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Onsdag 21. november "kk Toralf Magne Ringsø 
Kongens fortjenstmedalje for 50 års arbeid som 
frivillig tillitsvalg i døveorganisasjonen. Kongen 
markerer med tildelingen hvor viktig det frivillige 
arbeidet i døveorganisasjonen er. Det er en stor og 
fortjent honnør til en av døveforbundets største 
tillitsvalgte gjennom tidene. Det er også en aner-
kjennelse av det arbeidet alle andre tillitsvalgte i 
organisasjonen vår gjør.  

Fra dag til dag er det ikke så lett 
å se at det blir bedre å være døv 
i storsamfunnet. Men ser vi til-
bake til 1962, da Toralf begynte 
som varamedlem i ungdoms-
klubben i Bergen og fram til i 
dag har døve oppnådd enormt 
mye. Det kan vi takke Toralf og 
mange andre tillitsvalgte for. Men kampen er ikke 
over, det er mange slag igjen.

Samtidig som Toralf får sin medalje tar en for-
tvilet kvinne kontakt og forteller at hun ikke får 
tegnspråktolk til etterutdanningen sin. «Jeg blir 
utslitt av å lese på munnen, støtte meg til det som 
skrives på tavlen og ellers sitter jeg med skuldrene 
høyt hevet og øynene på stilker i klasserommet. 
Det tapper meg for krefter.» Hver uke tre#er vi 
døve som klager på at de ikke får tegnspråktolk.

Inne i bladet kan vi lese at Kulturdepartementet 
bare vil kreve at de norske TV-kanalene tekster 
programmene mellom klokken 18 og 23. Hva 
med alle programmene før klokken 18 spør vi. 
Det blir for dyrt for TV-kanalene om de også skal 
tekste disse svarer kulturminister Hadia Tajic. 
Hun styrer selv et kulturbudsjett på 10 milliarder 
kroner. Hvis hun mener TV-kanalene ikke har råd 
til å betale lønn til hurtigskrivere bør hun være 
villig til å bruke noen millioner av fellesskapets 
penger til å sponse tekstingen. 

Vi er bekymret for døve og hørselshemmede barns 
skoletilbud i fremtiden. Vi ser en utvikling der 
barna skal inkluderes i bostedsskolene nærmest 
for enhver pris, ofte med en ufaglært assistent som 
hjelper i klasserommet – for det skal ikke koste 
for mye penger. Dette i motsetning til byråkratiet 
i staten, med et stort Kunnskapsdepartement på 
toppen, så et Utdanningsdirektorat med mange 
ansatte, og fra 1. januar et nytt sentralt Statped 
med mange nye byråkrater – og under dem "re 

regionale avdelinger etter mønster 
fra helseregionene - og nederst "n-
ner vi de hørselshemmede elevene og 
lærerne. Jo lenger ned man kommer 
på stigen, jo mindre penger blir det å 
fordele. Hva koster «Nye Statped», og 
på bekostning av hva?       

NDF har også et ansvar for døve som trenger 
litt ekstra. Av og til opplever vi at kommunene 
ikke vil betale hva det koster å sikre en innbygger 
plass på Signo Vivo i Andebu eller Signo Conrad 
Svendsen Senter på Nordstrand. Kommunene me-
ner de kan gi et like godt tilbud selv. Noen ansatte 
kan lære seg litt tegnspråk og dermed oppfyller de 
minstestandarden som kreves i Helsetjenestelo-
ven. De forstår ikke at døve med funksjonshem-
ning, som alle andre, vil bo i et språkmiljø der de 
kan føle seg trygge på å forstå og bli forstått hele 
døgnet – og der de kan utvikle sine evner til det 
optimale. 

Dette er bare noen tilfeldige eksempler på at det 
er mange oppgaver å ta fatt på for tillitsvalgte i 
NDF. Storsamfunnet endrer seg stadig og som 
alle andre minoritetsgrupper vil det for døve hele 
tiden bli en kamp for å henge med, en kamp som 
trenger dyktige tillitsvalgte. Vi er trygge på at 
Toralf Magne Ringsø fortsatt vil stå på. Vi håper 
$ere lar seg inspirere av ham til arbeid som gjør 
hverdagene bedre for andre døve.

Fra dag til dag er 
det ikke så lett å 
se at det blir bedre 
å være døv i stor-
samfunnet
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Gamle festsal i Universitetet i Oslo-sentrum skapte en 
fantastisk ramme for doktoravhandlingen. Salen var fullsatt 
av venner, kollegaer og andre språkinteresserte torsdag 15. 
november da Halvorsen på mesterlig vis forsvarte sin avhand-
ling. Første opponent var førsteamanuensis Anna-Lena Nilsson, 
Universitetet i Stockholm og andreopponent Arn"nn Muruvik 
Vonen, Språkrådet. Etter en halvtimes innledning av doktoran-
den var det to timers eksaminasjon, eller kanskje det er rettere å 
si samtale mellom Halvorsen og de to opponentene.

Vi må jo bare innrømme at vi ikke forsto så veldig mye. Dette 
var en faglig samtale for dem som har spesielle kunnskaper om 
norsk tegnspråk, det har ikke vi. Det er likevel fascinerende å 
følge med på en slik samtale og selv for en amatør må det være 
lov å si at Rolf Piene Halvorsen turnerte spørsmålene på en pro-
fesjonell, elegant, avslappet og humoristisk måte. Vi har sjelden 
sett en så trygg doktorkandidat.

helge.herland@doveforbundet

Norsk tegnspråk har vært brukt i mange hundreår, men statusen til språket er ungt. Det er 
foretatt lite forskning i språket. Derfor skal Rolf Piene Halvorsen ha stor takk for at han har 
gjennomført kjempejobben med å ta doktorgraden på en liten, men viktig del av tegnspråket: 
En studie av blunk, blikkendring og nikk i norsk tegnspråk.

Gamle festsal i Oslo Universitet er en fantastisk sal og skapte en verdig ramme rundt doktoravhandlingen.

Halvorsen har analysert timevis med videoopptak av døve som 
forteller historier på norsk tegnspråk. Avhandlingen hans viser 
at blunk, blikkendring og nikk er en del av grammatikken i 
språket. De er med og markerer grenser i teksten og viser hva 
som skal forstås som egne enheter i språket. Blunk, blikkend-
ring og nikk fungerer blant annet slik komma, punktum og 
andre tegn markerer enheter i en skriftlig tekst.
Blunk og nikk, eller mangelen på blunk og nikk, kan si noe om 
tekstens spenningskurve. Når en fortelling blir mer dramatisk, 
blir det færre blunk og mindre nikking.

Nikk er videre med på å etablere fortellingens tid og sted, 
kalt virtuelt tid og sted. Blikk kontakt sammen med sitert tale, 
tanker eller handling gir mottakeren en rolle i fortellingen. 
Dette er kalt rolletildeling.

På de neste sidene forteller Rolf Piene Halvorsen mer om sitt 
forskningsarbeid. 
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Rolf Piene Halvorsen så ut til å kose seg på talerstolen under sin doktordisputas.

-Hvorfor valgte du å skrive en doktor-
avhandling om «blunk, blikkendring 
og nikk»?
 
- På Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve, hvor jeg var elev våren 1985, kunne 
alle lære meg tegn. På ungdomsskolen 
og gymnaset lært jeg mye om tekstbyg-
ging og godt norsk. Når jeg begynte å 
spørre om hva som var godt tegnspråk, 
ble svarene uklare og vanskelige å forstå. 
Marit Vogt-Svendsen besøkte Ål og jeg 
ble fascinert av hennes forelesning om 
spørresetninger. Og der og da "kk jeg 
lyst på å bli som henne ... eller å gjøre 
som hun gjorde, forklare hvordan norsk 
tegnspråk er bygget opp og satt sammen. 
Men jeg var jo prest da og tenkte ikke 
mere på den drømmen. Da jeg ikke "kk 
lov å være prest lenger uten å måtte skjule 
hvem jeg er, var jeg nokså fortvilet. Da 
mistet jeg bolig og jobb over natten og 
visste ikke riktig hva jeg skulle gjøre. 
Sissi Urgård kom som en reddende engel, 
grep meg i nakken og sa at nå skulle jeg 
fullføre tolkeutdanningen min. Jeg tok 
utfordringen, ble tolk og pustet lettet ut. 
Jeg hadde igjen en plass i døvemiljøet 
om enn i en annen rolle. Roar Bredvei 
syntes at han og jeg burde få bedre tak 
på tegnspråket vårt. Så da ISP åpnet opp 
for hørende studenter på morsmålstudiet, 
søkte vi plass og kom inn. Det var gøy. 
- Plutselig var jeg på kull med min gode 
tegnspråklærer Vigdis Peterson, Hege 
Lønning, Johan Hjulstad, Lisa Lind og 
Siv Fosshaug. Det var et topp år. Mange 
vil si jeg er nysgjerrig og spør om alt for 
mye. Odd-Inge Schröder, Lise Marie 
Nyberg og Marit Vogt-Svendsen fort-
satte å svare på mine mange spørsmål og 
oppmuntret meg til å spørre videre. Det 
var mye som var sagt om blunk, blik-
kendringer og nikk som grensemarkører, 
noe jeg ikke forstod. Dermed begynte jeg 
å lese, studere og skrive helt til det ble en 
doktorgrad av det.
 
 - Hvor viktig og vanlig er blunk i 
norsk tegnspråk?
- Blunk er viktig for å signalisere hvilke 
tegn som hører sammen i store og små 
enheter. Man blunker alltid på bestemte 
steder i en tekst, det vil si når man snak-
ker, for å varsle at noe blir avsluttet og en 
ny mening er under veis i språkproduk-
sjonen, altså snakkingen.

- Hvor viktig og vanlig er blikk-
endring i norsk tegnspråk?
-  Blikkendring har noe av den samme 
funksjonen som blunk. Samtidig kan 
blikkendringer binde $ere tegn sammen 
til en enhet som blunket setter grenser 
mellom. Men av og til blir blunk og 
blikkendringer borte. Jeg lurte veldig på 
hvorfor. Jeg tror de blir borte for å mar-
kere spenningen i en fortelling. Jo mer 
farefullt og spennende fortellingen blir, 
jo mindre blunker den som snakker og 
mindre endres blikkretningen. Intensite-
ten øker.

- Hvor viktig og vanlig er nikk i norsk 
tegnspråk?
-  Nikk kan brukes som pek. Vi kan 
peke både med hånden, blikket, hodet 
og hele kroppen hvis vi vil. Et nikk kan 
være et pek mot noe, eller når vi lener 
kroppen til en av sidene, kan det være for 
å peke på noe som liksom er til stede i 
tegnrommet. Hvis jeg har plassert tegnet 
DØVESKOLE til høyre og etterpå lener 
meg mot høyre, kan det bety at det jeg 
snakker om handler om noe fra tiden på 
døveskolen.
Nikk betyr først og fremst: ja, som Marit 
Vogt-Svendsen skrev for lenge siden. 
Nikk kan bekrefte at noe er sant. Er det 
mange nikk på rad, kan det bety at noe 
i fortellingen tok lang tid.  Jeg sier hele 
tiden kan. Det betyr at det ikke alltid be-
tyr noe, men at det er mulig at det betyr 

det. Det er jo bare den som snakker som 
egentlig vet hva hun/han mente å si.

- Vi som bruker norsk tegnspråk 
 daglig er kanskje ikke så bevisste på 
dette?
-  Bruken av blunk, blikkendringer og 
nikk er automatisert hos alle første-
språkbrukere. Nybegynner som lærer 
tegnspråk, blunker, forandrer blikkret-
ningen og nikker ofte på en annen måte 
enn døve. Så for å bli gode i tegnspråk, 
trenger vi å vite mer om blunk, blikk-
endringer og nikk.

- Hvordan har du jobbet med 
 oppgaven?
-  Norges Døveforbund og Odd-Inge 
Schröder hjalp meg med å få kontakt 
med "re døve som har døve foreldre. Så 
hjalp Svein Arne Peterson meg å lage 
videoopptak mens de "re fortalte to his-
torier på tegnspråk. Det ble til sammen 
åtte fortellinger som jeg har analysert. 
Så det har blitt mange timer foran pc-
skjermen og mange timer med å lese teori 
om tegnspråk og talespråk. Georg Bjerkli 
og Irene Greftegre# har hjulpet meg med 
å se på videoene, plukket ut nikk og tegn 
som skulle transkriberes. Transkribere 
betyr å få muntlig språk over på papir. 
Det er en del av analysen.

Forts. neste side.
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- Det er stort behov for mer forskning i 
norsk tegnspråk, men vanskelig å !nne 
!nansiering, hvordan !nansierte du 
din oppgave?
-  Ja, det er virkelig vanskelig å få penger 
til tegnspråkforskning. Her er det viktig 
jobb å gjøre, som alle gode krefter innen 
døvemiljøet burde gå sammen om. 
Høyskolen i Sør-Trøndelag er den eneste 
institusjonen jeg vet som har egen stipen-
diatstilling rettet mot norsk tegnspråk. 
Jeg var heldig å få ha den stillingen i "re 
år. Nå har Nasjonalt senter for hørsel og 
psykisk helse opprettet en stilling som 
har 50 prosent forskningstid. Den stil-
lingen var jeg så heldig å få begynne i 1. 
august. Så nå fortsetter jeg med å forske 
på tegnspråk på Gaustad. Det hadde 
vært "nt om $ere institusjoner som for 
eksempel Norges Døveforbund, Døvekir-
ken og Teater Manu også opprettet slike 
forskerstillinger som en fast post på sine 
budsjett. Når høyskoler og universitet 
svikter sitt ansvar, må andre prøve å ta 
det.

-Det virket som om du trivdes under 
disputasen?
-  Ja, under disputasen storkoste jeg meg. 
Temaet for prøveforelesningen var om 
kognitiv tegnspråkteori. Så jeg fortalte 
om noe om det som var gjort før og sær-

lig de 10 siste årene fra Scott Liddell var 
her i Norge til i dag. Det ble jo også en 
slags honnør til alle dem jeg står på skul-
drene til og har fått lære av. Og så hadde 
jeg på meg en skjorte som vakte oppsikt. 
Den hadde Anne Beate Værnes i Trond-
heim sydd. En ny skjorte med "nt møn-
stret, gammelt grønt sto# på. Det var 
litt symbolsk også. Ny forskning bygger 
videre på tidligere forskning. Gammelt 
og nytt, akkurat som skjorten. Tegnspråk 
er et nok det sterkeste uttrykket for døves 
identitet, det som forteller hvem døve er. 
Klær kan jo også si noe om hvem vi er. 
Så jeg synes det var $ott å ha på meg en 
skjorte laget av en i døvemiljøet når jeg 
foreleste om norsk tegnspråk.

-Hva jobber du med om 5 år?
-  Jeg håper jeg jobber med det samme 
som nå, at jeg forsker på norsk tegnspråk 
og underviser i tegnspråkteori samt døv 
kultur og historie. Ja ikke bare om 5 år, 
men av resten av mitt liv håper jeg at 
jeg får lov til å holde på med det. Etter 
disputasen arrangerte Døvekirken i Oslo 
en fantastisk $ott mottakelse. Da jeg 
skulle takke, sa jeg at: «ja, uten tegnspråk 
vet jeg ikke riktig hvem jeg er». Siden 
jeg kom til Ål 6. januar 1985 til i dag, 
har tegnspråk vært det viktigste språket 
jeg har brukt. Uten tegnspråk føler jeg 

meg naken og forkommen. Unge døve 
i Trondheim var helt klare da de sa til 
meg at hvis jeg ikke brukte tegnspråk 
i Døvekirken, ville de ikke komme på 
gudstjenester. De sa at talespråket og 
tegn blandet var vanskelig å forstå. Tegn 
blandet med tale virket undertrykkende 
og gav uttrykk for manglende aksepta-
sjon av døve og døves språk, tegnspråk. 
Tanken var klar: «Gud vil ikke at vi døve 
skal bli undertrykte i Guds hus.» Da 
svarte jeg at de aldri måtte slutte å rette 
på meg når jeg brukte feil tegn, sa ting på 
en klossete måte eller gjorde andre ting 
de ikke likte. Derfor holder døve på å 
rette på meg hele tiden, takk og pris, de 
har ikke gitt meg opp ennå.
Døves stolthet over å være døv og over 
å ha tegnspråk, må også ha grepet Terje 
Basilier som var psykiater for døve på 
70-tallet. Basilier sa at: «det å akseptere 
et menneske, er først og fremst å ak-
septere personens språk». Dette var vel 
noe av motivasjonen for opprettelsen av 
døveskolene og Døvekirken i sin tid og 
av Teater Manu i vår tid. Tegnspråk er et 
kulturspråk, en viktig arv vi er heldige å 
få bære videre til nye generasjoner. Det å 
være døv er en del av det å være mennes-
ke på jorden. Døvhet og tegnspråk er en 
del av det sant menneskelige. Og for meg 
er det slik at det som er sant menneskelig 
også er sant guddommelige. Det er en 
gave og berikelse å få arbeide med tegn-
språk. Og som min mor sa etter festen i 
Døvekirken: «Så heldig du er Rolf, som 
har fått lov å komme inn i et så rikt miljø 
med så mange gode og dyktige mennes-
ker som vet å gi uttrykk for hjertevarme, 
stolthet og omsorg for seg og sine». Så 
tusen takk til alle dere som ikke har gitt 
meg opp, men ennå retter på meg, tar 
vare på meg, støtter og hjelper meg lenger 
og lenger inn i tegnspråkets "ne nyanser 
og mange muligheter, og videre inn døv 
kultur og historie. Og tusen takk for alle 
hilsener, gaver, taler gode smil og klem-
mer jeg "kk etter disputasen. Det varmet 
og gjør godt ennå, avslutter Rolf Piene 
Halvorsen.

 
 
 

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen hilste fra NDF og uttrykte glede over Rolf Piene Halvorsens 
forskning i norsk tegnspråk. Han håper det vil inspirere andre til mer forskning, det er mye vi ikke 
vet om norsk tegnspråk, mener han.
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helge.herland@doveforbundet

Sosiale medier kan virke fremmed for mange, i hvert fall for 
den eldre garde. Foreleser Stian Giltvedt, Oslo, forklarte at 
innenfor sosiale medier "nner vi: Blogg, Twitter, Facebook, 
Google Plus, Linkedin, You Tube og $ere. Døves Tidsskrift 
vil følge opp med en artikkel om dette i et senere blad.

Øyvind Madsen, Bergen, fortalte om erfaringer fra sin blogg. 
Han snakket blant annet om skriveprosesser som del av sin 
akademiske utvikling. Om etiske retningslinjer i hvordan 
man bruker blogg med tanke på at potensielle arbeidsgivere 
kan lese den. Hvordan man er seg bevisst når det gjelder å 
velge ord og sammenhenger i bloggtekster. Hans erfaring er 
at man må være mest mulig «profesjonell» som bloggskriver 
hvis man skal søke etter eller skifte arbeid. 

Dag Bøe fra Møller kompetansesenter i Trondheim demon-
strerte noe av det rike utvalget kompetansesenteret har av 
produkter, blant annet "lmen «Jakten på det gode arbeidsliv». 
Han foreleste om hvordan sosiale medier kan brukes bevisst 
for å markedsføre seg selv og sine produkter.

Erfaringsutveksling mellom deltakere, forelesere og NDFs 
arbeidslivsutvalg er kanskje det viktigste på disse seminarene. 
Det var gruppearbeid, rollespill og friske diskusjoner. Noen 
av deltakerne kunne litt om sosiale medier på forhånd, andre 

Jakten på det gode
arbeidsliv

Seminardeltakerne utenfor hotellet i Bergen, fra venstre: Ronny Tysse, Khalid Zaman, Thomas Blix, Britta B. Wold, Martin Johannessen, Usman 
 Muneer, Cecilie R. Måseidvåg, Stein Hovden, Ellen Østrem, Harald Oppigård, Lone A. Ramstad, Yasmin A. Andersen, Stian Giltvedt, Helle 

 Christiansen, Anne Mette Haddeland, Hilde Gjermundrød, Knut Dønnesen, Øyvind Madsen, Vegard B. Olsen, Randi U. Slettebakk, Muhammad 
M. Riaz og Tor Einar Slettebakk.

Arbeidslivsutvalget i NDF som arrangerte seminaret, fra venstre: Hilde 
Gjermundrød, Knut Dønnesen, Britta B. Wold og Thomas Blix.

Siste helgen i november gjennomførte NDF sitt tradisjonelle arbeidslivsseminar.
Årets tema var om sosiale medier og hvordan de kan brukes i jakten på det gode arbeidsliv.

var helt blank – felles for alle var at de dro hjem med økt 
kunnskap og vilje til å bruke sosiale medier aktivt i arbei-
det med å søke jobb. Det er viktig med nettverk og i sosiale 
medier har døve samme mulighet som hørende til «å selge seg 
selv» på arbeidsmarkedet.
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Kulturdepartementet har endelig lagt 
frem AMT-direktivet (audiovisuelle me-
dietjenester) for Stortinget. Der foreslår 
departementet, og Stortinget vil vedta 
det, for regjeringen har $ertall der blant 
annet at alle riksdekkende TV-kanaler 
med større publikumsandel enn fem 
prosent skal tekste sine programmer mel-
lom klokken 18 og 23. Departementet 
tar fremdeles et forbehold om at vi bare 
kan kreve direktetekst om det er teknisk 
mulig.
TV-kanaler med mer enn fem prosent se-
eroppslutning er NRK, TV2, TV Norge 
og TV3. Av disse kanalene har NRK og 
TV2 som allmennkringkastere et utvidet 
ansvar for å tekste. NRK har de siste 
årene bygget ut en mye bedre tekste- og 
tegnspråktolketilbud – mens vi fortsatt 
venter spent på hva TV2 vil gjøre for å 
følge opp sitt ansvar overfor hørselshem-
mede.   
I AMT-direktivet stilles det ingen krav 
til teksting av de mange sendingene som 
formidles via internett, stadig $ere aviser 
sender slikt sto#, men departementet 
bare oppfordrer disse til å tekste sendin-
gene.
Vi har spurt kulturminister Hadia Tajik 
hvorfor programmene før klokken 18 og 
etter klokken 23 ikke skal tekstes?
- Departementet mener det er svært vik-
tig at døve og hørselshemmede får tilgang 
til både ferdigproduserte og direktesendte 
TV-programmer. Lovfestingen av disse 
kravene er første steg på vei mot en mer 
universell utforming av TV-tilbudet. Det 

Sonja Erlenkamp jobbet som landets første professor i norsk tegnspråk ved Høgskolen i Sør-Trønde-
lag. Nå har hun byttet beite.
-Jeg sa opp stillingen min i slutten av april 2012 med virkning 1. august. Det var på ingen måte en 
lett avgjørelse, men til slutt følte jeg at det var det som måtte gjøres. Jobbsituasjonen ble rett og slett 
for vanskelig.
- Hvor er du nå? 
- Jeg har for tiden en midlertidig stilling på Sunnaas sykehus i Oslo hvor jeg jobber med et prosjekt 
om afasi - tap av språk etter hjerneslag. Prosjektet varer i ett år.
-Er du tapt for norsk tegnspråk?
-Det er ikke godt å si. Jeg brenner i dag like mye for tegnspråksaken som jeg har gjort de siste 20 
år og det vil jeg nok fortsette med. Men om jeg jobber innen tegnspråkfeltet er avhengig av hva 
som byr seg. Siden jeg er på en midlertidig stilling vurderer jeg hva jeg skal gjøre videre til neste år. 
Foreløpig tegner det seg $ere muligheter i horisonten, så langt er ingen av dem direkte knyttet til 
tegnspråk, men det kan jo endre seg. 

Det er ikke kjent hvem som overtar stillingen som professor i norsk tegnspråk ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag.

kan derfor være aktuelt å utvide tekste-
kravene ytterligere etter hvert. Det bør 
imidlertid utvikles tekniske løsninger 
som reduserer kostnadene for 'ernsyns-
kanalene før det er aktuelt å utvide krave-
ne utover tidsrommet mellom klokken 18 
og 23, svarer kulturministeren.
- Hvorfor bruker departementet for-
muleringen «så langt det er praktisk og 
teknisk mulig», når NRK de siste årene 
har vist at det er fullt teknisk mulig å 
tekste direktesendte programmer?
- Bakgrunnen for formuleringen er at det 
kan tenkes situasjoner hvor det ikke lar 
seg gjøre å tekste et direktesendt program 
for eksempel fordi programskjemaet må 
endres på kort varsel på grunn av en 
uforutsett hendelse og det ikke lar seg 
oppdrive personell som kan simultantek-
ste programmet. Universell utforming er 
en viktig sak for regjeringen og vi jobber 
systematisk på område etter område 
for å bedre vilkårene, slik at ulike typer 
funksjonshemming ikke skal være et 
hinder for informasjon og deltakelse, sier 
Hadia Tajik.
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i 
NDF sier i en kommentar at han er skuf-
fet over at departementene ikke krever 
mer av TV-stasjonene.
- Skal regjeringens mål om et tilgjengelig 
samfunn for alle oppfylles burde det være 
en selvfølge at alt som sendes på TV blir 
tekstet. Skjer det uforutsette hendelser 
må TV-kanalene ha en plan for å takle 
dette overfor døve på samme måte som 
de har planer overfor hørende seere. Det 

er også sku#ende at regjeringen ikke vil 
stille krav til at websendinger på nettet 
skal tekstes. Hvorfor skal vi akseptere at 
$ere hundre tusen døve og hørselshem-
mede skal holdes utenfor samfunnsgoder 
alle andre tar som en selvfølge? 

I forrige blad skrev vi at det er stor mangel 
på tolker i Haugesund. Vi refererte til en 
avdelingsdirektør ved Navs hjelpemid-
delsentral i Rogaland som uttaler seg til 
Haugesunds Avis om tolkedekningen 
i fylket. Vi tilla avdelingsdirektøren at 
tolketjenesten i Norge klarer å formidle 90 
prosent av oppgavene. Det er en upresis 
gjengivelse som tolketjenesten i Rogaland 
ønsker korrigert. Til avisen sa han nemlig: 
«Vanligvis klarer vi å oppfylle åtte-ni av ti 
forespørsler, men i Nord-Rogaland er nok 
dessverre dekningen noe dårligere.» 

(foto: Erlend Aas, NTB Scanpix)
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
har utgitt en rapport om situasjonen 
for personer som er LHTB og som har 
nedsatt funksjonsevne. LHTB står 
for lesbisk, homo"l, bi"l, transperson. 
Arne Backer Grønningsæter og Hilde 
Haualand har laget rapporten «Usynlig 
og selvlysende - LHBT-personer med 
nedsatt funksjonsevne».
Å være lesbisk, homo"l, bi"l eller trans-
person med nedsatt funksjonsevne betyr 
å tilhøre en gruppe som har vært nesten 
usynliggjort. Å ha nedsatt funksjonsevne 
og samtidig tilhøre LHTB-gruppa betyr 
å representere en minoritet i minoriteten, 
og mange møter utfordringer.
– Mange har opplevd diskriminering i 
arbeidslivet. Diskrimineringen er pri-
mært mer knyttet til nedsatt funksjons-

evne, mindre til å tilhøre LHTB-gruppa. 
Mange menn beskriver den homo"le 
kulturens kroppsfokusering som utfor-
drende. Bi"le og transpersoner møter 
større barrierer enn de som de"nerer 
seg som homo"le, lesbiske eller skeive. 
Samtidig er det forskjell på de ulike 
funksjonshemminger. De synshemmede 
sier for eksempel at de føler seg aviste 
blant andre synshemmede. Forskningen 
viser at det er et nettverk blant lesbiske 
og homo"le som sitter i rullestol. Døve 
ser på seg selv som en kulturell minoritet 
og har en annen tilnærming til hvordan 
de plasserer seg inn i sammenhengen. 
De har et miljø som er positivt. Både 
arbeidsplassen, kirke, hjelpeapparat, skole 
og utdanning er miljøarenaer. En kom-
binasjon av å være homo"l eller lesbisk 
og ha nedsatt funksjonsevne er i en del 

tilfeller vanskelig for familien, uttaler 
Arne Backer Grønningsæter.
Rapporten er på 80 sider og kan lastes 
ned fra: www.fafo.no «Usynlig og selvly-
sende.»
Kjekt å lese at situasjonen for døve ikke 
er så ille, vi vet at vi har en egen gruppe 
for lesbiske og homo"le døve i Oslo, 
Regnbuen. Helt enkelt å stå fram som 
homo"l er det dessverre ikke, som en av 
de døve i undersøkelsen sier: «Jeg har opp 
gjennom årene følt med mye ensom – og 
uønsket. Til dels på grunn av foreldrene 
mine, og til dels på grunn av vanskelig-
hetene med å få meg fast jobb. Nå er det 
bedre etter å ha gått til psykolog – en god 
en! – de siste årene – en som også kjenner 
døve og døves verdier. Blant annet har jeg 
fått god hjelp til å "nne ut hvordan jeg 
skal takle foreldrene mine.»  

11. - 13. jan  Fagseminar ved NDFU, Oslo
18. - 20. jan  Foreningskonferanse Oslo- Kiel 
09. – 10. febr Døvemesterskap i futsal, Stavanger
16. febr  Kulturseminar, Oslo 
04. - 07. mars  Språkkonferanse, Oslo 
08. – 10. mars Vinterleker for barn / juniorer, Ål 
18. mars Tegnspråkseminar, Oslo
31.mai – 2.juni Landsmøte, Stavanger
31.mai – 2.juni Døvekirkens fellesmøte, Kr.sand
07. – 09. juni Skådalen-tre#, Oslo 
23. – 28. juni Sommer leir for barn/juniorer, Ål 
04. - 09. aug Coda-leir, Ål
28.juli-3. aug Nordisk seniorleir, Island
04. – 08. aug  Frelsesarmennes kulturuke, Gol
19. – 20. sept Nordisk eldrekonferanse, Oslo
18. – 20. okt Døves Kulturdager, Trondheim
22. – 24. nov Arbeidslivsseminar, Oslo

I forbindelse med Språkdagen 13. 
november hadde direktør i Språkrådet 
Arn"nn Muruvik Vonen en kronikk i 
Aftenposten. Der skriver han blant an-
net hva ordføreren i New York, Michael 
Blomberg, gjorde for å nå ut med infor-
masjon om orkanen Sandy til innbyg-
gerne av verdensbyen. 
«På engelsk, hovedspråket i USA, rede-
gjør borgermesteren for det innbyggerne 
bør få vite om risiko og forholdsregler 
og tiltak. Ved sida av han står en tolk 
som tolker alt han sier, til amerikansk 
tegnspråk. På slutten av informasjonen 
gjentar ordføreren hovedpunktene sine, 
men nå på spansk. Hvorfor $ere språk? 
Amerikansk tegnspråk og spansk er 

mellom de store minoritetsspråkene i 
USA. Ved å inkludere disse språkene i 
pressekonferansen oppnådde Bloomberg 
minst to ting. For det første "kk han 
spredd den livsviktige informasjonen om 
orkanen til end $ere enn om han hadde 
holdt seg til engelsk. Ikke alle spanskta-
lende i New York mestrer engelsk så godt. 
Og mange av de som bruker amerikansk 
tegnspråk, er døve og hører ikke det som 
blir sagt på talespråk.
For det andre "kk han vist tv-seerne at 
han vet at han leder en mangespråklig by. 
Ved å synliggjøre disse språkene signali-
serte han at alle som bor i byen hans, var 
med i målgruppa for informasjonen.»
(Sitatet er oversatt av DT fra nynorsk til 
bokmål. Red.)
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- Vi er vel sånn passe fornøyd. Det kunne 
vært verre. Det er gledelig med de "re 
prosjektene som får «friske» penger – 
men selvsagt leit at hele 17 av våre søk-
nader blir avslått. Jeg mener at det blant 
dem er mange gode prosjekter, er den 
umiddelbare kommentarene til prosjekt-
koordinator +omas Blix i NDF.
De nye prosjektene som det er bevilget 
penger til via NDF er:

Prosjektet får kr. 250.000 og det er Oslo 
Døveforening ved Vidar R. Sæle som står 
bak søknaden. Målsettingen i prosjektet 
er å oppdatere tegnspråkmateriell til de 
som ønsker å lære seg tegnspråk for å 
kunne kommunisere i det daglige med 
døve. Sæle håper at dette materiellet kan 
blir til god hjelp for alle døveforeningene 
og andre som arrangerer kveldskurs i 
tegnspråk. 

Det er et prosjekt ved Teater Manu som 
Mathis J. Gran står ansvarlig for, de 
har fått kr. 300.000. I prosjektet som 
går over to år vil Teater Manu at døve 
kunstnere og publikum skal utvide sin 
bevissthet omkring lyd. Teatret vil ta 
bort barrierer eller motforestillinger i 
forståelsen av lyd, og la den døve lyd-
kunstneren selv fritt få utvikle og skape 
sitt eget eierforhold til lydenergi. Ved å 
trekke inn eksterne aktører og publikum 
gjennom workshops og seminarer, vil 
Teater Manu også utvide publikums 
forståelseshorisont.

Det er bevilget kr. 334.000 for 2012 i et 
toårig prosjekt som NDF ved +omas 
Blix har søkt om og som dreier seg om 
språkreiser for døve. Det har vært organi-

sert språkreiser for hørende i en årrekke. 
Mange drar på språkreiser hvert år for 
å lære nytt språk eller styrke et frem-
medspråk de kan fra før. Det mangler 
ikke tilbud for hørende. Men vi "nner 
ikke noe tilbud til døve ungdommer. 
Svenskene har hatt tilbud gjennom sin 
ungdomsorganisasjon fra begynnelsen av 
2000-tallet. Nå er det på tide at norske 
døve ungdommer også får et tilbud. 

Årets vinner må vi kunne si er Finn Arild 
+ordarson som har fått kr. 670.000 til 
et forprosjekt om videoarkiv for norsk 
tegnspråk. Det "nnes ingen sentral 
samling av tegnspråkmateriale i dag. 
Det begynner å bli store mengder med 
opptak som ligger spredt og vanskelig 
tilgjengelig rundt i landet. I Norge kan 
hvem som helst gå inn i et bibliotek og ha 

direkte tilgang til mer lesesto# enn man 
klarer å lese i løpet av et liv. Litteratur og 
informasjon i tekstform er tilgjengelig 
overalt, og har vært produsert i hundrevis 
av år, og blitt tatt vare på. Det er enkelt 
å reprodusere bøker som er identiske 
med originalen. Men for tegnspråk har 
det bare vært mulig å arkivere så lenge vi 
har hatt mulighet for opptak av levende 
bilder. Og det er langt fra like enkelt å ta 
vare på historisk "lmmateriale. Bånd for-
vitrer, bildekvaliteten forringes over tid, 
opptaksformater blir utdaterte og kan 
ikke spilles av med "lm- eller videoutstyr 
som er å få kjøpt i dag. Forprosjektet vil 
utrede muligheter for å arkivere alt som 
"nnes av levende bilder med norsk tegn-
språk på en trygg måte, og gjøre dette 
tilgjengelig for alle.

Fra Extrapris-utdelingen i Oslo. 

Tirsdag 27. november var for mange en tidlig julekveld. Da delte ExtraStiftelsen ut 220 millio-
ner kroner til 557 prosjekter som drives av frivillige organisasjoner. I alt var det 1558 søknader. 
NDF "kk til sammen 3,3 millioner til "re nye prosjekter og fem prosjekter som fortsetter fra 
tidligere år. I tillegg får NDF sentralt kr. 330.000 i lønnstilskudd til stillingen som prosjekt-
koordinator.  
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Mest overraskende er det at $ere tunge 
aktører ikke vant frem med sine nye 
søknader. Det gjelder blant annet Møller 
kompetansesenter, Rycon og Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve.
- Jeg er førstereisgutt når det gjelder 
søknader og utdeling fra Extraspillet. 
Jeg tar med meg erfaringene fra årets 
tildeling videre til neste års runde. Jeg 
ser at mange av tildelingene går til 
prosjekter som har som mål å inkludere 
funksjonshemmede, eller som skal bygge 
broer mellom døve og hørende får penger 
– mens prosjekter med målsetting om å 
styrke døves kultur, identitet og miljø har 
vanskeligere for å vinne fram.
- Er det noe feil i søknadene som sendes 
via NDF?
- Ikke feil, men vi må kanskje bli dykti-
gere til å vinkle argumentene tydeligere 
mot de som vurderer søknadene og som 
gir tilskudd eller avslag. Det er hørende 
som vurderer søknadene. De har ingen 
kunnskaper om døve. Derfor er det en 
ekstra utfordring for våre søknader å skri-
ve de på en måte som gjør at «de selger 
hos hørende», for å si det enkelt.

Prosjektene som videreføres neste år er:
«Grenseløs fritid» ved Møller kompetan-
sesenter som har kr. 370.000 til disposi-
sjon for å fortsette. Det er et prosjekt de 
hørselshemmede elever som bor på ulike 
steder i landet kan få kontakt med hver-
andre gjennom bildetelefon.  

«TegnWiki» er et annet prosjekt som 
videreføres av Møller kompetansesenter 
med kr. 200.000 neste år. TegnWiki skal 
fungere på samme måte som Wikipe-
dia, men med mulighet til å legge inn 
videoklipp med tegn. De som har ønsker 
om norske tegn kan skrive norske ord og 
begrep på en «ønskeliste». Tegnspråk-
brukere kan legge inn tegn og skrive inn 
forklaringer. Andre brukere kan legge til 
$ere tegn for samme begrep eller kom-
mentere tegn som ligger i TegnWikien. 
Dette kan gi alle brukere av norsk 
tegnspråk et demokratisk verktøy for å 
registrerer, dokumentere og utvikle norsk 
tegnspråk. 

«Haptisk erstatter noe av det tapte 
synet», som Hildebjørg Karlsen Bjørge 

står som ansvarlig for sammen med $ere 
andre. Prosjektet har fått kr. 200.000. 
I bakgrunnen for prosjektet står det at 
haptisk kommunikasjon er et beskri-
velsessystem som brukes for å supplere 
det talte eller tegnede ord parallelt med 
språket. Det gjør at ved berøringssignaler 
på kroppen til den døvblinde. Noe av det 
en kan uttrykke er hvem som er til stede 
og hvordan de reagerer på utsagn og 
oppførsel, følelser og omgivelser.
 
«TOBRU», prosjektet til Margareth 
Hartvedt som var omtalt i Døves Tids-
skrift nr. 4 i år har fått kr. 358.000 til 
å videreutvikle ulike modeller for bedre 
samarbeid mellom tolk og tolkebrukere.

«Ord og uttrykk fra hørselsområdet» 
ved Nedre Gausen kompetansesenter er 
tildelt kr. 593.000. Prosjektet går ut på å 
gi alle tegnspråkbrukere en lett tilgjenge-
lig og likeverdig mulighet til å bli kjent 
med og forstå ord og faguttrykk fra hør-
selsfagfeltet. Dette skal gjøres ved å lage 
en tegnspråkversjon av kompetansesente-
rets ordliste med forklaringer – som skal 
gjøres tilgjengelig for alle på internett.

Utdelingen av midler skjedde i Arbei-
dersamfunnet i Oslo med flere taler og 
kulturelle innslag. Det var spesielle pri-
ser til: Årets prosjektnavn, årets nykom-
mer, årets gjennombrudd, årets mest 
positive, årets sprekeste, årets brobygger 
og årets tidsaktuelle som forresten ble 

Thomas Blix har overtatt som prosjektkoordinator i NDF etter Bjørn A. Kristiansen.

tildelt Kirkens Bymisjon for sitt arbeid 
til beste for romfolket. Vi få døve som 
var til stede utgjorde en liten gruppe og 
følte oss nok ikke så veldig inkludert i 
programmet med mye sang, musikk og 
filmer på storskjerm uten tekst. Uansett: 
ExtraStiftelsen er en viktig samfunns-
aktør i arbeidet for å gjøre hverdagen 
lettere for mange.
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- Jeg er imponert over den enorme 
frivillige innsatsen som du har lagt ned i 
døvemiljøet. Du startet som løpegutt på 
Døves Trykkeri, men tok raskt fagutdan-
ning som typograf. Dette klarte du til 
tross for at det fantes ingen tilretteleg-
ging for døve i utdanningssammenheng 
den gangen.  Du har svennebrev som 
typograf, du har vært faktor og sist, men 
ikke minst avdelingsleder for punktskrift 
trykking og silketrykk. 
- På landsmøte for døve i Bergen uttalte 
du at tegnspråk måtte bli et o;sielt språk 
i Norge. Dette "kk gjennomslag i 2008, 
og i de senere årene er det som tegn-
språkkonsulent ved Vestlandets kompe-
tansesenter du har hatt ditt virke.
- Hovedtrekkene fra din frivillighet 
dreier seg om Bergen Døvesenter der 
du har hatt verv fra 1963. Du har også 
deltatt i styrevirksomhet på nasjonalt 
nivå. Det er en imponerende CV som har 
fulgt søknaden. I statuttene for Kongens 
fortjenestemedalje i sølv kan tildeling 
blant annet skje som belønning for særlig 
fortjenestefullt arbeid gjennom lang tids 
tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig 

over det normale og hvor vedkommende 
også har vist aktiv innsats innenfor sin 
arbeidsplass. Videre heter det at Kongens 
sølvmedalje kan deles ut til en sam-
funnsborger hvis livsinnsats kan stå som 
eksempel for andre. Du har oppfylt disse 
kriteriene.
- På vegne av Hans Majestet Kongen er 
det derfor en ære og glede å få dekorere 
deg med Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Det var Bergen Døvesenter som sendte 
forslag til kong Harald om at foreningens 
tillitsmann gjennom 50 år var mer enn 
kvali"sert til kongelig heder. Forenin-
gen tok seg ikke en gang bryet med å 
hente inn støtte uttalelser fra andre da 
begrunnelsen ble sendt til fylkesmannen. 
Oppramsingen av hva Toralf har bidratt 
med fra han første gang ble varamann 
i styret for ungdomsklubben i Bergen i 
1963 og gjennom år som foreningsleder, 
forbundsleder, styremedlem og leder 
av mange andre virksomheter i døve-
organisasjonen og fram til i dag. Nå er 
han leder både av seniorgruppen lokalt i 
Bergen Døvesenter og sentralt i Nor-

ges Døveforbund, pluss styremedlem i 
Teater Manu. Det var en miniversjon av 
hans tillitsverv og da har vi ikke nevnt 
innsatsen på Døves Trykkeri, jobben som 
tegnspråkkonsulent på Statped Vest og 
de mange arrangementene han har stått 
bak, der innsatsen for Døves Kulturdager 
står i særklasse. Daglig leder Rune Anda 
sa i sin hilsningstale på vegne av Bergen 
Døvesenter blant annet:
- Det er en glede å stå her og si hvor stolt 
vi er over at en av våre aktive medlemmer 
i dag har fått Kongens fortjenstmedalje. 
Du fortjener det, Toralf.
- Vi som er kommet godt opp i årene, har 
sett deg stå i spissen for det ene og det 
andre arrangementet, helt fra 60-tallet da 
du var leder i elevrådet ved Yrkesskolen 
for døve gutter i Bergen og til du er blitt 
pensjonist og fortsatt står i spissen for litt 
av hvert. Du samler folk.
- Det var derfor uten et snev av tvil at 
hele styret i Bergen Døvesenter ble enige 
om å sende søknad til Fylkesmannen 
før sommerferien i år om at du burde få 
Kongens fortjenstmedalje. Vår søknad, 
med alle vedleggene som fulgte, var 

Gratulerer Toralf!
Onsdag 21. november var en 
festdag i Bergen Døvesenter. 

Da "kk Toralf Magne Ringsø 
Kongens fortjenstmedalje for 
sitt arbeid som tillitsvalgt i 
døveorganisasjonen. 

51 gjester var hjertelig til 
stede da ordfører Trude Drev-
land festet den vel fortjente 
medaljen på dressen til en 
rørt hovedperson. 
I sin tale sa ordføreren blant 
annet: Et flott par! Mange talere trakk fram kona Martas Ringsøs store innsats som støttespiller for Toralf. 
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heldigvis nok til at både fylkesmannen 
og ordføreren anbefalte søknaden for 
Kongen og Kongen sa ja.
- Jeg er glad du "kk Kongens fortjenst-
medalje i sølv, og ikke gull. Hadde du 
fått gull, så hadde ikke vår beste venn, 
ordfører Trude Drevland vært her. Da 
måtte du nøye deg med fylkesmannen, 
Lars Sponheim. Slik er regelen. Fylkes-
mannen deler ut gullvarer, mens ordføre-
ren deler ut sølvvarer!
- Jeg skal ikke si så mye nå. Det viktigste 
er at alle vet hva du har utrettet i alle år. 
Men jeg vil fremheve den støtten du har 
fått av din kone Marta.

Så "kk talerne slippe til med gode ord, 
de sto i kø for å skryte av hedersmannen 
Toralf Ringsø. Vi har plass bare til noen 
korte sitater:

Torill Ringsø, datter: Gratulerer med da-
gen pappa og mamma, dere er sammen 
om dette. Jeg er så heldig å få ta del i to 
verdener, språklig og kulturelt. Bare se 
på alle som sitter her, det er vår storfami-
lie og det er jeg utrolig takknemlig for. 
Noen sier du var mye borte fra hjemmet, 
men jeg husker det ikke slik. Mamma 
var der alltid og når du kom hjem hadde 
vi så mye å prate om. 

Jan Ringsø, sønn: Du har alltid vist stor 
omtanke for oss i familien. Du har lært 
oss å ta ansvar, bli selvstendige og se mu-
lighetene og ikke begrensningene. Det 
du selv har utrettet gjør at vi er veldig 
stolte av deg.  

Magnus Vestrheim, svoger: Hvis Toralf 
har satt seg et mål så er han umulig å 
stoppe, da jobber han bevisst til resultatet 
er ferdig. Familien er veldig stolt av ham.

Bjørn Stensvoll, nestleder i NDF: I 45 år 
har NDF nytt godt av Toralf sine kunn-
skaper i ulike tillitsverv, 10 av disse årene 
var han forbundsleder. Nå er han leder av 
forbundets seniorutvalg. Han har høy ar-
beidsmoral og er svært pliktoppfyllende.

#or-Arne Nilsen, Statped Vest: Takk 
for ditt gode bidrag i tegnspråkundervis-
ningen og takk for at du fortsatt stiller 
opp som vikarlærer. Vi ønsket å gi deg 
og Marta en tur med Hurtigruten, men 
budsjettet vårt holder bare til en bok om 
Hurtigruten og Flaxlodd, som kan gi 
dere en tur om dere har $aks.

Jon Pettersen, venn: Toralf og jeg er venner 
fra døveskolen og har samme utdanning. 
Jeg søkte jobb i avisen i Trondheim og "kk 
den, fordi Toralf søkte jobben to måneder 

for seint. Etterpå har det ergret meg at han 
ikke søkte før og "kk jobben, da ville vi 
nytt godt av hans kapasitet i Trondheim.

Sissel Grønlie, som har mottatt fortjenst-
medaljen tidligere: Du er en god gutt 
Toralf Ringsø. Du er $ink til å bygge 
opp folk rundt deg, du tar oss med det 
gode – og har en spesiell evne til å motta 
nye folk som kommer inn i døvemiljøet. 
Som styremedlem i stiftelsen Signo 
er jeg bedt om å hilse deg så mye fra 
virksomheten og takke deg spesielt for 
den kompetansen du har bidratt med i 
hovedstyret for Signo og som styreleder 
for Signo-Dokken.

Daglig leder Rune Anda talte på vegne av Bergen Døvesenter og sa humoristisk at han er glad det 
ble Kongens sølv og ikke gull – for sølvmedaljene deles ut av ordføreren – mens gullmedaljene deles 
ut av fylkesmann Lars Sponheim ..... og da lo ordfører og Toralf hjertelig godt.

Datter Torill Ringsø talte varmt både for pappa og mamma…. sønnen Jan Ringsø gjorde likedan.

Mira Zuckermann, teatersjef: Jeg ble 
fortapt i Toralf i 1967, da var jeg 16 år og 
så ham på scenen på Døves Kulturdager. 
Jeg tenkte: «Jeg vil bli som han». Du har 
inspirert mange og vi er glade for at du er 
med i styret i Teater Manu i dag.

Rune Eng, leder av Hordaland forel-
drelag for hørselshemmede: Vi i for-
eldrelaget er spesielt glad i Toralf som 
tegnspråklærer. For foreldrene er det et 
ord som brukes av alle når vi snakker om 
Toralf, han er inspirerende. Når vi spør 
barna hva de forbinder med Toralf svarer 
de «smilet».

Mary-Ann Grønås, leder av Rådgiv-
ningskontoret for hørselshemmede i 
Bergen kommune: Medaljen betyr at 
Kongen har sett det viktige arbeidet som 
du og døvesenteret gjør. Vi er mange som 
er svært takknemlige for at du har brukt 
mye tid og krefter for at døve skal få et 
bedre samfunn, og du må ikke gi deg: Vi 
har mange kamper foran oss.

Trygve Stabrun, døveprest: Jeg blir 
nervøs når jeg skal holde tale for tegn-
språklæreren min, men også vi i kirken 
vil takke Toralf for det store arbeidet han 
har gjort til beste for døve. Det er til stor 
inspirasjon.  

Talerne sto i kø for å hylle medaljemottakeren, 
her representert ved teatersjef Mira Zucker-
mann, som illustrerer den gode, varme stemnin-
gen som var på stunden i døvesenteret.
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Ann-Kristin Malmquist: Ål folkehøy-
skole og kurssenter for døve har alltid 
sett på deg som en verdifull medspiller. 
Samarbeidet mellom NDF og skolen har 
alltid vært nært og godt og du har alltid 
sett på skolen som «din skole».

Jarl Magnus Johansen, Idrettsklubben: 
Du har også vært aktiv i Bergen Døves 
Idrettsklubb, både i styret og som aktiv. 
Det er ikke så mange som har løpt 100 
meter på 12,1. 

Svein Arne Peterson, nær samarbeids-
partner i mange år: Mange holdet ut i et 
styre i 2 – 3 år, du har holdt ut hele livet. 
Det er enestående og jeg håper det vil 
inspirere andre tillitsvalgte til å følge ditt 
eksempel.

Ingunn Storlykken Herland: Toralf har 
vært en god kollega som tegnspråklærer. 
Han har vært til inspirasjon for foreldre 
og et godt eksempel for barn og ungdom 
vi har undervist. Han sprer trygghet og 
har en egen evne til å lokke fram det 
beste i folk.

#orbjørn Johan Sander, som har mottatt 
fortjenstmedaljen tidligere: Kongen får 
forslag til personer som bør få fortjenst-
medaljen. Han kan ikke personlig vurdere 
den innsatsen Toralf har gjort, han må 
stole på rådene han får. Men jeg kan vur-
dere Toralf sin innsats, jeg har fulgt han 
fra læregutt og frem til i dag og kan si: 
Medaljen er fullt fortjent, gratulerer!

De $este talerne kom inn på den rollen 
kona til Toralf, Marta Ringsø, har hatt 
for at vi kan feire en Kongemedalje. Hun 
har styrt på hjemmebane, alltid holdt et 
gjestfritt hjem og vist støtte og interesse 
for de sakene mannen har påtatt seg. Det 
står alltid en sterk kvinne bak. Marta er 
en slik kvinne. 
En annen kvinne som utmerket seg 
under tilstelningen var Ellen Østrem. 
Hun løste oppgaven som visevert på en 
elegant måte. Etter den o;sielle delen 
av utdelingen, fra klokken 15 til 18 var 
det åpent hus i døvesenteret. Da kom det 
60 nye gjester som også ble traktert med 
rømmegrøt, spekemat og marsipankake. 
Da var man bare kommet halvveis i 
talene, og først klokken 20 var siste tegn 
sagt, og noen timer etter det igjen gikk 
siste gjesten hjem. Bergen Døvesenter 
hadde ikke vært Bergen Døvesenter og 
Rune Anda hadde ikke vært Rune Anda 
om han ikke midt under festen delte ut et 
rykende ferskt medlemsblad, Budstikken, 
med omtale av dagens begivenhet. Vi 
trodde han var på do, men så skrev han 
ferdig medlemsbladet! 

Foreningen klarte også å sende en "lm-
snutt med en kort uttalelse fra Toralf 
Ringsø som ble vist på storskjerm i 
Tegnspråknyhetene kl.17.55 på NRK1. 
På kjøkkenet regjerte mesterkokk Aud 
Våge Johannessen, helt ukjent med 
Arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid 

og fritid, men med masse kunnskaper om 
hvordan man lager god mat og danderer 
festbord. Med seg som kelnere hadde hun 
fem spreke seniorer. Ingen kan feire som 
bergensere!  
Det var en rørt og takknemlig Toralf 
Ringsø som takket for hederen. Han er 
født med en sild i kjeften på den forblåste 
øya Smøla. Fra enkle "ske og småbruker-
kår kom han som lærling til Døves Tryk-
keri i Bergen med to tomme hender. 
- Jeg levde spartansk de første årene, ofte 
måtte jeg klare meg på vann og brød. 
Middag var en luksus jeg ikke alltid 
kunne unne meg. Kassereren i døvefo-
reningen var snill og lot meg få betale 
medlemskontingenten i avdrag. Men den 
tiden tror jeg var viktig for å forme meg 
til den jeg er blitt. Det går an å leve et 
normalt og godt liv som døv. Jeg har mye 
å takke for og mange å takke: Familie, 
arbeidsgivere og kollegaer og alle mine 
venner.
- Min erfaring er at tillitsverv er spen-
nende, lærerikt og det gir masse erfa-
ring som er verdifull å ta med videre i 
livet. Døveorganisasjonen har mange 
samfunnsoppgaver foran seg, vi trenger 
fortsatt tillitsvalgte med engasjement. 
Derfor håper jeg folk svarer ja når de blir 
spurt om å ta på seg oppgaver til beste for 
alle døve.
- Takk for at dere har vært med på å gjøre 
dagen til en så stor opplevelse, jeg er yd-
myk og takknemlig – takk til hver og en 
av dere, avsluttet Toralf Magne Ringsø. 

Ellen Østrem, nestleder i Bergen Døvesenter, var en glimrende 
visevert.

En feststemt forsamling i Bergen Døvesenter da Toralf Magne Ringsø fikk Kongens 
fortjenstmedalje.
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Av Tomas Kold Erlandsen - tomas@koldsfotografi.dk

Jeg vil takke "losof 
Øyvind Madsen 
for sin overset-
telse fra dansk til 
norsk, og Døves 
Tidsskrift for 
anmeldelse av boka 
Castberggårdssyn-
dromet. Vanligvis 
kommenterer jeg 

ikke anmeldelser, men jeg synes at det er 
viktig å kommentere denne anmeldelsen 
fra Helge Herland. Jeg mener at han har 
misforstått begrepet Castberggårdssyn-
drom.

Det første som faller meg forunderlig, 
er at Helge ikke omtaler audisme noen 
steder i sin anmeldelse. For man kan ikke 
snakke om Castberggårdssyndromet uten 
først å forstå hva audisme er! Når man 
snakker om f.eks. raseoppdeling, kan 
man ikke unngå rasisme. Det er derfor 
viktig å forstå at Castberggårdssyndro-
met er en konsekvens av audisme! Har 
Helge kjennskap til audisme?

Helges første misforståelse begynner 
tidlig i anmeldelsen, der han skriver at 
han ikke synes at det er Castberggårds-
syndrom når to hørende unnlater å bruke 
tegnspråk i døves tilstedeværelse, Alexan-
der G. Bells utsagn og når lærerne nekter 
døve adgang til tegnspråk. Dette er ikke 
Castberggårdssyndrom, men audisme! 

Et enkelt eksempel på Castberggårds-
syndromet er når to hørende unnlater 
å bruke tegnspråk og den døve ikke 
protesterer, men blir usikker. Det oppstår 
mange forskjellige situasjoner der døve 
står overfor hørende og blir handlings-
lammet. Det skyldes at døve gjennom 
mange år har vært utsatt for audisme 
(både bevisst og ubevisst). I boka har jeg 
samlet mange eksempler som kommer fra 
intervjuer, undersøkelser, statistikker og 

fakta fra andre artikler. Jeg mener at det 
som blir gjort mot døve som ondskap, 
uvitenhet og dumhet ikke er Castberg-
gårdssyndrom, men derimot audisme, 
som fremkaller Castberggårdssyndromet. 

Den andre misforståelsen hos Helge 
er, etter min mening, at han nevner 
at døve også undertrykker. Har Helge 
lest boken min ordentlig?  Har han lest 
andre bøker om audisme? Audisme kan 
begås av både døve og hørende, derfor 
har dette ikke noe med Castberggårds-
syndromet å gjøre. Det er derfor viktig 
at man leser audisme først for å forstå 
Castberggårdssyndromet. Ellers blir det 
bare et stort spørsmål. Jeg kan anbefale 
«Deafhood/Audism», som er skrevet på 
svensk av  Patrik Nordell. Når man så har 
lest denne boken, kan man bedre forstå 
Castberggårdssyndromet. 

Jeg undres over at Helge skriver at han 
er redd for at foreldrene blir forskrek-
ket over bokens språkbruk når det står 
i begynnelsen av boken at foreldrene 
ofte handler i god tro, som er ubevisst 
audisme. Det betyr at man gjør noe uten 
at det er med vilje.

Helge nevner at det ikke er noe nytt i bo-
ken. Det er helt riktig at vi døve i mange 
år har snakket om hvor frustrerende vi er 
over å bli undertrykt (audisme). Begrepet 
audisme dukket opp i 1975, og da hadde 
man jo også allerede snakket mye om den 
undertrykkelse som døve har vært utsatt 
for. Men det var først da man skapte 
begrepet «audisme» at det kom rammer, 
struktur og historie over den form for un-
dertrykkelse. Nå er det kommet rammer, 
struktur og teorier omkring konsekven-
sen av audisme. Castberggårdssyndromet 
er et eksempel på dette. Og mon Helge 
har tenkt på at hvis boka er gammel 
nytt? Hvorfor har TV og medier, både 
nasjonalt og internasjonalt omtalt boka? 

Hvorfor er boka så omtalt? Hvorfor er 
jeg blitt invitert til over 20 forelesninger 
rundt i Europa? Universiteter, døvefor-
bund, døveforeninger, folkehøgskoler, 
skoler, kirker, biblioteker og studenter 
kjøper boka. Folk ønsker å få boka 
oversatt til bl.a. engelsk, fransk, spansk 
og dansk. Nå som redaktøren av Døves 
Tidsskrift har valgt å anmelde boka, må 
det jo bety noe!

På samme måte med bibelen, holocaust, 
rasisme osv. som er vendt og dreiet 
mange ganger. Man kommer alltid med 
nye teorier. Noen ganger kommer det en 
ny vinkel som skaper debatt. Og det er 
meget viktig. Vi står nå i en ny bryt-
ningstid med bl.a. utviklingen med CI. 
Er boka for sent i denne betraktning? 

Før boka ble trykket, var den til gjen-
nomsyn hos $ere forskjellige akademi-
kere (både døve og hørende) slik at de 
kunne gi deres vurdering. Og de synes at 
boka gir nye perspektiver, nye tanker og 
at det er godt at det nå kommer en bok 
om det. Den fantes jo ikke da!

Hvis man mener at Castberggårds-
syndromet ikke er noen konsekvens av 
audisme, kan man komme med kritikk.  
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ned de statlige døveskolene før man har 
etablert et godt alternativt tilbud. 

Mitt spørsmål er da, hvordan skal døve 
barns rett til et verdig liv kunne bli iva-
retatt når de skal tvinges til å integreres i 
lokale skoler hvor de ikke trives? 

Hørende kan lett $yttes til en annen 
skole i nærmiljøet om et barn ikke trives, 
men døve har altså ikke mulighet til å 
skifte skole, men må "nne seg i å slite seg 
gjennom hele skolegangen med de følger 
det kan få for barnets psykososiale helse 
og dermed deres læring. 

Jeg kjenner til et tilfelle i en kommune på 
Østlandet, hvor kommunen ordnet både 
besøkshjem og hjemreise for et døvt barn 
for at det skal få gå på en skole med rikt 
tegnspråkmiljø i stedet for å integreres i 
hjemmeskolen. 

Er det da riktig at man skal være prisgitt 
de enkeltes kommuners tolkning av lov-
verk og deres økonomi? Burde ikke staten 
fortsatt hatt ansvar for hørselshemmedes 
skolegang for å unngå slik forskjellsbe-
handling? Er slike konsekvenser blitt 
tilstrekkelig grundig utredet før man 
vedtok å legge ned de statlige døvesko-
lene? 

Jeg har en sønn 
som er døv og CI-
operert, og går på 
en skole på Vest-
landet i en liten 
klasse for hørsels-
hemmede. Han 
har tegnspråk som 
sitt første språk. 

På grunn av at tegnspråkmiljøet på hans 
skole i nærmiljøet er for lite på grunn av 
få elever på hans alder - eneste gutt i klas-
sen - trives han ikke på skolen. Han føler 
seg ensom på skolen og særlig i fritiden 
og sliter med depresjoner. 

En gang var han på besøk på Vetland 
kommunale skole for hørselshemmede 
i Oslo, hvor det er hele 8 døve elever på 
hans klassetrinn. Der kunne han for 
første gang på lenge kommunisere med 
jevnaldrende på sitt eget språk. Det 
gjorde at han blomstret opp, og siden har 
hatt et stort ønske om å få bli over$yttet 
til denne skolen. Jeg vurderte å $ytte til 
Oslo, men på grunn av at både jeg selv og 
hans far er døve, er jobbsituasjon for oss 
slik at vi ikke har anledning til å $ytte 
fra vår hjemby.
 
Jeg tok derfor kontakt med skolekontoret 
i min hjemkommune og de støttet min 

sønns ønske om å få gå på Vetland skole 
og var villig til å kjøpe skoleplass der. 
Neste problem var å "nne et sted hvor 
min sønn kunne bo i Oslo da Vetland 
ikke har internatordning. Tidligere 
hadde døve gode internatmuligheter, for 
eksempel på Skådalen statlige skole, og 
andre statlige døveskoler rundt om i lan-
det. Men disse internatene er nå nedlagt. 
Eneste gjenværende internatskole, A.C. 
Møller skole i Trondheim, har også for 
lite tegnspråkmiljø på grunn av få elever. 

Jeg bodde selv i fosterhjem da jeg gikk på 
ungdomskolen, og hadde gode erfaringer 
med det, derfor tenkte jeg at det kunne 
være en løsning for min sønn også i den 
desperate situasjonen over manglende 
internattilbud i Oslo. Vi søkte derfor bar-
nevernet om fosterhjemsplass og trodde 
det var en selvfølgelighet. Men, foster-
hjemsordning gjelder kun for barn der 
det er omsorgssvikt, og vi "kk derfor fått 
avslag til stor sku#else for min sønn.  

Min sønn har nå skolevegring og har hatt 
mye fravær de siste ukene. Han sliter psy-
kisk, det skyldes at han er ensom på friti-
den og har et lite og fattig tegnspråkmiljø 
i skolen. Slik det nå er, er det en meget 
fortvilet situasjon som viser hvor sårbare 
døve elever blir når departementet legger 

Av Britt Jøsang

Av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

I et leserinnlegg i 
denne utgaven av 
 Døves Tidsskrift 
viser Brit Jøsang til 
Stortingets beslut-
ning om å legge ned 
statlige døveskoler og 
stiller spørsmålstegn 
ved om døve skole-

barn skal integreres i den lokale skolen 
for enhver pris. 

Jeg vil understreke at alle elever i grunn-
skolen, inkludert hørselshemmede, har 
rett til et forsvarlig opplæringstilbud ved 
sin nærskole og til et godt psykososialt 
læringsmiljø. Skolen skal ha rom for alle, 
og inkludering er et grunnleggende prin-

sipp i regjeringens utdanningspolitikk. 
En inkluderende skole vil si at skolen 
aktivt tar hensyn til barn og unges ulike 
forutsetninger og evner, både i organise-
ring og pedagogikk. 

Det er lovfestet individuelle rettigheter 
til opplæring i og på tegnspråk for elever 
som har behov for det. Kommunen har 
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ansvaret for grunnskoleopplæringen for 
hørselshemmede på samme måte som for 
alle andre elever. Etter opplæringsloven 
kan kommunen tilby tegnspråkopplæring 
på et annet sted enn den lokale skolen. 
Eleven kan også få plass på en skole i en 
annen kommune enn bostedskommunen. 
I slike tilfeller vil eleven som hovedregel 
ha rett til innlosjering, dersom skoleveien 
er så lang at skoleskyss ikke er forsvar-
lig. Retten til innlosjering skal ifølge 
opplæringsloven oppfylles av kommunen, 
og kommunen har også ansvaret for å 
etablere tilsyn med elevene.

I NOU 2009:18 Rett til læring ble det 
fremmet forslag om å avvikle de statlige 
hørselsskolene på grunnskolens nivå. Det 
skjedde på bakgrunn av et redusert behov 
for disse skolene. I utredningen pekes det 
på at hørselssektoren har gjennomgått 
store endringer de seneste årene, i form 
av en betydelig nedgang i antall heltidse-
lever, uten at tilbudsstrukturen er endret 
vesentlig. 

I den påfølgende stortingsmeldingen 
Læring og fellesskap, som ble behandlet 

i Stortinget i juni 2011, ble dette fulgt 
opp. Der ble det foreslått at heltidsopp-
læringen ved tre av "re statlige hørsels-
grunnskoler i Statlig spesialpedagogisk 
støttesystem (Statped) gradvis skal avvi-
kles. Det ble også foreslått at deltidsopp-
læringen skal styrkes slik at den både blir 
bedre, får et større omfang og når $ere. 
Det skal være mulig å få inntil 12 ukers 
deltidsopplæring per år. Samtidig skal 
Statpeds støtte og veiledning til kommu-
nene og fylkeskommunene styrkes, slik 
at de blir i stand til å gi et godt tilbud til 
hørselshemmede barn og elever. 

Avvikling av skoler som er statlig drevet, 
innebærer at ansvaret for elevens opplæ-
ring blir tilbakeført til kommunen, slik 
hovedregelen er etter opplæringsloven. 
En rekke kommuner har i dag gruppetil-
bud for hørselshemmede elever, og $ere 
kommuner samarbeider om å etablere 
interkommunale tilbud.

Statpeds grunnskoletilbud ved A. C. 
Møller skole i Trondheim skal opprett-
holdes for å ivareta statens ansvar for å 
bevare et godt tegnspråklig fagmiljø i 

På foreldrekurset på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve "kk jeg vite at 
seks ansatte har fått oppsigelse, de har 
sluttet. Jeg og mange andre kursdelta-
kere "kk sjokk over at så mange døve 
ansatte måtte slutte. Mange av de som 
jobbet i barnehagen og skolehuset er der 
ikke lenger. Jeg ser bare avdelingsleder 
Birger. Det føles så trist og vi er $ere som 
reagerer sterkt på hvorfor rektor har gjort 
dette? 
Hvor blir det av de ansatte som tidligere 
jobbet på kursavdelingen? Var ikke de 
seks ansatte bra nok? Sist jeg var på for-
eldrekurset var det mange døve og også 
hørende vikarer der. Er vikarer bedre enn 
faglærte tidligere ansatte?
 
Vi som deltok på kurset vurderer at vi 
kanskje ikke vil ta med barn lenger på 
kurs så lenge skolen tar inn vikarer? Det 
er jo viktig at barna får dekket leksehjelp 
og får et bra opplegg når de er borte fra 
skolen en uke. Jeg trodde rektor eller sty-
ret stilte krav på pedagogisk utdannelse 

landet, og det vil bli landsdekkende inn-
tak til skolen. Skolen arbeider målrettet 
for å ha et godt tegnspråkmiljø for både 
heltids- og deltidselever. Det er for øvrig 
satt i gang et utviklingsprosjekt i Statped 
kalt Den grenseløse døveskole, med IKT-
basert oppfølging av det enkelte barn på 
dets hjemmeskole. Dette prosjektet er 
knyttet til Møller-Trøndelag kompetan-
sesenter.

Jeg er opptatt av å ivareta tegnspråkkom-
petansen i Statped. Jeg mener også det er 
viktig å ha både opplæringsvirksomhet 
og tegnspråkmiljø ved kompetansesen-
trene, men ikke nødvendigvis heltidsopp-
læring. Deltidstilbudet skal fortsatt være 
en viktig arena for tegnspråkutvikling og 
-miljø. Jeg er opptatt av at Statped skal 
ha en betydningsfull rolle, både ved å ha 
et godt miljø å komme til for tegnspråk-
brukere, og ved å være en god ressurs for 
kommunene i deres arbeid med å legge til 
rette for sine elever.  
.

Av Monica Helen Jacobsen

for å jobbe med barn og ungdommer på 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve.
  
Er det av økonomiske årsaker at døve 
måtte slutte? Men du sparer ikke penger 
så lenge du tar inn vikarer?
Jeg har undersøkt at det er faktisk er 
 dyrere å ta inn vikarer enn å ha fast an-
satte. Skolen kunne ha stengt bassenget 
fordi det koster 1 - 2 millioner på å drive 
det pr år eller? Det skader ikke å stenge 
bassenget en stund og heller ta de gamle 
ansatte tilbake.
 
Jeg har valgt å skrive dette åpent for alle 
lesere i Døves Tidsskrift. Jeg har også 
ventet på at det kanskje skulle bli skrevet 
i bladet om det, men ingenting. Hvorfor 
er det så stille om dette ? Alle de seks som 
måtte slutte er døve og bor på Ål. Hvor-
for måtte ingen hørende slutte? Jeg har 
ønsket at Døves Tidsskrift kanskje kunne 
intervjue dem som ble sagt opp. Ål folke-
høyskole og kurssenter for døve skulle 
være en trygg arbeidsplass før døve. Hva 

gjør NDF med de som har mistet jobben? 
Får de hjelp? Får de jobben tilbake neste 
skoleår? Hva er som skjer? Håper rektor 
vil svare her i bladet – og at Døves Tids-
skrift kan svare på hvorfor de ikke har 
skrevet noe om dette.

Døves Tidsskrift hadde et intervju med 
rektor på Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve i forrige blad som blant annet 
tok opp spørsmålet om oppsigelsene. Mo-
nica Helen Jacobsen er ikke fornøyd med 
det som der fremkommer og vi stiller 
derfor spalteplass til rådighet for skolen 
til å svare i neste blad om de ønsker.
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2012

ØSTENFJELSKE DISTRIKT

Søndag 16. desember Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Oslo døvekirke.
13. desember    Kl. 11.00:  Advendtsgudstjeneste, CSS
                                Kl. 11.30:  Adventsfest, Døvekirken
20. desember     Kl. 10.00:  Julegudstjeneste for barnehage, Døvekirken
                                Kl. 18.00:  Julegudstjeneste i Hamar
24. desember    Kl. 12.00:  Julaftensgudstjeneste, St. Hans hjemmet
                                Kl. 13.30:  Julaftensandakt, CSS
                                Kl. 15.00:  Julaftensgudstjeneste, Døvekirken
                                Kl. 17.00:  Julaftenmiddag, Døvekirken
25. desember    Kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste, Døvekirken
27. desember    Kl. 17.00:  Barnejuletrefest, Døvekirken

Søndag 16. desember Kl. 16.00:   Adventsgudstjeneste i St Olavs kapell i Sande'ord.  
Fredag 28. desember Kl. 15.00:  Julefest i Sandar menighetshus, Sande'ord.

Det kan bli endringer i programmet. Følg derfor med på www.dovekirken.no/oslo/

SØR-VESTENFJELSKE DISTRIKT

Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Stavanger døvekirke

Søndag 16. desember    Kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste i Lund kirke, Kristiansand

VESTENFJELSKE DISTIRKT

Søndag   9. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Bergen døvekirke
Tirsdag 11. desember Kl. 11.00:  Baby-sang i Bergen døvekirke
Torsdag 13. desember Kl. 12.00:  Nattverdsgudstjeneste på Konows senter
Torsdag 20. desember Kl. 14.00:  Skolegudstjeneste for Hunstad skole i Bergen døvekirke.
Julaften  Kl. 12.00:  Andakt på Konows senter
Julaften Kl. 15.00:  Gudstjeneste i Bergen døvekirke
Lørdag 25.desember  Kl. 13.00:  Andakt og lystenning med sosialt samvær i Bergen døvekirke
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OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER JULEN 2012

Bergen (forts.)
Fredag 28.desember Kl. 18.00:  Misjonsforeningen sitt juleselskap i Bergen døvekirke
Lørdag 05.januar 2013 Kl. 15.00: Julefest i Bergen døvesenter. F

Onsdag 12.desember Kl. 11.00: Adventskos og Åpen kirke i Volsdalen menighetssenter
Søndag 16.desember Kl. 11.00:  Adventssamling i Brattvåg kirke. Kafé.
Julaften Kl. 11.00:   Gudstjeneste i Volsdalen kirke.  
  O#er til døvearbeidet på Madagaskar
Lørdag   5. januar 2013 Kl. 14.00:  Julefest i Volsdalen menighetssenter. 
  Påmelding innen 2.januar til døvepresten.

Molde
Tirsdag  4. desember Kl. 17.00: Åpen kirke i kapellet i Molde domkirke.

NORDENFJELSKE DISTRIKT

Søndag 9. desember Kl. 18.00:  Lysmesse i Trondheim døvekirke 
Julaften  Kl. 15.00:   Familiegudstjeneste i Trondheim døvekirke
Nyttårsdag Kl. 13.00:  Gudstjeneste på Havsteinekra helse- og velferdssenter
Søndag 6. januar Kl.  Julefest i Klostergt. 60 i samarbeid med Trondheim døveforening

Søndag  30. januar Kl. 11.00:  Gudstjeneste i Bamberg kirke

Julaften  Kl. 13.00: Gudstjeneste i Tromsø døvekirke

Alta
Søndag  9.desember Kl. 17.00:  Gudstjeneste i Elvebakken kirke

Harstad
Søndag 16. desember Kl. 11.00: Gudstjeneste i Kaneborgen kirke

I tillegg minner vi om TV-gudstjeneste 2.juledag, 26.desember kl.11.00. 

I år kommer den fra Døves menighet i Trondheim. (Opptakene er gjort i Byåsen kirke.)
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Nordisk seniorleir blir fra 28. juli til 3. 
august på Island, forteller Sissel Gjøen i 
NDF.  På grunn av 
usikkerhet rundt økning i moms på 
Island starter påmeldingen etter at dette 
er avklart, i januar.
Påmeldingsfrist til Island er 30. april 
– direkte påmelding på nettsiden fra 
januar. Vi vil opplyse om dette i 
Døves Tidsskrift, på deafnet, TTV 771 
og sende ut informasjon til lokallagene. 
15 deltakere fra Norge kan 
delta. For de som ikke kan melde seg 
på via nettet vil Toralf Ringsø ta imot 
påmeldinger, opplyser Gjøen.

Arne Nesse i Bergen danser videre. 
Neste år vil han ha døve med seg på 
dansecruise i USA og Karibien 21. – 25. 
oktober. Ta kontakt med Arne på e-post: 
arnnes2@hfk.no, eller facebook hvor han 
kan logge deg til turens egen informa-
sjonsside om cruiset.

Liker du å være ute i god tid med 
planleggingen kan du allerede nå notere 
at NDF samarbeider med Solgården i 
Alicante, Spania, om en ny tur 6. – 20. 
mai 2014. Turen er denne gang åpen for 
tegnspråkbrukere i alle aldre, og også for 
deltakere fra de øvrige nordiske land. Ild-
sjelen bak tiltaket, Toralf Ringsø, håper 
hele Solgården de to ukene kan brukes av 
en felles nordisk tegnspråkgruppe. Mer 
informasjon om turen kommer i løpet av 
neste år.

To medlemmer av EU-parlamentet 
har lagt frem et forslag til prosjekt der 
formålet er å utvikle en app som skal 
gjøre det lettere for døve og tunghørte 
å kommunisere med EU-institusjoner. 
Prosjektet skal utvikle en internet-basert 
tjeneste der døve kan få tilgang til tegn-
språktolk eller direkte teksting på deres 
nasjonale tegnspråk eller skriftsspråk via 
en app på smartphone, datamaskin eller 
nettbrett. 8,3 millioner kroner er avsatt 
på EUs budsjett i 2013, og meningen er 
at app’en skal være tilgjengelig allerede 
fra 2014. Prosjektforslaget kommer fra 
parlamentsmedlemmet Adam Kosa, døv 
parlamentsmedlem fra Ungarn og hans 
kollega Werner Kuhn, Tyskland.  Mange 
er spent på hvordan en slik app vil se ut 
og hvordan en slik tjeneste skal integreres 
med eksisterende tolketjenester i hvert av 
de 27 EU medlemsland.

Det store europeiske arrangement 
i 2012 var sannsynligvis 300 års 
feiringen av Abbe Charles Michel de 
l’Epees fødsel.  L’Epee er franskman-
nen som blir hedret for opprettelsen 
av den første o#entlige skolen for 
døve i Europa, i 1771. Det franske 
døvessamfunnet har alltid vært $ink 
til å markere l’Epees fødselsdag, med 
lignende jubileumsfester helt tilbake 
til 1800-tallet. 300 årsdagen ble feiret 
med en internasjonal konferanse i Pa-
ris 21. - 23. november og en festmid-
dag med deltakere fra $ere land. 
Se: http://www.fnsf.org/300ans/

 

Ta en titt på denne siden, som har ca 50.000 seere: http://deafnation.com/joelbarish/

DeafNation ble opprettet for ca ti år siden. Joel Barish var i Norge (Trondheim, Bergen og Oslo) sammen 
med sin samboer Tia Baek i slutten av november 2012. Reisene "nansieres av turist næringen mot at de lager 
reklame"lm for dem. Joel Barish kombinerer reisene sine med å "lme og intervjue døve. 
Her er mye bra video"lm å se! Han har besøkt følgende land (Norge kommer snart her):

Karibien: 
Antigua 
Bahamas 
Barbados 
Dominikanske republikk 
Puerto Rico 
St. Kitts 
St. Maartens 

St. +omas 
Tobago 
Tortola 

Mellom-Amerika: 
Belize 
Guatemala 
Panama

Europa: 
Østerrike 
Belgia 
Frankrike 
Hellas 
Grønland 
Ungarn 
Island 

Italia 
Skottland 
Slovakia 
Sverige 

Midtøsten: 
Israel 
Jordan 

Forente arabiske 
emirater

Asia: 
Bhutan 
Kina 
Kambodsja 
Hong Kong

Prinsesse Letizia, som er gift med 
den spanske tronarvingen pris Astu-
rias, behersker spansk tegnspråk. 
Hun føyer seg dermed inn i rekken 
av kongelige som kan tegnspråk, 
blant annet våre egen prisesse Märta 
Louise og dronning Silvia i Sverige. 
På bildet ser vi at prinsesse Letizia er 
den beste reklamen både for tegn-
språk og Spania!
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Orkanen Sandy har utløst en enorm 
interesse for tegnspråktolking i New 
York City.  Den amerikanske tegn-
språktolken Lydia Callis ble vist på TV-
skjermen da New York Citys ordfører 
Bloomberg sendte informasjon om 
hva byens borgere kunne forvente da 
orkanen tra# fastlandet. Callis tolking 
i visuelt tegnspråk var i stor kontrast 
til ordførerens monotone talespråk og 
utløste kommentar om hennes «ek-
spressive kroppsspråk» på forskjellige 
nyhetsmedier og blogger på internett. 
De største komedieprogrammene på 
TV i USA - Jon Stewart og Saturday 
Night Live - laget sketsjer med parodi 
av kontrasten mellom hennes tolkning 
og Bloombergs uttale.  Det ble også 
lagt merke til, med positiv overraskelse 
at Callis som er CODA med tre døve 
søsken, nektet å stille opp på intervjuer 
i første omgang, sannsynligvis fordi 
hun ikke vil tale på vegne av døve.  
Da hun endelig stilte til intervju med 
CNN, hadde med sin egen tegnspråk-
tolk slik at døve seere kunne følger med 
på intervjuet.  Hun, og andre kommen-
tator i avisen og i andre media, brukte 
anledning til å informere publikum 
om hvorfor det er viktig å ha tegnspråk 
tolk på TV-skjermen i nød-situasjoner. 
Hun "kk også informert om tegnspråk 
som språk med sin egen grammatikk. 
Selv om noen døve ikke likte parodien 
av tegnspråk på TV, gjorde omtalen at 
kunnskapen om tegnspråk og betyd-
ningen av tegnspråktolkning kom ut til 
det store $ertallet av amerikanere.
  

WFD (Døves verdensforbund) hadde 
styremøtet i Geneve, Sveits, tidlig i 
november. Blant $ere saker var det emner 
både om tema for den internasjonale 
døves uke, det som tidligere var døves 
dag - og WFD-kongressen 2015 i Istan-
bul.  Kongresstemaene o#entliggjøres av 
WFD og organisasjonskomiteen i Tyrkia 
i nær fremtid, men Døves Tidsskrift kan 

Joel Barish med sitt varemerke når han  besøker ulike 
steder. Fotografen på bildet er Tia Baek, samboeren 

hans. Foto: Rune Anda på Fløyen i Bergen.

Nydalen videregående skole hadde 
Operasjon Dagsverk en dag i oktober. 
Da jobbet elevene på skolen med ulike 
oppgaver hos bedrifter, venner, naboer 
osv – alt for å samle inn penger til 
arbeidet som Deaf Aid driver for døve 
i Kenya.
28. november kunne de stolte elevene 
overlevere en sjekk på hele kr. 140.000 
til Marit B. Kolstadbråten som er sty-
releder for Deaf Aid. Hun var selvsagt 
hoppende glad. Pengene er øremerket 

allerede nå melde at emne for døves uke 
er «Equality for Deaf People»— «Like-
stilling for døve mennesker».  Det er 
samme emne som WFD konferansen 
som holdes i Australia i oktober neste år. 
WFD har bestemt å gi begge begiven-
heter samme slagord i håp om å skape 
en global bevissthet om temaet. Mer om 
konferansen i Australia på http://www.
wfdsydney2013.com/ 

til å bore etter vann til den nye skolen 
for døve i Isinya, like utenfor hoved-
staden Nairobi. Kanskje får en eller to 
elever ta turen til Kenya når vannet er 
klart for å pumpes opp.
Som de $este vet er Nydalen videregå-
ende skole en helt ny skole, den har 
overtatt rollen til Sandaker videregå-
ende skole – og det betyr at skolen også 
er knutepunktskole for hørselshemmede 
elever. Vi synes det er fantastisk at hele 
skolen gikk inn for en aksjon som skal 

gjøre livet for 
mange skole-
elever i Kenya 
lettere. 

På bildet ser 
vi glade elever 
sammen med 
en like glad 
Marit B. Kol-
stadbråten.  
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Språk er, som vi ser, en del av det å være 
en minoritet. Språkene våre er en stor del 
av hvem vi er. Det er gjennom språk og 
samhandling vi skaper relasjoner. Vi lærer 
gjennom språk og vi dannes gjennom språk. 
Hvert språk i verden bærer med seg kultur, 
historie og  identitet. Språket vårt, ja, selv 
en dialekt signaliserer hvem vi er og hvor vi 
kommer fra. Som en del av den bergenske 
minoriteten, så vet jeg mye om det. 
 
For døve er tegnspråk viktig, mange har 
opplevd befrielsen av å endelig få et språk  
som gir dem muligheten til å kommunisere 
fritt og uanstrengt, i alle fall med andre 
som også kan tegnspråk. Døve er rause, de 
deler språket sitt med alle som vil lære. Jeg 
har sett mange døve som tålmodig prater 
tydelig og rolig slik at hørende skal kunne 
lære seg tegnspråk. Jeg har hatt gleden av 
å ha døve kolleger som underviser hørende 
foreldre med døve barn, i tegnspråk. Jeg 
beundrer utholdenheten og vennligheten. 
De er fantastiske og de gir foreldre et språk 
slik at de bedre kan kommunisere med egne 
barn. Selvfølgelig gjør de det! Det skulle 
bare mangle. Foreldre er de viktigste i barns 
liv, de må kunne kommunisere sammen og 
hvem er bedre læremestre enn døve selv?

God kommunikasjon er viktig også i fami-
lier der en eller begge foreldrene er døve, 
og barna hørende. De hørende barna skal 
lære seg tegnspråk, og det gjør de vel, eller? 
Vi snakker om at hørende barn med døve 
foreldre blir tospråklige. Vi sier det som om 
det skjer automatisk, men gjør det egentlig 
det? Døve foreldre i dag er $inke til å bruke 
tegnspråk til barna når de er små, de aner-
kjenner at deres hørende barn er en del av 

deres språk og kultur. Når barn begynner i 
barnehagen blir verden litt større, det gjør 
noe med språkutviklingen. Barna er som 
oftest i et talespråklig miljø minst 6-8 timer 
hver dag, 5 dager i uken. De utvikler sitt 
begrepsapparat hver eneste dag, på norsk. 
Hvordan kan barna utvikle det samme på 
tegnspråk på noen timer før leggetid og i 
helgen? 

Både KODAer og døve foreldre kjenner 
frustrasjonen som oppstår når man ikke 
forstår hverandre godt nok. Den klassiske 
situasjonen er når barnet har masse spen-
nende å fortelle, men ikke kan alle tegnene 
som skal til for å fortelle det på tegnspråk. 
Døv mor eller far jobber hardt med å opp-
fatte, men må be om at barnet gjentar og 
snakker roligere. Barnet blir frustrert og sier 
«det er ikke så farlig», før det går sin vei. En 
vond situasjon for begge parter. 

Hørende barn av døve foreldre i alle aldre 
kan føle at vi ikke er $inke nok i tegnspråk, 
det oppleves  sårt og litt $aut. Vi er jo en 
del av minoriteten og omgivelsene forventer 
at vi skal kunne, men alle kan ikke. Alle 
burde få mulighet til å lære, men hvordan?

Norges Døveforbund besluttet på forrige 
landsråd at man heretter skal pro"lere 
seg mer som en språkorganisasjon. De er 
vaktbikkje for norsk tegnspråk (sitat H. 
Herland), og vil jobbe for å styrke språket. 
Vi håper de kan være vår vaktbikkje også. 
En måte å styrke minoritetsspråket på er 
å jobbe for at de hørende barna fremheves 
som del av den språklige minoriteten, med 
rett til tegnspråkopplæring – slik at de blir 
tegnspråklige. Den samiske befolkningen 

har klare rettigheter til språk- og kultur-
opplæring. Utenfor samiske distrikter har 
samer rett til opplæring på samisk dersom 
minst 10 elever ønsker det, og så lenge disse 
utgjør en gruppe på 6 elever. Kan vi få 
samme rett?
2013 er selveste Språkåret og et av må-
lene er «å få fram meir kunnskap om, 
og skape større respekt for urfolkspråk, 
minoritetsspråk, innvandararspråk og 
teiknspråk». 

Foreningen hørende barn av døve – CODA 
Norge ble stiftet takket være økonomisk 
støtte fra Norges Døveforbund. Sammen 
med Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve har de gitt foreningen mulighet til 
å arrangere samlinger for voksne og etter 
hvert leire for barn. Nå blir det snart ung-
domssamling også. Støtten og anerkjennelse 
fra Norges Døveforbund har vært viktig for 
oss og vi vil gjerne gi noe tilbake.

Norges Døveforbund og Språkrådet har 
kanskje allerede noen planer for hvordan 
tegnspråk skal løftes i 2013? Foreningen 
hørende barn av døve bidrar mer enn gjerne 
i en nasjonal dugnad for å heve statusen til 
norsk tegnspråk.  En anerkjennelse av språ-
ket er en anerkjennelse av dem som bruker 
språket. Anerkjennelse av tegnspråk er også 
anerkjennelse av hørende barn av døve 
foreldre, som er barn av minoriteten. Ja, vi 
hører, og ja tegnspråk er også vårt språk. 

Godt nytt tegnspråkår! 

PS. Nå kan alle hørende barn av døve, uansett 
alder, bli medlem av foreningen vår. Gå inn 
på www.coda-norge.no og meld inn barna! 

Av Torill Ringsø

Døve de"nerer seg som en språklig og kulturell minoritet. I følge Store Norske leksikon er ordet 
minoritet, eller mindretall «brukt om folkegruppe som utgjør et mindretall av et lands befolkning. 
Betegnelsen brukes også om en underordnet eller marginal gruppe, de"nert ut fra etniske, «rase-
messige» eller andre spesielle karakteristika som kjønn, religion, språk eller kultur.» Ja, det passer 
bra på døve, som de"nerer seg som en språklig og kulturell minoritet. 
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helge.herland@doveforbundet.no

Disse ordene ble tegnspråktolket til Ha-
rald Vik under festen for alle funksjons-
hemmede deltakere og deres ledsagere før 
New York City Maraton, som er et svært 
populært arrangement fredag før løpet 
der folk fra alle verdenshjørner samles.

Det er en stolt og glad Harald som viser 
oss trofeet hjemme i Helen Kellersvei i 
Drammen. 

- På grunn av det fryktelige uværet som 
rammet USA østkyst i dagene før mara-
tonkurransen, "kk vi på vei til festen vite 
at årets løp ble avlyst. En stor sku#else 
for oss alle, forteller æresprisvinneren og 
legger til:
- Men jeg forstår og respekterer det, for 
orkanen Sandys herjinger var grusomme.

Harald Vik hadde med sin faste trenings-
kamerat Ivar Wigaard og de to tegn-
språktolkene Robert Skarbakk og Torben 
Løkås med på turen.
- Både Ivar og mine to faste tolker er 
fantastiske. Ivar er bror til den tidligere 
turneren Harald Wigaard som var helt 
i verdenstoppen på 1960/70-tallet. På 
mine daglige treningsturer deler de tre 
på å stille opp som ledsagere for meg, 
men på turer til det store utland må jeg 
ha med to tolker som kan tegnspråk. Ivar 
kan bare tohåndsalfabetet, men det kan 
han til gjengjeld bruke raskere enn de 
$este andre, smiler Harald.

Når man besøker Harald er det bare å 
sette seg godt til rette i sofaen og la han 
få prate. Han har så mye han vil fortelle 

om alt han opplever både her hjemme og 
ute i den store verden. Den første timen 
er det umulig å avbryte han. Man er nødt 
for å bli begeistret og imponert over livs-
gleden, detaljrikdommen i det han fortel-
ler og så mye kunnskap han formidler. 
Vi bare markerer med lette berøringer på 
hånden hans at vi følger med, og så må vi 
be han gjenta bokstaveringen av egennav-
nene han kommer med, for hvem kjenner 
vel navnene på ordføreren i New York, 
restaurantene på Manhatten eller byene i 
Nebraska? Bare Harald vet det!  

- Jeg har funnet slekt i USA. Det er i Lin-
coln i Nebraska. Vet du ikke hvor det er? 
Se på kartene her….

Harald følger meg bort til bokhyllen der 

«Årets ærespris går til en person som har deltatt i New York City Maraton 19 ganger og som i 
år skulle løpe sin 20. maraton. Prisen blir gitt til denne personen for det forbilde han er, og for 
den inspirasjon han gir, til tusenvis av andre funksjonshemmede verden over. I tillegg setter han 
i sving positive re$eksjoner hos alle de han møter på sine reiser, og som ikke er de"nert som 
funksjonshemmede. At en som ikke kan se og ikke kan høre kan vise så stor treningsvilje og 
utholdenhet, både fysisk og mentalt, gjør han til et forbilde for oss alle. Vi ber Harald Vik fra 
Norge om å komme opp hit og motta Achilles Internationals ærespris for 2012.»

Harald er stolt av den flotte pre-
mien han fikk i New York City.
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en meter med kart er stablet pent ved 
siden av hverandre. Kart over alle de 50 
statene i USA, både kart som viser kjøre-
veiene, elevene, 'ellene, store byer, små 
avkroker osv. Alt på punktskrift som han 
føler seg fram til og forklarer for meg. 

- Da jeg hadde synet i behold på folke-
skolen lærte jeg kartene for de 19 norske 
fylkene, men USA visste jeg lite om. Det 
"nnes ikke kart i punktskrift (braille) 
over dette i Norge. Det hjalp tolken 
Robert meg med og slekten min i USA. 
Se her, du vet vel forskjellig på staten 
Washington som ligger i motsatt ende 
enn byen Washington DC der presiden-
ten bor og som ligger like ved New York. 
Jeg rotet litt med det tidligere. Nå har jeg 
oversikten. Jeg bruker mye tid på å lære 
mer om USA nå som jeg har slekt der – 
og nå som jeg har fått kart å studere.
- Du har slekt….
- Vent jeg skal fortelle. Bror til min 
bestemor utvandret til USA. To av hans 
oldebarn, søstrene Kathy og Linda "kk 
jeg først kjennskap til for noen år siden. 
Først hadde vi kontakt på epost, og før 
maratonkonkurransen i New York både i 
'or og i år var vi på besøk hos dem. 
De er så snille, ja hele slekten der som jeg 
"kk hilse på er strålende mennesker. 
I år tok de oss med på en drøy times 
biltur til gravstedet til vår felles stamfar 
Ole Eide fra Jondal i Hardanger.  

Ivar Wigaard forteller det slik i en epost 
til oss:
«Det ble et vakker og stemningsfylt møte 
med Haralds røtter på prærien i USA. 
Han kunne selv føle på innskripsjonen på 
Oles gravstøtte. Rammen rundt det er en 
nedlagt og fredet gravplass under noen 
gamle trær og præriefarmene rundt. En 
sterk opplevelse.»

Ifølge Harald sin fortelling er alle han 
møter fantastiske personer. Ledsager 
Ivar, tolkene Robert og Torben, slekten i 
Nebraska, staben på hotellet i New York, 
arrangørene, alle vennene han tre#er 
igjen år etter år – og ikke minst alle jen-
tene han får klemmer av, han innrømmer 
glatt at det siste er høydepunktet.  Men 
hva får en døvblind nordmann til å dra 
til USA år etter år for å løpe maraton på 
litt over "re mil?

- Første gang, i 
1987, var jeg nega-
tiv. Jeg var redd for 
å løpe sammen med 
tusenvis av andre 
i New Yorks gater. 
Jeg trodde det ville 
være en saue$okk 
som løp hverandre 
ned. Jeg har dårlig 
balanse og trenger 
plass rundt meg. 
Men all tvil ble 
feid til side første 
året, det var en stor 
opplevelse. Jeg "kk venner for livet. Jeg 
ble fort kjent med Grete Waitz. Hun var 
dronningen av maratonløpet og det var 
stor sorg da hun døde.
- Du har løpt 19 ganger?
- Ja, årets løp skulle være jubileumsløpet, 
det 20. Fem år har jeg stått over fordi jeg 
ikke har hatt råd til å ta reisen til USA. 
Men neste år skal jeg være med, det er 
helt sikkert. Jeg har allerede fått tak i 
rimelig overnatting, en leilighet i selveste 
Sjømannskirken med god plass til oss "re 
mannfolk. Der kan vi også lage sunn og 
god mat, for en del av den amerikanske 
maten er ikke akkurat tilpasset idretts-
folk.
- Du er 69 år, tåler kroppen din disse 
tø#e løpene?
- Ja, jeg har ikke andre plager enn stivhet 
i lårene og ømhet under fotsålene, men 
det går over etter noen dager. New York 
Maraton er et stort mål for meg, jeg 
trener gjennom hele året for dette. Jeg må 
ha noe å se fram mot, noe som inspirerer 
meg i hverdagen. Kanskje kan min inn-
sats inspirere andre funksjonshemmede 
til å bli aktive i idrett. Så er det festlig å 
møte gamle venner igjen, det er så mange 
smil og klemmer og oppmuntringer at jeg 
lever på det lenge, lenge….
- Hvordan kommuniserer du med andre?
- Jeg har tolkene, men folk tar kontakt 
på forskjellige måter, skriver i hånden 
min, bruker håndalfabet, døve bruker 
tegn – ja, i 'or ble jeg overrasket over at 
en skolekamerat fra Skådalen dukket opp 
i konkurransen, det var Bottolf Myrvold. 
Det er alltid $ere døve med fra ulike 
kanter av verden. Det er så gøy!

Harald forteller at han er i full gang med 
treningen før skisesongen. I månedsskifte 

januar-februar er det tur til Michigan i 
USA og Vancouver i Canada. Rennene 
kalles «Ski for Light» og er amerikaner-
nes svar på Ridderrennet på Beitostølen.

- Jeg gleder med veldig til neste års Rid-
derrenn, 7. – 13. april. Rennet har 50 års 
jubileum og samler mange nordmenn 
med ulike funksjonsnedsettelser. Etter på 
går det slag i slag. Jeg løper Holmenkoll-
stafetten i Oslo 11. mai, kan du spørre 
min tidligere klassekamerat Hans Erik 
Tofte i Bergen om han vil løpe sammen 
med meg som ledsager. Harald ler godt.
- Senere i mai er det Vestfold rundt på 
sykkel. Halvmaraton på Beitostølen i 
juni. Senere samme måned er det «Den 
store styrkeprøven» - sykkel fra Trond-
heim til Oslo, så kommer august med 
Drammens'orden rundt på sykkel, Oslo-
halvmaraton i september og så kommer 
høsten og New York maraton, "kk du 
skrevet alt sammen på blokken din? 

Tiden går fort i selskap med Harald. På 
vei ut gjør han oss oppmerksom på en ny, 
lekker kommode han har fått plass til i 
entreen. «Du må åpne øverste sku#en og 
se», er meldingen. Ja, der ser vi en spesial-
sku#e for sko. Ikke hvilket som helst sko, 
men 6 par joggesko, passende for ethvert 
underlag. 

- Jeg løper meg glad, smiler Harald og gir 
oss en god avskjedsklem. 
- Kan du også skrive at venner kan sende 
sms til meg på nr. 417 68 938 eller på 
e-post haralvik@online.no
- Kan du også skrive at jeg ønsker alle 
venner god jul!

Harald studerer engelsk geografi, han har ende-
lig fått kart på punktskrift.
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- Jeg "kk som mange andre gutter et leke 
tog en jul da jeg var 5 – 6 år gammel. 
Det var et slikt tog man måtte trekke 
opp og så gikk det rundt og rundt. Noen 
år senere "kk jeg et større tog og min 
far hjalp meg å bygge kjørekontroll. I 
selskaper, der resten av familien pratet 
sammen, satt jeg ofte på gulvet og lekte 
med togene. Var det juleselskap kunne 
jeg få små marsipankuler i vognene, det 
var ekstra stas forteller Øystein.
Han bruker tid på svarene og $etter gjer-
ne inn en god del tekniske opplysninger 
om tog, skinnegang, styring, sterk strøm, 
svak strøm, digital, analog, minikamera 
og så videre slik at en stakkars bladsmø-
rer uten det minste tekniske kompetanse 

blir svett og svimmel. Han viser rundt i 
kjellerstuen på 32 kvadrat, som er ene-
boligens helligste sted – der ingen slipper 
inn alene og der togene behandles med 
kjærlighet.
- Da jeg kom i tenårene sluttet leken med 
tog. Da så vi mer på jenter, vet du - og vi 
ble opptatt med andre saker. Som sko-
legutt hadde jeg heller ikke penger til å 
kjøpe noe. Jeg er ekte Oslo-gutt, gikk på 
tunghørtskolen på Ila, så Alm framhalds-
skole og til slutt yrkesskolen 
- Det var tilfeldig at jeg som 19 åring og 
i mitt første år som lærling kom forbi et 
butikkvindu der de annonserte opphørs-
salg og blant annet hadde lokomotiver 
til salgs for halv pris. Jeg kjøpte to. Så 
utviklet toghobbyen seg langsomt. Jeg 
ble kjæreste med Bjørg – som fremdeles 
er kona mi – og det ble hovedinteressen 
min en periode, smiler Øystein.
Han forteller om da de ble gift, "kk seg 
leilighet på tre rom, "kk to jenter og ble 
en "n familie – men at interessen for tog 
hele tiden var der. Han bygget plass til 
togene på soverommet, med en løsning 
der han kunne heise det opp under taket 

når det ikke var i bruk. Noen år senere 
$yttet de til en 4-roms leilighet. Da 
"kk han forhandlet seg fram til at halve 
soverommet kunne brukes til skinne-
ganger og alt som hører med. Da jentene 
ble voksne og $yttet ut av redet ble hele 
soverommet tatt i bruk. I dag bor han og 
Bjørg i en større villa ved Kjelsås, med 
ene datter og familien i en del av huset.
- Nei, vi kjøpte ikke huset for at jeg 
skulle få plass til togene, men det passet 
nå "nt likevel.
Hobbyen er nå blitt svær. Det suser tog 
på tre plan i kjellerstuen. Alt styres av 
digitale kjørekontroller far til Øystein 
neppe hadde drømt om. Noen av loko-
motivene har minikamera påmontert og 
på veggene er det $ere tv-skjermer der vi 
kan følge med på togenes ferd gjennom 
tuneller, over broer og gjennom forskjel-
lige togstasjoner. Han har også egne me-
kaniske maskiner som bygger, monterer 
og reparerer tog og baneanlegg.
- Jeg er utdannet innenfor "nmekanikk 
og har alltid puslet med hendene. Det 
å sette sammen, "nne nye løsninger og 
eksperimentere utfordrer meg. Jeg samler 

Han eier 258 lokomotiv og 652 vogner. Han må være en av Norges største private jernbane-eiere. 
Ja, så stor er han blitt at en hel kjellerstue nå er innredet med jernbaneskinner, tuneller, broer, 
stasjoner, - og mye mer skal det blir når Øystein Strand blir pensjonist. Han er 65 år og for de 
$este best kjent for å ha vært en av landets beste døve skyttere.
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bare på vest-tyske tog. Og bare på tog fra 
perioden 1955 til 1974. 
- Hva koster alt dette?
- Hehehehehe, jo det koster. Det siste di-
gitale lokomotivet med tre vogner kostet 
kr. 7.500. Mange tror at jeg er rik, men 
det er feil. Jeg kjører en 15 år gammel bil, 
røyker ikke og er sjelden på restaurant. 
Det kan nok være at jeg handler tog for 
kr. 40.000 et år.
- Jøss, er det egen forsikring på alt 
sammen?
- Ja, jeg håper det – forsikringsmannen 
har vært her og jeg har dokumentert alle 
tog med bilder og navn. Men det økono-
miske betyr ingenting for meg, dette er 
en hobby. For meg betyr det mest å ha 
gleden av å bygge og få det tekniske til å 
fungere, - tenke ut nye tekniske løsninger 
og gjennomføre det i praksis.  
Han viser meg en ringperm der togene 
er sirlig beskrevet og arkivert med bilder, 
navn og andre data.
- Mange av kjøpene skjer gjennom auk-
sjon på internett. Ofte er det konkur-
ranse blant $ere kjøpere der vi byr over 
hverandre. Det er spennende. Mye er 
også kjøpt på turer til Tyskland og noe 
har jeg selvsagt fått tak i her i landet. 
- Er det $ere i familien som deler din 
interesse for modelltog?
- Nei, det er bare meg. Barnebarna kan 
være med å se på, men dette er ikke 
leketøy, det er for komplisert og avansert 
til det. 
Øystein har i mange år jobbet i Telenor, 
men er nå ansatt i forskningsavdelingen 
til Sintef. Han er en høyt verdsatt medar-
beider som de ikke er så lysten på å miste.
- Jeg er i rett alder til å bli pensjonist. Jeg 
har et arbeid der jeg må stå hele dagen og 
det merkes nå med slitasje i knærne. De 
vil gi meg en spesiell stol, slik at jeg får 
sitte, men jeg må stå for å kunne utføre 
arbeidet e#ektivt.

- Du blir vel ikke arbeidsledig som pen-
sjonist heller?
- Nei, jeg har mange planer med togene. 
Jeg skal ha sporene ferdig, det skal på 
plass veier, hus, "gurer av mennesker – 
hele miljøer av stasjonsbyer. Det er dumt 
at du ikke har litt hørsel, jeg har tog som 
tuter og jeg har "gurer som feller trær 

Kjellerstuen på 32 kvadratmeter har tog i lange baner.

Kontrollpanelet og det tekniske anlegget er 
avansert og bygget opp av jernbanebaronen 
Øystein selv. 

med motorsag og med riktig lyd. Jeg vil 
aldri bli ferdig med togprosjektet, det vil 
alltid være noe å putle med.
- Er julegaveønske ditt et nytt tog?
- Nei, ingen i familien må kjøpe tog til 
meg, det må jeg gjøre selv ellers blir det 
lett et bomkjøp, avslutter en godlynt 
Øystein Strand.
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Trønderpiken Ann Kristin Staberg og 
bergenseren Ole Halvorsen er skjønt eni-
ge om at forestillingen til Teater Manu: 
«3 manns show» var topp underholdning.

- Det var fantastisk, jeg lo fra start til 
slutt, smiler Ole.
- Det var grovkornet humor, men det er 
noe vi døve liker, er det kanskje typisk 
for døves humor, undrer Ann Kristin.
- Det er mye bedre å ha teater i døvefore-
ningens lokaler. Der føler vi oss hjemme 
og kan slappe av med god mat og drikke, 
sier Ole – og Ann-Kristin er enig og leg-
ger til:

- Det blir stivere på et teater. Vi bør ha 
begge deler, Teater Manu bør selvsagt 
fortsatt spille i teateret, men også intimt i 
døveforeningene. Det ble en kjempestem-
ning i lokalene til Bergen Døvesenter. I 
foreningen er det også den fordelen at vi 
kan se de andre publikummerne og vi 
kan hviske kommentarer til hverandre på 
tegnspråk.

De to samboerne er enige om at alle tre 
skuespillerne var meget dyktige, men best 
likte de engelskmannen John Smith. Ole 
forklarer.

- Den engelske humoren er så "n. Han 
er så morsom selv der han ikke sier noe. 
Bare blikket hans og mimikken er til å 
$ire av.
- Internasjonale tegn og mye kroppspråk 
er et godt scenespråk, derfor var det ikke 
vanskelig å forstå hva de tre på scenen 
ville, mener Ann-Kristin.
- Vi ønsker oss en slik latterbombe hvert 
år i mørketiden, avslutter Ole.

fremtiden kan tilrettelegges bedre for 
døve på disse stedene. Vi vil arbeide for 
å få det med i NDFs arbeidsprogram 
for neste tre års periode. Teatersjef Mira 
Zuckermann har instruert de tre karene. 
De kombinerer internasjonale tegn med 
noen få norske tegn, mye kroppsspråk, 
mimikk og en utstråling bare de beste 
makter.

Sammen utgjør de tre internasjonale 
standup-komikerne en fare for latter og 
kjevemuskulaturen. Det er sjelden vi ler 
så mye at vi blir fysisk sliten. Vi slutter 
oss også til ønsket fra Ole og Ann-Kris-
tin: Teater Manu bør følge opp denne 
formen for intimteater med $ere turneer 
til døveforeningene. Satser teaterer på 
samme type humorshow må det være 
mulig å få dekket utgiftene av Nav på blå 
resept.  

helge.herland@doveforbundet.no

Gåte: Hva får en trønder og en bergenser til å le av det samme?
Svar: 3 manns showet til Teater Manu som turnerte i november.

Vi kan bare supplere med å si at kon-
takten mellom skuespillere og publikum 
var magisk i storsalen i huset fra 1869 i 
Bergen Døvesenter. Noen sier det spøker 
i huset og det kan vi helt sikkert skrive 
under på at det gjorde denne torsdags-
kvelden. John Smith fra England er 
nevnt. Han har et gummiansikt og ekte 
engelsk $egma (sinnsro, treghet). Bob 
Roy fra Australia har spilt i $ere tidligere 
oppsetninger for Teater Manu. Han 
er utrolig visuell og hadde også en mer 
poetisk sekvens der lattermusklene "kk 
hvile noen minutter. Fra USA var John 
Maucere tredje mann på scenen. 

I løpet av kort tid i Norge har han gjort 
seg imponerende godt kjent med landets 
toalettkultur og hvordan forholdene i 
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Døves Media inviterer alle til å besøke hjemmesiden: www.
dovesmedia.no. Hjemmesiden er ny, fargerik, kreativ og funk-
sjonell. Her kan du se alle produksjonene, for eksempel Snakkis 
sesong 1 og 2, Lek uten ord, reportasjer og Travel.

Daglig leder på Døves Media Michel Laubacher sier at deres 
mål er at alle produksjonene skal være tilgjengelig for alle, 
uansett om du er døv, hørende, tunghørt, ung eller gammel. 
Produksjoner skal presenteres med både tegnspråk, lyd og tekst. 

- Ved å melde deg på nyhetsbrevene trenger du ikke å anstrenge 
deg for å holde deg oppdatert. Da får du Døves Medias nyeste 
TV-produksjoner direkte på din e-post: Det er veldig enkelt å 
melde seg inn. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive e-posten 
din i innmeldingsfeltet nederst til høyre på hjemmesiden, infor-
merer Laubacher.

- Noe som er helt nytt, er at vi lager to typer produksjoner: Noe 
sendes på NRK, og noe lager vi eksklusivt for vår hjemmeside, 
dette kaller vi web-TV, forteller daglig leder. 

Michel Laubacher og Con Mehlum på jobb i Israel.
Sølvi F. Zuckermann besøker en familie i programmet fra Israel program-
met ser du på web-tv.

Snakkis med Paal Richard Peterson som programleder har vært en suksess på NRK1 i høst.

Av Anja Tolsrød

Eksempler på hva som sendes på NRK i 2012 er Snakkis, Lek 
uten ord, Mads og sauemysteriet.
Eksempler på hva som sendes kun på web-TV på hjemmesiden 
er forskjellige reportasjer, for eksempel om ny generalsekretær i 
NDF, Travel – som forteller om ulike reisemål.

- Akkurat nå sender vi en serie i kategorien Travel, der reise-
målet er Israel. Du "nner reportasjene «Grønnsaker og hellige 
skrifter» og «Tegnspråk i ørkenland» på vår hjemmeside. Flere 
reisereportasjer fra Israel kommer, lover Laubacher. 
Han minner også om barneprogrammet «Mads og sauemyste-
riet» som begynner sendinger 7. desember på NRK.

- Sesong 2 av Snakkis ble en stor suksess. Vi takker for godt 
engasjement fra alle seerne, og velger å avslutte på topp. I 2013 
satser vi på et helt nytt program for voksne, med tittelen «Dette 
må du ikke gå glipp av!», sier Laubacher.

Michel Laubacher avslutter med å fortelle at de satser høyt i 
2013. De vil produsere en leken barne-TV-serie der vi går inn i 
vitenskapens verden. Et program hele familien kan ha glede av.
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Det er 17 år gamle Hege Ulstein fra Bergen Badmintonklub-
ben som tør å dele drømmen sin med bladets lesere. Vi tre#er 
henne på en treningskveld. Hege reiser land og strand rundt i 
Norge for å delta i konkurranser. Slik koster penger, derfor ble 
hun svært glad over å få kr. 15.000 fra minnestipendet etter 
Ingrid Storedale som hennes tidligere arbeidsgiver Kavli har 
satt opp.
- Jeg kom til 8.dels"nalen i VM for døve i Korea i 'or. Nå har 
jeg trent mer og blitt sterkere, og enda sterkere vil jeg stille til 
sommeren i So"a, den bulgarske hovedstaden.
- Hvor mye trener du?
- Med klubben trener jeg "re ganger i uken, det vil si 9 til 10 
treningstimer. Så går jeg på idrettslinjen på videregående skole, 
der vi har trening hver morgen fra klokken 8. Jeg har under-
skrevet en kontrakt med Norges Badmintonforbund som sier at 
jeg minst skal trene 13 timer hver uke. Med en slik kontrakt får 
jeg trene sammen med de 5 – 6 beste ungdomsspillerne noen 
ganger for året på landslagssamlinger. Det er et toppsatsings-
prosjekt og jeg er eneste jente fra Bergen.

Hege er også den eneste døve badmintonutøveren, i hvert 
fall på toppnivå. Hun forteller at treningene om morgenene 
mandag og tirsdag er viet andre idretter. Nettopp har de hatt en 
måned med basketball. Onsdag morgenene er det basistrening, 
altså styrke og kondisjon - mens morgenene om torsdagene  og 
fredagene er avsatt til badminton. Da vi er på besøk er hun 
inne i sin andre badminton økt for dagen, uten at det ligger en 
demper på det smittende humøret.

- Det store målet neste år er Dea$ympics i Bulgaria, jeg håper å bli god nok til å kjempe om en 
medalje – kanskje bronse?

- Neste skoleår håper jeg å komme inn på toppidrettslinjen på 
Wang videregående skole i Oslo. Der har de $ere topp badmin-
tonspillere og jeg vil få mye større muligheter til å utvikle meg 
videre.
- Når begynte du med badminton?
- Jeg fulgte mine eldre søstre og var vel 6 år da jeg deltok på 
min første badmintonskole. Jeg er vokst opp med idretten og 
synes det er gøy å trene. Selvfølgelig kan det være et ork noen 
ganger å trene, men kamper og turneringer er kjempegøy. 
Tidligere spilte jeg også fotball, men jeg måtte gjøre et valg. Det 
er umulig å kombinere to idretter når jeg skal bruke så mye tid 
på badminton.

Vi ser at Hege kommuniserer greit med de hørende på tre-
ningskvelden vi er innom. Det er utelukkende spilletrening den 
timen vi ser på og hun sparrer mot tre mannlige seniorspillere, 
så det er ingen kjære mor.
- I badminton kreves det god styrke, spesielt i beina – jeg må ha 
et hurtig fotarbeid og kondisjonen må være på topp. Jeg føler at 
jeg blir gradvis bedre.
Som 17 åring er hun vant til å konkurrere mot de som er både 
ett, to og $ere år eldre. Hun har vunnet en rekke konkurranser 
både i single og double og vet hva som kreves for å gå til topps. 
Etter 90 minutters trening i badmintonhallen tenker vi at nå 
er hun sliten og vil hjem og slappe av, men nei jenter er seg selv 
lik.
- Det er nattåpent på kjøpesenteret i kveld. Jeg skal rett ut og 
shoppe sammen med mamma og min søster, avslutter den 
smørblide jenta.
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Joakim Røine, Oslo og Einar 
Øverås, Trondheim kom med 
på all-stars-team med de fem 
beste spillerne i herreklassen, 
mens Sissel Lysø klarte den 
samme bragden i kvinneklas-
sen.

Herrene tapte bare en kamp, 
4 – 6 mot Danmark. Så slo 
Norge i tur og orden Sverige 
6 – 4, utklasset Latvia 14 – 4 
og knuste Finland 5 – 1. Når 
Danmark tapte mot Sverige 
var det to lag på toppen av 
tabellen, men Norge hadde 
14 plussmål og Sverige bare 
7 pluss mål. Derfor sier vi 
«Hyvä Norja ponnisteluja», 
som alle forstår betyr: «Flott 
norsk innsats».

Kvinnelaget tapte en kamp, 
4 – 6 for Danmark. Så slo 
de Sverige 4 – 2 og Finland 
6 – 2. Det holdt til sølv, mens 
svenskene gikk til topp.

Det norske herre-
laget gikk til topps 
i nordisk-baltisk 
mesterskap i futsal 
i Helsingfors. Kvin-
nelaget tok sølv. 

Vi unner begge 
 lagene suksessen 
etter mange års tre-
ning og feiling. 
Det bør være en 
spore til fortsatt 
 satsing på futsal i 
EM og VM. På Norges lag spilte, bakerst fra venstre: Joakim Røine, Oslo – Einar Øverås, Trondheim – Tor Espen Gjerm-

stad, Trondheim – Alexander Wroldsen, Oslo – Andrè Røine, Oslo - Kim Roar Strøm Røine, Oslo (som er svoger 
til Joakim og Andrè). Foran fra venstre: Ola Færden, Oslo – Magnus Brenden, Oslo – Leon Olaussen, Oslo – 
Mohammaod Tito Ziaul, Bergen - Hassan Y. Hassan, Oslo. Foto: Bjørn Røine.

På Norges lag spilte, bakerst fra venstre: Nina H. Solem, Trondheim – Hanne M. Bråten, Oslo – Tone Rørstad, 
Trondheim – Ane Dimmen, Bergen – Beate Eng, Bergen – Sissel Lysø, Trondheim. Foran fra venstre: Silje 
Skårvold, Trondheim – Nina Hammersland, Bergen – Tanja Aas, Oslo – Tine Granmo, Trondheim – Lene R. 
Røyseth, Trondheim. Foto: Bjørn Røine.
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Stig Krarup-Pedersen, Oslo, født 27.juni 
1962, døde 31. oktober 2012.

ROLF PEDERSEN, Kristiansand, blir 
85 år 30. desember,

AGNES BERG, Florø, blir 85 år 6. 
januar.

ANGRIM YTTERHUS, Trondheim, 
blir 85 år 16. januar.

TORDIS OLSEN, Hamar, blir 75 år 29. 
desember.

BORGNY JEGERSEN, Stjørdal, blir 75 
år 31. desember.

ANNE-LISE MAUER, Oslo, blir 75 år 
3. januar.

ÅSE MARIT PAULSEN, Moss, blir 75 
år 21. januar.

RIGMOR A. LÆRUM, Lier, blir 75 år 
23. januar.

TOVE REINERTSEN SÆLE, Frek-
haug, blir 75 år 23. januar.

ROLF JOHANSEN, Drammen, blir 75 
år 3. februar.

ÅGE LAURITZEN, Bergen, blir 70 år 
20. desember.

TORE KRISTIANSEN, Sandnes blir 70 
år 27. desember.

NILS A. NYGÅRD, Kragerø, blir 70 år 
7. januar.

HENRIK WALTHER, Lillestrøm, blir 
70 år 7. januar.

JENS LARSSEN, Trondheim, blir 70 år 
17. januar.

HENNY EIDE, Kyrkjebø, blir 70 år 20. 
februar.

INGRID KARLSGÅRD MOXNESS, 
Trondheim, blir 60 år 16. januar.

TORILL TRONDSEN, Fevik, blir 60 år 
25. januar.

ØIVIND SOLTVEDT, Stord, blir 60 år 
26. januar.

VIDAR REKVE, Oslo, blir 60 år 30. 
januar.

WEI ZHE HAGEN, Skedsmokorset, 
blir 50 år 27. desember.

SIV HELLE OSLAND, Ulsteinvik, blir 
50 år 13. januar.

SIGRUNN SCHROEDER, Trondheim, 
blir 50 år 24. januar.

ROAR KLEIVEN, Oslo, blir 50 år 27. 
januar.

JENS CHRISTIAN BJØRKE,
Oslo, blir 50 år 1. februar.

Jeg skriver denne annonsen for en god 
venn av meg. Og håper noen vil bli kjent 
med han. Han heter Helge og er 37 år. 
Snill, omsorgsfull, omtenksom, morsom 
og ærlig. Interesser: Data, "lm, musikk, 
være med venner og familie, gå turer, 
reise, bowling, ellers slappe av hjemme 
med en god "lm, hyggelig selskap og 
god mat. Hobby: Fotografering. Er 
måteholden med alkohol, og nyter kun 
alkohol i rolige, sosiale omgivelser med 
gode venner og mennesker han er glad i. 
Er født sterkt tunghørt. Flink å lese på 
munnen og behersker tegnspråk siden 
8-årsalderen. 
Send brev til Norges Døveforbund, 
Grensen 9, 0159 Oslo (billettmerke 1205)

Vil du heller ha Døves Tidsskrift 
tilsendt på PDF-"l enn å få det i post-
kassen så send melding til medlem@
doveforbundet.no
Medlemskontingent 2013 vil bli sendt 
ut etter nyåret med forfall midt i 
januar. 
Medlemsservice ved Bibbi Hagerup-
sen jobber hver onsdag og annenhver 
mandag på NDF-kontoret. 
Meld $ytting og ny adresse, husk 
nøyaktig og riktig adresse til medlem@
doveforbundet.no eller til NDF, Gren-
sen 9, 0154 Oslo. 

KELLY SMEVIK, Oslo, blir 80 år 14. 
desember.

KLARA ANDERSEN, Vigra, blir 80 år 
19. desember.

LILLIAN KRAABØL, Oslo, blir 80 år 
22. desember.

ERLING FYLLING, Ålesund, blir 80 år 
26. desember.

TORSTEIN EKERBAKKE, Oslo, blir 
75 år 8. desember.

FRED WILLY MAUER, Bodø, blir 75 
år 27. desember.
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Dette er det siste nummeret i 2012, neste gang bladet dumper 
ned i postkassen vil det vises 2013 på kalenderen. Atter har et år 
gått, og vi sitter igjen med gode minner.  Og i 2013 vil enda flere 
minnerskapes, og nå har det nye styret gjennomført sitt første 
styremøte, 17. til 18. november, hvor vi også har diskutert en del 
om NDFUs ulike underutvalg, og nå starter prosessen med å få 
underutvalgene opp og kjøre. Vinterkomiteen er allerede i gang 
med arbeidet mot Vinterlekene 2013!

NDFU-styret vil ønske dere alle en hjertelig god jul og et godt 
nytt år! Vi gleder oss til å møte dere igjen i 2013!

Med vennligst hilsen

Ingvild Larsen Skjong

Representasjon generalforsamling Unge Funksjonshemmede 
Ingvild deltok på Unge Funksjonshemmedes generalforsamling på 
Gardermoen, 2-4.november. NDFU er en av 32 medlemsorganisasjoner 
i Unge Funksjonshemmede, som deltar på generalforsamlingen for å 
avgjøre hva Unge Funksjonshemmede skal mene, hva vi skal jobbe 
mest med i året som kommer, og hvem som skal lede organisasjonen.  
I løpet av helgen ble arbeidsprogram og prinsipprogram vedtatt. Valg 
ble gjennomført søndagen, hvor Birgit Røkkum Skarstein ble valgt som 
Unge Funksjonshemmedes leder i 2013!

Faglig seminar og julebord
Norges Døveforbunds Ungdom vil takke alle frivillige fra 2011 og 
2012. Dere har bidratt i NDFU på mange måter som vi ikke hadde 
klart oss uten, og med dette arrangerer NDFU faglig seminar med 
julebord på kvelden, den 12.-13. januar 2013. Seminarets hovedtema 
blir ”Frivillig arbeid”, hvor vi vil fokusere på det å være frivillig og 
hvordan NDFU kan bli bedre i samspillet mellom styret og våre frivillige 
medlemmer i tillegg til å invitere forelesere fra andre organisasjoner. 
Egen informasjon om denne helgen er sendt til alle frivillige. Og mest 
av alt vil disse dagene bestå av gledelig gjensyn, på kvelden er det 
selvfølgelig masse tid for mimring. NDFU-styret gleder seg til å treffe 
alle frivillige – uten dere, ingen NDFU!

Norge på internasjonalt plan
Jannicke Kvitvær sitter i verdensstyret for ungdom, WFDYS (World 
Federation of the Deaf Youth section), sammen med seks andre fra 
hele verden, Sverige, Finland, Sør-Afrika, Uganda, Sør-Korea og 
Spania. De har styremøter to ganger i året samt mange spennende 
internasjonale representasjoner, blant annet regionale styremøter 
og generalforsamlinger, prosjektmøter, foredrag, UNICEF, FNs 
generalforsamling i New York blant annet. Nylig har Jannicke vært i 
Hong Kong og deltatt på hennes tredje offisielle styremøte etter at hun 
ble valgt inn i verdensstyret sommer 2011.

Ønsker du å vite mer om WFDYS? Ta kontakt med Jannicke eller følg 
med på deres spennende arbeid på facebook-siden: ”World Federation 
of the Deaf Youth Section”, du kan også gå inn på www.wfdys.org for å 
holde deg oppdatert på hva som skjer i verden.

Europeisk barneleir 2013, Nederland
Er du mellom 9 og 12 år? Har du lyst å treffe barn fra andre land? 
Delta på Europeisk barneleir 2013, datoen er 15.-22. Juli, stedet er 
Stadskanaal i Nederland. Europeisk barneleir er i regi av EUDY 
(European Union of the Deaf Youth). Norge kan sende med to/fire 
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GOD JUL
FRA 

NDFU-STYRET
1. REKKE FRA VENSTRE: TOR S. FIKSEN, 2.VARAMEDLEM

INGVILD L. SKJONG, LEDER - 
INGRID GRØNNING BY, 1.VARAMEDLEM 

2. REKKE FRA VENSTRE: MAIKEN A. SUDMANN, NESTLEDER 
GABRIELLE KVERNELAND, STYREMEDLEM

JULIE ANE HOLST, SYTREMEDLEM. 
NEDERST: SONDRE UTENG OLSEN, STYREMEDLEM

deltakere og en leder. For mer informasjon 
om denne leiren, ta kontakt med NDFUs 
ungdomskonsulent, Jannicke Kvitvær, for å få 
tilsendt brosjyre. 
PÅMELDINGSFRIST: 1. april 2013. Skriv ditt navn, 
ditt kjønn, dine foresattes navn, din adresse, 
din fødselsdato. Send inn din påmelding til 
jannicke.kvitvaer@ndfu.no innen 1. april 2013. 
Deltakeravgiften er: 425 euro, prisen inkluderer 
opphold, program og måltid for hele leiren.

Leder til Europeisk barneleir 2013, 
Nederland
NDFU søker etter en ungdom som kan tenke 
seg å være leder for to/fire norske deltakere 
under europeisk barneleir 2013. Tidspunktet er 
15.-22 juli og stedet er Stadskanaal i Nederland. 
Alt vil bli dekket for deg som er leder, du som 
leder skal oppfylle disse kravene:
 - Mellom 21 og 30 år
 - Har internasjonal erfaring
 - Har leirerfaring
 - Har jobbet med barn tidligere
Politiattest er også et krav. Send inn din søknad 
til jannicke.kvitvaer@ndfu.no og fortell litt om 
deg selv. Søknadsfristen er 15. mars 2013.

Nordisk Barneleir 2013, Sverige
Er du mellom 7 og 12 år? Har du lyst å treffe 
andre barn fra hele Norden? Da er denne leiren 
noe for deg. Delta på Nordisk barneleir 2013, 
datoen er 7.-13. juli, stedet er Västanvik , Sverige. 
Nordisk barneleir er i regi av DNUR (Dövas 
Nordiska Ungdomsråd). Norge kan sende 
med ti norske deltakere og to ledere. For mer 
informasjon om denne leiren, ta kontakt med 
NDFUs ungdomskonsulent ved Jannicke Kvitvær.

PÅMELDINGSFRIST: 1. mars 2013. Skriv 
ditt navn, ditt kjønn, dine foresattes navn, 
din adresse, din fødselsdato. Send inn din 
påmelding til jannicke.kvitvaer@ndfu.no innen 
1. april 2013.

Leder til Nordisk barneleir 2013, Sverige
NDFU søker etter to ungdommer som kan tenke 
seg å være leder for ti norske deltakere under 
nordisk barneleir 2013. Tidspunktet er 7.-13. 
juli og stedet er Västanvik i Sverige. Alt vil bli 
dekket for deg som er leder og du som leder 
skal oppfylle disse kravene:
 - Mellom 21 og 30 år
 - Har nordisk erfaring
 - Har leirerfaring
 - Har jobbet med barn tidligere
Politiattest er også et krav. Send inn din søknad 
til jannicke.kvitvaer@ndfu.no og fortell litt om 
deg selv. Søknadsfristen er 15. februar 2013

Vinterlekene 2013!
NDFU er i full gang med Vinterlekene og du 
kan allerede nå melde deg på! Vinterlekene 
blir fra 8. til 10. mars på Ål folkehøyskole 
og kurssenter for døve. Vinterlekene er 
en viktig del av NDFUs årlige suksesser 
og samler mange barn og ungdommer. 
Påmeldingsfristen til VINTERLEKENE er 10. 
januar. Påmeldingsinformasjon finner du på NDFU sin 
Facebook-side: https://www.facebook.com/NDFUngdom

TERMINLISTE FOR VÅREN 2013 
(med forbehold endringer)

Januar
11.-13. januar: Fagseminar og julebord for alle 
frivillige i NDFU 2011og 2012.
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
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