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Tre skuffelser:
•	 Ny	giv-komiteen	har	arbeidet	fra	det	forrige	
landsmøtet for tre år siden for å modernisere orga-
nisasjonen. Komiteen har vært bredt sammensatt av 
deltakere fra flere foreninger og fremdriften i arbeidet 
deres har vært presentert på tidligere landsråd og i 
ulike debattkvelder. Da er det dumt at man først 
ved landsmøtet tar kraftig avstand mot de forslagene 
komiteen kommer med. Hvorfor har ikke foreningene 
vært på banen lenge før?

•	 Lovkomiteens	forslag	til	nye	og	
oppdaterte lover som i Tromsø ble 
utsatt i 3 år fordi landsmøtet mente 
forslaget var for dårlig gjennom-
arbeidet. Det er greit nok at dagens 
lover trenger fornying, men det nye 
forslaget til lover må forankres i 
den virkeligheten NDF skal drives 
i. Vi er et lite forbund med 2.300 
medlemmer og kan ikke uten videre kopiere lover fra 
organisasjoner som er ti ganger større enn oss.

•	 Valgkomiteen	som	har	hatt	tre	år	på	seg	for	å	finne	
det beste styret for NDF. De klarer likevel ikke å pre-
sentere sitt styreforslag slik at det kan offentliggjøres 
i DT før valget, slik at kandidatene kan bli presentert 
og fortalt hva de står for. Heller ikke klarer komiteen 
å legge fram et fullt styreforslag. Det var også vanske-
lig	å	få	øye	på	en	styreprofil	som	speiler	fremtiden	i	
NDF. Valgkomiteen klaget på få innspill fra foren-
ingene, men det er en valgkomiteens privilegium og 
oppgave	selv	å	finne	fram	til	de	beste	kandidatene.	
Derfor er valgkomiteen en så viktig komite.

Kritisk	blikk	på	landsmøte

Tre gleder:
•	 Landsmøtet	ga	NDF	økonomisk	albuerom	ved	at	
mer av de innkomne gavepengene skal bli i forbundet, 
og ikke som før deles likt mellom forbund og forenin-
ger. Alle forstår at med et inntektstap de siste årene på 
2 – 3 millioner kroner som følge av mindre statstil-
skudd og bortfall av spilleautomatinntekter trenger 
NDF mer enn tidligere også å kunne nytte andre 
inntekter til driften. Det er naivt å tro at vi kan drive 
forbundet bare gjennom tilskuddet fra staten

•	Handlingsplanen	for	de	neste	åre-
ne er både spennende og realistisk. 
Landsmøtet	har	forstått	at	man	må	
avgrense hva det med dagens ressur-
ser er mulig å gjennomføre. Derfor 
mener vi det er fornuftig å prioritere 
arbeidet innenfor tre hovedutvalg: 
Rettighet- og tilgjengelighet, kultur 
og organisasjon.

•	 Det	var	flere	ungdommer	på	landsmøtet	enn	noen	
gang tidligere og de markerte seg sterkt på talerstolen, 
det lover godt for fremtiden.

Landsmøtet	har	gitt	klare	signaler	til	forbundsstyret	
og administrasjonen, som i august møtes til et viktig 
strategimøte, for hvordan det fremtidige arbeidet skal 
prioriteres. Men før det trenger vi alle å samle nye 
krefter, derfor ønsker vi alle tillitsvalgte og bladets 
lesere en god sommer. 

Neste DT kommer 15. august.

Som ved alle lands-
møter opplevde vi både 
skuffelser og gleder.

Helge	Herland
redaktør

Landsmøtet	i	Tromsø	er	gjennomført.	Det	er	NDFs	viktigste	møte,	som	både	skal	
 evaluere det arbeidet som er gjort og inspirere til ny innsats de kommende årene. 
Som ved alle landsmøter opplevde vi både skuffelser og gleder.
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Lærerseminar
helge.herland@doveforbundet.no

Tospråklig	undervisning
Handberg, som var en av foreleserne på 
fagseminaret, er en av pedagogene bak 
undervisningsplanen	L97,	som	sier	føl-
gende om funksjonell tospråklighet:
- Elevene skal kunne begge språk så 
godt at de ikke bare kan fungere ut fra 
sine forutsetninger, men at de også kan 
benytte begge språk som redskap for 
læring.

Hun understreket at språkene til sammen 
skal kunne tjene ulike kommunikative 
formål, være redskap for tekning og 
læring og gi opplevelse av tilhørighet 
og	identitet.	Lærernes	kunnskaper	i	
tegnspråk fra barnehage til videregående 
skole er avgjørende for å kunne formidle 

kunnskap til barna på den mest effektive 
måten, fremholdt hun.
- Hvis barna ikke lærer et godt tegnspråk 
kan ikke språket utvikle seg. Det ser vi i 
døvemiljøet når vi har debatter, mange 
har ikke et godt nok språk til å skape de 
gode debattene, til å kunne argumentere 
– det blir ofte overfladiske vendinger 
uten forankring i kunnskaper. Mange 
har mistet for mye av samfunnskunn-
skapen på veien gjennom skolesystemet, 
påstod Handberg.

Hun reiste også spørsmål om hvem som 
skal undervise barna i norsk. Hørende 
lærere har sjelden et godt nok tegnspråk, 
mens døve lærere ofte har for dårlige 
norsk kunnskaper. Handberg mener vi 

skal kunne kreve mer av døve lærere som 
underviser i norsk, de skal være gode 
eksempler for sine elever. Hva betyr det å 
beherske et språk, spurte hun og ga selv 
svaret.

- På nivå 1, det jeg vil kalle turistnivået 
er det nok om å kunne ordene for wc, 
kaffe, mat, drikke osv. Nivå 2 kaller jeg 
ordentlig kommunikasjon, det er nivået 
jeg forventer at hørende foreldre til døve 
barn behersker i kommunikasjonen med 
barna. På nivå 3 skal språklærerne i et 
fag være. Det er en selvfølge at en lærer 
som underviser i engelsk også kan lese en 
fagbok på engelsk. Hvorfor skal kravene 
til lærere som underviser døve være la-
vere?	Lærerne	må	ha	et	språklig	nivå	der	

Faglig	seminar	for	døve	lærere
En svakhet med tospråklighetsmodellen norsk tegnspråk og norsk er at vi ikke kan bevise to-
språklighetens fordeler, sa Tone-Britt Handberg blant annet ved NDF fagseminar i Oslo for 
døve lærere som jobber i førskole, grunnskole, videregående skole og med voksenopplæring. 
Nesten 50 lærere var samlet til to dagers seminaret.

Nesten 50 døve lærere var samlet til fagseminar i Oslo.
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de kan forklare og utdype ulike temaer 
uten språklige hindringer, sa blant annet 
Tone-Britt Handberg i sin inspirerende 
forelesning. En forelesning som utløste 
en ivrig diskusjon blant lærerne. Vi kan 
bare gjengi noen av kommentarene som 
fremkom:

- Det er et stort problem at elevene i 
skolen har så ulikt nivå i tegnspråk.

- Skolene bør bruke en døv og en høren-
de lærer sammen i norskundervisningen.

- Målet er tospråklig undervisning, men i 
begynnelsen	må	vi	finne	oss	i	å	kompro-
misse, vi må bygge tillit til både elever og 
foreldre – mange er skeptisk til for mye 
bruk av tegnspråk i undervisningen.

- Kanskje bør man i en periode ta en 
gruppe elever ut av klassen og gi dem 
intensiv tegnspråkundervisning?

- Det er viktig å gi hørende foreldre til 
døve barn gode holdninger om tegnspråk 
før barna begynner på skolen. 

- Slike holdninger er lettere å skape om 
foreldrene får møte døve lærere så tidlig 
som mulig, hvorfor er det for eksempel 
bare hørende lærere i Statpeds ‹‹straks-
team›› som gir råd til foreldrene? Hvorfor 
er Statped så redd for at foreldrene får 
møte voksne døve, det vil jo automatisk 
smitte over på foreldrenes holdninger.

- Hørende lærere i ‹‹straksteamene›› og 
hørende leger er de som gir informasjon 
til foreldrene i dag, men vi som selv er 
døve og tunghørte vet jo mye bedre hva 
oppvekst og læring med dårlig hørsel 
dreier seg om.

-	Lærere	med	20	–	30	vekttall	i	tegnspråk	
kan jo aldri bli språkmodeller i tegn-
språk.

- Det er viktig med mer forskning i to-
språkligheten norsk tegnspråk og norsk.

- Tone-Britt snakket om tre språklige 
nivåer, all for mange lærere er på turist-
nivået.

- Vi må ha høye forventninger til kom-
petansen hos elevene, i dag er det ofte 

motsatt: lave forventninger gir dårlige 
resultater.

Et forsøk på å oppsummere debatten ga 
disse	fire	punktene:
1: Døve må inn i ‹‹straksteamene›› til 

Statped.
2: Døve lærere må bruke Utdanningsfor-

bundet mer aktivt for å skape en bedre 
tospråklig skole. NDF må kjempe for 
barnas situasjon i skolen.

3: § 2.6 i skoleloven brytes hver dag, 
dette må løftes fram i offentligheten.

4: Tross alt: verden går fremover, det 
blir bedre og bedre, men mange døve 
og tunghørte elever har det ikke bra i 
skolen, det må vi gjøre noe med.

Lærere på skolebenken med et brennende ønske om at undervisningen av døve og tunghørte barn 
kan løftes gjennom god tospråklig undervisning.

Andre	forelesninger.
De andre forelesningene på seminaret 
var av Odd-Inge Schrøder om ‹‹Døve 
lærere før og nå, et historisk perspek-
tiv››, Berglind Stefansdottir om ‹‹Den 
døve lederen og de døve ansatte i skolen, 
hvem er de?››, Britt Jøsang om ‹‹Hvordan 
stimulere døve barn til å lese og skrive››, 
som	er	hennes	masteroppgave.	Også	fire	
andre mastergradsstudenter la fram sine 
konklusjoner innenfor ulike områder av 
tegnspråk, det var Bogumila Schrøder, 
Beata	Slowikowska,	Hege	Lønning	og	
Sonja Myhre Holten. Døves Tidsskrift 
håper å få komme tilbake med omtale av 
de ulike masteroppgavene senere.
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Likemannskurs	for	seniorer

Fra omvisningen på CSS, i bakgrunnen litt av utsikten over Oslofjorden.

Leder i NDFs seniorpolitiske utvalg Svein 
Sundkvist takker en fantastisk foreleser, Lise 
Øverland fra Nasjonalt senter for aldring og 
helse.

Seniorene	ønsker	flere	kurs	på	Ål
helge.herland@doveforbundet.no

Seniorer ønsker seg flere kurs ved Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Aktuelle tema kan 
være forberedelse til pensjonsalderen, de nye pensjonsreglene, arveregler, gymnastikk, svøm-
ming, turer i naturen osv. Dette fremkom på NDFs likemannskurs for seniorer 6. – 8. mai i 
Oslo

Bedre	informasjon
De 17 seniorrepresentantene fra 9 
døveforeninger hadde også flere ønsker 
til NDF. Mange på seminaret krever at 
NDFs seniorpolitiske utvalg får en brede-
re sammensetning enn bare representan-
ter fra Osloområdet. Kan seniorgruppene 
komme med en innstilling til forbunds-
styret om hvem som bør sitte i utvalget 
og på den måten få en mer demokratisk 
ordning enn dagens der forbundsstyret 
selv utnevner medlemmene? 
Deltakerne mener også at det er behov for 
å klargjøre hva som ligger i endringen av 
seniorutvalg til seniorpolitisk utvalg – hva 
betyr det at ordet politisk er kommet med? 

Hva skal utvalget gjøre? Hvordan skal de 
arbeide? Hvordan skal kontakten mellom 
utvalget sentralt og seniorgruppene lokalt 
fungere? Kan informasjonen til seniorene 
gjøres bedre? Noen ønsker seg tilbake 
til det gamle sirkulæresystemet i NDF.  
Noen minner om at eldre ikke så lett har 
tilgang til nettbasert informasjon.

Seniorpolitisk utvalg bør ses i sammen-
heng med organisasjonsutviklingsar-
beidet i NDF, bør vi fortsatt ha et eget 
utvalg for seniorer eller bør arbeidet 
inkluderes i de andre utvalgene som for-
bundet har, spurte konstituert generalse-
kretær Sissel Gjøen.
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Rekrutting
Hvordan skal man gjøre seniorgruppene 
så attraktive at flere kommer til møtene 
og arrangementene? Flere deltakere pekte 
på at det er viktig å få til et samarbeid 
med andre, slik at tilbud til seniorer ikke 
kolliderer med hverandre – for eksem-
pel samarbeid med døves menigheters 
møter og tilbud. Gruppene bør også 
åpne for medlemmer som er yngre enn 
67 år. Programmet på treffene kan også 
inneholde noe mer enn å drikke kaffe og 
ha lotteri, det må være plass til foredrag 
og hjernetrim. Kanskje kan NDF prøve å 
tilby foredragsturneer av flinke forelesere 
til alle gruppene? 

Fellesreiser	til	utlandet?
Det er et marked blant døve for fellesrei-
ser til utlandet, men kanskje er det mest 
hensiktsmessig og satse på bussturer, der 
man kjører fra dør til dør. Representan-
ten fra Bergen Døvesenter fortalte om en 
nylig avholdt tur til Polen med fly for 42 
deltakere, men der flyselskapet plutselig 
kom fram med en regel om at de bare 
kunne fly med 24 funksjonshemmede i 
samme fly. Hvordan få bort en slik regel 
som tydeligvis er myntet på bevegelses-
hemmede, og ikke med døve som reiser 
på fellesreise med egne tolker. NDF må 
også fortsette å presse på for at tolking på 
utenlandsreiser dekkes på samme måte 
som tolking i Norge, sa likemennene for 
NDFs eldste medlemmer.

Kulturtreff	for	seniorer
Et flertall av seminardeltakerne ønsker 
egne kulturtreff for seniorer, kanskje an-
nethvert år? Kanskje slik at de alternerer 
med Døves Kulturdager? Seminaret 
ønsker at Trondheim Døveforening blir 
verter for kulturtreff for seniorer i mai 
2011. Døves Kulturdager blir for urolige 
for mange eldre. Det er om høsten og i 
mørketiden da mange eldre kvier seg for 
å reise. Det er også dyrt å dra til kultur-
dagene. Videre påpekte seniorene at det 
er for tett program ved kulturdagene, ved 
kulturtreffene har man mer fritid og tid 
til felles prat. Eldre vil ha noe mer enn 
det som skjer inne i en kultursal, de vil 
ut på tur også, er budskapet fra likemen-
nene for seniorer. 

Flott	faglig	del
I tillegg til diskusjonene rundt organi-

Noen av deltakerne under forelesningen, fra venstre Leif Gunnar Kvernberg, Kjell Nilsen, Erna 
Haugan Nilsen, Karin Tanø, Erling Buanes, Svein Ingar Fredriksen og Rune Adde.

Innimellom forelesningene var det trim!

sering av seniorarbeidet ble det tid til 
omvisning på Conrad Svendsen Senter 
(CSS) på Nordstrand. Et fantastisk sen-
ter som gir et godt tilbud til de som tren-
ger det, og som vel må ha beliggenhet på 
en av Oslos beste utsiktstomter. Heldige 
er de som får bo i det rike tegnspråkmil-
jøet i de flotte omgivelsene på CSS.
Ellers var det toppforelesninger på 
seminaret,	først	av	Lise	Øverland	fra	
Nasjonalt senter for aldring og helse. 
Hun fortalte om hva demens er, om 
årsaker og ulike demenssykdommer og 
konsekvenser for den som rammes og 
for pårørende. Sjelden har vi opplevd en 
foreleser som presenterer stoffet på en 
så lettfattelig og interessant måte. Hun 
hadde forsamlingen i sin hule hånd. Noe 
hjalp det nok at hun hadde kunnskap om 
døve og døvblinde fra en ansettelsespe-
riode i Signo, Andebu. 
Så mange som 70.000 er rammet av 
demens i Norge, og selv om det forskes 
på sykdommen i mange land er det lite 
oppløftende	nytt	å	fortelle,	sa	Øverland.	
Hun regner med at ca 60 døve i Norge 
har demens. Hun beroliget alle med å 
fortelle at hukommelsen kan svikte alle, 

men at demens er noe mer enn det. De-
mens er en sykdom i hjernen som fører 
til svikt i hukommelse, oppmerksomhet, 
læring og kommunikasjon. Svikt i evnen 
til å klare seg i dagliglivet, vaske og stelle 
seg, handle, gjøre rent eller man glem-
mer å spise. Man kan få endret atferd, 
bli lettere sint, trist og vil ikke være med 
i sosiale aktiviteter. Så fortalte hun om 
hvordan pasienter blir utredet, testet, om 
de ulike typene av demens, hvordan man 
kan møte demenssykdommen både som 
pasient og pårørende, medisinsk behand-
ling og mye, mye mer. Vi skulle så gjerne 
ønske	at	alle	kunne	få	oppleve	Lise	Øver-
land på talerstolen om dette temaet. Hun 
er et funn! De andre foreleserne var ikke 
noe	dårligere.	Anne	Lund	fra	Høgskolen	
i Oslo foreleste om ‹‹Slag – hva er det og 
hvordan rammer det››. Fra CSS foreleste 
de	to	døve	fagpersonene	Erik	Lundqvist	
og Ingrid Bodin om behov og tilbud for 
døve med demens og deres pårørende. Vi 
kan ikke avslutte omtalen av likemann-
streffet uten skryte av seniorgruppen i 
Oslo som inviterte til kveldstreff i sine lo-
kaler og der så mange hyggelige seniorer 
dukket opp til felles prat og kos. 



8 3/2010

Seminaret er 18. – 20.november, der 
EU betaler alle utgifter for opp til 50 
deltakere.

Andre dag var det paneldiskusjon med 
tema ‹‹bekjempelse av fattigdom og sosial 
ekskludering››. En av paneldeltakerne 
var EUD-president Berglind Stefansdot-
tir, rektor på Ål. I flere land lever døve i 
større økonomisk fattigdom enn hørende. 
Dessuten er det sosiale utstøtingen fra 
samfunnet tung å bære for mange. De 
siste årene har man i tillegg opplevde at 
mange døve barn (ofte med CI) ikke får 
tilgang til tegnspråk i oppveksten, noe 
som skaper nye sosiale problemer. Er en 
lovfestet rett til tegnspråk løsningen på 
disse utfordringene, diskuterte panelet 
blant annet.

