks 4366 Nydalen, 0402 Oslo. Tlf: 400 04 210. www.revaxor.no

1 leirleder til Venezuela (WFDYS barneleir) og 
2 ledere til Italia (EUDY barneleir):
- 21 år og eldre
- Døv
- Har internasjonale kunnskaper
- Engelsk forståelse (skriftlig)
- Rent rulleblad
- Fordel å ha erfaring fra å jobbe med barn

1 leder til juniorleir i Island:
- 20 år og eldre
- Døv
- Har nordiske kunnskaper
- Kan «nordisk tegnspråk»
- Rent rulleblad
- Fordel å ha erfaring fra å jobbe med barn

12 ledere til norsk barne- og juniorleir:
- 20 år og eldre
- Døv
- Behersker norsk tegnspråk
- Har kjennskap til døvekulturen
- Rent rulleblad
- Fordel å ha erfaring fra å jobbe med barn

Dersom du kan tenke deg å være leder må du sende 
inn søknad til Maria Andersen: maria.andersen@do-
veforbundet.no innen fredag 9. april. Som leder får du 
dekket turen og enkelte utgifter knyttet til turen etter 
avtale med NDFU. I tillegg får du et anbefalingsbrev til 
videre jobbsøking, og en påskjønnelse fra NDFU. Hvis 
du har spørsmål om ledervervet, ta kontakt med ND-
FUs styret ved Jannicke Kvitvær eller Maria Andersen.

Utlysning: Leirledere til 
diverse sommerleire 2010
Å være leirleder er både gøy og utfordrende. Du får ansvar for reisefølge, repre-
sentasjon av NDFU og barna som deltar. Hjemlengsel forekommer, og da gjelder 
det å kunne fortelle eventyr, slik at hjemlengselen går over. 

Følgende kriterier ser vi etter hos en leirleder:
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Nå kan du handle blomster på tegnspråk i Oslo… 
 

Medlemmer i NDF får 20 % rabatt på planter og 30 % på blomster. 
Halv pris på levering i hele desember og januar. Bestill nå! 
 
Vi åpner ny blomsterbutikk i Glassmagasinet på Stortorvet i januar,  
men tar i mot bestillinger f.o.m. 1. desember per mail eller telefon.  
Hos oss vil du oppleve høy service og vi prøver alltid å gi kundene  
det de ønsker. Og du kan bli ekspedert på tegnspråk fordi vi satser  
på hørselshemmede. Faste utkjøringer – men vi tilbyr hurtig levering   
på maks 1 time fra mottatt bestilling. 
 
Cathrine’s hobby og blomsterverksted 
Stortorvet 9 – Glassmagasinet, 0155 OSLO 
Tlf.: 47 37 68 54 / SMS 934 81 551 
E-post: cathrines_blomsterverksted@hotmail.com 
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Norges Døveforbund inviterer til faglig treff 
for døvelærere 
22.-23. april 2010 i Oslo
Norges Døveforbund ønsker å være en støttespiller for døve lærere.   

* Hva har skjedd på forskningsfronten de siste årene? 
* Hva sier tospråklighetsforskningen?
* Hvordan undervise døve barn på beste måte? 

Se annonse på www.deafnet.no med informasjon om påmelding, 
pris og program. 
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NYTT	FRA	NDF

Som de fleste vet sliter NDF med dårlig 
økonomi. En konsekvens av dette er 
at kontormedarbeider Janne Moskaug 
(bildet), forretningsutvikler Svein Erik 
Johansen og annonsekonsulent Heidi 
Bjørkedal slutter – mens de som blir 
igjen i administrasjonen må overta nye 
arbeidsoppgaver. Janne Moskaug hadde 
sin siste arbeidsdag fredag 15. januar. 
Det var vemodig for alle på kontoret. Vi 
har satt stor pris på den blide og positive 
kollegaen.
- Jeg har vært ansatt i 4 år i NDF og har 
jobbet med forskjellige oppgaver som 
kultur, voksenopplæring, ungdomsssa-
ker og medlemsarkivet. Det betyr at jeg 
har hatt mye kontakt med foreningene i 
forbindelse med kultur- og voksenopplæ-
ringsaktiviteter, forteller Janne.
- Det har vært gode arbeidsår for meg, 
jeg har stortrives på kontoret og følt at 
jeg har vært kjempeheldig som har fått 
arbeide i et så godt tegnspråkmiljø.
Janne er en slik jente man blir i godt hu-
mør av å snakke med. Hun smiler ustan-
selig og er flink til å dra i gang sosiale 
tilstelninger for å skape enda mer trivsel 
i arbeidsmiljøet. Selv om vi kaller henne 
jente er det en voksen kvinne vi snakker 
med, hvor gammel er du egentlig?
- Jeg er 39, men blir 40 år i mars – men 
skriv 39 du, hihihihi.
- Da gjør vi det, hvordan ser du på mu-
ligheten for jobb i fremtiden?

- Jeg har allerede kontakt med Nav og 
Adecco og også kontakt direkte med flere 
arbeidsgivere, så jeg tenker positivt og 
håper at jeg ganske snart er i nytt arbeid.  
Alle ansatte i NDF ønsker lykke til 
videre!

Kontroll	over	økonomien
Så lenge Tor-Inge Gausnes var regn-
skapsfører hadde NDF god kontroll med 
økonomien. Da han valgte å førtidspen-
sjonere seg overtok et regnskapsfirma 
ansvaret, det var ikke noen god løsning. 
Feilen er nok både hos firmaet og NDF. 
Resultatet ble en dårligere økonomi-
styring enn tidligere. Nå har NDF gått 
tilbake til den gamle ordningen og Ivar 
Larsen Sveberg (bildet under) er ansatt i 
50 % stilling som regnskapsfører. 
Han jobber på samme måte som Gaus-
nes, fra hjemmekontor, og han har hatt 

Gaunes som 
rådgiver i 
den første 
innkjørings-
perioden. 
Begge to 
kjenner NDFs 
virksomhet 
fra mange års 
arbeid som 
tillitsvalgte i 
organisasjo-
nen.

Ivar er gift med bonde-jenten Marte og 
har tatt hennes etternavn, Sveberg. Det 
er sjelden med lovestoryer på NDF-
sidene, så vi nevner at de to traff hver-
andre på Ål folkehøyskole, der Marte 
perfeksjonerte språkkunskapene sine for 
å ta utdanning som tegnspråktolk og Ivar 
var med i kvoten av døve elever. De bor i 
hennes hjemkommune Verdal  i Nord-
Trøndelag og har tre barn: Mia (11), Pål 
(9) og Ole (8). Ivar er revisorutdannet. 

Tidligere jobbet han på regnskapsavde-
lingen til Norske Skog, men de har som 
andre bedrifter foretatt nedbemanninger 
og en av dem som måtte slutte var Ivar.
- Stillingen i NDF er bare 50 %. Målet 
mitt er at jeg kan ha fulltidsjobb med 
regnskaper, derfor er jeg åpen for å jobbe 
for andre, for eksempel føre regnskaper 
for de største foreningene eller for andre 
enheter i NDF, sier Ivar.

Når Ivar ikke arbeider med regnskap 
bruker han tid på familien eller hobbyen 
som er veteranbiler.
- Jeg har en Chevrolet frå 1929 som jeg 
stadig pusser på. Og så har jeg brukt mye 
tid på å bygge nytt hus på hjemgården til 
kona. Jeg har gjort nesten alt snekkerar-
beidet selv. Jeg har lært meg å snekre ved 
å se hvordan andre gjøre det  Se og lær er 
mitt motto!

Spare	penger	på	bladet!
NDF vil bruke mindre penger på 
Døves Tidsskrift. Derfor er bladet er 
redusert frå 10 til 6 årlige utgivelser. 
Det betyr at du får Døves Tidsskrift 
i postkassen den 15. i månedene 
februar, april, juni, august, oktober og 
desember. Redaktøren må selv overta 
arbeidet med å skaffe annonser til 
bladet. Det som blir igjen av ledig tid 
skal redaktøren bruke til forbundets 
kulturarbeid. Han blir kontaktperson 
i alle spørsmål som gjelder Døves 
Kulturdager, Nordisk Kulturfestival 
og lokale kulturaktiviteter som for 
eksempel foredragsvirksomheten.

Andre	omorganiseringar
Når NDF nedbemanner betyr det at de 
som blir igjen må overta andre arbeids-
oppgaver og at oppgavene må prioriteres 
strengere enn tidligere. Det betyr blant 

NDF	nedbemanner
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annet at prosjektkoordinator Bjørn A. 
Kristiansen igjen overtar hele ansvaret 
for NDFs voksenopplæringsvirksomhet. 
Det er et arbeid han kjenner godt fra 
tidligere som forbundets studiekonsulent.

