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3 av 4 døveskoler skal nedlegges, og #ere døve og 
hørselshemmede barn skal integreres i hjemme-
skoler. Spørsmål om alternative skoletilbud duk-
ker opp, og er enda ikke blitt besvart. Hvordan vil 
det gå med barna i fremtiden?
Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) har 
vist stor forståelse for situasjonen og har spurt 
kunnskapsministeren om hvilken strategi som er 
tenkt for å imøtekomme døve og hørselshemmede 
barns rett til opplæring i og på tegnspråk, og 
hvordan man skal få til en kom-
petanseheving i tegnspråk hos 
lærerne. Svaret fra ministeren 
viser at det er mangel på kunn-
skap og forståelse hos politikere 
for barnas behov.

Norsk tegnspråk er en selvfølge-
lig del av døve og hørselshem-
mede barns oppvekst. Opplæringsloven gir barna 
rett til undervisning i og på tegnspråk. NDFs 
foreldre- og oppvekstutvalg jobber svært aktivt for 
å følge opp dette. 
Kompetanseheving blant lærere og assistenter er 
høyt prioritert. Utdanningsnivået bør være på 
minst 60 studiepoeng i norsk tegnspråk. Det bør 
opprettes et nasjonalt fagråd for utdanningen, 
noe som også vil være med på å heve tegnspråkets 
status.

Både deltids- og kortidselever bør komme til et 
eksisterende tegnspråklig skolemiljø når de møtes. 
Da gis barna mulighet til språkbad. 
NDF har også foreslått at norsk tegnspråk blir 
valgfag for hørende elever fra neste skoleår. Tan-
ken bak er at hørende elever på ungdomstrinnet 
får mulighet til å lære norsk tegnspråk på skoler 

som har en eller #ere døve og hørselshemmede 
elever. Dette kan forebygge isolasjon av den døve 
eller hørselshemmede eleven i skolemiljøet.
Kunnskap er svært viktig, også for foreldre. 
Det får de blant annet gjennom «Se mitt språk», 
40 ukers opplæringspakken i tegnspråk. Men hva 
med søsken? Søskenrelasjoner er svært viktig. 
De blir fort glemt, og må gis samme mulighet som 
foreldre til å delta i tegnspråkopplæringen.
Dersom hjemmeskoler og alternative opplærings-

tilbud ikke blir optimalt, og barna 
ikke får et godt skolemiljø – vil NDF 
ta en omkamp mot nedleggelsen av de 
tre statlige skoler for døve og hørsels-
hemmede. 

NDFs foreldre- og oppvekstutvalg 
består av både hørende og døve, med 
fagkompetanse og foreldreerfaring. 

Utvalget arbeider nå blant annet med å utgi en 
informasjonsbrosjyre til nye foreldre. Det lages en 
undersøkelse om døve og hørselshemmedes barns 
skolesituasjon med mål om å komme fram til det 
ideelle skoletilbudet for barna. Det forberedes også 
et større foreldreseminar i april neste år. 

Møter du, som døv, et døvt eller hørselshemmet 
barn vil vi oppfordre deg til å bli kjent med barn 
og foreldre. Fortell om NDF og hva foreldre- og 
oppvekstutvalget jobber med. Kommer foreldre på 
besøk til døveforeningen så ønsk dem velkommen 
og inkluder dem inn i miljøet.

Vi ønsker alle det beste for hørselshemmede og 
døve barn. En god skole er helt grunnleggende 
for barnas fremtid. Derfor er skolespørsmålene så 
viktige arbeidsområder for NDF.

Både deltids- og 
kortidselever bør 
komme til et eksis-
terende tegnspråk-
lig skolemiljø når 
de møtes
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- Fordi vi har underskudd på driften. Det skyldes blant annet 
at barnehageloven er endret slik at vi ikke lenger får tilskudd 
fra Ål kommune til barnehagedriften. Der taper vi kr. 800.000 
i årlige tilskudd. I en periode mistet vi også lønnstilskuddet til 
tegnspråktolkene, dette kostet oss dyrt, men er nå ryddet opp 
i. Vi sliter også med å få inn penger fra Nav som betaling for 
de ulike tilpasningskursene. Mange Nav-kontorer betaler også 
svært seint slik at vi får problemer med likviditeten.

- Hvordan valgte dere ut de som ble sagt opp?
- Vi foretok en behovsanalyse for de forskjellige avdelingene, 
altså barnehagen, skolehuset, kursavdelingen, folkehøyskole-
delen, kjøkken, vaktmestre og administrasjon. Vi er mange 
ansatte og har en årsomsetning på over 30 millioner kroner. 
Det er vondt å si opp folk, men nødvendig for å redde skolen. 
Vi har uker med lav kursaktivitet, da trenger vi ikke så mange 
ansatte i barnehagen og skolehuset for eksempel. 

Da vi var på besøk klarte rektor å samle noen av sine nærmeste administrative medarbeidere, her har hun i ryggen fra venstre Sissel Thon – kursko-
ordinator, Liv Frøseth - regnskapsfører,  Nora Edwardsen Mosand – personalsjef, Ann-Kristin Malmquist – leder kursavdeling, Gry Løkstad – tolk/
kurskoordinator. 

Hva skjer? Berglind Stefansdottir har snart vært rektor på Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve i tre år. Etter hvetebrødsdagene som nybakt rektor har virkeligheten innhentet islendingen. 
I sommer måtte hun si opp seks av de ansatte, hvorfor?
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Vi sparer lønnsutgifter ved at vi heller tar inn frilansere når det 
er behov.

- Er det stor søkning til skolen og kurssenteret?
- Når det gjelder antall kurs er det en stadig økning. Vi har 
fullt hus og merker ingenting til at foreldre til hørselshemmede 
barn velger bort opplæringspakken i tegnspråk. Det nye er at vi 
har egne kursuker for skoleklasser som har en hørselshemmet 
elev inkludert, såkalte språkkurs der medelever og lærere lærer 
tegnspråk. På samme måte har vi egne nettverkskurs for familie 
og venner rundt døve. Også kursene for døve foreldre samler 
fulle hus.

- Hva med folkehøyskoleelever?
- Vi har plass til 45 elever hvert år. I år har vi bare 26 elever, der 
12 er hørende. Vi jobber derfor for å bedre markedsføringen 
overfor elevgruppen. Vi ønsker oss et tettere samarbeid med 
NDFU, slik at vi sammen kan se på mulighetene for ungdoms-
gruppen. Vi jobber også for at elevene som lærer tegnspråk 
skal få formell kompetanse for utdanningen, at de skal gis 10 
studiepoeng. Dette kan blant annet friste #ere som har tenkt 
å ta tolkeutdanning, slik at de i løpet av ett år hos oss får et 
mye bedre språkgrunnlag enn mange tolkestudenter har når de 
starter studier på høgskolene. 

- Hva med skolens internasjonale engasjement?
- Jeg prøver å bruke det kontaktnettet jeg har internasjonalt, 
jeg er fremdeles styreleder i EUD. Neste år skal folkehøyskolen 
arrangere en måneds sommerkurs for døve ungdommer fra hele 
Europa. Vi har søkt om EU-midler til dette.

- Hvor går årets skoletur?
- I år prøver vi noe nytt, det betyr at elevene på bistandslinjen 
drar til Tanzania, elevene på ekstremsportlinjen reiser til Tyrkia 
der mulighetene for vannsport er gode, mens språklinjene tar 
turen til USA for blant annet å besøke Gallaudet universitet 
som vi samarbeider med.  

- Når får skolen og kurssenteret et tegnspråkvennlig amfi?
- Vi ønsker oss både et am" og en felles stue til gode sosiale 
samvær, men dette styres av pengene som alt annet. Am"et kan 
bygges i det gamle studioet til Døves Media.

- Det er også planer for uteområdene?
-  Vi drømmer også om å ruste opp svømmebassenget, kanskje 
med boblebad og andre bekvemmeligheter. Vi har planer for å 
gjøre hele uteområdet mer tilgjengelig. Om vinteren med ski- 
og akebakker og kanskje egen skøytebane. Om sommeren med 
tursti ned til elva som renner gjennom skolens store eiendom 
på 200 mål, der kan man prøve "skelykken. Vi ønsker en god 
ballbane, "nere grøntområder med parker og benker osv. Alle 
planene er klare, men ikke "nansieringen. Vi har samtaler med 
kommunen og vil prøve å få tak i spillemidler.

- Hvordan kan en typisk europeer trives i "ellbygda Ål?
- Det er kortere vei fra Ål til Europa enn fra Island til Europa, 
så jeg ser ikke det som noe stort problem. Når jeg har vært ute 
og reist er det så deilig å komme tilbake til Ål og arbeidet her. 
Jeg er ikke typen som trenger å løpe på byen, jeg trives i mitt 
eget selskap de kveldene jeg er hjemme og kan slappe av. 

Det er valgfag på timeplanen mens vi er på besøk, døve og hørende elever 
går sammen i klassene.

Rektor Berglind Stefansdottir utenfor det gamle mediahuset, der skolens 
administrasjon nå holder til og der det er planer om å bygge et amfi i det 
tidligere studioet.

Gymnastikksalen og svømmebassenget ligger høy og fritt over Ål-bygda.
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Et besøk på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve gir mulig-
het til så mange samtaler og intervjuer. Ansatte, elever og 
kursdeltakere utgjør en fargerik gjeng. Vi slo av en prat med en 
av de fem kokkene på kjøkkenet: Rolf Inge Otterdal. Selveste 
oreomesteren!

- Oreomester? 
- Jeg vant konkurransen i Oslo og ble nummer to i hele Norge, 
forteller Rolf som opprinnelig kommer fra Ålesund, men som 
nå er kokkelærling på Ål.

- Oreo hva?
- Oreo er en kjeks bestående av to runde sjokoladekjeks presset 
sammen med søt, hvit fyllmasse i midten, forklarer Rolf som er 
utdannet med fagbrev både som baker og konditor og som nå 
jakter på fagbrev også som kokk – og hvorfor det, lurer vi på?
- Jo bredere utdanning jeg har, jo lettere er det å søke arbeid. 

Tarja R. Wroldsen er en av skolens mange dyktige lærere, her sammen 
med verdens greieste gutter. Lærer Elinor Rønning underviser en elev i bilderedigering.

Jeg har jobbet i "re år i Ålesund som baker og konditor, men 
målet mitt er å kunne gi et total matopplevelse både med mid-
dag, bakervarer og desserter. Det er kunnskap som kreves hvis 
jeg for eksempel skal lage mat til bryllupsfester. Derfor trenger 
jeg fagbrev som kokk også. Kanskje jeg med tiden kan starte 
mitt eget "rma. 

Rolf er 25 år. Han var elev på næringsmiddelfag på videregå-
ende skole som gir grunnleggende kunnskaper innenfor slakter, 
kokk, servitør og baker. Så ble det ett års spesialisering som 
baker, før to års læretid i bakeriet i Ålesund.
- Jeg er nok arvelig belastet. Min far var kokk og har vært et 
forbilde for meg. Jeg begynte å stelle på kjøkkenet allerede 3 – 4 
år gammel. På kjøkkenet på Ål har jeg kokken Knut Wang som 
min mentor. Jeg trives godt på arbeidsplassen. Som kokk er det 
viktig for meg å gi folk matglede. Det spises for mye ferdigmat 
i dag, vi bør lage maten fra bunnen av for å unngå dårlig smak 
og kunstige tilsetningssto&er.

Rolf Inge Otterdal frister oss med andre kaker enn oreo og er sammen med 
sine kokkekollegaer Argjend Shehu til høyre og kjøkkensjef Geir Sætre 
i midten. De to andre kokkene Knut Wang og Roy Tore Blomli hadde 
frivakt da vi var på besøk.

Lærer Morten Lundahl til høyre underviser i kommunikasjon og ledsager-
teknikk for døvblinde.
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KAISU KORHONEN, Finland, født 19. 
desember 1927, døde 17. juli. Korho-
nen var i mer enn 30 år styremedlem i 
Finlands Døveforbund, og forbundsleder 
i årene 1992 – 1996. Hun representerte 
Finland ved en rekke internasjonale mø-
ter og mange her i landet minnes henne 
med varme og glede.

JAN ANDERS JOHANSEN, Oslo, født 
12. november 1931, døde 16. oktober.

ASTRID HELGA GJØDTBLAD, Oslo, 
fyller 85 år 21. november.

EDVARDA KLOVNING, Selbu, blir 80 
år 30. november.

KJELL SOLHAUG, Mosjøen, blir 75 år 
26.november.

INGEBJØRG KLEIVERUD, Dram-
men, blir 75 år 15. desember.

LILLIAN ERMESJØ, Oslo, blir 75 år 
16. desember.

TRYGVE ANDERSEN, Trondheim, 
blir 70 år 20. november.

GUNN-KARI VASSBOTTEN, Stavern, 
blir 70 år 7. desember.

TURID TROLLÅS, Revetal, fylte 60 år 
2. november.

TORUN WALE, Tromsø, blir 60 år 20. 
november.

HELGE HERLAND, Bergen, blir 60 år 
26. november.

SANDRA HELEN STRØM, Oslo, fylte 
50 år 9. november.

OLAV DAHL, Bergen, blir 50 år 15. 
november.

ANETT CHRISTOFFERSEN, Bergen, 
blir 50 år 21. november.

ENNY-KARIN VINDHEIM, Kristian-
sand, blir 50 år 12. desember.

JØRGEN BJERG, Larvik, blir 75 år 
4. desember.

Hurra og gratulerer med 5 årsdagen 29. 
november. Wow, du er stor gutt, tø&, 
morsom og du smiler alltid. Vi er veldig 
glade i deg! Varme klemmer fra mamma 
Aljona og dine to brødre Antonius og 
Amadeus.

