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Forsiden: 8 av de 10 elevene som bruker Signo CSS sitt botilbud for elever 
ved Nydalen videregående skole i Oslo. Elevene mener både skolen og 
botilbudet er det beste i Norge og redaktøren er hel enig. Fra venstre ser vi: 
Senjur Jasari, Andreas Ånsløkken, Hanne Marte Bråten, Cecilie Korshavn, 
søstrene Charlotte og Camilla Jøsang Vågen, Beata Solem og Jørgen Kalvik 
som koser seg i trygge hender. Bak ser vi litt av den fantastiske utsikten fra 
CSS på Nordstrand.
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Endelig sommer. Nå håper vi værgudene vil velsigne 
oss med sol og varme fra Nordkapp i nord til Lista 
i sør. De siste somrene har vært lite å skryte av, nå 
drømmer vi om varme sommerdager og lyse net-
ter for å lade batteriene til nytt arbeid i forbund og 
foreninger til høsten.

Vi snakker ofte om at døvesamfunnet er i for-
andring. Døveskoler nedlegges, tegnspråket er i 
endring, døveforeningene er ikke vårt andre hjem 
lenger - og feriehjemmene forsvinner. Nå er det 
Vestfold Døveforening som i sommer selger ferie-
hjemmet Skogstua. Da er det bare #re feriehjem for 
døve igjen, tidligere hadde vi 13. Det er en naturlig 
utvikling. Folk bruker feriehjemmene mindre enn 
før, det koster penger å vedlikeholde dem og viljen 
til dugnadsarbeid er ikke den samme i dag som på 
50- og 60 tallet. 

Tidene forandrer seg. Flere døve har egne hytter, 
campingvogner og båter. Mange tar turer til Syden 
eller drar på kunst- og kulturferier til det store 
utland. Det er likevel et stort behov hos mange med 
ferieturer i et tegnspråklig miljø. Det så vi da NDF 
arrangerte seniortur til Alicante i vår. Nesten 50 del-
takere koste seg på den spanske solkysten. I august 
samler Frelsesarmeen 100 eldre døve deltakere til 
sommeruke på Gols$ellet, en uke som er sponset av 
NDF.

De siste årene har NDFUs barne- og ungdomsleirer 
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve trukket 
til seg stadig nye deltakere. Mange av dem er barn 
og unge som til daglig er integrert i hjemmeskolene. 
Behovet for å komme sammen med andre hørsels-
hemmede i et tegnspråklig miljø er stort. All ære til 
NDFU som år etter år tar på seg en viktig sam-
funnsoppgave. Det samme kan sies om ildsjelene i 
CODA-foreningen som har gjort det til sommertra-
disjon å arrangere leir for hørende barn med døve 
foreldre. 

Indian summer er et uttrykk som stammer fra 
 indianerne og betegner en varm værtype som kom-
mer sent på høsten. Det har vi bestilt 14. – 16. sep-
tember i Kristiansand. Da er det årets kulturdager. 
Fredag kveld er det samling i byens gamle Festning, 
med god plass inne – men som også innbyr til kose-
lig samvær i #nværet som en indian summer bringer 
med seg. Lørdag er det aktiviteter i kulturhuset Kil-
den, inne i det huset skinner sola hele dagen. Men 
det er også tilbud ute, blant annet rafting, klatreskog 
og tur til Mineralparken. Etter historisk vandring 
og gudstjeneste søndag er det tur til landets #neste 
døvesenter, femten minutters kjøring fra sentrum, 
i naturskjønne omgivelser og fortsatt med det gode 
ettersommer været.  

I sommerferien skal vi gjøre det vi har lyst til, 
selvsagt trenger vi også søvn – men ikke så mye at vi 
glemmer å nyte sommeren slik Aslaug Låstad Lygre 
har beskrevet den:

Vi skal ikkje sova bort sumarnatta,
ho er for ljos til det.
Då skal vi vandra i samen ute,
under dei lauvtunge tre.

Då skal vi vandra i saman ute,
der blomar i graset står.
Vi skal ikkje sova bort sumarnatta,
som kruser med dogg vårt hår.  

Vi skal ikkje sova frå høysåteangen
og grashoppespelet i eng,
men vandra i lag under bleikblå himlen
til fuglane lyfter veng. 

Og kjenna at vi er i slekt med jorda,
med vinden og kvite sky,
og vita at vi skal vera i saman
like til morgongry.  
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Rune Adde, Drammen, 65 år.
Rune har funnet seg et sted i skyggen av 
et tre. Han setter stor pris en god prat og 
det sosiale samværet med andre døve.
- Prisen for turen er kanskje litt stiv, men 
vi får alt tilrettelagt. Vi har egne ledere 
og tolker fra vi drar fra Gardermoen og 
til vi er hjemme i Norge igjen. Ko%er-
tene blir plassert på rommene våre uten 
at vi trenger å bry oss med å vente på 
&yplassen. Vi går rett i bussen og på en 
halvtimestid er vi på Solgården. Vi bor 
bra, vi spiser bra, vi har norske aviser og 
norske tv-kanaler. Vi velger om vi vil 
følge ut&uktene som tilbys hver dag, eller 
delta på felles trim eller avtale minigolf, 
boccia eller hva vi trives med – som nå: 
jeg har funnet roen i skyggen og koser 
meg godt.
- Jeg har jobbet hele livet og har en bra 
pensjon. Da unner jeg meg slike turer 
som dette. Det er verre med minstepen-

Norges Døveforbunds seniorutvalg gjennomførte sin første store fellestur i april – mai. Den gikk 
til Solgården i Spania. I to uker koste 47 godt voksne seg i varmen, med den spanske kulturen 
og det tegnspråklige fellesskapet. Vi #kk lov å besøke dem en uke og her en stemningsrapport 
fra solkysten.

sjonistene. Og jeg tenker på mange unge 
i dag som går rett på trygd, de kan ikke 
ha tenkt på hvor mye de mister når de 
blir alderspensjonister. Arbeid er viktig 
for å sikre en god økonomi på sine eldre 
dager.
- Jeg deltar gjerne på fellestur til Sol-
gården igjen. Jeg stortrives, alt er bra, 

bortsett fra at jeg savner litt bedre utvalg 
av saus til middagene, ler Rune.

Kari Myrhol, Oslo, 61 år
Kari har et smil som kan tine isbreer,  
men livet har ikke bare vært kjekt for 
henne de siste årene.
- Det har vært mye inn og ut av sykehus 
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det siste året, det har vært alvorlig. Nå 
håper jeg å være over kneika og vil bruke 
tid på å bygge meg opp igjen. Da er 
Solgården det perfekte stedet. Her har de 
både fysioterapeut og aromaterapeut. Jeg 
føler at jeg får påfyll både sosialt gjen-
nom prat med mange og gjennom sol og 
varme. Begge deler kjennes godt. Jeg får 
nytt livsmot. 
- Som synshemmet med Usher er jeg 
avhengig av egne ledsagere og tolker. Nav 
betaler for en av de tolkene jeg har med 
på turen, mens jeg selv må betale reise og 
opphold for den andre. Det opplever jeg 
som urettferdig. Vi som både er døve og 
synshemmede trenger veldig å komme 
oss ut av den hverdagslige isolasjonen vi 
lett havner i. 
- Jeg vil gjerne delta på &ere fellesturer, 
men jeg håper Nav vil endre reglene sine 
slik at jeg slipper å betale for en tolk og 
ledsager. I sosiale sammenhenger er det 
til stor hjelp å ha en tolk bak seg som 
bruker haptiske signaler og som infor-
merer meg om hvem som snakker, hvem 
som sitter hvor, hvem som kommer og 

går osv. Få med at Solgården er et godt 
og attraktivt sted å være. 

Halvor Gre�egreff,  

Trondheim, 87 år.
Halvor er tidligere døvekonsulent. Han 
er full av gode historier, både skrøner og 
selvopplevde og er i sitt ess når han får 
utfolde seg i gruppen av gode venner.
- Jeg har lyst til å se andre steder, ikke 
sitte hjemme og angre på at jeg ikke 
ble med på turen. Det er #nt å oppleve 
Spania og &ott å være i en stor gruppe av 
døve der vi hele tiden har nye folk vi kan 
prate med. For noen år siden slet jeg med 
fysiske plager, blant annet med ryggen. 
Da begynte jeg bevisst å trimme og nå 
føles formen mye bedre.
- Vi lever bare en gang og jeg tror de 
&este eldre har råd til å unne seg slike 
turer. Flere eldre burde bli &inkere til å 
bruke mer av pengene på seg selv. Sol og 
varme gjør godt for kropp og sjel. Felles-
skapet i tegnspråkmiljø er verdifullt, det 
er trist for de som føler døvheten som en 
isolasjon.

- Jeg synes ut&uktene er fantastisk lære-
rike. Det gir oss nye impulser og kunn-
skaper om spansk kultur og historie. Det 
frister å delta på nye turer, men kanskje 
til et annet sted med et like godt tilbud?

Torhild Ulset, Trondheim, 89 år
Tenk å få være så sprek og vakker når 
man er 89 år. Torhild er tidlig på plass 
i bussen på ut&uktene. Hun har glimt 
i øyet og et varmt og godt smil. Det er 
festlig å være sammen med henne og hun 
er synlig stolt når hun forteller om en 
datter, #re barnebarn og #re oldebarn. 
- Det var min datter som synes turen 
hørtes så #n ut. Hun overtalte meg til å 
melde meg på. Det er jeg glad for i dag. 
Det er kjekt å være med i en gruppe der 
jeg kjenner mange fra før og også blir 
kjent med nye venner. Det er trygt og 
godt med reiseledere og tolker.
- Jeg klarer meg godt økonomisk og 
mener jeg har råd til å delta på turen. Jeg 
opplever økt livsglede, solen og varmen 
og den gode praten, det er deilig.
- Vi går til duk og dekket bord tre ganger 

Foran fra venstre: Rune Adde, Gerd Anny Sande, Bjørg Nygaard, Kari Sand, Halvor Greftegreff, Torill Brekke, Kari Holmen, Torhild Ulseth, Aud 
Kitty Berge og Jarle Lid. Andre rekke fra venstre: Toralf Ringsø, Hans Erik Tofte, Bjørn Myran, Ole Johnny Sigvartsen, Kjell Gunnar Brekke, Unni 
Gran, Birgit T. Karlsen, Synnøve Trondsen, Annie Haugen, Ingrid Bodin, Ragnhild Stenseth, Anny W. Pedersen, Else Evensen, Inger Elise Lid,
Eli Kirkereit, Sissel Stiklestad og Vigdis Solbø Peterson (tolk). Bakerst fra venstre: Carine Østberg(tolk), Kari Myrhol, Ola Sande, Tore Evensen, Peder 
Nyset, Berit Kallevik, Malvin Kvingedal, Johan Hoff, Hanna O. Sæther, Ingunn Storlykken Herland, Marta Ringsø, Vidar Gran, Unni K. Kjøsnes, 
Vivian Hortman, Liv Solbø Nesse (tolk), Inger Knutsen og Sven Arne Peterson.
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for dagen, spiser norsk mat, 
koser oss med mye latter og 
godt humør, kan vi bedre ha 
det?
- Jeg er en rolig type, jeg 
har ikke noen oppskrift på 
hvordan man blir gammel. Jeg 
liker å gå turer, det er viktig å 
holde seg i bevegelse.

Torill og Kjell Gunnar 

Brekke, Haugesund, 

131 år.
Kjell Gunnar liker godt å være 
med i diskusjonene. Han er 
stolt av å være fra Haugesund 
og forteller hver dag at laget 
ligger foran både Brann, Vi-
king og Vålerenga på tabellen. 
Derfor stiller han i slips til 
gruppefotografering. Torill er 
en roligere type og liker best 
prat på tomannshånd. Begge 
koser seg i solen og ved bas-
sengkanten.
- Da vi leste om turen ble vi 
fristet til å delta. Sol og var-

me, samvær med mange andre 
døve det er noe vi trives med. 
I Haugesund bor det ikke så 
mange døve så det er kjekt å 
være med i et større miljø.
- Vi lurte på om vi hadde 
råd, ville det være økonomisk 
selvmord. Men barna våre sier 
vi bare må reise, vi må bruke 
penger på oss selv. Så sparte 
vi litt på forhånd og saken var 
grei, vi deltar. 
- Det var en opplevelse å være 
med på safari og oppleve 
løver, tigre og andre ville dyr. 
Men det sosiale samværet er 
det aller beste med turen, 
derfor har vi veldig lyst til 
å delta på &ere turer i frem-
tiden, dette gir oss begge to 
mye glede.

De to reiselederne
Unni Gran og Toralf Ringso 
fra NDFs seniorutvalg er de to 
reiselederne som bare får ros 
for gjennomføringen av turen. 