De to siste dagene var avsatt til EUDs ge-
neralforsamling. Det fremkom at veldig 
mange av de europeiske døveforbundene 
sliter svært økonomisk. Mange har 
problemer	med	å	finansiere	sine	reiser	til	
EUD møtene og noen har også vansker 
med å betale kontingenten til EUD. 
Generalforsamlingen vedtok blant annet 
budsjett og arbeidsprogram, men ikke 
valg, det skjer hvert annet år. Det betyr 
at Stefansdottir fortsetter som øverste 
leder i EUD, i hvert fall fram til neste års 
kongress i Budapest.

På slutten av møtet informerte det tyr-
kiske døveforbundet om at de ville søke 
om å få arrangere verdenskongressen 
for døve i 2015 i Istanbul. De forventer 
støtte fra resten av landene i Europa for 
de konkurrerer mot Sør-Korea. Neste 
sommer arrangeres kongressen som kjent 
i Sør-Afrika. 

Seminar	og	generalforsamling	

i	EUD

27 land deltok på EUDs seminar og generalforsamling i Madrid.

De nordiske deltakerne samlet, fra venstre de to finske representantene, Jaane Altonen, Kaisa 
Alanne, Herdis Eriksdottir fra Island, Berglind Stefansdottir, Gunnar Hansen, Ragnar Veer, 
svensk forbundsleder, Asger Bergmann og en dansk representant; Cathrine Jeppesen.

Av Gunnar Hansen

Jeg	fikk	representere	
NDF i pinsen ved 
EUDs seminar og 
generalforsamling 
i Madrid. Deltakere 
fra 27 land kom 
sammen på Europas 
største hotell, 
hotell Auditorium.

Første dag var organisert som en 
workshop	med	fire	tema:	diskriminering,	
videotolking, tegnspråkenes status i hvert 
enkelt land og hva Europaparlamentet 
kan gjøre for å løfte statusen til de nasjo-
nale tegnspråkene.

Asger Bergmann, Danmark, er en av 
de som står i spissen for antidiskrimi-
neringsarbeidet, hvordan samfunnet 
kan bli mer tilgjengelig for døve i hele 
Europa. Han ønsker en gruppe med en 
representant fra hvert land som samler 
dokumentasjon om diskriminering og 
manglende tilgjengelighet, slik at det kan 
brukes som et verktøy i argumentasjonen 
med myndighetene i det enkelte euro-
peiske land.

Døveforbundet i Spania demonstrerte 
hvor langt de har kommet med video-
tolking, landet har vært banebrytende i 

den tekniske utviklingen innenfor dette 
området.

EUD direktør Mark Wheatley foreleste 
om den juridiske statusen for tegnsprå-
kene i det enkelte land koblet opp mot 
FNs menneskerettigheter. Mange land 
sier at de har tegnspråk forankret i lan-
dets lovgivning, men i praksis har ikke 
lovtekstene skapt de store fremgangene 
for døves rettigheter som mange hadde 
håpet på.

Døve Adam Kòsa fra Ungarn er medlem 
av Europaparlamentet og leder for parla-
mentets gruppe som arbeider for funk-
sjonshemmede. Hans budskap er at EU 
arbeider for at alle medlemslandene skal 
få en ensartet lovgivning for tegnspråk. 
I anledning EUDs 25. års jubileum skal 
det avholdes et seminar i samarbeid med 
EU om hvordan veien videre bør være. 
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SYN	

PÅ	SAKEN
SYN	

PÅ	SAKEN

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

Svar	til	‹‹Syng	og	veiv	med	henda››
Tegn	–	ikke	for	andre	enn	tegnspråkbrukere?
Av:	Marit	Mørk	Enger	og	Tone	E.	Morsund,	Nedre	Gausen	kompetansesenter	

og	Marit	Gaudernack,	Briskeby	skole	og	kompetansesenter	as.

I siste nummer av DT blir NMT – sang-
boka anmeldt av Odd-Inge Schrøder. 
Denne anmeldelsen vitner om en mangel 
på kunnskap med hensyn til hvilket 
språk og hvilken målgruppe NMT-sang-
boka henvender seg til.
Odd-Inge Schrøder henviser til at i 
Stortingsmelding nr. 35, 2007/2008 
om norsk språkpolitikk og godkjent av 
Stortinget i 2009, er tegnspråk behandlet 
som et eget språk. Dette er vi fullsten-
dig klar over og glade for. Vi etterlyser 
også en ‹‹sangbok›› for norsk tegnspråk. 
Dersom noen ønsker å jobbe videre med 
dette, ser vi svært positivt på det. Men 
denne NMT-sangboka er laget med 
tanke på en annen målgruppe.

La	oss	først	slå	fast	at	norsk	med	tegn-
støtte, NMT, er en kommunikasjonsme-
tode, ikke et forsøk på å lage et blan-
dingsspråk. Det er det norske talespråket 
som er utgangspunktet for metoden. I 
tillegg brukes mimikk, kroppsspråk, og 
tegn til de mest meningsbærende ordene. 
Hensikten er å visualisere talespråket. 
Bakgrunnen for at vi velger å bruke 
betegnelsen norsk med tegnstøtte er nett-
opp fordi vi ønsker å understreke at det 
er med utgangspunkt i norsk talespråk og 
ikke norsk tegnspråk, at denne metoden 
blir brukt.

Målgruppen er stor, men fellesnevneren 
er at de alle har norsk talespråk som 
sitt	morsmål.	I	denne	gruppen	finnes	
hørselshemmede, som har vokst opp i et 
talespråklig miljø, og som ønsker å fort-
sette å tilhøre det talespråklige miljøet, 
fordi det er der de har sitt sosiale nettverk 
og språk. Målgruppen omfatter også 
kommunikasjonshemmede, hvor mange 
ikke har forutsetning for å lære tegn-
språk.	I	den	sistnevnte	gruppen	finner	vi	
autister, Downs syndrom og multifunk-
sjonshemmede.

NMT stimulerer både synssansen og 
hørselen, og erfaring viser at dette fører 

til økt begrepsforståelse hos de overne-
vnte grupper. Det handler om en måte å 
visualisere det talte norske språket på, og 
gjøre det mer tilgjengelig for målgrup-
pen. Når vi snakker om NMT, snak-
ker vi også mye om å gi personen flere 
‹‹forståelsesknagger›› slik som mimikk, 
kroppsspråk, tegn og - eller konkreter.
Odd-Inge Schrøder virker mest opptatt 
av å bevise at dette er ikke tegnspråk, og 
at noen tegn er direkte feiltegnet. Her 
har han helt rett. Dette er ikke tegn-
språk, men norsk talespråk med bruk av 
mimikk og kroppsspråk og noen tegn. 
Gestikulering	finnes	i	alle	språk.	En	del	
tegn er norsk kulturs naturlige tegn, 
mens andre er hentet fra norsk tegnspråk. 
Så vidt vi vet er det ikke noen som har 
enerett på språklige komponenter.
Hovedpoenget her er, at metoden gir 
disse gruppene et redskap til å kunne 
forstå sine omgivelser og til å reagere i 
henhold til disse. Den er nøkkel til et 
sosialt fellesskap hvor de kan være mer 
aktivt deltakende.

Det har vært lite materiell for å lære å 
bruke NMT. Denne sangboka burde der-
for ønskes velkommen, og ikke kritiseres 
og vurderes ensidig, sett i forhold til 
tegnspråklig standard.

Posepilgrim
Langs	veien	vi	går
og man lukter vår
Sti og vei vi tråkker på
og det vi titte må
Er søplet som flyter
hvem er det som nyter?

La	oss	ta	pose	og	gå
la oss renere natur få
Ut og gå - få en trim
bli en posepilgrim
Renere sti vil vi se
kom og bli med

Plukke all skitten der
og det blir mer og mer
En trim vi trenger
mer enn penger
Kom deg i form
la oss ta naturen med storm 

Nina Hauge
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Navn:
Adresse:
Postnr og sted:
E-post og SMS: VIKTIG:
Andre personer i påmeldingen:
Navn:
Navn:
Dele rom med: Hvis barn, ta med alder

Deltakeravgift per person.  Barn under 16 år gratis
Deltakeravgift hele helgen kr. 500
Dagsbesøk (fredag eller lørdag) kr. 250
Festmiddag Rica Seilet lørdag kveld kr. 550
Festmiddag for de som har full pensjon og bor på Rica Seilet kr. 350
Ungdomsfest i eget lokale på hotellet     (Pizzafest) kr. 150

Totalt
Deltakeravgift/festmiddag betales til vår konto:   3910 20 55644

Hotell :  (Prisene er per rom per døgn med frokost)
Vi sender påmeldingen til hotellene etter hvert som de kommer inn til oss

O Overnatting fra fredag til søndag     O Fra fredag til lørdag    O Fra lørdag til søndag

Rica Seilet    (kun frokost): Rica Hotels - Rica Seilet Hotel
dobbeltrom kr. 1145 (kr.572,50 per pers) X __ døgn
enkeltrom kr. 895 X __ døgn

Hvis ønskes full pensjon på Rica Seilet 
Full pensjon er: middag fre kv, frokost, lunsj og redusert pris på festmiddag lør, frokost og lunsj søn

dobbeltrom kr. 1315 per person  X __ døgn
enkeltrom kr. 1565 per person  X __ døgn

Thon Hotell Moldefjord     (kun frokost): http://www.thonhotels.no/moldefjord
dobbeltrom kr. 995       (497,50 per pers) X __ døgn
enkeltrom kr. 795 X __ døgn

Hotell Molde      (kun frokost):
dobbeltrom kr. 895       (447,50 per pers) X __ døgn
enkeltrom kr. 695 X __ døgn

Betaling for overnatting skjer til hotellet ved ankomst/avreise

Andre opplysninger: 

Sendes til: Møre og Romsdal Døveforening
Storevågen 75
6020 Ålesund

PÅMELDING DØVES KULTURDAGER I MOLDE 1.-3. OKTOBER 

www.hotellmolde.no

FRIST FOR PÅMELDING: 1. SEPTEMBER
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I skrivende stund varmer sola huden 
min fra en klar, blå himmel. Snøen 
må endelig innse at den har tapt mot 
solvarmen og det drypper tett fra taket. 
Vi har hatt en flott, men like fullt lang 
og	kald	vinter.	Lengselen	etter	sol	og	
varme har fått meg ut på verandaen 
med en kaffekopp for å nyte øyeblikket. 
Jeg har alltid hatt en ekstra forkjærlig-
het for våren. Når støveletter byttes 
ut med joggesko, vinterjakka ryddes 
bort, solstrålene prikker deilig i huden, 
syklene tas frem, utålmodige hender 
pirker i jorda, snøklokkene blomstrer 
gjennom snøen. Sanseinntrykkene en-
dres med årstidene. Fra kulde til varme, 
fra få farger til fargefest. Det lukter til 
og med annerledes ute.

«Du som er så glad i våren, Anne 
Kristine. Og så kan du ikke høre den,» 
sa min far til meg en gang. Jeg svarte 
som sant var at jeg ikke savnet å høre 
våren, for jeg har aldri hørt den. Det at 
jeg ikke hørte våren hindret meg ikke 
i å synes at dette er den beste årstiden. 
I mangel på hørsel trer andre sanser 
sterkere frem. Der hørende nyter lyden 
av snøen som smelter, vannet som 
drypper ned hustakene. Der nyter jeg 
synet av vanndråpene som blinker i sola 
med sin helt egne rytme. Mens hørende 
synes det er så flott med fuglesangen, så 
har jeg rett og slett ikke brydd meg om 
fuglene. Jeg har derimot alltid latt meg 
begeistre av de nydelige sommerfuglene 
jeg kan studere på nært hold, så vakre! 
Der hørende lar seg bergta av naturens 
musikk, blir jeg oppslukt av naturens 
dans. Mangel på hørsel har ikke satt be-
grensninger på min kjærlighet til våren.

Denne vakre vårdagen på verandaen 
er min første vår med CI. Mens jeg 
sitter og nyter min kaffekopp lytter jeg 

til vannet som drypper fra taket, og 
fuglene som feirer våren med sin ivrige 
kvitring. Jeg må innrømme at det er 
en flott opplevelse. Jeg lukker øynene 
og nyter i konsentrasjon. Fokuserer 
på lydene jeg hører, prøver å skille 
ulike lyder fra hverandre for der har 
jeg fortsatt mye igjen å lære. På lang 
avstand hører jeg at barn leker i gata, og 
jeg synes å merke at lydene er skarpere 
og sterkere enn hva jeg hørte i vinter. 
Jeg snakker litt med min mann om 
det, som kan bekrefte hva jeg antar – at 
snøen fungerer som en lyddemper. Når 
snøen er borte, når lyden lenger. Den 
oppleves kraftigere og skarpere. «Og det 
endrer seg igjen til sommeren,» fortset-
ter han. Jeg forstår ikke hvorfor, men 
han fortsetter: «Nå er der ikke blader på 
trærne. Når bladene kommer, fungerer 
de også som lyddemper.» Der og da går 
det opp for meg, at akkurat som hud, 
lukt, smak og syn får ulike sanseopple-
velser gjennom årstidene, så endres også 
hørselsinntrykkene i takt med naturens 
syklus. Det har jeg ikke tenkt på før.

Dagene og ukene går. Nysgjerrigheten 
på min nye «vårhørsel» får meg til å 
utforske årstidens musikk. Samtidig 
kjenner jeg at naturens dans ikke er så 
synlig for meg lenger. En bekjent av 
meg spurte om jeg synes våren var enda 
bedre nå da jeg kunne høre den, og hun 
ble nok litt forundret over svaret mitt: 
«Nei, den er ikke bedre. Bare anner-
ledes.» Å kunne høre våren synes jeg 
er morsomt og spennende. Å lære noe 
nytt er jo spennende! Men min visuelle 
opplevelse av vår, slik jeg opplevde den 
før CI, var en like god opplevelse. Jeg 
ser like godt som før, jeg kan fortsatt se 
de vakre sommerfuglene, vanndråper 
som blinker i sola. Men dansen er ikke 
like tydelig for meg, min visuelle sanse-

opplevelse er ikke like dyp, når jeg har 
på CI. Hjernen skifter fokus. 

«Det er en ny vår for deg i år,» skrev 
min søster til meg på SMS etter at jeg 
begeistret hadde sendt henne flere mel-
dinger om mine nye vårlige erfaringer. 
Det har hun helt rett i. En ny vår, en 
morsom, flott og lærerik vår. Ikke be-
dre, bare annerledes. I vår har jeg vært 
på mange skogsturer, både med og uten 
CI. Begge deler er like flott og gir meg 
ulike opplevelser. Den ene opplevelsen 
er for meg ikke mer verdifull enn den 
andre. Noen fordeler skal jeg som CI-
operert ha, og en av dem er at jeg kan 
veksle mellom hvilken sans jeg ønsker 
skal dominere min naturopplevelse. 
Jeg elsker dem begge.

Hørselshemmet,
hva	så?

- En ny vår
Anne	Kristine	Grønsund,	er	
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.	
Fikk	CI	i	2009.
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En av Tegnspråkbølgens 
lesere spurte meg: ‹‹hvem har 
ansvaret for utviklingen av 
norsk tegnspråk, for eksem-
pel utvikling av tegn for nye 
begreper?››
Dette er et veldig godt og 
stadig aktuelt spørsmål. 
Alle språk trenger å fornye 
seg og å få nye ord/tegn for 
nye begreper, dette gjelder 
også norsk tegnspråk. Det er 
imidlertid viktig at man ikke 
bare dikter opp nye ord eller 
tegn uten å vite hvordan dette 
gjøres. Ellers ender man opp 
som danskene i sketsjen: man 
forstår ikke hverandre lenger. 
Her i Norge er det foreløpig 
ingen	som	har	det	offisielle	
ansvaret for å sikre at nye tegn 
dannes i tråd med hvordan 
norsk tegnspråk fungerer. 
Dette har blant annet ført til 
at tegnspråktolker for eksem-
pel på NRK selv lager nye tegn 
for begreper.

Det er en stor utfordring og et 
stort ansvar for den enkelte, og 
foreløpig ligger ansvaret hos 
oss alle sammen. Det er mu-
lig at Språkrådet vil få dette 
ansvaret når en tegnspråk-
konsulent blir ansatt, men 
foreløpig er det opp til hver 
enkel å komme med nye tegn 
der de trengs. 
Det er imidlertid en gan-
ske god bevissthet blant for 
eksempel tolker om denne 
problemstillingen og det 
diskuteres ofte hvordan nye 
tegn dannes i norsk tegnspråk. 
Språk er nemlig forskjellige på 
hvordan de danner nye ord/
tegn. Islandsk for eksempel er 
veldig restriktivt med hensyn 
til å låne ord fra andre lands 
språk og danner heller nye ord 
ut ifra allerede eksisterende 
islandske ord. I norsk derimot 
finner	vi	mange	låneord	slik	
som ‹‹sjåfør›› som en gang var 
et fransk ord, eller ‹‹surfe›› som 
kommer fra engelsk. 

Dette betyr at hvert språk har 
sine foretrukne måter å danne 
nye ord/tegn på, og ordene/
tegnene må passe inn i språ-
kets grammatikk, ordforråd 
og uttale. Dette må det tas 
hensyn til når man lager nye 
ord/tegn. Ved å øke bevisst-
heten rundt tegndanning i 
norsk tegnspråk kan vi bidra 
til at nye tegn lages i tråd med 
språket og dermed blir oppfat-
tet som ‹‹gode›› tegn i norsk 
tegnspråk. 

De fleste tolker og tegnspråk-
lige vet nok om flere måter 
man kan lage nye tegn på, 
men det er en viss usikkerhet 
rundt hva som blir et ‹‹godt›› 
tegn og hva man helst bør 
unngå. Neste tegnspråkbølge 
vil derfor se litt nærmere på 
danning av nye tegn og drøfte 
utfordringene forbundet med 
dette. Enn så lenge ønsker jeg 
dere en god kamelåså!

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

Tegnspråk-
bølgen

Kamelåså – hvem har ansvaret 
for å utvikle nye tegn i NTS?
Kanskje har du sett på TV-programmet ‹‹Ut i vår hage›› med Atle Antonsen, Bård Tufte Johansen og 
Harald Eia? Da har du muligens sett sketsjen om danskene som ikke kunne huske de danske ordene 
lenger. I sin nød diktet de opp helt nye ord som for eksempel ‹‹Kamelåså››. Dette høres ut som et 
dansk ord, men har ikke noe betydning. Problemet er at ingen forstår ordet. Dette er et godt eksem-
pel	på	at	man	ikke	bare	kan	finne	på	nye	ord.	
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Men	inne	i	Birorama	var	
det	varmt	og	godt	og	400	
publikummere	som	klappet	
av	fryd	over	det	de	fikk	se	
på	scenen.	Som	oppvarming	
fikk	vi	på	stor	skjerm	demon-
strert	hvordan	«god	mor-
gen»	tegnes	på	17	forskjel-
lige	lands	tegnspråk.		Så	
begynte	underholdningen	
med	at	et	helt	tegnkor	fra	de	
to	skolene	Nedre	Gausen,	
som	har	døve	og	tunghørte	
elever	-	og	naboskolen	Gau-

setangen,	som	har	hørende	
elever,	fremførte	«Heal	the	
world»	med	tegn	og	sang.	
Med	svarte	skjorter,	røde	
slips	og	hvite	hansker	var	de	
riktig	stilige.