Gratulerer masse med 6 års dagen, Anny 
Helen som var den 10.oktober. Du er 
allerede #ink til å lese og skrive. Gra-
tulerer mye til Alfred som blir 4 år den 
21.november. Du er modig som sykler i 
de bratteste bakker! Mange Klemmer fra 
mamma og pappa Rørstad Løyning.

Vil du gi en gave til NDF og støtte for-
bundet sitt viktige arbeid til beste for alle 
døve og hørselshemmede, så er gavekon-
toen 8200.06.08072

Husk å melde om #ytting til medlem@
doveforbundet.no eller til Norges Døve-
forbund, Grensen 9, 0159 Oslo.

utkommer 8 ganger i året. Bladet skal 
være i postkassene den 15. i månedene 
februar, mars, april, juni, september, 
oktober, november og desember.
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Jeg heter Amalie og er 14 år. Jeg er en CODA, og det er jeg stolt av. 

Hva er en CODA? Jo, det betyr «children of deaf adults» eller på 

norsk: barn av døve foreldre. Jeg har altså vokst opp med mamma 

og pappa som er døve og som kommuniserer med meg på tegnspråk. 

Derfor har jeg fra jeg var liten vært vant til både å snakke norsk og 

tegnspråk. Jeg har også to yngre brødre.

Den første opplevelsen var å være på CODA leir på Ål. Der 
"kk jeg være med andre CODAer i 5 dager. Det var andre gang 
jeg var med. På disse leirene har jeg fått mange venner.  Det er 
godt å være med andre CODAer. Vi forstår hverandre veldig 
godt på #ere områder. Vi har også mange felles vaner som å 
måtte ha øyekontakt, bruke kroppsspråk og ofte er vi mer fysis-
ke. Vi kan foreksempel slå andre på skulderen for å få kontakt. 
Jeg synes det er veldig gøy å være på leir med andre ungdommer 
som er lik meg eller som har samme bakgrunn som meg. 

Det er den andre opplevelsen jeg vil fortelle mest om nå. Fordi 
pappa er født døv, begynte bestemor (Ingrid Dehli) og bestefar 
(Gunnar Dehli) å jobbe med døve. Bestefar arbeider nå i Deaf 
Ministries International, DMI Norge. DMI har det meste 
arbeidet sitt i Afrika og Asia. Derfor reiser bestefar mye. I som-
mer skulle bestemor og jeg reise sammen med ham til Kenya i 
Afrika. Der skulle DMI ha en leir for døve ungdommer fra #ere 
døveskoler Kenya. 

På #yet nedover var jeg litt spent på hvordan det så ut i Afrika. 
Jeg lurte også veldig på hvordan dagene med døve i en fremmed 
kultur ville bli. Ville de forstå meg hvis jeg bare brukte norsk 
tegnspråk, pluss kroppsspråk, miming og peking?
Vi ble hentet av Josephat på #yplassen. Josephat er døv og er 
hovedansvarlig for DMI sitt arbeid i Kenya. Han kjørte oss til 
hotellet som vi skulle sove på. På vei til hotellet så vi mye fat-
tigdom. 

Neste dag dro vi til leiren. Den var på en av døveskolene i 
Kenya som ligger på et lite sted: Gede ved byen Malindi. Da 

vi kom til leiren, ble vi tatt godt imot og vist rundt på skolen. 
Det var ganske annerledes enn hva jeg er vant til fra Norge. Det 
var 3 sovesaler, en til jentene og damene, en til guttene og en 
til de mannlige lærerne.  Rommene eller salene var store. Det 
var køyesenger som lå tett ved siden av hverandre og i stedet 
for laken så brukte de tjukk plastikk rundt madrassene. Det de 
hadde med seg, et teppe og noen klær, lå i sengene.  
Skolen hadde et lite kjøkken i et skur ute. Der lagde de all ma-
ten over et bål. De vasket opp tallerkene og koppene ute med 
kaldt vann. De drakk vann fra springen også, men vi drakk 
vann fra #asker. Doene var det som var mest uvant for meg. 
Her i Norge hender det at jeg synes at noen doer på en kafé el-
ler bensinstasjon, er litt ekle fordi det er skittent. Men her gruet 
jeg meg til å gå på do, særlig i starten, fordi utedoen hadde dør 
med ødelagt lås, det var mye insekter og selve doen var bare en 
liten skål i bakken med et hull i. 

Jeg sammenlignet med CODA leiren jeg hadde vært på 
tidligere i sommer hvor vi bare var 2-4 sammen på et rom, og 
hvor vi hadde laken og dyner som var helt rene. På Ål spiste vi 
i en stor kantine. Begge steder var det noen som lagde mat til 
oss, men maten var forskjellig. En av reglene på leiren i Kenya 
var: «Don’t eat too much».  Men ungdommene på leir i Kenya, 
virket like glade for å være på den leiren som jeg er for å være på 
CODA leir. Det er nok bare det at vi er vant til forskjellige ting. 
Jeg ble jo også mer vant til deres forhold etter et par dager. 
Etter vi hadde sett skolen og hvor de sov, gikk vi inn i det rom-
met hvor de hadde alle samlingene sine.  Der presenterte først 
de døve ungdommene som hadde meldt seg på leiren, seg selv. 
De som kom fra samme sted gikk fram og presenterte seg en 
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 etter en. De både bokstaverte navnene sine og viste navneteg-
net. Bokstavering var lett for meg å oppfatte. Det var ungdom-
mer fra 13 forskjellige døveskoler i Kenya der. Vi måtte også 
fram og presentere oss. Etterpå sang noen av ungdommene på 
tegnspråk og noen danset. Jeg syntes det var veldig tøft å se på 
at de sang på tegnspråk. De startet med å klappe rytmen og så 
fortsatte de med å tegne i samme rytme. Alle ble med og prøvde 
å lære seg sangene. Dette var en kristen leir, derfor var det også 
noen som fortalte om Gud og Jesus. 

Etter samlingen "kk vi lunsj. Vi spiste på samme rom som 
det hadde vært samling. Vi som var gjester "kk et eget bord å 
spise ved og skje til å spise med. De andre satte bare tallerkenen 
i fanget og spiste med hendene. De spiste mye ugali. Det er en 
slags maispudding.

Jeg skrev tidligere at jeg var spent på om de ville forstå meg og 
jeg dem. I starten bokstaverte jeg engelske ord, pekte på ting 
og mimet når jeg snakket med de døve ungdommene på leiren. 
Døve i Kenya lærer å lese og skrive engelsk. Derfor fungerte 
det greit å bokstavere. Jeg bokstaverte et ord og så viste de meg 
tegnet for ordet etterpå. Slik lærte jeg veldig mye tegn. Et par 
som var veldig opptatt av at jeg skulle lære meg deres tegn-
språk, kom med penn og papir og skrev ned en liste med ord 
og setninger og viste meg tegnene for det etterpå. Dagen etter 
kontrollerte de at jeg ikke hadde glemt. Vi hadde også en tolk 
som oversatte til engelsk når de sang, hadde små skuespill eller 
fortalte. Så da lærte jeg litt av først å se på dem når de sa noe 
på tegnspråk og etterpå "kk høre hva det betydde av tolken. Så 
når vi kommuniserte sammen, brukte vi mest deres tegnspråk, 
bokstaverte, mimet og brukte kroppsspråk. 

Vi var på leiren hver dag i "re dager og jeg ble bedre og bedre 
kjent med ungdommene.  Etter hvert som jeg ble mer modig 
til å snakke med dem, ble jeg fort venn med noen av dem.  Jeg 
synes de var morsomme å være sammen med. På samlingene 
var de modige til å spørre, svare på spørsmål og stå foran alle de 
andre å fortelle, vise drama og synge. 
En dag var det ni fra leiren som hadde bestemt seg for å bli 
døpt. Leiren var bare noen kilometer fra Det indiske hav og alle 
ungdommene dro ned til stranda like ved det hotellet der vi 
bodde. Jeg syntes det var rart, men mange av dem hadde aldri 
sett havet før og heller aldri vært på en strand før.  Etter dåpen, 
"kk alle  bade. De hadde ikke badetøy. Derfor badet de i 
klærne sine: jentene badet med t-skjorte og guttene med shorts. 
De var først litt skeptiske til vannet, men etter hvert elsket de å 
plaske og leke i vannet og i sanden. Når de kjente på den myke, 
hvite sanden ble de helt ville og smurte seg inn med den. Det 
var kjempe gøy å se hvor glade de var og hvor mye de elsket å 
bade.  Bestefar og jeg begynte å #yte på ryggen, svømme og stå 
på hendene i vannet. Da ville de også prøve, men de skjønte 
ikke hvordan vi kunne klare det. De øvde og øvde på å #yte 
på ryggen. Noen få gutter kunne svømme. Sammen med dem, 
svømte jeg ut til en koralløy. 

Det var spennende og lærerikt for meg å være med på denne 
leiren. Jeg har opplevd to forskjellige miljøer i Kenya: Et typisk 
turistmiljø ved stranden hvor hotellene lå. Men jeg "kk også 
oppleve hvordan døve barn og ungdommer lever på døvesko-
lene. Det var et mer fattig miljø. Jeg hadde det bra i begge disse 
miljøene. Jeg kommer til å savne de jeg ble kjent med på leiren, 
og jeg håper jeg får mulighet til å besøke Kenya igjen senere.
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55 representanter fra de #este foreningene 
deltok, men som vanlig var det foren-
ingen i Bergen som var den mest aktive 
med innspill og forslag. Rune Anda, 
Bergen Døvesenter, ville vite om NDF 
hadde planer for fortsatt bistandsarbeid? 
Han deltok selv ved åpningen av Døves 
Hus på Madagaskar i sommer. Døvefor-
bundet i landet vil foreløpig ikke klare 
sitt arbeid uten økonomiske tilskudd 
utenfra, de trenger ca. kr. 50.000 årlig 
til driften av forbundet og huset. Dette 
har Bergen Døvesenter påtatt seg å klare 
gjennom innsamling og frivillige gaver. 
Forbundsleder Hanne B. Kvitvær svarte 
at NDF ikke har kunnskap og ressurser 
i administrasjonen som kan jobbe med 
bistandsarbeid. NDF har derfor ikke søkt 
om nye prosjekter fra Atlas og Norad. 
Tore Alfredsen, Hallingdal Døvefore-
ning, informerte om at Ål folkehøyskole 
har startet egen bistandslinje som i vinter 
vil besøke både Tanzania og Zanzibar.

Gunnar Hansen, Bergen Døvesenter, tok 
opp spørsmålet om døveforeningene kan 
søke via NDF om penger til likemanns-
midler, driftstilskudd og velferdstiltak. 

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
orienterte om at NDF i år har fått kr. 
600.000 til likemannsarbeid og har prio-
ritert tiltak for seniorer og arbeidsliv. I 
tillegg har noen foreninger fått midler til 
å drive besøksvirksomhet. NDF åpner for 
at foreningene kan komme med innspill 
til NDF om tiltak det skal søkes om for 
neste år, fristen er 1. november, sa han. 

Forbundslederen supplerte med å fortelle 
at tidligere kunne foreningene søke om 
midler fra Fylkeslegen, så ble ordningen 
endret til at NDF skulle få denne potten 
og foreningen skulle søke til NDF om 
«trivselsmidler». Men det som skjedde var 
at NDF ikke "kk noen økning i tilskud-
det. Samtidig har driftstilskuddet til 
organisasjonen blitt mindre for hvert år, 
fordi stadig #ere organisasjoner kjem-
per om det samme tilskuddet. Derfor 
er det urealistisk at forbundet kan dele 
statstilskuddet med foreningene, fastslo 
Berge. Hansen oppfordret da NDF til 
å arrangere kurs i hvor foreningene kan 
søke midler til drift og andre aktiviteter. 
Han kalte det «lønnsomt kurs».  

Bergen Døvesenter ved Rune Anda var 
på banen igjen med forslag til innspill 
til programmene for de politiske parti-

ene. Foreningen hadde syv forslag for å 
bedre døves tilgjengelighet til samfunnet. 
Sissel Gjøen, interessepolitisk rådgiver i 
NDF, roste tiltaket og fortalte at NDF 
allerede hadde sendt innspill til #ere 
partiprogrammer om hvordan døves si-
tuasjon kan bedres i samfunnet. Bjørn A. 
Kristiansen understreket at det er viktig 
å ha felles forståelse og felles budskap 
lokalt og sentralt. Foreningene må gjerne 
invitere politikere og ha debatt lokalt, 
den personlige kontakten skal ikke un-
dervurderes. NDF kan også arrangere et 
interessepolitisk seminar for foreningene 
for å bli bedre i argumentasjon og skape 
en felles plattform. 

Drammen Døveforening ved May Britt 
Nyløkken satt fokus på situasjonen for 
eldre og hva som "nnes av tilbud til de 
som trenger sykehjemsplass. Nyløkken 
er bekymret for at tilbudet til døve og 
døvblinde overføres til den enkelte kom-
mune og at døve dermed blir overlatt til 
en språkisolert tilværelse. Døve som har 
rett til sykehjemsplass, må få dette på 
et sykehjem med tegnspråkmiljø om de 
ønsker det, sa hun.

Norges Døveforbund er heldig som eier sin egen folkehøyskole og kurssenter på Ål.

I forrige blad hadde vi første del av omtalen fra NDFs landsråd på Ål 5. – 7. oktober, her 
følger den siste delen. Du får blant annet vite at NDF styrer mot et driftsunderskudd i år på ca. 
kr. 600.000.
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Toralf Ringsø, NDFs seniorutvalg: 
Vi i NDF bruker ikke begrepet eldre, vi 
snakker om seniorer. Vi ønsker en god se-
niorpolitikk for døve. Vi savner oversikt 
over døve seniorers livssituasjon, og håper 
et prosjekt kan belyse dette. Drammen 
Døveforening må bli tydelig på hva de 
ønsker, så kan NDF sammen med døve-
foreningen kontakte politikerne.