De har kontroll over alt. De 
er blide og tilgjengelige og 
sveiser gruppen sammen til en 
stor familie. Hvor kom ideen 
om en tur til Solgården fra?
- For noen år siden hadde 
Døves Fylkeslag Nordland et 
prosjekt gjennom ExtraStif-
telsen. De utredet muligheten 
for å lage egne reiser for døve 
til Solgården. Seniorutvalget 
i forbundet overtok prosjektet 
og begge vi to har vært på 
studietur hit og sett på forhol-
dene før vi bestemte oss for å 
annonsere turen. Likemanns-
seminaret for eldre i Trond-
heim i 2011 gikk enstemmig 
inn for at vi skulle satse. Nå 
ble vi totalt en gruppe på 47 
deltakere og det er vi veldig 
fornøyd med, svarer Unni og 
Toralf.
- Noen av de som ikke meldte 
seg på turen reagerer på at det 
koster for mye?
- Prisen for turen er mellom 

kr. 13.000 og kr. 17.000, 
det er avhengig av kvalitet 
og størrelse på rommene. 
For dette får man eget &y 
tur – retur Gardermoen. Vi 
blir hentet med egen buss på 
&yplassen i Alicante og kjørt 
til Solgården. Ko%ertene 
trenger vi ikke å tenke på, de 
blir kjørt direkte fra &yet og 
plassert på rommene våre. Vi 
får tre måltider hver dag, der 
vi kan forsyne oss av store 
bu%eter med forskjellig norsk 
mat. Vi har felles program 
hver kveld, enten for oss selv 
eller sammen med de 150 
hørende som gjester Solgården 
samtidig med oss. Vi har til-
gang til norske aviser, norske 
tv-stasjoner med tekst-tv og vi 
har dyktige tolker. Det er en 
lege og to sykepleiere med på 
hele turen, de er tilgjengelige 
døgnet rundt. Heldigvis slapp 
vår gruppe sykdom. Den en-
kelte kan velge om hun / han 
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vil delta på ut&ukter, besøke 
frisøren, fotpleieren, aromate-
rapeuten, fysioterapeuten osv.
- Men har folk &est råd til 
dette?
- Det er nok forskjellig fra 
person til person. Noen har, 
andre ikke. Noen sparer et 
beløp hver måned for å klare 
å delta, andre er gjeldfrie og 
har hus eller leilighet som de 
eier og har ordnet seg med se-
niorlån på eiendommene. For 
mange blir det et spørsmål om 
hva de prioriterer og hvordan 
de vil bruke egne verdier på 
sine eldre dager.
- Dere mener folk har utbytte 
av slike turer?
- Ja, vi ser hvordan deltakerne 
trives og har det bra. Flere 
enslige gir spesielt uttrykk 
for hvor godt de liker seg i 
fellesskapet. Andre forteller at 
de gruer seg for å dra til Syden 
alene. De &este koser seg med 
sol og varme og muligheten 

til å nyte et glass vin som bare 
koster 10 kroner.
- Bare godlåt altså, ingen 
problemer?
- Vi har ikke hatt helsemes-
sige problemer, men det er 
klart vi ser at enkelte ting 
kunne vært gjort annerledes. 
Det er første gangen vi har 
fellestur hit og vi har lært noe. 
Ikke minst må vi sørge for at 
tegnspråktolkene på ut&uk-
tene får bedre arbeidsforhold 
i bussene. De kan ikke stå 
og tolke slik de gjør i dag. Vi 
ser også at fellesprogrammet 
om kveldene kan inneholde 
for mye sang og musikk, der 
har vi på sparket ordnet egne 
kvelder selv – men dette kan 
forberedes bedre. Men noen 
av samlingskveldene med de 
andre må vi beholde, man-
nekengoppvisningen var en 
fulltre%er – og gjestenes aften 
var en opplevelse. Mange av 
de hørende gjestene har lært 

mye av døve i de to ukene vi 
har vært på Solgården. Flere 
har bemerket vårt gode humør 
og hvor vakkert tegnspråk er.
- Blir det da ny tur neste år?
- Det tør vi ikke love, men 
kanskje om to år? Kanskje 
kan vi da invitere med døve 
fra de andre nordiske landene 
slik at vi i 14 dager leier hele 
Solgården og fyller opp de 
200 plassene de har, avslutter 
de to norske lederne.

Direktøren kan norsk 

tegnspråk
På Solgården sitter ikke 
direktøren på kontoret $ernt 
fra gjestene. Nei, han er med 
i miljøet, slår av en prat over 
frokostbordet, ved bassenget 
eller i baren der vi nyter ny-
presset appelsinjuice, med ap-
pelsiner plukket i egen hage. 
Snakk om kortreist drikke og 
det smaker fortre%elig. Di-
rektøren heter Pablo Sbertoli. 

Han kan norsk tegnspråk, og 
da mener vi virkelig kan! Han 
avleser døve og han tegner 
som en spanjol.
- Du vet, vi spanjoler er vant 
til å snakke med hendene. Vi 
skiller oss litt fra nordmenn 
der, ler han.
- 17 år gammel besøkte jeg 
første gang Norge. Det var i 
1974 og urolige politiske tider 
i Spania under diktatoren 
Franco. Jeg reiste derfor i Eu-
ropa og falt for vakre Norge. 
Jeg ble student i Oslo ett år, 
men måtte ut av landet igjen 
for den gang var det innvan-
dringsstopp til Norge. Men 
jeg lærte meg norsk og tilbake 
i Spania #kk jeg jobb ved det 
norske konsulatet i 4 år.

- Jeg kunne ikke glemme det 
vakre landet og reiste tilbake 
for å delta i kristent ung-
domsarbeid. Nå var det ikke 
bare naturen jeg falt for, men 
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den vakre jenta Marianne, 
som ble kona mi. Jeg jobbet 
ved Diakonhjemmet i Oslo, 
men har også jobbet i 12 år 
i Afrika med bistandsarbeid. 
Jeg er utdannet som syke-
pleier med tilleggsutdanning 
innenfor økonomi og ledelse. 
Da vi kom tilbake til Norge 
etter årene med bistandsar-
beid begynte jeg å arbeide ved 
Signo sin avdeling på Andebu, 
det var der jeg lære tegnspråk. 
Jeg pratet veldig mye med el-
dre døve. Senere &yttet jeg til 
Signo i Oslo og #kk arbeide 
med internasjonale spørsmål 
for stiftelsen.

De siste årene har Pablo og 
Marianne jobbet på Solgår-
den. De utfyller hverandre 
perfekt. Hun leder program-
met om kveldene og skaper 
stemning med sin gitar og sin 
behagelige utstråling. Begge 
gir mye av seg selv for at 
gjestene skal få det optimale 
oppholdet på Solgården. De 
forteller at de har #re voksne 
barn, som alle er bosatt i 
Norge.
- Som nordmenn &est setter 
de pris på å komme til sol og 
varme, så det blir helst de som 
besøker oss – og mindre at vi 

besøker dem i Norge, smiler 
Pablo.
Solgården ble opprinnelig 
bygget for at utviklingshem-
mede og deres familier skulle 
ha et feriested i Syden der de 
kunne få tilrettelagte tjenes-
ter. Nå er også denne gruppen 
snart integrert bort i Norge og 
vi spør om det er blitt færre 
gjester med utviklingshem-
ming?
- Ja, de første årene på Solgår-
den kunne man fylle opp med 
denne gruppen. Fremdeles har 
vi uker der det nesten bare 
er utviklingshemmede, men 
det er kanskje bare 5 ganger i 
året. Nå henvender Solgården 
seg til et bredere publikum, 
til alle dem som har behov for 
tilrettelagte tjenester. Fami-
lier med funksjonshemmede 
barn opplever en spesiell glede 
ved å bruke vårt senter, jeg 
tror de føler samme trygghe-
ten hos oss som foreldre til 
hørselshemmede barn føler 
når de deltar på kursene til 
Ål folkehøyskole og kurssen-
ter for døve. Mange av disse 
familiene opplever at det er 
første gangen hele familien 
er samlet i ferien. En annen 
gruppe vi får mye besøk av er 
eldre mennesker. Og så gleder 

det meg spesielt at også døve 
kan bli brukere av Solgården 
sitt tilbud.
- Spania sliter økonomisk, 
påvirker det driften av Sol-
gården?
- Egentlig ikke, fordi våre 
gjester kommer fra Norge. 
Norsk kjøpekraft er solid. Vi 
merker den store arbeidsledig-
heten når vi annonserer ledige 
stillinger. Det er veldig mange 
som vil arbeide hos oss, så det 
er lett å få tak i god arbeids-
kraft.
- Er Solgården ferdig utbyg-
get nå?
- Nei, vi har planer og visjo-
ner for mer, vi eier et stort 

ubebygget område så kan-
skje satser vi på å bygge &ere 
seniorleiligheter i skråningen 
opp mot kirken. Vi ser at 
mange nordmenn bosetter seg 
i Spania på sine eldre dager. 
Dessuten må den bygnings-
massen vi har vedlikeholdes 
og oppgraderes, derfor er 
jeg glad vi har økonomiske 
muskler.
- Imponerende mange ansatte 
kan norsk?
- Ja, de som jobber direkte 
med gjestene skal beherske 
både spansk og norsk. Mange 
av de andre ansatte tar frivillig 
norskkurs på fritiden – og 
etter at døve nå har vært her 
maser de ansatte om å få kurs 
i norsk tegnspråk – og legger 
til: Hvert år får en eller to 
ansatte reise på ferietur til 
Norge, det er svært populære 
turer, avslutter Pablo.
Vi tror ikke det er så mange 
timer spanjolene trenger for 
å lære seg enkel kommunika-
sjon med døve nordmenn. 
Det var utrolig å se hvor fort 
for eksempel kelnerne lærte 
seg å kommunisere lydløst på 
lang avstand med vår gruppe. 
Det var godt å være døv på 
Solgården, spesielt når det ble 
meldt om snø i Østfold under 
morgeninformasjonen. Takk 
for oss.  
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Tekst og bilder: Anne-Line L. Kirste

Når vi forelsker oss i noen, blir vi mer bevisst på ting ved oss selv. Det som før var en naturlig del 
av oss, blir plutselig til skavanker som er til hinder for forelskelsens utvikling til noe mer. I det 
klassiske stykket «Cyrano de Bergerac», skrevet av Edmond Rostand i 1897, faller den talentfulle 
poeten Cyrano for den vakre Roxanne, men han skammer seg over at han har en uvanlig stor 
nese. Dessverre er Roxanne forelsket i en annen soldat, Christian. Cyrano bruker deretter sine 
poetiske evner til å hjelpe Christian med kjærlighetsbrevene til Roxanne.

I Los Angeles, California, har Deaf West 
(eatre i samarbeid med (e Fountain 
(eatre gitt nytt liv til dette kjente styk-
ket. Manusforfatteren Stephen Sachs, 
kjent for TV-#lmen «Sweet Nothing in 
my Ear» med Marlee Matlin, har skrevet 
et helt nytt stykke der handlingen blitt 
lagt til nåtiden med alt det innebærer 
av tekniske #nesser og sosiale medier. Cy-
rano, spilt av Troy Kotsur, er forvandlet 
til en døv dikter som bruker hendene og 
kroppen til å frembringe alt fra levende 
dikt og dyptfølte ballader til lattervek-
kende fornærmelser. Når han forelsker 
seg i Roxy (Erinn Anova), en hørende 
kvinne som ikke kan tegnspråk, føler 
han at hans døvhet er et problem og hans 
hender en byrde.

Han opplever en kortvarig lykke når 
Roxy via tekstmelding spør om de kan 
tre%es, men dessverre viser det seg at hun 
vil tre%e ham for å få hjelp til å kontakte 
Cyranos hørende bror Chris (Paul Raci), 
en eldre, alkoholisert musiker som frem-

deles venter på det store gjennombrud-
det. Chris er på ingen måte like begavet 
med ord og poesi som Cyrano, så Cyrano 
bruker sine poetiske evner til å kurtisere 
Roxy gjennom Chris.

Troy Kotsur i Cyranos skikkelse er et 
imponerende syn, uansett om han ut-
trykker sin kjærlighet til Roxy eller ypper 
til nevekamp med en hørende bargjest. 
På scenen blir Kotsur stemmetolket av 
skuespilleren Victor Warren, og skal man 
dømme fra reaksjonen blant de hørende 
i publikummet, gjør han en perfekt jobb 
når Cyranos replikk videreformidles. 
Stykket er allsidig, det inneholder kom-
edie, drama og tragedie, og Troys tegn-
språk føyer seg smidig inn i hver kategori 
og gir enhver som ser på, gåsehud.

Som nevnt er «Cyrano» blitt lagt til 
nåtiden. Kommunikasjon skjer gjennom 
tekstmeldinger, Facebook og Twitter. I et 
par scener er det bare de hørende skue-
spillerne på scenen. Løsning: Undertekst 

på skjermene i bakgrunnen. Alt som for-
midles på tegnspråk, blir stemmetolket 
av de diskré, men dyktige stemmeskue-
spillerne James Babbin, Al Bernstein og 
Victor Warren. På denne måten er hele 
stykket blitt perfekt tilrettelagt for både 
døve og hørende i publikummet.

Vår egen Ipek D. Mehlum er del av 
ensemblet, og selv om hun i dette stykket 
kun har mindre roller, har hun som van-
lig stor utstråling på scenen. Hun lever 
seg inn i diktet hun fremfører i sluttsce-
nen og skaper en liten verden i dette ene 
øyeblikket. Resten av ensemblet består 
av Maleni Chaitoo, Chip Bent, Martica 
De Cardenas, Bob Hiltermann, Daniel 
Durant og Eddie Buck. Sistnevnte må 
berømmes for sin innsats som kafégjest 
som prøver å bestille ka%e av en hørende 
barista, en fantastisk morsom scene! 

«Cyrano» spilles på (e Fountain (eatre 
frem til 8. juli.

Ipek D. Mehlum foran til høyre i samspill med sine amerikanske skuespillerkolleger.
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I 2011 kvittet Tromsø Døveforening seg 
med gjeld og forpliktelser, da de solgte 
døvesenteret. Foreningen har derfor i dag 
relativt god økonomi, og kan gi medlem-
mer ulike tilbud til en gunstig pris.
I august har foreningen tur til Finland, 
der skal de bo i Levi men også ta en tur 
til Rovaniemi – julenissens hjemby, ifølge 
#nnene.   

En av deltakerne fra programmet «Ingen 
grenser» har besøkt foreningen og fortalt 
fra turen. Veldig spennende. På årsmøte 
#kk Tromsø Døveforening ny leder. Det 
er Marina Mehlum (se bildet). Et viktig 
mål for det nye styret er å få i gang opp-
pussing av hytta, der medlemmene som 
alltid før vil feire årets sankthans. Senere 
håper foreningen både å ha rekefest og 
møljefest på hytta, mange medlemmer 
gleder seg til det.

Døves Fylkeslag Troms jobber fortsatt 
i Murmansk, men prosjektet går mot 
slutten. Kanskje fortsetter engasjemen-
tet et år til, men så blir alt overlevert til 
fylkeslagets russiske venner. Til jul hvert 
år har fylkeslaget juleverksted og julegrøt 
sammen med tegnspråkskolen i Tromsø. 

Redaksjonell kommentar: Marina Mehlum er valgt til ny leder av Tromsø Døveforening. Hun er 
34 år og født i Oslo, men kjærligheten lokket henne nordover til Nordens Paris som Tromsø gjerne 
kalles. 

Av Knut Nilsen, organisasjonssekretær

Siden landet er langstrakt og det er utrolige lite kontakt mellom NDF sentralt og oss i nord, til-
later vi å sende noen ord til DT slik at dere skjønner det fortsatt er liv i oss.

I år har fylkeslaget også tenkt å ha grill-
dag sammen med dem, som avslutning 
på skoleåret.

Ellers skal fylkeslaget i september til 
Lapphaugen, en helg med ulike aktivite-
ter samt besøke Polar Zoo. Lav egenandel 
betyr stor påmelding, og på den måten 
får laget gitt medlemmer et tilbud de har 
råd til å være med på.

Fylkeslaget planlegger julebord sammen 
med døveforeningen. I $or feiret de på 
Hurtigruta, et fantastisk julebord. Hvor 
det blir i år er fremdeles en hemmelighet.
Tromsø Døveforening har også fått egen 
e-postadresse: tromsodf@hotmail.com

Styrene i Tromsø Døveforening og Døves 
Fylkeslag Troms hilser til døve venner i 
Norge

Nationaltheatret viser "Folk og røvere i Kardemomme by"
Av !orbjørn Egner

Møt Kasper, Jesper, Jonatan, Tobias i tårnet, tante So#e og alle de andre kjente og kjære borgerne i Kardemomme by. Syng 
med på de populære sangene og la deg begeistre over Nationaltheatrets forestilling.