Så	ble	Lena	og	Anna	fra	Sem	
skole	i	Tønsberg	presentert	
på	scenen.	De	fikk	premie	
for	å	ha	tegnet	den	fineste	
plakaten	til	kulturtreffet.	En	
plakat	alle	deltakerne	fikk	
med	seg	hjem	som	minne.

Elever	fra	de	to	Gausen-
skolene	spilte	en	fantastisk	
forestilling	som	het	«Store	
sko	og	liten	bart».	Det	var	
nesten	som	å	se	Charlie	
Chaplin	på	scenen	igjen.	Vi	
lo	godt!	Samtidig	som	elev-
ene	spilte	ble	det	vist	bilder	
på	stort	filmlerret.	Vi	fikk	se	
hvor	tydelig	skuespillerne	
uttrykte	at	de	var	sint,	redd,	
forelsket	og	så	videre.		Det	
var	en	forestilling	alle	kunne	
forstå,	for	det	ble	ikke	brukt	

verken	norsk	tegnspråk	eller	
norsk	tale.	
Skuespillerne	hadde	Cha-
plin-kostyme,	ja	det	ser	vi	på	
bildene	som	Sissel	Carlsen	
fikk	lov	å	ta	på	generalprø-
ven.	Under	selve	forestil-
lingene	fikk	vi	ikke	ta	bilder,	
derfor	ha	vi	ikke	bilder	av	
forestillingene	til	elevene	fra	
skolene	Hunstad,	Vetland,	
Møller	eller	Skådalen	–	men	
vi	kan	forsikre	at	også	de	
elevene	var	dyktige.

4.	mai	ble	det	for	10.	gang	
arrangert	kulturtreff	for	
døve	og	tunghørte	barn	ved	
Nedre	Gausen	kompetanse-
senter.	
Det	ble	en	flott	dag,	selv	om	
det	snødde	under	opptoget	
fra	kultursalen	i	Biorama	
og	til	Nedre	Gausen	skole.	
Tenk	snø	og	kaldt	vær	i	
	begynnelsen	av	mai!

Tekst: Helge Herland. Foto: Helge Herland og Sidsel Carlsen. Døves Tidsskrift nr 3/2010 - e-post: helge.herland@doveforbundet.no

Kulturtreff
i	Holmestrand
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mere	på	en	så	frisk	måte!	De	
sjonglerte	og	danset	med	
stor	spilleglede,	de	hadde	
det	gøy	på	scenen	og	vi	
hadde	det	gøy	i	salen.	
De	avsluttet	med	tankevek-
kende	poesi	om	at	jorden	
ødelegges	av	voksnes	miljø	
uforstand,	der	vi	ser	både	
tornadoer,	jordskjelv,	skog-
brann	og	annet	ille.

Elevene	fra	Møller	skole	så	
vi	ikke,	men	ungdomsskole-

8.	og	9.	klasse	fra	Hunstad	
skole	kom	med	tog	helt	fra	
Bergen.	De	spilte	først	en	
forestilling	på	shivapoesi	
om	et	besøk	på	restaurant.	
Vet	du	ikke	hva	shivapoesi	
er?	Jo,	da	er	det	en	som	for	
eksempel	sitter	på	fanget	
til	en	annen.	Den	som	sitter	
bakerst	gjør	tegnene,	mens	
den	som	sitter	på	fanget	gjør	
munnbevegelsene	–	det	
krever	godt	samspill	for	å	
få	det	til	og	det	er	kult	å	se	

på.	Den	andre	forstillingen	
til	Hunstad	het	«Fra	England	
til	Vallhall».	De	kombinerte	
tegnspråkpoesi	og	dans	og	
har	øvd	inn	forestillingen	
fordi	siste	uken	i	juni	får	de	
besøk	av	vennskapsskolen	
sin	i	England.	Men	så	håper	
vi	ikke	Hunstad	skole	er	
som	Vallhall,	for	det	var	den	
norrøne	guden	Odins	hjem.	
Vallhall	hadde	blant	annet	
640	dører	og	det	tror	jeg	
ikke	de	engelske	gjestene	

orker	å	gå	igjennom	på	vei	
til	gymnastikksalen!

3.	og	8.	klasse	klasse	ved	
Vetland	skole	i	Oslo	opp-
trådte	med	dans,	gjøgling	
og	tegnsang:	«All	the	people	
in	the	world».	Det	er	tyde-
lig	at	elevene	liker	sang	og	
musikk	og	at	de	også	synger	
på	engelsk	er	nok	engels-
klærerne	glad	for.	Tenk	
så	modige	elevene	er	som	
opptrer	foran	400	publikum-

Kulturtreff	i	Holmestrand
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Forestillingene	avsluttet	som	
de	startet,	med	Gausensko-
lenes	«We	will	rock	you»,	
bare	finn	fram	engelskord-
boken.	
Det	var	ungdomsskoletrin-
net	som	viste	en	feiende	
forestilling	fra	skoleunder-
visningen,	og	er	det	slik	de	
har	det	i	klasserommene	på	
	Gausenskolene	så	må	det	
være	trivelig	å	være	elev	
der.	Det	var	virkelig	en	roc-
ka-forestilling.	Elevene	slo	

trinnet	hadde	laget	en	film	
som	het	«Straffen».	
Det	var	en	skikkelig	grøsser.	
Heldigvis	var	det	så	mørkt	i	
salen	at	ingen	så	hvor	redd	
jeg	ble,	og	så	passet	jeg	på	
å	lukke	øynene	når	det	var	
mest	spennende.	Filmen	
handler	om	et	lik.	Huttetu,	
jeg	sier	ikke	mer	–	men	ta	
helst	med	deg	mora	di	når	
du	skal	se	filmen!	Supert	
at	elevene	har	klart	både	å	
skrive	manus,	være	skue-

spillere,	fotografer	og	redi-
gerere	på	en	så	profesjonell	
måte.	
Slike	filmer	laget	døve	
mange	av	for	50	år	siden.	
Filmene	var	svært	populæ-
re,	derfor	håper	jeg	film-
kunstnerne	i	Trondheim	vil	
fortsette	å	lage	flere	filmer.		

Skådalen	sine	8.	klassinger	
viste	dans	og	rytme,	selvføl-
gelig	hadde	de	også	valgt	en	
engelsk	tittel:	«Burn	in	hip	

hop».	Først	var	det	bare	en	
danser	på	scenen,	så	to	–	tre	
–	fire	–	fem	–	og	til	slutt	seks	
dansere.	
Det	var	slik	dans	vi	ser	på	
filmene	fra	USA,	skikkelig	
tøffe	saker	og	med	lysef-
fekter	som	skapte	ordentlig	
stemning.	
Jeg	satt	og	trippet	med	føt-
tene	selv	jeg	og	hadde	lyst	
å	bli	med	på	scenen,	danse-
gleden	til	elevene	smittet	til	
oss	i	salen,	flott!

Kulturtreff	i	Holmestrand
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seg	ellevilt	løs	og	det	gjorde	
publikum	i	salen	også,	slik	at	
det	ble	en	kjempestemning	
under	avslutningsnummeret.	
Det	er	bare	å	glede	seg	til	
neste	års	kulturtreff!

Siden	det	var	10	års	jubi-
leum	ble	det	parademarsj	
gjennom	sentrum	til		Nedre	
Gausen	skole,	og	da	snødde	
det	altså.	Men	det	gjorde	
ingenting,	for	musikk	og	
gjøglergruppen	Stella	

Polaris	imponerte	med	sine	
kunster,	slik	at	alle	holdt	
varmen.	
De	viste	en	visuell	forestil-
ling	på	skoleplassen	som	
nesten	tok	pusten	fra	oss.	Så	
ble	det	pølser	og	brus,	an-
siktsmaling,	boksing	og	mye	
mer	inne	på	den	koselige,	
gamle	skolen.

Som	Jørgen	Kalvik	og	Nora	
Føyen	(bildet	over)	fra	Skå-
dalen	skole	sa:

-	Vi	har	vært	med	på	kultur-
treffet	mange	ganger	og	det	
er	like	gøy	hver	gang	–	men	
nå	går	vi	i	10.	klasse	så	dette	
var	nok	siste	gangen.	
Det	er	alltid	morsomt	å	treffe	
elever	fra	de	andre	skolene	
og	vi	synes	det	som	blir	vist	
på	scenen	er	blitt	bedre	fra	
år	til	år.

Elisabeth	Kindt	(bildet	over,	
nr	2	fra	høyre)	fra	Hunstad	
skole	er	enig.	Hun	og	de	an-

dre	elevene	hadde	det	også	
kjempekult	på	den	lange	
tog	turen	mellom	Bergen	og	
Holmestrand.
-	Jeg	er	fornøyd	med	å	møte	
gamle	venner	og	har	også	
fått	noen	nye	venner.	Så	er	
det	kjekt	å	ha	en	overnatting	
i	Holmestrand,	vet	du	vi	sov-
net	ikke	før	kl	01,	men	våk-
net	likevel	kl	06,	så	spreke	
er	elevene	på	Hunstad!

Kulturtreff	i	Holmestrand
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Tommelfi ngrene beveges frem 

og tilbake over de andre fi ngertuppene.
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ekst pŒ bakside av boka:NŒr barna er veldig smŒ kan det v¾re lettere Œ uttrykke seg ved hjelp av tegn. Denne boka har samlet 99 tegn fra norsk tegnsprŒk Ð til inspirasjon og glede for barn og voksne!

 Utgitt  av Norges Døveforbund og i l lustrert  av Gudrun Haave

Når barna er veldig små kan det være lettere å uttrykke seg 

ved hjelp av tegn. Denne boka har samlet 99 tegn fra norsk 

tegnspråk – til inspirasjon og glede for barn og voksne!
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Dette prosjektet er finansiert med 

Extra-midler fra Helse og Rehabilitering

99 tegn fra norsk tegnspråk

I mange land, spesielt USA og Sverige, er det populært for hørende foreldre med hørende babyer 
å	bruke	tegn	til	babyene	de	to	første	årene.	Det	er	en	fin	måte	å	starte	kommunikasjonen	med	
babyene på og mange mener barna utvikler talespråket raskere etterpå. Nå har NDF imøtekom-
met behovet for en slik bok i Norge. Det er laget en bok med de 99 vanligste begrepene for 
babyer,	finansiert	med	tilskudd	fra	stiftelsen	Helse-	og	rehabilitering.

Tegn	til	døve	og	hørende	babyer
helge.herland@doveforbundet.no

ved Høgskolen i Sør- Trøndelag. Hun 
har gått to av tre år på linja for tegnspråk 
og tolking, og der tilegnet seg tegnspråk-
lig kompetanse. Vi spør henne hva som 
var den største utfordringen med å lage 
boka?

- Å ha tid nok! Vi har tre små gutter og 
jeg er fulltidsstudent. Henvendelsen fra 
NDF kom samtidig med at jeg startet 
studiene igjen etter ett års fødselspermi-
sjon. Det var det mye å sette seg inn i 
på skolen, samtidig som jeg selvfølgelig 
hadde lyst til å tegne til Babytegn-boka. 
Men både NDF og høgskolen var smi-
dige,	og	jeg	fikk	litt	ekstra	tid	på	meg.	
Samboeren	min	hjalp	også	til,	så	jeg	fikk	
ettermiddagene fri til å jobbe med boka. 
Jeg vil også si at det var en utfordring å 
avslutte arbeidet med 
boka, jeg følte hele tiden 
en trang til å forbedre og 
videreutvikle den.

- Har du noen erfaring 
med å bruke tegn til 
hørende babyer? 
- Jeg skulle ønske at jeg 
nå kunne si at jeg bruker 
mye tegn til barna mine. 
Jeg gjør det i perioder, 
men det faller seg dess-
verre ikke alltid så natur-
lig å bruke tegnspråk 
hjemme. Alle i min 
familie er hørende og jeg 
er den eneste av oss som 
kan tegnspråk. Men jeg 
ønsker jo å lære ungene 
tegn og det er jo fortsatt 
ikke for sent, - selv om 
ungene ikke er babyer 

lenger. Mine to eldste gutter på 4 og 6 år 
kan noen tegn, mens minstemann ikke 
helt har fått taket på det enda. Barneha-
gen til ungene våre har fått Babytegn-
boka, og jeg håper de kan leke med å lære 
tegn der også. Det virker jo som ungene 
syns det er gøy, så lenge ikke mamma 
maser for mye om det da…

Gudrun Haave synes det har vært 
meningsfylt å arbeide med noe som kan 
hjelpe til med å spre kunnskap om tegn-
språk	og	håper	at	folk	finne	nytte	i	boka.

Boka koster kr 200 og kjøpes / bestilles 
fra 
Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 0159 Oslo 
– post@doveforbundet.no

De 99 begrepene kommer fra en ressurs-
gruppe i Nubben barnehage, som leier 
lokaler i Bergen Døvesenteret. Utformin-
gen av den pene boka er gjort av Gudrun 
Haave, en 43 år gammel Trondheimsjen-
te, som tidligere har jobbet som illustra-
tør	og	grafisk	designer.	Nå	studerer	hun	

Gudrun Haave.
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Palestina
Palestinas Døveforbund arrangerte 24. april en demonstrasjon i Ramal-
lah. Ca 250 døve fra hele Vestbredden deltok. Demonstrasjonstoget gikk 
fra Ramallah sentrum til regjeringskontorene hvor de møtte statsminister 
Salam Fayyad og sosial- og helseministeren. Målet med demonstrasjonen 
var å markere døves rettigheter, presentere døveforbundet og be om øko-
nomisk støtte fra myndighetene. Døveforbundet ønsker bl.a. en helsefor-
sikringsordning for døve og like muligheter på arbeidsmarkedet. Demon-
strantene la også ned blomster på graven til Yassir Arafat.

Av	Lars	Hana

Det er spennende å møte folk som er 
forskjellige fra oss selv. Så i vår reiste 
en gruppe hørende fra menighetene på 
Askøy og Sotra til Thailand. 
Der skulle vi lære mer om forholdene og 
se misjons og hjelpearbeid som drives 
der. Vi besøkte Mukdahan i Mekong 
dalen,	på	grensen	til	Laos.	
Dette er et område langt fra stren-
dene som mange turister forbinder med 
landet.	Vi	følte	at	vi	fikk	se	litt	av	det	
‹‹virkelige›› Thailand.

Mukdahan er en by på størrelse med Ber-
gen. Befolkningen er buddhistisk, men 
det er også små kristne menigheter der. 
En av disse har kontakt med døveskolen, 
og	vi	fikk	vite	før	avreise	at	dette	var	
et av de stedene vi skulle besøke. To av 
oss i gruppen jobber i Døves menighet i 
 Bergen, så vi syntes dette var spennende.
Skolen har 280 elever. 
De skulle ha begynt sommerferie (!) 
1. mars da vi var på besøk, men elev-
ene ble igjen for å treffe oss. På forhånd 
hadde vi hørt at flere bodde på internat 
på skolen uten kontakt med familiene 
sine. Familiene ønsket ikke kontakt med 
dem	som	var	døve.	Under	besøket	fikk	vi	
ikke noe inntrykk av hvor mange dette 
gjaldt.

Vi var litt spent på bruken av tegnspråk 
på skolen. Rektor tok ordet med stemme, 
men ble tolket til Thailandsk tegnspråk. 

Jeg tegnet norsk tegnspråk som ble 
stemmetolket, så oversatt til thai og så til 
thailands tegnspråk. Men jeg opplevde 
også at dette gav en direkte kommunika-
sjon, og mange elever ville snakke med 
oss som kunne tegn etterpå.

Elevene hadde forberedt program for oss: 
Først dans med elegante tegnbevegelser. 
Så tre barn som fortalte eventyr. Det var 
flott og visuelt, og språket var så elegant. 
Stemmetolkingen ble forstyrrende.

Det var også positivt å se at skolen hadde 
døve ansatte, tre av lærerne var døve.

Thailand har ikke samme velstand som 
vi er vant med. Så det var naturlig å ta 
med noen gaver. Vi samlet inn penger fra 
venner, og det skulle ikke så mye til å for 

Elevene på skolen hadde forberedt en flott oppvisning for sine gjester fra Norge.

Lars Hana i prat med noen av elevene, tegn-
språk bryter alle grenser!

Døveskole	i	Mukdahan,	Thailand

å kjøpe to bordtennisbord som elevene 
ønsket seg. Vi hadde også med t-skjorter 
fra Bergen Døvesenter og Norges Døve-
forbund.	Og	rektor	på	skolen	fikk	caps	
med ‹‹Tegn er kult››. Den har han lovet at 
han alltid vil bruke når han spiller golf.
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Bli	med	til	Afrika
Tidligere døveprest Tom Sverre 
Tomren arbeider i Kamerun hvor han 
også har kontakt med døve. Døves 
menighet i Bergen har planer om en 
tur til Kamerun vinteren 2011. Da vil 
vi møte døve, døveskolen og se på ar-
beidet til Tom der. Foreløpig tenker vi 
i uke 9. Da det er en dyr reise, ønsker 
vi å vite om det er interesse for turen. 
Hvis det er interesse, går vi videre med 
planene. Vi regner med en pris på nær 
25.000 kr for 8 – 10 dager. Da er reise, 
overnattinger og de fleste måltider 
inkludert.

Synes du dette virker spennende og 
kan tenke deg å være med, vil vi gjerne 
at du tar kontakt. Det er selvsagt helt 
uforpliktende, og er ingen påmelding. 
Vi trenger din tilbakemelding for å 
vite om vi skal fortsette planleggingen. 
Send en e-post til lars.hana@dovekir-
ken.no Eller en sms til 90 11 36 82
Eller et kort eller brev til Døvepresten 
i Vestenfjelske døvedistrikt, Boks 2305 
Hansaparken, 5828 Bergen.

Bergen Døvesenter knyttet i fjor kontakt 
med Krystyna Sieroslawska. Hun er 
hørende, og jobbet noen måneder med 
praksisplass på kontoret i døvesenteret. 
Krystyna er oppvokst i Mosjøen med 
norsk far og polsk mor, derfor snakker 
hun polsk og norsk flytende – og også 
tysk og engelsk. Så studerer hun ved 
universitetet i Berlin, blant annet tysk 
tegnspråk. Så hun behersker tysk tegn-
språk og litt norsk tegnspråk. Ved siden 

av alt dette er hun en herlig og frisk jente 
som lett får kontakt med alle. Derfor 
tente seniorgruppen i Bergen Døvesenter 
fort på hennes forslag om at hun kunne 
være guide for dem hvis de tok turen til 
Gdansk i Polen, en by som har direkte 
flyforbindelse med Bergen. 
Alt gikk bra med turen, men den kunne 
blitt ødelagt allerede på Flesland flyplass. 
For vel plassert i flysetene ble flygere og 
flyvertinnene skremte over så mange 
døve, de kan sine regler og der står det at 
de bare kan fly med 28 funksjonshem-
mede i samme fly, mens gruppen fra 
Bergen var på 41 – av disse var 33 helt 
døve, noen tunghørte, noen hørende – 
blant annet 2 tolker. Gruppen var nødt 
for å ta en hvit løgn, de plukket ut noen 
døve som ser ut som hørende, blant dem 
Thorbjørn Johan Sander som med sitt 
CI-apparat ser passelig hørende ut!
Det var det! Flyet tok av og resten av 
turen gikk som en drøm. Det ble en ekte 
kulturtur til en flott kulturby med besøk 
i døveforeningen, i museer, dyrepark, 

Alltid noe nytt å se når man er i utlandet, at det regnet gjorde selvsagt ingenting for seniorene fra Bergen.

Guiden på turen Krystyna Sieroslawska til 
høyre på bytur med de norske turistene.

Kulturtur	til	Gdansk kirker	og	til	byens	fineste	restaurant.	
Ja, god mat og drikke er også kultur. 
Gdansk er verdenskjent som fødestedet 
til Solidaritetsbevegelsen, som under 
ledelse	av	Lech	Walesa	bidrog	betydelig	
til Jernteppets sammenbrudd i Polen og 
resten	av	Øst-Europa.	Byen	regnes	også	
som en av Europas vakreste middelalder-
byer. Turen kan bare beskrives som en 
eneste stor opplevelse, rapporteres det fra 
seniorene i Bergen. 
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Historisk	ordinasjon	i	Tromsø
Søndag	20.	juni	blir	Arne	Lundqvist	(bildet)	ordinert	til	døveprest	i	Tromsø	døve-
kirke. Det blir en historisk dag på flere måter. Endelig får døve i Nord-Norge sin 
egen prest, og i tillegg er Arne den første døve som blir prest i Den norske kirke. 
Arne	er	ung,	bare	49	år	–	og	sprek,	selv	om	vekten	viser	litt	mer	enn	ved	konfirma-
sjonen. Som ivrig supporter av Tromsø fotballag har Arne hatt en av sine beste år, så 
langt...	Med	Arne	Lundqvist	får	døvekirken	en	prest	som	er	kjent	blant	alle	døve	og	
som har et bredt kontaktnett i miljøet. På NDFs landsmøtet ble han valgt inn 
i forbundsstyret med overveldende tillit.

Arne	er	født	hørende	med	døve	foreldre	Andrea	og	Karl	Lundqvist	fra	Narvik.	
I	ungdomsårene	ble	han	gradvis	døv.	Han	er	tvillingbror	ril	Erik	Lundqvist	som	har	
bosatt seg i Oslo, og som bl.a. er leder av Fellesrådet i døvekirken. Døves Tidsskrift 
hadde portrettintervju med Arne i nr 3 – 2009.

Besøk	fra	Litauen

I Bergen var en gruppe døve og hørende 
ledere fra døveforbundet og nødhjelps-
tjenesten	i	Litauen	samlet	til	et	semi-
nar på Kokom, som betyr Nasjonalt 
kompetansesenter for helsetjenestens 
kommunikasjonsberedskap. Fra Norges 
Døveforbund deltok Toralf Ringsø, 
Rune Anda og Helge Herland. Målet 
med seminaret var å uveksle erfaringer 
rund nødmeldingstjenesten for døve. 
Her i landet har KoKom lagt fram et 
forslag til straksløsning på nødmel-
dingstjenesten for døve, alle døve bør få 
mobiltelefon med GPS, men må oppgi 
telefonnummer og navn til KoKom. 
Forslaget er til avgjørelse i departe-
mentet og som vanlig står det på om 

myndighetene vil bevilge de pengene 
det koster for at døve skal ha samme 
mulighet som hørende til å melde fra 
om brann, legehjelp og politiassistanse.  
På bildet ser vi alle deltakerne på semi-
naret: fra venstre Jeanett Nesse (tolk), 
Kjersti Magelssen Godø (tolk), Agne 
Senovaityte,	Linas	Vinickas,	Rima	
Kuralaviciute,	Øyvind	Hope,	Mantri-
mas	Danielius	(tolk),	Svetlana	Litvi-
naite,	Åge	Jensen,	Egil	Bovim,	Laura	
Valyte, Kristine Dreyer, Helge Herland, 
Rune Anda, Tadas Maroscikas, Giedre 
Darvydaite,	Liutauras	Sinkunas	og	Inga	
Minkeviciene. 
Foto: KoKom, ved Anne Buset Vass-
botn

En	gjeng	i	mimrealderen
- Kan redaktøren sette inn en melding 
fra en gjeng i mimrealderen, spør Signe 
Sæther Bekkvik fra Trondheim.
- Ja, redaktøren har stor forståelse for 
mimring.
- Vi etterlyser alle som gikk på Bjørkåsen 
videregående skole skoleåret 1978-79. 
Vi planlegger treff i Bergen 22. – 24. 
oktober, ta kontakt med meg på e-post: 
signebekkvik@gmail.com

Norsk	Døvehistorisk	
Selskaps	seminar
NDS inviterer til seminar i Trondheim 
fredag 10. til søndag 12. september i 
Rødbygget, alternativ i døveforeningens 
lokaler i Klosterbakken. Kurset er på 
grunn av økonomien begrenset til mak-
simum 20 deltakere. Det blir ordnet med 
tolk av hensyn til forelesere og deltakere 
som ikke behersker tegnspråk.
Av programmet ser vi at det blant annet 
blir forelesninger av Halvor Greftegreff 
og Thorbjørn Johan Sander om ‹‹Døve 
emissærer i Nord-Norge i gamle dager››, 
Odd-Inge Schröder om ‹‹Journal for døve 
1890-1894 - Synspunkter på tegnspråk 
og døveundervisning, noe som fortel-
ler oss om holdninger til døve i gamle 
dager››, Karl Fredrik Robertsen om 
‹‹Margrethe Pedersdatter fra 1600-tal-
let››, Per Walle om ‹‹Døvekirkene i Norge 
og spesielt døves kirkeliv i Nord-Norge. 
Søndag er det årsmøte i selskapet og 
historisk vandring i byen.
De som har spørsmål kan kontakte Jon 
Martin Brauti, e-post: jmbrauti@al.fhs.
no SMS 91663058.
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Forslag	på	
kulturpriskandidater
Norges Døveforbund ber foreningene 
sende inn forslag på kandidater til årets 
kulturpriser før 1. september. Den ene 
prisen skal gå til en amatørkunstner 
innenfor scenekunst, billedkunst eller 
andre områder. Den andre prisen er en 
ildsjelpris som går til en person som job-
ber på grasrota i en forening til beste for 
de andre medlemmene. Send forslag til 
NDF, Grensen 9, 0159 Oslo – eller til sis-
sel.gjoen@doveforbundet.no

Feriehjemmene er som vanlig åpen for besøk i 
sommer, bildet er fra Kristiansand Døvefore-
nings populære sted, Solheim.  

Feriehjemmene til døveforeningene 
i Brumunddal, Drammen, Vestfold, 
Kristiansand og Tromsø er som tidligere 
åpen for besøkende, se kontaktadresser 
på www.deafnet.no under foreningene. 
Det flotte feriehjemmet i Kristiansand 
er	åpen	fra	5.	juli	til	1.	august.	Lørdag	
17. juli blir den tradisjonelle rekefesten 
arrangert. 

Opphold	på	feriehjem?

Tolketjenesten i Rogaland har hatt 
ønske om et bedre og tettere sam-
arbeid med Stavanger Døvesenter. 
Derfor opprettet de en gruppe med tre 
representanter fra tolketjenesten og to 
representanter fra døvesenteret for å 
forberede en temakveld: Hva forventer 
tolkebrukere av tolkene og hva forventer 
tolkene av tolkebrukere?
Til sammen 40 deltok, 21 tolker og 19 
døve. Man valgte å dele alle inn i grup-
per på forhånd, slik at tolker og brukere 
ble fordelt sånn noenlunde likt. Kvelden 
startet med rollespill. Dette for å sette 
tolkerollen og brukerrollen litt på spis-
sen, og for å få et innslag med humor. 
Deretter var det gruppeoppgaver som 
skulle være grunnlag for diskusjon.
Deltakerne diskuterte blant annet sosial 
tolking, tolken som omsorgsperson, 
tolkens atferd og taushetsplikt. Grup-
pearbeidene pågikk svært livlig. Mange 
ville si sin mening. Etter en time med 
diskusjoner i gruppene hadde alle en 
gjennomgang punkt for punkt i plenum 
om noe av det som ble diskutert i grup-
pene. Det viste seg å være en gjennom-
gående enighet om at tolkens rolle må 
vurderes fra oppdrag til oppdrag.
Noe av det som ble sagt i debatten:
* Fint hvis mobilnummer til bruker 
kan stå på oppdragskortet, slik at man 
kan melde til bruker dersom noe skulle 
oppstå.
* Fint hvis tolken kan støtte den døve 
med å gripe ordet hvis den døve ikke 
kommer til.

* Skal den døve ta hensyn til at tolkene 
trenger pause i pausene, eller kan døve 
forvente at tolkene skal kunne tolke i 
lunsjen også? Her var kommentaren at 
dette må vi avtale på forhånd.
* På spørsmål om tolken skal være en 
omsorgsperson ble det sagt både ja og 
nei. Tolken kan gjerne bidra med god-
ord, men det er opp til tolken, sier bru-
kerne. Ved tolking for barn, må man 
være litt mer ‹‹rund i kantene››, sa en 
av tolkene. En annen kommentar var: 
dersom det var tolking på steder som 
for eksempel i banken er det ønskelig at 
tolken forklarer hva vanskelige ord og 
uttrykk betyr.
*	Spørsmål	om	tolkens	atferd	fikk	kom-
mentarer som at det er brukers ansvar 
å gi beskjed om hvilken type selskap 
det skal være. Det ble også ytret sterke 
ønsker fra brukerne om at tolkene kom-
mer presis og helst i god tid før oppdra-
get starter, minst 10 minutter før. Det 
ble også sagt at det mange ganger er 
forvirrende å se på tolkebyttte som skjer 
for ofte. Det er bedre for bruker å se på 
en tolk over lengre tid.
Dette er kommentarer som kom opp i 
plenum. Tiden strakk ikke til for videre 
diskusjoner.  Flere hadde ønske om å 
få si mer. Konklusjonen ble at dette må 
gjentas, helst to ganger årlig. Dette var 
et positivt og kjekt arrangement der 
alle hadde anledning til å uttale seg. 
Stemningen var veldig god, og tolker og 
brukere ble kjent med hverandre på en 
litt annerledes måte.

Temakveld	om	tolketjenesten	i	Stavanger



22 3/2010

Ledig stilling for tolk på arbeidsplass

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve søker etter arbeidstolk.
l Oppgavene er primært knyttet opp til tolking for rektor. Arbeidet krever gode ferdigheter i stemmetolking. 
l	Tolken skal også iblant være med rektor på møter i utlandet, og bør derfor kunne nordisk språk og engelsk.
l	Lønn etter avtale.
l	Plikter og rettigheter i samsvar med gjeldende tariffavtaler.
l	Pliktig medlemskap i pensjonskasse.
l	Tiltredelse så snart som mulig.
Spørsmål om stillingen kan rettes til berglind.stefansdottir@al.fhs.no
Søknad med CV sendes innen 1. august til: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve v/ rektor, 3570 Ål,
eller elektronisk til berglind.stefansdottir@al.fhs.no

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse opprettet 
av Norges Døveforbund. 
Skolen ligger i Ål kommune som er den største kommunen i Hallingdal, 
med 4700 innbyggere. 
Ål har en storslagen natur og gode forhold for sport og friluftsliv. 
Ål har regionalt helsesenter og et veldrevet kulturhus med mange gode tilbud 
for skolens innbyggere og for regionen. Ål har videregående skole, 
godt utbygd grunnskole, kulturskoletilbud og full barnehagedekning.

Førskolelærer
Fra 1. august 2010 har vi ledig stilling som førskolelærer.
Vi søker etter en tegnspråkkyndig person med lærer, 
førskolelærer eller annen relevant utdanning. Arbeidet er 
knyttet til undervisning, aktivisering og oppfølging av barn 
i barnehagealder. Barna er på kortkurs (en ukes varighet) 
sammen med sine foreldre.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariff og avtaler.

Den som tilsettes må legge fram politiattest.

Opplysninger om stillingen kan rettes til rektor, e-post 
berglind.stefansdottir@al.fhs.no

Søknad med CV sendes snarest mulig og 
innen 28. juni til Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve, v/ rektor, 3570 ÅL.

3 ledige vikar-stillinger
Tre vikariater for lærere er ledige fra 01.08.2010. 
Det er ønskelig at stillingene til sammen skal dekke de 
fleste av de fag og tilbud som folkehøgskolen gir.
Det er derfor ønskelig med kompetanse, interesse og er-
faring fra tegnspråk- og norskopplæring, språkkunnskap, 
historie, samfunnsfag, kunstfag  og formingsfag.
De som tilsettes vil få sosialpedagogiske oppgaver som 
innebærer noe arbeid på kveldstid og i helger.
Det legges vekt på fleksibilitet og interesse for å arbeide 
med ungdom og voksne.

De som ansettes må kunne norsk tegnspråk og døve 
tegnspråkbrukere vil bli foretrukket.
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler.
Pensjonsordning.
Opplysninger om stillingene kan fåes ved henvendelse 
til rektor: berglind.stefansdottir@al.fhs.no.
Søknad sendes innen 28. juni til:
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
v/ rektor, Bakketeigen, 3570 Ål, eller e-post til 
berglind.stefansdottir@al.fhs.no

I forbindelse med kurs for ulike grupper døve på Ål, 
ønsker vi å lage en liste over mulige forelesere som selv 
mestrer tegnspråk, og hvilke tema de kan forelese i. 
Alle som kan tenke seg å holde forelesninger, kan kon-

takte aal.folkehogskole@al.fhs.no. Vi tar kontakt for 
nærmere informasjon og eventuelt avtaler etterhvert. 
Kost, losj, reiseutlegg og forelesningshonorar utbetales 
av folkehøyskolen.

Vi søker forelesere
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Til alle nybakte døve foreldre:

Nytt foreldrekurs på Ål: 24. – 29. oktober 2010

Kurs for besteforeldre, tanter, onkler, nevøer, nieser 
og andre i døve/tunghørte barns nettverk

Kurset er det første i en kursrekke som er godkjent og 
dekkes av NAV. Dere får tilbud om først 2 uker pr år og 
siden 1 uke pr år, til sammen 18 uker. 

For hørende partnere har vi kurs for familiemedlem-
mer til voksne døve samme uke som kurset for døve 
foreldre. Partnere som ikke kan følge forelesninger og 
diskusjoner på tegnspråk, følger kurset for familiemed-
lemmer. Gi beskjed ved påmelding.

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

All undervisning og gruppediskusjoner 
foregår på tegnspråk.

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

Dokumentert tapt arbeidsinntekt vil bli dekket.
For mer informasjon om kurset: 
Kontakt Nora Edw. Mosand, sms  976 77 642 
nora.edw.mosand@al.fhs.no 

Påmelding sendes 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
v/ Sissel Thon, 3570 Ål, 
sms 414 64 556
e-post:  sissel.thon@al.fhs.no 

Grunnkurs: 22.-27. august 2010.

Undervisning i tegnspråk, døves historie og kultur, barns 
oppvekst med to språk og to kulturer, familieliv og kom-
munikasjon. Alle deltakere på grunnkurs vil få tilbud om 
oppfølgingskurs, med i alt 7 uker fordelt over flere år. 

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

Påmeldingsfrist: 6. august 2010
Påmelding sendes Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve, 3570 Ål, v/ Gry Løkstad, gry.lokstad@al.fhs.no,  
tlf / sms 950 19 323 

Har du planer om å reise ut i verden eller studere i utlandet?
Hvorfor ikke gå på halvårs folkehøyskole der du lærer ASL (amerikansk tegnspråk) og engelsk?

Dette halvårskurset starter 04.01 og slutter 14.05. 2011. Skolepenger: Kr 32.500. Denne prisen dekker kost, losji, 
undervisningsmateriell og turer. Det er mulig å bli med på utenlandstur. Det må da betales en ekstra egenandel. Det 
er mulig å søke om stipend i statens lånekasse og NAV om økonomisk bistand. Trenger du hjelp til dette kan du ta 
 kontakt med helge.svanaasen@al.fhs.no.

Det vil være ca 12 – 15 timers ukentlig undervisning i ASL og engelsk, og resten av timene er sammen med folke-
høyskolens andre elever.

Lærer er Douglas Bahl. Han er amerikaner og selv døv og har mange års erfaring med undervisning i ASL,  engelsk og 
andre fag på amerikanske High Schools, Colleges og universiteter.

Vi tar imot påmeldinger etterhvert (det er ingen søknadsfrist).

For mer informasjon - ta kontakt med Ål folkehøyskole: aal.folkehogskole@al.fhs.no
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PERSONALIA	

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

Død

INGA	ELLY	GARNES,	Møre	og	Roms-
dal, født 18. januar 1915, døde 18. mars.

HJØRDIS	KAUPANG,	Larvik,	
født 27. august 1925, er død.

JAN GUNNAR PEDERSEN, 
Trondheim, født 10. november 1943, 
døde 12. april. 

GUNVOR	HALSET,	Rena,	
født 6. desember 1936, døde 5. mai.

JAN	PEDER	OLSEN,	Sørvågen,	Moske-
nes, født 22. april 1938, døde 24. april.

ASTRID	SUND,	Lier,	
født 7. januar 1960, døde 22. mai. 

90	år
OSKAR EINEN, Bergen, 
blir 90 år 10. august.

85	år
KIRSTEN	ULLEBERG,	Trondheim,	
blir 85 år 27. juni.

MARTA SANDER, Bergen, 
blir 85 år 6. august.

MAGNHILD	AARSAND,	Drammen,	
blir 85 år 12. august.

80	år
GERD GUNDERSEN, Kristiansand, 
blir 80 år 7. juli.

75	år
JAN	SILSETH,	Harstad,	
blir 75 år 23. juni.

PEDER NYSETH, Bergen, 
blir 75 år 19. juli.

OSKAR	NILSEN,	Oslo,	
blir 75 år 20. Juli.

70	år
HALLDIS	K.	SOLVIK,	Drammen,	
blir 70 år 5. juli.

RIGMOR	GJELSTEINLI,	Vestnes,	
blir 70 år 14. juli.

BJØRN	BEKKEVOLD,	Brumunddal,	
blir 70 år 21. juli.

HALVOR	NORDENG,	Oslo,	
blir 70 år 25. juli.

ELIN	K.	OLSEN,	Auklandshamn,	
blir 70 år 11. august.

60	år
IRMGARD WIATZKA, Oslo, 
blir 60 år 13. juni.

ELLEN	J.	SOLBAKKEN,	Arendal,	
blir 60 år 27. juni.

SOLVEIG	WESTBY,	Harestua,	
blir 60 år 29. juni.

KIRSTEN	YTTERBØ.	Skien,	
blir 60 år 6. august.

IRENE NORNES, Sogndal, 
blir 60 år 8. august.

GURI	KALAND	SVÆREN,	Bergen,	
blir 60 år 10. august.

50	år
HANNE-BRITT	VALVATNE,	
Kristiansand, blir 50 år 23. juni.

WENCHE BECK, Våler i Solør, 
blir 50 år 24. juni.

ANETTE DREIER RASMUSSEN, 
Oslo, blir 50 år 3. juli.

HEDVIG SINNES, Stavanger, 
blir 50 år 13. juli.

CARLOS	A.	GARZON,	Oslo,	
blir 50 år 17. juli.

ARNFINN M. VONEN, Oslo, 
blir 50 år 19. juli.

MATILDE	CHR.	HOLSEN
26. mars ble Christoffer stolt storebror til 
lille Matilde. Hun var 3850 g og 51 cm. 
Stolte foreldre er Helle Christiansen og 
Erlend A. Holsen.

CHRISTOFFER	
CHR.	HOLSEN
Vi vil gratulere den lille storsjarmø-
ren vår med overstått 3 års dag den. 2 
mai. Vi er kjempeglade i deg. Klem fra 
Matilde, Mamma Helle Chr. og pappa 
Erlend Holsen. 

NYE	BRANNSPILLERE
26. mars kom Olav til storebrødrene 
Jonas (7) og Eivind (4). Om noen år har 
Brann en angrepsrekke som det ikke 
finnes	maken	til.	Redaktøren	(som	også	
er bestefaren) er imponert over innsatsen 
til foreldrene Ingrid Storlykken Søvik og 
Erlend Bang Abelsen, men ser ikke bort 
i fra at det kan være behov for noen spil-
lere på midtbanen også!
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Bare to år etter hun mistet hørselen ble 
Astrid med i NDFs nyopprettede døv-
blittutvalg. Hun ville kjempe for at andre 
døvblitte skulle få det bedre. Det gjorde 
hun gjennom frivillig arbeid i NDF, som 
en populær foreleser på døvblittkursene 
ved Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve og etter hvert gjennom et bredt 
nordisk og internasjonalt nettverk av 
andre døvblitte. I flere år arbeidet hun 
også med prosjekter som har gjort hver-
dagen bedre for de mange tusen døvblitte 
som inntil Astrid kom på banen var en 
oversett gruppe.
Astrid var utdannet lærer, med tilleggsut-
danning i spesialpedagogikk. Hun tok nå 
videreutdanning i verdibasert ledelse ved 
Diakonhjemmets høgskole. 
 
Astrid hadde ikke bare et varmt hjerte, 
omsorg for andre og et smittende humør. 
Hun kombinerte det med et skarpt hode. 
Hun hadde kunnskaper som få andre 
og brukte kunnskapene til best for alle 

gruppene hørselshemmede. Astrid Sund 
var en perfeksjonist. En sak skulle ikke 
løses på en god måte, den skulle løses på 
beste måten, mente hun. Hun var derfor 
kjent som et fremragende fagmenneske.
Tiden med døvblitte og deres kom-
munikasjonsform førte henne videre 
inn i døvemiljøet. Hun lærte seg norsk 
tegnspråk, tok ansvar i flere år som 
styremedlem og nestleder i Norges Dø-
veforbund. Hun representerte forbundet 
i Døves Nordiske Råd og i WFDs gene-
ralsforsamling og kongresser. Hun var 
en medspiller NDF alltid kunne regne 
med i kampen for døves rett til et mer 
tilgjengelig	samfunn.	I	mange	år	fikk	
hun bruke sitt engasjement som leder for 
beboere og ansatte i Signo, og alltid med 
et hjerte for døve som kunne trenge litt 
ekstra. Det siste arbeidsåret jobbet hun 
som fagsjef på kompetansesenteret for 
døvblinde på Eikholt – og som på alle 
sine tidligere arbeidsplasser gikk hun inn 
i oppgavene med liv og sjel.

Astrid	Sund	til	minne

En	ildsjel	
har	gått	bort

I enhver diskusjon med Astrid visste vi at 
vi	måtte	finne	fram	våre	beste	argumen-
ter om vi var uenige om noe. Debattene 
kunne være hete og hun kunne holde 
lenge på tegnet, men så hadde hun evnen 
til å bryte av seg selv og smile forløsende 
med replikken: ‹‹Kom igjen du, nå er 
det din tur!›› Hun kunne lytte til andres 
synspunkter, hun var en pragmatiker 
som søkte løsninger og som var opptatt 
av å bygge broer mellom motsetninger.
Astrid bakte verdens beste bløtekaker! 
Blant venner satt smilet, den hjertelige 
latteren og de gode kommentarene løst. 
Derfor vant hun så mange venner og 
derfor er det så usigelig trist at vi ikke 
lenger skal få møte den gode jenta mer. 
Hun blir dypt savnet. Våre varme tanker 
går til datteren Anneli, til bror, søster og 
resten av familien. 
Vi skal hedre Astrid Sund sitt minne ved å 
bringe videre det arbeidet hun brente for.     
Norges Døveforbund, 
Hanne B. Kvitvær, forbundsleder

Astrid Sund døde plutselig og uventet i sitt hjem 22. mai. 
Rett nok hadde hun vært syk en periode med lungebetennelse, 
men ingen kunne tro at hjerte til Astrid skulle svikte. Et hjerte 
som har brent for døve, døvblitte, tunghørte, døvblinde og 
døve med synshemning helt fra Astrid selv ble døv 17 år gam-
mel etter hjernehinnebetennelse.

Det	skjer	i	Norge	i	sommer:
21. – 26. juni NDFU barne- og juniorleir på Ål.
8., 9., 14., 16. juli Tegnspråktolking av Kaptein Sabeltann i 

Kristiansand
16. – 18. juli Døvetreff med 65 påmeldte på Smøla.
25. juli Omvisning på Stiklestad, teaterforestil-

lingen om Olav den hellige.
30. juli – tirsdag 03. august Frelsesarmeens treff for døve på 

Dovre.

Har du lyst å besøke et feriehjem, kanskje Drammen Døve-
forening sitt som du ser på bildet. Det ligger idyllisk til bare 
to mil utenfor Drammen sentrum, se mer informasjon om 
feriehjemmene på www.deafnet.no
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Lange	avstander
Mads:	-	Landsmøtet	blir	preget	av	for	
mye detaljdiskusjoner.
Daniel: - Jeg mener også at Bergen Døve-
senters representant ble for negativ i sine 
debattinnlegg om forbundets arbeid.
Mads: - Å true med å melde forenin-
gen ut av NDF om det ikke går som de 
ønsker hører jo ingen steder hjemme. En 
ansvarlig forening opptrer ikke på en slik 
måte.
Mads og Daniel er enige i sine synspunk-
ter på landsmøtet. I Nordland møter 
de litt andre utfordringer enn når en 
representant fra Haugesund klager over 
å måtte ta turen helt til Stavanger for å 

oppleve forestillingene til Teater Manu.
Mads: - Hos oss må folk ofte kjøre i 4 – 
5 timer en vei for å komme til møtene. 
Da må de også overnatte. De lange 
avstandene i Nordland gjør organisa-
sjonsarbeidet vanskelig.

Daniel: - Ja, for i vårt fylke er det dyrt å 
fly. Norwegian har ikke ruter nordpå på 
samme måte som de har sørpå. Vi har tre 
døveforeninger i Nordland: Helgeland, 
Narvik og Salten. Vi prøver å bygge opp 
fylkeslaget til å bli så godt at det kan 
overta funksjonene til de tre lokalfore-
ningene. Hver for seg blir foreningene for 
små til å drive eget arbeid.

Akseptert	som	homofile
Mads: - Jeg har aldri hatt noen negative 
opplevelser ved det å stå fram som homo-
fil,	snarere	tvert	imot.	Det	er	viktig	med	
åpenhet. Jeg traff Daniel for 6 år siden 
gjennom internett.
Daniel: - Vi fant raskt ut at kjemien 
stemte godt mellom oss og siden har vi 
vært sammen. Det var nok ikke så lett 
for familien min å akseptere at jeg var 
homofil.	Først	måtte	de	godta	at	jeg	var	
døv,	så	at	jeg	var	homofil.	Det	var	nok	en	
belastning for dem da jeg sto åpent fram, 
men i dag går det greit.
Mads: - Familien min forsto det vel et-
ter hvert over tid at jeg hadde en annen 

Nord-Norge

Samboende	ledere	i	Nordland

helge.herland@doveforbundet.no

Like	 etter	 NDFs	 landsmøtets	 avslutning	 treffer	 vi	 samboerparet	 Daniel	 Mosti	 (til	 høyre	 på	
bildet) og Mads Strømsnes. Begge er 27 år, Daniel er døv og leder i fylkeslaget, mens Mads er 
hørende og organisasjonssekretær i det samme laget.
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seksuell legning enn de fleste, så det kom 
ikke som noe plutselig sjokk på dem. Det 
kan nok være vanskelig å stå åpent fram 
for mange, noen er redde for å miste ven-
ner, andre er livredde for hva familien vil 
si. Men man er nødt for å være seg selv 
og samfunnet i dag er mye mer tolerant 
enn tidligere, heldigvis.
Daniel: Ja, i dag trenger vi ikke å flytte 
til Oslo – vi blir akseptert i småbymiljøer 
også – og familiene våre blir ikke sett ned 
på	selv	om	de	har	homofile	i	familien.

Sjåførjobber	og	litt	til
Mads er utdannet kokk, mens Daniel har 
utdanning som maskinarbeider. Han har 
vært elev ved døveskolen i Trondheim og 
tok videregående skole med tolk i Bodø. I 
dag jobber begge som sjåfører i trans-
portfirmaet	til	Daniels	pappa.
Mads: - Det er stressende å jobbe som 
kokk, det er mye tidspress og hardt ar-
beide. Da er det bedre som sjåfør. Vi står 
opp klokken halvfem om morgenen og 
jobber fra fem til ut på formiddagen. Det 
meste vi kjører er matvarer, for eksempel 
utkjøring av brød.

Daniel: Det var i forbindelse med 
brødkjøring at jeg ble kjent. Da jeg 
skulle levere ferske morgenbrød til en 
militærforelegning var porten stengt. 
Det var umulig å komme inn. Jeg losset 
derfor kassen med brød utenfor porten 
og sendte beskjed på sms om leveringen. 
Derfor ble jeg forskrekket da jeg senere 
hørte at militærleiren slo storalarm og 
trodde det var en bombe som var plassert 
i kassen med grøvbrød og boller!!
Vi ler godt av historien som gjorde 
Daniel verdensberømt i Bodø, der alle 
nå hilser og godt vet at han er den døve 
bombemannen.

Mads: Så hender det at vi har noe et-
termiddagskjøring senere på dagen. I 
tillegg jobben også noen timer hver dag 
for fylkeslaget. Det er alltid papirarbeid 
og planer som venter.
Daniel: Jeg har ekstrajobb som støtte-
kontakt for en døv. Det er deilig å være 
ferdig med kjøringen om morgenen og 
komme hjem og trakte kaffe og lese 
avisen. Siden går det slag i slag utover 
dagen, for vi sover ikke bort dagene, men 
det vanlige er nok at vi legger oss ganske 
tidlig, ofte i 21-tiden.

Mads og Daniel er som samboere flest. 
De snakker ofte i munnen på hverandre, 
eller den ene retter litt på hva den andre 
sier.

Daniel	roter,	Mads	rydder
Mads: Daniel gjør for lite av husarbei-
det…
Daniel: Men, jeg har det jo så travelt, jeg 
er opptatt med så mye annet…
Mads: Ja, men i dag er det vanlig å dele 
50 / 50 på husarbeidet, og du kan aldri 
rydde etter deg. Disse tegneseriene dine 
ligger overalt, de hoper seg opp og du blir 
irritert når jeg kaster de i et ubevoktet 
øyeblikk for deg.
Daniel: - Det hender jeg støvsuger da, 
og så lager jeg middag – men det er ikke 
så morsomt å lage mat til en kokk som 
alltid har noe å utsette på krydder og 
smak og alt annet.

Samboerne har tenkt litt på adopsjon, 
men	det	er	vanskelig	for	homofile	å	få	
adoptere. De må i tilfelle først gifte seg, 
da vil norske myndigheter kunne aksep-
tere dem som adoptivforeldre, verre er 
det å få adoptivorganisasjonene i Norge 
til	å	akseptere	homofile	som	foreldre.	
Også flere av landene som adopterer bort 
barn	er	imot	adopsjon	til	homofile	par.	
Derfor er det golden retrivieren Scott 
som fyller leiligheten med liv og som får 
guttene ut på trimturer.
Daniel: - I tillegg til jobbene bruker vi 
tiden på hund, hytte, båt og organisa-
sjonsarbeid.
Mads: Vi er opptatt av å bedre forhol-
dene for døve i samfunnet, fot eksempel 
at det skal bli lettere for døve å få jobb. 
Mange arbeidsgivere har unødvendige 
bekymringer for å ansette døve. Døve 
kan klare det meste, bare ikke arbeid 
som krever mye kommunikasjon med 
hørende.

Døv	og	hørende
Daniel: - På fester der det er mange 
hørende og ingen kan tegnspråk kan det 
bli slitsomt for meg, og også slitsomt for 
Mads som må tegnspråktolke for meg 
mye av tiden. Jeg aksepterer at jeg ikke 
kan få med meg alt, det må jeg tåle – 
men det går en grense.
Mads: - Jeg har lært tegnspråk av Daniel 
og av døvemiljøet. Jeg kom fort inn i 
fylkeslaget og har lært mye om tegnspråk 

og døves kultur. Vi skulle ønske vi kunne 
tilby tegnspråkkurs i Nordland, men 
problemet er at vi ikke har tegnspråklæ-
rere.
Daniel: - Jo, jeg føler at jeg kan klare å 
undervise…
Mads: - Nei, du har ikke kompetanse til 
det. Vi har heller ikke passende kursma-
teriell, vi trenger en kurspakke som kan 
brukes av lokalforeningene.
Daniel: - Hvis jeg har med meg tolk på 
kurskveldene skal jeg klare å undervise 
folk i tegnspråk…
Mads: - Man må ha kompetanse til slikt, 
det er ikke så enkelt som du tror.
Og så tegner det to litt i hendene på 
hverandre rundt dette spørsmålet, men 
begge er skjønt enige om at det er behov 
for tegnspråkkurs både i Bodø og andre 
steder i fylket.

Inhabile?
På NDFs landsmøtet var det mye disku-
sjon om det å være inhabil i tillitsverv. 
Begge to synes diskusjonen var helt 
unødvendig.
Daniel: - Vi er så få døve at hvis vi skal 
følge de samme strenge habilitetsreglene 
som hørende så vil vi miste mange res-
surspersoner i miljøet vårt. 
Mads: Vi er bare 70 medlemmer i 
fylkeslaget, men de fleste er passive 
medlemmer. Hvordan kan vi klare å få 
til god aktivitet hvis vi skal ha forbud 
for slektninger om å sitte i samme styret. 
Vi har for eksempel hatt søstre i samme 
styre, og jeg er sekretær og Daniel leder 
i fylkeslaget. Hvis noen av oss skal slutte 
vil det ramme organisasjonen hardt. Vi 
må bare være bevisste på situasjonen og 
melde oss inhabile i konkrete saker som 
krever det.
Daniel: Mange i døvemiljøet er nære 
venner, da vil de også etter strengt tolkete 
regler være inhabile, men da vil jo både 
foreninger og forbund slite tungt med å 
rekruttere tillitsvalgte i fremtiden.
Daniel	og	Mads	er	to	fine	representanter	
for den nye tiden i NDF. Unge, spen-
nende folk med vilje til å gjøre en innsats 
for andre døve i lokallaget. De stormer 
ikke opp på landsmøtets talerstol, men 
gjør en innsats i det stille for andre 
døve, tunghøre og hørende som trenger 
hverandre. Daniel og Mads er to som er 
med på å gjøre NDF til et mer fargerikt 
fellesskap. 

Nord-Norge
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Døvetolkning: 8. juli, 9. juli, 14. juli og 16. juli

Forestillingen starter kl 23 og varer ca halvannen time. Portene åpnes kl 19.15. 

PRIS: kr 285 + salgsstedets gebyr (samme pris for voksne og barn).
* Barn under 3 år går gratis dersom de sitter på fanget til en av de voksne.

Bestill billetter hos Dyreparken booking: booking@dyreparken.no eller 970 59 800. 
Oppgi kode DØVETOLK ved bestilling.

Bestill Grillbuffé i Sjørøvergrillen før forestillingen på www.dyreparken.no/piratmat 

Terje Formoe  gjør 
comeback som 

Kaptein Sabeltann! 
Kun i 2010.

5. - 25. JULI 2010 

VG, 2004VG, 2004

dyreparken.no

OG GRUSOMME GABRIELS SKATT
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Døvetolkning: 8. juli, 9. juli, 14. juli og 16. juli

Forestillingen starter kl 23 og varer ca halvannen time. Portene åpnes kl 19.15. 

PRIS: kr 285 + salgsstedets gebyr (samme pris for voksne og barn).
* Barn under 3 år går gratis dersom de sitter på fanget til en av de voksne.

Bestill billetter hos Dyreparken booking: booking@dyreparken.no eller 970 59 800. 
Oppgi kode DØVETOLK ved bestilling.

Bestill Grillbuffé i Sjørøvergrillen før forestillingen på www.dyreparken.no/piratmat 

Terje Formoe  gjør 
comeback som 

Kaptein Sabeltann! 
Kun i 2010.

5. - 25. JULI 2010 
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Spelet om 
 Heilag Olav 
       av Olav Gullvåg 

Forestillingen vil bli 
tegnspråktolket og skrivetolket 
søndag den 25. juli kl 19.00 

 
For å bestille billett, kontakt oss 

på 74 04 42 00, eller send  
e-post til informasjon@snk.no 

 
Oppgi referansenr: 2191078 ved 

bestilling av billetter. 
 

Pris pr. billett: kr 320,- 
 

Bestillingsfrist: 1. juli 
 

Programmet for Olsokdagene 
2010 vil være klart i løpet av 

mai. For mer info, se 
www.stiklestad.no 

 

VELKOMMEN! 

”Spelet om Heilag Olav” er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul 
dagene før slaget på Stiklestad i året 1030. Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, 
og Paul Okkenhaug har komponert musikken. 
 
Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 
760 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som 
oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater. Det har vært spel på 
Stiklestad siden 1954. 
 
Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle 
skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også 
sammensatt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og et 
stort frivillig apparat. ”Spelet om Heilag Olav” blir fremført på selve slagstedet, 
Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme 
som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape. Spelamfiet har sitteplasser 
til vel 5500 tilskuere. 

   
Foto: SNK/ Leif Arne Holme/Ragnar Vestvik  
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Landsmøte	i	Tromsø

SPORT
helge.herland@doveforbundet.no

- Forberedelsene går helt etter planene. 
Treningssamlingen i mars er gjennom-
ført, og de neste samlingene blir 25. 
- 27. juni og 1. - 3. oktober. Den eneste 
forandringen er at vi har valgt å droppe 
Skandinavia Cup av økonomiske årsaker 
ettersom spillerne må betale alt til EM 
selv.

- Hvor mange spillere skal delta 
for Norge ved mesterskapet?
- Trenerne har bestemt seg for å ta ut 12 
spillere. Det er ca 15 spillere som konkur-
rer om en plass på laget. En periode var 
det 18 – 19 aktuelle, men noen har valgt 
ikke å satse av ulike årsaker. Selv er jeg 
lykkelig gravid i 5. måned så det blir ikke 
noe mer fotball på meg i år.

- Gratulerer! Det er viktig å sørge 
for nye rekrutter også. Har du 
funnet noen nye, unge spillere?

-	Vi	har	navn	på	to	nye	spillere.	Vi	fikk	
audiogrammet til den ene nylig, hun 
hørte dessverre for godt. Hørselstapet 
var 41 db og 43 db, og grensen er et 
hørselstap på 55 db for å delta i interna-
sjonale mesterskap. Hun er 16 år og er 
fra Trondheim så vi får håpe hun hører 
dårligere etter hvert og kan delta i DM, 
senere på landslaget.

- Å håpe på at folk hører dårligere, 
jaja, det er også en måte å se det 
på! 
- Så har vi en spiller i Oslo som jeg ikke 
har kommet i kontakt med. Mail til 
klubben hennes er sendt, venter svar. 
Hun skal visst være 15 eller 16 år. En 
tredje er Gunhild Horten, som har vært 
med på en landslagssamling før. Men 
hun har aldri vært med i døvemesterskap. 
Hun hører dårlig nok, ca 60 db og er en 
veldig treningsvillig jente. Hun er usik-
ker på om hun vil satse på døvelandsla-
get.	Hun	er	fra	Østerdalen	et	sted.

- Hvordan klarer dere å finansiere 
landslaget når Norges Fotball-
forbund har sagt nei til å bevilge 
penger?
- Vi har fått kr. 70. 000 fra Helsedirek-
toratet, det samme har herrelandslaget 
fått - men pengene kan bare brukes på 
samlingene, ikke til EM-deltakelsen. Vi 
har sendt ut en del søknader, fått et par 
avslag, men venter på svar fra flere. Vet 
at to av jentene har fått inn flere tusener 
kroner i individuell støtte og har nok til 
å	finansiere	sin	EM-deltakelse.	Dessverre	
er det mange som ikke gjør en innsats i å 
skaffe penger til seg selv. Jeg oppfordrer 
døveidrettslagene til å støtte sine spillere 
med minst et par tusener kroner, oppfor-
drer Unni Helland. 

Kvinnelaget	til	EM	i	Sveits
Kvinnelandslaget for døve i futsal (innefotball) er klar for EM 
i Sveits 6. – 14. november. Vi spør oppkvinne Unni Helland, 
Trondheim, hvordan det går med forberedelsene til mesterska-
pet.

Unni Helland.

Deaf	Champions	League
29. april til 2. mai var det turnering 
for 12 mesterlag i herrefotball i Ma-
drid. For Norge deltok døvemestrene 
fra Oslo Døves Sportsklubb. 
De var svært uheldig med puljetrek-
ningen og kom sammen med de to 
lagene	som	var	i	finalen	i	fjor.	I	første	
kamp mot Globen Sport, Danmark, 
tapte de 2 – 0. I den neste kampen 
mot Castellon, Spania, tapte de 4 – 
3 og dermed var eventyret over for 
Osloguttene. Sluttstillingen i mester-
skapet ble: St.John Arsenal. England 
gikk til topp, sølv til Castellon, bronse 
til PAOK, Hellas og fjerdeplass til 
Globen Sport. 

Vinterlekene	er	avlyst
Det internasjonale døveidrettsforbun-
det har gått til det dramatiske skritt 
å avlyse Deaflympics som skulle vært 
arrangert i Slovakia i februar 2011. 

Arrangørlandet har sviktet totalt på 
planleggingen, både når det gjelder 
økonomi, arenaer og alle andre områ-
der. Dette er første gang i historien at 
Deaflympics blir kansellert. 
Det betyr at neste Deaflympics for 
vinteridrettsutøvere blir i Vancouver 
i 2015.

Neste	år
Er det EM i fotball for menn i Odense 
27. juni til 9. juli. 

Det	er	spilt	noen	kvalifiseringskamper	
til mesterskapet med disse resultatene:

Tsjekkia – Tyskland 0 – 1
Russland – Spania 1 – 0
Italia – Nederland 3 – 2
Hellas – Polen 2 – 2
Irland – Slovakia 6 – 1
Israel – England – 0 – 5
Tyrkia – Belgia 3 – 1

Returkampene spilles senere i som-
mer.
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Døvefotballutvalget i Norges 
Fotballforbund har ansatt 
Jan	Lervaag	som	ny	trener	for	
kvinnelandslaget. Jan er 48 
år, gift, har tre voksne barn 
og et barnebarn.

Han jobber som regionssjef i Granberg 
AS som selger hansker til proffmarkedet, 
helse og privatmarkedet. I sine yngre år 

Kvinnelaget	med	ny	trener
var han aktiv i fotball, håndball, lang-
renn og hopp. Han har alltid drevet med 
en eller annen form for idrett. Innenfor 
fotballen er han i dag spillerutvikler 
i sone Gauldal, trener Støren senior 
kvinner og junior jenter og er inne i den 
tredje sesongen med disse lagene. Han 
har døve svigerforeldre. 

- Jeg så det som en meget stor utfordring 
å trene døve og tunghørte, og jeg har all-
tid likt utfordringer, så dette gikk jeg til 
med stor lyst. Det fristet meg så mye at 
jeg måtte bare prøve for å se om det gikk. 
- Og hvilke erfaringer har du gjort så 
langt?
- Jeg har hatt tre samlinger med den 
stammen av spillere som har vært med 
tidligere. Nivået på spillerne har vært 
ganske variabelt, det er mangler på 
tekniske ferdigheter som er det største 
problemet og dette begynte vi å jobbe 
med på den andre samlingen i vinter. Jeg 
gleder meg til å se resultatene av dette på 
samlingen i slutten av juni.
- Tror du mange lokale klubber burde 
brukt mer tid på å inkluderte døve spil-
lere? 
- Til det er svaret ja, jeg tror at klubbene 
skulle ha brukt mer tid på disse spillerne. 
Da vil de få flotte utøvere som synes det 

Jan Lervaag.

er gøy å spille fotball. Med dette mener 
jeg at hvis man har døve spillere så enga-
sjer folk rundt laget seg til å hjelpe slik at 
de også kan få med seg hva trenere sier, 
slik at de også blir fullt med på trenin-
gene. 
- Hvordan kommuniserer du med de 
døve spillerne?
- Jeg er så heldig at jeg har dyktige tolker 
og noen av spillerne som hører litt hjelper 
de som ingenting hører.
- Hva synes du om Norges Fotballfor-
bund som ikke vil støtte landslag for 
døve? 
- Norges Fotballforbund er dyktige på 
mange felt, men den støtten døvelandsla-
gene får og om det jeg har hørt er sant, så 
er jeg utrolig skuffet over den økonomis-
ke støtten som tildeles laget. Her må det 
skje noe slik at utøverne ikke må betale 
hele ‹‹kalaset›› selv.
- Hva bør døve spillere legge størst vekt 
på for å utvikle seg videre?
- Vi må begynne med teknikken og 
fysikken, taktisk går det ganske bra for 
de skjønner spillet, men vi må nok jobbe 
knallhardt med teknikken. Alle spillere 
har fått i oppgave å levere treningsdag-
bøker til oss trenere slik at vi kan hjelpe 
de med treningene og dette ser ut til å gå 
ganske	bra,	avslutter	Jan	Lervaag.

Generalsekretær	i	Norges	Døveforbund
	

Norges	Døveforbund	skal	ansette	ny	generalsekretær	
i	100	%	stilling	fra	januar	2011.
	
NDF	er	en	interesseorganisasjon	med	2400	medlemmer	og	23	lokallag,	med	kontor	sentralt	i	Oslo	
sentrum.	Vi	jobber	primært	for	å	styrke	tegnspråkets	stilling	og	døves	og	tunghørtes	tilgjengelighet	
på	alle	områder	i	samfunnet.	Generalsekretæren	har	ansvaret	for	den	daglige	driften	og	administra-
sjonen	som	per	i	dag	har	5,7	årsverk.
	
Mer	utfyllende	annonse	kommer	på	www.deafnet.no
og	Norsk	Lysningsblad	i	september	2010.	

For	mer	informasjon	
–	kontakt	sissel.gjoen@doveforbundet.no
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SIGNMARK / FINLAND
SEAN FORBES / USA

KARSOUNDSYSTEM / FRANCE
R.I.O. / GERMANY

SUNBLOCK / SWEDEN
REDRAMA / FINLAND

DEAF RAVE / ENGLAND
... AND MORE

LASERSHOWS, DJ,
VJ AND MORE...!
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Les mer på 

www.rycon.no

 
Rycon AS har i over 15 år utviklet gode verktøy 
for deltakelse i arbeidslivet.

kompetanse på hørselshemmede og døve.

området.

Rycon AS 

Rycon AS, Ryensvingen 11b

Vi skaper arbeidsglede!

SIGNMARK / FINLAND
SEAN FORBES / USA

KARSOUNDSYSTEM / FRANCE
R.I.O. / GERMANY

SUNBLOCK / SWEDEN
REDRAMA / FINLAND

DEAF RAVE / ENGLAND
... AND MORE

LASERSHOWS, DJ,
VJ AND MORE...!

Hans datter Mia er 1 av 100 
skuespillere i den tradisjonel-
le forestillingen på Stiklestad.

- Vi kan friste med besøk til 
De værdalske befestninger. 

Det er ingen steder i landet 
som har et så konsentrert 
forsvarsanlegg som det 
trange og stupbratte anleg-
get mellom Inndalen og Sul 
i Verdal.  Anlegget består av 
Galleriene Nord og Sør, i til-
legg til Blokkhuset og ligger 
inne i fjellet!  Det er et besøk 
du aldri vil glemme. Eller ett 

besøk til Granfossen som har 
Europas største laksetrapp 
på hele 280 meter og med 80 
kulper, forteller Ivar. 
 
Her er hele programmet for 
søndagen på Stiklestad og 
Ivar og tolker står klare til 
å ta imot alle som kommer. 
Verdal har også et nytt, fan-
tastisk	fint	hotell!
 
Kl. 10 Olsokrittet, et fami-
lievennlig sykkelritt rundt 
Stiklestad	og	Leksdalsvatnet.
Kl. 12 Middelaldremarkedet 
- åpent til kl 22.

Kl. 12 Gårdimillom, van-
dreteater på folkemuseet i 
Stiklestad.
Kl. 13 Omvisning på Stikle-
stad, ca en time med tolker.
Kl. 14 Gudstjeneste i Stikle-
stad kirke, med døveprest. 
Kl.	14	Leikeslaget,	barneak-
tivitet..
Kl. 16 Gårdimillom, van-
dreteater.

Kl. 17 Vikingguten, uteteater 
med tolker.
Kl 19 Spelet om Heilag Olav 
med tollker.
 
- Noen vil kanskje delta på 
alt, mens andre bare vil være 
med på noe – uansett alle er 
like hjertelig velkommen til 
Verdal søndag 25. mai, smiler 
Ivar.

Stiklestad	og	spesial	omvisning!
Har du tenkt så se den tegnspråktolkete og 
skrivetolkete forestillingen om Olav den 
hellige søndag 25. juli. (Se annonsen på side 
29.) Da kan du kombinere det med en spesial 
omvisning	med	Ivar	Larsen	Sveberg,	ta	kon-
takt med ham på e-post: ivarls@online.no
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Farvel	til	Astrid
Så samlet møtet seg om et verdig farvel 
til Astrid Sund, tillitskvinnen som plut-
selig ble revet bort bare 50 år gammel. 
Forbundslederen holdt minnetale og 
Leikny	Holden	rørte	alle	med	sin	vakre	
tegnspråkpoesi, kalt «Farvel». Med bilde 
av Astrid på storskjerm, blomster og tent 
lys ble det en god stund akkurat samtidig 
som hun ble gravlagt fra Nedre Eiker 
kirke. Konstituert generalsekretær Sissel 
Gjøen representerte NDF i begravelsen, 
men samtlige på landsmøtet hadde As-
trid i sine tanker denne dagen.
Etter en kort pause kom selve landsmøtet 
i gang. Oppropet av representanter viste 
at det var 52 med stemmerett, pluss ca 20 
deltakere bare med tale- og forslagsrett.
Nora E. Mosand og Knut Bjarne Kjøde 
ble valgt til møteledere, en oppgave de 
løste på en utmerket måte. Til telle-
korpset ble Svein Sundkvist, Ditte E. S. 
Behrns og Mira Zuckermann valgt.
Valgkomiteens leder Klement Våge rede-
gjorde for forslaget til nytt forbundsstyre 
og minnet om at fristen for å komme 
med benkeforslag var lørdag kl 15, og at 
forslag måtte være underskrevet av minst 
tre representanter.

-Tegnspråk	synes	best
helge.herland@doveforbundet.no

Fredag 4. juni kl 11.30 ble NDFs 38. ordinære landsmøte åpnet på Rica Ishavshotell i Tromsø. 
Det er 30 år siden sist det var landsmøtet i byen. På rad og rekke ønsket forbundsleder Hanne 
B. Kvitvær velkommen til gode landsmøtedager, kommunestyrerepresentant Svenn A. Nielsen 
talte varmt for byen og for tospråkligheten og leder i Tromsø Døveforening, Jorid Fagerli håpet 
at alle ville få trivelige dager i byen som kaller seg for Nordens Paris.

Arrangementskomiteen i Tromsø Døveforening, Marianne Elvegård, Jorid Fagerli og Helen Henriksen.

Leikny Holden rørte alle med sin tegnspråpoesi til minne om Astrid Sund.

Årsberetning	og	regnskaper
Årsberetningene for 2007 og 2008 var 
gjennomgått på tidligere landsråd med 
foreningene, derfor var det bare 2009 
som skapte en smule diskusjon. 
Oslo Døveforenings Svein Arne Peterson 
etterlyste forbundets oppfølging av kravet 

om særfradrag på skattelikningen. 
Forbundslederen svarte at slike innspill 
bare kommer med i Finansdepartemen-
tets planer hvert fjerde år, og at fristen 
er 15. august i år for å få med forslaget. 
Kjetil Høgestøl, Bergen Døvesenter, 
kritiserte forbundets seniorpolitisk utvalg 
for dårlig arbeid. Det er feil at alle med-
lemmene i utvalget kommer fra Oslo og 
de har vært for passive i sin informasjon 
til lokalforeningene. 
Helge Herland svarte at denne kritik-
ken allerede var notert fra Bergen under 
likemannskurset for seniorer som ble 
arrangert i mai, og at spørsmålet vil bli 
diskutert på NDFs strategikonferanse i 
august. Der vil forbundsstyret ta stilling 
til om det fortsatt skal være et utvalg for 
seniorer og eventuelt hvordan represen-
tasjonen i utvalget bør være. Med bare 
noen få andre merknader ble årsberetnin-
gen vedtatt. 
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Tidligere generalsekretær Paal Richard 
Peterson gav en bred redegjørelse for 
regnskapet for 2009. Han sa blant annet:
- Underskuddet i 2009 er ca kr. 700.000, 
men egentlig er det så stort som 1,8 mil-
lioner. Vi har pyntet på resultatet ved å 
bruke midler fra arv og gaver.
- Da jeg i månedsskiftet oktober/novem-
ber i fjor sto foran landsrådet på Garder-
moen og orienterte om den økonomiske 
situasjonen var jeg bekymret. Jeg visste at 
det nå ikke var noen vei utenom å ta tun-
ge beslutninger om oppsigelser av ansatte 
på kontoret.  Nå skriver vi juni 2010 – og 
de tøffe takene er gjennomført. Vi står på 
bar bakke: vi skal legge frem et budsjett 
for 2010 med overskudd. Vi har penger 
på bok. Og vi har ingen gjeld. NDF skal 
nå ha en sunn og god økonomi. Så må vi 
håpe på vekst fremover.  Vi har redusert 
antall ansatte fra 14 til 7.
- På den ene siden trekker forventninger 
fra offentlige myndigheter om korrekt 
rapportering, forventninger fra medlem-
mer om å gjennomføre planer og være 
ekstra aktive. På den annen side møter 
vi økonomiske begrensninger og under-
skudd som gjør at de personene vi trenger 
for å fylle alle forventningene, de har vi 
ikke råd til å ha ansatt.
- Hvis vi sammenlikner med andre orga-
nisasjoner som vi i NDF ofte blir sam-
menlignet	med,	for	eksempel	HLF	eller	
Norges	Handikappforbund	Så	har	HLF	
25 ansatte, mens Handikappforbundet 
har 40 ansatte.
- Hvis vi går tilbake til 2006, det siste 
året NDF har hatt et driftsoverskudd, 
så visste vi at vi snart ville miste nær 1,5 
millioner kroner i spilleautomatinntekter. 
Vi var nødt til å gjøre noe. Og vi gjorde 
noe: vi ansatte en forretningsutvikler 
for å skaffe nye, frie inntekter til NDF. 
Vi kom langt – men dessverre ikke 
langt nok. Vi klarte ikke å erstatte de 
gode inntektene samtidig som vi skulle 
opprettholde mange ansatte. Og her må 
vi ta selvkritikk: vi var for optimistiske 
for lenge. Vi trodde at pengene lå rundt 
neste sving. Og vi burde ha grepet inn 
tidligere da vi skjønte at regnskapsførin-
gen ikke var slik den burde være. 
- Men vi må også si at vi har kommet vel-
dig uheldig ut av de grep staten har gjort 
de senere årene. For det første fjerningen 
av spilleautomatene, noe vi forstår, men 
som vi tapte mye på. Midt i året i fjor 