Vidar Sæle, Oslo Døveforening: Oslo 
kommune har opprettet sykehjem med 
egen avdeling for eldre døve. På Sankt-
hanshjemmet er det ni reserverte plasser 
for døve. I dag er seks av disse plassene 
i bruk og vi håper de siste plassene kan 
tilbys korttidsopphold istedenfor å gi 
plassene til hørende. Oslo tilbyr også 
hjemmehjelp, men ikke hjemmesyke-
pleie. På Kampen bygges det «Omsorg 
pluss leiligheter» hvor det er mulig å 
reservere 20 plasser for døve seniorer. På 
spørsmål om eldre døve i Oslo vil bo på 
ett sted i omsorgsboliger svarte Sæle at 
det har vært en undersøkelse om dette 
tidligere, men med svært dårlig respons. 
Signaler fra #ere eldre den siste tiden 
viser at #ere ønsker å bo nær andre døve i 
selvstendige enheter, men med tilgang på 
noe assistanse.

Toralf Ringsø: NDF vil ha lovfestet eldre 
døves rett til omsorg i tegnspråkmiljø.

Hedvig Sinnes, forbundsstyret: Sta-
vanger kommune har planlagt egne 
sykehjemsplasser for døve fra 2018 i 
tilknytning til døvesenteret. Vi kan få en 
midlertidig i løsning i Sandnes kommu-
ne, dette som et interkommunalt tilbud.

Bjørn Stensvoll, forbundsstyret: NDF 
skal søke om prosjektpenger for å kart-
legge situasjonen for døve seniorer som 
ikke klarer seg selv. Både i storbyene og i 
distriktene er det behov for å løfte denne 
gruppen.

Romerike Døveforening ved Kåre 
Morten Helgesen var misfornøyd med 
oppdateringen på NRKs teksttvside 771. 
Det som står der er for gammelt og det 
fungerer mest som informasjonskanal 
for Teater Manu sine forestillinger. NDF 

lovet at oppdateringen av side 771 i frem-
tiden vil bli bedre.

Kåre Morten Helgesen tok også opp 
det evige problemet med å få tak i tolk 
ved behov. Sissel Gjøen orienterte om at 
NDF hele tiden jobber for å bedre situa-
sjonen. NDF har kontakt med Arbeids-
departementet og Helsedepartementet 
vedrørende både tilgang og rettigheter til 
tolker. Men lokallagene må jobbe aktivt 
i forhold til tolketjenesten selv, det er 
viktig at riktig adresse får klagene våre, 
sa hun. Og #ere kastet seg inn i menings-
utvekslingen:

Kåre Morten Helgesen: Ikke bare tol-
keformidlingen som svikter, men det er 
også mangel på fagfolk på hjelpemiddel-
sentralen som kan sørge for riktig utstyr 
og oppfølging. 

Lars Aksel Berge, Stavanger Døvesenter: 
Oslo og Akershus er de verste hjelpe-
middelsentral-fylkene, det er problemer 
overalt men disse fylkene er dårligst i 
klassen.

Hedvig Sinnes: Dette er en anledning til 
å samarbeide med andre organisasjoner 
som HLF, FFO og Handikapforbun-
det i arbeidet for å bedre forholdene på 
sentralene.

Marianne Elvegård, Døves Fylkeslag 
Troms: Det er stor svikt i tolketjenesten i 
Tromsø, vi får aldri tolk til foreldremøter.

Terje Karlsen, Romerike Døveforening 
ønsker oftere utgivelser av Døves Tids-
skrift. Hanne B. Kvitvær svarte at dette 
blir et spørsmål om ressurser, men vi har 
nå 8 blad for året – og så formidler vi in-
formasjon via teksttv, facebook og snart 
er Nye deafnet på plass.

Terje Karlsen reiste også spørsmål om 
teksttelefonen Diatext 4, som utgår om 
tre år og analog linje forsvinner. Tele-
kommunikasjon for døve er fortsatt ikke 
på linje med resten av befolkningen, 
så fortsatt er det nødvendig med tekst-
telefon for mange. Vi må jobbe for #ere 
muligheter, mente Karlsen. Sverige har 
både teksttelefon og bildetelefon i ett 
mens Telenor ikke har tillatt denne 
muligheten. NDF må kontakte Telenor 
å be de sørge for fullverdig løsning for 
telekommunikasjon for døve når analog 
linje forsvinner.

Finn Arild "ordarson, forbundsstyret, 
repliserte at det er et prinsipp at alle døve 
skal ha mulighet til å ringe til alle med 
telefon, uansett hva slags utstyr man har. 
Hvordan skal en hørende ringe til en 
døv via bildetolktjenesten? Hvor "nner 
de telefonnummer? Dette fungerer rett 
og slett ikke per i dag. Ellen Østrem 
opplyste at bildetolktjenesten utvides til 
kl. 17. Da er det viktig at vi bruker denne 
tjenesten slik at åpningstiden fortsetter å 
utvides og ikke innskrenkes, sa hun.

Tradisjonen tro var det i programmet 
avsatt tid til å ta opp ulike spørsmål 
fra foreningene. Forbundsleder Hanne 
B. Kvitvær orienterte om situasjonen i 
NDF akkurat nå. Tidligere regnskaps-
fører sluttet i vår og Tor Inge Gausnes 
er engasjert fram til jul. Det går mot et 
driftsunderskudd på ca. kr. 600.000, 
som skyldes manglende inntekter. NDF 

Inger Aase Enebakk sier det er umulig å få tolk 
til foreldremøter i Telemark.

Inger Aase Enebakk, Telemark Døvefo-
rening: Hjelpemiddelsentralen i Tele-
mark er bra, men vi har store problemer 
med å få tolk til foreldremøtene.
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har fått redusert statstilskuddet og det er 
stor svikt i bingoinntekter. Hun besvarte 
et spørsmål om oppsigelse av generalse-
kretæren har kostet ekstra, med å si at 
det bare er utbetalt lønn i henhold til 
regelverk. Satsingsområdet fremover er 
barn, unge, oppvekst og opplæring

Generalsekretær Kristiansen orienterte 
om Nye deafnet som vil ha mer tegn-
språk og som NDF håper blir klar i god 
tid før jul. Det kom innspill om at NDF 
bør ta betalt for de som leser Døves Tids-
skrift på nettet og at de som represente-
rer NDF ved ulike seminarer i inn- og 
utland kan fortelle fra arrangementene 
på deafnet.

Svein Arne Peterson, Oslo Døvefore-
ning, advarte mot å legge informasjon 
ensidig ut på facebook, mange av oss 
vil ikke bruke facebook – derfor må all 
informasjon også gis på deafnet.

Jannicke B. Kvitvær, som er ny ung-
domskonsulent i NDFU, fortalte om 
ungdomsorganisasjonens arbeid med å 
arrangere både vinterleker og sommer-
leir med økende deltakelse. De har laget 
håndbok for leirledelse. De var også verter 
for Nordisk ungdomsleir i sommer med 
114 deltakere på Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve. I Døves Nordiske Ung-
domsråd er det blant annet jobbet med 
tolkerettigheter for studenter, på tvers av 
grensene i Norden og minibuss serti"kat, 
må være samme regler i Norden. 

Bjørn A. Kristiansen fortalte at NDF i 
2012 har fått 4 millioner til ni prosjekter 
som blir gjennomført av NDFs samar-
beidspartnere. Det betyr at NDF får 10 
prosent administrasjonstilskudd, altså ca. 
kr. 400.000 for å koordinere prosjektene. 
For 2013 har NDF søkt ExtraStiftelsen 
om 27 prosjekter, og vi får vite i novem-
ber hvor mange av søknadene våre som 
får gjennomslag, sa han.

Hedvig Sinnes orienterte om hva NDF 
jobber med innenfor området skole og 
oppvekst. Tre statlige døveskoler legges 
ned i 2014, bare A.C. Møller skole fort-
setter. NDF krever derfor en styrking av 
regionale skoler for hørselshemmede, og 
større vilje til interkommunalt samarbeid 

Pauseprat mellom gode venner, fra venstre Fetsum Netserab, Vestfold – Tommy Johansen, Kristian-
sand og Tore Alfredsen, Hallingdal. Sannsynligvis diskuterer de Strømsgodsets muligheter til å ta gull.

Berthe Vangen og Knut Hølen fra Innlandet Døveforening. To av våre tillitsvalgte som gjør en 
glimrende innsats i foreningslivet.

– altså at nabokommuner samarbeider 
om å "nne gode tegnspråklige undervis-
ningsløsninger. Sinnes frykter at staten 
har for stor tro på kommunenes evne 
og vilje til å investere i slike skoletilbud. 
Hun roste foreldreopplæringen i tegn-
språk: «Se mitt språk» er et godt tilbud 
til forelde. NDF deltar i arbeidet med 
«Målbildet», som er fem års planen for 
Statpeds virksomhet. Hvordan kan man 
få kartet til å stemme med terrenget i 
fremtiden, spurte hun. Blir det deltids-
opphold for integrerte elever på skoler 
som ikke lenger har faste elever, er en av 
utfordringene i fremtiden. NDF må til 
enhver tid være vaktbikkje, følge med 
og komme med tydelige innspill på hva 
vi vil med opplæring av døve og hørsels-
hemmede i fremtiden, fremholdt Sinnes 
blant annet. På spørsmål om det var feil 
å gi opp kampen om de statlige døvesko-
lene svarte Sinnes: 

Døveskolen har gravd sin egen grav. For-
eldre vil ikke sende barna til døveskolen. 
Det er viktig for oss at barna får tilgang 
til tegnspråk og norsk så tidlig som mulig 
for å sikre en adekvat språkutvikling. 

Det kan se ut som vi får gjennomslag 
for at deltidsopphold og «Se mitt språk» 
legges til kompetansesentrene og ikke til 
Møller slik som Statped ville. I dag er det 
#est elever ved de kommunale skolene 
Vetland, Oslo og Auglend, Stavanger. 
Og med Hedvig Sinnes orientering rundt 
skolesituasjonen kunne et vellykket 
landsråd avsluttes. 
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Castberggårdssyndromet har 
vært en snakkis i døvemiljø-
et her hjemme en stund. Jeg 
trodde lenge det var snakk om 
noe negativt som hadde skjedd 
på Castberggård, danskenes 
svar på vår folkehøyskole og 
kurssenter på Ål. Men der tok 
jeg feil.

Tomas Kold Erlandsen bok om 
«Castberggårdssyndromet»,er en lettlest 
bok på svensk språk, på bare 74 sider. 
På omslagssiden blir begrepet «Cast-
berggårdssyndromet» forklart med at 
Erlandsen var på et kurs på den danske 
folkehøyskolen da han fant å ville bruke 
dette begrepet som en forklaring på når 
«døve blir hjernevasket med at de er min-
dre verd i forhold til hørende».

Som konkrete eksempler på «Castberg-
gårdssyndrom» skriver han om når 
en døv og hørende prater sammen på 
tegnspråk, og en tredje person – også 
hørende – bryter inn i samtalen, og de to 
hørende bytter til talespråk og utestenger 
den døve. Jeg vet ikke hvor vanlig dette 

er på våre tospråklige arbeidsplasser eller 
i andre sammenhenger, men jeg vil ikke 
kalle slik oppførsel for et syndrom, men 
for ren ondskap – som bør anmeldes til 
ledelsen. 

Eller eksempelet med Alexander Graham 
Bell som ifølge forfatteren skal ha sagt: 
«Vi forsøker å glemme at de er døve. 
Vi bør lære dem hvordan de selv kan 
glemme at de er døve». Det vil jeg heller 
ikke kalle et syndrom, men ren dumskap 
eller uvitenhet slik mye annet var på den 
tiden Bell levde, fra 1847 til 1922.

Erlandsen nevner også eksempler med 
døve barn som blir nektet tegnspråk i 
oppveksten og på skolen. Når hørende 
(ofte lærere) vet hva som er best for døve 
kaller han dette også «Castberggårds-
syndrom». Jeg kaller det kunnskapsløshet 
hos noen, en fanatisk tro på talespråklig-
hetens overlegenhet hos andre og for atter 
andre dårlige holdninger til språkgrup-
pen døve.

I det hele tatt forstår jeg ikke hvorfor for-
fatteren må benytte begrepet «Castberg-
gårdssyndromet», når det meste av det 
som omtales kan betegnes med vanlige 
ord. Der årsakene til at folk undertryk-
ker døve rett og slett skyldes at hørende 
– og noen døve selv faktisk - er uvitende, 
dumme, naive, egoister, pengegriske, 
har feil holdning, diskriminerer eller er 
besatt av pur ondskap og av den grunn 
bør sparkes fra bedriften på dagen. 
Noen gjør seg fortjent til #ere av disse 
begrepene. Jeg har møtt noen av dem i 
mine år i døve organisasjonen, men er det 
mange slike hørende i døvemiljøet? Nei, 
tvert imot har vi mange gode hørende 
medspillere i miljøet, folk som brenner 
for at døves situasjon skal bli bedre i 
samfunnet. 

Spørsmålene som +omas Kold Er-
landsen tar opp i boka er ikke nye. På 
1980-tallet hadde vi i Norden en periode 
der «Døv bevissthet» ble frontet. I Norge 

var det døvekonsulent Eilif Ohna en som 
stod spisen for arbeidet. Han understre-
ket at døve ikke skulle være dårlige kopi-
er av hørende. Kunnskap og tro på egne 
ferdigheter skulle brukes til noe positivt 
i samfunnet. Samtidig skulle døve kreve 
respekt fra storsamfunnet, og hørende 
skulle være ydmyke i forhold til spørsmål 
som vedrører døve. «Det er vi døve selv 
som best vet hvordan det er å leve som 
døv». «Døv bevissthet» hadde et positivt 
fokus. I Norden ville man ikke importere 
det mer militante «deaf power» begrepet 
fra USA. Gjennom dialog, samarbeid og 
kunnskapsformidling skulle døves rettig-
heter vinne fram. I løpet av 30 år har det 
skjedd enormt mye, derfor kommer boka 
alt for seint til å være et konstruktivt 
bidrag i en slik debatt, mener jeg.