Forestillingene tegnspråktolkes lørdag 24. november kl 14.00 og torsdag 6. desember kl. 17.30

For å reservere plass, kontakt Nationaltheatret på tlf: 815 00 811 eller e-post: salg@nationaltheatret.no

Bruk referanse: 962134 ved bestilling.

Frist for bestilling av billetter er 15. oktober

Det er begrenset antall plasser! Prisen er kr. 300,- pr. person uansett alder.

Tegnspråktolket teateroppsetting
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De to jobber deltid med et prosjekt de 
kaller TOBRU, der målet er å øke døves 
og tunghørtes kunnskap i det å bruke 
tolk. De ønsker &ere bevisste tolkebruke-
re og at døve og tunghørte får større inn-
sikt i hele tolkeprosessen, forteller de to. 
Begge er døve. Margareth er tegnspråk-
konsulent ved Nedre Gausen kompetan-
sesenter og høyskolelærer ved Høyskolen 
i Oslo og Akershus, mens Stig er adjunkt 
ved Nydalen videregående skole.

Det er et prosjekt som blir #nansiert 
av penger fra ExtraStiftelsen og Nedre 
Gausen Kompetansesenter i 18 måneder 
med start fra januar 2012. Eiere av pro-
sjektet er Norges Døveforbund og Nedre 
Gausen kompetansesenter..

Det er ikke første gangen det arbeides 
med kurs i hvordan døve skal bruke 
tegnspråktolk. I tolketjenestens spede 
barndom på 1980-tallet husker vi slike 
kurs. Trenger vi den samme opplæringen 
30 år senere?
- Ja, det er fortsatt mange gråsoner i for-
holdet mellom brukere og tolker. Begge 
parter kan ha store forventninger til en 
tolkesituasjon og så blir det kanskje ikke 
så vellykket som man hadde håpet. Det 
kan være noe så enkelt som å gjøre klare 
avtaler på forhånd om bruk av språk og 
plassering av brukeren og tolken. Ønsker 
vi at tolken skal oversette til norsk tegn-
språk eller foretrekker vi TSS-tolking 
(tegn som støtte til munnavlesningen).
- Mener dere at brukerne må ta et større 
ansvar for at tolkingen skal bli bedre?
- Døve og tunghørte har sine rettigheter, 
men det er klart at de også har et ansvar 
for at tolkingen skal fungere godt. Det 
kreves et samarbeid mellom tolkene og 
brukerne om det skal bli vellykket. 
- Hva om tolkesituasjonen mislykkes?

- Etter man har brukt tolk kan det være 
spørsmål om hvem som har ansvar for 
å gi tilbakemelding om feil hvis tolkene 
har gjort en dårlig jobb. For eksempel 
om tolkene har hatt dårlig mimikk, eller 
svak lokalisasjon, fattig tegnforråd osv. 
Det kan ha vært kritikkverdige forholdet 
med klærne de har brukt. Hvilket «eier-
forhold» har brukerne til tolkene, spør de 
to prosjektarbeiderne.
Prosjektets tittel «TOBRU» er satt 
sammen av tolk, bruker og bro. Broen 
mellom tolk og bruker må begge parter 
være villig til å få til om man skal lykkes. 
De forteller at de startet med foreles-
ning for døve foreldre som er på kurs på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve 
høsten 2010 og kursene er nå en del av 
prosjektet. I tillegg til å bruke Ål som en 
part av referansegruppen er også tolketje-
nesten, tolker og bruker trukket inn.
- Vi får mulighet til å prøve ut ideer på 
foreldrekursene og vi får innspill fra 
kursdeltakerne. Målet er å lage et kurs-

opplegg med tilhørende dvd. Vi har 7 
moduler som har fokus på tolkebrukeres 
situasjoner igjennom erfaringer. Målet 
er å bevisstgjøre døve og tunghørte til å 
bli bedre tolkebrukere i samarbeidet med 
tolkene.
Så forteller Margareth og Stig at inn-
holdet i kurset: vil gi grunnleggende 
kunnskaper om bruk av tolk, rollespill, 
kommunikasjon, tolkebrukernes ret-
tigheter, ulike tolkesituasjoner, hvordan 
bedre samarbeidet mellom tolk og bruker 
og til slutt noe de kaller tolkebrukernes 
«10 bud».
- Vi håper det kan resultere i læremidler 
som kan brukes ved lokale helgekurs. 
Gjennom skolering av døve i hvordan 
man kan samspille med tolkene håper vi 
på en dobbel gevinst: både &ere fornøyde 
døve og &ere fornøyde tolker, avslutter 
de to prosjektarbeiderne som håper å ha 
ferdige resultater å vise til høsten 2013.
Ved spørsmål / interesse om TOBRU, ta 
kontakt: tobru2012@gmail.com

- Tegnspråktolkene har tre års utdanning i tolkerollen, mens vi som brukere ikke har noen ut-
danning, begynner Margareth Hartvedt og Stig Krarup-Pedersen. 

helge.herland@doveforbundet.no
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Brit Liltved (til venstre), med Hedvig Sinnes som varamedlem er NDF sine repre-
sentanter i utvalget «Referansegruppe brukere i Statped 2013». Både faste medlem-
mer og varamedlemmer skal delta på alle møter. Det er opprettet to andre referan-
segrupper, en for tillitsvalgte i Statped og en for direktørene i Statped. Målet med 
referansegruppene er å skape et Statped som på best mulig måte kan møte de nye 
utfordringene i fremtiden.

NDF har kontaktet TV2 med krav 
om at de begynner å direktetekste sine 
programmer. Særlig er det nyhetssendin-
gene og sportssendingene som ikke er 
tilgjengelig for døve og tunghørte. At de 
også sendte «Gullruten» uten tekst eller 
tegnspråktolking utløste et raseri hos 
mange døve, fordi det var døve deltakere 
i programmet og fordi det var tegnspråk-
tolker på scenen under programmet som 
kunne vært vist i tv-ruten. 

Tilbakemelding fra TV2 er dessverre 
ikke så oppløftende. Kommunikasjons-
sjef i TV 2 Alexander Valestrand svarer 
blant annet at det er for store kostnader 
knyttet til den teknologien som brukes 
ved å tekste direktesendte programmer.

Når det gjelder det konkrete TV-pro-
grammet sier han:
- Vi er klar over at det skapte reaksjoner 
at vi ikke tekstet direktesendingen av 
Gullruten lørdag 12. mai. Hovedgrun-
nen til at vi ikke tekstet «Gullruten» er 
at vi per i dag ikke har utstyr til å tekste 
programmer som går direkte og dette er 
noe vi beklager. Tegnspråktolken som 

Deafnet har vært ute av funksjon en 
periode, men det jobbes med å få nye 
websider på plass. Det er design#rmaet 
«Jøss!» som samarbeider med NDF om 
sidene som ventelig vil være klar like 
over sommerferien. Et viktig mål med 
de nye sidene er at det skal bli lettere å 
legge ut både bilder og #lm. NDF ber 
derfor om litt mer tålmodighet med 
hjemmesidene, og minner om ordtaket: 
den som venter på noe godt venter ikke 
forgjeves.

To representanter fra «Jøss!» på møte i NDFs 
lokaler, fra venstre Lars Bæk og Marius Fossum.

ble brukt var for de som var i salen under 
sending. Vi ser i ettertid at vi kunne ha 
laget en løsning med tegnspråktolk som 
ble vist på sending under utdeling av 
noen av prisene.

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
sier i en kommentar at NDF ikke kan 
akseptere svaret fra TV2 og at de vil gå i 
en videre dialog med tv-kanalen, og også 
arbeide politisk for å få til en løsning i 
saken.

NDF har også sendt en henvendelse til 
NRK-sjefen Hans-Tore Bjerkaas med 
krav om at morgennyhetene blir tekstet / 
tolket. Samtidig understreker NDF at de 
forventer full tilrettelegging av alle sen-
dinger fra OL i London i juli og august 
med teksting og tegnspråktolking.

NDF har igjen purret på Kulturdepar-
tementet som arbeider med et direktiv 
(regler) som pålegger de norske tv-
kanalene teksting av programmene. Til 
nå har departementets holdning vært 
at alle norske tv-kanaler som har en 
seeroppslutning på mer enn 5 prosent 

skal tekste programmene som sendes 
mellom kl. 18 – 21. Unntatt fra dette er 
direktesendte programmer. NDF mener 
alle programmer skal tekstes uansett når 
på døgnet, og at direktesendte program-
mer skal simultantekstes. NRK klarer 
å tekste direkte, da må de andre kana-
lene også makte det. Når TV2 peker på 
kostnadene ved teksting argumenterer 
NDF med at teknologien med å bruke 
hurtigskrivere er rimelig, og at lønnen til 
de som arbeider som tekstere kan dekkes 
inn gjennom økt reklamesalg og ved å 
redusere på for eksempel antall med-
arbeidere som dekker en fotballkamp. 
Flere hundretusen seere blir utestengt fra 
norske tv-kanaler på grunn av manglende 
teksting i en tid da alle politiske partier 
enstemmig snakker varm om et tilgjenge-
lig samfunn for alle.

NDF arbeider nå med å etablere samar-
beid med &ere andre organisasjoner som 
kan kjempe sammen med oss i saken om 
teksting hos alle TV kanalene. Hittil har 
Pensjonistforbundet, med sine 207.000 
medlemmer, sagt seg positivt til et slikt 
samarbeid.
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Det ble gjort en feil av leverandøren 
ved giroene som ble sendt ut for med-
lemskontingenten i 2012, slik at mange 
#kk problemer med kidnummeret ved 
betaling i nettbanken.  Nå forteller 
Birgit Hagerupsen i NDF at nye giroer 
er sendt dem som ennå ikke har betalt. 
Hun håper alle betaler før sommeren 
slik at de fortsatt får tilsendt Døves 
Tidsskrift i posten etter sommeren.
Samtidig minner Birgit om at med-
lemmene må huske å melde fra ved 
&ytting, navneforandring osv. – send 
melding til epost: medlem@dovefor-
bundet.no – eller til NDF, Grensen 9, 
0159 Oslo.

var tema for europeisk union for døve 
(EUD) seminaret 18. mai i København. 
Seniorutvalget i NDF deltok med Toralf 
Ringsø, Unni Gran, Ingrid Bodin, 
Jon Pettersen, Bjørn Stensvoll og Sissel 
Gjøen. 

Danske Døves Landsforbunds (DDL) 
forbundsleder Janne B. Niemelä åpnet 
seminaret – blant annet med å referere til 
et avisoppslag som avdekket at 750 000 
hørselshemmede i Danmark ikke kan 
tilkalle ambulanse! Hun viste videre til 
to eldre døve som hadde satt opp kriterier 
for en god alderdom. Den ene mente at å 
være aktiv gjorde henne yngre og den an-
dre mente at å være aktiv ga ham følelsen 
av ikke å være alene. 
DDL er videre opptatt av å utdanne døve 
til tolker og mener de spesielt kan være 
en ressurs i tolking for eldre. 

Ádám Kósa medlem av Europaparlamen-
tet mente Europas økonomiske situasjon 
vil påvirke pensjon og pensjonsalder. 
Livskvalitet er viktig – og viktig å se 
fremover – hva kan forlenge våre liv? 
Han fryktet at eldre døve vil bli en mer 
marginalisert gruppe i samfunnet og at 
døveorganisasjonene blir ekstra viktige i 
fremtiden. Aktiv alderdom fordrer selv-
stendig liv og rett til å gjøre egne valg, sa 
han blant annet.

Det var en rekke forelesninger. En av 
dem var fremtidsforsker Niels Bøttger-
Rasmussen. Han understreket at livskva-
litet og følelser er viktig for eldre, arbeid 
er ikke alt. Betingelser for å ha et inn-
holdsrikt liv er å ha et kreativt perspektiv 
og ikke et pasientperspektiv. Gruppen av 
eldre vil bare øke i årene fremover, i 2060 
vil 56 prosent ev befolkningen i Europa 
være over 65 år. Det er derfor naturlig å 
se på en heving av pensjonsalderen, eldre 
er en ressurs. Man er ofte fysisk, mentalt 
og økonomisk på «topp» når man er 65 
pluss, fremholdt han. 

Annika Pabsch, som jobber i EUD, 
fortalte at EUD vil skape oppmerksom-
het rundt eldre døve gjennom et EUs år 
for aktiv aldring. De vil presentere aktiv 
alderdom på ulike arenaer. EUD har 
gjennomført en spørreundersøkelse blant 
godt voksne døve i Europa. De frem-

tidige pensjonistene ga blant annet disse 
svarene på spørsmålene: De &este vil bo 
hjemme så lenge som mulig, 20 prosent 
svarte at det var ok å bo på sykehjem om 
det er &ere døve der. 43 prosent vil ha 
døve pleiere og andre ansatte som kan 
tegnspråk. 50 prosent svarte at kommu-
nikasjon er viktigst, det må være tegn-
språk og ansatte som kan tegnspråk. Bare 
6 prosent av de som svarte har tilgang til 
internet. Kun 4 prosent sa det var viktig 
med døveforening. Hele undersøkelsen 
kan lastes ned fra www.eud.eu

EUDs president Betty Stefansdottir og 
DDLs forbundsleder Janne B. Niemelä 
oppsummerte seminaret slik: Aktiv 
aldring innebærer arbeid, sosialt liv og 
selvstendighet – og også aktiv velferd, fri-
villighet og samspill mellom unge og el-
dre. Kommunikasjon er viktig og at man 
selv kan velge hvor man vil bo. Nærhet 
til familien og trivsel i tegnspråkmiljø er 
viktige faktorer. Begrepet «pensjonist» er 
utdatert og erstatte av et nytt ord som på 
engelsk kalles «living» - på norsk bruker 
man mer og mer begrepet «senior». Det 
er viktig med fokus på arbeid med døve 
og ikke for døve. EUD oppfordrer hvert 
land til å arrangere egne seminarer om 
eldres situasjon. Det er viktig at eldre selv 
får stå frem å fortelle hva de ønsker og 
vil. Det #nnes EU-midler til seminarer 
med tema aktiv aldring i alle EU-land – 
løp og søk, var oppfordringen fra Stefans-
dottir og Niemelä.

Fra venstre ser vi de norske deltakerne på seminaret: Sissel Gjøen, Unni Gran, Toralf Ringsø, Ingrid 
Bodin, Jon Pettersen og helt til høye forbundsleder Janne B. Niemelä, Danske Døves Landsforbund. 
Bak står Bjørn Stensvoll, nestleder i NDF.