fikk	vi	beskjed	om	at	statstilskuddet	ville	
bli 400.000 kroner lavere enn i 2008. 
- Vi har lykkes med noe. Døves Tids-
skrift koster oss i NDF nå langt mindre 
enn før. Fra 2011 håper vi at vi kan gå 
tilbake til 10 nummer. Annonseinnsam-
lingen var veldig god, og bedre enn noen 
gang før – men dessverre ikke god nok til 
å gi friske midler inn. Medlemskampan-
jene gir oss hvert år ca 175.000 kroner. 
- Hvis vi ser på balanseutviklingen, er 
den ikke så veldig god. Dessverre minker 
egenkapitalen. Det skyldes de siste årenes 
underskudd. Heldigvis har vi en god del 
penger igjen i driftsfondet, men det tåler 
ikke flere år med stort underskudd. 
- Hvis vi skal se litt fremover, kan vi først 
peke på at vi de siste årene har hatt for 
høye kostnader i forhold til inntektene. 
Vi har nå har redusert kostnader betyde-
lig for å komme i balanse. Vi sparer inn 
lønnskostnader i 2010 på over 1 million 
kroner i forhold til i 2010.  
- Nå er NDF «tilbake til utgangspunk-
tet». Og utgangspunktet er slett ikke 
verst, selv om det blir tøffe tak fremover 
også. NDF har budsjettoverskudd for 
2010 med kr. 300.000, det er regnet med 
10,2 millioner kroner på inntektssiden og 
kr. 9,9 millioner på utgiftssiden. 
- Sagt litt flåsete: Hva koster tegnspråk 
som	offisielt	språk?	Svaret	er	ca	2,2	
millioner kroner. Det er summen av un-
derskuddene de siste årene. Samtidig har 
vi fått en helt utrolig viktig seier i denne 
perioden: tegnspråkets legale status heves 
ved	at	det	skal	bli	offisielt	norsk	språk	og	

innlemmes i en allmenn norsk språklov. 
Dere husker kanskje representanten fra 
Kulturdepartementets tale til landsmøtet 
i Molde i 2007, den var ikke oppløftende 
med tanke på en tegnspråklov. Så gjen-
nomførte	vi	demonstrasjonen.	Vi	fikk	
politikerne med på laget. Vi påvirket og 
jobbet	for	å	finne	en	løsning.	Det	koster	å	
ha personer ansatt – og det koster å vinne 
politiske kamper, avsluttet den tidligere 
generalsekretæren.

Den grundige forklaringen fra Peterson 
gjorde at all kritikk og spørsmål rundt 
regnskapene forstummet. Den eneste 
som hadde kommentarer og spørsmål var 
Kjetil Høgestøl, men han tok opp saker 
av mer regnskapsteknisk karakter. Ingen 
andre tok del i ordskiftet mellom Paal 
Richard Peterson og Høgestøl og dermed 
var også regnskapene for 2009 godkjent.

Innkomne	forslag
Det var 23 innkomne forslag og først 
behandlet landsmøtet de forslagene som 
ikke har noen tilknytning til NDFs 
lover. Svein Arne Peterson påpekte at 
mange av forslagene krever økonomiske 
midler og mente at landsmøtet burde 
gi det nye forbundsstyret fullmakt til å 
prioritere de tiltakene som kan gjennom-
føres. 
Vi kan ikke presse igjennom forslag her 
som forbundet verken har økonomi eller 
ansatte til å løse, sa han. Irene Grefte-
greff hadde sympati for forslaget, men 
mente foreningene som hadde fremmet 

Tidligere generalsekretær Paal Richard Peterson mener forbundet strekkes mellom formelle rappor-
teringskrav fra myndighetene og forventninger fra medlemmenes om å gjennomføre planer og være 
ekstra aktive. Her demonstrerer han strekket og møtelederne er tydelig imponert.
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forslagene måtte få bestemme om de 
ville at landsmøtet skulle behandlet de, 
eller om forslagene kunne delegeres til 
det strategimøte som forbundsstyret og 
ansatte skal ha i august. Det møtet vil 
trekke opp linjene for det kommende 
arbeidet i NDF og hvilke saker som må 
løses det første året og andre saker som 
kan vente, forklarte Greftegreff. Hanne 
B. Kvitvær ønsket likevel at alle sakene 
skulle drøftes på landsmøtet, men så 
kan forbundsstyret senere prioritere 
oppgavene. Noen forslag må landsmøtet 
uansett ta avgjørelser i. Dette kompro-
misset	fikk	støtte	av	både	Bergen	og	Oslo	
døveforeninger og dermed var debatten 
om forslagene i gang. 

Av konklusjoner kan vi i stikkordsform 
nevne følgende vedtak:
Forslaget fra Bergen Døvesenter om at 
det skal utarbeides mer informasjons-
materiell går videre til forbundsstyret. 
Fra samme forening var det forslag om at 
dekning av tolkeutgifter ved utenlands-
reiser må bakes inn i dagens regelverk for 
tolketjenesten. Forbundsstyret svarte at 
NAV har foreslått dette innført fra 2011, 
men det avhenger av økte bevilgninger på 
statsbudsjettet. Bergenserne tok også opp 
et forslag om at de ønsker turnusordning 
for tolker. I denne saken vedtok møtet 
følgende resolusjon:

Resolusjonen om døgnåpen tolketjeneste ble enstemmig vedtatt.

Tvunget til isolasjon etter kl 15.30

Norges Døveforbund krever at tolketjenesten organiseres 
slik at det er mulig å få tolk hele døgnet. 
 
Norges Døveforbund er samlet til sitt 38. ordinære 
landsmøte. Igjen ser vi at mangel på tolk er det spørs-
målet som opptar representantene mest. Slik tolketjenes-
ten i dag er organisert, uten faste turnusordninger, er 
det mange steder umulig å få tolk etter ordinær ar-
beidstid. Det betyr at døve barn og unges fritidsakti-
viteter ikke kan gjennomføres, at døve foreldre mister 
foreldremøter i barnehage og skole, at døve som innleg-
ges på sykehus ikke får tolk – rett og slett at døves 
deltakelse blir sterkt begrenset. Dette er diskrimine-
ring av en stor gruppe.
 
Siden landsmøtet er samlet i Tromsø vil vi rette spesi-
elt søkelys på situasjonen i nord. Landsmøtet er kjent 
med at tolkedekningen i Troms og Finnmark er ekstra 
svak, og krever at NAV iverksetter strakstiltak som be-
drer døves, døvblindes og hørselshemmede i de nordlig-
ste fylkenes tolkesituasjon. 
 
Retten til tolk er et spørsmål om døves ytringsfrihet. 
Skal døve kunne delta fullt og helt må vi være sikret 
at våre ytringer blir oppfattet - og at vi oppfatter an-
dres ytringer.
 
Landsmøtet viser til Tolkeutredningen fra 2008. Lands-
møtet er kjent med at forslagene i stor grad er avvist 
av departement og NAV. Dette kan vi ikke akseptere, og 
landsmøtet krever at endringsforslagene gjennomføres i 
sin helhet. 
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Alle	vil	ha	
døvekonsulentene	tilbake
Forbundets Ny giv-komite kom med 
forslag om at det skal ansettes tre 
døvekonsulenter i NDF, en med sete i 
Trondheim, en i Bergen og den tredje i 
Oslo. Konsulentene skal arbeide interes-
sepolitisk og for medlemsforeningene og 
medlemmene innenfor hver sine områ-
der. Alle er enige om behovet, men så 
mangler pengene. Derfor ble saken over-
sendt forbundsstyret for videre arbeid. 
Den samme komiteen la fram forslag om 
økt skolering av tillitsvalgte på alle plan i 
NDF.	Også	denne	saken	fikk	enstemmig	
tilslutning og landsmøtet forventer at 
forbundsstyret følger opp saken med en 
konkret handlingsplan.

Norges Døveforbunds Ungdom (NDFU) 
ønsker at det igjen kommer tilbud om at 
døve kan få studere tegnspråk på univer-
sitetsnivå. Forbundsstyret støtter kravet 
og jobber allerede med å få studiet i tegn-
språk grunnfag på plass igjen i Oslo.
Bergen Døvesenter sitt forslag om å 
opprette et diskrimineringsutvalg som 
kan gripe tak i de tilfellene der døve 
klart	diskrimineres	i	samfunnet	fikk	
også enstemmig tilslutning, men kanskje 
med den løsningen at funksjonen legges 
inn under utvalget som kan få navnet 
«Tilgjengelig- og rettighetsutvalg.»
Bergen Døvesenter sto som vanlig for 
de fleste innkomne sakene til landsmø-
tet, derfor var de også de som foreslo en 
styrking av NDFs bistandsarbeid. For-
bundsstyret svarte at de to prosjektene i 
Palestina og Madagaskar skal avsluttes i 
2011. Så er man avhengig av at forbunds-
administrasjonen blir tilført økonomi og 
kompetanse til å arbeide videre med bi-
standsprosjekter, men alle ønsker at NDF 
skal engasjere seg i arbeidet for døve i den 
tredje verden.

Bergen	ut	av	Norge?
Ny giv-komiteen foreslo at alle døvefo-
reningene skulle få ensartede navn med 
NDF først, og stedsnavnet etterpå, for 
eksempel Norges Døveforbund Trond-
heim. Som førstemann i debatten provo-
serte leder i Bergen Døvesenter forsam-
lingen med følgende ultimatum: - Hvis 
dette blir vedtatt vil Bergen Døvesenter 
melde seg ut av NDF! Våre medlemmer 
har først og fremst identitet til navnet 

forbund hadde oppnådd økt forståelse og 
støtte fra de lokale myndighetene etter at 
de for flere år siden foretok navnebytte. 
Ingen reagerer i dag negativ på navnet 
Norges Handikappforbund Stavanger, 
snarere tvert imot, sa han. Paal Richard 
Peterson, som også har deltatt i Ny 
giv-komiteen, understrekte at det var et 
ønske fra landsmøte for tre år siden om at 
NDF og foreningene skulle se på andre 
måter	og	bedre	måter	å	profilere	seg	utad	
på. Han forstod at navneforslaget er 
vanskelig og mente vi ikke skulle stresse 
med dette nå, men kanskje ta saken opp 
igjen om tre år. Kjell Gunnar Brekke, 
Haugaland Døvesenter reagerte sterkt på 
det harde utspillet fra Bergen. Navneend-
ringen er ikke noe stort problem, mente 
han. Irene Greftegreff likte ideen med 
det nye navneforslaget, men vi kan ikke 
tvinge foreningene og medlemmene til 
å gjennomføre det. Vi må bruke mer tid 
og ha oppslutning fra alle for å foreta et 
sånt skifte, understrekte hun. Dermed 
ble navnespørsmålet utsatt og kan tidligst 
komme opp igjen på landsmøte om tre 
år.

Tur	i	snøbyger
Fredag kveld er det tradisjon med lands-
møtetur for å komme bort fra papirer, sa-
ker, seriøse diskusjoner og få til en sosial 
samling over foreningsgrensene. Ikke alle 
lot seg friste av Trømsø Døveforenings 
tilbud om en skogstur i Tromsdalens 
fine	turløyper.	Men	vi	er	som	er	blant	
den spreke halvparten av representantene 
stilte	opp.	Vi	fikk	en	forfriskende	våt	
tur i snøbyger, men med flott natur - og 
langt inne i huttaheiti kom vi til lavoen 
som fristet med kaffe, boller og bål (se 
bildet	på	neste	side).	Likevel	må	vi	inn-
rømme at det var deilig å komme tilbake 
til hotellet og få en varm dusj! 

Unnskyld!
Lørdag	morgen	begynte	med	at	Kjetil	
Høgestøl ba pent om unnskyldning for 
sine sterke ord om å melde Bergen Døve-
senter ut av NDF. 

Det neste innkomne forslaget var knyttet 
til navneendringsforslaget og kom også 
fra Ny giv-komiteen. Forslaget innebar at 
NDF sentralt og lokalforeningene skulle 
utarbeide	en	enhetlig	visuell	profil	blant	
annet på deafnet og på foreningenes nett-

Leder av Bergen Døvesenter Kjetil Høgestøl 
provoserte mange da han truet med å trekke 
Bergen Døveforening ut av NDF om det ikke 
gikk som de ville!

Bergen Døvesenter og ikke til Norges 
Døveforbund. Forslaget er et overgrep 
mot våre medlemmer!
Mange reagerte sterkt på uttalelsen. 
Svein Arne Peterson hadde sympati for 
navneforslaget, men mente tiden ikke er 
moden for det nå. Oslo Døveforening 
sin historie går tilbake til 1878 og et så 
radikalt navnebytte må nok få modnes 
over tid, sa han. Hane Kvitvær understre-
ket at dette var et forslag fra Ny giv-ko-
miteen og ikke fra forbundsstyret, derfor 
likte hun dårlig trusselen som Høgestøl 
innledet debatten med. Spørsmålet har 
også vært diskutert i flere år og Bergen 
har hatt sin representant i komiteen som 
har arbeidet med dette, la hun til. Sonja 
Myhre Holten, Oslo Døveforening, 
syntes utspillet fra Bergen var udemokra-
tisk. Men også hun mente at det ikke var 
tid for navnebytte nå, men kanskje kan 
NDF og foreningene likevel presentere 
seg	mer	ensartet,	med	felles	logo,	profil	
og annet på nettsidene og i arbeidet utad, 
undret	hun.	Lars	Aksel	Berge	fra	Ny	giv-
komiteen fortalte at Norges Handikapp-
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med informasjon om tolketjenesten. På 
samme måte opplever vi at det er tiggere 
som utgir seg for å være døve og at vi 
dermed for et ufortjent dårlig rykte, med 
et ID-kort kan vi unngå dette. Volker 
Kløckner, Kristiansand Døveforening, 
ønsket å gå enda lenger. Han mente døve 
og andre funksjonshemmede i Norge 
burde få et identitetskort på samme måte 
som de har i EU, og som gir rett til 50 
% rabatt på for eksempel reiser. Niels 
Kristensen fra forbundsstyret uttrykte 
skepsis til tanken om at døve skal kreve 
rabatt	over	alt	i	samfunnet	og	fikk	følge	
av Irene Greftegreff. Hun ville likevel ha 
flere innspill fra foreningene om hva de 
mente om behovet for et ID-kort. Hanne 
B. Kvitvær repliserte at vi ikke ønsker 
et slikt kort for å få varer og tjenester 
rimeligere enn andre, vi kjemper for full 
likestilling i samfunnet – men et slikt 
kort kan være til hjelp ved for eksempel 
ulykker, mente hun. Saken ble vedtatt 
oversendt til forbundet for videre arbeid, 
eller for at de skal være pådriver for at 
en eller flere foreninger går videre med 
saken.

Bergen Døvesenter foreslo at forbundet 
mer aktivt tar i bruk utvalg for å fremme 
en rekke interessepolitiske områder, det 
vil blant annet kunne avlaste dagens for-
bundsadministrasjon. Forbundsstyret sa 
seg enig med bergenserne og vil ta forsla-
get med seg i det videre strategiarbeidet

Et	mer	åpent	forbund
Så var Kjetil Høgestøl på talerstolen 
igjen, nå med et krav om større åpenhet 
rundt forbundets arbeid. Han fremmet 
blant annet ønske om at referatene fra 
styremøtene blir tilgjengelig i Døves 
Tisskrift og på deafnet. Bjørn Egil 
Hammerlund,	Inger	Marie	Lizama,	og	
Kjell Gunnar Brekke støttet forslaget. 
Sistnevnte ville ha tilbake gamle dagers 
sirkulæretjeneste. Paal Richard Peterson 
tok selvkritikk på informasjonsflyten. 
Det har hele tiden vært meningen at alle 
medlemmene skal kunne logge seg inn 
på deafnet sidene med informasjon blant 
annet om styrevedtakene. Så langt har 
teknikken sviktet, men vi skal få orden 
på dette, lovet han. Hanne B. Kvitvær 
tilføyde at referatene nå blir sendt alle 
medlemsforeningene som epost, men så 
er det foreningenes ansvar at informasjo-

Representantene fra Ringerike Døveforeningen, Inger Marie Lizama og Dagrun Helene Fredheim 
ønsker egne identitetskort for døve.

Folk koste seg i lavoen etter en tur i friske snøbyger! 

sider. Paal Richard Peterson begrunnet 
forslaget med at om NDF-navnet skal ut 
til	alle	foreningene,	må	vi	også	profi-
lere oss enhetlig på internett, brevark, 
logobruk osv. Men denne saken ble som 
forrige sak utsatt til senere.

Bjørn Egil Hammerlund, Telemark 
Døveforening, presenterte det neste 
forslaget. Foreningen er mektig irritert på 
telefonselgere som ringer døve på vanlig 
telefon om og om igjen. NDF lovet å 
få slutt på dette etter forrige landsmøte 
i Molde, men hva er gjort, spurte han. 
Forbundsstyret svarte at det er mulig å 
reservere seg mot telefonsalg og reklame 
ved å gi melding til Brønnøysundregis-

trene. Dette informerte Døves Tidsskift 
om like etter forrige landsmøtet. Flere 
andre representanter mente at dette ikke 
var en landsmøtesak, eller et problem 
spesielt for døve, men noe som alle folk 
irriterte seg over. Paal Richard Peterson 
pekte på at departementet arbeider med 
å innføre nye og strengere regler for 
telefonsalg, og dermed var saken ute av 
landsmøtekartet.

Inger	Marie	Lizama,	Ringerike	Døve-
forening, ønsker at det blir laget et 
identitetskort der det står at vi er døv /
deaf. Ved ulykker hender det ofte at 
førstehjelpspersonale snakker til oss, 
da kan vi lett vise et slikt kort, kanskje 
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nen går videre til medlemmene. Martin 
Skinnes, Bergen Døvesenter, sa seg 
fornøyd med dette, men han klargjorde 
at han ikke bare forventer styrereferat av 
vedtak, men også bakgrunnsinformasjon 
om vedtakene.

Samme mann begrunnet forslaget om 
hvorfor Teater Manu må stimulere ama-
tørteatervirksomheten i døveforeningene. 
Foreningen mener at teaterets arbeid er 
for mye konsentrert om Oslo. Manu har 
kompetanse og ressurser til å skape liv i 
amatørteateret igjen, sa Skinnes. De an-
dre som tok ordet i debatten mente dette 
burde være en sak mellom foreningen og 
teatret, og det sa også Mira Zuckermann 

fra Teater Manu: - Vi ønsker kontakt 
med døveforeningene i hele landet, sam-
arbeid er viktig og det er bare å ta direkte 
kontakt med oss!

Det neste forslaget var Bergen Døvesen-
ter og forbundsstyret helt samstemte om, 
så da slapp landsmøte en lang debatt. 
NDF må engasjere seg mer i skolepoli-
tikken. Vi gjør jo mye på det området, 
svarte forbundsstyret og ramset opp alle 
tiltakene som er gjort de siste årene for å 
styrke undervisningen av døve.

Inger	Marie	Lizama	vil	ha	Døves	Tids-
skrift i punktskrift. Redaktøren for 
bladet svarte at døvblinde som ønsker det 

får	tilsendt	egne	PDF-filer	av	bladet	og	
at de har dataprogram som oversetter til 
punktskrift.

Landsmøtet	vil	ikke	ha	
	hedersmedaljen
Fra lovkomiteen var det forslag om at 
hedersmedaljen	opphører.	Lovkomiteen	
synes ikke om å veie folk mot hveran-
dre, og tidligere har det vært for mange 
ansatte som har fått hedersmedaljen, het 
det i grunngivingen fra lovkomiteens 
Erling	Jacobsen,	Lars	Aksel	Bergen	og	
Signe Sæther Bekkvik. Både foreningene 
i Bergen, Kristiansand, Vestfold og Hau-
galand talte for å beholde hedersbevis-
ningen – mens Stavanger Døvesenter var 
klart imot. Men avstemmingen viste hele 
37 stemmer for å avvikle hederstildelin-
gen, mens bare 12 stemte for å beholde 
ordningen. Flere pekte på andre måter å 
takke folk for stor innsats, for eksempel 
forbundets kulturpris og menneskeret-
tighetsprisen.

Foreningsfondet	avviklet
Forbundsstyret ved Paal Richard Peter-
son presenterte et forslag der de ba om at 
all arv og gaver fra nå av går direkte til 
NDFs driftsfond og ikke som de siste 20 
årene blir delt 50 / 50 mellom forbunds-
fond og et fond som eies av foreningene. 
Hanne B. Kvitvær supplerte med å 
fortelle at mye har endret seg siden 1990 
da fondene ble opprettet. Hun mente 
foreningene nå var sterkere økonomisk, 

Møtelederne Nora E. Mosand og Knut Bjarne Kjøde hadde mye å holde styr på under landsmøtet, men løste oppgavene på en god møte (selv om det 
alltid er noen i salen som mener de kan det så mye bedre!) På bildet sammen med en av de mange friske ungdommene Maiken A. Sudmann.

Tellekorpset hadde en stri tørn med å telle stemmesedler, fra venstre Mira Zuckermann, Ditte E. S. 
Behrns og Svein Sundkvist.
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blant annet ved at de fleste eier sine egne 
hus, mens NDF ikke eier noe. Kvitværs 
drøm er et eget Døves Hus i Oslo der 
man samler NDF, Teater Manu, Døves 
Media,	en	filial	av	Ål	folkehøyskole,	
Oslo Døveforening og andre aktuelle 
samarbeidspartnere i miljøet. Svein Arne 
Peterson støttet forslaget, selv om hans 
egen forening sliter med driftsutgiftene. 
Vi kan ikke kreve alt mulig av forbundet 
uten å gi de økonomiske muligheter å 
gjennomføre det, sa han. 
Både Bjørn Egil Hammerlund og Kjetil 
Høgestøl var negative, forbundet har 
sviktet fullstendig i økonomistyringen 
og foreningene har fremdeles dårlig 
økonomi, mente Bergen Døvesenters 
fremste	tillitsvalgte.	Inger	Marie	Lizama	
og Erling Jacobseb trakk fram det posi-
tive for foreningene ved forslaget, nemlig 
at fondet fortsatt skal bruke til å dekke 
reise- og oppholdsutgifter for foreningene 
ved landsmøtene i NDF. Avstemmin-
gen viste et klart flertall for at NDF nå 
overtar alle midlene, men at kr. 500.000 
av fondet hele tiden skal være bundet til 
reisetilskudd for foreningenes deltakelse 
på landsmøtene.

Ny	handlingsplan
Paal Richard Peterson innledet med 
forslag til ny handlingsplan for perioden 
2010 – 2013. Arbeidsplanene er noe 
vi skal være stolte av, en slags bibel for 
arbeidet vårt. Den skal vise vår identitet, 
forankring og målsetting, frenholdt han. 
Planen har fokus på tre hovedpunkter: 
Rettigheter, kultur og organisasjon. Der-
for foreslår planen at dagens ulike utvalg 
samles i tre hovedutvalg: Rettighets- og 
tilgjengelighetsutvalg, organisasjons-
utvalg og kulturutvalg I motsetning til 
tidligere handlingsplaner er det vi pre-
senterer nå ikke så detaljert som tidligere, 
i stedet trekker vi opp de overordnede 
målene, fortalte den avtroppende gene-
ralsekretæren. 
Jannicke Kvitvær var kjapt frempå å 
spurte om hvor NDFU var i planen, og 
da var seniorenes talsmann Svein Sund-
kvist ikke dårligere da han etterlyste de 
eldres plass i handlingsplanen. Peterson 
junior kunne forsikre at begge gruppene 
ville bli ivaretatt innenfor handlingspla-
nen. Sonja Myhre Holten lurte på om 
dagens utvalg skulle nedlegges? Hanne 
B. Kvivær svarte at det mye omtalte stra-

tegimøte i august vil avklare dette. Vi tar 
med oss alle innspill fra landsmøte i det 
videre arbeidet, forsikret hun. 

NDFU	får	stemmerett	
NDFU hadde mobilisert hele styret sitt 
på 6 personer til landsmøte i Tromsø. I 
tillegg var 11 av de valgte representan-
tene fra døveforeningene under 30 år, så 
ungdomsinnslaget på årets landsmøte var 
merkbart. Den store saken for ungdom-
mene var å få stemmerett på landsmø-
tene, til nå har de bare hatt tale- og 
forslagsrett. På forrige landsmøte reiste 
de samme spørsmål, men ble nedstemt 
begrunnet med at de er et utvalg under 
NDF og gis ungdommene stemmerett 
må også de andre utvalgene i NDF få 
det. 
Men nå var tonen blant representantene 
en ganske annen enn for 3 år siden.
Cathrine Stensrud forsikret om at for-
bundsstyret støttet forslaget. Ungdom-
mene er et utvalg i vekst, de er en stabil 
gruppe og vi ønsker oss sterke ungdom-
mer som kan føre NDF videre. Sonja 
Myhre Holten, Svein Arne Peterson, 
Volker	Kløckner,	Lars	Aksel	Berge,	Irene	

Stor glede blant ungdommene da landsmøtet valgte å ta dem på alvor og innfri deres krav om fulle rettigheter på landsmøtene.
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Greftegreff, Kjetil Høgestøl – ja, alle stil-
te seg bak ønske fra NDFU. Dermed ble 
det et enstemmig vedtak om at NDFU i 
fremtiden får to stemmer under lands-
møtene. Så var noen frempå og spurte 
om seniorutvalget ville få den samme 
rettigheten? Konstituert generalsekretær 
Sissel Gjøen fortalte at forskjellen på 
NDFU og seniorutvalget er at ungdom-
mene selv mottar tilskudd og styrer sin 
økonomi, de fungerer på en måte som 
våre tidligere seksjoner gjorde. 

De andre utvalgene i NDF er bare rådgi-
vende i sitt arbeid. Svein Arne Peterson sa 
at alle er enige om at ungdommene skal 
få stemmerett, men jeg ber om at lovko-
miteen vurderer å gi samme rettighet til 
seniorutvalget.

Nye	lover	utsatt
Leder	i	lovkomiteen	Erling	Jacobsen	
orienterte om lovkomiteens arbeid. Det 
var et ønske om å gjøre loven klarere og 
enklere og ta bort en del av det overflødi-
ge stoffet som i dag er med i lovene, men 
som kanskje mer naturlig hører hjemme i 
en handlingsplan. 
Svein Arne Peterson var første mann 
på banen og foreslo utsetting av hele 
loven i tre år. Forslaget som presenteres 
er for dårlig gjennomarbeidet, mente 
han. For eksempel er lovforslagets tekst 
om inhabilitet all for streng, det man-
gler også retningslinjer for budsjett og 
ansvarsforholdet mellom forbundsstyret 

og generalsekretær / administrasjon. Det 
forslaget til lover som er utarbeider passer 
bedre for store organisasjoner enn for et 
lite forbund som NDF, påsto leder av 
Oslo Døveforening Svein Arne Peterson. 
Jacobsen tok selvkritikk ved å si se enig 
med det meste av det Peterson kom med. 

Etter en meningsutveksling der mange 
var på talerstolen ble konklusjonen at 
39 stemte for at behandlingen av ny lov 
utsettes i 3 år, men de endringene som 
er nødvendig gjøres nå. Det betyr blant 

annet at paragrafen om hedersmedalje 
tas bort, NDFU får inn i loven at de har 
stemmerett på landsmøtene og en del 
andre språklige endringer.

Medlemskontigenten	
litt	dyrere	for	noen
Etter en lang diskusjon, der hele 17 
representanter hadde ordet minst en gang 
og der forslagene var utrolig mange ble 
disse satsene vedtatt fra og med 2011.
Enkelt medlem kr. 450. Trygdede kr. 
350. Ungdom 13 – 26 år kr. 350. Barn 
opp til 12 år kr. 100. Familiemedlem kr. 
1.000. Det betyr at noen må betale kr. 
100 mer i kontingent fra neste år.. 

Landsmøtefest
Lørdag	kveld	var	det	tradisjonen	tro	
landsmøtefest. Da var all uenighet om 
økonomi, lover og slitsomme telefonsel-
gere lagt til sides. 

God	mat	og	drikke	fikk	stemningen	opp,	
og til stor jubel ble Nora E. Mosand og 
Odd-Inge Schrøder tildelt NDFs høyeste 
utmerkelse hedersprisen for sitt mangeå-
rige arbeid til beste for døve. 
Spesielt deres standhaftige kamp for 
norsk tegnspråk ble trukket fram av for-
bundsleder Kvitvær som et av motivene 
for tildelingen, men ellers har de to mar-
kert seg på en rekke områder innenfor 
døvearbeidet.

At Nora E. Mosand og Odd-Inge Schrøder ble tildelt NDFs hedersmedalje  var svært populært 
blant landsmøtedeltakerne. 

Noen er mer taletrengte enn andre, på bergensbenken bakerst sitter Kjetil Høgestøl nr. 2 fra høyre 
sammen med sine litt mindre taletrengte bergensere, fra venstre Sunniva Lyngtun, Sigrun Eker-
hovd og Martin Skinnes. Foran dem en annen av de mest taletrengte, Vibeke O. Larsen til høyre, 
sammen med de to andre Møre og Romsdal-representantene Erlend Holsen og Cecilie Måseidvåg.
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Hanne	fortsetter	i	3	år	til
På slutten av landsmøtene er det tid for 
valg og Hanne B. Kvitvær ble enstemmig 
valgt til leder for 3 nye år. 
Signe S. Bekkvik trakk seg før kampen 
om en styreplass tok til. Etter benke-
forslag var det 8 styremedlemmer som 
konkurrerte om 6 plasser og med 51 
representanter med stemmerett ble det til 
slutt disse resultatene:
Finn Arild Thordarson, Bergen, 47 
stemmer - Bjørn Stensvoll, Vestfold, 47 
stemmer - Siv Mittet, Ål, 46 stemmer - 
Hedvig Sinnes, Stavanger, 43 stemmer 
- Irene Greftegreff, Oslo, 37 stemmer 
-	Arne	Lundkvist,	Tromsø,	37	stemmer	-	
Jim	Vold,	Vestfold,	33	stemmer	-	Øystein	
Sletten, Bergen, 20 stemmer. Jim Vold og 
Øystein	Sletten	fikk	altså	ikke	nok	stem-
mer til en styreplass. Som varamedlem-
mer ble disse valgt: Sonja Myhre Holten, 
Oslo, 48 stemmer, Kenneth Ommund-
sen, Stavanger, 47 stemmer og Martin 
Skinnes, Bergen 46 stemmer.
Som bilagsrevisor ble Toralf Ringsø, 
Bergen, gjenvalgt – med Jim Vold som 
varabilagsrevisor.

Men de aller, aller beste replikkene og historiene 
på landsmøtet ble fortalt av Odd-Inge Schrøder 
som fylte enhver pause med sine anekdoter fra 
døvemiljøet i inn- og utland.

I lovkomiteen ble disse valgt: Erling 
Jacobsen, Bergen, 45 stemmer – Svein 
Arne	Peterson,	Oslo,	45	stemmer	–	Lars	
Aksel Berge, Stavanger 35 stemmer. 
Varamedlemmer ble Signe S. Bekkvik og 
Paal Richard Peterson, begge enstemmig 
valgt. Som ny valgkomite valgte lands-
møte	Vibeke	O.	Larsen,	Ålesund,	Tor	
Fiksen,	Bergen	og	Torill	Lorentzen,	Oslo	
– med Cathrine Stensrud, Vestfold som 
varamedlem.

Neste	landsmøte	i	Stavanger
Stavanger Døvesenter var eneste foren-
ing som ønsket landsmøtet i 2013. Petter 
Sørensen presenterte byen med video, 
brosjyrer og tegnspråk på en så overbe-
visende måte at man skulle tro han var 
turistsjef i byen!

Hanne B. Kvitvær takket for tilliten med 
å bli gjenvalgt, hun takket også de som 
gikk ut av styret, hun ønsket nye styre-
medlemmer velkommen til samarbeid. 
Samtidig takket hun representantene for 
et saklig landsmøte, strødde om seg med 
blomster og rosende ord til møteledere, 
tellekorps, referenter, valgkomite, tolker, 
Tromsø Døveforening, Odd-Inge Schrø-
der som fylte alle pauser med morsomme 
anekdoter fra døvemiljøet gjennom 
tidene.
- Jeg er 150 % motivert for 3 nye gode 
arbeidsår for forbundet, var Kvitværs 
betryggende avslutningstegn fra lands-
møtet.

Forbundsleder Hanne B. Kvitvær takker de tre som gikk ut av styret ved landsmøtet i Tromsø, fra 
venstre Gunnar Hansen, Bergen, Cathrine Stensrud, Vestfold og Niels Kristensen, Oslo.

Med	humoristisk	blikk	
på	landsmøtet

Talertoppen

Hele 55 deltakere var på talerstolen 
under landsmøtet, men noen var 
som vanlig mer taletrengt enn andre, 
Her er årets 10 på topp liste med 
antall ganger på talerstolen:

Hanne B. Kvitvær,  
forbundsstyret,  32 

Kjetil Høgestøl,  
Bergen Døveforening,  21 

Irene Greftegreff,  
forbundsstyret,  20

Paal Richard Peterson,  
ex-generalsekretær,  19

Svein Arne Peterson,  
Oslo Døveforening,  18

Volker Kløckner,  
Kristiansand Døveforening,  11

Vibeke O. Larsen,  
Møre og Romsdal Døveforening,  10

Sonja Myhre Holten,  
Oslo Døveforening,  9

Lars Aksel Berge,  
Stavanger Døveforening,  8

Jannicke Kvitvær, NDFU,  7
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De	beste	
eller	verste	replikkene

Kjetil Høgestøl, Bergen Døvesenter: 

Dette	er	et	overgrep	på	våre	med-
lemmer.	Hvis	navnet	vårt	blir	Norges	
Døveforbund	Bergen	melder	vi	
foreningen	ut	av	forbundet.

Svein Arne Peterson, Oslo Døveforening: 

Lovkomiteens	leder	sier	de	har	
vasket	ren	lovene,	men	har	de	glemt	
skyllemiddelet?

Knut Bjarne Kjøde: 

Forbundsstyret	er	ikke	enige	med	
seg	selv,	det	gjør	det	litt	forvirende	

for	oss	som	møteledere.	(om	be-
handlingen	av	det	nye	lovforslaget).

Odd Skjellum, Romerike Døveforening: 

Når	jeg	får	vanlig	telefon	på	mobi-
len	og	ser	at	det	er	samme	nummer	
gang	på	gang,	altså	selgere,	bare	
svarer	jeg	med	stemmen	«Hold	
kjeft»	–	da	ringer	de	aldri	mer!

Sonja Myhre Holten, Oslo Døveforening:

Hva	skjer	med	tolkeutredningen,	
ligger	den	bare	i	departementet	sin	
skuffe	og	samler	støv?

Irene Greftegreff, forbundsstyret: 

Det	er	gammeldags	at	vi	skal	hedre	
de	store	menn	og	glemme	alle	de	

andre,	derfor	må	hedersmedaljen	
bort.	Vi	har	så	lett	for	å	glemme	de	
som	gjør	en	jobb	på	grasrota,	som	
alltid	stiller	opp,	men	som	sjelden	
får	en	takk.

Bjørn Egil Hammerlund: 

Det	er	provoserende	å	høre	for-
bundsstyret	si	at	foreningene	har	så	
god	økonomi,	det	er	bare	tull!

Hanne B. Kvitvær, forbundsleder: 

Jeg	vil	ikke	ha	Cathrine	Stensrud	
inn	i	valgkomiteen,	da	kan	hun	ikke	
foreslå	seg	selv	i	styret	om	tre	år.	Jeg	
regner	med	at	dette	blir	min	siste	
periode	som	forbundsleder.

DIABETESKURS	
TYPE	2
Oslo Døveforening samarbeider med 
Lærings- og mestringssenteret ved 
Oslo Universitetssykehus, Aker på 
Sinsen i Oslo. Vi tilbyr kurs for døve 
som har diabetes type 2, og det blir 4 
dagers kurs mandag 27.september – 
torsdag 30.september kl 10 - 15. 

Send gjerne påmelding eller for mer 
informasjon om kurset til Oslo Døve-
forening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo 
eller til daglig leder vidar.saele@odf.no 
innen 10. september 2010. Man må ha 
henvisning fra fastlege eller sykehus-
lege.

Flytter	du?
Husk å gis beskjed til Norges Døve-
forbund, Grensen 9, 0159 Oslo – 
e-post: post@doveforbundet.no

Glemt å betale kontingent? 
Da får du ikke bladet 15. august.

Stoff til bladet 15. august må sendes 
til redaktøren før 15. juli.
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