Når Erlandsen skriver at «døve settes i 
en tvangstrøye som barn» mener han de 
hørende foreldrenes (spesielt i Danmark) 
motvilje mot tegnspråk og deres de-
sperate tro på at teknologien kan gjøre 
døve barn hørende. Men med en slik 
språkbruk er jeg redd for at forfatteren 
ekskluderer seg fra å komme i dialog med 
foreldregruppen. Det er jo bare gjennom 
gode argumenter vi kan hjelpe døve barn 
og deres foreldre til det vi mener bør være 
grunnleggende for deres liv, et språk de 
kan utvikle naturlig og kommunisere 
ubesværet på fra første stund – tegn-
språk.

I boka sammenliknes «Castberggårdssyn-
dromet» med «Stockholmssyndromet», 
«Onkel-Tom syndromet» og endatil 
«Konsentrasjonsleirsyndromet» og da er 
det ikke så lett for denne leseren å henge 
med.

Vi trenger #ere bøker og videoer der 
døve forteller om sin situasjon. Tomas 
Kold Erlandsen er en av de døve som har 
kunnskaper å bidra med her, men mon 
tro om ikke døve vil oppnå mer med 
en optimistisk, positiv og konstruktiv 
vinkling av saken?

helge.herland@doveforbundet.no



14 7/2012

Bergen Døvesenter hadde sitt årlige lederseminar siste helgen i oktober. I år hadde de 
valgt Kvalheim fritidssenter på Radøy i Nordhordland som seminarsted, med havet 
som nærmeste nabo. Ledere, pluss en del representanter fra grasroten deltok, til-
sammen 31 personer. Denne miksen av ledere og grasrot er kanskje spesiell for semi-
narene i Bergen, men sikrer at diskusjonene på seminaret ikke blir for ;erne, men hele 
tiden er forankret i den virkeligheten medlemmene av foreningen opplever. Seminaret 
diskuterte spørsmål som: Arbeidsdeling mellom styret og daglig leder – blant annet 
hvordan foreningen kan løse oppgavene med den stadig økende utleien av døvesente-
rets lokaler og rorbuen på en bedre måte. Andre spørsmål var blant annet: Hva skal 
foreningen tilby medlemmene av foredrag, kurs og aktiviteter? Hvordan arbeide utad 
for at Bergen kan bli en bedre by for døve? Bør navnet fortsatt være døvesenter eller 
bør man gå tilbake til navnet døveforening? Hvordan kan man få opp interessen for å 
bruke Rorbuen mer? Diskusjonene var friske og den sosiale biten ble ekstra vellykket 
på grunn av fritidssenterets populære badestamper, der de #este – men dog ikke alle - 
tilbrakte kveldene.

«Rom for læring» heter magasinet til 
Statped. Det er et lesverdig blad. I num-
mer 3 møter vi blant annet Aasta Joma 
Grane;ell som snakker varmt og godt for 
de samiske minoritetsspråkene. Det er 
11 samiske språk, og de største i Norge 
er nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. 
Grane;ell er rådgiver i «Samisk spesialpe-
dagogisk støtte» og vi tillater oss å sitere 
noen av hennes tankevekkende utsagn: 

«Rundt Rørostraktene var fornorskings-
prosessen hard, og min far snakket derfor 
ikke samisk. Det har jeg lært av min mor. 
Jeg vil at mine barn og barnebarn skal 
kunne bruke hjertespråket sitt.»

«De samiske språkene skiller seg klart 
fra det norske språket med en helt annen 
grammatikk og setningsoppbygning», 
sier hun.

Hun reagerer kraftig når foreldre til barn 
med utfordringer på skolen blir rådet til å 
kutte ut det samiske språket fordi barnet 
«har nok å stri med allikevel». «Mo-
derne språkforskere "nner ingen bevis 
for at språk hemmer. Tvert imot, språk 
beriker.»

De som ønsker "lm og bilder fra 
sommerens Kongsteinstre& må 
bestille før 1. desember, sier Tore 
Djupvik. Bestilling kan gjøres til 
kongsteintre&@stavanger.dovesen-
ter.no

«Gi meg et tegn» er en barnebok jeg vil gi til mine barnebarn som er 11 år og 9 år. 
Jeg tror den ville falle i smak. Først og fremst fordi det er en spennende og godt skrevet 
bok. Men også fordi bokas hovedperson Ole har døve foreldre. På den måten får forfat-
teren Kari Woxholt Sverdrup #ettet inn mye god informasjon om døve og norsk tegn-
språk på en naturlig og lettfattelig måte. Bare et lite pirk: Skal vi bli enige om at det heter 
tegnspråktolk og ikke døvetolk, det er vel tegnspråk som tolkes.  Hva boka handler om, 
vi gjengir det som står på baksiden av boka.
«Birk er blitt borte! Og det er Oles skyld. Han og Hanne luftet hundene, og Ole lot Birk 
løpe løs. Nå er han vekk. Og det er hunden til Hanne, Nomi, også. Kan det være noen 
som har tatt dem? Ole og Hanne må lete, og da kommer det godt med at Hanne også 
kan litt tegnspråk. Oles foreldre er nemlig døve, og Ole har lært Hanne noen tegn, slik at 
de kan snakke sammen uten en lyd.»
Boka er illustrert av Gudrun Haave og er utgitt på Omnipax forlag. 
Vi gir den vår anbefaling.
Helge Herland
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Kringkastingsrådet sa seg i sitt siste møte 
fornøyd med utviklingen i NRK når det 
gjelder tekstetilbudet til døve og hør-
selshemmede. At det skal bli enklere å 
få med seg det som sies i NRKs pro-
grammer både i radio og tv har vært en 
kjepphest for Kringkastingsrådet. 
Rådet har ment at det har vært mest pene 
ord og lite handling fra NRK sin side for 
å øke hørbarheten, skriver NRK på sine 
informasjonssider.

- Vi har forstått at vi må jobbe meget 
bevisst med å tilrettelegge programmene 
for hørselshemmede. Vi er på god vei til å 
få disse problemstillingene og utfordrin-
gene som en del av hverdagstenkningen 
når det lages programmer. 
Hørbarhet er stadig oftere tema rundt om 
i redaksjonene. Vi er på rett vei, sa NRKs 
Gevelt Andersen.

Kringkastingsrådets Frank Rossavik, som 
selv er hørselshemmet, roste NRK for at 
de endelig har tatt problemet med at så 
mange lyttere og seere ikke får med seg 
innholdet, så alvorlig som de nå gjør.

- Det er viktig med et systematisk arbeid 
på dette området. Det er en positiv 

Ida J. Haaland "kk ikke oppleve showet 
til Christine Koth sammen med sine 
hørende arbeidskolleger. Tolketjenes-
ten i Rogaland klarte ikke å ska&e tolk 
selv om hun bestilte noen måneder i 
forveien. Døves Tidsskrift får nesten 
daglig melding fra døve som fortviler 
over tolkemangelen, derfor stusser vi når 
avdelingsdirektør ved Navs hjelpemiddel-
sentral i Rogaland sier at tolketjenesten 
i Norge klarer å betjene over 90 prosent 
av oppgavene. Den statistikken tror vi 
ikke på. 
Ida J. Haaland "nner nok heller ingen 
trøst i at avdelingsdirektøren sier de ikke 
kan prioritere kulturoppdrag. Hva som 
prioriteres? Jo: Tolk til møter og kurs 
knyttet til arbeid, begravelser, helsetje-
nester, barnevernssaker, politi og andre 
akuttetater. Den siste måneden har vi 
fått fortvilte eposter fra døve som ikke 
har fått tolk til kulturkvelder, bursdager, 
fester, kon"rmasjoner og foreldremøter 
for å nevne noen eksempler. Det er en 
kjent sak at statistikk kan lyve, og det er 
helt umulig å tro på at en tolkedekning i 
Norge er på over 90 prosent!

Bergen Døvesenter har fått ja fra kongen 
i sitt forslag om at Toralf Ringsø fortjener 
kongens fortjenstmedalje. Utdelingen 
skjer onsdag 21. november kl.15 med en 
gruppe spesielt inviterte til stede. Men fra 
klokken 18 har døvesenteret åpent hus 
for alle som vil feire at en av døveorgani-
sasjonens fremste tillitsvalgte får konge-
lig heder. Påmelding skjer til kontoret i 
døvesenteret slik at de ikke risikerer å gå 
tom for mat.

og hørselshemmede utestenges fra pro-
grammene som sendes fra morgenen til 
kl.18? Eller programmene etter kl.23? 
Hørselshemmede er som andre, noen vil 
følge med på morgensendingene – andre 
foretrekker tv-programmene på dagtid, 
og ganske mange ser også på tv etter kl. 
23.

Når dette bladet trykkes vet vi ikke om 
TV2 vil satse like seriøst som NRK på 
å tilrettelegge sine programmer. NDF 
mener at de som allmennkringkaster har 
et like stort ansvar som NRK for dette. 
I avtalen TV2 har med kulturdepar-
tementet får kanalen lov til å skumme 
markedet for ;ernsynsreklame, men det 
forplikter altså at de skal sende program-
mer som inkluderer hele befolkningen.  
TV2 har lovet et svar før 15. november 
til NDF, HLF og Pensjonistforbundet 
om de vil ta i bruk direkteteksting av 
programmene.

Noen har gledet seg over kulturdeparte-
mentet endeling har lagt fram et forslag 
for Stortinget om audiovisuelle media 
tjenester (AMT-direktivet). Der foreslår 
departementet blant annet at norske 
tv-kanaler med mer enn fem prosent seer-
oppslutning skal tekste sine programmer 
mellom kl. 18 og 23, men fortsatt med 
unntak for direktesendte programmer. 
NDF krever at de tekster alle program-
mer hele døgnet, for hvorfor skal døve 

utvikling og jeg håper det gode arbeidet 
fortsetter, sa Rossavik.

Kringkastingsrådet er et o&entlig opp-
nevnt organ som skal vokte NRK. Er du 
misfornøyd med noe du hører eller ser på 
NRKs nettsider eller på NRKs radio- el-
ler tv-kanaler kan du klage til Kringkas-
tingsrådet.
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NDF skal arrangere nordisk seniorkon-
feranse i 2013. Med seg på laget har de 
stiftelsen Signo, Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Oslo og Frivillighets-
sentralen for døve i Oslo. 
Tidspunktet er 19. – 20. september. Ste-
det er Bjørvika konferansesenter der den 
døve kokken Roar Kleiven er kjøkkensjef. 
Tema for konferansen er «døve seniorers 
rettigheter og utfordringer – en verdig og 

aktiv aldring». Arrangementskomiteen 
er i full gang med detaljplanleggingen 
og på bildet ser vi komiteen samlet, fra 
venstre Ingrid Dehli, Signo – Ingrid 
Bodin, NDFs seniorutvalg, Niels Kris-
tensen, Frivillighetssentralen, Kari-Anne 
Solheim, Rådgivningskontoret og Sissel 
Gjøen fra NDF. Unni Gran er leder for 
komiteen, men snek seg unna fotografe-
ringen.

Forbundsstyremedlemmene Siv Mittet, 
Hedvig Sinnes og oppvekstkonsulent 
Maren Oriola har deltatt på en konfe-
ranse i Østerrike om barns språkutvik-
ling. Budskapet fra konferansen er at 
tidlig handling og tospråklig fokus er 
nødvendig for å sikre normal språkutvik-
ling hos døve og hørselshemmede barn. 
Dagens situasjon i Norge er at foreldre 
som får døve barn ikke tre&er døve 
voksne. Foreldrene er prisgitt rådgivning 
fra fagpersonell som ofte har lite eller 
ingen kunnskap om tegnspråk og døves 
kultur. Konklusjonen fra konferansen er 
at når foreldre får døve barn, må de tidlig 
få tre&e døve voksne jevnlig som kan 
fortelle foreldrene om hva det innebærer 
å være døv og å ha tospråklig tilnærming. 
Virkemidler som NDF kan bruke er 
blant annet å arrangere landsdekkende 
samlinger der foreldre tre&er voksne døve 
og at døveforeningene kan spille en viktig 
rolle som møteplass hvor unge, og voksne 
døve tre&er foreldre sammen med barna 
sine.

Årsmøtet i Ringerike Døveforening ved-
tok 28. april å oppløse tilslutningen til 
NDF. De ønsker å drive foreningen helt 
selvstendig uten NDF som et overordnet 
organ. 
Dette skjedde uten at NDF ble informert 
på forhånd. NDF aksepterer ikke at 
lokallag oppløser sin tilslutning til NDF 
uten at man har avklart om de formelle 
reglene er fulgt. Blant annet har lokal-
laget verdier som skal forvaltes etter be-
stemte retningslinjer. Administrasjonen 
tar kontakt med Ringerike Døveforening 
for avklaringer.

Oslo Døveforening er tildelt arrange-
mentet av Døves Kulturdager i 2018. Det 
året feirer NDF 100 års jubileum og Oslo 
Døveforening fyller 140 år. 
Oslo Døveforening søker også om å være 
vertskap for NDFs landsmøte i 2016, 
en sak som legges fram til avgjørelse på 
NDFs landsmøte i Stavanger i mai neste 
år.  

Både Bergen Døvesenter og Oslo Døve-
forening ønsker at det skal gjennomføres 
et nordisk foreningsseminar for de største 
døveforeningene i Norden. Forbunds-
styret støtter ideen og vil ta opp det som 
sak til neste møte i Døves Nordiske Råd 
i april 2013.

Arne Lundquist, Tromsø, er innvilget 
permisjon fra forbundsstyret frem til 
31. desember på grunn av sin jobbsitua-
sjon. Det betyr at varamedlem Kenneth 
Ommundsen Stavanger, går inn som fast 
styremedlem og Martin Skinnes, Bergen, 
rykker opp som 1. varamedlem. 