NDF har meldt forfall til &ere møter 
med departementer, direktorater og 
andre viktige instanser fordi tolke-
tjenesten ikke klarer å ska%e tolker. 
Det betyr at NDFs mening i mange 
demokratiske fora ikke når fram. Det 
siste eksempelet skjedde 18. mai da 
det ble arrangert et europeisk seminar 
i København om eldre døves situasjon 
i samfunnet. Det var umulig for tol-
ketjenesten å ska%e tolker til oppdra-
get. Selv om 18. mai var en fredag og 
mange bruker den til avspasering må 
vel tolketjenesten som andre arbeids-
givere kunne pålegge sine ansatte og 
jobbe når det er behov for det? Saken 
løste seg ved at de norske deltakerne 
brukte svenske tolker. Men slik skal 
det vel ikke være 107 år etter unions-
oppløsningen?
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Her kommer listen min:

Dokumenter jeg savner, men som 
jeg synes er greit ikke finnes len-
ger (fordi tiden har løpt forbi)

1. Teksttelefonkatalogen 

Det var noe eget med den over-
sikten over alle døve samlet på ett 
sted. Han ja, og så henne. Lenge 
siden sist. Bor hun der nå? Hm. 
Teksttelefonkatalogen ble etter 
hvert ikke bare ett dokument, men 
mange, fordi sidene ble løse. 

2. Tolkekuponger

De gode, gamle tolkekupongene 
#nnes nå bare på museum. De 
stammer fra en tid der tolking var 
«noe ekstra» og ikke «noe selvsagt» 
som i dag, på den måten var de 
nesten som rasjoneringskort fra 
etterkrigstiden. For hver tolketime 
fylte man ut to kuponger, som tol-
ken vekslet inn i klingende mynt 
hos NAV. Eller Rikstrygdeverket 
som det het. 

3. Karakterkort fra skolen

Blir sjelden så konkret tilbake-
melding på det arbeidet man gjør 
når man er voksen. «Ja, Paal, dette 
utkastet til notat får du 4 på, bra 
start, men konklusjonen er litt 
tynn». Nei.

4. Selvangivelsen på papir (husk å 

skrive med blyant)

Jeg savner ikke tiden da alt ble 
gjort manuelt, men det var noe 
med den følelsen det øyeblik-
ket man var ferdig, og så hadde 
fått komplett oversikt over egen 
økonomi (evt. fravær av økonomi). 
Ikke helt det samme med dagens 
SMS-godkjennelse. 

5. Postgirokonvolutten med det røde 

stempelet

Denne savner jeg ikke, bortsett 
fra at det var moro å stemple alle 
regningene. 

6. Postbankboka

Den lille røde som var minibank 
og nettbank i ett. 

7. Telegrammer og faksdokumenter. 

Ikke le, om 10 år ler vi av eposten. 

Dokumenter som jeg gjerne  
skulle hatt

8. Advarsel til bilist

Som syklist i Oslos gater hadde 
det vært veldig ok med rett til å 
dele ut følgende dokument: «Du 
har unnlatt å se nøye etter (evt. 
«bruke hodet») i kryss og derfor 
vært til hinder for syklist. Syklisten 

pålegger deg utvidet synsundersø-
kelse for egen regning. Den må tas 
innen en uke fra du mottok dette 
dokumentet, ellers.. blir det verst 
for deg. PS: vi vet hvor du bor». 

9. Advarsel til syklist

Som bilist i Oslos gater hadde det 
vært veldig ok med rett til å dele 
ut følgende dokument: «Du har 
rast uaktsomt gjennom &ere kryss 
(Hallo! Tror du det røde lyset ikke 
gjelder deg, liksom?!). Bilisten 
pålegger deg å ta tra#kalt grunn-
kurs igjen for egen regning. Kurset 
må tas innen en uke fra du mot-
tok dette dokumentet, ellers blir 
hjulene dine punktert. Dust». 

Dokumentet jeg drømmer om

10. Melding om gevinst

«Vi har gleden av å kunne meddele 
at du har en uavhentet gevinst på 
5 millioner kroner i Lotto, og ber 
deg hente pengene…..osv». 

 
God sommer!

Av Paal Richard Peterson

Denne gang har jeg laget noen lister med utgangspunkt i forskjellige dokumenter, altså skrift-
lige beskjeder, brev eller lignende. Det har jeg gjort fordi… jeg ikke hadde annet å gjøre. 
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I en tid der tospråklig under-
visning av døve og tunghørte 
er det, i all beskjedenhet, 
kommet ut en bok om temaet. 
Den er i følge forfatterne skre-
vet for blant annet foreldre, 
pedagoger, ansatte som jobber 
– eller kan komme i kontakt 
med hørselshemmede barn og 
andre interesserte. Selv er vi da 
i gruppen andre interesserte.

Boka er på 135 sider, pluss 20 sider med 
vedlegg. Den er skrevet på et språk som 
kan leses av de &este, altså ikke bare for 
akademikere. Den har en god innholds-
liste foran, slik at man ikke trenger å lese 
alt, men plukke ut de temaene som har 
størst interesse.

«Målet med boka er å spre informasjon 
og kunnskap om hva en god bimodal 
tospråklig utvikling er, betydningen av 
den, og hvordan den kan oppnås», skriver 
forfatterne. Hva betyr bimodal, undres 
vi? Vi får denne forklaringen i boka: 
I forhold til andre tospråklige grup-
per forholder døve og tunghørte seg til 
tegnspråk og et talespråk, to språk som 
uttrykkes på ulike måter: tegnspråk gjen-
nom synet, talespråk gjennom hørselen: 
dette kalles «bimodal».

Vi reagerer på at forfatterne ikke klarer å 
#nne en bedre betegnelse en «førspråklig 
døv», på den som blir døv før hun har 
utviklet talespråk. Er ikke tegnspråklig 
døv et dekkende begrep? Vi noterer også 
et spørsmålstegn i margen der de påstår 
at «døveskolene har ska%et seg verdifull 
erfaring med tospråklig undervisnings-
metodikk». Er ikke nettopp dette noe 
av problemet med at stadig færre elever 
søker seg til døveskolene? Hvis skolene 
kunne dokumentere en god undervis-
ningsmetodikk og gode læringsresulta-
ter ville vel &ere foreldre søkt barna til 
døveskolene i stedet for å velge den lokale 
skolen? Vi vet at det #nnes dyktige lærere 
på døveskolene, men vi har en ubehagelig 
følelse av at elevene i dag, som for hundre 
år siden, er avhengig av å få akkurat 
en av disse lærerne om resultatene skal 
bli gode. Fra skoleåret 2014 blir Møl-
ler kompetansesenter den eneste statlige 
skolen i landet for døve og tunghørte. Gir 
de et så godt undervisningstilbud at de 
kan konkurrere med de lokale skolene? 

Er tegnspråknivået blant lærerne så høyt 
at de virkelig kan undervise etter en 
tospråklig undervisningsmetodikk?

Boka er spekket av kloke tanker, gode 
argumenter og den kunnskap to av våre 
mest erfarne og dyktige døvelærere i dag 
kan gi til målgruppen. Den inneholder 
også mange konkrete tips til undervis-
ningen av døve og tunghørte.

Flere enn 90 % av døve barn får i dag 
cochleaimplantat. Boka diskuterer også 
foreldrenes valg av språklig tilnærming 
og skriver bl.a.: «Man må ikke miste av 
syne at barnet ikke bare skal snakke, men 
også kommunisere og fungere sosialt, til-
egne seg kunnskap, ha en jevn utvikling 
og ikke stagnere.

De 11 kapitlene i boka tar for seg: 

Forfatterne er befriende klare når de 
forteller hva det betyr å være inkludert i 
en skoleklasse: «Å være inkludert betyr 
å kunne delta aktivt i klassens diskurs, 
sosialt og språklig, å kunne være på like-
fot med medelevene, å ha rett til å være 
forskjellig og være uten frykt for tap av 
egen identitet».
Boka må leses av alle som arbeider med 
døve og tunghørte barn – det betyr også 
alle lærerne som arbeider på skoler der de 
får en døv elev inkludert. Boka gir det 
beste grunnlag for dypere diskusjoner i 
de emnene som tas opp.
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Berit Støyva i arrangørgruppen opplyser:
- Vanlig deltakeravgift for voksne er kr. 475 før 1. juli, etter den 
dagen koster det kr. 725 å melde seg på. Nå får mange både 
skattepenger og feriepenger så det er lurt å ordne påmeldingen 
nå. Også prisene for skoleelever øker, det samme med barne-
familier. Barnefamilier betaler før fristen bare kr. 1.170, senere 
koster det kr. 1.770.
- Er det mulig å melde seg på under kulturdagene også.
- Ja, folk kan kjøpe dagpass eller helgepass under kulturdagene, 
men det blir enda dyrere, så det er dumt om folk er trege.
- Hvordan er påmeldingen til nå?
- Det strømmer jevnt inn med påmeldinger både til fagdagen 
fredag 14. september og til kulturdagene som åpner fredag 
14. september om kvelden og avsluttes søndag 16. september, 
forteller Berit.

Oversikt over priser hvis man melder seg på før eller etter 
1. juli eller under kulturdagene #nner man på nettsidene: 
www.kulturdagene.net
Hun minner om at de som skal delta på festmiddagen eller 
ungdomsfesten lørdag kveld må gi beskjed på forhånd om de 
har matallergi slik at hotellet kan ordne alternativ middag, send 
epost til  kulturdager@kdf.no 
Barn og ungdom har fått spesiell innbydelse fra NDFU til ta-
lentkonkurranse lørdag formiddag, der de fem beste går videre 
til nordisk #nale i Stockholm en helg før jul.

De som betaler deltakeravgift på kulturdagene får rabatt på 
fagdagen. Deltakeravgift på fagdagen er kr. 1.200, mens de som 
skal delta på kulturdagene bare betaler kr. 850. Dette inklude-
rer lunsjbu%et og frukt og drikke i pausene. De som melder seg 
på fagdagen etter 1. juli må betale kr. 1.500.

Programmet under kulturdagene byr på noe for enhver smak. 
Profesjonelt teater ved Teater Manu, der Mira Zuckermann selv 

skal på scenen sammen med Kjersti Fjellstad. Vår eminente 
danser Anne-Line L. Kirste skal også glede publikum. Ama-
tørteatergruppene i Bergen og Oslo ligger i hardtrening, mens 
Panorama fra CSS #npusser sin forestilling. Fremdeles er det 
usikkert om teatergruppen fra Trondheim vil delta. Det blir et 
stort og rikt program for barn hele lørdag. Det er mange verk-
steder, ut&ukter og utstillinger å hente inspirasjon fra, og så er 
det god plass til å nyte en kopp ka%e og den gode praten i hele 
Sørlandets kulturhus Kilden som ligger vakkert ved sjøen, bare 
noen minutters spasertur fra hotellene.  Se mer om programmet 
i forrige Døves Tidsskrift eller på www.kulturdagene.net

Fredag kveld åpner med noe helt nytt: #lmkonkurranse. Det 
er allerede kommet en god del #lmer, men arrangørene ønsker 
seg &ere – derfor er fristen for å melde på kort#lm utsatt til 
20.junim det #nnes eget påmeldingsskjema på  kort#lm@kdf.
no.  Fristen for å sende in n #lmen er 1.august. Kristiansand 
Døveforening oppfordrer døveforeninger, ungdomsklubber, 
barn, ungdom, voksne og andre til å lage eller #nne frem gamle 
#lmer og sende til seg. Konkurransereglene #nner man på 
www.kulturdagene.net 

Etter #lmkonkurransen er det åpent hus på Festningen i 
Kristiansand. Der er det god plass inne og enda bedre plass ute 
på festningsvollen. Der kan man kose seg med god drikke og 
sosialt samvær. 

Søndag begynner med historisk vandring. Gudstjeneste i Dom-
kirken. Og avsluttes med tur til Dvergnestangen der Kristian-
sand Døveforening har sitt nydelige døvesenter. Der blir det 
salg av rimelig middag.

14. – 16. september blir det folkefest i Kristiansand. 
Alle kommer! Kom du også!

På kulturhuset Samsen blir det filmverksted for 20 ungdomsskoleelever 
i uken før kulturdagene starter. Instruktører er Dag Lindeberg, 
Con Mehlum og Michel Laubacher.

Du sparer mye penger på å melde 
deg på Døves Kulturdager før 1. juli. 
 Etter den dagen stiger prisene mye. 
Det er fordi arrangørene Kristiansand 
Døveforening må ha en sikkerhet 
for hvor mange som kommer og 
hvem som melder seg på de ulike 
aktivi tetene.

helge.herland@doveforbundet.no
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Det var et rikt fellesskap rundt bordene, enten det var inne- 
eller ute. Vi trenger alle en fest av og til, gleden ved å komme 
sammen på tvers av hørsel og funksjonsnivå. Vi rakk ikke å 
snakke med alle, men vi #kk veldig mange klemmer – og vi 
likte det så godt Innimellom #kk vi tid til å intervjue to som 
kan stå som representanter for livsgleden og samholdet som 
preger beboerne på CSS: Roald Christo%ersen (51) og Lizzie 
Axelsen (47) er begge aktive i teatergruppen som høstet stor 
applaus for fremføringen av H.C. Andersens klassiske «Den 
stygge andungen».
- Vi har øvd hver onsdag fra januar og fram til i dag, forteller 
Roald.
- Vi er godt fornøyd med premieren i dag og vi gleder oss veldig 
til å vise forestillingen på Døves Kulturdager i Kristiansand, 
legger Lizzie til.
- Det er stort for oss å få opptre for et større publikum på kul-
turdagene, og det er morsomt å få være sammen med de andre 
teatergruppene som kommer til kulturdagene, smiler kompisen.

Roald er ekte trønder og selvsagt Rosenborg-supporter, mens 
Lizzie er like mye ekte Oslo-jente med Vålerenga i hjertet. 
Begge har de bodd på CSS i over 20 år.
- Vi trives veldig godt her. Tre dager i uken jobber jeg på Ry-
con, der vasker jeg klær, forklarer Lizzie.
- Jeg jobber på Rycon mandag og tirsdag, sier Roald – torsdag 
og fredag hjelper jeg til på kafeen på CSS.
Begge bor i egne leiligheter og lager mat selv. Tirsdag, lørdag 
og søndag har de ni beboerne i huset felles middag, da går 
matlagingen på rundgang. De vasker og steller leilighetene selv 
og forsikrer at de liker å ha det ryddig rundt seg.
- «Keiserens nye klær» er den beste forestillingen vi har spilt, 
mener Lizzie – mens Roald er mer usikker på det. 
- Husk at vi begynte med teater i 1996, da er det ikke så lett og 
huske alle forestillingene, ler Roald.
Det forstår vi godt. På gjensyn i Kristiansand sier vi og tilbake 
får vi gode klemmer fra to gode amatørskuespillere, som 
sammen med alle de andre dyktige skuespillerne i Panorama 
gleder seg stort til Kristiansand i september. 