Interessepolitisk rådgiver Sissel Gjøen 
overtar en del av de interne kontorfunk-
sjonene som til nå har vært løst av gene-

Nytt	fra	NDF

Voksenopplæringsmidler
Fra 1. januar ble lov om voksenopp-
læring (VO) revidert. De viktigste 
endringene: 
- Et kurs skal vare i minst 8 timer 

(tidligere 12 timer)
- Det må være minst 1 kursdeltaker 

(tidligere 5 deltakere) som har fylt 
14 år

- Det stilles nå strengere krav til 
godkjent studieplan før kurset 
starter opp

- Kursdeltaker skal få utstedt kurs-
bevis etter gjennomført deltakelse. 

Funksjonshemmedes Studieforbund 
arbeider nå med å utvikle kursbevis 
som NDF kan bruke. Dette kom-
mer vi tilbake til.

NDF har utarbeidet egne regler for 
minsteantall kursdeltakere og antall 
kurstimer. Inntil videre oppretthol-
der NDF kravet om minst 12 kursti-
mer for helgekurs og tegnspråkkurs 
for hørende. Det vil være krav om 
minst 3 kursdeltakere som har gjen-
nomført minst 75 % av kurset.

Opplæringstilskudd (tidligere § 19 
tilskudd) er kr.100 pr kurstime.
Tilretteleggingstilskudd (tidligere § 
24 tilskudd) gis etter vurdering. 
Søknadsfrist 1. mars og 15. august.

Besøkstjenesten		
NDF disponerer likemannsmidler 
fra Helsedirektoratet som døvefo-
reningene kan bruke til besøkstje-
nesten. Midler kan gis til foreninger 
som organiserer og gjennomfører 
besøkstjeneste for blant annet eldre 
døve som av ulike årsaker ikke har 
mulighet til å besøke døveforenin-
gen eller venner og familie. Målet 
kan være å informere om det som 
skjer i samfunnet, knytte kontakt 
med den offentlige tjenesten eller 
rett og slett være besøksvenn. Ar-
beidet skal være frivillig, men NDF 
dekker reise- og matutgifter knyttet 
til besøkstjenesten.
Søknadsfrist 1. mars
 
Kontaktperson både voksenopp-
læring og besøkstjeneste i NDF er 
Bjørn Arvid Kristiansen. Ta kontakt 
med ham for mer informasjon, 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.
no 

Kulturtiltak
NDF viderefører de samme mu-
lighetene for å gi kulturtilskudd til 
foreningene som tidligere. Det betyr 
at tilskudd til amatørteaterinstruk-
tør gis med kr 150 per time. Ar-
rangerer foreningene teaterkurs kan 
man altså få tilskudd på kr 100 fra 
voksenopplæringsmidler og kr 150 
fra kulturpengene til instruktørløn-
nen. Da er det bare for foreningene 
å komme med søknader om tilskudd 
til innøving av teaterforestillinger 
før kulturdagene i Molde. 
Døveforeningene kan som før få til-
skudd på kr. 750 i foredragshonorar 
på møtekvelder. Det er et populært 
tilskudd som mange foreninger 
bruker. Det kan også gis tilskudd til 
rimeligste reise- og oppholdsutgifter 
knyttet til foredragsholderen.
NDF gir også tilskudd til konkrete 
lokale kulturtiltak, det kan være 
arrangement knyttet til Døves Dag, 
eller minikulturdager, kanskje to-tre 
foreninger kan samarbeide om kul-
turkvelder – eller kulturhelger – eller 
andre tiltak som stimulerer kultur-
aktiviteten blant medlemmene. 
Søknadsfrist 1. mars og 15. august.
Kontaktperson i NDF er Helge 
Herland, helge.herland@dovefor-
bundet.no

ralsekretæren. Slik at generalsekretærstil-
lingen kan frigjøres til annet arbeid.

Prosjektarbeider Camilla Høiberg fort-
setter med prosjektet om inkluderende 
arbeidsliv, men tar i tillegg også ansvar 
for en del av ungdomsarbeidet.

Oppvekstkonsulent Maria Andersen får 

utvidet sitt arbeidsfelt til også å dekke 
bistandsarbeidet.

Det betyr at staben på NDF-kontoret 
utgjør 6 stillinger. I tillegg til de vi har 
nevnt kommer generalsekretærstillingen, 
der Paal Richard Peterson fungerer fram 
til 1. mai. Så vil det bli annonsert etter 
ny generalsekretær. 

SØKE	PENGER	FRA	NDF?
Foreningene kan søke om tilskudd fra NDF både til voksenopplæ-
ring, besøkstjeneste og kulturarbeid. Foreningene bør bruke denne 
muligheten aktivt for å skape større aktivitet lokalt og mer trivsel for 
det enkelte medlem.
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på	Hansa	Borg	bryggeri
helge.herland@doveforbundet.no

‹‹Vinneren har i løpet av sine 
29 år i bedriften vist et en-
gasjement utover det vanlige 
for jobben sin og for Hansa 
Borg. Vedkommende beskri-
ves som en humørspreder, 
en særdeles god kollega og 
utrolig hjelpsom, noe som 
er motiverende og et positivt 
bidrag til selskapets kultur, 
samarbeid og trivsel››, sa en 
av sjefene i Hansa Borg ved 
fjorårets tradisjonelle årsav-
slutning for bedriften.

Ved et av festbordene satt Åge Sørhaug. 
En av arbeidskollegaene tolket for ham. 
Da det etter hvert gikk opp for Åge at 
han var årets prisvinner ble han veldig 
overrasket og glad. En kald formiddag i 
februar er vi på besøk på Hansa Borg, på 
Kokstad i Bergen, for å gratulere vinne-
ren. Vi henvender oss i resepsjonen, der 
en hyggelig mann tar imot.

- Åge ja, jeg skal sende en melding bort å 
si at du er kommet. Han har mye arbeid, 
men kommer snart. Bare slå deg ned. Vil 
du låne en avis?

Alt blir sagt så tydelig at selv jeg forstår 
det. Og når Åge kommer oppstår en hjer-
telig prat mellom de to kollegaene.

- Åge er den mest populære karen blant 
damene som jobber på kontoret. Derfor 
må jeg passe på ham, ler kompisen.

Åge jobber som truckkjører. Vi blir med 
ham på lageret og lar oss imponere over 

hvordan han i løpet av mindre enn en 
halv time tømmer et vogntog med to 
hengere for mineralvann. Hver palle som 
løftes har 48 kasser med pils og brus sta-
blet opp. De øverste kassene svaier lett. 
Et lite feil løft kan koste dyrt. Men Åge 
behandler drikken og trucken så elegant 
at vi gir oss ende over. Han kjører mel-
lom høye, trange stabler av brus, tomme 
paller, lastebiler, en annen truck som 
er i arbeid - og gjør det på en så enkel 
måte at vi måper. Dette kan han! Han er 
profesjonell til siste brusflaske. Sjåførene 
fra Kristiansand smiler fra øre til øre og 
gir Åge tommelen opp for den raske og 
vennlige ekspederingen. Som sjefen sa 
videre i sin tale til Åge.

‹‹Han har gjort seg bemerket 
på en særdeles positiv måte 
overfor våre samarbeidspartne-
re og distributører, noe som de-
finitivt fremmer Hansa Borgs 
gode navn og rykte.››

- Jeg stortrives på 
jobben, I april er 
det 30 år siden jeg 
begynte. På det 
meste var vi 6 døve 
ansatt i bedriften, 
men nå det bare 
meg tilbake. 

Arbeidsmiljøet 
er det beste, folk 
snakker tydelig, 
noen kan litt tegn, 
vi har humør og 

vilje til å hjelpe hverandre og da blir 
resultatet bra.

Så blir vi avbrutt av en ny arbeidskollega, 
også han en mester i å gjøre seg forstått 
med tydelig tale og litt gester.
- Skriver du i avisen?
- I døvebladet, så flott – da må du skrive 
at Åge er en fantastisk arbeidskamerat. 
Han er svært dyktig i jobben sin.

Åge er født døv. Han har vært elev ved 
Holmestrand døveskole, Alm framhalds-
skole og så Bjørkåsen videregående skole, 
linjen for jern og metall. Men i tillegg 
til den formelle utdanningen har han 
de personlige egenskapene som enhver 
arbeidsgiver vet å sette pris på. Vi siterer 
videre fra talen som ble Åge til del. 

‹‹Vinneren utmerker seg også 
ved å alltid være på søken etter 
informasjon og kunnskap rela-
tert til jobben sin og selskapet 
for øvrig, noe som gjør ham 
særdeles velinformert og kunn-
skapsrik i forhold til jobben 
han gjøre.››

Prisen som Åge Sørhaug fikk var et 
hedersbevis, sammen med et bilde 
av kunstneren Audun Hetland og en 
gavesjekk på kr. 2.500. Vi gratulerer en 
arbeidets adelsmann med hederen!

Årets mann
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Oppløftende	resultater
Nå foreligger rapporten. Den gir oss opp-
løftende resultater og er gledelig lesing. 
Genelt kan man si at en score på 4 er bra. 
De døve arbeidstakerne mener selv at de 
når dette nivået på de fem områdene: 
faglig nivå, produktivitet, kvalitet på 
utført arbeid, lojalitet og innvirkning på 
arbeidsmiljø.
På områdene kommunikasjon med leder, 
kommunikasjon med andre ansatte, evne 
til læring og utvikling, evne til å takle 
stress, helse og sykefravær bedømmer 
man sin egen innsats til å ligge mellom 3 
og 4. På de områdene som går på bedrif-
ten – ansattes holdninger til døve, bedrif-
tens vilje til tilrettelegging og bedriftens 
holdninger til døve, gir de døve scorer 
mellom 3 og 4. Lavest score gir man til 
døves generelle helse og kommunikasjon 
med leder.

Ledernes profil på de samme parame-
trene viser noe avvik, men har en score 
på over 4 på fem av områdene: kvalite-
ten på arbeidet, døves lojalitet, ansattes 
holdninger til de døve, bedriftens vilje til 
tilrettelegging og bedriftens holdninger 
til døve. Døves faglige nivå og produk-
tivitet havner tett opptil 4, men døves 
lojalitet til bedriften havner høyest med 
en score på 4,6. På de øvrige punktene 
ligger resultatene stort sett mellom 3 og 
4 – dog med unntak av døves evne til å 
takle stress. Her er scoren 3,4 og dette er 
den laveste som lederne gir. 

Vi har ikke tatt med bedriftsledelsens 
svar i denne presentasjonen i DT, men 
nevner kort at resultatene herfra viser at 
man oppfatter bedriftens holdninger og 
tilrettelegging for døve langt mer positivt 
enn de døve selv og deres nærmeste 
ledelse.

Konklusjoner
Hovedkonklusjonen blir derfor at de 
døve totalt sett gjør en god jobb og er 
lojale medarbeidere. Dette mener både 
døve selv og deres ledere. Når det gjelder 
egeninnsatsen kan det virke som om døve 
overvurderer noe når det gjelder faglig 
nivå, produktivitet, kvalitet og evnen til å 
takle stress. Lederne på sin side overvur-

derer bedriftenes evne til å tilrettelegge for 
de døve medarbeiderne. Døves generelle 
helse vurderes som noe dårligere enn 
for andre arbeidstakere – tilsvarende for 
sykefraværet. Kommunikasjonen mellom 
døve og deres ledere og andre ansatte er 
som ventet dårligere enn det man kunne 
ønske. Når man skal bedømme rappor-
ten må man forsøke å se bak årsaken til 
svarene. Vi skal ikke utdype dette noe 
nærmere her, men kun kommentere at når 
det for eksempel gjelder døves sykefravær 
kan dette skyldes de ekstra påkjenninger 
det mange ganger kan være å være eneste 
døv på en arbeidsplass. NDF vil følge opp 
konklusjonene fra rapporten med flere 
konkrete tiltak fremover.

Døve	gjør	en	
like	god	jobb
som	hørende Svein Erik Johansen – Prosjektleder NDF / Heidi Bjørkedal – Prosjektsekretær NDF

Norges Døveforbunds arbeider for å fjerne barrierer mot å ansette døve arbeidstakere, slik 
at det blir lettere for døve å få innpass på arbeidsmarkedet. NDF har derfor gjennomført 
en undersøkelse for å kartlegge arbeidsgiveres erfaring med døve ansatte. Undersøkelsen ble 
gjennomført som et prosjekt finansiert av Helse og Rehabilitering. Til å utføre arbeidet en-
gasjerte vi konsulentfirmaet Sentor. Det sikrer en nøytral og statistisk holdbar undersøkelse. 
Undersøkelsen ble foretatt blant private bedrifter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 
Arbeidsmetoden gikk ut på å intervjue de døves nærmeste ledere på en rekke viktige områder. 
Så ble de døve ansatte stilt de samme spørsmålene, for å se om det var forskjeller i virkelighets-
oppfatningen. Til sist ble også bedriftsledelsen intervjuet.

Døve	arbeidstakere
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SYN	

PÅ	SAKEN

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

Deafhood	bør	videreføres
Av	Jon	Martin	Brauti

Nå vil jeg berømme både Lars-Åke 
Wikström og Ditte Emilie Sæther 
Behrns som holdt interessante foredrag 
henholdsvis ‹‹døv bevissthet›› og ‹‹De-
afhood››. Begrepet ‹‹døv bevissthet›› har 
riktignok lenge vært kjent, og Wikström 
er blitt kalt ‹‹døv bevissthets far›› i nor-
disk sammenheng. Han har utvilsomt 
gitt et viktig bidrag til kamp for likestil-
ling og for holdningsendring slik at det 
er like bra å være døv som hørende. Et 
menneskesyn trenger vi absolutt, samt et 
nødvendig historisk tilbakeblikk. Jeg er 
heller ikke helt overbevist at Wikström 
var en rebell. Det var jo først og fremst 
snakk om døves rettigheter. Det er 
altfor lettvint å stemple som ‹‹opprørere›› 
dem som kjemper imot storsamfunnets 
undertrykking av enkelte minoriteter. Jeg 
mener at Lars Åke Wikström er blitt en 
historie. Likevel skal han ha takk for sitt 
viktige bidrag. Wikström nevnte også om 
‹‹Deaf Power›› (døv makt) som nok ikke 
er aktuelt i Norden for et slikt militant 
begrep passer dårlig for nordiske forhold. 
Forskjellige kulturer eller samfunns-
strukturer mellom USA og Norden? Han 
har mer tro på kombinasjon av ‹‹døv 
bevissthet›› og ‹‹audisme›› i døves kamp 
om rettigheter i framtiden. 

Men hvordan blir det når norsk tegn-
språk er offisielt språk i loven? Alt blir 
ikke lett fordi en del holdninger må 
overvinnes i samfunnet. Kanskje ‹‹Deaf 
Power›› bør omformuleres slik at det pas-
ser nordisk kultur? Det vil si at vi ikke er 

i krig mot hørende som noen har hevdet, 
men heller mot omgivelsenes holdninger 
over døve. Er det også vår oppgave å 
fjerne misforståelser som dessverre duk-
ker opp på arbeidsplassen og i fritiden? 
Trenger vi å finne et nytt passende slag-
ord i Norden? 
Ditte Behrens tok opp ‹‹Deafhood›› som 
sitt foredragstema preget av filosofi. Selv-
følgelig er det ikke lett å forstå filosofiske 
greier på samme måte som med kunst el-
ler fotball for eksempel. Det er naturlig-
vis opp til oss å jobbe mer for å forstå et 
budskap fra ‹‹Deafhood››, skrevet av for-
skeren Paddy Ladd. Altså ingen ferdig-
pakket produkt her, men krav til oss om 
å vurdere og velge. Vi trenger utvilsomt 
å ha egen filosofi om hva det vil si å være 
døv. Forresten vet vi at tegnspråkfors-
kningens far, William C. Stokoe, jobbet 
med å få tegnspråk akseptert som døves 
naturlige språk samtidig som en del døve 
i USA motsatte seg tegnspråk og hyllet 
engelsk på den tiden?

Jeg oppfatter det slik at ‹‹Deafhood›› mer 
er en videreføring av både ‹‹døv bevisst-
het›› og ‹‹audisme›› enn et moteord som 
noen hevder. ‹‹Audisme›› er dessverre 
utbredt overalt, ikke bare i storsamfun-
net, men også i hverdagen i tegnspråk-
miljøet.  Så det er ikke grunnlag til å 
avvise på grunn av vanskeligheter med 
å forstå Ladds budskap i ‹‹Deafhood››. 
Jeg er sterkt uenig med at ‹‹Deafhood›› 
er mislykket, tvert imot en berikelse på 
forståelse av døves kultur og historie. Jeg 

ser at Sæther Berns er en tøff kvinne som 
våger å ta opp problemstillinger ved å gå 
lenger enn Wikström som allerede har 
gjort sitt og levert henne stafettpinnen. 
En stor ros til henne. Derfor har hun 
min fulle støtte til å videreføre ‹‹Deaf-
hood››, og jeg ber om at arbeidet hennes 
blir respektert. Man lærer best av å ha 
motgang, har jeg erfart. Mange mennes-
ker fra minoritetene er ikke klar over at 
de i virkeligheten er diskriminert til tross 
for deres rettigheter på papiret i storsam-
funnet, og at mange er heller ikke klar 
over selv å ha undertrykket enkelte men-
nesker fra minoritetene.
Til slutt sier jeg mange takk til NDF 
for et vellykket arrangement med vår 
kjære ‹‹Dommerjævel›› i spissen. Se opp 
for hans gule og røde kort!. De 3 D ér 
gir oss tanker til vurdering og valg i vår 
livssituasjon!