Neste år er det nasjonalt språkår. Dette 
sammen med pro"lering av NDF som 
også en språkpolitisk organisasjon gjør 
at forbundet ønsker å gjennomføre en 
konferanse om norsk tegnspråk. NDF 
opplever at regjeringen snakker med to 
hender: På den ene side står Stortings-
melding 18, Mål og meining, som gir en 
god og nøktern beskrivelse av tegnspråk. 
På den andre siden kommer det nye 
NOU utredninger, Stortingsmeldinger 
og rapporter som i det store og hele 

omtaler norsk tegnspråk som spesialpe-
dagogiske tiltak. Dette gjør at NDF i stor 
utstrekning må drive med brannsluk-
ningsarbeid for å unngå misforståelser og 
mytedannelser. 
NDFs kamp for å få tegnspråk akseptert 
og anerkjent vanskeliggjøres hvis disse så-
kalte eksperter på tegnspråk ikke stoppes. 
NDF ønsker å samarbeide med Språk-
rådet om konferansen. Målgruppen er 
instanser og personer som har inn#ytelse 
på norsk tegnspråk.
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NDF jobber hele året mot de fagdepar-
tementene som har ansvar for sakene 
som NDF er engasjert i, og også overfor 
politikerne på Stortinget. 
I oktober var det en delegasjon som møt-
te Stortingets Familie-og kulturkomite. 
På sakslisten sto to saker: NDF krever å 
blir akseptert også som en språkpolitisk 
organisasjon. NDF har i snart 100 år 
kjempet for tegnspråkets stilling i sam-
funnet og nå er kampen viktigere enn 
noen gang. I dette arbeidet trenger vi mer 
penger, argumenterte generalsekretær 
Bjørn A. Kristiansen til stortingskomi-

teen. Den andre saken var krav om mer 
penger til det viktige arbeidet som Døves 
Media driver. Styreleder for bedriften 
Svein Arne Peterson påpekte at bevilg-
ningene til produksjon av tegnspråklige 
tv-programmer har stått på stedet hvil i 
15 år. 
Nå må det være vår tur til å få ta del i 
«Kulturløftet», sa han blant annet.
På bildet ser vi NDF-delegasjonen, fra 
venstre: Bjørn A. Kristiansen, Svein Arne 
Peterson, +omas Blix (prosjektkoordina-
tor i NDF) og Michel Laubacher (daglig 
leder for Døves Media) 

sa i sitt svar blant annet: Når lærere ut-
trykker at de er skeptiske til og har etiske 
problemer med at en døv elev velger 
helsefaglig linje i videregående opplæring, 
er det et uttrykk for at kompetanse- og 
holdningsarbeidet i skolen ikke er god 
nok i alle kommuner og fylkeskom-
muner. Alle elever har rett til å møte 
en skolehverdag uten krenkende atferd 
som mobbing, diskriminering, vold eller 
rasisme. 

Lovverket er et viktig virkemiddel for 
å sikre gode holdninger og eventuelt 
endre uønskede holdninger. Endring av 
holdninger kan imidlertid ikke vedtas, 
men må utvikles i samarbeid og åpen 
dialog i samfunnet. Holdninger utvikles 
i samspill med omgivelsene og påvirkes 
av de erfaringene vi gjør oss. De endres 
gjennom bevisstgjøring, ved at man får 
ny kunnskap og re#ekterer over det vi 
erfarer og opplever. Dette ansvaret er det 
ikke en person eller sektor som har. Alle 
må arbeide for å endre uønskede hold-
ninger. Skoleledere har et særlig ansvar 
for å bygge en god holdningskultur blant 
lærere og personalet slik at alle elever 
opplever inkludering og får muligheten 
til å nå sine faglige mål.

Kunnskap og kompetanse er avgjørende 
for å skape gode holdninger. Vi satser 
derfor på omfattende kompetanseutvik-
ling for både lærere og skoleledere. 
I strategien for etter- og videreutdanning 
2012-2015 er kompetanse for kvalitet og 
rådgivning prioritert som et videreutdan-
ningstilbud. God og fordomsfri rådgiv-
ning er avgjørende for god opplæring og 
for å bygge ned barrierer slik at alle får 
den utdanningen de ønsker seg.

Laila Marie Reiertsen (FrP) stilte 
spørsmål til kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen i Stortingets spørretime om 

hva statsråden vil gjøre for å endre hold-
ninger i skoleverket, når elever opplever 
at lærere uttrykker at de er skeptiske til 
og har etiske problemer med, at døve 
elever velger helsefaglig linje på videregå-
ende skole? Reiertsen sier i sitt spørsmål 
at hun har fått en henvendelse fra en 
student som er døv, og som utdanner seg 
til sykepleier. 
Hun har fullført videregående skole, og 
valgte der å ta helsefaglig linje. Hennes 
opplevelse ved å velge helsefaglig utdan-
nelse på videregående, var at hun ble 
møtt med skepsis av #ere faglærere som 
uttrykte at de hadde etiske problemer 
med at døve eller hørselshemmede valgte 
et slikt utdanningsløp. 
For den unge jenta ble dette en påkjen-
ning, men hun kom seg igjennom skolen 
og valgte sykepleierstudiet slik hun hadde 
planlagt.
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Representanter fra Palestinas Døveforbund på talerstolen ved et besøk hos NDF i 2010.  

WFD (Døves verdensforbund) har godkjent Palestinas Døveforbund som medlem 
i WFD. Det er svært gledelig også for Norges Døveforbund som i #ere år har dre-
vet bistandsarbeid for å bygge opp et palestinsk døveforbund. Det viser at arbeidet 
som Knut Rune Saltnes og Toralf Ringsø har gjort i landet bærer frukter. Palestina 
er nå inne i det gode selskap og kan få hjelp og impulser i det videre arbeidet fra 
WFD.

I Sverige har tegnspråklærerne gjen-
nomført en konferanse for å diskutere 
sin arbeidssituasjon. 

Det deltok 80 personer som undervi-
ser i tegnspråk på kommunale skoler, 
videregående skoler, universitet, 
høyskoler, rehabiliteringsvirksom-
het med #ere. Et av resultatene fra 
konferansen var at svenskene vil blåse 
liv i sin gamle tegnspråklærerforening. 
Lærerne trenger tilgang til et felles 
nettverk der de kan utveksle tips om 
materiell, etterutdanning og kurs. 

Lærerne må fortløpende få kunnskap 
om det tegnspråkmateriellet som 
utvikles og man bør dele materiell 
med andre. 
Et annet tema var det å bli autorisert 
som tegnspråklærer. Tegnspråklærere 
som arbeider i en døveskole må ha 
både lærereksamen og spesiallærer-
eksamen for å undervise, dette fordi 
skolene blir de"nert som spesialskoler. 
Kilde: www.sdr.org

3. februar neste år skal Dronning Magrethe 
i Danmark formelt sanksjonere oversettelsen 
av Lukasevangeliet, pluss noen andre ut-
valgte tekster fra Bibelen fra dansk til dansk 
tegnspråk. Arbeidet med oversettelsen startet 
i 2000 og har vært et utfordrende arbeid for 
arbeidsgruppen. 

Nordisk Råd markerte sitt 60 årsju-
bileum 30. oktober til 1. november i 
Helsingfors. Til dette arrangementet var 
Døves Nordiske Råd spesielt velkommen 
med en seksjon med tittelen: - Tegnspråk 
for barn og unge i Norden – lever det 
kulturelle mangfoldet i Norden videre? 
Hvilke rettigheter og behov har døve 
barn og unge i dagens Norden?  

Det er en ;ær i hatten for Døves Nor-
diske Råd at de ble invitert inn i varmen 
til parlamentarikerne i Norden for å 
diskutere disse spørsmålene. NDF var 
representert med generalsekretær Bjørn 
A. Kristiansen. På direkte web-tv var det 
toveis kontakt mellom de nordiske døve-
forbundenes kontorer og parlamentet i 
Finland (Riksdagen). På NDFs kontor 

Kaisa Alanne fra Finlands Døveforbund ledet 
det nordiske språkseminaret fra Riksdagen i 
Helsingfors.

var Sissel Gjøen på plass for å følge den 
tre timers lange debatten. Hun hadde 
muligheter for å komme med spørsmål 
og innspill.
Døves Nordiske Råd ble stiftet lenge 
før de hørende fant på å stifte sitt råd. 
Allerede i 1907, altså for 105 år siden ble 
de nordiske døveforbundene enige om 
å etablere sitt samarbeid. 45 år etterpå 
fulgte de hørende etter!

Flerspråklighet er et prioritert tema 
for Nordisk Råd, og tegnspråkene i de 
nordiske landene har vært i bruk i mange 
hundre år og er en viktig del av det 
nordiske språkmangfoldet. Vi håper de 
norske stortingsrepresentantene tok med 
seg kunnskap om tegnspråk tilbake til 
Løvebakken. 
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Rune Anda er utrettelig i sin kamp og 
kjærlighet til døve på Madagaskar. Nå 
har han fått Bergen Døvesenter med på 
å ta ansvar for døveforbundet og Døves 
Hus i landet. Foreningen i Bergen har 
bestemt seg for at de skal klare å samle 
inn de kr. 50.000 som trengs årlig for å 
drive arbeidet videre. Som kjent er det 
slutt på tilskuddene fra Norad, Atlas-
alliansen og NDF. 

Men Bergen Døvesenter har tatt ut-
fordringen og opprettet bankkonto 
1503.30.31960 til de som vil bidra med 
en skjerv til døve i det afrikanske landet 
som de #este døve i Norge har et forhold 

Du husker kanskje NRK-sendingene fra 
Paralympics i London fremdeles? Det ble 
brukt både tegnspråktolker og tegn-
språksang under åpnings- og avslutnings-
seremonien. Det britiske døveforbundet 
(BDA) er svært begeistret for dette. De 
syntes det var fantastisk å se tegnspråk-
tolkene ved siden av dronning Elisabeth 
på ærestribunen og ved alle underhold-
ningsinnslagene ved seremoniene. BDA 
er glad for at de funksjonshemmede 
og døve som opptrådte på seremoni-
ene hele tiden var i forgrunnen under 
tv-sendingene. Paralympics får stadig 
større oppmerksomhet fra myndighetene 
og media, mens Dea#ympics nesten ikke 
får noen oppmerksomhet. Er det på tide 
å tenke nytt? Kan et slanket Dea#ympics 
inkluderes i Paralympics?  

Historien om døveskolen:

VENNER FOR LIVET
Fortellinger og fakta om døveskolen 

fra 1930 og frem til og med 1960-tallet

Nedre Gausen kompetansesenter har utarbeidet en barnebok 

om livet på døveskolen i Norge. Fakta og fortellinger gir gode 

glimt av det yrende livet på døveskolen fra 1930 og frem til 

og med 1960-tallet. Målgruppen for boka barn og unge, men 

voksne vil også ha glede av boka. 

Spørsmål til boka kan rettes til prosjektleder Oddvei I. 

Haugen på oddvei.haugen@statped.no/ 33 09 91 00

Kan bestilles på: Nettbutikken til Møller-Trøndelag; 

www.mamut.net/moller

www.erher.no/nettbutikk

Pris:  kr. 150,-

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 
arrangerer 24. – 25. november et 
fremtidsseminar for ledere i døvefore-
ningene. I innbydelsen til seminaret 
sier SDR blant annet at samfunnet 
har forandret seg mye de siste ti årene. 
Den tekniske utviklingen har foran-
dret folks livsstil, den sosiale sørvisen 
har for mange blitt bedre, men fortsatt 
er det store mangler på mange områ-
der. Hvordan skal døveforeningene 
og SDR se ut i fremtiden? Kommer 
medlemstallet til å synke? 

I avisen Torun Sanomat i Finland 
forklarer rektor Anneli Suomi på C.O. 
Malms skole hvordan CI har ført til en 
radikal forandring i døve barns språklige 
funksjon i skolen. Tegnspråk blir stadig 
mindre brukt av elevene. Tegnspråkfor-
skeren Päivo Raino kommer i artikkelen 
inn på habiliteringen av barn med CI, 
deres dårlige kunnskaper i tegnspråk og 
mangelen på sosiale kontakter dette ofte 
medfører. Kilde: www.kl-deaf."

til. Drammen Døve-
forening samlet på et 
medlemsmøte inn kr. 
2.305 og viser dermed 
solidaritet både med Ma-
dagaskar og Bergen Dø-
vesenter. Slike historier 
varmer i vintermørket. 

Den store plansjen med 
takkehilsen fra døve  gassere 
(bildet) finnes nå på Ål 
folkehøyskole og kurssenter 
for døve.
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Jeg tror døves tv-tilbud kan deles i to: på 
den ene siden det som lages på «vanlig» 
måte, og som så tilrettelegges for at døve 
kan følge med, enten ved at det tekstes eller 
tolkes. Og på den andre siden det som lages 
på tegnspråk direkte. Begge deler er viktig 
å ha. 

Det første handler om at døve er utenfor og 
skal inn. Programmene foregår på et språk 
døve ikke er i fysisk stand til å oppfatte 
(norsk tale). Dermed må det gjøres noe 
for at døve kan følge med. Heldigvis er 
det mulig: via teksting eller tolking får 
døve tilgang til informasjonen. Dette er et 
demokratisk argument: skal jeg som borger 
ha mulighet til å ta stilling, krever det at jeg 
har tilgang til mange alternative informa-
sjonskilder. NRK har for eksempel NRK1 
Tegnspråk som tolker det meste som skjer, 
samt en aktiv teksteredaksjon, for å ivareta 
dette behovet. 