Torsdag 31. mai var det tradisjonell sommerfest på Signo CSS. 200 beboere, familie, ansatte og 
tidligere ansatte koste seg med underholdning og grillmat på en sommerdag som bød på sol og 
vind, men også truende regndråper som #kk de største pessimistene til å trekke innendørs.

helge.herland@doveforbundet.no

Direktør John Grismby ønsker 
velkommen til sommerfesten.

Teatergruppen Panorama spilte «Den stygge andungen» på sommerfesten 
på CSS.

God grillmat var med på å skape feststemningen.

Roald Christoffersen og Lizzie Axelsen er to av de mange dyktige amatør-
skuespillerne i Panorama.
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Nei, Døves Tidsskrift er ikke begynt med 
en spørrekonkurranse. Det er heller ikke 
eksamensspørsmål fra universitetet i år. 
Det er noen av de spørsmålene folk som 
har deltatt på Oslo Døveforenings nyvin-
ning; «Fri og faglig fredag!» har fått svar 
på. En fredag i måneden har foreningen 
hatt foredrag like etter arbeidstid, på en 
tid da folk &est har koblet inn helgefre-
den, gleder seg til gullrekken på NRK 
eller til en tur på byen. 
Hvordan har dere våget å satse på fredag 
som forelesningsdag, spør vi Paal Ric-
hard Peterson, som sammen med Hilde 
Haualand står i spissen for tilbudet.

-Vi valgte fredag ettermiddag fordi vi 
tror at denne dagen faktisk er en dag 
der folk har fri, tid og lyst til å samles til 
forelesning, særlig når vi avslutter så tid-
lig som kl. 18. Da har både foreleser og 
publikum mulighet til gjøre andre ting 
etterpå, for eksempel se på gullrekken, 
svarer Peterson.
Hilde Haualand supplerer:
-Vi ønsker å utvide debattsfæren, og bidra 
til at også personer som sjelden oppsøker 
de etablerte forumene, som for eksempel 
Litteraturhuset, også får en sjanse til å 
lytte, delta og komme med egne innspill. 
Dette skal skje i en uformell og hyggelig 
tone. Vi vil invitere mennesker som vi 
tror har noe ekstra når det gjelder evnen 
til å formidle faglige sammenhenger og 
aktuell samfunnsdebatt for «folk &est».
 Det er fantastisk å se hvor dyktige 
forelesere de har knyttet til seg for en 
rimelig penge. Prableen Kaur snakket om 

Utøyagenerasjonen.Hun ble i 2011 kåret 
til årets nordmann av magasinet Ny tid. 
Bare 18 år gammel er hun medlem av 
bystyret i Oslo. Ole Mathismoen, er kan-
skje Norges fremste journalist på spørs-
mål knyttet til miljø og klimaforandrin-
ger. Han delte tanker om forandringene 
er menneskeskapte og hvilke konsekven-
sene klimaforandringene kan få.

De &este kjenner navnet til professor 
Kristian Andenæs. Litt av et kupp å få 
ham til å forelese om norsk stra%eretts-
prosedyre. Særlig spennende å høre hans 
vurdering av betydningen som tilregne-
ligheten har for terroristen fra Utøya når 
stra%eutmålingen skal idømmes.

Silje Vatne Pedersen fra Statistisk Sentral-
byrå belyste spørsmålene knyttet til det 
&erkulturelle Norge og de utfordringene 
vi står overfor i fremtiden. Hun pre-
senterte fakta og demogra#ske data om 
innvandrere, og om hva som skjuler seg 
bak Dagbladets overskrift om at i 2040 
har nesten halvparten av Oslo befolkning 
innvandrerbakgrunn.

Vi var selv på plass fredagen da Kai 
Kverme fra Universitetet i Oslo foreleste 
om situasjonen i Syria. Hva vet vi om 
Syria? Svært lite, må vi innrømme.
-Vi må kjenne historien til Syria for å 
forstå dagens situasjon, begynner forele-
seren.
-Syria ble løsrevet fra Frankrike så seint 
som i 1946. Landet har 22 millioner 
innbyggere. 70 prosent av dem er sun-
nimuslimer, mens landet har viktige reli-
giøse minoriteter i kurdere og armenere. 
Tradisjonelt har landet levd av inntekter 
fra jordbruk, olje og turisme.
Kverme forteller om at tiden etter 1946 
var preget av ustabilitet, militærkupp og 
religiøse motsetninger – og av familie-
dynastiet al-Assad, der dagens president 

helge.herland@doveforbundet.no

Noen av deltakerne på forelesningen om Syria.

Hva kjennetegner dagens unge ge-
nerasjon, den såkalte Utøyagenera-
sjonen? Hva kan klimaendringene 
føre til? Vil halvparten av Oslos be-
folkning ha innvandrerbakgrunn 
om 30 år? Hvilken stra% kan terro-
risten fra Utøya vente seg? Hvorfor 
reagerer ikke verdenssamfunnet på 
borgerkrigen i Syria?

heter Bashar al-Assad. De har styrt Syria 
med jernhånd, nektet fri presse og slått 
brutalt til mot opposisjonen, blant annet 
de som i mars i år demonstrerte for mer 
frihet og demokrati. Tusener av uskyldige 
barn og kvinner er drept i urolighetene i 
landet de siste månedene, og mange spør 
seg hvorfor ikke verdenssamfunnet har 
reagert militært slik de gjorde i Libya?

-FN satser på diplomati og fredelige mid-
ler i Syria. De har sendt inn 300 mann-
skaper som skal overvåke en våpenhvile 
partene har store problemer med å over-
holde. Militærstyrken i Syria består av 
400.000. Landet har et nært samarbeid 
med stormaktene Russland og Kina, ikke 
minst når det gjelder våpenhandel. Både 
Kina og Russland er imot å bruke militær 
makt mot Syria, mens FN, NATO og 
Vesten ikke har klart å bli enige om en 
felles strategi, opplyser Kverne.
Han understreker også faren for at 
kon&ikten i Syria kan spre seg til hele 
Midt-Østen.  Av den grunn går FN svært 
varsomt fram, de satser alt på en diplo-
matisk løsning. Kverme forteller også at 
Syria i 2011 tapte 18 milliarder på olje-
industrien, og at det nå er reell fare for at 
økonomien i landet kan kollapse.
Det er utrolig hvor mye kunnskap vi 
henter oss i løpet av timen i Oslo Døvefo-
rening og hvor opptatt vi blir av å hente 
mer kunnskap om Syria når vi kommer 
oss hjem til bokhyllen og datamaskinen. 
Noen bedre attest på at foreleser Kai 
Kverme og Oslo Døveforening har skutt 
blink med sin forelesning kan vi ikke gi. 
Vi gleder oss til den nye forelesningsrek-
ken til høsten. Er du tilfeldigvis i Oslo på 
en slik fredag så noter deg at det mellom 
kl. 16.30 og 18 #nnes et inspirerende 
tilbud i døveforeningen. «Fri og faglig 
fredag!» har egen side på facebook, der 
kan du følge med på annonsering av 
forelesningene, eller på hjemmesidene til 
Oslo Døveforening, www.odf.no

Kai Kverme foreleser om situasjonen i Syria i 
Oslo Døveforening.
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JOHANNES REKKEDAL, Oslo,  
født 26. juli 1917, døde 27. april. 
ANNE MARTHEA HOVDEN, Oslo, 
født 13. april 1923, døde 24. mai.
LARS VON DER LIETH, Danmark, 
døde 2. april – den dagen han fylte 72 
år. Hans kone, Mette, døde 3. februar. 
Lars von der Lieth var en internasjonalt 
anerkjent døvepsykolog, og er godt kjent 
av mange nordmenn.

ASLAUG SØRHAUG, Bergen,  
blir 90 år 10. august.

HEDDY GJENDEM, Molde, 
blir 85 år 30. august.
JORUNN HAUGEN, Rælingen, 
blir 85 år 3. september.
JAN SÆTHER, Kjeller, 
blir 85 år 7. september.

HELENE HANSEN, Drammen, 
blir 80 år 11. juli.
ANNY SKØTT, Steinkjer, 
blir 80 år 14. juli.
KARI T. SAMUELSEN, Bergen, 
blir 80 år 17. juli.
LEIF ÅSEN, Oslo, blir 80 år 31. juli.
TORE EVENSEN, Trondheim, 
blir 80 år 11. august.
TRYGVE AASE, Bergen, 
blir 80 år 9. september.

ANNE-KARINE DICK, Oslo, 
blir 75 år 2. juli.
EINAR WALBÆKKEN, Hønefoss, 
blir 75 år 11. juli.
ODD MIKKELSEN, Hamar, 
blir 75 år 31. juli.
GERD HOLTMOEN, Hamar, 
blir 75 år 10. august.
EDITH GISHOLT, Skien, 
blir 75 år 19. august.

GERD BJØRNSEN, Bergen, 
blir 75 år 26. august.
KARI PEDERSEN, Kristiansand, 
blir 75 år 26. august.

BJØRG NYGAARD, Trondheim: vi 
beklager at Bjørg falt ut av gratulasjons-
listene i forrige blad. Hun fylte 70 år 
7. mai. Gratulerer med overstått!

HALDIS HØIBERG, Oslo, 
blir 70 år 23. juli.
REIDAR BLAKSTAD, Oslo, 
blir 70 år 24. juli.
EITAN ZUCKERMANN, Oslo, 
blir 70 år 31. juli.
IRENE NAURSTAD, Sverige, 
blir 70 år 7. august.
BERIT LIEN HALVORSEN, 
Porsgrunn, blir 70 år 12. august.
ODDNY FLEMMEN, Oslo, 
blir 70 år 28. august.
HELGE HOFF MONSEN, Oslo, 
blir 70 år 31. august.
UNNI ARNESEN, Oslo, 
blir 70 år 3. september.
JON STOKVIK, Bergen, 
blir 70 år 7. september. 

BENTE BJÅNESØY, Austevoll, 
blir 60 år 19. juli.
JOHN ERIK UGLEM, Stjørdal, 
blir 60 år 23. juli.
ELI ØVRELID, Steinkjer, 
blir 60 år 24. juli.
PIA GUNNARSEN, Kristiansand, 
blir 60 år 28. juli.
GRETHE SYNSVOLL, Bergen, 
blir 60 år 8. august.
AUD HOVDE HØIBERG, Blystadlia, 
blir 60 år 28. juli.
KARI SANENGEN, Oslo, 
blir 60 år 11. august.
DAG HAFSTAD, Bergen, 
blir 60 år 13. august.
ODDVEI IRENE HAUGEN, 
Drammen, blir 60 år 20. august.
ANNE-MARIT N. KARLSEN, 
Hagan, blir 60 år 20. august.

GRETHE HAGEN, Kristiansund, 
blir 50 år 23. juni.
STIG KRARUP-PEDERSEN, 
blir 50 år 27. juni.
KNUT JARL TJELMELAND, Stord, 
blir 50 år 18. juni.
ESPERANCE G. INAMPUNDU, 
Vik i Sogn, blir 50 år 9. juli.
INGER BRITT STEINSLAND, 
Kristiansand, blir 50 år 17. juli. 
ASTRID HAUGEN, Trondheim, 
blir 50 år 31. juli.
TERJE GUNDERSEN, Kristiansand, 
blir 50 år 11. august.
ALMAZ BEYENE MULUGHETA, 
blir 50 år 23. august.
LENE NIELSEN, Oslo, 
blir 50 år 2. september.
ELIN STUELAND, Stavanger, 
blir 50 år 10. september.
JAN INGE GRØTTHEIM, 
Brønnøysund, blir 50 år 19. september.

Vi gratulerer våre kjekke barnebarn, Lin-
nea som fylte 4 år den 3. juni og Hen-
riette som fylte 12 år den 10. juni. Vi er 
kjempeglade i dere.
Stor klem fra mormor Marit og morfar 
Gunvald.
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I Flagsta%, en småby i Arizona, bodde jeg 
hos Brooke og Roger. De var veldig søte 
og tok meg med på forskjellige aktivi-
teter, blant annet innendørs klatring og 
yoga. Men hvorfor i all verden valgte jeg 
å dra til Flagsta%, egentlig? To timer fra 
Flagsta% #nner vi et område som enhver 
reisende burde besøke minst en gang i 
livet: Grand Canyon. Jeg visste at jeg 
kunne forvente meg et storslått syn, men 
det som møtte meg, var mye mer enn 
«storslått». Du vet ikke hva «stort» betyr 

før du har sett Grand Canyon. Grand 
Canyon er ubeskrivelig, det må oppleves.

Neste stopp på reisen var Las Vegas. 
Gamblerbyen var egentlig ikke på listen 
min over byer jeg ville besøke, men siden 
den likevel lå på veien mellom Grand 
Canyon og Seattle, bestemte jeg meg 
for å ta en titt. Her bodde jeg på motell, 
ettersom det ikke var mulig å #nne noen 
sofaverter på nettsiden Couchsur#ng. De 
to første dagene var Las Vegas fascine-

rende. Deretter ble det bare slitsomt med 
alle blinkende skilt og turistene, og jeg 
kunne nesten ikke vente med å komme 
meg videre til Seattle.

Fra Las Vegas til Seattle tok det to netter 
på bussen. Jeg var smart nok til å kjøpe 
et teppe og en liten pute for å gjøre 
reisen mer komfortabel. Grytidlig en 
tirsdagsmorgen ankom jeg Smaragdbyen, 
et kallenavn Seattle har på grunn av all 
den grønne naturen vi #nner her. Om 

Teskt og bilder: Anne-Line L. Kirste.

New York City. Det store eplet. Byen som aldri sover. Endestasjon for den (nesten) uendelige 
reisen min. For tre uker siden ankom jeg storbyen etter en lang reise gjennom USA. Jeg måtte 
riktignok &ytte et par ganger før jeg omsider kunne slå meg ned, pakke ut og slippe å stresse 
mer. For en reise det har vært, så mange ting jeg har sett, så mange mennesker jeg har møtt langs 
veien! I forrige nummer av Døves Tidsskrift kunne dere lese at jeg var på vei til Arizona etter å 
ha vært innom Key West og New Orleans.

Dette er bare en brøkdel av Grand Canyon, men likevel imponerende.

Space Needle i Seattle.Maleni og Ipek utenfor Universal Studios.
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Seattle sies det at folk aldri blir brune 
om sommeren; de ruster! Det stemmer 
nok, maken til regnvær #nner man bare 
i Bergen.