Døves Kulturdager som ble holdt 4.-6. desember i Oslo, hadde et spennende pro-
gram med ulike interessante tema og innslag, som ofte gikk parallelt. Valget mitt 
ble de 3 D’er - ‹‹døv bevissthet››, ‹‹Deafhood›› og ‹‹Dommerjævelen››, og antallet 
3 er vel gode ting. Det sistnevnte foredraget, som ble holdt av den berømte fot-
balldommeren Tor Henning Øvrebø, var morsomt med levende bilder framvist i 
power point. Det handlet særlig om psykologisk beherskelse som er meget aktuelt 
for enhver livssituasjon. Han ga oss en tankevekker da han nevnte at det umulige 

skulle være feilfritt. Og hvordan vi kunne løse og bruke taktikk etter feilaktige eller uheldige 
dømninger ved å innrømme tabber for eksempel. Vurdering og valg!
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tunghørt. Fremdeles kan jeg tigangen 
utenat, og jeg innbiller meg at jeg ellers 
fungerer omtrent like godt som før. 
Men så hører jeg jo dårligere og dermed 
får jeg vel stadig tyngre for det, så hvem 
vet?
‹‹Nyheter på tegnspråk›› gjør meg litt 
engstelig, med tanke på fremtiden. Enn 
så lenge velger jeg likevel å tro at det er 
NRK, og ikke meg selv, det er noe galt 
med. Men når tingene først er som de er, 
har jeg gjort meg en tanke om hvordan 
‹‹Nyheter på tegnspråk›› kan gjøres en 
smule mer attraktivt. Hva med å sjekke 
hvor mange fingre som hadde overlevd 
en heftig diskusjon om for eksempel 
ungdommens tendens til å kalle ting de 
ikke liker for ‹‹døve››. Hele debatten ville 
trolig gjort underverker for programmets 
rating.

Hvor	dumme	har	journalister	lov	å	være?
I Agderposten lørdag 9. januar skriver journalist og kommentator Per Fjermeros en 
kommentar som for oss til være flaue på vår egen yrkesgruppes vegne. For det må 
da være en grense for hvor dumme vi journalister kan være. Han skriver i sin kom-
mentatorspalte, og trekk nå pusten før du leser videre.

Det er dumt å være døv. Men man 
trenger ikke være dum, selv om man er 
døv. Dette trodde jeg i hvert fall ikke før. 
Men når jeg ser ‹‹Nyheter på tegnspråk›› 
på NRK blir jeg i tvil. Med overdreven 
gestikulering og avansert ansiktsgym-
nastikk fremstår nyhetsvertene som om 
de henvender seg til mentalt tilbakestå-
ende mennesker. De veiver med hendene, 
himler med øynene og stiller seg selv i 
veien for budskapet de er ansatt for å 
legge frem.

Jeg har vondt for å tro at hørselshemme-
de får noe som helst ut av dette, bortsett 
fra å bli irriterte og føle seg mindrever-
dige. Hvis de er ute etter nyheter, må det 
vel være bedre å se på tekst-tv eller surfe 
på nettet. Døve kan lese like godt som 
andre folk. Det er hørselen deres som er 

nedsatt, ikke IQ`en. Eller er det en sam-
menheng her, som redaksjonsmedlem-
mene i ‹‹Nyheter på tegnspråk›› er alene 
om å ha oppdaget? Selv er jeg ganske 

Med overdreven 
gestikulering og 
avansert ansikts-
gymnastikk fremstår 
nyhetsvertene som 
om de henvender seg 
til mentalt tilbake-
stående mennesker.
Journalist	Per	Fjermeros	i	Agderposten. 

Norges	Døveforbunds	generalsekretær	Paal	Richard	Peterson	
svarer	med	leserbrev	i	avisen:

Kjære Per Fjermeros!
Vi leser at du begynner å miste hørsel, 
og dermed oppfatter vi det slik at du har 
orientert deg nærmere mot de tilbud som 
finnes til hørselshemmede i Norge. Som 
hørselshemmet i Norge er du relativt sett 
nokså heldig, her har vi mange og vari-
erte tilbud. Ett av tilbudene er til dem 
som nok har et langt større hørselstap 
enn deg, er nemlig «Nyheter på tegn-
språk». Dette programmet er, som navnet 
sier, på tegnspråk. Det betyr at man helst 
bør kunne språket, før man kan forvente 
å ha særlig utbytte av programmet. Og 
i tillegg bør man ha litt kunnskaper om 
det, før man åpent kritiserer oppleserne, 
mener vi. Eller er det slik at du tenker å 
utvide kommentarvirksomheten til også 
å ha meninger om nyhetsopplesningen og 
språkbruken i for eksempel armenske og 
kinesiske nyhetsprogrammer?

Fakta: 

Norsk tegnspråk er et fullverdig språk, 
det er visuelt (uavhengig av lyd) og gestu-
elt (med bruk av ansikt, munnbevegelser 
og håndformer). Dette er ikke tilfeldige 
gester, man kan faktisk formidle det 
samme som man kan på talespråk. Det 
er jo «Nyheter på tegnspråk» i seg selv et 
eksempel på. At norsk tegnspråk er van-
skelig å oppfatte for mennesker som aldri 
har sett det, er naturlig. Men all «øyen-
himlingen» og «veivingen med hendene» 

har faktisk et formål.

Litt mer fakta for spesielt interesserte: 
Det er ca 5.000 døve i Norge og ca halv-
parten av dem er medlemmer i Norges 
Døveforbund. Vår viktigste kampsak er 
anerkjennelse av tegnspråk, og det var en 
stor seier, da regjeringen i Stortingsmel-
ding 35 (2007-2008) foreslo at tegnspråk 
blir offisielt språk i Norge ved at det inn-
lemmes i en ny allmenn språklov. Dette 
ga Stortinget sin tilslutning til i fjor. Så 
nå skal regjeringen lage et forslag til en 
allmenn språklov der bokmål, nynorsk, 
samisk, kvensk og tegnspråk blir offisielle 
norske språk. Norges Døveforbund er en 
organisasjon som er glad for dette språk-
lige mangfoldet i Norge - og det tror vi 
Fjermeros og Agderposten også er - når 
dere har tenkt litt mer på saken.››

Men all «øyenhim-
lingen» og «veivingen 
med hendene» har 
faktisk et formål.

Paal	Richard	Peterson,	NDF.. 

Debatten	har	rast	på	Facebook
Bla	om!
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Forts.	fra	forrige	side:		Debatten	har	rast	på	Facebook
Artikkelen har utløst mange reaksjoner, men der debattene før skjedde i avisen eller i Døves 
Tidsskrift skjer den nå på internett, som i denne saken på Facebook. 30 – 40 personer har del-
tatt i en livlig debatt og vi har plukket noen utdrag av ytringer fra debatten for å vise spesielt de 
eldre leserne av bladet hvor fritt man diskuterer i slike fora:

- Han har ikke peiling, så han driter 
seg ut!
- Morsom fyr, ironi hele veien, tror 
han kjenner døve!
- Fy f.., nå er jeg så forbanna at jeg får 
lyst til å flå fyren.
- Selv mener jeg at NDF og likestil-
lings- og diskrimineringsombudet 
må ta fatt i denne saken og statuere 
et eksempel slik at minoritetsgrupper 
ikke blir hånet og sett ned på.
- Alt i alt syns jeg det er svært trist 
at en journalist fra en seriøs avis som 
stempler oss døve som dumme selv 
om han mente bare programvertene i 
‹‹Nyheter på tegnspråk››. 

- Hvis han hadde skrevet at program-
vertene i ‹‹Nyheter på samisk›› er for-
ferdelige fordi de prater samisk og han 
mener at de derfor er dumme, - da 
ville han blitt beskyldt for å diskrimi-
nere samene. 

- Her er det viktig å fokusere på saken, 
ikke journalisten, fordi han har et 
poeng! NRK har en nyhetskodeks, en 
måte å framføre nyhetene på, og det er 
flere av oppleserne av tegnspråknyhe-
tene som ikke har profesjonell avstand 
til det de leser opp. 
- Jeg synes å huske en gang fra min 
barndom da det ikke var pent å bruke 
tegnspråk i det offentlige rom - dette 
kjennes ut som et gammelt spøkelse 
som entrer arenaen igjen. Jeg trodde 
vi var ferdige med slike ting og at 
vi i 2010 opplever tegnspråk som et 
hvilket som helst språk. Jeg opplever 
fremdeles artikkelen som pinlig etter å 
ha finlest den nøye. 
- Jeg synes at vi skal ønske denne 
diskusjonen velkommen selv om man 
skulle være uenig i det Per Fjermeros 
har skrevet. Fjermeros har faktisk kas-
tet en brannfakkel inn på et område 
som er lite omtalt, nemlig tegnspråk-
nyhetenes funksjon. 

- At noen klager på språket til ny-
hetsopplesere er heller ikke noe nytt. 
Denne uken debuterte den første 
dialekttalende nyhetsoppleseren på 
NRK. 
- Jeg synes vi burde telle til ti og ta 
diskusjonen om hvorvidt tegnspråk-
nyhetene burde fortsette slik det er i 
dag, eller om språket skal bli mer likt 
det dagligdagse tegnspråket. 

- Hehehe, stakkars mann, han vet jo 
ingenting! ‹‹Enn så lenge velger jeg å 
tro at det er NRK, ikke meg, det er 
noe i veien med››, skriver han. Han tar 
feil. Det er han det er noe i veien med!
- Jeg har aldri hørt noen snakke 
negativt om tegnspråket i ‹‹Nyheter på 
tegnspråk››, bortsett fra at noen syntes 
enkelte var litt for norskspråklige i 
formen - altså helt det motsatte av det 
som ble kritisert her!
- Min teori her er at vi ser et ut-
spring av den gamle ‹‹skammen over 
tegnspråk››. Som vi vet var det vanlig 
at døve i gamle dager ikke ville bruke 
tegnspråk offentlig, f.eks. ute på gata. 
De skjulte det, fordi hørende syntes 
tegnspråk så ut som noe rart. Tegn-
språk ble sett på noe for mentalt til-
bakestående, ikke et ordentlig språk. 
Mimikk, grimaser osv som gjør at en 
ser rar og dum ut.
- Det er ytringsfrihet her i landet, og 
han har ikke gjort noe ulovlig. Jeg tror 
ikke det lureste er å steine ham, men 
heller å gi ham så gode svar og god 
kritikk at han ser at han kanskje har 
tråkket litt i salaten med denne kom-
mentaren.
- Han kritiserer ikke ‹‹Nyheter på 
tegnspråk›› eller innholdet, han 
kritiserer måten programvertene 
snakker tegnspråk på. Jeg synes en 
debatt rundt dette bør tas, men da 
bør debatten handle om nytten av 5 
minutter med overfladiske nyheter og 
hvilke alternative måter som finnes for 
å formidle nyheter på tegnspråk på.
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Jeg har forstått spørsmålet slik 
at det gjelder hørende med et 
talespråk som morsmål og skal 
derfor prøve å svare på hvorfor 
hørende som lærer tegnspråk i 
voksen alder ser ut til å bli tid-
ligere i stand til å uttrykke seg, 
enn å avlese hva andre sier på 
NTS. Dette er et veldig interes-
sant spørsmål, ikke minst fordi 
man mener at det er omvendt 
for talespråk: lærer man et nytt 
talespråk er det vanligvis i be-
gynnelsen lettere å oppfatte hva 
andre sier enn å uttrykke selv 
hva man mener.
Først må jeg presisere at det tro-
lig ikke finnes forskning på dette 
området. Svaret her er dermed 
ikke noe fasitsvar, heller noen 
tanker jeg har rundt temaet. 
Men de er basert på viten og 
forskning vi har omkring tegn-
språk og talespråk. 

Jeg mener en mulig forklaring 
for at hørende relativt fort lærer 
å uttrykke seg med tegn ligger i 
tegnenes natur. Mange enkelt-
tegn er lette å huske for voksne, 
fordi de ikke er arbitrære, men 
ikoniske, dvs. formen de har 
ikke er tilfeldig, men er en form 
for avbildning av det tegnene re-
fererer til. Det er enklere å huske 
tegnet HUS som har likheter 

med formen til et hus enn det 
tilsvarende franske ordet ‹‹mai-
son›› som også betyr ‹‹hus››, men 
som har en helt tilfeldig form. 

I tillegg er mange tegn basert 
på en grammatikalisert form 
av gester. Gestene – men ikke 
grammatikken – har også 
hørende lært seg når de var barn, 
og de bruker dem ubevisst. Det 
kan dermed være relativt lett for 
norsktalende å huske enkelttegn 
og å bruke dem. 

Men hva er da årsaken til at 
de ikke oppfatter tegnspråk 
like bra? En mulig forklaring 
kan ligge i grammatikken av 
NTS. Det er én ting å lære 
seg enkelttegn fort, men for at 
kommunikasjonen skal fungere 
bra, må man også kunne sette 
dem riktig sammen. Og her 
møter talespråklige en utfor-
dring: norsk tegnspråk ser ut til 
å bruke to hovedmekanismer 
for å danne mening (dette har 
jeg nevnt tidligere i tegnspråk-
bølge 10, 2009). Ved siden 
av å bruke noen av de samme 
mekanismer som norsk talespråk 
har, bruker NTS også ikonisitet 
(som beskrevet i tegnspråkbølge 
5, 2009), dvs. visuelle måter å 
danne mening på.

Det er denne siste delen hørende 
strever med å tilegne seg. De 
kan enkelttegn, men setter dem 
ofte sammen etter et mønster 
som ligner mer på norsk. Dette 
hjelper dem også til å kunne 
uttrykke seg med tegn ganske 
tidlig. Siden norske døve har 
kunnskaper om norsk og er vant 
til å møte hørende som ikke 
behersker tegnspråk så godt, 
samtidig som NTS bruker noen 
av disse strukturene klarer døve 
ofte å forstå denne form for 
tegnbruk. Omvendt er det ikke 
like lett: å forstå et språk som 
setter sammen tegn på en uvant 
måte gjør det vanskelig å forstå, 
selv om man kan en del enkelt-
tegn. 

Den delen av NTS som er basert 
på bildelighet sliter hørende 
derfor ofte med å avlese samtidig 
som tegnspråklige bruker det 
mye. Dermed kan hørende få 
problemer med å avlese tegn-
språk selv om de bruker tegn 
flittig. Eneste måten å løse dette 
på er antakeligvis å generelt bli 
flinkere i tegnspråk. Først når 
man behersker helheten i språket 
blir det lettere å både skravle i 
vei og å oppfatte hva som blir 
sagt. 

Språkspalten Tegnspråkbølgen kommer i hvert blad og 
er skrevet av Sonja Erlenkamp, professor i tegnspråk 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Tegnspråk-
bølgen

Å skravle i vei uten å forstå?
Før jul oppfordret jeg dere lesere om å komme med innspill på hva tegnspråkbølgene skal 
handle om i 2010. Det har kommet inn spørsmål, og gjennom året skal jeg følge opp en 
del av disse. Den første tegnspråkbølgen i 2010 prøver å svare på følgende spørsmål:
Hvorfor lærer man lettere å uttrykke seg på norsk tegnspråk enn å oppfatte hva andre sier?
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En høstdag i fjor stod jeg på en tursti 
og fiklet litt med mp3-spilleren min. 
Jeg har stor glede av musikk, selv om 
jeg selvsagt hører musikken annerledes 
enn hørende. Jeg hadde ikke på meg 
mitt nyopererte CI, og jeg brukte da 
bare èn øreplugg fra mp3-spilleren 
siden jeg er totalt døv på CI-siden når 
apparatet ikke er på. På det andre øret 
har jeg hørselsrest i bassen. Ut av denne 
bass-lyden opplever jeg fortsatt glede 
over noe musikk, hvis jeg bare skrur 
mp3-en på full guffe. 

Jeg står altså og fikler litt med spil-
leren min, og blir plutselig klar over 
at en mann står like ved og prøver å få 
kontakt med meg. Etter blikket hans 
å dømme, kan det se ut som han har 
prøvd en god stund. Jeg tar ut øreplug-
gen og ber ham være så snill å gjenta 
hva han sa. 
‹‹Vet du..mpffh…mmmhmojlmm…
mmmffm æ?››
‹‹Snart halv fire››, svarte jeg. Dette var 
tydeligvis helt feil, så jeg ba ham gjenta 
– hvilket han gjorde. Fortsatt fikk jeg 
det ikke med meg, tross hyperkonsen-
trasjon fra min side. Munnavlesing er 
virkelig ikke alltid noen god metode. 
Mannen begynte å bli irritert og stres-
set. Jeg forklarte at jeg er døv. Ha-
kesleppet hans kunne ikke vært større. 
Blikket hans flakket fra mp3-spilleren 
til meg. Han ble tydelig forvirret, 
mumlet noe for seg selv, og gjentok nok 
en gang spørsmålet sitt. Synlig irritert, 
snakket han nå høyt og sikkert tydelig, 
men jeg har fortsatt et hørselsproblem! 
Det gjorde det ikke det spor lettere for 
meg å oppfatte hva han sa. Lydene var 
like uforståelige, bare høyere. Han ga 
opp, ropte noe, kanskje han kjeftet, 
snudde seg og gikk.

Tilbake stod jeg med mp3-spilleren i 
hånda, lettere oppgitt, men også lat-

termild. For jeg hadde ingen problemer 
med å sette meg inn i mannens situa-
sjon. Han trengte ikke bli så hissig, men 
jeg forstår at det må se paradoksalt ut 
når du står med en mp3-spiller i hånda, 
beveger kroppen i takt med musikken – 
og like etterpå sier at du ikke oppfatter 
hva som blir sagt rett ved siden av deg, 
fordi du er døv! 

Men saken er at det er mange som 
meg. CI-operasjonene gjør at gruppen 
vokser. Mange CI-brukere fungerer 
som tunghørte sies det. Men hva vil det 
si å være tunghørt? Erfaring viser oss at 
mange tunghørte fungerer i praksis som 
sosialt døve. Det er denne kunnskapen 
‹‹mannen i gata››, men også enkelte 
fagmiljøer, ikke helt har fått med seg. 
For min egen del hadde jeg i mange 
år identitet som tunghørt. I takt med 
bedre bevissthet rundt mitt behov for 
tegnspråk, og stadig dårligere hørsel, 
er min identitet endret fra tunghørt til 
døv. Det er min praktiske hørselsfunk-
sjon i kommunikasjon som bestemmer 
hvilken identitet jeg føler er naturlig, 
ikke antall dB hørselstap eller min 
taleoppfattelse i et lydtett rom hos au-
diografen. Noe er feil når jeg opplevde 
det som en lettelse i forhold til omgi-
velsene å gå fra tunghørt til døv. At jeg 
først som erklært døv fikk aksept for at 
jeg trenger tegnspråket. For min egen 
del var jeg glad i lyden jeg hadde, men 
i samhandling med omgivelser var den 
ofte en belastning. Mange tunghørte 
føler seg misforstått av omgivelsene. De 
får liten forståelse for at de ikke hører 
hva som blir sagt rundt dem, eller for at 
de blir utslitt i forsøket på å høre mest 
mulig. De får mistroiske blikk når de 
har liten taleoppfattelse, men stor mu-
sikkglede. De må forholde seg til at om-
givelsene blir irriterte, frustrerte og lei 
av dem – mens de selv konsentrerer seg 
til det umenneskelige for å prøve å høre 

bitte-litte-grann mer, slik at det skal bli 
en smule lettere å gjette seg frem til hva 
som blir sagt. Definisjonsskillet døv 
kontra tunghørt er for mange mer til 
besvær og forvirring enn til nytte. Både 
for personen med hørselstap og for den 
hørende. 

Å være hørende og vurdere hvorvidt 
et menneske med hørselstap trenger 
tegnspråk eller ikke ut fra hørselsstatus, 
er å frarøve dette mennesket sin rett til 
å råde over eget liv. Med dagens mange 
CI-brukere må vi rope høyere enn noen 
gang: Tegnspråk er for alle, uavhengig 
av antall dB. Livet skal leves, ikke bare 
takles!

Hørselshemmet,
hva	så?

Definisjoner til besvær
Anne	Kristine	Grønsund,	blir	
fast	spaltist	i	DT	i	år.	
Sivilstatus:	38	år,	gift,	to	gutter.	
Fødested:	Grimstad.
Utdannet:	Lærerhøyskolen	på	
Notodden,	og	audiopedagog-
utdannelse	fra	ISP,	Universite-
tet	i	Oslo.
Jobb:	Har	jobbet	som	lærer	
både	på	Skådalen	og	Nedre	
Gausen.	De	siste	årene	har	
jeg	jobbet	som	rådgiver/
tegnspråkkonsulent	på	Nedre	
Gausen	og	har	mest	kontakt	
med	foreldre	til	hørselshem-
mede,	men	også	med	lærere	
og	elever.
Hørselsstatus:	Født	tunghørt,	
men	som	godt	voksen	ble	
hørselstapet	større	og	de	siste	
årene	har	jeg	vært	døv.	
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Døve	og	tunghørte	studenter
trenger	tegnspråk!
helge.herland@doveforbundet.no

Flere studenter enn noen gang tidligere tar utdanning ved høgskole og universitet i Oslo. Tol-
kesentralen i Oslo opplyser at de betjener ca 50 studenter med tolking. Sissel Redse Jørgensen 
har i 20 år hatt ansvaret for å tilrettelegge undervisningen for studenter med særskilte behov ved 
Examen Philosophicum, det obligatorisk emne som alle må ta for å oppnå en Bachelorgrad. I 
denne sammenhengen har hun hatt mange døve og tunghørte studenter.

- Min erfaring er at tunghørte har en 
vanskeligere studiesituasjon enn døve. 
Dette handler hovedsakelig om språk 
og kommunikasjonstap. De som er 
tunghørte baserer seg på å høre og å 
munnavlese for å få med seg det som blir 
sagt på forelesningene. Men dette er ikke 
tilstrekkelig. Min opplevelse er at de mis-
ter noe hele tiden – og de vet aldri når 
de mister noe. Det kan være viktige sider 
ved undervisningen som ikke fanges opp: 
resonnementer, generell informasjon 
og ikke minst: medstudentenes dialog 
med hverandre og med lærer. Dette 
gjør læringssituasjonen unødig tung og 
komplisert..
- Men dette er vel også et problem for 
døve?
- Døve studenter møter undervisningen 
med hjelp av tolk, og min erfaring er at 
dette skaper en langt bedre læringssitua-
sjon. Det blir lettere å tilegne seg faget, 

og dermed mestrer man utdanningssitua-
sjonen bedre. 

Jørgensen er utdannet allmennlærer og 
spesialpedagog. Hun har undervist ca.10 
år i skolen, blant annet på Ila skole for 
hørselshemmede, det som nå er overtatt 
av Vetland skole. Hun har magistergra-
den i filosofi og er universitetslektor i 
filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun er 
derfor en fagperson med en kompetanse 
det er vel verdt å lytte til når hun mener 
noe om kompetansesentrene for hørsels-
hemmede.
- Kompetansesentrene melder om at det 
nå blir flere klasser på døveskolene der 
tegnspråk ikke er førstespråk. Politikken 
i dag er at alle med CI også skal ha norsk 
som førstespråk. Rapportene om CI-
opererte forteller at de ikke har normal 
hørsel og normal språkutvikling. I beste 
fall vil et barn som har fått implantat like 

etter fødselen fungere som tunghørt.
- Du mener de vil tape på dette hvis de 
skal begynne å studere?
- Ja, i lys av den erfaringen vi har gjort 
ved Universitetet i Oslo, kan vi si at 
samfunnet er i ferd med å lage en gruppe 
mennesker som får det unødvendig 
vanskelig i forhold til undervisning og 
læring generelt – og til høyere utdanning 
spesielt.

Jørgensen mener at dette kunne vært 
unngått dersom de i tillegg til CI også 
hadde fått tegnspråk som første språk. 
Det som kjennetegner et førstespråk er 
at det er knyttet til følelser, identitet og 
personlighet i en langt sterkere grad enn 
pedagogisk tilegnede språk. Et pedago-
gisk tillært språk er ikke internalisert og 
dermed så fullverdig som førstespråket er 
det, påpeker hun.

- Utviklingen er uheldig og bekymrings-
full. Kunnskap og utdanning er et gode 
for samfunnet - og selvsagt for individet. 
Den politikken som fratar døve tegn-
språk som førstespråk, undergraver der-
med viktige samfunnsmessige ressurser, 
avslutter Sissel Redse Jørgensen.  

Sissel Redse Jørgensen

UiO

Illustrasjonsbildet. Det er nyttig å bruke tegnspråktolk på forelesningene.
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Skileker på Ål
Norges Døveforbund Ungdom og 
Ål Folkehøyskole og kurssenter 
for døve tilbyr årets beste skileker 
helgen 19 - 21.mars.
Barn og unge i alderen 10- 15 år 
er invitert til Ål for å nyte snø og 
ski. Du kan velge mellom slalåm, 
snowboard og langrenn. Det vil 
bli arrangert små konkurranser i 
løpet av dagene. På kvelden drar 
vi kanskje ut og aker, eller har un-
derholdning i peisestua. Det hele 
koster bare kr. 300, reise inklusiv. 
Dersom du vil delta må du fylle 
ut påmeldingsskjema (se www.
deafnet.no) og sende det på e-post 
til: maria.andersen@doveforbun-
det.no eller i posten til: Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 0159 
Oslo. Merk konvolutten: «Skile-
ker». Påmeldingsfrist: 1. mars

Deafhood seminar 
for deg mellom 18-30 arrangerer 
NDFU seminar om Deafhood 
helgen 11. - 13. juni 2010 på Ål. 
Tema som kommer til å bli tatt 
opp: Deafhood, deaf awarness og 
deaf power, hva er forskjellen? Pris 
for helgen inkluderer reise: kr. 
400. Påmeldingsfrist: 1. juni. 

Norsk barne- og juniorleir 
på Ål 
for barn og juniorer 7 - 17 år vil 
bli holdt i uke 25, mandag 21. til 
lørdag 26. juni. Påmeldingsfrist: 

10. mai. Pris kr. 2500 som inklu-
derer opphold og aktiviteter. Her 
er det plass til 50 deltakere. 

Nordisk juniorleir i Island 
13-17 år (datoen er ikke bestemt) 
med plass til 10 deltakere fra 
Norge.

Nordisk Ungdomsleir 
for 18-30 år i Västanviks 
folkhögskola, Leksand, Sverige, 
5. - 11. juli. Påmeldingsfrist: 
22. mars. Pris: kr. 3600. Mer 
informasjon: http://nul2010.
wordpress.com/ Her kan det delta 
20 ungdom fra Norge. Dersom 
andre land sender færre deltakere 
kan vi muligens øke antall norske 
deltakere.. 

EUDY barneleir
for barn i alderen 7 - 13 år. I Sy-
caruse i Italia, 23. -  31. juli. Mer 
informasjon kommer. Påmelding 
innen 1. april. Det er kun 4 plas-
ser.

EUDY ungdomsleir
for 18-30 år. I Sveits, 7. - 18. juli 
Mer informasjon kommer. Påmel-
ding innen 22. mars og kun plass 
til 4 deltakere.

World Deaf Laser Party
Glenn Cooper (bildet) sammen 
med Roy Eriksen og Truls S. Yg-
geseth står bak Twod events som 

inviterer til internasjonalt laser 
party i Kristiansand helgen 6. – 
8. august.
Stedet er Odderøya Amfi, samme 
sted som den kjente Ouartfestiva-
len arrangeres. Dette er et tilbud 
til alle ungdommer over 18 år, 
både døve, tunghørte og hørende, 
bare de kan tegnspråk eller har 
venner som kan tegnspråk.
- Det deltar artister fra USA, Eng-
land, Frankrike og fra Finland 
kommer Signmark. Alle disse 
bandene har tegnspråkartister 
– men det blir også grupper av 
hørende som blir tolket til tegn-
språk, forteller Glenn Cooper.
Arrangørene håper på flere tusen 
deltakere, og allerede nå har 600 
meldt seg på. Se mer informa-
sjon på http://www.twod.no/nb/
events/wdlp

Finn en leir 
som passer for deg!

WFDYS leir for barn
i alderen 10-12 år i Venezuela 1.- 8. 
august 2010. Dere kan sjekke ut denne 
leiren på www.wfdys.org/camp2010/  
Påmelding innen 22. mars og kun 
2 deltakere kommer med på denne 
leiren.
Alle påmeldinger til Maria Andersen: 
maria.andersen@doveforbundet.no 
påmeldingsskjema vil bli lagt ut fortlø-
pende på www.deafnet.no. 
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SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

Futsalmersterskapet er altså innefotball, 
og er det største idrettsarrangementet for 
døve i Norge, kanskje også i Norden? 18 
lag og over 200 aktive spilte 43 kam-
per på de tre banene i Ekeberghallen. 
Arrangørene Oslo Døves Sportsklubb 
gjennomførte mesterskapet på en suveren 
måte. Med Jon Vik i spissen var alt gjen-
nomtenkt og tilrettelagt på beste måte. 
Hvilke andre døveidrettslag kan stille 
med en sterkere funksjonærgruppe enn 
Oslo? Se på bildet noen av de mange 
sterke kreftene som jobbet dugnad for at 
alt skulle klaffe så perfekt. Vi gir gullme-
dalje til arrangørstaben.

Trondheim er fortsatt best
Ingen truer Trondheim sin posisjon blant 
kvinnene. Det deltok 6 lag, og vi merket 
oss at Bergen for første gang ikke klarte 
å stille lag. Alle møtte hverandre i serie, 
slik at det ble fem kamper på hvert lag. I 
siste kampen var hjemmelaget Oslo satt 
opp mot favoritten Trondheim. Det var 
et godt oppsett, for begge lagene gikk 
ubeseiret gjennom kampene sine. Den 
siste kampen ville avgjøre om Oslo ende-

lig kunne slå de seiersvante trønderne.
Trondheim tok initiativet fra start, Oslo 
hadde nok med å forsvare seg. Allerede 
etter 5 minutter skåret Silje Skårvold 
etter nydelig pasning fra Unni Helland. 
Oslo ble for upresis i pasningsspillet og 

kom seg sjelden over på Trondheims 
banehalvdel. Etter 17 minutter nettet den 
gamle målsniken Tone Rørstad, før Skår-
vold la på både til 3 – 0 og 4 – 0. Helt på 
slutten reduserte Ina D. Røine til 1 – 4 
som også ble sluttresultatet. Røine spilte 
med baby i magen, hun har fødselster-
min i juni!
På Trondheim var det veteranene og 
mammaene Lene Rørstad Røyseth, Tone 
Rørstad (ja, de er søstre) og Sissel Halle 
som valset over motstanderne. Men alle 
best blant trønderne var Unni Helland 
og Silje Skårvold. Laget har et pasnings-
spill, spilleforståelse og bevegelse som få 
andre kvinnelag.

Men Oslo er blitt bedre, men spilte de 
kanskje litt for feigt? Var de redde for å ta 
sjanser fremover på banen – eller var det 
rett og slett trønderne som nektet dem å 
komme inn i kampen. Det er urettferdig 
å trekke fram spillere på Oslo, de har 
mange unge og lovende spillere, allerede 
neste år bør de kunne gi Trondheim 
skikkelig kamp. Og neste års mesterskap 
går i Bergen.

Bergen og Trondheim er best
Bergen gikk noe overraskende til topps i herreklassen, mens Trondheim som ventet vant kvin-
neklassen ved døvemesterskapet i futsal i Oslo 6. og 7. februar.

Arrangørstaben.

Trondheims vinnerlag, foran fra venstre Tone Rørvik, Silje Skårvold, Cecilie Korshavn, Lene Rør-
stad Røyseth og Sivan Hamalaw. Bak fra venstre: Sissel Halle, Unni Helland, Andrea Hellegjerde, 
Ingvild Skjong og Lisa Johannessen.
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Holtan tok bronse og på de neste plassene 
fulgte Stavanger, Ål og Oslo B.

Overraskelser blant herrelagene
12 herrelag var på plass i Ekeberghal-
len. Vertskapet stilte selv med 4 lag: 
Oslo A, Oslo B, Oslo Oldboys og Oslo 
Youngboys. To av Oslo-lagene kom seg 
til kvartfinalen, Oslo A og Oslo Old-
boys, og nå må ingen tro at oldboys er 
et gamlehjem! Nei, dette er godt trente 
gutter i alderen pluss, minus førti, som 
kan sin fotball ABC. Men i kvartfinalene 
røk begge Oslolagene ut, det har vel aldri 
hendt før i et døvemesterskap. Det ble 
altså skrevet historie i futsalmesterskapet.
Oslo Oldboys tapte 2 – 3 for et innsats-
fylt og godt lag fra Hamar etter ekstra-
omgang. Hamar med Tore Granum som 
innpisker imponerte. Han skåret selv ett 
av målene, mens Jonny Thoresen ordnet 
de to andre. Kjempestemning i Hamar-
leiren som aldri tidligere har spilt seg 
fram til en semifinale.

Oslo A tapte 1 – 2 for Stavanger. All 
ære til siddisene, de jobbet og slet i 30 
minutter og kunne juble for å sette store-
bror Oslo utenfor, og det på Oslos egen 
hjemmebane. Så får hovedstadsspillerne 
gå i seg selv når det gjelder innstilling og 
forberedelser til kampene. Det er ikke 
nok å ta på seg Oslodrakten og tror at 
poengene kommer av seg selv. Alle lagene 
vil slå Oslo, slik har det alltid vært og slik 
vil det alltid bli. Da gjelder det å være 
skjerpet. 

Dermed var det klart for semifinaler mel-
lom Bergen A – Stavanger og Trondheim 
A – Hamar.  Bergen A og Stavanger 
spilte mot hverandre også i innledende 
pulje og burde ikke kunne møte hveran-
dre igjen før i finalen om kampoppsettet 
hadde vært riktig. I innledende kamp 
vant bergenserne 1 – 0 etter kjempespill 
av målvakten Knut Haave. I semifina-
len gikk det enda bedre for guttene fra 
Bergen, de vant 4 – 2. 

Den andre semifinalen ble svært spen-
nende, men Trondheim A vant til slutt 
3 – 2 mot hedmarkingene. 

Finale Bergen A – Trondheim A
Finalen startet med ensidig press fra 
Trondheim A mot bergensmålet. Anført 
av Marius Grønnvold, Marius Garstad 
og Tarjei Roald Bern var de helt overle-
gen i banespillet. Ja, det gikk faktisk 15 
minutter før vi noterte det første skuddet 
på Trondheimsmålvakten. Derfor var det 
fullt fortjent at Tom Inge Ovesen gjorde 
1 – 0 for Trondheim. Bergen tok timeout 
og ble tydeligvis enige om å våge litt mer 
fremover på banen. Etter 20 minutter 
kunne Espen Rosvold utligne til 1 – 1. 
Ja, det er av sine egne man skal få det – 
Rosvold er trønder bosatt i Bergen.
Kampen er preget av stor innsats, men 
dårlig pasningskvalitet. Flere spillerne 
virker slitne etter de mange kampene på 
to dager. Det blir derfor ingen finale med 
champagnefotball, men begge lag jobber 
hardt for å vinne. Det betyr fortsatt mye 
å bli døvemester i futsal.  Trondheims 
Marius Garstad har to frispark som smel-
ler i stangen, det ene attpå til på innsi-
den av stangen og ut igjen. Litt heldig 
for Bergen da at Marius Anda skårer 
seiersmålet fem minutter før full tid. Og 
full tid er 30 minutter. 
Bergenslaget har en herlig evne til å 
jobbe for hverandre fra start til slutt, de 
var skikkelige arbeidshester. At det ble 
den største arbeidshesten av alle, Marius 
Anda som avgjorde kampen var derfor 
bare naturlig. Anda løper som en propell 
i alle kamper, han har alltid topp innsats, 

Stor jubel blant Hamarspillerne etter at semifinaleplassen er sikret.

Bergen sitt gull-lag, liggende foran Jose Oriola, foran fra venstre: Øyvind Rød, Øyvind Madsen, 
Knut Einar Haave og Marius Anda. Bak fra venstre: Frank Høgelid, Espen Rosvold, Stian Ham-
mersland, Marius Hansen og klubbleder Gunnar Hansen.
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Silje Skårvold, Trondheim og Magnus Tor-
gersen, Stavanger ble kåret til mesterskapets 
beste spillere. Skårvold var også toppskårer 
blant jentene med 11 fulltreffere. Toppskårer i 
herreklassen ble Kjetil Skarpeid, Oslo Oldboys 
med 9 blinker.

han takler, slår pasninger, dirigerer 
medspillerne og er en type lagspiller som 
alle trenere drømmer om å ha på laget, 
og som motspillere skyr som pesten. Da 
er det gøy når en slik spiller får betalt 
for innsatsen med å skåre vinner målet i 
finalen.
Trondheim var kanskje litte grann bedre 
enn bergenserne i banespillet, men de 
hadde ikke den nødvendige flaksen, for 
i jevne kamper er man avhengig av litt 
flaks også – man trenger stang inn og 
ikke stang ut!
I bronsefinalen vant Stavanger 6 – 1 mot 
Hamar som var helt tømt for krefter. 
Alle resultatene og tabellene finner du på 
www.deafnet.no

Det var flere hundre tilskuere på tribunen under finalekampen.

På tribunen: Noen kjenner kanskje igjen gamle stjerner i døveidretten, fra venstre Odd Landeha-
gen, Knut Bjarne Kjøde, Brynjulf Dammen og Kjell Nystedt.

Hamarsupporterne opplevde sitt beste mesterskap gjennom tidene.

Marius Anda med vinnerpokalen til Bergen.
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Fortsatt 11-er fortball for herrer
helge.herland@doveforbundet.no

På ledermøte i tilknytning til døvemesterskapet i futsal ble det bestemt at man skal fortsette med 
11-er fotball for menn i fotball.

Flere klubber har påpekt at de har pro-
blemer med å stille mange nok spillere 
til 11-er fotball ved døvemesterskapene, 
og ville heller innføre 7-er fotball, slik 
kvinnene for lengst har gjort. Men argu-
mentene imot veide så tungt at ledermøte 
etter hvert enstemmig gikk for å fortsette 
med 11-fotball. Fordi, det er 11-fotball 
man konkurrerer i ved internasjonal dø-
vefotball, lagene må jobbe mer energisk 
med å få flere spillere på banen – i tillegg 
er det allerede åpnet for samarbeid mel-
lom to klubber ved døvemesterskapene.
Døvefotballutvalget mangler fremdeles 
to medlemmer, se på bildet, det er to 
tomme stoler. Hvem vil gå inn å gjøre 
en jobb sammen med de tre i utvalget, 
fra venstre Olgeir Hartveit, John Erik 
Johannessen (leder) og Thorstein Bernås. 
Det er spesielt i arbeidet med de yngre det trengs flere krefter 
til, for eksempel for å planlegge fotball-leirer, deltakelse i 
Norway Cup osv. Men det er også behov for en oppmann for 
herrelandslaget i fotball. Interesserte må kontakte John Erik!
Det blir fortsatt døvelandslag. Norge har påmeldt både 
kvinne- og herrelag til VM i futsal i Sveits 5. – 15. novem-
ber. Foreløpig er det påmeldt 14 kvinnelag og 27 herrelag. 
Men pengene for deltakelsen må skaffes på andre måter enn 
gjennom Norges Fotballforbund. De holder fast på prinsip-
pet om at de ikke vil støtte egne landslag for døve. Derfor 
har døvefotballutvalget søkt til mange andre instanser etter 
penger, og spillerne må som vanlig regne med å betale en drøy 
egenandel.
Kvinnelandslaget har ansatt ny trener. Det er Jan Lervåg 
fra Gauldal. Herrelandslaget har annonsert etter trener og 
fått 7 interesserte og vil intervjue de som er mest aktuell for 
oppgaven. 
Futsalmesterskapene de neste årene er allerede fordelt, neste år 
blir Bergen arrangør, i 2012 er det Hamar og i 2013 Sta-
vanger. Det er ikke samme interessen for å arrangere døve-
mesterskapene i fotball. I september i år blir det mesterskap 
i Trondheim, men fremdeles er det ingen klubber som har 
meldt seg som vertskap i 2011 og 2012.
En artig problemstilling kom opp på ledermøte. Et av kvin-
nelagene ved futsalmesterskapet har hentet inn to danske spil-
lere. Ingen regler forbyr dette. Så i praksis kan for eksempel 
Bergen Døves Idrettsklubb, som ikke klarte å stille kvinnelag 
ved årets mesterskap, hentet inn noen dansker, svensker og 
tyskere for å stille lag. Men ønsker døvefotballen en slik utvik-
ling? Eller vil de heller dyrke fram gode norske spillere?
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Rycon søker tegnspråktolker

arbeidsplasser hvor det jobber døve, døvblinde og hørende: 
Signos hovedkontor, Conrad Svendsens Senter, Skullerud 
Voksenopplæringssenter og Rycon AS.

Hynne, avdelingsleder Tolkeavdelingen Rycon, tlf: 99090407, 

postboks 118, Manglerud, 0612 Oslo

Vi skaper arbeidsglede!

Prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for 2011
Norges Døveforbund (NDF) er en interes-
sepolitisk organisasjon der målet er å oppnå 
bedring av livsstandard, levekår, og full 
samfunnsmessig likestilling for den enkelte 
døve og tunghørte.

NDF ønsker derfor å stimulere til prosjekter 
innen kunnskapsutvikling og andre aktiviteter 
som kan bidra til å nå målene.

NDF er søkerorganisasjon til Stiftelsen Helse 
og Rehabilitering. Vi ønsker å oppnå kontakt 
med instanser og enkeltpersoner som har 
ideer til prosjekter som kan bidra til å nå 
forbundets målsetninger. 

Man kan søke om midler innen følgende 
formål (hentet fra Helse og Rehabilitering):

- Fysisk og psykisk helse
- Forebyggende arbeid
- Forskning innenfor disse formålene

Helse og Rehabilitering helseforståelse inne-
bærer at stiftelsen støtter tiltak og prosjek-
ter som fremmer fysisk og psykisk helse, 
mestring og livskvalitet. Man kan søke innen 
rehabilitering, forebygging og forskning. For 
mer informasjon om Helse og Rehabilitering: 
www.helseogrehab.no 

NDF ønsker å gjennomføre prosjekter på 
følgende områder:

- Tegnspråk
- Interessepolitikk
- Arbeidsliv
- Brukermedvirkning
- Informasjon
- Tilgjengelighet
- Dagsaktuelle behov (ad – hoc)

Det er først i de siste 10 – 15 årene at 
tegnspråket og døves kultur har fått aksept i 
samfunnet. 

Men det er fortsatt store mangler i kunnskap 
om tegnspråk, samt hvilke barrierer døve og 
tunghørte møter på i de ulike samfunnsare-
naene.
Vi ønsker å initiere og samarbeide om pro-
sjekter som kan løse disse utfordringene.

For mer informasjon om retningslinjer og 
frister: www.deafnet.no eller 
kontakt prosjektkoordinator ved 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 
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