Det andre handler om at døve bærer et 
unikt språk, tegnspråk, som Stortinget 
enstemmig har vedtatt er en del av den 
norske kulturarven, og således har krav på 
beskyttelse og «røkt». Egne programmer 
med programskapere som har tegnspråk 
som morsmål, er en viktig del av denne 
«røkten» – slik at språket får vokse, utvikle 
seg og leve. Dette er også et demokratisk 
argument, fordi alle har rett til informasjon 
på sitt morsmål. NRK har programmer som 
«Snakkis», «Lek uten ord» etc., produsert av 
Døves Media, for å ivareta dette kravet.

Da tv kom i 1960 hadde døve store for-
ventninger til tv-tilbudet. Endelig skulle 
døves radio komme på plass! Dessverre 
var virkeligheten annerledes: «ingenting» 
var tekstet eller tolket. Noe av det som var 
tekstet, var Detektimen. Det ble et så po-
pulært program at døveforeningene måtte 
endre møtedag til torsdager, fordi alle satt 

hjemme og fulgte oppklaringen av mysteri-
ene – med tekst – hver fredags kveld. NDF 
og grasrota har mange ganger protestert 
mot manglende tekst og tolk. I en tidlig 
fase møtte NRK disse protestene blant 
annet med planer om kurs i munnavles-
ning. Dessuten var man redd for at teksting 
forstyrret for hørende seere. NDF ble også 
oppfordret til å sende inn klager dersom det 
var programmer som var spesielt trøblete: 
«Medarbeidere med slappe munnbevegelser 
eller med fullskjegg kan vel bety et ekstra 
problem» (Døves Tidsskrift 2/1981). 

Det NRK i dag tilbyr er et så mye bedre 
og omfattende tekste- og tolketilbud at vi 
nesten snakker om en revolusjon i forhold 
til for bare 10 år siden. Og når TVNorge, 
TV2 og TV3 tekster sine forhåndsprodu-
serte program, er dette noe som føyer seg i 
rekken: tilgangen til «vanlige» programmer 
er langt bedre enn før.

Ikke misforstå meg – jeg er ikke fornøyd. 
Mange aviser har web-tv der de ikke tekster 
innslagene. Og selvsagt skal TV2 direkte-
tekste! Det er en plikt de har som allmenn-
kringkaster. Etter at HLF, Pensjonistfor-
bundet og NDF i høst har demonstrert og 
tydelig formulert krav til TV2, tyder det 
på at noe er i ferd med å skje. Vi får se hva 
som kommer ut av det – og ikke hvile hvis 
resultatene er magre!

Men når det gjelder mengde egne program 
på tegnspråk, synes det derimot ikke å 
være en særlig utvikling de siste 20 årene. 
Det er samlet sett ikke mer tegnspråk på 
tv i dag enn det var i 1990, heller mindre. 
Dette kan synes paradoksalt: NRK har nå 
tre, ikke én kanal, og dermed mye større 
sende#ate, tegnspråk får stadig større aner-
kjennelse, og skal inn i en allmenn språklov 
– men språket synes ikke særlig mer i medi-
ene enn tidligere.

Jeg velger å være optimist. Min spådom for 
utviklingen av døves tv-tilbud er derfor at 
egne tegnspråklige programmer vil oppleve 
en vekst de neste 10 årene. Ja, vi vil se 
mye mer tegnspråk i egne «nisjekanaler», 
for eksempel på nett. Ja, vi vil se mange 
#ere produsenter og #ere webkanaler der 
det er tegnspråk. Og ja: de store allmenn-
kringkasterne vil utvide sine tegnspråklige 
sende#ater. 

Døves Media har denne høsten produsert 
Snakkis sammen med Fabelaktiv. Det pro-
grammet møter mange ulike forventninger: 
debattprogram, talkshow, «feel good-tv» og 
informasjon om døve til hørende. Å dekke 
alle disse forventningene er vanskelig i ett 
og samme program som varer i kun 14 
minutter. Derimot vil disse forventingene 
kunne dekkes når tegnspråk#atene på tv 
blir utvidet. Når kommer Farmen med bare 
døve deltakere?

I gamle dager, da NRK ikke hadde noe å 
vise, sendte man pause"sker (de som er født 
etter 1980 kan google og se bilder). I dag er 
hvert minutt for verdifullt til bare å sende 
bilder av akvarie"sker. Ikke bare er pause-
"skene et rart minne, jeg tror det var få som 
kunne tenke seg hvordan tv-tilbudet skulle 
være i 2012 da man hadde anledning til å 
studere de oransje "skenes adferdsmønster i 
sin egen stue. Like vanskelig er det kanskje 
å spå hvordan tv-tilbudet ser ut i 2022. 
Bortsett fra at jeg er rimelig sikker på at det 
er mer tegnspråk på tv da. Blubb-blubb! 

Kilder: 
Hilde Haualand: Døves tilgang til og bruk av 
informasjon. 2000: Norges Døveforbund.
+orbjørn Johan Sander: Døveorganisa-
sjonen i kamp gjennom 75 år. 1993: Døves 
forlag AS.

Av Paal Richard Peterson

Nå som Snakkis-sesongen er i full gang, og jeg har vært med å jobbe med programmene, har jeg 
gjort meg noen tanker om døves tv-tilbud – og det vil jeg skrive litt om her. Helt til slutt blir det 
litt om gull"sker. Blubb-blubb. 
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Jeg er ung, jeg er ikke engang fylt 
tjuefem år, og føler meg maktesløs. Jeg 
anser meg selv for ung til å tilhøre den 
aldersgruppen som skal ha ansvar for å 
ivareta fritidsboligene landet rundt. Jeg 
ser meg rundt i salen, i pausen går jeg 
rundt med spørsmål til noen av represen-
tantene, på slutten av dagen får jeg ordet. 
Jeg entrer talerpallen og spør forsamlin-
gen: «Hvor mange i salen er født mellom 
1975 og 1985?»

Bare én rakte opp hånden, en represen-
tant fra Tromsø Døveforening. Så stilte 
jeg følgende spørsmål om hvem som 
er født i 1975 og tidligere, 2/3 av salen 
rakte opp hånden. Fra 1985 og senere 
rakte 1/3 del av salen opp sine hender. 

Et hull på ti år ved landsrådets repre-
sentanter. Det er denne gruppen som 
skal føle skyld. Dessverre får denne grup-
pen aldri kjenne dette på samvittigheten 
for de er aldri med. Istedenfor sier gjerne 
noen av disse: «Hvorfor solgte døvefore-
ningen hytta oppi ;ellet?». Jeg har hatt 
denne diskusjonen gjentatte ganger med 
et par venner i noen år, og vi har kommet 
frem til at det kanskje var denne gruppen 
som hadde alt? De er døvesamfunnets 
«curlingbarn», som "kk alt rett i fanget 
og tok alt som en selvfølge? De hadde 
voksne som jobbet for å bedre døves 
levekår i Norge, de hadde døveskolene og 

en sterk ungdomsklubbkultur, dermed 
trengte de ikke å gjøre noe? I dag er det ti 
år «hullet» like gamle som voksne var den 
gang de kjempet mot datidens barrierer, 
men «hullet» er ikke så ofte å se som de 
egentlig burde ha blitt. Hvor er de?

Etter at jeg stilte spørsmålet kom #ere 
bort til meg og sa: «Det er interessant 
det du sier, men husk på at de #este av 
dem har familie og barn, en gang blir 
det jo også din tur.». Min aldersgruppes 
foreldre lot seg ikke stoppe for å gjøre 
det de brenner for. Våre foreldre tok oss 
heller med. Jeg har venner som er mødre 
og fedre, og som til og med er oppmann 
og trenere for fotballag og ulike idretts-
grener, de stiller opp som leirleder og er 
frivillig for NDFU år etter år. De #este 
av dem er født etter 1985. Nei du, å ha 
barn er ingen unnskyldning for å sitte 
hjemme!

I døveforeningenes styrer rundt omkring 
er det heller ikke mange fra «hullet» å se. 
Bergen Døvesenter har en gjennomsnitts-
alder på 32 år i styret, bare én i styret 
er født mellom 1975 og 1985. Er det så 
rart at ungdomsklubbene sliter? Vi må 
bli voksne for fort for dekke over «hul-
lets» inaktivitet på andre områder enn 
å få tid til å kunne gi alt for den norske 
ungdommen? Det var jo nettopp «hullet» 
som lot ungdomsklubbene forfalle da de 
var på vår alder ved å ta alt for gitt. Jeg 

kom inn i NDFU som 16-åring, da var 
det bare én fra «hullets» aldersgruppe i 
styret, resten var eldre enn 1975. I dagens 
NDFU-styre er alle yngre enn 1985, og 
slik har det vært de siste par årene. Et 
hull på ti år er kanskje ikke så stort, men 
det er mye når organisasjonserfaringen 
ikke rekker å gå videre, når vi ikke har så 
mange å se opp til og voksne må skyve 
ansvar over på oss yngre unge fordi ingen 
andre ser ut til å være interessert. 

«Hullet» hadde alt og ødela alt. De 
voksne må ta selvkritikk for at de ikke 
var #inke nok til å rekruttere og å over-
føre arbeidet videre. «Hullet» må lære å 
holde munnen sin igjen, de er det norske 
døvesamfunnets curlingbarn og har 
ingen rett til å kritisere. Unge må være 
forsiktige så de ikke tar på seg for mye, 
Norge har ikke råd til å miste #ere. Ja, 
jeg bøyer meg i støvet, ære være Norge! 

Og så som jeg bruker å si; jeg setter 
ikke alle i samme bås. Det "nnes #otte 
unntak blant «hullet», og noen attpåtil 
med barn, all respekt til dem. 

Av Jannicke Berge Kvitvær

Konsulent i NDFU

Fra femte rad under NDFs årlige landsråd på Ål 4. - 7. okto-
ber, med 55 representanter fra hele Norge, føler jeg meg plut-
selig skyldig. En dårlig samvittighet er gnagende på vei. 

En kar oppi førtiårene har entret talerpallen med følgende 
utsagn: «Flere og #ere døveforeninger har solgt eller skal selge 
sine feriehjem og fritidshytter. Ingen unge virker å være inter-
essert i å ta vare på dem...». 

KRONIKK
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Vi ble godt tatt imot av avdelingsleder 
Kari Kjølbo, dog ikke på Trara skole, 
men på Sagabakken skole.
- Etter 40 år på Trara skole, som lå i 
sentrum av Fredrikstad, #yttet vi dette 
skoleåret til nye Sagabakken skole i byde-
len Østsiden. Trara skole var gammel og 
det var trangt om plassen sammen med 
mange hørende elever. Situasjonen er en 

helt annen her, forteller avdelingslederen.
Ja, det ser vi straks. Sagabakken skole er 
stor, lys og moderne med mange store og 
små rom, am"er og felles arealer. Det er 
luftig med "ne farger og mange vinduer, 
noe som gjør at vi får lyst til å begynne i 
1. klasse om igjen! Men alt er ikke bare 
fryd og gammen, forstår vi.
- Etter mange års interkommunalt sam-

arbeid bestemte Sarpsborg kommune seg 
for å trekke sine elever ut av skolen fra 
dette skoleåret?
- Hvorfor?
- Det er økonomisk begrunnet, de mener 
de kommer rimeligere fra det ved å ha sin 
egen avdeling for døve og hørselshem-
mede elever. Transporten til Fredrikstad 
har vært kostbar.

Nye Sagabakken skole har overtatt for Trara skole i Fredrikstad.

Høsten 2014 nedlegges de statlige døveskolene i Holmestrand, Oslo og Bergen. Kommunene 
overtar alt ansvar for skoletilbudet til døve og hørselshemmede. I hver kommune bor det få 
elever, derfor håper NDF at kommunene vil samarbeide om et tilbud – det som kalles interkom-
munalt samarbeid. Kanskje ved at en kommune i hvert fylke etablerer et spesielt skoletilbud til 
døve og hørselshemmede, og at de andre kommunene kan kjøpe elevplasser der. Kommunene 
i Østfold har i 40 år samarbeidet på denne måten. Trara skole i Fredrikstad er kjent av mange 
som en skole med dyktige pedagoger og et godt tegnspråkmiljø, derfor tok vi turen dit for å se 
hvordan de får det til.
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Dermed mistet Sagabakken skole mellom 
6 og 8 elever, og gruppen som er igjen på 
skolen teller bare 11 elever. Dette skjedde 
både mot foreldregruppens vilje og peda-
gogenes anbefalinger.
- Vi mener det er best for barna at de 
er i en større gruppe. Nå er de delt i 
to grupper og det taper barna på både 
sosialt og pedagogisk mener vi, sier Kari 
Kjølbo. Hun forteller at skolens elever nå 
kommer fra tre forskjellige kommuner i 
Østfold.
- Noen elever er hos oss hele uken, andre 
er elever en eller #ere dager i uken og 
resten av dagene i hjemmeskolen. Det 
gir oss utfordringer, for eksempel kan 
skolene bruke ulike lærebøker og under-
visningen kan ha ulik fremdrift, slik at vi 
kan komme litt i utakt på den måten.
- Hvordan klarer elevene seg i hjemme-
skolen?
- Noen har en ekstra lærer eller assistent 
fra audioavdelingen som hjelper dem i 
timene. Det brukes hørselsteknisk utstyr. 
Den nye teknologien gir mange barn i 
dag mye større muligheter til å utnytte 
hørselen i undervisningen.

Dette konstaterer vi fort når vi hilser på 
elevene. Ingen av dem har tegnspråk som 
førstespråk. To elever gjør seg forstått på 
tegnspråk slik at den stokk døve journa-
listen forstår det som sies. Seg imellom 
bruker elevene bare talespråk i pauser 
og lek. Lærerne underviser konsekvent 
med talespråk ledsaget av tegn. Ingen av 
elevene får altså undervisning etter § 2.6 
i Opplæringsloven som gir barna rett til 
undervisning på tegnspråk. Alle elevene 
følger undervisning etter § 5.1 i samme 
lov, altså spesialundervisning – og bruk 
av tegn som støtte for avlesningen (TSS).
- Trara skole har tradisjon for å undervise 
med TSS. Vi har alltid hatt elever der 
hørselstapet har variert fra litt hørsels-
hemmet til helt døv. Men nå ser vi at de 
helt døve elevene blir borte, den nye tek-
nologien gir hørsel – men vi understreker 
for foreldrene at det likevel er viktig med 
tegnkommunikasjon. Teknologien gjør 
ikke at barna blir hørende. Vi tror også at 
#ere vil få god nytte av å beherske tegn-
språk i ungdoms- og voksen alder – for 
eksempel ved behov for tegnspråktolk. 
- Dere gir tilbud til elever fra 1. til 7. 
trinn. Hvor fortsetter elevene på ung-
domsskolen?

Elevene prater sammen på talespråk eller med TSS.

Skolen har god plass med mange små og større klasserom.

- Før var det ganske vanlig at de #yttet 
til den statlige skolen i Oslo, Skådalen. 
Nå forsvinner det tilbudet. Jeg vil tro at 
de #este elevene på ungdomstrinnet blir 
inkludert i hjemmeskolene med tolk eller 
assistent.
- Er du bekymret for utviklingen?
- Ja, jeg er jo det. Jeg er redd for at barna 
og foreldrene velger bort tegn og at 
skolene tror at barna oppfatter mer enn 
de gjør. Det er avgjørende at skolene og 
PPT-tjenesten gir de riktige rådene til 
barn og foreldre slik at barna ikke blir 
sittende igjen som tapere. Det er vanske-
lig å ta igjen tapt skoletid. Jeg er redd for 

at barna begynner i hjemmeskolen, men 
så "nner de etter noen år ut at det ikke 
fungerer og så kommer eleven hit. Da 
kan det bli mye å ta igjen.
- A.C. Møller skole i Trondheim skal 
beholdes som statlig skole, mener du den 
skolen kan være et reelt alternativ for 
barn fra Østfold.
- Nei, jeg tror ikke foreldrene vil sende 
barna så langt avgårde. Mange kvir seg 
for å sende barna til Oslo på skole, selv 
om det da er mulig og dagpendle – men 
helt til Trondheim, nei det har jeg ikke 
tro på at dagens foreldre vil være med på.
Audioavdelingen på Sagabakken skole 
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Avdelingsleder Kari Kjølbo underviser 3. trinn i norsk og taletrening. De kombinerer det med å 
forberede seg til forestillingen «Folk og røvere i Kardemommeby».

Guttene var opptatt av fotball og hadde sine favorittlag både i Liverpool og Chelsea, - og de vil gjerne bli like god som Messi – men her er det matema-
tikkundervsining på timeplanen.

Situasjonen i Østfold er ikke som den 
var. Sarpsborg og Fredrikstad får ikke til 
å samarbeide på kommunalt nivå. Kan-
skje sier andre kommuner også nei-takk 
til å betale plass på Sagabakken skole. Vi 
kunne like gjerne tatt turen til Vest-
fold, der Sem skole i mange år har vært 
den samlende interkommunale skolen i 
fylket. Nå velger stadig #ere av kommu-
nene å lage egne tilbud ved å inkludere 
hørselshemmede elever. Samme utvikling 
ser vi ved Auglend skole i Stavanger. 
Færre barn fra omegnskommunene søker 
seg til skolen.

De tilbudene disse tre skolene har gitt i 
sine fylker ble lovprist av kunnskapsmi-
nister Kristin Halvorsen da hun bestemte 
at de statlige døveskolene skal nedlegges. 
Se hva de får til med interkommunalt 
samarbeid, sa hun. 

Nå kan det virke som om pessimistene 
får rett. Det er økonomien som styrer 
kommune-Norge. 
Da spør de ikke om hva som er best for 
de hørselshemmede og døve elevene, men 
hva som er best for kommunekassereren.      

har seks pedagoger og to assistenter. Ved 
å følge undervisningen er det lett å merke 
at lærerne er samvittighetsfulle og at de 
legger hele sjelen sin i undervisningen. Vi 
ser det tydelig når Kari Kjølbo undervi-
ser. Dette kan hun. Med 37 års erfaring 

i undervisning av døve og hørselshem-
mede vet hun hvordan hun skal fange 
konsentrasjonen til yre barn. Når vi er på 
besøk i timen forberedes teaterbesøk der 
«Folk og røvere i Kardemommeby» står 
på planen. 
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«Jack og Bønnestengelen» er et eventyr 
som mange kjenner fra ulike tv-versjoner. 
Det handler om dagdrømmeren Jack og 
mammaen som må selge den skrinne kua 
for å få penger til mat. Jack blir sendt 
avgårde for å handle mat, men blir lurt 
og kommer hjem med tre tryllebønner 
i stedet. Tryllebønnene vokser seg helt 
opp til himmelen i løpet av natten. Jack 
klarer ikke å motstå fristelsen til å klatre 
opp, og kommer til en fantastisk drøm-
meverden med pratende dyr og skumle 
kjemper. 

I rollene "nner vi Ipek D. Mehlum som 
Jack. Hun viser en ny side av sitt allsidige 
skuespiller-talent og trollbinder publi-
kum. Ronny P. Jakobsen spiller Kjempen 
og Bønnemannen på en kraftfull måte. 
Og fra Danmark er utvandreren Ragna 
Huse hentet hjem for å løse oppgavene 

som Fru Kjempe og Jacks mor. Megan 
Matovich, inn#ytter fra USA, har rollen 
som Julie. Alle gjør de en sterk innsats. 

Så må jeg stole på arbeidskollega Elisa-
beth F. Holte som sier dette om stem-
meskuespiller Kjersti Fjeldstad: «Hun var 
veldig #ink til å følge skuespillernes tegn-
språk og varierer stemmen på en utrolig 
dyktig måte. Hun var mus med skikkelig 
musepipestemme og hadde stemmen til 
en skikkelig Kjempe når Ronny utfolder 
seg bak kostymene».    

Mira Zuckermann har vært instruktør 
for forestillingen. Hun har som vanlig 
fått det beste ut av ensemblet på scenen, 
men mest ros fortjener hun for dristighe-
ten til å presentere teknologiske løsninger 
på scenogra" og animasjon som vi knapt 
trodde var mulig. Det står derfor en tek-

helge.herland@doveforbundet.no

Foto: Dag Jenssen

Teater Manu imponerer i sin familieforestilling «Jack og Bønnestengelen». De kombinerer frem-
ragende skuespillerprestasjoner med moderne teknologi som nesten tar pusten fra en. Aldri før 
har vi på en scene sett tegneserie"gurer på "lm i samspill med skuespillere på scenen, - og der 
dyrene i tegneserien bruker tegnspråk. 

nisk stab bak forestillingen som fortjener 
stående applaus, ingen nevnt, men heller 
ingen glemt. 

En anmeldelse skal være kritisk. Vi har 
notert tre små ankepunkter: Tegnspråket 
til animasjons"gurene (tegneserie"-
gurene) kunne vært tydeligere. Blikk-
kontakten fra skuespillere til oss i salen 
kunne kanskje vært bedre? Avslutningen 
av forestillingen kunne vært mykere, 
kanskje barna kunne fått hilse på skue-
spillerne på vei ut? Men bevares, dette er 
#isespikkeri. 
Til de som ikke har sett forestillingen. 
Grip sjansen før det er for seint, de spiller 
fremdeles i Trondheim 14. og 15. no-
vember, i Bodø 17. november, 20. og 21. 
november i Gjøvik og i Oslo igjen i tiden 
23.-30. november. Se mer informasjon på 
www.teatermanu.no

Teknologien er fantastisk. Ragna Huse i samspill med Ipek D. Mehlum.
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Av Thomas Blix

Sande;ord Sykkelklubb stilte med et lag. 
To av syklistene og en i hjelpeapparatet er 
døve. Robert Macha og Bruno Ottesen 
stilte opp med gode bein, mens +omas 
Blix stilte opp med bilen for å frakte 
syklene opp til Trondheim og organiserte 
forsyningene på veien til Oslo med fem 
matstopp. Planleggingen startet allerede 
høsten 2011 med et par møter i klubblo-
kalene på Pukkestad Gård i Sande;ord. 
Der startet laget å organisere seg med 
fordelingen av ansvar. To ivrige hørende 
karer stod i spissen og styrte opplegget. 
De passet på at arbeidet med å ska&e 
sponsorer og andre avtaler blir gjort og 
holdt. 
Treningen startet vinteren 2012 med 
fellestrening og individuell trening. For 
å sykle 542 km er det lite lønnsomt å 
sluntre unna treningen. På veien frem til 
23. juni hadde laget også en helgetur til 
Rauland på sykkel. 44 mil tur/retur for å 
samle milene i beina. Det var kjempevik-
tig for å kunne tåle en så lang sykkelkon-
kurranse.
Kommunikasjonen internt i laget med 
22 syklister gikk bra. Det ble bedre og 
bedre for hver treningstur. Alle har sine 
metoder for å kommunisere godt med 
hverandre, det går på kroppsspråk og 
munnavlesning. Det er lettere på kortere 
turer. Når man sitter på sykkelen opptil 
20 timer som er vanlig under Styrkeprø-
ven, kan det bli utfordrende å kommu-
nisere på andres premisser underveis.  
Treningen på forhånd har gjort syklistene 
i laget trygge på hverandre når det skjer 
noe eller om feltet er nervøst. Det gikk 
uten store uhell. Noen måtte gi seg og 
satt seg i følgebilene, men da er det mest 
på grunn av at 542 km er i det meste 
laget. Laget fra Sande;ord hadde 18 
timer som mål og syklet inn på 18 timer 
og 57 minutter. Vær er en viktig faktor 

for en god tid. Det var en del motvind 
og vinden førte til nesten en time over 
målsetningen. 
Robert Macha og Bruno Ottesen var 
ikke de eneste døve som syklet Styrke-
prøven. Et lag fra Danmark med døve 
syklister var også med. De gjennomførte 

9000 syklister deltok i Den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo.

Robert Macha har byttet fotballen med sykkelen.

Den 23. juni 2012 var datoen for en stor test for mange syklister. Da gikk «Den store styrke-
prøven» av stabelen med over 9000 deltakere. 542 kilometer på sykkelsetet fra Trondheim til 
Oslo.

også uten store uhell. Det er nok ikke 
siste gang at døve kan sees på to hjul fra 
Trondheim til Oslo rundt den 23. juni. 
Et lag i Sande;ord har allerede startet 
forberedelsene og har et mål om 15 timer 
og 30 min. Vi skal ikke se bort fra at det 
er noen døve med på laget også.
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Regjeringen i Bulgaria har garantert for 
at Dea#ympics kan gjennomføres i So"a 
26. juli – 4. august neste år. Landets 
idrettsminister og presidenten i ICSD 
Craig Crowley har på et møte fått avklart 
alle detaljer og garantier. Craig sier i en 
kommentar:
- Døveidretten er svært takknemlig for 
at Bulgaria på kort varsel har overtatt 
Dea#ympics i 2013. På vegne av alle ver-
dens døveidrettsutøvere vil jeg uttrykke 
min store takknemlighet til de bulgarske 
myndighetene.
Det er andre gang «døveolympiaden» ar-
rangeres i So"a. Forrige gang var i 1993. 
Da viste Bulgaria at det kan arrangere 
store mesterskap, så nå er det bare for 
sportsinteresserte å planlegge Bulgaria-
turen.

Arne Olav Løvik har passert de første 
60 år og i ;or var han uheldig og brakk 
lårbeinet. Mange spådde at det da var 
slutt på løpingen, men ingenting stopper 
hardhausen. I høst løp han igjen Sta-
vanger maraton, 42.196 meter, i "n stil. 
I løpet av 33 år har han gjennomfør 80 
maratonkonkurranser og han har aldri 

R. Røyseth, Sissel Lysø, Silje Skårvold, 
Tone Rørstad, Nina Solem, alle Trond-
heim – Trude Lillegjære, Hanne M. 
Bråten, Oslo – Ane Dimmen, Beate Eng, 
Bergen. Ledere er Jan Lervaag og Jan 
Inge Skårvold.

Kvinnelaget spiller disse kampene:
Fredag 16.november kl.18.30 Finland.
Lørdag 17.november kl.15.30 Sverige.
Søndag 18.november kl.12.30 Danmark.

Herretroppen har disse spillerne: Mo-
hammaod «Tito» Ziaul, Bergen – Leon 
Olaussen, Oslo – begge målvakter. 
Utespillerne: Andre Røine, Alaxander 
Wroldsen, Yusuf Hassan, Joakim Røine, 
Marius Brenden og Ola Færden, alle fra 
Oslo. Einar Richard Øverås og Tor Es-
pen Gjernmstad fra Trondheim. Lagleder 
er Kim Roar Strøm Røine. 

Craig Crowley er president i ICSD og kan puste 
lettet ut over at Bulgarias regjering har garan-
tert for Deaflympics neste sommer i Sofia.

Maratonkongen Arne 
Olav Løvik i kjent stil.

brutt et løp. I år kom han i mål på tiden 
4.08.45 – mens bestetiden er fra 1984 da 
han løp på 2.34.03. 
Også Eirik Stangeland fullførte løpet. 
Han kom i mål på 4.34.11. Det var 
hans første maratonkonkurranse. Han 
er triathlonutøver og ble omtalt i Døves 
Tidsskrift nr. 5.

14. – 18. november deltar Norge med 
både kvinne- og herrelag i Nordisk-
baltisk mesterskap i futsal. Mesterskapet 
er i Helsingfors, i Vaanta Sportshall, som 
ligger bare 10 minutters kjøring fra #y-

plassen. I kvinnetroppen "nner vi disse 
spillerne:
Tanja Aas, Oslo – Tine Granmo, Trond-
heim – Nina Hammersland, Bergen – 
alle tre er målvakter. Utespillere er: Lena 

helge.herland@doveforbundet.no

Trenerne Jan Lervaag og Jan Inge Skårvold med sitt ess, Tone Rørstad.



28 7/2012

Norges 
Døveforbund 
Ungdom
Grensen 9
0159 Oslo
E-Post:
kontakt@ndfu.no

N
D

FU

Siden sist gang har vi gjennomført en seminarhelg i 
Stavanger, hvor det også var valgmøte på søndagen.  Det 
gleder meg veldig å se hvor engasjerte ungdommene 
tilstede var! Og de finnes det flere av, men de kunne 
dessverre ikke være tilstede. Å se et slikt engasjement 
gjør at jeg har troen på fremtiden for barn og unge i årene 
som kommer, og jeg er glad for å kunne samarbeide med 

dere alle om å skape et godt tilbud for alle! Nå kommer vinteren snikende, 
og snøen har kommet flere steder i Norge, og det bærer aktivitetsplanene 
preg av. Nå åpner påmeldingen til Vinterlekene 2013, oppfordrer dere til å 
melde dere på, og ta også kontakt om du vil være med som frivillig under 
arrangementet.

Nyt vinteren!

Med vennligst hilsen
Ingvild Larsen Skjong

Landrådet på Ål, 5.-7. oktober
Tre representanter fra styret og ungdomskonsulent deltok i årets landsråd for NDF. 
Landsrådet ble holdt på Ål,   Ål Kulturhus. Det var et flott program, med blant annet 
teambuilding i flotte høstomgivelser. Under seminaret var det mange spennende 
diskusjoner, blant annet !"#$organisasjonsendringer. Forelesninger var prikken over 
i’en for helgen: generalsekretær Birgitte Brekke fortalte om FrivillighetsNorge 
(http://www.frivillighetsnorge.no), om rekruttering og opplæring av tillitsvalgte og
frivillige. T%orbjørn Johan Sander introduserte oss for døvehistorie& om
 Johannes Mathias Berge som opprettet NDF 18. mai 1918. En flott
 helg! 
 
Årets ungdomsseminar 
NDFU arrangerte et vellykket seminar i Stavanger 19. - 21. oktober med temaet 
“Hvordan bli Norges beste ungdomsklubb?”. 32 ungdommer kom, og det var 
spennende foredrag av Hanne Kvitvær, Hedvig Sinnes, Jannicke Kvitvær og Ingvild 
Larsen Skjong. Temaer for helgen var styrestruktur, rekruttering av nye medlemmer, 
markedsføring og hvordan arrangere aktiviteter. Det ble mye diskusjon og 
idéutveksling i grupper. Ungdomsklubbene har lært nyttige ting å ta med seg 
videre.
NDFU kårer ”Årets ungdomsklubb” og ”Årets medlem” under hvert seminar og 
i år takket være den flotte utviklingen ble ungdomsklubben PAFF kåret til årets 
ungdomsklubb. Årets medlem ble Håkon Bollestad, etter en god innsats i leirkomiteen 
for NDFU. Helgen ble avsluttet med talentkonkurranse og valg.
Juryen, bestående av Hedvig Sinnes, Martin Berhovde og Petter Sørensen hadde en 
vanskelig jobb - alle deltakerne var flinke, men ikke alle kan vinne. Vi gratulerer 
Magnus Kokaas (Tr. heim, sjonglering), Lars Petter Lindman (Oslo, piano), Katrine 
Grindheim Søyland (Oslo/Stvg, sang på tegnspråk), Magnus Brenden (Oslo, 
fotballtriksing) og Tonje Merete Utsi (Tana/Tr.heim, dans). Disse vant en gratisreise til 
Stockholm og deltar på “Nordisk Talent 2012”, 15. desember, gå inn på “http://sdur.
se/nordic/” for mer informasjon om dette arrangementet.
Gled dere til neste seminar! Mon tro hvilken by det blir i? 

Nye fjes i NDFU-styret
Som nevnt, var det styrevalg under ungdomsseminaret i Stavanger. Valgkomiteen, 
som bestod av Martin Berhovde, Petter Noddeland og Berit Nordbø, arbeidet hardt 
og godt for å finne kandidater og NDFU har fått to nye inn i styret: Ingrid Grønning 
(Trondheim) og Sondre Uteng Olsen (Oslo). Vi ønsker disse hjertelig velkommen og 
takker samtidig Marcus Lid og Jannicke Kvitvær for iherdig godt arbeid i NDFU! I 
dag består NDFU-styret av Ingvild Larsen Skjong (leder), Maiken Andrea Sudmann, 
Julie Ane Holst, Sondre Uteng Olsen, Gabrielle Kverneland, Ingrid Grønning og Tor 
Stensvand Fiksen.

NYTT fra NDFU

Leder:
Ingvild Skjong
Larsen

Redaktør:
NDFU-styret

Layout:
Tor Fiksen

Hei alle sammen!
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Påmeldingsinformasjon til Vinterlekene 2013!
Nå er det på tide å sende din påmelding til Vinterlekene, 
8-10. mars 2013 !" #$. Når du har sendt inn påmelding  
%"& '( tilsendt mer informasjon etter påmeldingsfristen.  

Opplysninger vi trenger når du skal melde deg på er:
Navn på deltaker
Fødselsnummer (11 siffer)
Adresse
Navn på foresatt
Adresse
Mobilnummer til foresatt
Eventuelle allergier
Hvilken gren du skal være med på (slalåm, ski, 
snowboard, twintip)

Hvis du ikke vil sende dette i e-post, så må det sendes pr. 
brev og merkes ”Vinterleker” til #$ %)$*+,-./*)$+, 3570 Ål. 
Påmelding sendes til: kurs@al.fhs.no. Påmeldingsfrist er 
den 10. januar.

Er du interessert å være med i vinterkomiteen og/eller 
bidra til vinterlekene? Send gjerne en e-post til maiken.
sudmann@ndfu.no for spørsmål/info!

NDFUs Ungdomseminar i Stavanger

TERMINLISTE 2013 
(med forbehold endringer)

Januar
11.-13. januar: Fagseminar og julebord for alle frivillige i 
NDFU 2010 )1 23024 56$$+/7&-89:;<

Januar/februar 
NDFU styremøte<

Mars
8.-10. mars: Vinterleker, Ål.
Døves Nordiske Ungdoms Rådsmøte, Island<

April
Nordisk Ungdomsseminar, Sverige<
Leirlederkurs og seminar, Oslo<

Mai 
NDFU Styremøte<

Juni
NDFs landsmøte, Stavanger<
Sommerleir for barn og juniorer, Ål<

Juli
EUDY barneleir, Nederland<
WFDYS juniorleir, Italia<

August/september
NDFU styremøte<

Oktober
Ungdomsseminar og valgmøte<
=->+/ *($7(&'?1+&< 
November
NDFU styremøte<

Desember
Faglig seminar og julebord for frivillige i NDFU 2013<

=+$7?*+&@+ !" NDFUs Ungdomseminar i Stavanger.  Foto: Stian A. Giltvedt

Oktober
Ungdomsseminar og valgmøte<
=->+/ *($7(&'?1+&< 
November
NDFU styremøte<

Desember
Faglig seminar og julebord for frivillige i NDFU 2013<
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Kulturdagene i 
Kristiansand var 
en #ott sam-
ling.  Mange 
døve var samlet 
til kulturelt, 
faglig, religiøst 
og sosialt tre&. 
I bunnen for 
dette arrange-
mentet ligger 

tegnspråkkulturen.  Kulturdagene skal 
være et fristed for tegnspråkbrukere. 
Rammene settes av døve og døves kultur. 
Kulturdagenes lange tradisjon bekrefter 
verdien av denne samlingen. Opplegget 
vil aldri bli det samme fra gang til gang. 
Alt som har livets rett vil preges av sin 
samtid og trenger fornyelse.  Hvis ikke 
blir det noe forstenet og gammeldags 
ved det. Kulturdagene har klart denne 
prosessen. Nå vil jeg peke på et element 

 

Av Thomas Johannessen

Av Døveprest Per Walle

De #este ønsker 
seg bedre 
amatørteaterfo-
restillinger på 
kulturdagene, 
både spill og 
selve innholdet 
i fremføringene. 
Men det er ikke 
så lett. Vi som 
jobber med ama-

tørteater savner en ressursperson med 
kunnskap, erfaring og utdanning som 
kan inspirere og veilede oss i arbeidet 
med forestillingene.
Jeg har vært med i amatørteatergruppen 
Eureka fra 2004, for to år siden overtok 
jeg som leder av gruppen etter Kristin 
Sara Ørsnes. Jeg har gjort en god jobb, 
men føler meg ofte alene – jeg prøver å 
motivere ungdommene slik at de kan bli 

aktive i teatergruppen. Jeg vil samarbei-
de med Teater Manu i fremtiden. 
Jeg har deltatt ved Døves Kulturdager 
de siste ti årene. De første årene var det 
mange teatergrupper som øvde mye før 
kulturdagene, men publikum var likevel 
ikke fornøyd. De ønsket bare å se fore-
stillinger av Teater Manu og det forstår 
jeg veldig godt. Manu har høyt nivå, de 
har profesjonelle skuespillere med mange 
års erfaring. Det er urettferdig å sam-
menlikne amatørteater med dem. Men 
i et samarbeid med dem kan amatørtea-
terforestillingene bli mye bedre. Jeg me-
ner det også står i NDFs arbeidsprogram 
at Teater Manu skal brukes for å løfte 
kvaliteten blant amatørteatrene.

Jeg har kontaktet Teater Manu noen 
ganger, men jeg har ikke fått et eneste 
svar på om vi amatørskuespillere fra 

Eureka kan få hjelp, samarbeid eller 
tilbud om å utvikle oss. Er det ikke et 
mål for vårt profesjonelle teater å bidra 
til å bedre kvaliteten hos amatørteater-
gruppene? 

Jeg har en drøm i fremtiden om at ama-
tørteatrene skal bli #ere og at antall døve 
skuespiller vil øke. Til det trengs kunn-
skap, inspirasjon og motivasjon blant de 
som har det som hobby. Jeg håper jeg 
at Teater Manu kan samarbeide med 
teatergruppene i Norge, kanskje gjen-
nom #ere prosjekter, slik at nivået på det 
som vises på kulturdagene kan heves. På 
den måten vil også publikum får se nye 
ansikter på scenen i hvert år. Hjerte mitt 
banker for Teater Manu og jeg har tro 
på at deres kompetanse kan hjelpe oss i 
amatørteatergruppene videre.

som jeg tror trenger en fornyelse.

Gudstjenesten søndag formiddag har 
lenge vært et fast element ved kultur-
dagene. I Bodø i 2007 hadde kul-
turdagene sin helt egen gudstjeneste, 
men ellers har det vært vanlig å ha den 
sammen med en «hørende» menig-
het – en integrert gudstjeneste. Vi «får 
bli med» når den hørende menigheten 
samles. I større eller mindre grad får 
vi være med å prege gudstjenesten og 
«vise oss fram» som døvekirke. På denne 
måten skiller kirken seg ut fra det meste 
av det som ellers er plattformen for kul-
turdagene. Vi har en delt plattform med 
storsamfunnet også på kulturdagene.

Vil vi som døvekirke fortsette denne tra-
disjonen? Ønsker kulturdagenes ledelse 
å ha det slik? Døvekirken har si egen 
tegnspråkliturgi som vi ikke får bruke 

på integrerte gudstjenester. Etter min 
mening burde gudstjenesten på kultur-
dagene ha samme plattform som resten 
av programmet. Vi burde satse på egen 
tegnspråkgudstjeneste og la døve oppleve 
den "ne liturgien vi har og som vi skal 
videreutvikle.  Kanskje noen etter hvert 
ville ha dåp på kulturdagsgudstjenesten? 
Kanskje kan den kobles sammen med 
kon"rmantarbeid eller annet arbeid og 
integreres mer i døvemiljøet enn i det 
hørende miljøet. 
De #este døve opplever gjennom året å 
være tilstede i gudstjenester eller begra-
velser der det er tolking, mange salmer 
og kor. Er det slik en ønsker det på kul-
turdagene også? Eller vil en heller "nne 
igjen sin egen kultur også i det religiøse 
landskap og i den kirke de tilhører? Kul-
turdagene er en unik mulighet til dette. 
La oss bruke den. 
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Tegnspråktolket familieforestilling i 
Oslo Spektrum 

Putti Plutti Pott og Jule-
nissens skjegg 
Spilles søndag 16. desember 2012

Julefortellingen om Putti Plutti Pott er en av Norges mest populære 

førjulsfortellinger, og vi er stolte av å presentere den her i Oslo Spek-

trum. Du vil igjen få møte Petter, Caroline og Onkel Per, sammen 

med alle de andre som utgjør dette stemningsfulle stykke, skrevet av 

Per Asplin. Det blir ingen skikkelig julestemning uten sangene og 

historien om den lille nisseguttens reise med Julenissens trylleskjegg! Historien begynte som bok, og den ble snart 

spilt inn både på plate og som tv-serie. I 1987 ble historien skrevet om og utvidet til den musikkdramatiske versjonen 

vi viser i Oslo Spektrum hvert år. Det har gjennom årene vært en rekke kjente og flinke skuespillere i de forskjellige 

rollene, og Per Asplin spilte selv rollen som Onkel Per frem til sin død. Asplin valgte Knut Morten Damm som sin et-

terfølger, og han gjør en fabelaktig jobb. Best av alt er allike-

vel at Julenissen hvert eneste år, spilles av selveste Julenissen!

Forestillingen blir tegnspråktolket søndag 16. desember 

kl. 15.00 - Billettpris: Kr. 300,-

Billettbestilling: Ring 815 11 211 og oppgi at dere ønsker 

plass med døvetolk. Frist for bestilling av billetter er 30. 

november. Dere vil få et referansenummer og billettene kan 

hentes ut på Narvesen, 7-eleven eller Posten i hele landet. Det 

er tre dagers hentefrist fra bestilling.

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
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