Sunny Sue og Kirk, som jeg bodde hos i 
Seattle, har kjent min mor siden hun var 
liten. Moren min besøkte dem hver som-
mer i 11 år, så det var kjempehyggelig 
for meg endelig å besøke dem! Hver dag 
kjørte vi ut på tur og jeg #kk se mange 
spennende severdigheter i Seattle. Her 
#kk jeg også omsider møte andre døve. 
Dessverre hadde jeg glemt det lille jeg 
kunne på amerikansk tegnspråk, så til å 
begynne med forstod jeg ikke hva folk sa 
til meg. Det gikk bedre etter hvert, men 
skikkelig sving på ASL #kk jeg ikke før 
jeg kom til Los Angeles.

Før jeg ankom Los Angeles, måtte jeg 
selvfølgelig stoppe i San Francisco, for 
jeg har alltid hatt lyst til å besøke denne 
byen og det var her jeg kunne møte en 
annen døv danser! Det #nnes få profe-
sjonelle døve dansere, selvfølgelig måtte 
jeg møte Antoine Hunter. Etter nesten 
tre uker på buss hadde danserkroppen 
min forfalt litt og til tross for at det var 
nybegynnernivå i jazzklassen jeg tok med 
Antoine, følte jeg meg mer som en vin-
gestekket kråke enn som en profesjonell 
danser. Noe måtte jeg ha gjort riktig, for 
Antoine sa at jeg heller burde bli værende 
i San Francisco og danse i kompaniet 
hans. Hurra! Jeg sier som Arnold Sch-
warzenegger: «I’ll be back.»

En annen morsom ting jeg #kk oppleve 
i San Francisco, var å sykle byen rundt. 
Jeg bodde på USA Hostels, et rent og 
#nt sted med gjester fra hele verden, og 
som gjest her får man rabatt på forskjel-
lige aktiviteter. Bar, en jente fra Israel, 
og jeg leide hver vår sykkel til halv pris. 
Fire eller fem timer senere hadde vi 
rukket å sykle gjennom Golden Gate 
Park til stranden, halvveis over Golden 
Gate Bridge (utrolig #nt syn!), langs 
Fisherman’s Wharf. Denne «lille» sykkel-
turen var på litt over 40 kilometer! Gjett 
om vi begge var slitne i beina, baken 
og ryggen da vi omsider kom tilbake til 
hostellet den kvelden.

Bussturen fra San Francisco til Los An-
geles varte «bare» sju timer, og jeg gledet 
meg til endelig å kaste Greyhound-
billetten min. De første dagene bodde jeg 
hos… Ipek! Det var veldig koselig å se et 
velkjent ansikt fra gode, gamle Norge. 
Sammen med henne, Maleni fra New 
York og Pierre fra Frankrike #kk jeg også 

Antoine Hunter og jeg etter en svett danseklasse.

Feiring av 17. mai utenfor Sjømannskirken i New York.

forbedret mitt amerikanske tegnspråk, 
og det ble mange sene netter med lange 
samtaler på oss mens jeg bodde hos dem. 
Jeg #kk også gleden av å se teaterstykket 
«Cyrano», som dere kan lese anmeldelse 
av i dette nummeret.

Etter den første helgen i Los Angeles &yt-
tet jeg til West Hollywood for å gi plass 
til Ipeks foreldre (hei, Billur og Fikret!). 
Her bodde jeg hos en ny sofavert, en TV-
produsent ved navn Hank. Jeg har møtt 
mange &otte mennesker i USA, men 
Hank var fantastisk. En «keeper», som 
de sier her i Statene. På dagtid var han 
på jobb og jeg hadde min egen nøkkel, så 
jeg kunne ta danseklasser og surre rundt 
i Hollywood på jakt etter #lmstjerner. 
På kveldstid koste vi oss med god mat, 
iskrem og TV-serien «Glee» eller artige 
brettspill. Den siste dagen før jeg forlot 
LA, var vi en gjeng som dro til Deep 
Creek Hot Springs på en opplevelsesrik 
fot- og badetur.

Jeg tok &y fra Los Angeles til New York, 
og den første uken bodde jeg hos Hanks 
tante og onkel. De var ganske spesielle, 
men mitt besøk hos dem var midlerti-
dig og de bodde bare fem minutter fra 
danseskolen Steps on Broadway, så jeg 
kom meg gjennom uken uten problem. 
Så &yttet jeg til Chinatown i påvent av 
et nytt og mer permanent bosted. Verten 
min i Chinatown «glemte» å nevne at 
han bodde i toppetasjen i en sjuetasjes 
bygning – uten heis. Jeg hadde med meg 
en tjue kilos ko%ert og to tunge sekker da 
jeg oppdaget denne lille detaljen.

Planen var å leie et sted i New York, for 
jeg ønsket større frihet, mine egne nøkler 

og tilgang til et rent kjøkken. Lettere sagt 
enn gjort. Minst tre forskjellige personer 
prøvde å svindle meg da jeg la ut annonse 
på Craigslist, og de få leilighetene jeg 
fant til rimelig pris, lå minst en time fra 
Manhattan. Da jeg ankom New York, 
hadde jeg et tilbud fra en bekjent om å 
leie en leilighet for bare $400, som bare 
ble noen få dager i måneden i forbindelse 
med jobbreise. Dessverre tok det lang 
tid å få svar på når jeg kunne &ytte inn, 
og til slutt var jeg skikkelig stresset; jeg 
skulle &ytte fra Chinatown neste dag og 
visste fortsatt ikke hvor jeg skulle bo!

Fru Fortuna var heldigvis med meg den 
natten: I en Couchsur#ng-gruppe for 
korttidsleie i New York fant jeg en an-
nonse som jeg svarte på. Ni timer senere 
tok jeg med meg bagasjen min ned de 
sju etasjene i Chinatown og &yttet til en 
ettroms med to andre beboere i Broo-
klyn. Takk og pris! Her skal jeg bo frem 
til jeg forlater USA, og jeg har mange 
spennende planer å gjennomføre i New 
York. Mer om mitt USA-opphold kan 
dere lese i bloggen min: ithildancer.com.
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Tre av Signos virksomheter har fått nye 
styreledere denne våren. I Oslo skal 
Trude Husjord lede styret på Signo 
Conrad Svendsen senter (CSS). Hun 
kommer fra jobb som senior manager i 
ledelsen av Core Goup. 
I Vestfold skal Karen Anne Kjendlie 
lede styret i Signo Vivo, et botilbud i 
Vestfold. Kjendlie er gruppeleder for 
Høyre i fylkestinget i Vestfold og 1. 
varamedlem til Stortinget fra Vestfold. 
Som styreleder i Signo Grantoppen AS, 
er Torvald Hillestad på plass. Signo 
Grantoppen AS er et arbeidsmarkeds-
tilbud i Vestfold i samarbeid med Nav. 
Hillestad er ordfører i Re kommune fra 
Senterpartiet. 

Signo driver 8 virksomheter fordelt på 
Trondheim, Bergen, Oslo og Vestfold. 
Det arbeidet ett tusen ansatte og det er 
en omsetning på 500 millioner kroner 
årlig. Hovedstyret teller nå åtte med-
lemmer. Det er: Jens Barland (leder), 
Roar Bredvei (nestleder), Odd Morten 
Mjøen, Sissel Marit Grønlie, Sonja 
M. Holten, Ole Elvesveen, Finn Arild 
(ordarson og Torstein Lalim.

I Svelvik kan man fra onsdag 29. august til og med 
lørdag 1.september, kl. 20.30 i Kirkeparken få med 
seg den skrivetolkete forestillingen «Den Gode 
Hensigt». Tekstingen er et samarbeid mellom Svel-
vik Hørselslag og Tolketjenesten i Vestfold og ble 
utprøvd med godt resultat og gode tilbakemeldinger 
i 2011.
«Den Gode Hensigt» er et historisk lystspill der 
handlingen foregår i 1811. Det er Napoleonskrig og 
i Svelvigen er tidene harde. Det blir utstasjonert 100 
soldater til byen. Disse skal vokte kanonbatteriet 
på Tømmeråsøes, som er innløpet til Drammens-
$orden. Til byen kommer også jomfru Barbara, 
- overtollbetjent Mathiesens nye husholderske. 
Jomfru Barbara ønsker seg ikke bare arbeid, men 
også en mann. 

Forestillingen skildrer dagliglivet i Svelvigen for 
201 år siden, da det var seilskutetid, da mannfolka 
var på sjøen halve året og kvinnfolka tjente noen 
skilling på å trekke skutene opp den strie Svel-
vikstrømmen. Humor og alvor avløser hverandre, 
for visst var det et slit å livnære seg den gang, men 
man blir også kjent med Svelvigens beboere gjen-
nom glede, bryggedans og skjemt. 
Det er 85 skuespillere på scenen, 4 av disse er 
profesjonelle; Per Christian Ellefsen, Janne Formoe, 
Ceceilie Schilling og Joakim (rane.  Bilde er fra 
$orårets forestilling der Lasse Lindtner og Anne 
Marie Ottersen hadde to av de bærende rollene.
Billetter fås kjøpt på www.billettservice.no
Ønskes mer info, se www.dengodehensigt.no

Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
arrangerte i vår en egen informasjonsdag 
om tegnspråk. Vi spurte Ingvild Kvar-
stein Punsvik, som er elev ved 2. klasse 
ved tolkestudiet hvorfor de gjennomførte 
en slik dag?
- Vi markerer at tolkestudiet er &yttet fra 
Universitetet til HiOA. Det er greit å gi 
informasjon til de andre studentene om 
studietilbudet og om tegnspråk generelt. 
Skolen har blant annet linjer for lærer-
utdanning og utdanning av personell 
innenfor helse- og sosialområdet og dette 
er grupper som bør ha kjennskap til 
tegnspråk og tolkeordningen.
- Hvordan er interessen blant de andre 
studentene?

- Det er stor interesse, og vi ser at mange 
kan en del tegn. Noen har døve venner 
og har lært seg en del typiske fest-tegn, 
smiler Ingvild – mange kan også tegn for 
dyr, og felles for de &este er at de gjerne 
vil lære mer tegnspråk. Spesielt gjelder 
det studenter som skal bli lærere, de vet 
at de kan få døve elever inkludert i klas-
sen.
- Hvorfor valgte du tolkestudiet?
- Jeg har alltid hatt interesse for språk. 
Tegnspråk er et spennende språk, det 
er visuelt og &ott. Jeg trives veldig godt 
med studiet. Jeg startet på studiet uten å 
kunne noe tegnspråk, jeg har ingen døve 
i familien eller som venner og jeg jobber 
hele tiden med å bli dyktigere i språket. Trude Husjord er ny styreleder for Signo CSS

Ingvild Kvarstein Punsvik prater med Thomas Blix fra NDF under HiOA sin informasjonsdag om 
tegnspråk.
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To nye rapporter fra Post- og teletil-
synet (PT) viser at døve, tunghørte,, 
blinde og svaksynte i stor grad bruker 
mobil, internett osv. på omtrent samme 
måte som resten av befolkningen.  

PT legger nå fram to foreløpige rappor-
ter om hvordan personer med henholds-
vis syns- og hørselshemminger bruker 
ekomtjenester. Noen hovedfunn blant 
hørselshemmede viser at tunghørte rin-
ger mest med mobiltelefon (91 prosent). 
Her kommer fast- eller bredbåndstele-
foni på andre plass (54 prosent). Døve 
ringer først og fremst med teksttelefon 
(47 prosent) og videotelefon (41 pro-
sent). 36 prosent ringer med mobilte-
lefon og 25 prosent bruker Skype eller 
fast-/bredbåndstelefon.
72 prosent av døve bruker internett 

minst en gang om dagen, mens tallene 
for tunghørte og befolkningen generelt 
er 75 og 76 prosent. 15 prosent av døve 
bruker ikke internett, mot 9 prosent 
blant tunghørte og i befolkningen 
generelt. 

PT skal fremme konkurransen i ekom-
markedene og sikre at alle brukere får 
tilgang til gode, rimelige og fremtids-
rettede elektroniske kommunikasjons-
tjenester. For å øke innsikten i privat-
kundenes preferanser og kunnskap om 
disse tjenestene, har PT gjennomført 
den første omfattende undersøkelsen i 
befolkningen. Målet er å gjennomføre 
undersøkelsen «Befolkningens bruk av 
elektroniske kommunikasjonstjenester» 
regelmessig for å kunne gi bedre innsikt 
i utviklingstrekk og trender.

Aust-Agder Døveforening er en av NDFs 
minste foreninger med 23 medlemmer. 
På foreningens årsmøte ble disse valgt 
til styre: Leder Hege Midtbø: midtboe@
gktv.no, sekretær: Bente Grut Olsen, 
kasserer: Jan Fraas, styremedlem: Geir 
Bjarne Andersen

Fremdeles er det mange som ikke har 
meldt seg på den gratis varslingsordnin-
gen ved brann. Ved å sende sms til nr. 
2223, og skrive «alarm», får man melding 
når det er brann i nærheten. De ansatte 
i NDF har brukt denne ordningen det 
siste året og er svært fornøyd med å bli 
varslet via sms når det brenner i nærheten 
av der de er.

Det er #rmaet Mobilarm som har utviklet 
systemet, som de jobber for at alle kom-
muner i Norge og andre større private 
bygninger (også hoteller) i Norge skal 
henge seg på. Alle bygninger som har 
brannsentral kan koble seg til mobilvars-
lingen ved bare å betale ca. kr. 3.000 årlig. 
Da vil døve og tunghørte bli varslet med 
sms, samtidig som brannalarmen går. 
 
Det burde være en selvfølge at alle kom-
munale bygg har denne ordningen, men 
problemet er at kommunens folk som 
har ansvar for dette ikke har kunnskap 
om døves og tunghørtes situasjon når det 
gjelder brannvarsling. Kommunene vet 
heller ikke hvordan de skal kontrollere 
om publikumsbygg har tilfredsstillende 
varsling for hørselshemmede. Det bør 
derfor være en oppgave for døveforenin-
gene og presse på for å få sine kommuner 
til knytte seg til denne brannvarslingen.
 
