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Felix holder meg hardt i hånden når vi han viser 
oss vei gjennom ‹‹gatene›› der han bor. Han er 8 år 
og har adresse i Afrikas nest største slum, Kibera-
slummen i Kenya. Her lever en million mennesker 
på et område som bare er 1000 meter bredt og 2000 
meter langt. Det flyter av søppel over alt. Det lukter 
stramt av  avføring og kullos fra matlagning, blandet 
med luktene fra frittgående geiter, griser, høner og 
andre dyr. Felix er døv og bor sammen med mamma 
og to søsken i et skur uten strøm, vann 
og kloakk.  

Kenya har 35 millioner innbyggere, i 
hele Afrika finner vi en milliard men-
nesker. Kanskje er så mange som 10 
millioner av disse døve? De fleste lever et 
kort liv uten å lære tegnspråk, uten å få 
 skolegang eller arbeid. De lever i en dag-
lig kamp for å få mat, klær og husrom. 
- Døve er den fattigste gruppen i Afrika, utestengt fra 
kommunikasjon og sosial inkludering, sier lederen for 
døveforeningen i Nairobi.

Vi oppfordrer døve i Norge til å engasjere seg mer 
i situasjonen for døve i Afrika. Det er mulig å bidra 
med økonomisk hjelp til de norske organisasjonene 
som driver arbeid for døve i Kenya, Madagaskar og 
Kamerun. I Kenya kan man for eksempel bli Deaf 
Aid-venn. Da gir man et lite beløp hver måned slik at 
Felix og andre får undervisning, klær og to måltider 
hver dag.  

Vi oppfordrer døveforeningene til å påta seg 
konkrete oppgaver. Behovene er mange: å sørge for 
sykeforsikring for elevene, skaffe skoleuniformer, 

Større ansvar  
for døve i u-landene

stipend til elever som vil ta høyere utdanning osv.  
Tar man kontakt med hjelpeorganisasjonene har de en 
lang ønskeliste over tiltak for å bedre situasjonen for 
barn og voksne.

Vi oppfordrer Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve til å starte bistandslinje. Det er stort 
behov for frivillige til å jobbe som assistenter i skolen, 
i døveorganisasjonen og på andre områder. Det er 

motiverende for døve, deres familie og 
storsamfunnet i Afrika å få møte døve 
nordmenn som bistandsarbeidere. 

Vi oppfordrer Norges Døvefor-
bund til å prioritere bistandsarbeid 
høyere. NDF bør ha bistandsarbeid på 
sakslisten ved alle større møter. Kan-
skje kan det opprettes en stilling som 
bistandsarbeider? Det finnes offentlige 

penger til ulike prosjekter i u-landene, men det trengs 
en klar strategi og en dyktig prosjektkoordinator til å 
styre arbeidet. Gjennom slikt arbeid viser vi i praksis 
et døvesamfunn i endring.
 
- Jeg er lykkelig, jubler Felix.
Han hopper og danser ved siden av oss. Han vet ikke 
om noe annet sted å bo enn i et primitivt skur i en 
slum Verdenssamfunnet bør skamme seg over skal 
finnes. Det er stort for han og familien å få besøk av 
en gruppe nordmenn. Hos Deaf Aid har han lært seg 
tegnspråk og han kan allerede lese! Senere skal han på 
internatskole og så skal han få yrkesutdanning. Felix 
er det beste bevis på at hjelp fra Norge kan forandre 
hverdagen for døve barn og voksne i Kenya og andre 
afrikanske land. 
 

Vi oppfordrer 
døve i Norge til å 
engasjere seg mer 
i  situasjonen for 
døve i Afrika

Helge Herland
redaktør
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Men Durban i Sør-Afrika byr på en 
lang og utfordrende reise for mange. For 
oss startet turen fra Oslo til München, 
derfra videre til Johannesburg og så nytt 
fly til Durban, til sammen 15 timer på 
fly. Durban tok imot oss i behagelig 
norsk sommertemperatur, selv om det 
var vinter i Afrika, nydelig hotell og med 
et praktfullt kongressenter vegg i vegg. 
NDF betalte for deltakelsen til døvefor-
bundene i Palestina og Madagaskar, de 
to landene som forbundet i flere år har 
samarbeidet med.

Ny president
Størst spenning på generalforsamlingen 
var knyttet til valg av ny president i 
WFD. Både president Markku Jokinen, 
Finland og visepresident Feliciano Sola 
Limia, Spania, ønsket ikke gjenvalg 
etter mange år i WFD-styret. Tre menn 
var foreslått som ny president: Joseph 
Murray, USA, som til daglig jobber på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
– Colin Allen, Australia, begge disse har 
vært styremedlemmer i WFD de siste 8 
årene. Outsider var Terry Riley, Eng-

land, med bred erfaring fra den britiske 
døveorganisasjonen og som produsent 
for BBC sine tegnspråklige programmer. 
Bildet viser de tre konkurrentene før av-
stemningen, fra venstre Allen, Murray og 
Riley. Colin Allan tok en knusende seier 
og fikk 50 stemmer, altså støtte fra 50 
land - Murray fikk 12 stemmer og Terry 
Riley 8 stemmer.

Det nye styret i WFD
Vår forbundsleder Hanne B. Kvitvær ble 
valgt for en ny fire års periode i styret. 
Hun vil dermed ha sittet i 12 år. 

Eget døveflagg
En av de spesielle sakene på kongressen 
var Sveriges ønske om et eget flagg for 
døve. Med flagget ønsker de å symbo-
lisere døvesamfunnet i hele verden. Et 

WFD kongressen i Durban

Sissel Gjøen og Hedvig Sinnes var NDFs representanter på WFDs generalforsamling i Durban 
i dagene før verdenskongressen åpnet. Det deltok 71 land og 109 delegater på kongressen. Litt 
skuffende kanskje med tanke på at WFD har 132 medlemsland. 

Her ser vi hele det nye styret i «Døves Verdensforbund» (WFD), fra venstre Kaisa Alanne, Finland, så er det en representant fra Tyrkia, Hanne B. 
Kvitvær, Colin Allen, Australia, som styrets leder, Wilma Newhoudt-Druchen, Sør-Afrika som nestleder, Joe Murray, USA og Ål, og så er det represen-
tanter fra Mexico, Russland, England, Nepal og Bosnia.
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WFDs verdenskongress

Colin Allen på et av flere møter med pressen, sittende ser vi avtroppende president Markku Jokinen.

Jannicke og Hanne.

Verdenskongressen er en hard prøve for 
den nyvalgte presidenten. Alle vil snakke 
med ham, gjerne også bli fotografert 
sammen med ham. Og så løper han fra 
møte til møte med WFD-styret, organi-
sasjonskomiteen for kongressen, pres-
semøter, egne møter med de nordiske 
landene og andre land som har knyttet 
allianser etter mønster fra Norden. Men 
når vi sier vi bare har tre spørsmål stiller 
Allen velvillig opp.
- Hva får en mann til å påta seg leder-
vervet i WFD, en organisasjon som sliter 
økonomisk og som bare har et lite sekre-
tariat med tre ansatte i Helsingfors?
- Jeg tror jeg alltid har vært en naturlig 
ledertype. Jeg har fått lederverv helt fra 
jeg gikk i døveskolen og har hatt en rekke 
ulike verv i Australia. For 8 år siden kom 
jeg inn som styremedlem i WFD. Jeg 
har med årene fått erfaring og kunn-
skap, håper jeg, derfor føler jeg meg godt 
kvalifisert til å lede verdensforbundet 
fremover.
- Hva er den første og viktigste oppgaven 
din?
- Den største utfordringen for WFD 
er å styrke økonomien. Mange av våre 
medlemsland er fattige, ja selv i rike, 
vestlige land sliter døveforbundene med 
økonomien.
- Burde ikke NDF og de andre vestlige 
landene klare å betale mer enn kr. 8.000 
per år i medlemskontingent til WFD om 
de ønsker et sterkt verdensforbund?
- Jeg vil prøve å unngå at vi tigger mer 
penger fra døveforbundene. Vi må bruke 

flagg som forener døve personer og døve 
organisasjoner og som kan være med på 
å gi verden et positivt bilde av døvegrup-
pen. WFD styret støttet forslaget og ba 
Sveriges Dövas Riksförbund ta ansvar 
for videreutvikling av ideen og presentere 
dette for styrets godkjenning før neste 
generalforsamlingen. På bildet ser vi 
Hedvig Sinnes med flagget, men hun ser 
ikke så veldig begeistret ut for forslaget.

2015 i Istanbul
Som arrangør av generalforsamlingen og 
verdenskongressen i 2015 var det tre sø-
kere. Tyskland, Tyrkia og Mexico. Tyrkia 
og og Istanbul ble en klar vinner. Det 
betød nok mye at Tyrkia har tapt ved de 
to tidligere avstemningene, for 8 og 4 år 
siden. Nå fikk de betalt for at de aldri har 
gitt opp og fordi de presenterte en søknad 
der også de økonomiske garantiene fra 
myndighetene var gode nok.    

Mor og datter er historisk
For første gang er mor og datter valgt inn 
i styret i henholdsvis WFD og WFDY. 
Det er Hanne B. Kvitvær som fortsetter 
som styremedlem i WFD og Jannicke 
B. Kvitvær som kommer inn som ny i 
verdensforbundets ungdomsorganisasjon. 
NDF har på forhånd gitt en garanti for 
reise og oppholdsutgiftene til styremø-
tene som foregår på ulike steder i verden.

- Har betalt reisene selv,  Colin Allen

evnene våre til å finne friske penger uten-
for døveorganisasjonene. NDF er også 
et av forbundene som har bidratt med 
kr. 60.000 hvert av de tre siste årene til 
WFDs arbeid og samarbeid med døve i 
u-land. Så NDF er en god medspiller. Jeg 
mener vi har forskjellige planer og tiltak 
på gang som kan bedre økonomien.
- Er det lønnet stilling å være president i 
WFD?
- Å nei, smiler Allen.
- Det er ulønnet arbeid og jeg har selv 
betalt alle reiseutgiftene mine de 8 årene 
jeg har sittet som styremedlem i WFD. 
Jeg har fått en avtale med arbeidsgiveren 
min fremover som gjør det mulig å jobbe 
tre måneder i året som WFD-president 
med full lønn.
- Hvor arbeider du?
- Jeg er direktør for et kompetansesenter 
for døve, det er vel noe liknende som 
deres Signo i Norge. Vi finansierer drif-
ten gjennom tilskudd fra fond og private 
gaver og offentlige tilskudd.
- Har du vært i Norge?
- Ja, hele tre ganger – men bare på Ål og 
i Oslo, ikke i Stavanger som Hanne B. 
Kvitvær har fortalt meg så mye om. Det 
besøket har jeg til gode. Sekretariatet for 
WFD vil fremdeles være i Helsingfors, 
så jeg regner med at det blir flere besøk i 
Norden fremover. Men du nevnte at du 
bare hadde tre spørsmål.
- Unnskyld, vi har alltid vært dårlig til 
å telle, men takk for praten og lykke til 
som WFD-leder.
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KORTE KLIPP FRA NOEN 
 FORELESNINGER

Lucas Magongva, Sør-Afrika:
Vertslandet egen Lucas Magongva har 
æren av å være første foredragsholder 
i ilden. Han arbeider som leder for 
døvelærerutdanningen ved universitetet i 
Johannesburg. Magongva forteller at mye 
er blitt bedre i Sør-Afrika de siste tiårene. 

Sør-Afrika har et sterkt nasjonalt døve-
forbund. Et av parlamentsmedlemmene 
er døv. Det er døve med toppstillinger i 
byråkratiet, egne tv-programmer på tegn-
språk og tegnspråk blir brukt i undervis-
ningen av døve. Også tolketjenesten er 
blitt mye bedre. Tidligere har samfunnet 
brukt for mye energi ved det negative ved 
å være døv. Vi døve tar nå selv ansvar for 
vår egen situasjon, vi forteller hvem vi er 
og hva vi kan, sier blant annet Magongva 
og legger til: - Vi har fremdeles en utfor-
dring i å løfte undervisningen av døve 
barn opp på samme nivå som for hørende 
barn.
Han forklarer det med fl ere forhold. 
Mange lærere og familier til døve barn 
har for lave forventninger til barna. Flere 
skoler mangler planer for hvordan de skal 
løfte kvaliteten på undervisningen. De 
mangler også et system for evaluering av 

undervisningen. Magongwa frykter at 
mange av elevene som begynner i første 
klasse på døveskolen vil hoppe av etter 
hvert og heller velge å få undervisning 
inkludert i hjemmeskoler, fordi de ønsker 
bedre kvalitet. Han slår fast at for å få 
bedre resultater blant døve elever kreves 
det: Bedre skoleledelse, bedre samarbeid 
med foreldrene, lærere med full tegn-
språkkompetanse – og at motivasjonen 
blant alle de involverte bedres. 

Kristina Svartholm, Sverige: 
Kristina Svartholm er en av få hørende 
forelesere. Hennes tema er fl erspråklig-
het i undervisningen. Hun fremholder 
at døve barn i Sverige skal gis mulighet 
til å utvikle tegnspråk som førstespråk 
om foreldrene ønsker det. Like viktig 
er det at barna skal bli dyktige i det 
svenske språket og i engelsk. Barna skal 

WFD-kongressen i Durban
Etter generalforsamlingen er det klart for den 16. verdenskongressen med 2.100 deltakere 
fra 125 land. Fra Norge er det ca 30 deltakere og fi re tolker. Kongressen åpnes med tea-
ter, taler, dans og tromming. 1200 afrikanske trommer er delt ut til deltakere som på den 
måten får være aktive i åpningsshowet. Ved åpningen markes det også at det er tidligere 
president Nelson Mandelas 93. årsdag, hans dag feires som Mandela Dag i Sør-Afrika.

Kongressen presenterer hver dag forskjellige foredrag fra kl 9 til kl 16. Den første timen er det 
felles foredrag, mens vi resten av dagen må velge mellom to parallelle foredrag. Kongressens 
hovedtema er ‹‹Global Deaf Renaissance››, som kan oversette til norsk med ‹‹En ny tid for døve 
i verden››. Men så mye nytt var det ikke å hente på de ulike foredragene. Vi hadde forventet at 
man i Afrika ville bruke mer tid på å diskutere hvordan døves situasjon i verdensdelen kan løf-
tes. Og at vestlige land ville ta opp et av de største problemene for døve, hvordan skaffe arbeid 
til døve i en verden stadig mer preget av kommunikasjon, sørvis og teknologiske løsninger. Men 
bevares vi fi kk gleden av å ta del i mange gode foredrag, fremført av dyktige døve - for nå er det 
nesten bare døve forelesere på verdenskongressen.

Lucas Magongva.he
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altså minst lære tre språk. Svartholm 
understreker at fritt valg av språk er en 
menneskerett.

Hun forteller at svensk tegnspråk ble 
anerkjent av Riksdagen (det svenske par-
lamentet) allerede i 1981, men først for to 
år siden ble det slått fast i loven at Sverige 
har ett hovedspråk, svensk – og flere mi-
noritetsspråk. Svensk tegnspråk har fått 
samme status som minoritetsspråkene. 
Hun påpeker at for hver døv som bruker 
tegnspråk i Sverige er det 8 hørende som 
bruker det, så døve er en minoritet i 
bruken av sitt eget språk også!

Svarthol mener det er et stort behov for 
mer forskning på flerspråklighet hos 
døve elever. Lærerne må skoleres bedre i 
tegnspråk og få kunnskap om hvordan 
språket skal brukes for å heve nivået i an-
dre fag. I fremtiden vil vi møte flere barn 

med svensk som førstespråk og tegnspråk 
som andre språk. I tillegg kommer en 
stor gruppe innvandrere der barna ofte 
har med seg sitt nasjonale tegnspråk, eller 
de har ikke språk i det hele tatt. Den 
dyktige foreleseren mener at flerspråklig-
het hos barn gir et grunnlag for å skape 
forståelse for andre mennesker og mel-
lommenneskelige relasjoner. Svarthom 
trekker fram WFD-kongressen som et 
bevis for dette, kongressen viser toleran-
se, åpenhet og respekt for andres språk. 

Joeseph Murray  
og Dirksen Bauman, USA:
De to foreleserne snur på flisen og spør 
hvilke fordeler vi kan ha ved å være døve. 
De er lei av at døvhet blir fremstilt nega-
tivt og som et tap og vil snu det til noe 
positivt.  De viser til flere undersøkelser 
og erfaringer der tegnspråk og døvhet 
kan være en fordel. Nå skal Murray frem-
føre den samme forelesningen på Døves 
Kulturdager i Oslo torsdag 22. september 
så vi vil ikke røpe for mye her, ta heller 
turen til Dansens hus i Oslo kommende 
uke.

Allan Hurwitz, USA: 
Forskere fra flere universitet i USA og fra 
utlandet jobber sammen om et prosjekt 
som ser på hvordan døve barn tilegner 
seg kunnskap. Hvordan skal vi utnytte 
den tospråklige undervisningen på beste 
måte? Hvordan skal barna bli best mu-
lig i skriftspråket? Det spesielle i denne 
tospråklighetsforskningen er at vi har et 
visuelt språk og et skriftlig språk. 
Også barn med CI må få råd om å 
begynne med tegnspråk fra første stund. 
Hvordan kan vi klare å overbevise forel-
drene om at tegnspråk ikke er skadelig 

for utviklingen av talespråk? Å få mot-
stridende råd gjør oppgaven vanskelig for 
foreldrene.

Nigel Howard, England:
Det negative vedtaket om tegnspråk i 
Milano i 1880 har ødelagt identiteten 
til mange døve. Døve som talte bra ble 
ansett som intelligente, de som talte dår-
lig ble stemplet som dumme. I en periode 
kunne skolene til nød akseptere tegn, 
men da sammen med tale. Tegnspråk ble 
et lavstatus språk og holdningene til døve 
ble negative. Døve ble usynlige i samfun-
net i over 100 år. 
At kongressen for døvelærere i Canada 
sommeren 2010 beklaget Milano-ved-
taket og gir aksept til tegnspråk betyr 
enormt for døves identitet. Men å endre 
130 års historie på en dag er umulig, det 
vil ta tid å endre samfunnets syn på tegn-
språk og døve – men vi er i gang!

Rachel Noble, New Zealand:
Etter 20 års intens jobbing er New 
Zealands tegnspråk anerkjent av myndig-
hetene som et av landets offisielle språk. 
Loven har gitt døve anerkjennelse og 
likhet. Tegnspråk er blitt et synlig språk i 
samfunnet og har gitt stolthet til døve.
Noen spør om livskvaliteten til døve er 
blitt bedre etter tegnspråkloven? Nei, vi 
kan ikke peke på mange konkrete forbe-
dringer, men følelsen av tilhørighet og 
at vi nå blir tatt på alvor i diskusjonene i 
storsamfunnet er viktig for oss. 
En lov som slår fast at vårt nasjonale 
tegnspråk er et offisielt språk gir oss et 
godt grunnlag å jobbe ut i fra overfor 
myndighetene.

Ablavi Dziko, Togo:
Situasjonen for døve i vest- og sentral Af-
rika er mye dårligere enn andre regioner 
i Afrika. Flere land er utarmet etter bor-
gerkriger. Veldig mange voksne har aldri 
fått skoletilbud, de kan ikke noen form 
for tegnspråk og de har ingen utdanning. 
Blant døve som kan tegnspråk er ASL 
(amerikansk tegnspråk) det dominerende 
tegnspråket i mange av landene. Det er 
stort behov for kunnskap i det enkelte 
lands tegnspråk
Døve som får undervisning blir ofte 
puttet inn i klasser sammen med blinde 
og andre funksjonshemmede. På samme 
måte blir døves interesser ivaretatt av en 

Kristina Svartholm på storskjerm, med Mari-
anne Bjerg foran som norsk tolk.

En gruppe fra New Zealand sammen med foreleser Rachel Noble, nr 2 fra venstre, som jubler for at 
NZ-tegnspråk har fått lovstatus.

WFDs verdenskongress
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felles organisasjon for funksjonshemme-
de og ikke av egne døveforbund. I flere 
land får nå døve barn mat og klær, men 
ikke undervisning.

Lindsay Dunn, Sør-Afrika 
Det er en utfordring å løfte statusen for 
fargede døve opp på nivå med hvite døve. 
Dette gjelder ikke bare i Sør-Afrika, men 
i verden generelt.
Også i USA blir svarte diskriminert i 
forhold til hvite mennesker, derfor har 
det vært (og muligens fremdeles) egne 
foreninger for fargede døve. 

Yutaka Osugu, Japan
Vi driver 10 måneders ledertreningsskole 
for døve i Asia. Vi har elever fra India, 
Indonesia, Fiji, Korea, Malaysia, Mongo-
lia, Nepal og selvsagt fra vårt eget land. 
De som kommer utenfra må først igjen-
nom 3 måneders opplæring i japansk 
tegnspråk.
På skolen lærer elevene blant annet 
argumentasjonsteknikk, hvordan de skal 
klare å legge fram budskapet så tydelig at 
de som ikke kjenner gruppen døve forstår 
det og vil samarbeide med døve. Vi vekt-
legger også at døve skal agere sammen 
med andre grupper funksjonshemmede, 
vi skal lære å forstå deres situasjon og de 
skal forstå vår – og så skal vi sammen 
kjempe for sakene våre i storsamfunnet. 
Mange av våre elever har blitt sentrale le-
dere for døve i Asia, og det er vi stolte av.

Alan Cartwright, USA
Organisasjonen USAID arbeider med 
skoler- og utdanning for døve i Kenya. 
Et av prosjektene våre har vært å utdanne 
døve til lærere. Av de 51 som har gjen-

nomført utdanningen har 25 blitt ansatt 
i statlige skoler, 21 på private skoler, 
mens 5 har fortsatt på høyere studier. En 
undersøkelser viser at de døve elevene 
som blir undervist av døve lærere gjør det 
mye bedre enn de som blir undervist av 
hørende lærere. Blant annet viser under-
søkelsen at elevene stiller mer dyptpløy-
ende spørsmål til døve- enn til hørende 
lærere.

NOEN AV DE VI TRAFF  
I PAUSENE

Alex Ndeezi, Uganda 
er en av få døve parlamentsmedlemmer 
i verden. På kongressen deltar han som 
ordstyrer. Vi treffer han i en kaffepause.
- Jeg har sittet i parlamentet i 15 år og vil 
gjerne fortsette i 5 år til før jeg pensjone-
rer meg.
- Hvor mange tolker bruker du?
- Jeg har tre faste tolker som oversetter 
for meg.

Foreleserne fikk en rekke spørsmål etter foredraget. Da var regelen at man skulle bruke ‹internasjo-
nal kommunikasjon eller sitt nasjonale tegnspråk og bli tolket videre til internasjonal kommunika-
sjon, men vi opplevde at nesten alle som tok tegnet brukte ASL (amerikansk tegnspråk). På bildet 
får Lindsay Dunn, Sør-Afrika et spørsmål fra Britt Jøssang, Stavanger.

- Hvordan klarer du som døv å bli gjen-
valgt til parlamentet i så mange år?
- Uganda har en spesiell bestemmelse i 
valgloven. 6 av parlamentsmedlemmene 
skal være funksjonshemmede, jeg er 
altså en av de som er valgt inn fra denne 
kvoten.
Ndeezi forteller at Uganda har en halv 
million døve og 60 døveforeninger.

WFDs verdenskongress

Alex Ndeezi.

Margareth og Albert Hlibok, 
USA
er pensjonister, hun har tidligere arbeidet 
som lærer – han som ingeniør. Vi havner 
med samme bord som de i en lunsjpause.
- Jeg er mest interessert i forelesningene 
som dreier seg om undervisning, sier 
hun.
- Jeg liker best temaer som er knyttet til 
historie, sier han.
- Hva er største utfordring for døveun-
dervisningen i USA?
- Det er å få til en reell tospråklig under-
visning i skolene. Nivået i tegnspråk må 
heves blant lærerne og forventningene til 
elevene må bli større. Døve skal selv-
sagt lære like mye som hørende, mener 
Margareth.
- Er tv-programmene tilrettelagt for døve 
i USA, spør vi?
- Ja, det er ‹‹no problem››, svarer Albert. 
- vi har lenge hatt en lov som gjør det 
forbudt å diskriminere funksjonshem-
mede. Den loven tvinger tv-stasjonene til 
å tekste programmene. Du kan velge om 
du vil ha det tekstet på engelsk, spansk 
og 3 – 4 andre språk. Husk vi har mange 
språkgrupper i vårt land.
- Vi drømmer om en ferietur til Norge, 
tegner de i kor.
- Hva vil dere oppleve der?
- Hurtigruten, naturen med fjordene 
og fjellene, it is marvellous, smiler de to 
spreke pensjonistene som bor i New York 
City.

Albert og Margareth Hlibok.
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Lars Åke Wikstrøm, Sverige
får vi en prat med under den tradisjonelle 
nordiske Vikingaften under kongressen. 
Der er Døves Nordiske Råd verter for 
ledere fra resten av verden, og de forteller 
om det lange nordiske samarbeidet og 
byr på fingermat og snaps. Lars Åke er 
veteran når det gjelder verdenskongresser.
 
- Jeg deltok på min første verdenskon-
gress i 1963 i Stockholm. Den gang var 
jeg 20 år og jobbet som frivillig for SDR, 
med spesielt ansvar for deltakerne fra 
Tyskland og Frankrike. Kongressen her i 
Durban er min 10. verdenskongress.
- Er det spesielle kongresser du minnes?
- Kongressen i Helsingfors i 1987 husker 
jeg godt. Da overtok Norden styringen 
med WFD. Cecare Magarotto hadde 
ledet WFD som en gudfar siden stif-
telsen i Roma i 1951. Han var lite villig 
til å gi fra seg makten, men kvelden før 
valget forstod han at Liisa Kauppinen 
hadde flertall blant delegatene. Han ville 
ikke tape en kampvotering, derfor gikk 
han «frivillig» av som president. De siste 
25 år har organisasjonen vært preget av 
stor innflytelse fra Norden, det jobbes 
godt politisk og WFD har oppnådd god 
kontakt med FN-systemet.
- Andre kongresser du husker spesielt?
- Kongressen i Tokyo i 1991 var bra. Da 
var hele 5.000 deltakere med, halvpar-
ten fra Japan. Her i Durban er vi «bare» 
2.000 deltakere, men vi må huske at det 
er lang og kostbar reise for mange og 
vanlige døve afrikanere har ikke råd til å 
delta på kongressen. Jeg tror nok det blir 
flere deltakere i Tyrkia om fire år.

WFDs verdenskongress

Lars Åke Wikstrøm, Sverige, sammen med gode nordiske venner: Liisa Kauppinen. Finland og 
Toralf Ringsø, Norge.

Forbundsleder Dimby R. Sombiniaine sammen med to av de yngste deltakerne på verdenskongres-
sen, Charlotte og Camilla Jøsang Vågen, fra Stavanger.

- Hva synes du om det nye styret i WFD?
- Kvaliteten på de som velges inn i styret 
i dag er bedre enn tidligere. General-
forsamlingen gjorde et godt valg av ny 
president. Colin Allen er rett mann, og at 
også Mexico fikk en representant i styret 
er bra!

Dimby R. Sombiniaine, 
 Madagaskar
er leder av det gassiske døveforbundet 
som NDF har hatt et nært samarbeid 
med de siste årene, et arbeid han håper 
kan videreføres.

-Det gassiske døveforbundet sender en 
ny prosjektsøknad sammen med NDF til 
Atlas-alliansen om penger til å videreføre 
arbeidet med å etablere og styrke Mada-

gaskars Døveforbund, informerer Dimby.
-Hvor mange døveforeninger har dere?
-Vi har 16 lokale foreninger og ca. 400 
medlemmer. 
- Hvilke oppgaver har dere prioritert de 
siste årene?
-Vi har gjennomført prosjekter med utar-
beidelse av tegnordbok, tolkeutdanning 
og organisasjonsoppbygging. For 7 år 
siden hadde vi ingen tegnspråktolker, nå 
har vi 29 utdannete tolker. Døve har rett 
til gratis tolk ved offentlige tjenester. I 
tillegg er ansatte på de største sykehusene 
kurset i tegnspråk slik at de kan kommu-
nisere med døve pasienter.
-Har dere tegnspråk på tv?
-Ja, den nasjonale tv-stasjonen sender 
hver dag 30 minutter nyheter på tegn-
språk. Døve er kjempeglad for dette til-
budet, men litt lei seg over at det sendes 
kl. 13, altså midt på dagen. Døve som er 
i arbeid blir på den måten utestengt fra 
informasjonen.
-Får alle døve barn i dag tilbud om 
skolegang?
- Nei, det er fremdeles veldig mange 
døve som ikke har fått skoletilbud, de 
kan ikke lese og skrive, de kan heller 
ikke gassisk tegnspråk – de lever ofte 
bortgjemt hos familiene. På Madagaskar 
må foreldrene betale skolepenger for elev-
ene, mange har ikke råd til dette. Flere 
foreldre er skilt, og enslige mødre sliter 
ekstra med økonomien. Mange dør av 
aids og andre sykdommer. Så det er mye 
arbeid igjen før vi kan gi et verdig liv til 
alle døve på Madagaskar.
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- Døve foreldre er veldig opptatt av hvor-
dan de skal takle det å være gode foreldre 
for sine hørende barn. Mange foreldre er 
kanskje litt for engstelige, de vil så gjerne 
gjøre alt riktig. De kan med fordel slappe 
mer av, være seg selv og vite at det er en 
naturlig situasjon for barn å vokse opp i 
en flerspråklig familie.

- Du pekte i forelesningen blant 
 annet på at mer informasjon er 
 nøkkelen til økt forståelse?
- Mange hørende vet fremdeles lite om 
døvhet. Det offentlige tilbudet som for 
eksempel barnehager, skoler og helse-
tjenesten vet for lite om situasjonen for 
hørende barn som har døve foreldre. Det 
skaper ofte unødvendige bekymringer. 
Den samme usikkerheten kan vi ofte 
finne også hos besteforeldre og annen 
familie. Flere tviler fremdeles på at døve 
foreldre med hørende barn klarer seg 
godt.

Hjelp!
- et hørende barn!

helge.herland@doveforbundet.no

Torill Ringsø var eneste norske foreleser på verdenskongressen i Durban. Hun er ansatt på 
Møller kompetansesenter i Trondheim, og er på fritiden en sterkt engasjert leder av foreningen 
CODA, Children of Deaf Adults – eller på norsk «Foreningen hørende barn av døve».

- Så døve foreldre får ikke problemer 
med barna?
- De møter de samme problemene og 
utfordringene som andre foreldre, men 
problemene skyldes ikke at foreldrene er 
døve. Døve foreldre er like forskjellige 
som hørende foreldre. 

Torill forteller at CODA-foreningen 
har fått penger gjennom Extrastiftelsen 
til å lage informasjonsmateriell. Først 
og fremst er informasjonen rettet til 
foreldrene selv, og kan kombineres med 
foreldrekursene på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve – men materiel-
let vil også gi nyttig informasjon til de 
gruppene i storsamfunnet som trenger 
kunnskap om situasjonen for barn med 
døve foreldre.

Norge, Norden og USA er land som har 
kommet langt i CODA-arbeidet. 
I mange andre land finnes det ikke noe 

arbeid for denne gruppen. Derfor var 
det stor interesse på kongressen fra andre 
lands representanter knyttet til temaet. 
I dette arbeidet, som i annet frivillig 
organisasjonsarbeid, er man avhengig av 
dyktige ildsjeler for å få resultater. 
I så henseende er Norge heldig, det er en 
engasjert gruppe CODA-er som driver 
arbeidet her hjemme. 

Hva er det som får Torill til å 
 engasjere seg slik i nettopp dette?
- Som lærer for døve barn, som tegn-
språktolk og gjennom døve venner har 
jeg som voksen lært mye om døves situa-
sjon som jeg skulle ønske jeg hadde lært 
som barn. Jeg ville tjent på å få kunnskap 
om språkene tegnspråk og norsk. Jeg ville 
gjerne lært mer om døves kultur, og om 
den viktige rollen døveforeningene og 
døveforbundet spiller i samfunnet – og 
hvor vel fungerende døve er i organisa-
sjonsarbeidet. Det å få se egne foreldre i 
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roller der de får eksponere seg naturlig i 
et godt miljø tror jeg er viktig opplevelser 
for barna.   

- Tror du noen barn skjemmes over 
å ha døve foreldre?
- I noen perioder er alle barn flau over 
foreldrene, det gjelder for oss også. Og 
noen kan nok i noen situasjoner være litt 
flau. Mest fordi andre synes det er litt 
rart og har mange spørsmål. 
Det er viktig med en åpen og tillitsfull 
kommunikasjon mellom voksne og barn. 
Barn er veldig redde for å såre foreldrene. 
Noen døve har for eksempel ikke kon-
troll på egen stemme eller taleproduk-
sjon. 
For ukjente kan den lett vekke oppmerk-
somhet, slik oppmerksomhet som mange 
barn helst ikke vil ha. Venner av barna 
kan bli «skremt» av en døv stemme, det 
er noe foreldre kan tenke over.

- Hvordan er situasjonen 
i barne hagene? 
- I barnehagen kan det være viktig at 
personalet er oppmerksomme på at barna 
er mer fysiske når det ønsker oppmerk-
somhet, de er vant hjemmefra til å ta på 
foreldrene for at de skal se hva barna sier. 
Tospråkligheten tegnspråk og norsk utvi-
kler seg ulikt, i noen faser utvikler barnet 
mye tegnspråk og kan henge etter med 
norsk, i andre faser kan det være motsatt 
– men dette er vanlig for flerspråklige 
barn og ikke noe å uroe seg for. 

- Er det en myte at barn av døve for-
eldre trenger så mye lydstimulering?
- Det er en myte at barn ikke kan ha en 
normal oppvekst både med tegnspråk 
og med norsk. Når barna kommuniserer 
på norsk hele dagen i barnehagen, følger 
normalt med på barnetv og møter beste-
foreldre og annen familie som snakker 
norsk er det ikke noe problem at foreldre 
og barn kommuniserer på tegnspråk seg 
i mellom. 

Mange voksne CODA-er forteller 
samme historier. Som barn visste de 
ingenting om tegnspråk og døves kultur. 
Ofte snakket foreldrene til dem bare på 
talespråk eller med tegn og tale og mange 
oppfattet det slik at foreldrene hadde 
et dårlig norsk språk. Mange trodde at 

tegnspråk var et forenklet norsk. I dag 
vet vi bedre.

- Unge foreldre er mer bevisste på tegn-
språk som språk enn tidligere generasjo-
ner. De er trygge på sitt språk og på seg 
selv. De vet at flerspråklighet er en fordel 
for barna. Men fremdeles ser vi at forel-
dre kan møte på for eksempel helseper-
sonell som sier at de må bruke talespråk 
til barna. 

- Hvorfor er det slik?
- Kanskje det henger sammen med at 
tegnspråk ikke har noen høy status i 
samfunnet. Vi ser det samme med ikke-
vestlige innvandrerfamilier, der er det 
mye snakk om at det er negativt at man 
bruker sitt lands morsmål hjemme. Jeg er 
ikke sikker på om man har så mye fokus 
på det i familier der foreldrene kommer 
fra land med engelsk, fransk eller tysk 
som førstespråk. Da gir det  status at for-
eldrene tilfører barna sitt språk, og at de 
tilegner seg norsk på skolen og i samvær 
med norske venner.

- Er det fremdeles vanlig at barna 
tolker for sine døve foreldre?
- Dagens foreldre er mer bevisst på å 
unngå dette. Barn skal ikke brukes som 

tolker. Men det kan være situasjoner der 
det er naturlig for barna å hjelpe foreldre-
ne i en enkel kommunikasjonssituasjon. 
Situasjoner er jo sjelden bastant enten 
eller, ser barnet at pappaen ikke klarer å 
munnavlese hva han skal betale i butik-
ken skader det neppe om barnet hjelper 
til med tegn - men vi må ikke komme dit 
hen at barna styrer foreldrene, det er en 
grensegang der!

- Er det nok at barna naturlig lærer 
tegnspråk av foreldrene eller trenger 
de mer skolering i språket?
- Målet er en velfungerende kommunika-
sjon på tegnspråk i familien. Men er det 
så enkelt hvis barnet vil fortelle fritt om 
hva han / hun opplever på fritiden, for 
eksempel om en er med i speider og vil 
fortelle hva de driver med der. Da kan 
man komme bort i uttrykk som akela, 
bever, haik, halvstikk, bivuakk osv – 
og da kreves det språkkunnskap for å 
diskutere. Hørende barn av døve foreldre 
bør få mulighet til å velge tegnspråk på 
timeplanen i grunnskolen, slik andre 
flerspråklige grupper har, avslutter en 
engasjert Torill Ringsø.

Mer informasjon om CODA på: 
www.coda-norge.no

CODA

Torill Ringsø var tolk på Verdenskongressen. Her er hun sammen med de andre norske tolkene, fra 
venstre Christine Kryvi, Marianne Michelet, Torill og Marianne Bjerg.
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Hun var 1 av 18 nordmenn som 
deltok på NDFs fellestur til Kenya 

etter at verdenskongressen i Durban var 
avsluttet. Der fi kk gruppen en innfø-
ring i Deaf Aid sitt arbeid. Aid er det 
engelske ordet for hjelp eller bistand, så 
på norsk blir det altså ‹‹Døv Bistand››. 
Som Unni sier startet det med 10 høns!
Marit B. Kolstadbråten forteller:
- I 2002 besøkte jeg venner i Kenya. De 
visste jeg arbeidet sammen med døve i 
Norge og dro meg med til en døveskole. 
Det jeg så der gjorde så sterkt inntrykk 
på meg at jeg ikke kunne glemme 

det da jeg var tilbake på Ål. Jeg måtte 
engasjere meg. Det første jeg gjorde var å 
samle inn penger slik at barna kunne få 
mat, blant annet da noen sekker ris og 10 
høns, klær og utstyr til å bedre boforhol-
dene.
Det ene førte til det andre og i 2004 
ble Deaf Aid stiftet. Marit er leder for 
virksomheten og styrer det hele fra Ål på 
fritiden. I Kenyas hovedstad Nairobi er 
Jean-Claude Adzalla direktør og den dag-
lig ansvarlige for en virksomhet som nå 
står for følgende: Driften av to førskoler 
i slummen for ca 40 barn, betaling for 

40 – 50 barn og ungdommer som går på 
ulike internatskoler for døve, en ambule-
rende bil som driver hørselsforebyggende 
arbeid, arrangører av kurs og seminarer, 
utvikling av undervisningsmateriell, 
utarbeiding av planer for førskolebarn 
og tolkeutdanning, fjernundervisning, 
Cisco dataundervisning for ungdom og 
kontakt med myndighetene i Kenya. I 
Norge drives det bruktbutikk i Ål-sen-
trum, det samles inn utstyr og klær som 
sendes i kontainere til Afrika og mange 
er Deaf Aid-venner og gir et månedlig 
beløp til arbeidet.

- en solskinnshistorie
helge.herland@doveforbundet.no

- Jeg har hørt om Deaf Aid tidligere. Marit Bergstrøm Kolstadbråten har holdt foredrag i dø-
veforeningen. Nå har jeg vært sammen med henne i Kenya. Jeg har møtt en kvinne som har 
utrettet mye. Hun har vist at det nytter å stå på, ta opp kampen og ikke gi opp, selv når det 
blåser motvind og hun kanskje møter både fordommer og skepsis. Hun startet med 10 høns og 
så har Deaf Aid vokst til en fl ott, humanitær organisasjon som arbeider til beste for døve barn 
i slummen. Barna gis varme og omsorg, de lærer seg å lese og skrive og møter andre døve barn. 
De eldre døve ungdommene får yrkesskolemuligheter som kan føre til jobb. Deaf Aid fortjener 
ros, mener Unni Gran fra Lørenskog.

Den norske gruppen som besøkte Kenya i juli: Foran fra venstre Toralf Ringsø, Cato, Charlotte og 
 Camilla Jøsang Vågen. Bak fra venstre: Torill Ringsø, Ivar Larsen Svardal, Cathrine Sigurdsen, Marta 
Ringsø, Marianne Bjerg, Britt Jøsang, Helge Herland, May Jorunn Luksengard, Marit B. Kolstad-
bråten, Vidar Gran, Unni Gran, Ingunn Storlykken Herland, Aslaug Bråthen og Arnstein Overøye. 
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Førskolene
Vi besøker Det grønne huset, som er 
en av to førskoler som Deaf Aid driver. 
Navnet har den fått ganske enkelt fordi 
huset er malt grønt. I førskolen er det 
barn fra 2 til 23 år. Skolebygningen 
er både gammel, slitt og primitiv etter 
norske forhold, men fremstår i Nairobi 
som en vakker oase i utkanten av slum-
men. Barn helt opp til 23 år kommer til 
førskolen uten noe språk. Ved hjelp av 
dyktige pedagoger, der rektor og fl ere an-
satte selv er døve – lærer barna kenyansk 
tegnspråk, hygiene, normer og regler for 
sosial oppførsel. De får frokost og varm 
lunsj hver dag, skoleuniform og ikke 
minst: de får mye kjærlighet. Vårt besøk 
er årets høydepunkt for barna. De har 
aldri møtt så mange voksne døve før, og 
attpå til er vi hvite – det er en opplevelse i 

seg selv. Kontakten mellom barna og den 
norske gruppen er straks nær og god. At 
vi i gruppen har med oss verdens greieste 
barn fra Stavanger: Cato, Charlotte og 
Camilla Jøsang Vågen er toppen av alt 
for de kenyanske ungene. Det er leker, 
godteposer, små gaver, latter og smil. 
Kom snart igjen, er barnas budskap når 
vi etter mange timer må dra videre.

- Barna i førskolen blir dyktige i tegn-
språk. Flere lærer seg å lese og skrive før 
de blir sendt videre til en døveskole. På 
de skolene blir problemet ofte at våre 
barn er for fl inke. De får ikke de utfor-
dringene de trenger for videre utvikling. 
Mange av skolene utnytter ikke fordelene 
som ligger i tegnspråk og tospråklig-
hetsundervisningen, forteller Marit og 
fortsetter:
- En undersøkelse i 2008 blant 465 døve 
skolebarn viste at bare 6 besto grunnskole 
eksamen. De fl este barna går gjennom 
skolen uten å lære seg å lese og skrive. 
Dermed kommer de heller ikke inn på 
videregående skoler. 
- Kan dere gjøre noe med dette?
- Vår drøm er å bygge egen skole med 
internat. Vi har kjøpt tomt og vi har teg-
ninger for skolen ferdig – men mangler 
pengene. Hvis vi klarer å bygge skolen er 
staten forpliktet til å dekke driftsutgif-
tene. Foreldrene, eller i praksis Deaf Aid, 
må dekke utgiftene til skoleuniform, bø-
ker og boutgifter på internatet. Med egen 
skole kan vi bevise hvor dyktige elevene 
kan bli om det bare innføres tegnspråk i 
undervisningen. Vi kan bli et fyrtårn for 
andre skoler, forklarer Marit.

Den norske gruppen som besøkte Kenya i juli: Foran fra venstre Toralf Ringsø, Cato, Charlotte og 
 Camilla Jøsang Vågen. Bak fra venstre: Torill Ringsø, Ivar Larsen Svardal, Cathrine Sigurdsen, Marta 
Ringsø, Marianne Bjerg, Britt Jøsang, Helge Herland, May Jorunn Luksengard, Marit B. Kolstad-
bråten, Vidar Gran, Unni Gran, Ingunn Storlykken Herland, Aslaug Bråthen og Arnstein Overøye. 

Marit B. Kolstadbråten sammen med noen av barna som får tilbud i Det grønne huset.

Jean-Claude Adzalla er direktør for Deaf Aid 
i Kenya.

Bruktbutikken i Ål-sentrum gir kjærkomne 
inntekter til Deaf Aid sitt arbeid i Kenya.

Afrikansk dans til ære for de besøkende fra Norge.

Barna i førskolen får to måltider hver dag, her 
inntas lunsjen.
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- Besøket i Det grønne huset gjorde stort 
inntrykk, vi er nødt for å hjelpe dem mer. 
Kanskje kan vi samle inn penger hos 
folk, få i gang lokale aksjoner, sier Cato 
Jøsang Vågen (13).

- Jeg har lært mye og sett mye nytt. Det 
grønne huset og få møte barna der var en 
stor opplevelse for meg. Vi fi kk lært bort 
noen nye leker, for eksempel «å leke katt 
og mus» - og vi lærte oss fort litt keny-
ansk tegnspråk. Det er tankevekkende å 
se hvor forskjellige våre liv og deres liv er, 
mener søsteren Charlotte (15). 

Foreldrekurs 
Vi er også innom Det grønne huset en 
lørdag da det er høytidelig avslutning på 
et foreldrekurs i tegnspråk. Det er kjekt 
å få dele ut kursbevis og klemmer til 
foreldre som lærer sine barns språk.
- Lørdagskursene i tegnspråk er populære 
blant foreldrene. Tidligere var foreldrene 
skamfulle over å få døve barn, det ble 
oppfattet som en straff. Barna ble gjemt 
bort. Vi ser dette også når vi kommer 
med vår mobile hørselsklinikk. Foreldre-
ne fornekter at de har døve barn, forteller 
Jean-Claude Adzalla. 

Han er hørende, men har bodd tre år på 
Ål og snakker godt norsk. Han har lært 
seg kenyansk tegnspråk og kommuniserer 
utmerket med døve barn og voksne. Som 
afrikaner kjenner han samfunnssystemet 
godt og sørger for at Deaf Aid ikke går 
i de vanligste fellene for bistandsarbeid. 
Ikke minst unngås korrupsjon, som er 
et stort problem for mange bistandspro-
sjekter.  
- Vi må gi kunnskap om årsaken til 
døvheten, slik at de forstår at det ikke er 
noen straff. Når foreldrene ser at andre 
foreldre har lært seg tegnspråk blir det 
lettere for dem selv å melde seg på. At 
foreldrene kan kommunisere med barna 
er viktig for barnas utvikling. Det er 
viktig å få fram at døvhet kan ramme 
hvem som helst, men at vi har nøkkelen 
til kommunikasjon, sier direktøren.

Så forteller de ansatte i Deaf Aid oss 
om sine visjoner for barna. De ønsker 

å få barna i førskolen så tidlig som mulig, 
før var det vanlig at barna først kom i 7 
– 8 års alderen. Nå kommer mange lenge 
før, men fremdeles oppdages det voksne 
døve som er språkløse. Det understre-
kes at barna skal få opplæring på egne 
premisser og at det er viktig å skape en 
trygg identitet for ungene. Nå strømmer 
barna til Det grønne huset og kapasiteten 
er sprengt.

- Det er så utrolig å se forandringen hos 
barna, fra de kommer til oss lukket og 
usikker, til de åpner seg og smiler, beret-
ter Jean-Claude.

Foreldrene får 500 kenyanske shilling i 
lønn for å delta på tegnspråkkurset, men 
da forplikter de seg også til å ta voksen-
opplæring i et yrke, for eksempel skolere 
seg som møbelsnekkere eller innenfor 
kunsthåndverk. Tanken bak dette er at 

foreldre skal klare å skaffe inntekter til 
familien gjennom salg av sine produkter. 
Det er bistandsarbeid for hele familien. 

Marit B. Kolstadbråten supplerer:
- Myndighetene har bedt oss lage 
fagplaner for førskolen som kan brukes 
i hele Kenya. Vi har god kontakt med 
myndighetene og er opptatt av at de skal 
ta det ansvaret for døve som bl.a. loven 
og FN-komvensjonen for funksjonshem-
mede pålegger dem. Vi må vekke deres 
ansvar for døve. Døve har samme rett 
til informasjon og service som hørende 
får og myndighetene har et økonomisk 
ansvar for døve, dette er det viktig at de 
blir konfrontert med. 

Hørselsforebyggende arbeid
- 97 prosent av døvhet i Kenya kan 
unngås med riktig medisinsk behandling.
Vanlige folk i Kenya går ikke til legen, de 
oppsøker ikke sykehus, de har ikke råd til 
det. Mindre enn 20 prosent av befolknin-
gen har hatt kontakt med helsevesenet. 
Det medfører at barn som har infeksjoner 
i øret og andre sykdommer, for eksempel 
hjernehinnebetennelse eller bivirknin-
gene av malariamedisin ofte fører til 
døvhet, sier Jean-Claude Adzalla.

Han forteller at folk som bor i slum-
men prøver å behandle sykdom selv. Ved 
smerter i øret brukes ofte rå egg eller olje 
som behandling. I Kenya er det bare 40 
øre-nese-hals leger i en befolkning på 
nesten 40 millioner, det blir en lege på 
en million pasienter. Direktøren mener 
også at så mange som 85 prosent av barna 
med hørselshemning kunne klart seg på 
hørende skole om de hadde fått høreap-
parater, som er en sjeldenhet i Kenya. 

- Det er vanskelig for nordmenn å forstå 
situasjonen i Kenya for systemet her er 
helt annerledes enn i Norge. Hver dag 
dør 1000 mennesker av aids i Kenya. 
Malaria er et stort samfunns problem. 
Da er det vanskelig å få gjennomslag 
hos myndighetene at de må satse mer 
på forebyggende arbeid når det gjelder 
hørselshemmede. Derfor har vi anskaf-
fet en ambulerende bil som kjører rundt 
i landet og treffer folk på grasroten med 
informasjon og råd om hjelp til døve og 
tunghørte og deres familier, forklarer 
Jean-Claude. 

Vidar og Unni Gran – og Marta Ringsø i prat 
med barna.

Med ambulerende bil når Deaf Aid ut til døve 
og tunghørte i slummen med råd og hjelp.
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- Vi ønsker at våre skolebarn skal ha 
mikroforsikring, da får de legesjekk og 
medisiner når de trenger det og holder 
seg mye friskere. Men det er som mye 
annet et spørsmål om vi klarer å skaffe 
penger nok, understreker direktøren.

Dataopplæring til ungdom-
mer
I Deaf Aid sine administrasjonslokaler 
treffer vi en gruppe døve ungdommer 
som får datautdanning, noe tilsvarende 
vår utdanning som IT-konsulent. Etter 
det første 6 måneders kurset i 2009 fi kk 
15 av 23 studenter praksisplass, 5 av dem 
ble senere fast ansatt.
 
- Vi samarbeider med det verdensom-
spennende fi rmaet Cisco fra USA. De gir 
programvarer og utdanner instruktører. 
De som får utdanning gir sine kunn-
skaper til nye studenter. Til samen har 
vi sendt 250 PC-er fra Norge til Kenya, 
forteller Marit B. Kolstadbråten.

I den siste kontaineren som ble sendt fra 
Norge var det blant annet 100 PC-er. 
Forsendelsen med båt koster kr. 60.000. 
Marit skryter av giverglede, spesielt fra 
folk i Hallingdal. For Deaf Aid er for-
ankret på Ål og har der også åpnet egen 
bruktbutikk i sentrum. Alle jobber gratis 
for Deaf Aid, vi skulle ønske at alle også 
kunne fått se resultatene det gir for de 
døve barna og ungdommene i Kenya.

Slummen
Mange store byer i Afrika og Asia har 
egne bydeler med slum. Gruppen av 
nordmenn deler seg i to og besøker hver 
sin familie i Kiberaslummen, som er 
Afrikas nest største slum med en million 
innbyggere på et område som bare er 
2000 mål stort. Vi går inn i slummen 
midt på dagen med politivakt. Hånd 

i hånd med oss går Felix på 8 år, stolt 
som en hane og glad som en lerke over 
at vi skal besøke hjemmet der han bor 
sammen med mammaen og hans to søs-
ken. Mammaen selv er minst like stolt. 
Hun er en av disse fl otte, høyreiste afri-
kanske kvinnene og nå balanserer hun 
en stor pose med matvarer på hodet, en 
kjærkommen gave til en lutfattig familie.

- D-u-c-k, bokstaverer Felix. 

Og siden han tror vi er like dum som 
vi ser ut til, gjentar han bokstaveringen 
tre ganger. Jo, vi ser jo at det er duck 
(and) – og ikke bare ser vi ender, men på 
søppelhaugene går det også geiter, griser 
og høner og beiter. Skurene i slummen 
er det vi på norsk kaller for brukbare 
guttehytter der man har brukt det man 
har funnet av materialer til vegger, isolert 
med gamle aviser - og et tak av bølge-
blikk som helt sikkert lekker som en sil 
når det regner. Felix og familien bor i et 
skur på 4 x 4 meter, spartansk innredet 
og uten lys, vann og strøm. Men familien 
har verdighet og stolthet.   

Ute lukter det stramt av kloakk, matos 
og slitne mennesker. Vi må se hvor vi 
setter beina våre, for vi vasser i kloakk og 
søppel. Midt i all denne elendigheten, ser 
Felix på oss og utbryter.

- I am happy!
Smilet hans går fra øret til øret, det 
lyser glede fra øynene, det er slik en god 
gutt og han opplever kanskje sin største 
dag i livet. Det gir status å ha hvite på 
besøk hjemme. Det er godt for ham å 
se mamma med ekstra mat på hodet. 
Også er det sjelden han får kjøpe seg en 
kjærlighet på pinne!
- Å besøke slummen er det verste jeg 
noen gang har opplevd. Fantastisk at Det 
grønne huset kan tenne et lys av håp for 

de døve barna og familiene som bor der, 
sier Vidar Gran fra Lørenskog. 
- Slummen var ubeskrivelig grusom, det 
er ufattelig at folk kan leve slik. Vi hadde 
også en sterk opplevelse på en liten øy 
ved Mombasa, helt sør i Kenya. Vi møtte 
ei jente på 10 - 15 år som aldri har gått 
på skole. Hun heter Asha og hadde ikke 
noe språk, kunne ikke kommunisere med 
noen, vi bare så hvordan hun fulgte oss 
med øynene. Det var veldig sterkt følel-
sesmessig. Marit har heldigvis informert 
faren hennes om Deaf Aid og muligheten 
de har for å hjelpe henne. Vi vil så inder-
lig gjerne at hun blir fulgt opp og gis en 
fremtid, håper Camilla Jøsang Vågen.

Imponert over Marit
Daf Aid gir hjelp til så mange de klarer. 
Det som begynte med 10 høns er blitt 
til en total omsetning pr. år på omtrent 
to millioner kroner. 700.000 kommer 
som tilskudd fra Norad, resten samler 
organisasjonen selv inn. Det er fantastisk 
å se hva de har bygget opp og hvordan de 
klarer å nå ut til så mange døve i Kenya.  
- Jeg er meget imponert av innsatsen til 
Deaf Aid, spesielt Marit B. Kolstads-
bråten som står i spissen. Hun er ‹‹Mor 
Theresa›› for døve barn i slumområdet. 
Jeg synes Marit Kolstadbråten fortjener 
en kongemedalje.  Hun skaper jobb til 
fl ere døve som arbeider med døve barn 
og ungdommer, som underviser foreldre 
i tegnspråk og mye mer.  Jeg beundrer 
henne. Besøket i Kenya og oppgavene 
som Deaf Aid driver har inspirert meg 
veldig til å engasjere meg mer i framti-
den. Kanskje kan jeg neste sommer være 
volontør (frivillig arbeider) i Det grønne 
huset, sier Britt Jøsang.

I neste blad vil vi fortelle om besøket i 
døvekirken, døveforeningen og den vide-
regående skolen i Nairobi. 

Datakurselever i prat med Vidar Gran. Deaf 
Aid har samlet inn 250 PC-er i Norge som er til 
stor hjelp i Kenya.

Toralf Ringsø på hjemmebesøk hos en stolt og lykkelig Felix på 8 år.

155/2011

- Vi ønsker at våre skolebarn skal ha 
mikroforsikring, da får de legesjekk og 
medisiner når de trenger det og holder 
seg mye friskere. Men det er som mye 
annet et spørsmål om vi klarer å skaffe 
penger nok, understreker direktøren.

Dataopplæring til ungdom-
mer
I Deaf Aid sine administrasjonslokaler 
treffer vi en gruppe døve ungdommer 
som får datautdanning, noe tilsvarende 
vår utdanning som IT-konsulent. Etter 
det første 6 måneders kurset i 2009 fi kk 
15 av 23 studenter praksisplass, 5 av dem 
ble senere fast ansatt.

- Vi samarbeider med det verdensom-
spennende fi rmaet Cisco fra USA. De gir 
programvarer og utdanner instruktører. 
De som får utdanning gir sine kunn-
skaper til nye studenter. Til samen har 
vi sendt 250 PC-er fra Norge til Kenya, 
forteller Marit B. Kolstadbråten.

I den siste kontaineren som ble sendt fra 
Norge var det blant annet 100 PC-er. 
Forsendelsen med båt koster kr. 60.000. 
Marit skryter av giverglede, spesielt fra 
folk i Hallingdal. For Deaf Aid er for-
ankret på Ål og har der også åpnet egen 
bruktbutikk i sentrum. Alle jobber gratis 
for Deaf Aid, vi skulle ønske at alle også 
kunne fått se resultatene det gir for de 
døve barna og ungdommene i Kenya.

Slummen
Mange store byer i Afrika og Asia har 
egne bydeler med slum. Gruppen av 
nordmenn deler seg i to og besøker hver 
sin familie i Kiberaslummen, som er 
Afrikas nest største slum med en million 
innbyggere på et område som bare er 
2000 mål stort. Vi går inn i slummen 
midt på dagen med politivakt. Hånd 

i hånd med oss går Felix på 8 år, stolt 
som en hane og glad som en lerke over 
at vi skal besøke hjemmet der han bor 
sammen med mammaen og hans to søs-
ken. Mammaen selv er minst like stolt. 
Hun er en av disse fl otte, høyreiste afri-
kanske kvinnene og nå balanserer hun 
en stor pose med matvarer på hodet, en 
kjærkommen gave til en lutfattig familie.

- D-u-c-k, bokstaverer Felix. 

Og siden han tror vi er like dum som 
vi ser ut til, gjentar han bokstaveringen 
tre ganger. Jo, vi ser jo at det er duck 
(and) – og ikke bare ser vi ender, men på 
søppelhaugene går det også geiter, griser 
og høner og beiter. Skurene i slummen 
er det vi på norsk kaller for brukbare 
guttehytter der man har brukt det man 
har funnet av materialer til vegger, isolert 
med gamle aviser - og et tak av bølge-
blikk som helt sikkert lekker som en sil 
når det regner. Felix og familien bor i et 
skur på 4 x 4 meter, spartansk innredet 
og uten lys, vann og strøm. Men familien 
har verdighet og stolthet.   

Ute lukter det stramt av kloakk, matos 
og slitne mennesker. Vi må se hvor vi 
setter beina våre, for vi vasser i kloakk og 
søppel. Midt i all denne elendigheten, ser 
Felix på oss og utbryter.

- I am happy!
Smilet hans går fra øret til øret, det 
lyser glede fra øynene, det er slik en god 
gutt og han opplever kanskje sin største 
dag i livet. Det gir status å ha hvite på 
besøk hjemme. Det er godt for ham å 
se mamma med ekstra mat på hodet. 
Også er det sjelden han får kjøpe seg en 
kjærlighet på pinne!
- Å besøke slummen er det verste jeg 
noen gang har opplevd. Fantastisk at Det 
grønne huset kan tenne et lys av håp for 

de døve barna og familiene som bor der, 
sier Vidar Gran fra Lørenskog. 
- Slummen var ubeskrivelig grusom, det 
er ufattelig at folk kan leve slik. Vi hadde 
også en sterk opplevelse på en liten øy 
ved Mombasa, helt sør i Kenya. Vi møtte 
ei jente på 10 - 15 år som aldri har gått 
på skole. Hun heter Asha og hadde ikke 
noe språk, kunne ikke kommunisere med 
noen, vi bare så hvordan hun fulgte oss 
med øynene. Det var veldig sterkt følel-
sesmessig. Marit har heldigvis informert 
faren hennes om Deaf Aid og muligheten 
de har for å hjelpe henne. Vi vil så inder-
lig gjerne at hun blir fulgt opp og gis en 
fremtid, håper Camilla Jøsang Vågen.

Imponert over Marit
Daf Aid gir hjelp til så mange de klarer. 
Det som begynte med 10 høns er blitt 
til en total omsetning pr. år på omtrent 
to millioner kroner. 700.000 kommer 
som tilskudd fra Norad, resten samler 
organisasjonen selv inn. Det er fantastisk 
å se hva de har bygget opp og hvordan de 
klarer å nå ut til så mange døve i Kenya.  
- Jeg er meget imponert av innsatsen til 
Deaf Aid, spesielt Marit B. Kolstads-
bråten som står i spissen. Hun er ‹‹Mor 
Theresa›› for døve barn i slumområdet. 
Jeg synes Marit Kolstadbråten fortjener 
en kongemedalje.  Hun skaper jobb til 
fl ere døve som arbeider med døve barn 
og ungdommer, som underviser foreldre 
i tegnspråk og mye mer.  Jeg beundrer 
henne. Besøket i Kenya og oppgavene 
som Deaf Aid driver har inspirert meg 
veldig til å engasjere meg mer i framti-
den. Kanskje kan jeg neste sommer være 
volontør (frivillig arbeider) i Det grønne 
huset, sier Britt Jøsang.

I neste blad vil vi fortelle om besøket i 
døvekirken, døveforeningen og den vide-
regående skolen i Nairobi. 

Datakurselever i prat med Vidar Gran. Deaf 
Aid har samlet inn 250 PC-er i Norge som er til 
stor hjelp i Kenya.

Toralf Ringsø på hjemmebesøk hos en stolt og lykkelig Felix på 8 år.



16 5/2011

www.al.fhs.no

ALLE oppfordres på det sterkeste å ta med egen symaskin, linjal, skjærekniv, liten og stor saks!
Om kveldene, etter undervisningens slutt, vil Anne og Åse lære alle interesserte (frivillig) å 
strikke julekuler i tradisjonell selbu-mønstre.

Ankomst: Søndag 20. november på kvelden. Det går buss fra Ål stasjon til skolen 
kl 19.30. Det vil bli enkel matservering ved ankomst. Info møte kl 20.30 i 
spisesalen. Kurset starter mandag 21. november kl. 08.45.

Avreise: Fredag 25. november kl. 10.45, buss fra skolen til Ål stasjon.
Kursavgift: Kr 1.000. Kursavgiften må være betalt før kursstart! Skolens bankkonto nr 

er: 2320.05.01071. 
Reiseutgifter: Skolen dekker ikke alle reiseutgifter. Du må selv betale reiseutgifter opp til 

kr 900. Utover kr 900 dekker skolen. Bruk av egen bil:  
Skolen dekker 2 kr/km. Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

Påmeldingsfrist: 11. november, men vær tidlig ute med påmelding. Kurset kan bli fullt.
Påmelding/kontakt: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Bakketeigen, 3570 Ål. 

E-post: kurs@al.fhs.no. 

JULEVERKSTED

20.-25. november 2011
Kursledere: Anne O. Folland og Åse Auensen

Anne og Åse kan undervise i følgende:

* Julepost
* Bretteposer
* Kremmerhus
* Sydde minijuletre
* Julebrikke/-løper
* Adventsbrikke
* Kleshengertrekk
* Toalettpost til gutt og pike

* Små puteblomster
* Putetrekk med englemotiv
* ilder med julemotiv
* Bokomslag
* Julekort
* Grytekluter med nissemotiv
* Diverse småting som nøkkel-

henger, bokmerke etc.
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UKEKURS

Revmatisme/leddsykdommer og psoriasis
Kurs om revmatisme/leddsykdommer og psoriasis. All undervisning er på tegnspråk  

Innhold: Hva er revmatisme/leddsykdommer og psoriasis? Hvordan leve et godt liv med 
sykdommen? Hvilke rettigheter har jeg?  

Kursleder/forelesere: Sykepleier Tom Harald Dahl, vernepleier Markus Issaka og  
fysioterapeut Sissel Hovland.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål fredag 25. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise søndag 27. november 2011 kl. 13.00.

Kostnad:  Kurset dekkes etter vedtak av NAV. Søknadsskjema får du tilsendt fra oss, etter at 
du har meldt deg på kurset. Søknadsskjema finner du også på www.NAV.no “Til-
pasningskurs for hørselshemmede”. Dere sender på forhånd søknaden til NAV, og 
etter vedtaket, vil dere få dekket alle kostnader, også reiseutgifter dere legger ut.

Påmeldingsfrist:  Fredag 11. november 2011.

Påmelding:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Bakketeigen, 3570 Ål. 
E-post: kurs@al.fhs.no.

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no eller  
markus@dovekompetanse.no.

www.al.fhs.no

Datakurs: Internett og foto
Også i år blir det datakurs for nybegynnere. Kurs i bruk av internett, e-post,  
programvare, lagring av  dokumenter og bilder, bruk og deling av bilder, foto og virus- 
program. Ta med bærbar-pc og digital kamera (og kabel mellom pc og fotoapparat)!

Kursleder/forelesere: Sindre Carlsen.

Kurssted:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.

Tidspunkt:  Ankomst Ål søndag 20. november 2011 kl. 19.30.  
Avreise fredag 25. november 2011 kl. 10.30.

Kursavgift: Kr 1.000. Kursavgiften må være betalt før kursstart! Skolens bankkonto nr er: 
2320.05.01071. 

Reiseutgifter: Skolen dekker ikke alle reiseutgifter. Du må selv betale reiseutgifter opp til kr 900. 
Utover kr 900 dekker skolen. Bruk av egen bil: Skolen dekker 2 kr/km.  
Det er viktig at billigste reisemåte blir benyttet!

Påmeldingsfrist:  Fredag 11. november 2011.

Påmelding:  Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Bakketeigen, 3570 Ål. 
E-post: kurs@al.fhs.no.

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål kan rettes til ann-kristin.malmquist@al.fhs.no  
eller sincarls@yahoo.com.

VI MINNER OM HELGEKURSENE I HØST:
7.-9. oktober: Seksualitet, identitet og legning
14.-16. oktober: Samlivskurs
4.-6. november: Diabeties / sukkersyke type 1 og 2
11.-13. november: ADHD hos barn og unge, kurs for 

foresatte, del 2
18.-20. november: Rusproblemer i familien

25.-27. november: Revmatisme / leddsykdommer  
og psoriasis

UKEKURS:
20.-25. november: Norsk kurs, del 2 og 3.
Se kurskatalogen du fikk sammen med dettte 
bladet i juni, se også www.al.fhs.no.  
Sjekk påmeldingsfristene.
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På Farmen besøk
Telemark Døveforening har besøkt Farmengården på Storøy. Noen av deltagerne 
har fulgt med på Farmen-serien på TV2 og var derfor spente på å ta stedet i øyesyn. 
 Været var på døveforeningens side og gruppen koste seg på øya. De så hovedhuset, og 
stedene der Farmen-deltakerne hadde vært. Det var sag, øksekasting, bøttebæring, 
spikring, drakamp med tau og spørrekonkurranse. 

Døves Media med Snakkis
Nye Døves Media kommer med sitt første program for voksne torsdag 15. september 
kl 17.20 på NRK1. Programmet er fra verdenskongressen for døve i Durban, Sør-Afrika i 
sommer, laget av Michel Laubacher, Ipek D. Mehlum, Con Mehlum og Thomas Hansen. 
Torsdag 22. september kl 17.20 er det premiere på SNAKKIS, et helt nytt program-
konsept med folk i studio og mye humor. Programleder er Camilla Høiberg og det skal 
sendes 11 programmer hver torsdag fremover mot jul. 
Torsdag 8. desember sendes det andre programmet fra Sør-Afrika, nå fra slummen i Jo-
hannesburg der mange døve sliter for å overleve.

Det blir også barneprogrammer, blant annet to programmer fra sirkus Arnardo, pluss nye 
programmer i serien «Lek uten ord». Sendetid for disse programmene blir annonsert på 
NRKs teksttv side 771 så snart NRK har bestemt datoene.

Vitenskapelig hefte om 
tegnspråk

Resten av deltakerne, fra venstree Arne Haugerud, Inger Aase Enebakk, Ove Hjelen, Mette Kari 
Hjelen, Leif Evensen, Wenche Evensen og Åse Auensen.

Noen av deltakerne, fra venstre Per Jonassen, Bjørn Halvorsen, Nils Nygård, Berit Halvorsen, 
Liv Arnesen, Bjørn Arnesen, Øyvind Haugom og Einar Hartveit. Foran Hanne Britt Valvatne og 
Marie Drægni.

Det har kommet ut et vitenskapelig 
hefte med 8 artikler om norsk tegnspråk. 
Heftet er utgitt av Norsk Lingvistisk 
Tidsskrift og er redigert av det tegn-
språkligefagmiljøet ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Følgende artikler har fått 
plass i heftet:.
Sonja Myhre Holten og Hege R. Løn-
ning: Døves språkholdninger og norsk 
tegnspråk
Sonja Erlenkamp: Norsk tegnspråk: helt 
norsk og veldig annerledes. Skisse av en ny 
beskrivelsesmodell for norsk tegnspråk
Kari-Anne Selvik: Tidsuttrykk i rommet. 
En kognitiv lingvistisk tilnærming til en 
gruppe tidsuttrykk i norsk tegnspråk
Eli Raanes: Tegnrom og taktilt tegnspråk
Sonja Erlenkamp: Grunntegnstilling i 
norsk tegnspråk
Rolf Piene Halvorsen og Guri Amund-
sen: Noen diskursmarkører i norsk 
tegnspråk
Bogumila Slowikowska Schrøder: Impe-
rativ i norsk tegnspråk

Beata Slowikowska (bildet): Tidlig språk-
utvikling hos et døvt barn av døve foreldere
Norsk Lingvistisk Tidsskrift utgis på 
Novus forlag.
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Det
skjer
i Norge

- Jeg var Fritz Moen
Riksteatret og Teater Manu samarbeider 
om forestillingen ‹‹Jeg var Fritz Moen›› 
som har premiere i Oslo fredag 21. Se-
nere blir det turne i Norge.  
Teaterstykket er skrevet av Arthur Jo-
hansen og regissert av Kjersti Horn. De 
reiser spørsmålet: Hvordan var det å være 
Fritz Moen? Som døv satt han i fengsel 
i 18 år før det ble fastslått at han hadde 
vært utsatt for norgeshistoriens groveste 
justismord. 
Fritz Moen ble forlatt av begge forel-
drene. Han lærte ikke tegnspråk før han 
var 7-8 år. Han ble lam i ene siden etter 
en trafikkulykke. 
- Han var en person det ikke var så lett å 
like.Han ble verken godtatt av hørende 
eller døve, og falt mellom alle stoler, sier 
Kjersti Horn (som er datter av teatersjef 
Ellen Horn).
I forestillingen spiller 3 hørende og 
2 døve skuespillere – det er Ronny P. 
Jacobsen og Bo Hårdell. Alle replikker 
skal være tilgjengelig både på tegnspråk 
og talespråk.

50 års jubileum 
på Skådalen
Også tidligere elever ved Skådalen døve-
skole har markert at det er 50 år siden de 
gikk ut av skolen. Det var en rar følelse 
for elevene å komme inn på idrettsplas-
sen der den gamle skolebygningen sto. 
Alt var annerledes, de kjente bare en byg-
ning igjen: der sløydsalen er i 1. etasje, 
gymnastikksalen i 2. etasje og vaktmes-
terbolig i toppetasjen. Fargen på huset 
var tidligere gul, i dag er den mørk lilla. 
Om skolen i dag kunne virke fremmed 
på jubilantene har de med seg mange 
gode minner fra skoletiden. Det ble også 
tid til å besøke den nye Holmenkoll-
bakken. Dommen var enstemmig: den 
forrige bakken var mye koseligere! Fest-
middag på byen lørdag kveld og besøk 
i Operaen søndag avsluttet en vellykket 
helg for de gamle Skådalen-elevene.

50 års jubileum 
i Holmestrand 
I juni feiret 10 tidligere elever at det var 
50 år siden de sluttet ved Holmestrand 
døveskole. Noen av jubilantene hadde 
laget i stand utstilling av gamle ting, 
bøker, bilder, brev fra lærere og foreldre 
fra skoletiden 1953 til 1961. De klarte 
også å få låne en del film fra skolen som 
viste morsomme glimt fra årene på 
skolen. Det ble også tid til å se byen og 
alle forandringene som har skjedd. Hol-
mestrand kirke var stengt på grunn av 
vedlikeholdsarbeid, det er forståelig at en 
431 år gammel kirke trenger stell. Som 
internatelever i 8 år føler de seg bundet 
til hverandre på samme måte som en 
familie, selv 50 år etter!

50 års jubilantene fra Holmestrand døveskole 
samlet, fra venstre: Marit Ekerbakke, Paul 
Stensgård, Bjarne Gunnerud, Arne Skoglund, 
Halvor Haugen, Kjell Snorre Nysted, Bjørg 
Fjellstad, Lars Haugan, Rune Adde.

Skådalenjubilantene, fra venstre Richard 
 Martin, Anne-Grethe Marcussen, Aud Petter-
sen, Botolf Myrvold og Inger Åse Johansen.
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Flere av deltakerne har vært med på mange av de tidligere leirene. På årets leir deltar det 
34 barn og Jannicke har med seg 13 voksne ledere.

- Leirer for døve byr på andre utfordringer enn tidligere. Flere av deltakerne «hører godt», 
derfor veksler kommunikasjonen mellom talespråk og tegnspråk. Dette er selvsagt frus-
trerende for de som ikke hører. Vi prøver å påvirke slik at tegnspråk er fellesspråket hele 
tiden på leiren, men barn og ungdom kan ikke dikteres. Av og til synes barna det er mest 
kult med tegnspråk, andre ganger med talespråk, slik er det bare informerer Jannicke.
Årets leir på Ål folkehøyskole hadde ikke værgudene på sin side. Den siste uken av juni 
ble det satt ny nedbørsrekord på Ål. Men som Jannicke påpeker:

- Det fi nnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær! Vi har gjennomført programmet slik det 
var planlagt og bare overnatting i lavoen måtte avlyses. Programmet har lagt vekt på 
å bruke naturen mest mulig og der byr Hallingdal på rike muligheter. Raftingen var 
tilpasset aldersgruppene, slik at det ikke ble for krevende for de minste – og så hadde 
vi selvsagt profesjonelle instruktører som ledet det hele, beroliger leirleder Jannicke B. 
Kvitvær.

Vi snakket med noen av deltakerne.
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Vått, men likevel fl ott på Ål
- Leiren er en møteplass for tegnspråklige, ikke alle har mulighet 
for å bruke tegnspråk daglig hjemme. Vi har deltakere både fra 
døveskoler og elever som går inkludert i hjemmeskolen, nesten 
halvparten av elevene gjør det. På leiren møter de gamle venner 
og blir kjent med nye, forteller Jannicke B. Kvitvær som er leir-
sjef. 

Andre Røine satser (nesten) alt 
for å få superbilde av deltakerne 
på sommerleiren på Ål.
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Petrine Olgeirsdottir, 17 år, Oslo
- Jeg har deltatt 7 ganger før på denne leiren. Det er gøy å treffe barn og ungdom fra 
andre steder og få nye venner. Hvert år har leiren hatt forskjellige temaer, i år var det 
friluftsliv. Det var en fl ott leir i år, men det var enda bedre i fjor for da var vi fl ere del-
takere. Rafting i elven var høydepunktet. Da måtte vi bruke våtdrakt, det var spen-
ning og fart og alle som ville fi kk bare i den kalde elva. Våtdrakten holdt oss varm. 
Leiren er for aldersgruppen 7 – 17 år, men delt i to aldersgrupper. Neste år er jeg for 
gammel til å være deltaker, derfor håper jeg på å få være med som leder for leiren på 
Ål er blitt en god sommertradisjon for meg.

Amalie Lofthaug, 11 år, Kragerø, til venstre
Det var også to hørende barn med på leiren.
- Jeg har en døv lillesøster på 6 år derfor vil jeg lære mer tegnspråk, og jeg vil ha døve 
venner. Mamma spurte om jeg ville delta og jeg er glad jeg svarte ja. Vi har hatt det 
kjempemoro på leiren og når alle bruker tegnspråk lærer jeg kjempemye tegnspråk 
også!  

Celine Flinterud, 11 år Oslo
- Rafring var kjempegøy og jeg anbefaler andre hørende barn å delta sammen med 
døve barn. Selv har jeg døve foreldre. Jeg visste det var en hørende jente til med på 
leiren, men jeg kom litt for seint til åpningen - og da jeg skulle fi nne Amalie var det 
vanskelig, for alle barna brukte tegnspråk og hvem av dem var Amalie? Da jeg så 
henne trodde jeg hun var døv! Friluftsliv er gøy, jeg vil ikke være hjemme og kjede 
meg om sommeren.
De to nye venninnene har et rikt og mykt tegnspråk og er det beste bevis på hvor 
fi nt hørende barn kan inkluderes blant døve. For at dette skal bli vellykket er det nok 
viktig at de døve barna er i fl ertall, men fl ere enn to hørende barn bør det helt sikkert 
være plass til på neste års leir, det mener Amalie og Celine også.

Magnus Johansen, 16 år, Svelvik
- Jeg skal begynne i første klasse på Nydalen videregående skole i Oslo, altså skolen 
som overtar for Sandaker. Men sommerferien er lang og det er greit å komme seg ut 
og treffe nye venner. Det var mamma som tipset meg om leiren. Det er andre gang jeg 
er med, første gang var for mange år siden. Raftingen var krevende for oss største, det 
var utfordrende, kaldt og vått - men gøy. Maten har vært god og dagene har gått fort 
med mye prat og aktiviteter.

Kjell Inge Eidsaunet, 13 år, Strømmen
- Det er første gang jeg er med på leiren. Jeg liker at vi er mye ute i naturen og raf-
tingturen var spennende. Vi var 8 – 9 personer i hver fl åte. Nei, det var ikke farlig, 
vi hadde full kontroll med proffe ledere. Det er kjekt å bli kjent med fl ere, en bra leir, 
men synd at lavoturen ble avlyst fordi regnet fosset ned.
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KODA-leir på Ål

Marcus Borgen Ejankowski, 
Bergen, 14 år
Jeg var med i fjor og da var det så gøy at 
jeg ville være med i år også. Det er greit å 
ha døve foreldre, vi bruker tegnspråk og 
da går det bra. Her på leiren lærer jeg av 
de andre og jeg har lyst til å delta på flere 
leire, så hvorfor er aldersgrensen bare opp 
til 15 år?

Leirleder Isabella Solem midt i gjengen av noen av barna hun er så glad i.

Kidsene var sam-
let i leir på Ål 
folkehøyskole den 
andre uken i au-
gust. 49 barn der 
alle har døve for-
eldre, og der alle 
de voksne lederne 
har døve foreldre. 
En leir der ingen 
får spørsmål om 
hvordan det er å 
ha slike foreldre 
eller hva tegnspråk 
er, men der barna 
blir knyttet ek-
stra tett sammen 
nettopp på grunn 
av hva foreldrene 
er. Vi pratet med 
noen av ungene:

Filippa Peterson, Oslo, 8 år
Alle har malt seg i ansiktet i dag, noen 
er mus og andre katt. Jeg er mus! Jeg 
har døve foreldre og da er det naturlig 
at jeg er med på leiren. Vi har lært mye 
forskjellig. Vi har lært hvor viktig det er 
å være snille mot hverandre. Jeg har fått 
mange nye venner og en veldig ny god 
venninne, så jeg vil delta på leiren neste 
år også.

Mathias Haave, Bergen, 12 år
Jeg har alltid bodd i Stavanger og er nett-
opp flyttet til Bergen, men jeg heier på 
Viking fortsatt! Det er første gang jeg er 
med på leiren, kompisen min Marcus sa 
det var kult i fjor, derfor ble jeg med. Vi 
har besøkt Bjørneparken, brukt badebas-
senget og lært litt om tegnspråk. Neste 
år håper jeg at lillesøsteren min kan være 
med meg på leiren.
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helge.herland@doveforbundet.no

Et annet sted i bladet kan du lese om CODA, som er «Foreningen hørende barn av døve» – der 
barna er over 18 år. KODA er for barna som er under 18 år og K-en kommer fra det engelske 
ordet «Kid» som også betyr barn, men mer i betydningen småbarn eller unger.

Den andre leirsjefen Lilly Koppen Mjanger sammen med ivrige KODA-er i en formingstime. 

- Jeg elsker barna, 
sier leirleder Isabella Solem og blir blank 
i øynene. Det er en så fantastisk gruppe 
å være sammen med.  I fjor var det 25 
deltakere på leiren, nå er vi dobbelt så 
mange. Jeg tror ikke det bare skyldes at 
vi har flinke ledere og lager en god leir, 
men mest fordi barna synes det er så lett 
å være sammen. De får så fort kontakt 
med hverandre og allerede første dagen 
spør de om det blir ny leir neste år.

Isabella er hovedleder sammen Lilly Kop-
pen Mjanger. De er begge CODA-er og 
det er også de andre lederne på leiren. De 
har en kunnskap og erfaring å øse av som 
kommer KODA-ene til gode.

- Da jeg var liten visste jeg lite eller in-
genting om døvhet og tegnspråk generelt. 
Jeg kjente bare mine egne foreldre. I hele 
oppveksten trodde jeg at tegnspråk var et 
slags forenklet norsk språk.
- Så barna får lære at tegnspråk er et eget 
språk?
- Vi underviser ikke i tegnspråk og vi 
foreleser ikke om språket, men vi har 
timer som vi kaller for «Koda-prat». 
Da kan barna selv ta opp spørsmål de 
er opptatt av og det fører til at vi får en 
erfaringsutveksling og at vi voksne kan 
formidle kunnskaper om tegnspråk og 
norsk, om døves kultur og spørsmål 
barna selv er opptatt av. Vi har delt grup-
pen i tre: en gruppe for 2. og 3. klasse, en 
for 4. klasse og en siste gruppe for de som 
går i 5. – 9. klasse?
- Leiren er for de som er opptil 15 år, hva 
med gruppen 15 – 18 år?
- Ja, vi arbeider med å få utvidet al-
dersgrensen – vi ser klart behovet for å 
beholde de eldre barna på leiren.
- Hva med de minste, barn på 8 år må vel 
savne foreldrene?
- Ja, det er naturlig å savne mamma og 
pappa, spesielt når de skal sove – men 
det går fort over og har ikke vært noe 
problem denne uken.
- Vil du være med som leder neste år 
også?
- Selvfølgelig! Jeg er allerede begynt å 
planlegge den neste leiren og gleder meg 
veldig, smiler Isabella Solem.

Heldige er KODA-ene som har CODA-
ene, sier vi.

Rikke Rolland, Bergen, 10 år
Mamma og pappa fortalte om leiren og 
jeg hadde lyst til å være med. Det er gøy å 
treffe andre. Vi har lært mer om hvordan 
det er å være døv, de voksne lederne har 
fortalt oss om det. Det morsomste på 
leiren var turen til Bjørneparken og så var 
det veldig morsomt å få t-skjorter der alle 
skriver navnene sine på. Jeg vil kanskje 
være med på leiren neste år også.

Kine Iren Foss, Trondheim, 
10 år
Jeg var med i fjor også og er så glad for 
at jeg traff igjen mange av vennene fra 
ett år siden. Det er like gøy i år også. 
Jeg er katt, for jeg liker katter og har to 
hjemme. Men jeg vil ikke spise musene, 
hahahahaha. På leiren lærer vi forskjel-
lige ting av hverandre og vi lærer av de 
voksne lederne. Vi får god mat, jeg spiser 
fisk også jeg! Jeg vil være med på leiren 
hvert år.
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Sommerleiren med 
ny deltakerrekord

helge.herland@doveforbundet.no

Totalt 94 deltakere, tolker og arrangører var samlet på årets sommerleir for pensjonister på 
Storefjell hotell på Golsfjellet andre uken i august. Som vanlig var Frelsesarmeen arrangør og 
Norges Døveforbund en stolt støttespiller for leiren. Allerede nå er det lurt å notere seg at neste 
års leir blir avholdt fra søndag 5. til torsdag 9. august samme sted.

Storefjell hotell er et fantastisk sted, plas-
sert midt i den mektige fjellnaturen. 

Inne nyter man det beste av norsk tra-
disjonsmat, svømmebassenget innbyr til 
kos og hotellrommene er av første klasse. 
Det er lett å forstå at folk trives.

Det føles også helt naturlig at den pre-
kenen vi er med på under vårt besøk er 
bygget over Korinterbrevets kapittel 13, 
versene 1 til 13. Budskapet er at Gud 
er kjærlighet, at man er ingenting uten 
kjærlighet og som konkluderer med or-
dene: Tro, håp og kjærlighet – men størst 
av alt er kjærligheten. 

Ny deltakerrekord på Frelsesarmeens leir på Golsfjellet.

Evig unge Kelly Smevik er en populær taler og 
kjær venn blant døve.

Frelsesarmeen har dette befriende åpne 
over seg, der de kombinerer det sosiale, 
kulturelle og åndelige. 

Slagordene de markedsfører seg under er 
«suppe, såpe og frelse». «Suppe» dekker 
de fysiske behov, «såpe» går på enkelt-
menneskets verdighet og «frelse» handler 
om å formidle Guds kjærlighet.

Leif-Erling og Anne-Beth Fagermo, Kelly 
Smevik og de andre i Frelsesarmeen gjør 
en glimrende jobb for å imøtekomme det 
store behovet døve har for kontakt med 
andre. De har bygget opp en leir som 
bare blir mer og mer populær.
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naturen mye. Om kveldene 
har det vært mulighet for en 
dans eller en tur i svømme-
bassenget. Vi hadde også en 
fi n dagstur til Fagernes der vi 
fi kk handlet og sett oss om.

Bare godord fra deltakerne

Vintertur med hurtigruta
Leif-Erling Fagermo forteller at Frelsesarmeen har et nytt 
tilbud til døve, vintertur med Hurtigruta MS Trollfjord. 
Turen går Bergen – Kirkenes – Bergen, 6. – 17. januar neste 
år. Døve deltakere blir inkludert i en gruppe med hørende 
og det vil være to tolker med på hele reisen. Allerede nå har 
12 døve meldt seg på turen som koster kr. 10.380 inkludert 
måltider. Vil man betale litt ekstra kan man få bedre lugar-
komfort. Det er egen tilslutningspris fra Oslo til Bergen, 
altså de som vil fl y Oslo – Bergen t/r vil få en pris på kr. 
10.980. Påmeldingsfrist er 17. oktober. Se mer informasjon 
på nettsidene www.frelsesarmeen.no – eller ta direkte kon-
takt med leif-erling.fagermo@frelsesarmeen.no

Bjørg Nygaard, 
Trondheim
- Leirene til Frelsesarmeen 
har fått et godt rykte, derfor 
er det så mange som vil delta. 
Samtidig blir vi stadig fl ere 
eldre døve, pensjonistgruppen 
bare vokser.
- Det har vært en fl ott leir, 
jeg har bare godt å si om 
programmet og gjennomfø-
ringen, men Brynjulf har rett i 
at andaktene og sangene med 
fordel kan gjøres litt kortere.

Arnhild Andersen, 
Finnsnes
- Jeg har vært enke de siste 
to årene og er mye alene på 
hjemstedet. Der er det bare 
min datter jeg kan prate med, 
derfor er det så godt å komme 
til fellesskapet på Storefjell. 
Noen ganger for året drar jeg 
til Tromsø til døveforeningen 
eller døvekirken, men hverda-
gene er preget av mange dager 
uten at jeg får pratet med folk.
- Naturen her er enestå-
ende og jeg elsker å gå turer. 
Vi hadde også en fi n tur til 
Fagernes. Nå håper jeg bare at 
jeg får delta neste år også.

Bodil Holm, 
Drammen
- Det er det sosiale som frister 
mange til å delta på Frelses-
armeens leir. Det er godt å 
komme ut og være sammen 
med andre. Hjemme sitter 
gubben mest og ser på fotball 
på tv, men vi trenger noe mer 
enn det – vi må ha kontakt 
med andre.
- Hotellet og omgivelsene på 
Storefjell er fantastiske, alt 
ligger så godt til rette for at 
vi skal trives. Om kveldene 
her har vi hatt tv-fri og kost 
oss med felles prat med gode 
venner.

døve og få prate. Tegnspråk er 
så viktig for oss.
- Vi har et godt miljø på 
leiren. Selv liker jeg best å 
være sammen med folk som 
vitser og har friskt humør. 
Maten har vært helt nydelig, 
derfor gleder jeg meg allerede 
til neste år.

Brynjulf Dammen, 
Oslo
- Det er første gang jeg er 
med på leiren. Sommeren kan 
bli lang, derfor er det kjekt å 
komme sammen med andre 
døve. Neste år håper jeg kona 
blir med også, i år måtte hun 
være hjemme og passe barne-
barna.
- Andaktsstundene om 
formiddagene kunne være 
litt langtekkelige og kjedelige 
for oss døve. Det bør kunne 
gjøres mer på døves premisser. 
Men ellers har det vært noen 
fl otte dager. Vi hadde en ny-
delig fottur til selve Storefjell, 
1.140 meter over havet. Jo, 
jeg kom meg til topps – jeg 
tar det rolig og nyter utsikten 
på veien oppover. Det er stor 
stas å få skrive navnet sitt i 
gjesteboka på fjelltoppen.

Harald Gåsland, 
Bergen
- Leirene er populære fordi 
døve trenger sosialt samvær – 
og så er det billig, alle har råd 
til å være med når prisen er kr. 
1.200 for fem døgn på hotell 
og reisen er inkludert.
- Jeg er veldig fornøyd med 
årets opphold, vi har brukt 

Svein Grødem, 
Sandnes
- Det er kjedelig å være 
hjemme hele sommeren. Det 
kan bli ensomt for meg, jeg li-
ker å være sammen med andre 
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PERSONALIA  

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

Død

ASLAUG VIGRESTAD, Oslo, født 30. 
september 1921, døde 1. mars.

TRYGVE KROGSTAD, Ålesund, født 
15. oktober 1930, døde 18. mars.

HANS LIE, Bergen, født 30. april 1929, 
døde 21. juni.

MARGOT HAMMER, Nøtterøy, født 
3. mars 1912, døde 26. juni. Margot var 
enke etter døveprest Ragnvald Hammer.

BJARNE GRIMSTAD, Trondheim, født 
17. desember 1919, døde 20. juli.

Runde år

95 år
SVANHILD NESSE, Uggdal, blir 95 år 
18. september.

85 år
ODD K. JENSEN, Trondheim, blir 85 
år 19. september.

80 år
ROLF HANSEN, Drammen, blir 80 år 
11. oktober.

TORBJØRN TOKLE, Isfjorden, blir 75 
år 12. oktober.

70 år
TERJE VATLAND, Skjervøy, blir 70 år 
26. september.

HANNA SÆTHER, Trondheim, blir 70 
år 30. september.

LAILA REFSAHL, Hamar, blir 70 år 5. 
oktober.

UNNI MARIE NILSEN, Strømmen, 
blir 70 år 16. oktober.

60 år
ANNA ELLINOR OPPIGÅRD, Åle-
sund, blir 60 år 23. september.

METTE HAUKEFJÆR, Stord, blir 60 
år 4. oktober.

OWE MYHRE, Notodden, blir 60 år 
10. oktober.

50 år
ARNE BRENDEN, Gardvik, blir 50 år 
18. september.

ODDVEIG HANSEN, Stavanger, blir 
50 år 25. september.

ELISABETH KVALHEIM, Stårheim, 
blir 50 år 25. september.

HELENE HJULSTAD, Stjørdal, fylte 
80 år 29.juni. Vi gratulerer med vel 
overstått.
Bursdagsklem fra Hilde, Johan og Olve.

75 år
UNN KARIN KJØSNES, Trondheim, 
blir 75 år 16. september.

Sofie Manum Gjedrem
Gratulerer med overstått 4 årsdag den 
7.august. ! Du er en søt og aktiv jente 
som alltid er på farten.
Vi er kjempeglad i deg. Klem fra farfar 
Gunvald og farmor Marit.

Joakim Gjedrem Bortne
Gratulerer til deg som fylte 6 år den 
3. september. Endelig har du begynt 
på skolen. Du kommer sikkert å bli en 
kjempeflink elev. Vi vet at du elsker å 
spille fotball i Madla Idrettslag.
Klem fra morfar Gunvald og mormor 
Marit som er kjempe glad i deg.

Robin Manum Gjedrem
Gratulerer til deg som fylte 10 år den 8. 
september. Du er en god gutt som liker 
å plukke bær. Du liker også godt å spille 
fotball i Madla Idrettslag.
Klem fra farfar og farmor som er kjempe 
glad i deg.

Perlebryllup
Vi gratulerer våre kjære foreldre, Erna 
Haugan Nilsen og Kjell Nilsen i Blystad-
lia, med 30-års bryllupsdag (perlebryllup) 
som var den 1.august. Vi er kjempeglade 
i dere. Gratulerer så mye!
Mange klemmer fra Heidi og Per
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Det finnes et bedre alternativ.
Prøver du å rense ørene med fingeren, bomullspinner og lignende, kan det gjøre mer skade enn 
være til hjelp, og til og med øke produksjonen av uønsket ørevoks. Revaxør er et middel som 
forsiktig og effektivt løser opp ørevoks, og som ved regelmessig bruk kan forhindre dannelsen 
av en ny, ubehagelig vokspropp.

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

Bilde 42  
Bilde 25
Bilde 37 

Norges Døveforbund arrangerer et 
helgeseminar 4. – 6. november i Oslo 
(Rica  Helsfyr Hotel)hvor alle som har 
døvehistorisk materiale – og som kan 
komme med gode innspill inviteres.

Det fi nnes mye døvehistorisk materiell 
hos private, skoler, kirke og døvefore-
ningene med fl ere som ligger bortgjemt 
og samler støv. Felles for mange er at 
man vet ikke hva man skal gjøre med 
materiellet.
For å synliggjøre vår døvehistorie er 
det nødvendig å diskutere hvilke typer 
materiell som bør være tilgjengelige 
for allmenheten og hvordan det kan 
organiseres lokalt og nasjonalt.

Det vil være forelesere fra offentlige 
instanser og fra døvemiljøet som kan 
komme med nyttige innspill i veien 
fremover. Det vil også settes av god tid 
til diskusjoner i hva dere som har mate-
riell ønsker å gjøre med materiellet.

Målsetningen med semina-
ret:
- få til en samforståelse i døvemiljøet 

på hvorfor - og hvordan gjøre døve-
historisk materiell    

   tilgjengelig for allmennheten. 
- få inn gode innspill som gir grunn-

lag for å etablere et innsamlings- og 
katalogiseringsprosjekt som  NDF og 
Døvehistorisk Selskap kan arbeide 
videre med.

Vi starter fredag kl. 17.30 og avslutter 
med lunsj kl. 13.00 på søndag.

Seminaravgift
Privatpersoner - og representanter fra 
døveforeningene og andre instanser 
som har historisk materiell er det ingen 
seminaravgift. NDF dekker reise og 
opphold etter avtale.
For andre interessenter (hvis ledig 
plass) kr. 500,- som dekker reise og 
opphold.

Påmeldingsfrist: 27. sep-
tember. Begrenset plass.

For mer informasjon se Deafnet.
Har du spørsmål kontakt: 
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no 

Hvordan ta vare på lokal og 
nasjonal døvehistorie?
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NYTT FRA NDF

Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve er organisert med to 
styrer. Det ene er eierstyret: 
Stiftelsen Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve som har 
hovedansvar for eiendom-
mene, økonomien og visjo-
nene for driften. I dette styret 
er Sonja Myhre Holten, Oslo, 
leder. Med seg i styret har hun 
Tom Blix, Vestfold, Ingvild 
Larsen Skjong, Trondheim, 
Morten Sletten, Oslo, Trond 
Kleppen, Ål og Britt Hildeng, 
Oslo.  
Dette styret oppnevner 
skolestyret, som har ansvar 
for den daglige driften av 
folkehøyskolen og kursvirk-
somheten. Deres oppgaver er 
regulert av lov om folkehøy-
skoler. I styret for folkehøy-
skolen finner vi disse: Kjetil 
Hestnes, Trondheim, leder, 
Aud-Eli Thjømøe, Oslo, Jan-
niche B. Kvitvær, Oslo, Tarje 
Bern, Trondheim, Monica S. 
Lundahl (ansattes represen-
tant) og Rolf Inge Otterdal 
(elevenes representant).

NDFs landsråd
NDF gjennomfører landsråd 
på Gardermoen helgen 21. 
– 23. oktober med deltakere 
fra døveforeningen, forbunds-
styret og enhetene. Det er 
ventet ca 60 deltakere. Av 

programmet ser vi at Kultur-
departementet skal orientere 
om ‹‹AMT-direktivet››, altså 
hvordan døve i fremtiden skal 
være sikret at tv-kanalene i 
fremtiden tekster og tolker 
sine programmer – det er håp 
om at statsråden selv vil delta. 
Hilde Haualand vil forelese 
om sin rapport: ‹‹Funksjons-
hemmede i fengsel». Av andre 
spørsmål som tas kan vi 
nevne: tolketjenesten – hvor-
dan kan døveforeningene 
jobbe lokalt, kulturdagene i 
fremtiden, voksenopplæring 
– kursvirksomhet fremover, 
prosjektarbeid og NDF / 
døveforeningenes  profilering. 
I tillegg blir regnskaper og 
årsmelding for 2010 gjen-
nomgått.

Nytt styre i NDFU
Valgkomiteen i Norges Dø-
veforbund Ungdom (NDFU) 
ønsker forslag på kandidater 
til styret. I løpet av oktober 
i året skal NDFU seminar 
og generalforsamling. Det 
velges nytt styre for den kom-
mende 2 års perioden. I den 
forbindelsen er valgkomiteen, 
bestående av Kenneth Om-
mundsen, Martin Berhovde 
og Ingvild Larsen Skjong, 
i gang med sitt arbeid.  De 
ønsker innspill fra de lo-
kale ungdomsklubbene på 
kandidater til styret. Forslag 
sendes innen 25. september til 
Kenneth Ommundsen: post@
blacksund.net 

Bli medlem 
for bare kr.150
Nå kan du bli medlem av 
Norges Døveforbund for bare 
kr. 150 for resten av året. Da 
får du også tilsendt Døves 
Tidsskrift for september, ok-
tober, november og desember. 
Send innmeldingen til Norges 
Døveforbund, Grensen 9, 
0159 Oslo – eller e-post: med-
lem@doveforbundet.no

Styrene på Ål  
2011 til 2013

Britt Hildeng er en av flere nye, 
spennende representanter i styrene 
på Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve. Hildeng har lang fartstid 
som stortingsrepresentant for Arbei-
derpartiet.

Årets kulturdager skjer i Dansens Hus, Møllerveien 2.

Teksting av  kinofilmer
NDF har gitt sin klare støtte til Kulturdepartementets arbeid 
for at alle norske kinofilmer skal tektes. NDF skriver blant 
annet i sin uttalelse:
Dette er et av de mest gledelige utspillene som er kommet fra 
Kulturdepartementet, og Norges Døveforbund støtter fullt 
ut en forskriftsendring som innebærer at teksting for hørsels-
hemmede blir et vilkår for å motta tilskudd til kinofilm.
Vi håper dette er starten på en utvikling mot at alle norske 
filmer blir tekstet, ikke bare de som mottar tilskudd. Noe an-
net vil være brudd på Diskriminerings- og tilgjengelighetslo-
ven, slik vi tolker den. Vi regner med at departementet snart 
kommer med tilleggstekster som omhandler varer og tjenester 
til loven.
Teksting av alle norske filmer vil gjøre det mulig for døve og 
tunghørte å ha utbytte og glede av å se norske filmer, å kunne 
se filmene sammen med hørende familie og venner, ikke bare 
på egne visninger for døve og tunghørte, å kunne gå inn på 
en hvilken som helst kino i Norge og være trygg på at filmen 
er tilgjengelig.
Så kjenner vi de gamle motargumentene fra enkelte film-
produsenter mot teksting, at det forringer den kunstneriske 
kvaliteten. Til det vil vi anføre: Alle kvalitetsfilmer med 
utenlandsk tale blir tekstet uten at vi noen gang har hørt at 
det ødelegger opplevelsen for publikum. Norske filmer blir 
solgt til utlandet og blir tekstet på landets språk uten at de 
samme norske filmprodusentene protesterer. Folk flest ønsker 
et samfunn for alle, derfor vil de akseptere norsk tekst når de 
får kunnskap om at også døve og tunghørte vil bli inkludert i 
fellesskapet.

Døves Kulturdager i Oslo
Hvis du ennå ikke har meldt deg på til Døves Kulturdager er 
det fortsatt mulig. Kulturdagene byr på noe nytt og spen-
nende? Benytt anledningen til å lære noe du ikke kunne 
fra før, for eksempel bridge, zumba eller hva med å delta på 
vin-kurs? Treffe mennesker du ikke har møtt på en stund – 
og treffe nye venner, for eksempel via en speed-date? Se mer 
informasjon på www.kulturdagene.net. Det skjer fra torsdag 
22. til søndag 25. september i Dansens hus og Fabrikken ved 
Vulkan-området, mellom Grünerløkka (ved Akerselva) og 
Fredensborg.
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Nytt fra Norges Døveforbund

DIABETESKURS FOR DØVE, TYPE 1
I samarbeid med Endokrinologisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Aker, 
 Diabetesforbundet i Oslo og Lærings- og mestringssenteret, Oslo universitetssykehus, Aker 
arrangerer Oslo Døveforening et Diabeteskurs type 1 fra mandag 31.oktober til torsdag 
3.november på Sinsen i Oslo.
 
Påmelding til Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5, 0158 Oslo eller post@odf.no innen 
1.oktober. For mer informasjon, ta kontakt med Vidar R. Sæle sms 930 32 049 og du vil få 
tilsendt kurs brosjyre. Egenandel er kr 307, eller frikort -  og henvisning fra lege.
 
SEMINAR FOR DØVE SLEKTSGRANSKERE
Oslo Døveforening inviterer døve slektsgranskere å kurs fredag 28. til søndag 
30. oktober på Sørmarka kurssenter på Siggerud, 20 km fra Oslo-sentrum. 
På programmet står det blant annet besøk i et arkiv i Oslo, slektsarbeid med oppgaver, gotisk 
skrift, tegn for slektsord, kanskje opprette forening for slektsgranskere - og utveksle erfaringer 
i slektsarbeid
Deltakeravgift betales før 1.oktober til Oslo Døveforening, Nedre Vollgt 5, 
0158 Oslo, post@odf.no
Deltakeravgift kr 1.500 som dekker overnatting, måltider og fellesbuss fra Oslo - Sørmarka t/r 
betales til Oslo Døveforenings konto 1600 40 08301. Du må selv betale reiseutgifter opp til kr 
500. Utgifter over kr 500 dekker vi etter billigste reisemåte. 
Påmelding før 1. oktober til Beryl K. Ramvik, beryl.k.ramvik@gmail.com 
Husk å oppgi navn, adresse, fødselsår, epost adresse, sms og om du ønsker  enkeltrom eller dob-
beltrom (oppgi hvem du deler rom med).

SMS-meldinger 
via 149
Telenor har satt i drift en ny 
SMS tjeneste for brukere av 
teksttelefontjenesten 149. 
Man kan nå kommunisere 
med teksttelefonformidlin-
gen via SMS ved å sende en 
tekstmelding direkte til 149.
Mer informasjon om tjenes-
ten finner man her:

http://www.telenor.no/pro-
sjekt/funksjonshemmede/
produkter/sms.shtml

Den nye SMS tjeneste er-
statter den gamle løsningen 
med å sende sms via 2080, 
for abonnenter i Telenors 
mobilnett.

NDFs seniorutvalg arran-
gerer fellestur til Solgården 
i Alicante, Spania. Avreise 
fra Gardermoen tirsdag 24. 
april og tilbake tirsdag 8. mai. 
Solgården har rykte som et ut-
merket feriested for pensjonis-
ter og spesielt for bevegelses-
hemmede. På turen blir Toralf 
Ringsø reiseleder, det blir med 
norske tegnspråktolker og 
norsk helsepersonell. Opphol-
det på Solgården vil by på et 
variert program med fritids-
aktiviteter og underholdning. 
Det arrangeres også utflukter 
til kjente steder i området, 
men dette kommer i tillegg 
til prisen.
Og prisen er fra kr. 13.770 
til kr. 17.941 for enkeltrom – 
og for dobbeltrom opptil 
kr. 15.334.
Dette inkluderer fly Garder-
moen – Alicante t/r, busstran-
sport fra flyplassen i Alicante 
til Solgården – og full pensjon 
(frokost, lunsjbuffet og mid-
dag).

Du kan se mer informasjon 
om Solgården på 

Vil du være med til Solgården?
www.solgarden.no og direkte 
kontakt med Toralf Ringsø på 
e-postadresse: toralf@bgds.no

Påmeldingsskjema til turen er 
sendt til alle døveforeningene, 
men kan bestilles fra NDF, 

Grensen 9, 0159 Oslo – eller 
post@doveforbundet.no

Påmeldingsfrist er 15. oktober.
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SPORT

Trude Raad har gjort en ny god kastse-
song på friidrettsbanen. I seniormester-
skapet som gikk på hjemmebanen hennes 
i Byrkjelo tok hun sølv i sleggekast og 
diskos, og en 4. plass i kule. I NM for 
junior, opp til 22 år, tok hun gull i alle 
tre kastøvelsene. Men det hun er mest 
fornøyd med selv er 10. plassen i U-23 
EM og ny personlig rekord i slegge, som 
også er ny verdensrekord for døve.

Trude flyttet for ett år siden til Oslo og vi 
spør hvordan hun trives i hovedstaden.
- Jeg trives veldig godt i Oslo. Jeg går 
andre året på ergoterapi på høgskolen. 
Jeg flyttet til Oslo på grunn av det gode 
treningsmiljøet. Jeg får blant annet trent 
sammen med Mona Holm og Eivind 
Henriksen, de to norgesrekordholderne i 
slegge, som begge deltok i VM i fridrett i 
Sør-Korea.

- Hvor mye trener du hver uke?
- Det blir ca 16 timers trening hver uke. 
Siden det fortsatt er sesong blir det mye 
trening på kasting, styrke, sprint og 
spenst. 
- Med studier og trening blir det vel ikke 
så mye tid til gutter.
- Hehehehehe, nei jeg er singel, så det 
går ikke så mye tid på akkurat det om-
rådet.

Trude Raad kaster mot

 nye mål!

helge.herland@doveforbundet.no
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Sport

Trude forteller at hun fortsatt er veldig 
motivert for å gjøre det bedre. Hun er 
også kjent for å være best når det gjelder. 
Ofte setter hun nye personlige rekorder i 
viktige konkurranser.

- Jeg har kastet mye slegge og diskos i 
år, men har støtet veldig lite kule. Kule 
er blitt en hobby, det vil si jeg trener lite 
kule, men deltar i konkurranser. Grun-
nen er at det går mye tid på å trene slegge 
og diskos. Dersom jeg skal satse like mye 
på slegge, diskos og kule kan trenings-
øktene ta opp til 3 timer, og det har jeg 
verken tid eller krefter til. Dessuten synes 
jeg det er kjedelig å støte kule på tre-
ning, men det er kjekt å støte i konkur-
ranser – der blir jeg tent og støter lenger 
enn jeg klarer på trening. Så jeg deltar i 
kulekonkurranser, men prioriterer ikke 
treningen.
- Er det fortsatt like gøy å trene?
-  Ja!! Jeg må trene, ellers blir jeg rastløs 
og umulig. Nå nærmer det seg sesong-
slutt og jeg merket at jeg er sliten, så det 
blir godt med to-tre ukers treningsfri. 
Ikke helt fri altså, men jeg kan trene 
alternativt eller droppe treningen en dag 
hvis jeg føler for det. Men før det skal jeg 
delta i flere konkurranser i september, 
jeg mener jeg har flere meter inne og at 

formen er bra  
- Du satte ny personlig rekord og ver-
densrekord for døve i slegge i U23-EM? 
- Ja, den forrige personlige rekorden 
satte jeg for to år siden, så det var deilig. 
Jeg har gjort en del tekniske justeringer 
i slegge, noe som gjorde at jeg slet litt 
i starten av sesongen. Lengdene uteble 
og jeg fikk det ikke til. Men det løsnet i 
U23-EM i Ostrva, Tsjekkia. Det er jo ek-
stra kjekt å få ut lengdene når det virkelig 
gjelder, smiler Trude. 
- Hva skjer neste år?
- Da vil jeg kaste enda lenger. Det er også 
EM for seniorer neste år i Helsingfors, 
A-kravet for å få delta er ett kast over 68 
meter, mens B-kravet er 64 meter – det 
må du i så fall kaste flere ganger. Det er 
også VM for døve i Toronto, Canada, 
og det gleder jeg meg til, avslutter en 
optimistisk Trude Raad.

Støtte til døvefotballen
Som kjent vil verken Norges Idretts-
forbund eller Norges Fotballforbund 
gi støtte til døvelandslagene i fot-
ball. Men døveidretten har en lang 
tradisjon med å delta i internasjonale 
mesterskap for døve og nå er neste 
mål VM i futsal (innendørs fotball) i 
Malmø til høsten. For å gjøre egen-
andelen så lav som mulig for spillerne 
jobber lederne med å finne private 
sponsorer. Døves Tidsskrift og deafnet 
gir med glede gratis spalteplass til 
sponsorene! Flott om listen med firma 
blir lengre i neste blad, interesserte 
kan kontakte Unni Helland, e-post: 
unhel@online.no
Vi støtter døvelandslaget i fotball!

VM i futsal
18. – 26. november er det VM i futsal i 
Ørebro. I herreklassen deltar 16 lag og i 
innledningspuljen spiller Norge mot Bul-
garia, Iran og Sveits. Det er 13 kvinnelag 
og Norge møter England, Nederland og 
Australia i puljen.

VM i bowling
Siste uken i august ble VM i bowling 
gjennomført i Argentina. Fra Norge 
deltok Stein Erik Wroldsen, Rolf Johan 
Boysen, Steinar Karlsen og Ine Lorent-
zen. Ingen av dem har plasseringer blant 
de 20 beste i konkurransene.

Deaflympics mot slutten?
Deaflympics sliter i motvind. Årets vin-
terleker skulle avholdes i Slovakia, men 
ble avlyst bare en uke før åpningen fordi 
lederen av arrangementkomiteen gjorde 
underslag, og fordi avtaler om arrange-
menter ikke var inngått. Nå kommer det 
allerede signaler fra Vancouver, Canada, 
om at de ikke klarer vinterlekene i 2015. 
For vinteridrettsnasjonen Norge er det 

mange år siden vi hadde en deltaker som 
var aktuell for konkurransene i Deaflym-
pics. Det er derfor med god grunn mange 
stiller spørsmål ved om Deaflympics er 
liv laga i fremtiden.
Også sommerlekene står i fare. Hellas, 
som skulle arrangere Deaflympics i 2013, 
har trukket seg på grunn av landets øko-
nomiske krisesituasjon. Staten kan ikke 
lenger stå ved sine økonomiske garantier. 
Det jobbes for å finne et nytt arrangør-
land, men vi snakker om et arrangement 
som samler ca 5.000 aktive og ledere. 
Det er derfor ikke enkelt for et nytt land 
å overta ansvaret bare to år før startskud-
det går.

Døvemesterskapet i fotball 
Hamar Døves Idrettslag er arrangør av 
døvemesterskapet i fotball helgen første 
helgen i oktober. Det deltar 4 kvinnelag: 
Trondheim A og B, Bergen og Oslo. I 
herreklassen er det 5 lag: Oslo A og B, 
Trondheim, Hamar og Bergen/Stavan-
ger, som har slåtts eg sammen for å klare 
å stille 11-mannslag. Kampene spilles 
lørdag og søndag fra 9 til 16.30.

Har disse 
 personlige 
 rekordene:
Slegge  63,43 m
Diskos 49,87 m
Kule 13,29 m

Fakta
Trude Raad 
Oslo, 21 år. 
Kommer fra 
Breim i Glop-
pen kommune.
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