Hvis kommuner og andre ikke vil inn-
føre brannvarsling i sine bygg bør saken 
fremmes for Likestillings og diskrimine-
ringsombudet. Det er i dag teknologisk 

Teater Manu får en halv million kroner 
ekstra fra Kulturdepartementet i 2012. 
Pengene kommer som en oppfølging av 
stortingsmeldingen om inkludering. Tea-
tret har tidligere fått kr. 11,8 millioner 
over statsbudsjettet for inneværende år.
Forestillingen «Jeg var Fritz Moen» er en 
av fem forestillinger som er nominert til 
den gjeve Heddaprisen som årets forestil-
ling i 2011. Prisen deles ut 10. juni og 
Teater Manu / Riksteatrets forestilling 
konkurrerer med tre forestillinger fra Det 
Norske Teatret: Abrahams barn, Norge-
Brasil, Sorga kler Elektra og National-
theatrets «Forvandlingen». 

mulig, til en rimelig kostnad å få en 
e%ektiv varsling av brann for døve og 
tunghørte, da er det diskriminering av 
gruppen om ordningen ikke innføres. 
Det kan nevnes at Oslo kommune har 
kontakt med Norges Døveforbund om 
spørsmålet i det bladet går i trykken. 
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SDR fyller 90 år og jubilerte med en 
forsk ningskonferanse 31. mai med tema 
«Is the Deaf Mind di%erent from the 
Hearing Mind»?  Fra NDF deltok for-
bundsleder Hanne B. Kvitvær, generalse-
kretær Bjørn A. Kristiansen og interes-
sepolitisk rådgiver Sissel Gjøen. Sissel 
forteller kort fra seminaret:

WFD (World Federation of the Deaf) oppfordrer sine medlemsland til å markere 
Døves Dag over en hel uke, Døves Uke, 24. – 30. september. WFD er opptatt 
av at en stadig bedring av døves menneskerettigheter, og tidligere år har det vært 
fokus på kultur, undervisning og informasjon. I år er temaet at tospråklighet er 
en menneskerett. Da passer det godt at fagdagen i Kristiansand 14. september 
tar opp dette emne. Markeringen bør gi informasjon både til ”mannen i gaten”, 
media og til myndighetene sentralt og kommunalt. 
I Norge bør det være naturlig å etterlyse arbeidet med det felles norske språkloven 
som ble lansert for snart 4 år siden siden. Det er også stort behov for  informa-
sjon- og holdningsskapende arbeid rundt tegnspråk – og tospråkligheten tegn-
språk og norsk skrift- og talespråk. Derfor bør døveforeningene komme seg ut i 
storsamfunnet siste uken i september.

Maria Midbøe 
foreleste på SDRs 
jubileumsse-
minar. Fredag 
14. september 
foreleser hun 
ved fagdagen i 
Kristiansand.

Peter Hauser, 
USA, anbefaler 
tidligst mulig 
tegnspråk til 
døve og sterkt 
tunghørte barn.

NDFs prosjektarbeid på Madagaskar ble 
avsluttet 31. desember 2011. Prosjektet 
har gjennomført en oppbygging av det 
gassiske døveforbundet, utdanning av 
tegnspråktolker og en tegnordbok. Som 
et resultat av den private pengeinnsam-
lingen til Rune Anda har Madagaskars 
Døveforbund kjøpt en del av et hus i 
hovedstaden Antananarivo som det nå 
pusser opp og som etter planen skal 
åpnes i slutten av juli, like før det plan-
lagte landsmøte for døveforbundet.
Når vi skriver etter ”planen” og ”det 
planlagte landsmøtet” er det fordi det 

er stor usikkerhet knyttet til det videre 
arbeidet for døveforbundet i landet. 

Forbundsleder Dimbyb R. Sombini-
aine forteller at de sliter veldig med 
økonomien etter at NDF avsluttet 
prosjektet og overlot de døve gasserne 
til seg selv. Madagaskar er som de &este 
land i  Afrika svært fattig og det gis ikke 
tilskudd fra staten til å drive et forbund 
for døve, da blir det vanskelig. Kanskje 
en sak for landsrådet i NDF til høsten å 
diskutere hvordan arbeidet for døve på 
Madagaskar kan sikres i fremtiden?

 sosial utvikling er det viktig at foreldrene 
har en positiv holdning til tegnspråk, 
at kommunikasjon i hjemmet er god og 
at døve barn må få tre%e andre døve – 
også ha kontakt med døvesamfunnet. 
Kontakten med andre foreldre i samme 
situasjon, kontakt med voksne døve og 
døvesamfunnet reduserte stressnivået 
betraktelig, hevdet den amerikanske 
professoren..

Som interesseorganisasjon kan NDF 
sørge for å avkle mange av mytene. Vi 
kan oppdatere oss på ny kunnskap og 
samarbeide med det akademiske miljøer. 
NDF syntes også det er viktig at foreles-
ninger som dette – blir holdt i &ere fora 
– ikke minst der beslutninger om døve 
barns opplæring og fremtid tas.
Gunilla Preisler og Maria Midbøe har 
forsket på ungdommer med CI og deres 
opplevelser av kommunikasjon via talt 

svensk og tegnspråk samt deres opplevel-
ser av deltagelse i det sosiale samspillet. 
Foreleserne presenterte resultater fra 
Midbøes intervjustudie der ungdommer 
fortalte om sine opplevelser av kom-
munikasjon og deltakelse i det sosiale 
samspillet. Men denne forelesningen kan 
nordmenn ta del i på fagdagen i Kristian-
sand 14. september, det var spennende å 
høre de svenske resultatene. 
I tillegg til de nevnte foreleserne – fore-
leste også Joseph Murray om Deaf Gain, 
som tidligere er omtalt i Døves Tids-
skrift.Hovedforeleser var professor og nev-

ropsykolog Peter Hauser fra USA. 
Flere forskningsrapporter viser at det er 
likheter og forskjeller i hjernen hos døve 
og hørende og hvordan de to gruppene 
bearbeider informasjon. Hans fokus var 
på hvordan barn lærer. Målet var å dele 
aktuell forskning med &ere og at infor-
masjonen får en positiv innvirkning på 
de tjenester som i dag tilbys døve barn. 
Fordeler ved at døve barn får tegnspråk 
og norsk tidlig er at de får bedre visuelt 
minne, bedre plassminne, blir bedre til 
å bearbeide inntrykk og bedre leseut-
vikling. Flere språk påvirker en positiv 
utvikling. Tidligst mulig tegnspråk gjør 
det lettere å lære å lese og skrive, var 
Hausers påstander.
Han fremholdt også at for en god psyko-
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Danske Døves Landsforbund (DDL) 
har sammen med andre organisasjoner 
for funksjonshemmede et bistandspro-
sjekt i Ghana som fortsetter ut 2013. En 
evaluering av prosjektet viser at døve er 
en av de gruppene som har vanskeligst 

Tidligere president i WFD Markku Jokinen ble 
11. mai utnevnt til æresdoktor ved Gallaudet 
 University i Washington DC, USA.

Gallaudet trekker fram Jokinens innsats som 
 president i WFD fra 2003 til 2011, og spesielt 
hans arbeid for å få gjennomslag for FN-konven-
sjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Han er den $erde WFD-presidenten som blir 
æren til del. Tidligere har Yerker Andersson, Liisa 
Kauppinen og Vittoria Ieralla fått utmerkelsen.

Prøver du å rense ørene med fi ngeren, 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

for å fremme sine saker. Det skyldes at 
mangelen på kompetente tegnspråktolker 
gjør det vanskelig for døve å delta aktivt i 
interessepolitisk arbeid. DDL søker derfoo 
om nye prosjektmidler til å få i gang ut-
danning av tegnspråktolker. Evaluerings-
rapporten forteller at mange døve i Ghana 

ikke behersker tegnspråk og derfor sliter 
med store kommunikasjonsvansker. Ritva 
Bergmann og Mette Sommer Lindsay 
(DDLs interessepolitiske konsulent) var i 
begynnelsen av juni i Ghana for å samle 
sto% til å utarbeide den nye prosjektsøk-
naden (Kilde: www.deaf.dk) 
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9. JULI - 2. AUGUST 2012

KAPTEIN SABELTANN OG HAVETS HEMMELIGHET

Bestill billetter på dyreparken.no

Selveste Kaptein Sabeltann har aldri glemt skatten han ikke fant. Grusomme Gabriels gjenferd som kom opp fra dypet.

Og Pinky, guttungen som takket nei til å bli en av hans menn. Men så avsløres den store hemmeligheten.

Og en trollkvinne vender tilbake for å hjelpe en mystisk skikkelse. Kappløpet er i gang...
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”Kaptein Sabeltann og havets hemmelighet” avslu�er triologien e�er ”Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels ska�” og ”Kaptein 

Sabeltann og den forheksede øya”. Fores�llingen var ny i �or og Dyreparken fortse�er suksessen i 2012.

Fores�llingen spilles i Kju�aviga og vil bli tegnspråktolket:

Tirsdag 17. juli - Fredag 20. juli - Søndag 22. juli - Tirsdag 24. juli

Fores�llingen starter kl. 23.00 og varer en og en halv �me. Portene åpner kl. 20.00. Pris: kr. 320,- (inkl. gebyr)

samme pris for voksne og barn. *Barn under 3 år går gra�s dersom de si�er på fanget �l en voksen.

Bes�ll bille�er hos Dyreparken booking på tlf: 815 33 900

Oppgi DØVETOLK som referanse ved bes!lling.
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Norsk idrett skal være for alle og det 
arbeides hardt for at alle skal få en plass i 
idretten. Døve og tunghørte har tradisjo-
nelt sett vært godt representert i idretten, 
spesielt gjennom døveidrettslagene. Slik 
idretten er organisert i dag, med inte-
grerte tilbud i særforbundene, faller dø-
veidrettslagene litt mellom to stoler uten 
helt å #nne sin tilknytning. Dette ønsker 
Norges idrettsforbund å gjøre noe med, 
samtidig som man også må ivareta døve 
og tunghørte som er aktive i ordinære 
idrettslag. 

På seminaret var representanter fra 
døveidretten, særforbundene og Norges 
idrettsforbund samlet med et mål: Å 
stake ut kursen videre for hvordan norsk 
idrett kan få &ere døve og tunghørte til 
å #nne en plass i idretten – enten i dø-
veidrettslagene, som integrert i ordinære 
idrettslag, eller begge deler. Og ikke 
minst at de som allerede har funnet en 
plass ivaretas på en best mulig måte.

«Statistikk viser at det i dag er i overkant 
av 1100 medlemmer i døveidrettslagene, 
men hvor mange døve og tunghørte det 
totalt sett er i idrettslagene i Norge vet 
vi lite om», sier tidligere leder av døvei-
drettsutvalget, Edvard Rundhaug. Han 
mener norsk idrett må kartlegge blant 
døve og tunghørte hvordan idretten 
oppleves fra deres side, slik at idretten får 

mer kunnskap som kan brukes i arbeidet 
med å rekruttere &ere døve og tunghørte 
til idretten. Vi har i Norge i dag ca 5000 
døve og ca 700 000 mennesker med en 
form for hørselshemning.  Dette sier noe 
om potensialet, men ikke minst noe om 
at det i dag sikkert er mange med en 
hørselshemning i idretten vi vet lite om. 
Hva er deres erfaringer? Hvordan trives 
de? Finnes det god kompetanse der ute vi 
kan lære av? Det er mye vi gjerne skulle 
vist mer om», sier Rundhaug.

I forlengelsen av seminaret, ble det 
avholdt ekstraordinær generalforsamling 
i døveidrettsutvalget og for første gang 
i utvalgets 87 år lange historie ble det 
valgt en kvinne til leder. Nyvalgt leder i 
døveidrettsutvalget, Margareth Hartvedt, 
er enig med Rundhaug om at dette er et 
område utvalget vil fokusere på fremover. 
«Vi trenger en bedre kartlegging av døve 
og tunghørte i idretten. Vi i utvalget 
vil jobbe for at alle døve og tunghørte, 
ikke bare i døveidrettslagene, men også 
de som er integrert, skal vite om oss og 
bruke oss i arbeidet med å heve kom-
petansen på området og være med på å 
legge enda bedre til rette for at døve og 
tunghørte føler seg hjemme i idretten. 
Idretten gir jo så mye til oss som er med, 
og det ønsker vi at &ere skal få oppleve!».

Seminaret satte dette på dagsorden og 
man la planer for arbeidet fremover, med 

«Flere døve og tunghørte til idretten», må være parolen sier le-
der av Norges Døveidrettsutvalg (NDI), Margareth Hartvedt. 
Hun har sammen med resten av døveidrettsutvalget i Norges 
idrettsforbund arrangert døveidrettsseminar på Gardermoen 
med fokus på idrett for døve og tunghørte.

Under døveidrettsseminaret på Gardermoen ble 
Margareth Hartvedt valgt til ny leder av Norges 
Døveidrettsutvalg i Norges idrettsforbund.

kompetanse heving og rekruttering som 
prioriterte fokusområder. «I tillegg vil vi 
med hele norsk idrett i ryggen jobbe be-
dre interessepolitisk sammen med blant 
annet Norges Døveforbund i arbeidet 
med å bedre tolkeordningen internasjo-
nalt. I dag er det slik at mennesker som 
trenger å ha med seg tolk, ledsager eller 
assistenter til utlandet på fritidsreiser, til 
konkurranser og til treningsopphold, må 
betale for reise, kost og opphold for disse, 
mens NAV kun dekker lønnen. Dette er 
dyrt og hindrer mange i å reise og dette 
må vi gjøre noe med!», avslutter Hart-
vedt, som legger til at helgens seminar 
var en &ott start på arbeidet som skal 
gjøres fremover.
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Casper Vågen tok ansvaret for å løpe to etapper 
for laget sitt.

Landslagstrener Maarten Vreugdenhil, får ikke 
fortsette.

Av Petter Sørensen
Stavanger Døve-Idrettsforening (SDIF) 
deltok for første gang i klubbens his-
torie i Holmenkollstafetten som ble 
gjennomført lørdag 11.mai.  Geir Åge 
Sinnes er mannen som tok utfordringen 
i å stable et lag på beina. Imponerende 
nok klarte han å få 14 døve deltakere til 
å bli med, og en av deltakerne, Casper 
Vågen, takket ja til å løpe 2 etapper, 
slik at Stavangerguttene kunne fullføre 
stafetten. «Vårens vakreste eventyr» som 
Holmenkollstafetten kalles, ble arran-
gert for 82. gang i nydelig solskinn med 
15 grader. I år var hele 2704 lag og ca. 
40.000 deltakere påmeldt til stafetten, 
det er ny rekord.

SDIF vant klasse for funksjonshemmede 
med tiden 1.19.26, 1.54 minutter foran 
Ridderrennet 1 (blinde-laget). 8 lag del-
tok i denne klassen. Til neste års stafett 
vil SDIF utfordre de andre døveidrettsla-
gene til å delta. Det hadde vært morsomt 
med intern konkurranse for døve-lag, 
men det viktigste er at vi kommer oss ut i 
vårværet og har det gøy sammen. 

Døvefotballutvalget vil ikke forlenge tre-
neravtalen med landslagstrener Maarten 

Vreugdenhil, Trondheim. Utvalget er 
ikke fornøyd med de sportslige resultate-
ne og vil ha inn nytt trenerblod. Norge er 
påmeldt både med kvinne- og herrelag til 
Nordisk-Baltisk mesterskap i Helsingfors 
i november – mens det langsiktige målet 
er europamesterskapet i Bulgaria i 2014. 
Hvem som blir ny trener for det norske 
futsallaget er ikke kjent. 

Budapest i Ungarn skal etter planen 
være vertskap for Dea&ympics sommeren 
2013. Nå er det hele svært usikkert fordi 
også Ungarn er preget av #nanskrisen 
i verden. De ungarske myndighetene 
har tidligere gitt en økonomisk garanti 
for mesterskapet, men nå har de halvert 
summen de vil støtte Dea&ympics med 
og da er arrangørene i en krisesituasjon. 
Et forslag til løsning er at landene må 
betale en påmeldingsavgift på kr. 5.500 
per aktiv. Det kan bety store kostna-
der for et land som skal sende en stor 
tropp. Bulgaria har meldt seg interessert 
i å overta mesterskapet. De arrangerte 
vellykkete sommerleker i So#a i 1993 
og står i år som vertskap for VM både i 
bryting og volleyball. Bulgaria har derfor 
et godt arrangør rykte , men det er vel 
heller tvilsomt om de klarer å få på plass 
en #nansieringsplan på så kort varsel. 

Sommerlekene for døve samler ca, 4.000 
aktive, avholdes hvert $erde år, og har 
tradisjoner tilbake til første mesterskap i 
Paris i 1924.

For 2 år siden ble vinterlekene for døve 
avlyst i Slovakia. Da skyldes det at en av 
topp-personene i organisasjonskomiteen 
stakk av med et stort pengebeløp – og 
styret i Dea&ympic måtte ta selvkritikk 
for kvalitetssikringen av mesterskapet. 
Hvis nå mesterskapet i Ungarn også må 
avlyses vil internasjonal døveidrett slite 
med troverdigheten i lang tid fremover. 
Det blir en avklaring i juni om Dea&ym-
pics i Ungarn gjennomføres eller ikke – 
alternativt at det blir &yttet til Bulgaria.



294/2012

G.D.V.V. Martinistad arrangerte i 2009 
en turnering ved deres 30-års jubileum. 
SSC Budapest deltok, og endte som vin-
nere av herreklassen. Martinistads her-
relag har en spiller som er født i Ungarn. 
Han &yttet til Nederland som seks-åring, 
og da invitasjonen om å delta i 100-
årsturneringen kom i postkassen, var 
Martinistad ikke sene om å takke ja til å 
stille lag både i herre- og kvinneklassen. 
Dette for å hedre SSC Budapest, og for at 
András skulle få oppfylt drømmen om å 

spille futsal i hjemlandet.
Men utfordringen dukket opp da &ere av 
kvinnelagets spillere ikke kunne delta i 
det aktuelle tidsrommet. Det ble etablert 
kontakt mellom nederlenderne og norske 
Katrine Søyland. Flere jenter fra Norge 
ble spurt om å delta i turneringen for 
Martinistad. Fem norske jenter takket ja 
til å delta i turneringen og dermed få nye 
erfaringer med hjem i bagasjen.
Guro Rugseth, Caroline Wroldsen 
og Katrine Søyland fra Oslo Døves 

Tekst og bilder: Ingvild L. Skjong

Sportsklubben SSC Budapest feiret 100 års-jubileum med å av-
holde en internasjonal turnering innenfor ulike sporter som: 
innebandy, bordtennis, futsal med mer. Turneringen ble gjen-
nomført i Budapest, Ungarn, helgen 25. - 27. mai. Flere norske 
jenter spilte for et nederlandsk lag. 

Jentene og guttene til det nederlandske laget 
G.D.V.V. Martinistad i skjønn forening, inklu-
dert de fem norske jentespillerne.

Jentene til Nederland og Norge i seiersrus.

Sportsklubb - Ingvild Larsen Skjong 
Trondheim Døves Idrettslag og Johanna 
Asprusten fra Holtan Døves Sportsklubb 
forsterket dermed Martinistads lag i 
turneringen i Ungarn. Ja, de ikke bare 
forsterket, de gikk helt til topps i turne-
ringen etter kamper mot lag fra Ungarn, 
Tyskland og Østerrike. Katrine Søyland 
ble også kåret til turneringens beste kvin-
nelige futsalspiller. Dessverre #kk hun 
ikke oppleve øyeblikket med å motta po-
kalen som beste spiller, istedenfor måtte 
hun nøye seg med å få hakeslepp da en 
tekstmelding med gladnyheten tikket inn 
på mobiltelefonen hennes mens hun slap-
pet av på hotellet etter endt turnering.

I etterkant av turneringen satt alle de 
norske jentene igjen med positive inn-
trykk fra turneringen. Alle var enige om 
at det var en nyttig erfaring å delta i en 
internasjonal turnering, og knytte til seg 
nye kontakter fra andre land. Kanskje det 
derfor blir &ere turneringer fremover for 
norske spillere, men da forhåpentligvis 
med norske lag. En annen ting vi lærte: 
den norske og nederlandske mentaliteten 
er ganske lik.

Under Hyunday Grand Prix-stevne på 
Bislett satte Trude Raad ny norsk rekord 
i slegge klasse U-23 med 64,34 meter. 
Det er selvsagt også ny verdensrekord for 
døve. Et av de store målene for Trude er 
årets VM i friidrett for døve i Toronto, 
Canada, 14. – 21. juli.

Helgen 8. - 9. september er Oslo Døves 
Sportsklubb vertskap for døvemesterska-
pet i fotball. 
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Nå er sommertemperaturen på plass, og sola skinner flott. Et tips: Husk 
solkrem! 

Eksamener, tentamener og siste skoledag for flere av oss alle er nå snart 
over, og sommerferien 2012 kaller for fullt! NDFU ser frem med glede 
mot sommeren, og å få møte flere av dere igjen og nye mennesker!

Men NDFU-styret tar ikke ferie fra NDFU, tvert om! Sommerleiren for 
barn og ungdommer på Ål, 25.-30.juni, delta på HLFs verdenskongress i 

Bergen og Nordisk Ungdomsleir på Ål, 16.-22.juli.
Noe av det beste med å få delta på disse arrangementene er at vi får møte flere av våre 
medlemmer og skape gode minner sammen! Samtidig er vi også glade for å se at så mange vil 
delta som frivillige på våre arrangementer også i sommerferien, og vi ønsker å sende en stor 
takk til alle de som stiller opp!

 NDFU vil med dette ønske alle en flott sommerferie med grilling, bading, sol og nye minner! $

Leder:
Ingvild Skjong
Larsen

Redaktør:
NDFU styret

Layout:
Tor Fiksen

Hei kjære lesere!

Jannicke og Ingvild representerte NDFU på DNUR-møtet 12.-15.april på Færøyene.
Alle land i Norden er med i DNUR(Dövas Nordiska Ungdomsråd), og hvert land har to 
representanter.

Rådet gjennomførte møter over to dager, og gjennomgikk ulike saker. Noe av det som skjer 
under møtet er at hvert land gir en rapport over den siste tids hendelser og nyheter i landet 
rundt ungdommene. Norge orienterte om Vinterlekene som ble arrangert i mars måned, og 
sommerens leire. Danmark orienterte spesielt om Nordisk Juniorleir som blir arrangert i juli 
måned, i Kolding. Noe av det viktigste med slike møter er å få kjennskap til de andre landenes 
metoder for å gjennomføre ulike saker/aktiviteter, og eventuelt lære noe nytt. DNUR har også 
arbeidsgrupper, hvor både Jannicke og Ingvild er med i. Jannicke er med i førerkort-gruppen, 
mens Ingvild er med i Nordisk Universitet-gruppen. Det er også en tredje arbeidsgruppe, som 
jobber med tolking og utveksling. Arbeidsgruppene for førerkort og tolking/utveksling fikk 
fullført prosessen med å lage brev som blir sendt til ulike etater i alle landene i Norden. DNUR 
ønsker at førerkortrettighetene skal være like i alle land, og hvis noen døve ønsker å studere i et 
annet land som ligger i Norden, skal det være like rettigheter knyttet til hvem som har ansvaret 
for det økonomiske rundt tolkingen.
Brevene legges ut i sin helhet på DNURs hjemmeside, www.dnur.org, og på NDFUs, www.ndfu.
no, så hvis noen er interesserte så kan de lese brevene der.

Under oppholdet på Færøyene fikk også DNUR delta på feiringen av Færøyenes Døveforbunds 
40-års dag sammen med DNR(Dövas Nordiska Råd) hvor Hanne Kvitvær og Bjørn A.Kristiansen 
deltok på vegne av NDF. Kvelden var flott, med taler og gaveoverrekkelser.

Neste DNUR-møte vil finne sted på Grønland i månedskiftet august/september.

DNUR-møte, Tórshavn, 

Færøyene
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Årsmøte i Sverige
Petter Noddeland og Jannicke Kvitvær representerte NDFU 
under årsmøtet til Sveriges Døves Ungdomsforbund, 20. - 
22. april, P. Noddeland representerte på vegne av NDFUs 
valgkomité og J. Kvitvær på vegne av NDFU-styret. Målet med 
slike representasjoner er å få med seg hva som skjer i andre 
land, se hvordan andre ungdomsforbund gjennomfører deres 
årsmøte og sist men ikke minst, erfaringsutveksling.

Her fikk vi være med den svenske ungdomsorganisasjonen 
under hele årsmøtehelgen, vi fikk blant annet bli kjent med 
ungdommer som representerte deres ungdomsklubbstyre 
rundt omkring i hele Sverige, samt fikk vi et innsyn i hvordan 
deres valgprosess av nytt nasjonalstyre foregår. Erfaringer 
som vi har fått ut av denne helgen er noe som NDFU vil ta 
med videre til våre fremtidige valgmøter. For mer informasjon 
om Ungdomsforbundet i Sverige, besøk deres hjemmeside – 
www.s-d-u.se

EUDY generalforsamling i Sarajevo, Bosnia
European Union of the Deaf Youth skal ha sin årlige 
generalforsamling i Sarajevo, den 13.-14. Juli. Tor Fiksen fra 
NDFU-styret skal representere Norge sammen med Petter 
Noddeland. For mer informasjon om EUDY, besøk deres 
hjemmeside - www.eudy.info

WFDYS møte i Nairobi, Kenya 
World Federation of the Deaf Youth Section skal ha styremøte i 
Kenya den 11. – 19. Juni, norske Jannicke Kvitvær som er med 
i styret skal delta på dette møtet. For mer informasjon om 
WFDYS, besøk deres hjemmeside - www.wfdys.org

Verdenskongress for tunghørte i Bergen
IFHOH Wold Congress 2012 - ”A better Quality of life” –  
avholdes i Bergen 26. til 28. juni 2012, etter at HLF og Norge 
vant avstemmingen for valg av sted. Flere representanter 
fra NDFU skal delta og dette er en flott mulighet for å møte 
hørselshemmede og fagpersoner fra hele verden og få en 
flott inspirasjon for det videre arbeidet som taes opp under 
kongressen. Det vil være blant annet over 50 spennende 
foredrag som omhandler skole, jobb, fritid, kulturliv og 
pensjonisttilværelse. Det vil også være foredrag om 
lovgivning og hvordan den påvirker tilgjengeligheten for 
hørselshemmede i vårt samfunn.

Program, påmeldingsskjema, oversikt over de ulike komiteene 
og annen relevant informasjon kan du finne på kongressens 
hjemmeside www.ifhoh2012.no. Påmeldingsfrist er 10 juni. Vi 
håper å se deg der.

Nyheter og kommende arrangementer fra lokallag
I disse dager går Bergen Døves Ungdomsklubb (BDUK) i 
samarbeid med Døves Ungdomsklubb Bergen (DUB) som 
tilhører Døves Menighet, Bergen.  Flotte ungdommer bretter 
opp ermene sine og pusser opp gamle SFO til et spennende 
møteplass. I tillegg blir det en ungdomsleir i Ørje 7. – 8. august, 
i samarbeid med andre døvekirker i landet.  Ønsker du mer 
informasjon om dette kan du søke opp ”Døves Ungdomklubb 
Bergen, DUB” på Facebook.

Ungdomsklubben PAFF i Oslo har hatt arrangementer som 
har vært vellykket. Sosial kveld med spill på døveforeningen 
med servering av mat, kinokveld, bowling og pizza, 
paintball m.m. Sjekk ut PAFF´s Facebook-side ved å søke på 
”ungdomsklubben PAFF” og meld deg på om du bor i Oslo og 
er mellom 16- 26 år. Her får dere møtt gamle og nye kjente, og 
skape gode tider med flotte minner.

Stavanger Døves Ungdomsklubb (SDUK) har også pusset opp 
sitt lokale, Lillesalen i Døves Hus og har blant annet vært på 
havrafting 19. mai. Kommende arrangementer før sommerferien 
starter for alvor blir en tur til Kristiansand og Dyreparken den 
8. – 10. juni. Besøk gjerne deres nettside: www.sduk.no og ikke 
minst deres Facebook-gruppe hvor du blir oppdatert jevnlig 
(søkeord: ”Stavanger Døves Ungdomsklubb”). Alle fra 13 til 30 
år er hjertelig velkomne.

Trondheim Døves Ungdomsklubb (TDUK) har som oftest åpent 
onsdager for alle fra 16 - 25 år, og hadde årsmøte i mars hvor 
det nå sitter tre i styret: Heidi Seem AasBø (leder), Justin Alfred 
Hol og Henrik Andersen. TDUK har sommeravslutning den 6. 
juni hvor det blir mye lek og morro. Bli gjerne oppdatert på 
deres Facebook-gruppe.

Ikke glem å sjekke ut ungdomsleiren i Ørje 7.-8. august!

Talenterkonkurranse for døve barn og ungdommer
Alle fra 7 år til 30 år ønskes velkommen til en 
talentkonkurranse i regi av NDFU under Døves 
Kulturdager 2012. Konkurransen vil finne sted i 
Multisalen i Kilden teater- og konserthus lørdag 
15.september fra klokken10-12.30.

For mer informasjon, sjekk på www.ndfu.no eller vårt 
side på facebook. 

NYTT FRA NDFU



Jack og 
Bønnestengelen
Premiere 17.oktober
Turné til 30.11

Teatret har også disse forestillingene i høst:

Egner zoo  15.09
Døves kulturdager

3 Men show  16.11
Turné til 2.12

Teater manu 
ønsker alle 
en God sommer

B-BLAD

Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO


