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Det er naivt av oss å tro at vi kan appellere til T2s 
samvittighet og solidaritet i håp om at de vil inklu-
dere også døve TV-seere. Vi er så dumme at vi tror 
at alle hørende forstår hvor utenfor døve TV-tittere 
er når resten av familien ler og kommenterer, mens 
vi selv ikke skjønner hva som sies på TV. Vi må 
slutte å tro at TV2 og deres kommunikasjons-
direktør Rune Indrøy og de andre direktørene deres 
tenker med hjertet.  De tenker ikke en gang med 
hodet. For de ser ikke verdien av å få #ere hundre 
tusen nye seere.

TV2 har endelig klart å gi et svar til 
Norges Døveforbund, Hørselshem-
medes Landsforbund og Pensjo-
nistforbundet – tre forbund med til 
sammen over 300.000 medlemmer - 
som krever at de begynner å direkte-
tekste sine programmer. Det blir for 
dyrt å ansette folk til å tekste, sier 
TV2. De har gjort et regnestykke 
som viser at det vil kreve 25 årsverk 
og som vil koste 20 millioner kroner. 

Vårt regnestykke er at med 6 årsverk og 4 millio-
ner kroner årlig vil en komme langt. Da har man 
tre hurtigskrivere på jobb hver dag fra klokken 18 
til 23. Mange av programmene kommer jo ferdig 
tekstet. Så kan man gradvis bygge ut tekstingen til 
å dekke hele døgnet. Alle sendingene fra OL i Sotsji 
neste år må tekstes! Vi minner om at TV2 i %or 
hadde et overskudd på over 300 millioner kroner 
og at de har kjøpt rettighetene til å sende fra OL for 
milliardbeløp. 

Syv måneder har TV2 brukt på å "nne ut noe vi 
kunne hjulpet de med på en halvtime: at det i dag 
ikke "nnes datateknologi som kan oversette fra 
talespråk til god nok tekst på TV. 

TV2 med kalde hjerter
NRK viser hver dag at det er fullt mulig å tekste 
direkte ved å bruke hurtigskrivere. I mange pro-
grammer fungerer det helt utmerket. I de mest kre-
vende programmene, som debattprogrammer er det 
vanskeligere. I debatter snakker folk fortere enn det 
kan skrives, og folk snakker i munnen på hverandre. 
Likevel vil vi tro at åtti prosent av budskapet kom-
mer fram som tekst. Det er et viktig poeng, for TV2 
prøver i sin argumentasjon plutselig å ha omtanke 
for oss døve ved å si at tekstingen ikke vil bli god 
nok for oss. Overlat den vurderingen til oss. 

Nå skal vi slutte å bruke silkehansker og ta 
på oss boksehanskene.

som pålegger TV-kanaler med #ere seere 
enn 250.000 å tekste alle sine programmer 
mellom klokken 18 og 23, dersom det er 
teknisk mulig. At det er teknisk mulig viser 
NRK hver dag.

-
tementet stille mye strengere krav til TV2, det 
er uforståelig at et regjeringsparti med slagordet 
«Alle skal med» ikke skal kunne kreve noe så 
enkelt som full teksteservice av TV2.

 annonsørene på TV2.

samfunnsaktører skal med på laget.

Rettferdigheten står sterk her i landet, at døve skal 
utestenges fra TV-programmer er urettferdig. Norge 
bygger broer for milliarder av kroner for å gi be-
folkningen langs kysten tilgang til storsamfunnet. 
Teksting av tv-programmene er broen døve trenger 
for full tilgang til informasjon, kultur og underhold-
ning - slikt andre folk tar som en selvfølge. Skal 
TV2 få lov til å si nei til denne broen? 

Alle sendin-
gene fra OL 
i Sotsji 
neste år må 
tekstes

Helge Herland
Redaktør
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Døve inntar

Operascenen!

Ipek D. Mehlum og Ronny Patrick Jacobsen viser en kombinasjon av dans, bevegelse og fysisk teater vi aldri har sett før.

helge.herland@doveforbundet.no

6. og 7. juni får vi i Operahuset svaret på om det er mulig å lage en fore-
stilling som både hørende, døve, døvblitte og hørselshemmede har godt 
utbytte av. Vi vil ikke skrive «samme utbytte» av for det er umulig. Flere 
har prøvd å skape kunst der døve publikummere skal få minst det samme 
utbytte som hørende. Vi må vel innrømme at det ofte er det hørende publi-
kummet som får i pose og sekk, mens døve alltid vil være tapere på grunn 
av alt som formidles av lyd. Men enhver opplever kunsten på sin måte og 
vi ser med spenning fram til  premieren i juni.
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Døvblitt ildsjel
«Beethovens testamente» heter forestil-
lingen. Ludwig van Beethoven er en av 
verdens mest berømte komponister. Han 
har laget musikk som er spilt i hele verden 
i over 200 år, hver eneste dag, hvert eneste 
minutt. De #este vet nok også at Beetho-
ven slet med dårlig hørsel og at han 32 
år gammel ble helt døv. Til tross for sin 
døvhet fortsatte han å komponere og lagde 
noe av sin vakreste musikk som døv.  

Som døvblitt skrev Beethoven sitt «testa-
mente» som ikke skulle leses før han var 
død. I dette testamentet «Heiligenstadt» 
skriver han om sin døvhet og at han ikke 
klarer å fungere sosialt, hvor ydmykende 
det er at han som musiker ikke kan høre 
musikken, at han sliter med depresjoner 
og at han går med selvmordstanker. 
Han valgte likevel å kjempe seg gjennom 
livskrisene. Han døde en naturlig død 57 
år gammel.

Bak den visuelle forestillingen «Beetho-
vens testamente» som vi får se i juni står 
først og fremst ide og prosjektleder Rita 
Lindanger. Hun har vært tunghørt fra 
barn av og regner seg som helt døv fra 28 
års alderen, altså ikke ulikt Beethoven. 

Hun har blant annet musikalsk utdan-
ning og arbeider fortsatt som profesjonell 
pianist, selv om hun nå må føle musikken 
i stedet for å høre den. Hun er selvskre-
ven i rollen som Beethoven.

Det er også Rita som har søkt om "nan-
siering av forestillingen gjennom tilskudd 
fra ExtraSpillet, Kulturrådet og #ere an-
dre sponsorer. Svært imponerende at hun 
har klart å full"nansiere en profesjonell 
forestilling. Så har hun vært heldig med å 
knytte til seg topp medspillere i arbeidet 
fram mot det endelige resultatet.

- Synne Skouen har gjort en fantastisk 
jobb som komponist og vi har en av lan-
dets beste koreografer (instruktør) i Sølvi 
Edvardsen, sier Rita Lindanger – som 
har lært seg grunnleggende tegnspråk på 
kurs ved Ål folkehøyskole og kurssenter 
for døve.

Døve i rollene
To av landets beste døve skuespillere har 
takket ja til utfordringen med å stille opp 
i en forestilling der det ikke skal brukes 
hverken tegnspråk eller talespråk, alt skal 
formidles via visuelle uttrykk.
- Jeg føler at jeg har musikk i meg. Jeg 
elsker dans og liker utfordringene som er 
i denne forestillingen der vi må uttrykke 

Ide og prosjektleder Rita Lindanger har rollen 
som Ludvig V. Beethoven. Hun spiller fortsatt 
profesjonelt piano til tross for at hun er nesten 
helt døv.

Tolken Marianne Michelet, instruktøren (koreografen) Sølvi Edvardsen instruerer Ronny Patrick 
Jacobsen og Ipek D. Mehlum.

Vår døve balletdanser Anne-Line L. Kirste får 
en sjelden anledning til å vise seg fram i Opera-
huset 6. og 7. juni. 

oss rent visuelt, mye basert på kraftfull 
dans og bevegelser. Instruktøren får fram 
egenskaper i meg som jeg ikke visste jeg 
hadde, forklarer Ipek D. Mehlum.

- Ja, jeg føler at jeg ikke behersker dette, 
men Sølvi oppmuntrer hele tiden med at 
«dette klarer du». Jeg har også bestandig 
vært begeistret for dans, supplerer Ronny 
Patrick Jakobsen i en kommentar.
Med i teamet er også vår eminente bal-
lettdanser Anne-Line L. Kirste. Det blir 
ekstra stort for henne og stå på scenen i i 
selveste Operahuset.

Koreograf Sølvi Edvardsen ser oppgaven 
som en stor utfordring, hun sier blant 
annet:
- Det å bruke bevegelser som kunstut-
trykk er interessant for meg. Kombina-
sjonen musikk og døve er en utfordring. 
Har døve et forhold til musikk?  Har alle 
mennesker en indre musikk? Vårt mål er 
å lage en hundreprosent fullverdig profe-
sjonell forestilling som kan gi publikum 
en ny opplevelse enten de er døve eller 
hørende.
Billettbestilling gjøres til: www.operaen.
no – Beethovens testamente. Medlemmer 
av NDF gis kr. 50 i rabatt på billetten.
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Norge rundt

Drammen Døveforening gjenvalgte Ryszard Sosna som styre-
leder. Med seg i styret har han nestleder Rolf Hansen, sekretær 
May-Britt Nyløkken, kasserer Bjarne Gunnerud, studieleder 
Oddvei I. Haugen og varamedlemmene Bjørg Fjellstad, Mag-
dolna Makkai Eliassen og Anne-Grethe Marcussen. Magdolna 
Makkai Eliassen er det nye navnet i styret, hun blir nok et 
friskt pust! 

Sosna fortsetter i Drammen. 

I midten av mars var det en konferanse om språklig mangfold 
i det nye Litteraturhuset i Bergen. Tittel på konferansen var 
«Rom for språk». I tre dager prøvde forelesere og deltakere å gi 
svar på hvordan ulike samfunn behandler språklig mangfold, 
uten at det blir et problem. Flerspråklighet i land er mer vanlig 
enn enspråklighet, og i Norge har vi jo både bokmål, nynorsk, 
samisk, norsk tegnspråk og kvensk. Flere pekte på at tospråklig-
het, eller #erspråklighet, har mange fordeler både kognitivt og 
språklig. «Det ene språket bidrar til å heve det andre språket». 
Direktør i Språkrådet Arn"nn Muruvik Vonen foreleste om 
norsk tegnspråk. På bildet er han helt til venstre sammen med 
noen av de andre foreleserne under en paneldebatt. Tegnspråk-
tolk er Wenche Iversen. 2013 er Språkår i Norge og denne kon-
feransen var en av de største og viktigste markeringene av året.

Havkajakktur 12. - 14. juli
Volker Kløckner ønsker døve fra alle kanter av landet velkom-
men til havkajakktur 12. – 14. juli i Kristiansand. Det blir 
rikelig med tid til sosialt samvær, god mat og drikke – i tillegg 
til padlingen. Det kreves erfaring fra padling og «våtkort» fra 
Norges Padleforbund. Man må ta med telt og sovepose, egen 
frokost, grillmat og passende drikke, lommelykt og varmt 
tøy. Volker frister også med at Tromsøs store padler Marianne 
 Elvegård skal gi tips og instruksjoner om kajakksporten.
Ta kontakt med Volker Kløckner, Musseronstien 13 H, 
4635 Kristiansand, e-post: volker.kloeckner@me.com

Tok tilbake navnet
På årsmøte i Haugaland 
Døvesenter vedtok de å gå 
tilbake til det gamle navnet 
Haugaland Døveforening. 
Kjell Gunnar Brekke (bildet) 
fortsetter som leder av foren-
ingen.

Tommy Riise er blitt voksen og 
tar nå ansvar for organisasjonslivet 
for døve i Hallingdal. Han ble på 
foreningens årsmøte valgt til ny 
leder. Ellers ble valgresultatet at 
Leikny Holden og Nora Edwardsen 
Mosand er styremedlemmer, med 
varamedlemmene Tore Alfredsen 
og Ann Kristin Benjaminsen. 
Kokken Rolf Inge Otterlei hadde 
bakt bløtkake som en markering av 
at hallingforeningens 30. årsjubi-
leum. 

Tommy Riise ny i Hallingdal

Språkkonferanse i Bergen
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Norge rundt

Julegudstjenesten 
på NRK
Vi kritiserte i Døves Tidsskrift nr. 1-2013 den tradisjonelle jule-
gudstjenesten på NRK1 som en svak gudstjeneste. Det kan derfor 
være av interesse å lese hva døvekirken selv skriver om julegudstje-
nesten i sin årsberetning for 2012. Vi siterer:

«Det var som vanlig høy forventning til TV-gudstjenesten på 
tegnspråk fra Trondheim. Vi "kk oppleve en gudstjeneste ba-
sert på døvekirkens høymesseliturgi og med et stort antall med-
liturger og frivillige både innenfor tegnspråkpoesi, liturgiske 
ledd og endatil «tegnkor». Det er mange år siden mange kunne 
se dette. Barn og voksne hadde jobbet godt med tegnspråket 
i innøvingen av korsangene. Og det var "nt å se hvordan alle 
aldre og også ulike nasjonaliteter preget gudstjenesten. Erik 
Gjengedal med sitt gode tegnspråk og en god ledelse av gudstje-
nesten gjorde dette til en stor opplevelse. I tillegg maktet han å 
balansere Stefanustemaet sammen med preget av jul på denne 
gudstjenesten. Piggtråd er symbolet for Stefanusalliansen. Sym-
bolikken med piggtråd i krybben gjorde sterkt inntrykk og var 
et tydelig uttrykk for budskapet akkurat denne dagen.»

Så forskjellig kan vi altså oppleve en gudstjeneste, og vi sier 
ikke at redaktøren har rett og døvekirken tar feil. Vi sier bare 
at det kom uvanlig mange henvendelser etter den TV-sendte 
gudstjenesten og at alle klaget på dårlig tegnspråk, at kirken var 
nesten tom, et tegnkor som ikke fungerte – og at julebudskapet 
forsvant i en krybbe som var fylt med piggtråd. Det siste får 
vi altså forklart med at 2. juledag er knyttet til Stefanusda-
gen. Stefanus var den første kristne som mistet livet fordi han 
bekjente seg til kristendommen.  

Men tradisjonelt har TV-gudstjenesten på tegnspråk 2. juledag 
vært knyttet til julens budskap. Mange døve har forventninger 
til juleevangeliet og tradisjonene knyttet til en kristen feiring. 
For mange er dette den eneste muligheten til å få ta del i en 
julegudstjeneste på tegnspråk. At de reagerer når de ikke får 
dette tilbudet forstår vi, derfor engasjerer Døves Tidsskrift seg 
i saken.

Nordisk voksenleir 
I år vil den første Nordiske voksenleiren for døve i aldersgrup-
pen 30-55 bli arrangert på Ål folkehøyskole og kurssenter for 
døve. Det er i uken 8. juli til 14. juli. Hvert land kan delta 
med 25. Tema for leiren vil være «Døve samfunnsbyggere» og 
programmet vil inneholde forelesninger, verksteder, aktiviteter 
og ut#ukter. Egenandel per deltaker vil være på rundt kr. 2000. 
Avgiften dekker oppholdet (kost og losji) og aktivitetene som vil 
være på programmet. Reisen betales av den enkelte selv. Det vil 
bli organisert felles transport fra Gardermoen/Oslo S og even-
tuelt fra Flesland, Bergen som er inkludert i egenandelen. 
Endelig informasjon vil komme i april. Fortløpende informa-
sjon vil bli gitt på www.deafnet.no – følg med! 
Påmeldingsfrist er 1. mai og sendes til e-post: kurs@al.fhs.no 
Oppgi uke 28, navn, adresse og fødselsdato i påmeldingen. Lyst 
å være frivillige på leiren? Meld din interesse til Torunn Bak-
kestuen, frivilligenvl@gmail.com. 

Toralf og Marta 
hos Kongen

Romerike er blitt til Akershus
Årsmøte i Romerike Døveforening 
vedtok å endre navn til Akershus 
Døveforening. Foreningen har 
medlemmer fra #ere kommuner i 
Akershus og mener det blir lettere å 
søke om driftstilskudd fra Akershus 
fylke med sitt nye navn. Foreningen 
ble stiftet i 1980 og het først Løren-
skog Døveforening. I 1992 byttet de 
navn til Romerike Døveforening og 
nå altså Akershus Døveforening. På 
samme måte vedtok de at senior-
gruppen skal hete Akershus Døves 

Seniorforening. Terje Karlsen (bildet) fortsetter som leder i 
foreningen som nå omfatter hele Akershus fylke.

Som kjent "kk Toralf Ringsø kongens fortjenstmedalje på 
slutten av %oråret for sin store innsats til beste for døve på ulike 
områder. 18. mars var han på Slottet sammen med 33 andre 
medaljemottakere for å hilse på kongen og dronningen og 
takke for medaljen. Som tegnspråktolk hadde de med datteren 
Torill. Toralf forteller fra mottakelsen:
- Vi "kk bred og interessant informasjon om Slottet og dets his-
torie og ble vist rundt i "ne rom til vi kom til den lille spisesal. 
Her "kk alle hilse på kongen og dronningen og alle ble fotogra-
fert. Det ble servert kanapeer og drikke, mens kongeparet gikk 
rundt og pratet med alle de som hadde medalje på brystet.
- På forhånd "kk vi informasjon om hva vi skulle gjøre. 
Dronning Sonja kom først til vår gruppe på 8 – 9 personer. 
Vi presenterte oss og fortalte hvorfor vi hadde fått kongens 
fortjenstmedalje.
- Etter en stund kom kong Harald. Han lyttet til det alle i 
gruppen hadde å fortelle om sin innsats på ulike områder. Jeg 
takket for den ære kongen viste meg gjennom tildelingen av 
medaljen. Marta fortalte om sin opplevelse som 10 åring på 
Holmestrand døveskole i 1950 da hun ga blomster til kronprins 
Olav i forbindelse med Holmestrand bys 200 års jubileum. 
Dagen var opplevelsesrik og vil være en minne for livet for oss! 
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Personalia

Død
SVERRE SKARSBAKK, Trondheim, 
født 7. august 1941, døde 26. februar.

OLAV ESPEDAL, Bergen, født 21. 
september 1940, døde 10. mars.

85 år
INGA BIRKELAND, Bergen, blir 85 år 
2. mai.

Tegn og Tale (Døves 
Tidsskrift)for 50 år siden

I Tegn og Tale nr. 9 er det en artikkel 
om steinhuggeren Josef Ankile som i 
mer enn 50 år arbeidet ved Nidaros-
domen. Vi leser i bladet:
- I femti år, under tre restaureringsle-
dere, har Josef Ankile, arbeidet som 
statuehogger ved Nidarosdomen. Den 
gang han kom dit snakket arbeiderne 
om å «å stå ute i ruinene». Uttrykket 
forteller litt om den forandringen som 
er skjedd i tidenes løp.
- Nå er Josef Ankile snart 67 år, og 
det er egentlig pensjonsalder i hans 
yrke. Men i de samme dager som han 
ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje, 
startet Josef Ankile på den største av 
alle oppgaver han hittil har hatt som 
statuehogger, «Abraham med lam-
met», en nesten tre meter høy skulptur 
som skal bli den første statue i øverste 
kongerekke på Vestfronten.
- Det er hard stein som må til i en 
skulptur som skal stå så utsatt for vær 
og vind som denne Abraham. Og det 
kreves lang tid å få den ferdig. Åtte 
måneder? Ett år? Halvannet år? Josef 
Ankile drøfter spørsmålet ivrig med 
sine tolker, sønnen Jan og vennen 
Helmer Moe, der vi sitter rundt et 
bord i domkirkearbeidernes spiserom. 
Samtalene føres på tegnspråk i for-
rykende fart.

Her er bildet av Josef Ankile i sin sprekeste 
ungdom. Han var også en fantastisk frii-
drettsutøver med resultater helt i norsktop-
pen på de lengste løpsdistansene.

METTE EMILIE ZEIFFERT, Skop-
pum, fylte 60 år 12. april.
JOHN NORDTORP, Jessheim, fylte 60 
år 17. april.
PER KAUPANG, Halden, fylte 60 år 
21.april.
ASTRID ERIKA NYGÅRD, Kristian-
sand, fylte 60 år 24. april.
GJERTRUD SØRENSEN, Sandnes, 
fylte 60 år 29. april.
ÅSHILD JOHANSEN, Drammen, blir 
60 år 2. mai.
LIV KARI SOLLYST, Finstadjordet, blir 
60 år 2. mai.
ELLINOR HJELMERVIK, Bergen, blir 
60 år 12. mai.
RUNE ANDA, Bergen, blir 60 år 16. 
mai.
SIRI-HELEN JOHANNESSEN, Ber-
gen, blir 60 år 23. mai.

50 år
KJELL GUNNAR VASSDAL, Trond-
heim, fylte 50 år 03. april.
HÅKON HETLAND, Sandnes, fylte 50 
år 4. april.
EIVIND GUNDERSEN, Trondheim, 
fylte 50 år 12. april.
VENCKE SANDVIK, Oslo, fylte 50 år 
24. april.
ANNE BERG, Jaren, fylte 50 år 29. 
april.

THORBJØRN JOHAN SANDER, Bergen, blir 85 år 7. mai.
&orbjørn Johan er fortsatt å "nne på Norsk Døvehistorisk Selskaps kontor i Bergen 
Døvesenter fra morgen til ettermiddag, om han da ikke er på reise med ett av sine 
mange døvehistoriske foredrag – eller på pilgrimstur til sin kjære barndomsbygd 
Sør-Odal. Litt klokere er han blitt med årene, litt mildere i debattformen, mener vi 
som deler spisepause med gubben. Han er nå mest aktiv i debatten på Facebook, men 
er fortsatt redaktør for «Nye Journal for døve» og har alltid et døvehistorisk prosjekt 
på gang. Han har 
noe så gammeldags 
som arbeidsglede og 
vilje.  Kanskje kommer 
overskuddet fra jogge-
turene han skremmer 
naboene rundt Paradis 
med. Ja, han har fak-
tisk adresse på Paradis, 
5231 Paradis for å være 
helt presis – og en slik 
adresse kan bare høre 
hjemme i Bergen.

80 år
SVERRE JOHANSEN, Bergen, blir 80 
år 21. april.
GUNNAR HYBERTSEN, Verdal, blir 
80 år 11. mai. 
BJØRG HENRIKSEN, Harstad, blir 80 
år 21. mai.

70 år
JON LEIFUR OLAFSSON, Bergen, 
fylte 70 år 2.april.
MARY NILSEN, Tromsø, blir 70 år 21. 
april.
BERTHE VANGEN, Hamar, blir 70 år 
15.mai.

60 år
TORILL MØRKVED, Gjøvik, fylte 60 
år 4. april.
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Vi blir provosert når media bru-
ker ord som døvstum, eller når de 
sidestiller døvt med teit. I dette 
innlegget vil jeg sette fokus på alle 
de omtalene som vi ikke reagerer 
like sterkt på, og som vi kanskje 
leser uten å tenke over hvordan de 
stigmatiserer og forenkler.

Media har satt fokus på overgrep 
mot hørselshemmede barn. Det er 
viktig at disse sakene kommer frem 
i lyset.  Overgrep i enhver form er  
forkastelig og helt uakseptabelt. 

Det er bra at mediene skriver om 
dette, men når skal vi reagere på 
måten de omtaler barna? Over-
grepssakene det her er snakk om 
handler om døve som har vært 
utsatt for grusomheter, og noen 
ganger kan medias fremstilling av 
disse menneskene gjøre dem yt-
terligere urett. Ordene som brukes 
kan bidra til å snu fokuset bort fra 
det som har vært, er, og kanskje vil 
fortsette å være, døve barns største 
utfordring; nemlig samfunnets 
og voksnes manglende respekt for 
deres unike språklige situasjon. 

Jeg har plukket noen sitater fra 
aviser som jeg stiller spørsmålstegn 
ved, for å illustrere hva jeg mener. 
Et sitat som omhandler ofrene for 
overgrepene er som følger; Et fel-
lestrekk er at det nesten aldri er noen 
som forteller om overgrepene (...) og 
videre (...) likevel visste nesten alle de 
som var utsatt for overgrep om andre 
som også hadde opplevd dette.

Hvordan vet ofrene om andre som 
har opplevd det samme, hvis ikke 
noen har snakket om det? Kan det 
faktum at mange visste om andre 

tyde på at barna, som jo hadde 
tegnspråket felles, diskuterte dette 
med hverandre uten at de voksne 
forsto? Vi vet at ytterst få av de 
voksne på døveskolene kunne tegn-
språk, så barna kunne ikke få hjelp 
fra dem.

Døvemiljøet er et interessant 
fenomen. Hva er nå egentlig det? 
Det er vel som andre samfunn, et 
miljø med ulike typer mennesker 
som deler språk og kultur? Eller er 
det riktig at det er et veldig lukket 
miljø, slik en avis hevder? Man tror 
at de overgrepsutsatte ikke forteller, 
fordi det  er et lite miljø, og fordi 
de er redde for ikke å bli trodd. 
Døve kom sjelden i kontakt med 
døveforeningen før de var ferdige på 
skolen. Hvorfor de"neres da døve-
miljøet som årsaken til at at ofrene 
ikke ville fortelle om overgrep som 
skjedde i skoletiden? Det er vel en 
generell utfordring at ofre for over-
grep sliter med å fortelle hva som 
har skjedd?  

Lukketheten forklares med sam-
menhengen mellom språk og 
identitet, og det informeres om at 
døves førstespråk er tegnspråk. Da 
er altså miljøer der man identi"serer 
seg med hverandre fordi man blant 
annet deler språk, i utgangspunktet 
lukkete miljø?... 

Leserne blir beroliget med at det 
idag er mange #ere hørende som 
også kan tegnspråk, og da foregår 
kommunikasjonen mer #ytende og 
åpent. Det var da endelig godt at 
hørende fant ut at de skulle lære seg 
tegnspråk, da. Nei, vent nå litt; er 
det ikke slik at hørende lærer tegn-
språk fordi Norges Døveforbund i 

sin tid startet med tegnspråkopplæ-
ring? Og instruktørene på kursene; 
var ikke mange av dem døve, som 
var aktive i døvemiljøet? Lukket, sa 
du?   

Forskning viser at døve barn har 
hatt tre ganger så høy risiko som 
hørende for å bli utsatt for overgrep. 
En avis lurer på hvordan situasjonen 
er i dag, og uten at det vises til nye 
undersøkelser, så konstanterer man 
at risikoen er lavere fordi veldig få 
elever bor på internat. Så det var 
altså internatene i seg selv som var 
årsaken til at voksne forgrep seg på 
barn, og ikke at noen voksne man-
glet respekt for barnas integritet? 

Bedringen tilskrives også det 
faktum at foreldre og barn nå lærer 
seg tegnspråk, slik at de kan kom-
munisere åpent. Døve barn som har 
gått på døveskole har alltid kunne 
tegnspråk, de lærte det av hverandre 
Så når det i avisen står at mangelen 
på språk har vært en stor risikofaktor, 
så betyr vel det at risikoen minsker 
fordi foreldrene endelig har fått 
mulighet til å lære tegnspråk? 

Noen vil kanskje mene at dette 
er #isespikkeri, men det er ikke 
greit når mediene bekrefter myter 
om døve. Alle leser aviser med sin 
forståelse av verden. Når en avis 
beskriver døve barn som ekstra sår-
bare, på grunn av manglende språk, 
så kan man tenke #ere ting. 

Jeg tenker da at døve barn er såbare, 
på grunn av de voksnes manglende 
tegnspråk. Hva tror du majoriteten 
av den norske befolkningen tenker 
når de leser det?

Tilgi dem,
for de vet ikke hva de skriver...
Av Torill Ringsø

Spaltist
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Vi lærte mye om afrikansk kultur, 
tegnspråk, levemåte, mat, døveskoler og 
religion. Det var hyggelig å møte tanza-
niske og zanzibarske døve. Vi "kk bedre 
forståelse for afrikanske døve, både deres 
positive og negative situasjon.

Dar es Salaam
I Tanzanias hovedstad Dar es Salaam 
besøkte vi en døveskole med internat. 
Men først så vi den tidligere døveskolen, 
som var nedlagt. Vi ble overasket over at 
det var så liten plass der. Skolen hadde 
bare et lite rom på 5 - 10 kvm for alle 
elevene, og en liten uteplass. Det var alt. 
Vi "kk ikke med oss hvor mange elever 
som hadde gått der.  Gulv, vegger og 
annet var ødelagt. Vi ble sjokkerte over 
den utrolig store forskjellen i forhold til 
hvordan vi har det i Norge. 

På den skolen som var i drift var det god 
plass for elevene. Det var høy sikkerhet 
med store murer rundt døveskolen og 

internatet. Levestandarden er ikke høy 
i Afrika. Det er dårlige vegger og gulv, 
og skittent. Det var mange elever ved 
skolen. Alt fra små barn til ungdommer. 
Vi møtte et par ungdommer som ble 
glade for å se oss. Vi møtte bare en lærer 
fordi det var en lørdag. Barn og ungdom-
mer som var ute og lekte var nysgjerrige 
på oss. De #este barna som bodde på 
internatet var foreldreløse. I Afrika er det 
en skam å ha døve barn, og de blir ofte 
kastet ut av familien. Noen av oss "kk 
smake hjemmelaget mat, og syntes det 
var godt og lærerikt. 

Morogoro
Etter å ha kjørt #ere timer fra Dar es 
Salaam til Morogoro, besøkte vi en tvil-
lingskole. Vi trodde det var en døveskole 
der. Da vi ankom, møtte vi en hørende 
lærer som kunne tegnspråk. Vi vet ikke 
om hun var god i tegnspråk siden vi ikke 
kjenner til deres språk. For oss var hun 
vanskelig og oppfatte. De #este av oss 

synes hun var litt uhø#ig, siden hun ikke 
brukte tegnspråk da hun snakket med 
en leder vi hadde med oss. Hun ønsket 
oss heller ikke spesielt velkommen. Hun 
viste oss rundt, og vi "kk hilse på de døve 
elevene som var i alderen 6 til 10 år. De 
ble undervist på tegnspråk. De hadde 
en døv mann som var utdannet som as-
sistentlærer. Tvillingskolen får støtte fra 
en organisasjon i Nederland. Vi fortalte 
litt om Norge, hva som er typisk for vårt 
land, hvilken dyr vi har osv. Vi hilste på 
mange lærere, også rektor. Alle var høren-
de bortsett fra en. Vi møtte ungdommer 
etterpå, og fortalte de også litt om Norge. 
Rektor lo da Tarja fortalte at hun er lærer 
på Ål folkehøyskole. Rektor trodde ikke 
at døve kunne bli lærere. Vi syntes det 
var rart at de hadde så lite kunnskap om 
døve.

Zanzibar
En dag kjørte vi forbi Stone Town som er 
en by i Zanzibar, den kalles også Zanzi-
bar City. Vi ankom enda en tvillingskole, 
hvor hørende og døve går sammen. De 
hadde et litt spesielt system når de un-
derviste døve.  Fra de var 6 - 11 år "kk de 
undervisning på tegnspråk i egen gruppe. 
Så ble de #yttet sammen med hørende 
elever, der det var lærere som ikke kunne 
tegnspråk. Vi stilte spørsmål til barna 
om de forstod hva læreren sa i timene, 
og svaret var nei. Få klasser hadde lærere 
som kunne tegnspråk. Vi besøkte mange 
forskjellige klasser. Til slutt gikk vi ut 
og alle de døve elevene samlet seg.  Vi 
fortalte dem litt om Norge, lærte dem 
ballspill og ga dem en del utstyr. Da ble 
de glad!  Det var også mange hørende 
barn og ungdommer som sto ved siden 
ved av de døve elevene. Vi vet ikke hvor 
mye de skjønte av det vi sa.
Vi snakket litt med rektor, hun var hyg-

Ål-elever i Tanzania og Zanzibar
Birgit, Jostein, Masako, Teodor og læreren Tarja Wroldsen på bistandslinjen på Ål folkehøy-
skolen for døve har vært i Tanzania og Zanzibar i tre uker. De har skrevet dette reisebrevet:
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gelig. Hun fortalte at de hadde hatt to 
døve som var lærerutdannet, men ansatt 
som assistenter.  De jobbet ikke der len-
ger. En av dem hadde #yttet til USA for å 
studere, og den andre til Europa. Vi følte 
at vi ble tatt godt i mot i Zanzibar. 

Mat
I Zanzibar besøkte vi noen døve damer 
som inviterte oss på middag.  Vi "kk 
være med og se hvordan de lager mat. I 
Afrika er det vanlig at kvinnene er hjem-
meværende for å lage mat og passe barn. 
Vi "kk prøve å lage en slags maiskake. 
Når de skulle koke maten brukte de 
enten ved eller gass. Det ble servert mye 
ris og poteter. Til frokost "kk vi frukt 
og egg de #este stedene vi bodde. Det 
ble også servert juice som var laget av 
passionsfrukt. Det ble brukt mye salat. 
Vi var også på et marked som solgte 
mat. Det var for det meste "sk, frukt og 
grønnsaker. 

Moské
Det var en interessant opplevelse å besøke 
moskeen, men også litt ubehagelig siden 
vi ikke er vant med den religionen. Og 
heller ikke vant til å gå i hijab. Det var 
veldig overraskende at det var en tegn-
språktolk i moskeen. Før vi gikk inn i 
moskeen måtte vi vaske hendene, hodet 
og føttene. Det var ikke lov å ta på det 
motsatte kjønn etter at vi hadde vasket 
oss. Det var veldig varmt inne i moskeen, 
og vi ble fort utålmodige. Det er heller 
ikke lov og snakke eller se på hverandre 
når vi skulle be. 

Neema craft 
Døve og hørende med funksjonshem-
ming har vanskelig for å ska'e seg jobb i 
Afrika. Derfor ble Neema craft opprettet, 
slik at den gruppen kan søke jobb der. 
De driver blant annet hotell, kafé og bu-
tikk, der de selger forskjellige produkter 
som de har laget – som vesker, smykker, 
keramikk og mye mer. De døve kom-

muniserte med de hørende ved å skrive 
lapper.

Zanzibar døveforbund
Chauna, som er navnet på døveforbundet 
i Zazibar, ble stiftet i 2004. Finlands dø-
veforbund ga et hus til Chauna. Zanzibar 
har to øyer. Det bor en million i Unguja, 
2500 av dem er døve. I Pempa bor det 
500.000 og 3000 av dem er døve.
Målet for de som jobber i Chauna er 
at døve skal få jobb, at det blir #ere 
døveskoler, at #ere lærer tegnspråk og at 
der blir #ere tegnspråktolker. De ønsker 
at staten skal betale lønn til tolkene. Nå 
er det bare ti tolker i Zanzibar. Hos døve-
forbundet ble vi tatt godt imot av Asha 
som er visepresident. Hun fortalte om 
hvordan det er å være døv i Zanzibar, og 
deres situasjon i hverdagen. De lærte oss 
også litt av deres språk. Vi gikk sammen 
to og to, og øvde. 

Ål-elever i Tanzania og Zanzibar
Safari – Tanzania 
I Tanzania reiste vi til Ruaha, der det er 
et stort safariområde. Det var en lang tur 
med jeep, men lærerikt å se så mange for-
skjellige steder på veien. På safarien "kk 
vi sett se løve, sebra, sjira', #odhest, ape, 
sebra, krokodille, afrikansk rev, elefant, 
og mer til. Vi var der i tre dager. Da vi 
reiste rundt så vi plutselig elefanter. De 
var #otte å se på. Da vi kjørte fra elefan-
tene, var det en elefant som løp etter oss. 
Sjåføren forklarte etterpå at vi skulle ha 
ventet til elefanten ga oss «tillatelse» til å 
kjøre. Sjåføren var god til å kommunisere 
med elefantene. Han kunne se på ørene 
og snabelen for å forstå de. Vi synes det 
var litt skummelt da det skjedde, men 
etterpå var vi enige om at det var en #ott 
opplevelse. 

Ål folkehøyskole fortsetter med bistands-
linje også fra høsten 2013, se mer infor-
masjon om skolen på www.al.fhs.no
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- Fredag 24.mai sender vi det første pro-
grammet på NRK-Super i en serie på 10 
programmer. 5 sendes før sommerferien 
og de siste 5 til høsten. Det er program-
mer for barn fra 7 til 100 år, svarer daglig 
leder Michel Laubacher.

Han forteller stolt at de for første gang i 
Nye Døves Medias historie har utviklet 
ide og manus til programmet selv. I be-
driften er det fortsatt bare "re ansatte, en 
er i permisjon: Det betyr at Michel har 
med seg produksjonsleder Con Mehlum 
og Anja Tolsrød som er manusforfatter til 
serien som enda ikke har fått navn. Den 
daglige lederen er tydelig stolt av sine 
medarbeidere.
Vi er til stede under et opptak i Trond-
heim i lokalene til tv-selskapet Helmet, 
som til nå har drevet mest med produk-
sjon av reklame"lmer – men som ser på 
samarbeidet med Døves Media som en 
stor positiv utfordring. 
- Vi ser det hensiktsmessig å samarbeide 
med andre videoprodusenter. Vi har også 

valgt å satse på andre programkonsepter 
enn «Lek uten ord» og «Snakkis» det 
kommende året, forteller den daglige 
lederen.

«Newton-kopi» 
Programmene som nå "lmes er en slags 
minikopi av NRKs kjente «Newton-
serie», spekket med undring og kunn-
skap om ulike temaer. Hvordan er det 
mulig å #y, hva er en solstorm, hva er 
egentlig mobilbølger - og hvordan kan 
molekylær gastronomi påvirke smaken 
i det vi spiser, og da skjønner vi at dette 
er programmer som også voksne vil ha 
glede av å følge med på.

Casper Lund er hentet hjem fra eksil i 
Ørebro for å fylle rollen som professor, til 
det har han spart på et skjegg der han i 
neste rolle med glans kan ta jobben som 
vikinghøvding. Utrolig at det kan gro så 
mye på kjaken og så lite på toppen. I to 
av de andre rollene "nner vi Christo'er 
Kværner og Zara Jacobsen.

Christoffer Kværner
- Jeg er 13 år, døv, og elev ved Vetland 
skole i Oslo. Jeg stortrives med å være 
skuespiller og har allerede deltatt i 
programmene «Lek uten ord», «&omas 
på sirkus» og «Mads og Sauemysteriet». 
Jeg får fri to uker fra skolen, men må 
jobbe med lekser og skolearbeid selv og 
får hjelp av Beata Slowakowski (som er 
språkkonsulent for serien) og Anja.
- Jeg elsker også å spille fotball. Jeg spiller 
midtbane eller angrep for et av Borgen 
sine guttelag som hører hjemme på 
Kløfta. Jeg har ikke bestemt meg for om 
jeg skal bli pro' skuespiller eller pro' 
fotballspiller, spøker Christo'er.

Zara Jacobsen
- Jeg er 11 år, hørende, og elev ved Opp-
sal skole. Jeg har døve foreldre og en døv 
lillebror (Isaac) og veksler enkelt mellom 
norsk tegnspråk og talespråk. Jeg har 
spilt litt teater på skolen, men det er før-
ste gang jeg er med på ordentlig teater og 
"lming. Jeg synes det er veldig morsomt.

Døves Media
går helt nye veier!

Vi er ferdige med de "re første månedene av 2013. Det er noe vi savner, 
kanskje du også? Hvor blir det av programmene til Døves Media?

Hele teamet som var samlet da vi besøkte dem i Trondheim 10. april, fra venstre foran Alexander Somma, Anja Tolsrød, Michael Laubacher, Christof-
fer Kværner og Sondre Nymoen. Bak fra venstre Zara Jacobsen, Casper Lund, Con Mehlum, Beata Slowikowska og Øystein Moe.

(Ikke) sett på TV
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helge.herland@doveforbundet.no

Casper Lund er mannen som skjuler seg bak brillene og skjegget. Han har rollen som professor i serien.

Zara Jacobsen og Christoffer Kværner trives godt som skuespillere i den nye serien som Døves Media 
produserer og som har sendestart fredag 25. mai.

- På samme måte som Christo'er må 
jeg jobbe med skolearbeidet selv når vi 
har perioder med opptak. Men noen av 
opptakene er gjort lørdager og søndager. 
Jeg liker å danse, å være skuespiller og så 
er jeg med på fotballag. 
Både Christo'er og Zara har besøkt 
Lerkendal stadion og hilst på Rosenborg-
spillere. Så nå svarer begge to at deres 
favorittlag er Rosenborg. At det går an!
En annen coda, Celine Flinterud, deltar 
som utegående reporter i serien og var 
ikke til stede ved opptakene i Trond-
heim, som god Oslo-jente får vi håpe hun 
heier på Skeid!

Nytt tilbud til voksne
Vi gleder oss til den nye serien er på 
luften, men hva med programmer for 
voksne spør vi Michel Laubacher.
- I mai begynner vi opptakene av en 
helt ny dramaserie. Det blir 7 program-
mer som skal sendes i høst. Manuset er 
skrevet av en døv forfatter fra USA, men 
det blir en serie som passer nordmenn og 
ikke amerikanere.
Laubacher forteller at denne dramaserien 
er noe han selv brenner for. Etter å ha 
etablert Døves Media i Oslo, fått skikk 
på økonomien og et lite, men stabilt og 
dyktig personale vil han nå i sterkere grad 
sette sitt eget preg på de programmene 
som skal produseres av Døves Media.

- I dramaserien deltar 8 skuespillere, 
4 døve og 4 hørende. De møtes første 
gang på sykehus etter en tra"kkulykke. 
Der starter handlingen, utfordringene, 
humoren og alvoret. Våre programmer 
er vanligvis på 14 minutter, men i dette 
tilfellet har NRK gått med på å gi oss 
utvidet sendetid til 19 minutter. 
- Så samarbeidet med NRK er bra?
- Ja, veldig bra, de har økt tilskuddet til 

årets programmer og de er med i produk-
sjonen på den måte at de kvalitetssikrer 
manusene våre. Det er et mål for oss å 
få øket statstilskuddet vi får via Kul-
turdepartementet. Skal vi klare å sende 
programmer regelmessig gjennom hele 
året må vi få ta del i kultur løftet vi også, 
slutter den daglige lederen på Døves 
Media som for alvor begynner å bli varm 
i trøyen.
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Send inn et spørsmål til advokat@doveforbundet.no. Vi vil plukke ut de mest 

aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advokaten». 

Vi vil prøve å besvare så mange spørsmål som mulig men kan ikke garantere at 

ditt spørsmål blir tatt med. Vi tar forbehold om at ditt spørsmål kan bli forkor-

tet. Dersom du ønsker å være anonym ber vi deg om å skrive dette i e-posten. 

Hvis spørsmålet inneholder sensitive opplysninger ber vi deg sende oss vanlig 

post til Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo. Merk konvolutten: «spør 

advokaten!».

Spør advokaten

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

stønad fra folketrygden til transporta-
ble hjelpemidler som er nødvendig ved 
besøk hos familie og venner.

Ifølge kommentarene gitt i rundskriv til 
folketrygdloven § 10-17 om kommune-
helsetjenesteloven har kommunen bl.a. 
ansvar for korttidsutlån av hjelpemid-
ler, og det forstås slik at dette også 
omfatter brukere som bare oppholder 
seg midlertidig i kommunen. Kommu-
nen har imidlertid ofte et begrenset 
utvalg av hjelpemidler på lager, men 
ved nødvendig bistand til medlemmer 
på midlertidig opphold antas det at 
de fleste kommuner og hjelpemid-
delsentralene samarbeider om å løse 
eventuelle problemer. For medlemmer 
som er på besøk i et annet fylke enn 
der de bor og trenger hjelpemidler 
som de ikke kan frakte med seg, bør 
hjelpemiddelsentralen kunne bidra med 
et midlertidig utlån dersom medlem-
met har hjelpemidlet på varig utlån i 
hjemfylket og et tilfredsstillende hjelpe-
middel finnes på lager i vertsfylket. 
Hjelpemiddelsentralen kan imidlertid 
ikke gå til innkjøp av hjelpemiddel for 
slikt korttidsutlån.

SELVANGIVELSEN

Jeg skal fylle ut selvangivelsen for 2012 
og da lurer jeg på om jeg får fradrag pga. 
utgifter som døv. 

Anonym

Advokaten svarer:

Bestemmelsen om særfradrag for 
store sykdomsutgifter ble opphevet 
fra og med inntektsåret 2012. Som en 
overgangsregel kan du fortsatt søke 
om fradrag hvis du hadde særfradrag 
for sykdomskostnader i 2010 og 2011 
og dersom du fortsatt oppfyller de 
samme kravene som tidligere.

De som fikk særfradrag i 2010 og 
2011 måtte dokumentere at de hadde 
ekstrautgifter som følge av sykdom på 
minst kr 9 180.  Hvis de utgiftene du 
krever fradrag for er mindre enn kr 9 
180, etter at du har trukket fra utgifter 
som NAV har dekket, så har du ikke 
rett på fradrag.

For 2012 får du fullt fradrag for kostan-
der over kr 9 180 mens for 2013 får du 
bare fradrag for 67 % av kostnadene. 
For 2014 får du fradrag for 33 % av 
kostandene. Etter dette får du ikke 
lenger særfradrag.

Til orientering så blir også fradraget 
for utgifter til tannbehandling, trans-
port og bolig fjernet fra og med inn-
tektsåret 2012. Dette gjelder selv om 
du fikk særfradrag i 2010 og 2011.

GRUNNSTØNAD

Jeg har teksttelefon som inngår i grunn-
stønaden. Men vi bruker jo også Internett, 
iPhone og iPad og lurer på om NAV godtar 
denne type utgifter også. 

Hilsen Hans

Advokaten svarer:

Nei, NAV dekker ikke Internett, 
nettbrett og mobiltelefon men kan i 
særlige tilfeller dekke utgifter til vanlig 
fasttelefon f.eks. hvis du ikke kan bruke 
andre hjelpemidler til å kommunisere 
med omverdenen og samtidig har en 
dårlig økonomi, jf. folketrygdloven § 
6-3 bokstav d). 

RØYKVARSLERE

Har jeg rett til å få gratis brannvarslings-
system på hytta? Vi er der hele sommeren 
og mange helger på våren og høsten.

Hytteelsker

Advokaten svarer:

Hørselshemmede som må ha røykvars-
ler tilkoblet signalanlegg, kan få dekket 
utgiftene til røykvarsler og montering 
til signalanlegg i hjemmet. Bruker kan 
også få dekket utgiftene til røykvarsler 
og montering til signalanlegg i brukers 
i fritidsbolig dersom fritidsboligen bru-
kes så mye at den kan kalles hjem nr. 
2. For ytterligere opplysninger om hva 
som kan kalles hjem nr. 2, se rundskriv 
til § 10-7 bokstavene a, c, d samt annet 
og tredje ledd om hjelpemidler i to 
”hjem”.

To hjem:
Dersom det søkes om hjelpemidler til 
fritidsbolig, kan det gis stønad til disse 
dersom fritidsboligen brukes så mye 
at den kan kalles hjem nr. 2. For at en 
fritidsbolig skal kunne kalles hjem nr. 2 
må det dokumenteres en omfattende 
bruk av fritidsboligen. Det er ikke 
tilstrekkelig at fritidsboligen benyttes i 
helger og ferier. En slik avgrensning kan 
utledes av Ot.prp.nr. 10 (2003-2004) 
der det fremkommer at hjelpemidler til 
rekreasjon og fritidsinteresser ikke kan 
gis. Denne forståelsen er også lagt til 
grunn av Trygderetten i sak 10/00044. 
Trygderetten har i samme kjennelse 
slått fast at fritidsbolig som i hovedsak 
benyttes i ferier, høytider og helger 
ikke kan regnes som hjem nr. 2. Dette 
selv om bruken var omfattende.
Det kan ikke innvilges hjelpemidler for 
fritidsbolig i utlandet, jf folketrygdloven 
§ 10-3.

3.3.1.2 Hjelpemidler ved besøk/fe-
rieopphold [Endret 3/12] Det kan gis 

Hjelpemiddelsentralen kan dekke 
enkelte typer hjelpemidler og kan 
dessuten dekke spesielle programmer 
som er tilpasset døve og tunghørte. Jeg 
vil anbefale at du tar kontakt med NAV 
hjelpemiddelsentral i det fylke du tilhø-
rer for å undersøke hvilke hjelpemidler 
du har krav på.
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

Sakset fra 
årsberetningen 2012
Vi har gjennomgått NDFs årsberetning, 
som er på 35 sider, og regnskaper for 
2012 – og innkomne forslag til lands-
møtet og gjengir noen momenter som vi 
tror medlemmene har interesse av å lese. 
De som ønsker hele årsberetningenen 
og regnskapene kan ta kontakt med sin 
døveforening eller direkte med NDF.

På årsberetningens førsteside er det bilde 
av Hilde Haualand som forsvarte sin 
doktorgradsavhandling om «Tolking av 
bildetelefonsamtaler, en sammenligning 
av tjenesten i Norge, Sverige og USA.». 
Publikum både gråt og jublet for den 
høygravide Hilde som på bildet endelig 
har fått sin lille Harald.

Stor glede var det også for Rolf Piene 
Halvorsen som forsvarte sin doktorgrad 
på en liten, men viktig del av norsk tegn-
språk «En studie av blunk, blikkendring 
og nikk i norsk tegnspråk».

Medlemstall
Pr. 31. desember 2012 hadde NDF 2.153 
medlemmer. Dette er en nedgang på 19 
medlemmer i forhold til året før. 207 er 
direkte medlemmer i NDF. I foreningene 
har Oslo Døveforening #est medlemmer 
med 500, Bergen har 357, Trondheim 
181 og Stavanger 117.

Utmerkelser
NDFs tidligere forbundsleder og 
mangeårige tillitsvalgte, i dag leder av 
seniorutvalget, Toralf Ringsø, "kk ved 
en #ott tilstelning i Bergen Døvesenter 
tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Norsk Døvemuseum i Trondheim var en 
av tre nominerte til prisen Årets Museum 
2012.

Tolketeam
Det er etablert et eget tolketeam med 
"re tegnspråktolker på forbundskonto-
ret. Disse bytter på å jobbe og tar også 
oppdrag utenfor NDF. Bakgrunnen for 
ordningen er at NDF i lange perioder har 
slitt med å få tolk til møter, seminarer 
osv.

Språkrådet
NDF uttrykker glede over at Språkrådet 
har ansatt egen rådgiver i tegnspråk, 
Sonja Myhre Holten. Det er et tydelig 
tegn på at det o'entlige tar større ansvar 
for norsk tegnspråk.

Kulturdepartementet skuffer
I årsberetningen uttrykkes det sku'else 
over at Kulturdepartementet heller ikke 
i 2012 støttet NDF økonomisk som en 
språkpolitisk interesseorganisasjon.

Alarmtjenester
Fremdeles er det noe utredningsarbeid 
for å få til det teletekniske når det gjelder 
nødmeldinger via SMS. NDF er skuf-
fet over at dette har tatt mye lenger tid 
enn forventet og peker blant annet på 
Nasjonal helse og omsorgsplan hvor det 
fremgår at regjeringen ønsker å sikre 
befolkningen likeverdig tilgang til nød-
meldetjenesten.

Skole og utdanning
Opplæring og oppvekst for hørselshem-
mede barn har vært sterkt prioritert. Det 
er spesielt to området forbundsstyret 

Før

NDFs landsmøte

NDF skal ha sitt 39. ordinære landsmøte 
fredag 31. mai til søndag 2. juni i Sola 
kommune ved Stavanger. Åpningen er 
beregnet til fredag kl. 11 og avslutningen 
søndag kl. 15. Landsmøtet er åpne for alle 
interesserte, men bare valgte delegater har 
stemmerett etter NDFs lover.
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Dagens forbundsstyre samlet til møte: Foran fra venstre Sonja Myhre Holten, Hanne B. Kvitvær, Hedvig Sinnes og Ingvild Larsen Skjong, Bak fra 
venstre Martin Skinnes, Finn Arild Thordarson, Kenneth Ommundsen, Bjørn A. Kristiansen og Bjørn Stensvoll. Ansattes representant i styret Sissel 
Gjøen var ikke til stede da bildet ble tatt.

vil vektlegge: barn og unges rettigheter 
i forbindelse med opplæring, politisk 
arbeid og foreldrearbeid, både informa-
sjon og rekruttering. Forbundsstyret ser 
med bekymring på utviklingen i Statped 
og manglende satsing på tospråklig 
opplæring.

Tolketjenesten
På samme måte er NDF sku'et over 
manglende tiltak fra NAV og Arbeidsde-
partementet for å styrke tolketjenesten. 
NDF var pådriver for Tolkeutredningen 
i 2008, men lite av dette er fulgt opp. 
NDF krever blant annet at det opprettes 
30 nye tolkestillinger hvert år, rett til tolk 
på sykehus som kan sikre døve pasienter 
kvalitet og trygghet på tjenestene – og at 
regjeringen tar ansvar for tegnspråktol-
king ved alle større o'entlige arrange-
menter.

TV og #lm
NRK tekster og tegnspråktolker stadig 
#ere programmer, nå presser NDF på for 
å få tekst på Morgennytt. De andre nor-
ske TV-kanalene er mye dårligere, derfor 
har NDF i 2012 aksjonert mot TV2. 
De har foreløpig svart at de vil gjøre en 
økonomisk konsekvensanalyse av hva økt 
teksting vil koste kanalen.

Universell utforming
NDF har presset på for å få Diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetsloven til å 
omfatte #ere forhold som angår døve og 
hørselshemmede. Loven legger stor vekt 
på at tilgjengeligheten for bevegelseshem-
mede skal være optimal, og det er bra 
– men like viktig må det være at informa-
sjon og opplysning gis på en slik måte at 
også døve kan ta del i den. 

Arrangementer
Døves Kulturdager ble arrangert i Kristi-
ansand med den lokale døveforeningene 
som meget dyktige arrangører. Samar-
beidet med Norsk Døvehistorisk Selskap 
er videreført. NDF har gitt tilskudd 
til ulike tiltak i døveforeningene, som 
amatørteater, foredrag og lokale kultur-
tiltak. Forbundet er også medspiller til 
den årlige sommerleiren Frelsesarmeen 
for døve har på Gols%ellet. Dessuten er 
ordningen med tolket teater videreført, 
i 2012 ble denne delen administrert av 
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. 
Det er gjennomført en rekke sentrale og 
lokale kurs.

Stor aktivitet
Det har vært gledelig stor aktivitet i Nor-
ges Døveforbund Ungdom (NDFU). På 
samme måte er det nedlagt et stort arbeid 
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i utvalgene for Foreldre og oppvekst, 
Arbeidslivsutvalget og Seniorutvalget.

ExtraStiftelsen
NDF er medlem av ExtraStiftelsen. 
I 2012 "kk NDF nesten 4 millioner 
kroner til ni forskjellige prosjekter som 
er gjennomført ved Ål folkehøyskole og 
kurssenter for døve, Nasjonalt senter for 
hørsel og psykisk helse, Møller-Trøndelag 
kompetansesenter, Døves Media, Teater 
Manu og Signo Rycon.

Styret
Av de som ble valgt på forrige landsmøte 
i Tromsø er Irene Greftegre' gått ut av 
styret, mens Siv B. Mittet og Arne Lun-
dqvist har permisjon fra styrevervet.

Sluttord
I sluttordet av årsberetningen sier for-
bundsstyret følgende:
Når vi ser tilbake på året som er gått har 
vi, til tross for redusert bemanning, hat 
et høyt aktivitetsnivå og klart å løfte frem 
#ere av våre interessepolitiske saker. Dø-
ves Tidsskrift utkom med åtte nummer 
og vi har fått ny hjemmeside på plass. 
NDF har bidratt til utvikling av prosjek-
tvirksomhet.

Året startet med skifte av generalsekretær 
og i mai "kk vi ansatt ny. Økonomien 
tillater ingen økning i administrasjo-
nen – og forbundsstyret er sku'et over 
at Kulturdepartementet ikke kunne avse 
tilskudd til NDF for det språkpolitiske 
arbeidet som gjøres.

Barne-, ungdoms- og foreldrearbeidet er 
høyt prioritert og vi setter pris på både 
kompetansen og engasjementet foreldre- 
og oppvekstutvalget og NDFU besit-
ter. Både nasjonale og nordiske leirer er 
gjennomført og foreldrene har laget en ny 
informasjonsbrosjyre.

Grunnlaget for NDF er medlemmene og 
lokallagene. Vi gjennomførte seminar og 
Landsråd med lokallagene hvor spesielt 
rekruttering og opplæring av tillitsvalgte 
og frivillige ble drøftet. Hvordan skape 
attraktive tegnspråklige møteplasser i 
fremtiden? Det er en utfordring det nye 
forbundsstyret sammen med lokallagene 
må jobbe videre med.

Forbundsstyret takker for all frivillig 
innsats fra medlemmene og tillitsvalgte. 
Takk for alle bidrag, innsats og godt 

samarbeid i 2012. Takk til administra-
sjonen. Takk til bidragsytere og samar-
beidsorganisasjoner som støtter oss og vår 
kamp for full deltakelse i samfunnet og 
tilgjengelighet gjennom tegnspråk.

NDF spiser av egenkapitalen
NDF hadde i 2012 en omsetning på 15,8 
millioner og et driftsunderskudd på en 
million. Omsetningen kan virke stor, 
men mye av beløpet er øremerket ulike 
tiltak som for eksempel alle prosjektene 
under ExtraSpillet, kulturarbeid, voksen-
opplæring og barne/ungdomstiltak. Un-
derskuddet blir dekket av egenkapitalen, 
som da blir redusert fra 6 til 5 millioner 
kroner.

Det frie driftstilskuddet fra staten er 
bare på 2,5 millioner. Det er mottatt arv 
på vel 800.000 kroner som er ført som 
driftsinntekt i regnskapet, uten dette 
beløpet ville altså underskuddet vært på 
1,8 millioner. Det virker usannsynlig 
at NDF kan drive virksomheten uten å 
bruke midler som kommer inn som gaver 
og arv.

Av medlemskontingenten går ca. 
500.000 til NDF, mens ca. kr.350.000 
går til døveforeningene.

Det fremgår av regnskapene at tidligere 
generalsekretær som sluttet i januar har 

fått utbetalt "re måneders lønn i 2012. 
Forbundsleder har fått utbetalt lønn på 
kr. 196.483, mens de øvrige honorarene 
til styret utgjør til sammen kr. 81.732.

Husleie og strøm utgjør kr. 530.000. 
Satsingen på skolesektoren gjenspeiler 
seg i utgiftene, der foreldre og oppvekst-
utvalget har brukt kr. 125.000 i 2012, 
mot bare kr. 7.000 i 2011. Reisekostnader 
ved deltakelse på internasjonale møter 
er også doblet det siste året og utgjør kr. 
240.000. Det kostet vel kr. 200.000 å 
etablere Nye Deafnet.

To av enhetene til NDF står oppført med 
gjelde som skal tilbakebetales i 2013. Ål 
folkehøyskolle og kurssenter for døve 
skylder kr. 300.000, mens Døves Media 
skal tilbakebetale kr. 500.000.

Innkomne forslag
Landsmøtet skal behandle mellom 15 og 
20 forslag fra foreningene. I tillegg skal 
NDFs lover revideres. Blant de mange 
forslagene merker vi oss at det igjen blir 
en diskusjon om felles navn på døvefore-
ningene. For eksempel: skal foreningen 
fortsatt hete Stavanger Døveforening 
eller NDF-Stavanger eller Stavanger 
Døveforening, lokallag av NDF?

Et annet forslag vil pålegge NAV å 
oppheve regelen om at profesjonelle dø-
vetolker kan hindre tilgjengeligheten av 
"lmopptak fra konferanser og lignende 
som er av allmenn interesse for døve.

En forening foreslår å slutte med Døves 
Tidsskrift i trykt form og bruke Deaf-
net som «medlemsblad» i stedet. På den 
måten både sparer man penger og sikrer 
fersk informasjon, heter det i forslaget.

Et mer utradisjonelt forslag går ut på at 
NDF må arbeide for forbud mot niqab 
og burka o'entlig, fordi det umuliggjør 
samtaler med døve og hørselshemmede.

Som alltid vil nok fastsettelse av med-
lemskontingent skape stor debatt. Skal 
det være en kontingentsats for alle eller 
skal studenter få billigere pris, eller hon-
nørrabatt for pensjonister og rimeligere 
pris for barn og familier? Alle bruker å ha 
en mening om dette.

Tor-Inge Gausenes gjorde comeback som 
regnskapsfører i 2012 som flere ganger tidligere. 
Men nå sier sunnmøringen at nok er nok. Han 
vil nyte sine pensjonistdager. NDF vil derfor 
ansette ny regnskapsfører i løpet av sommeren.
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Handlingsplan  
Landsmøte skal vedta ny handlingsplan 
for perioden 2013 – 2016. Vi merker oss 
at termen nå er døve og hørselshemmede 
– og at bruken av ordet tunghørt er gått 
ut av NDF-terminologien. Alle forenin-
gene får tilsendt årsberetning, regnskap, 
innkomne forslag og handlingsplan en 
måned før landsmøtet starter.
 
Valgkomiteens forslag
Valgkomiteen bestående av Torill Lorent-
zen, Oslo – Vibeke Olsen, Ålesund – Tor 
Fiksen, Bergen legger fram dette forslaget 
til nytt forbundsstyre på landsmøtet: 
Forbundsleder Hedvig Sinnes, Stavanger 
- og med disse styremedlemmene: 
Bjørn Stensvoll, Vestfold - 
Finn Arild &ordarson, Vestfold - 
Sonja Myhre Holten, Oslo - 
Ellen Østrem, Bergen - 

Hedvig Sinnes, Stavanger, er valgkomiteens 
forslag på ny forbundsleder. Hun har sittet som 
styremedlem i NDF i mange år, deltatt som 
tillitsvalgt i både døveforening og idrettsklubb 
i hjembyen og er vel kjent blant de fleste av 
NDFs medlemmer. Hun arbeider som lærer ved 
Auglend skole, er gift med Petter Sørensen og 
sammen her de tre barn.

Aina Fossum, Elverum, - 
Kenneth Ommundsen, Stavanger.
Det betyr at valgkomiteen innstiller på 
gjenvalg av fem av dagens styremedlem-
mer, mens de nye er:

Ellen Østrem, Bergen – som de siste 
årene har vært nestleder i Bergen 
Døvesenter. Hun arbeider som leder av 
botilbudet til elevene ved Nordahl Grieg 
videregående skole.

Aina Fossum, Elverum, er nestleder i 
foreldre og oppvekstutvalget. Hun bryter 
en liten grense og blir en av de få hørende 
som har sittet i forbundsstyret de siste 
50 årene! Men erfaringene med de få 
hørende som har sittet i styret er svært 
gode! Hun har en døv datter.
Varamedlemmer Tove Glomset, Ålesund 
og Nina Hauge, Nord-Trøndelag.

NDFs nyeste brosjyre som kan bestilles hos Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo – epost: post@doveforbundet.no
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- Jeg begynte i 1972 i det som da het 
Vesta forsikringsselskap på puncheav-
delingen som alle store bedrifter hadde 
før datamaskinen kom på markedet og 
overtok den arbeidsoppgaven. 
Der jobbet døve Else Marie Dalene fra 
tidligere, slik at jeg kom til en avdeling 
som var vant til døve ansatte. På en an-
nen avdeling arbeidet Wenche Anda og 
sammen hadde vi trivelige spisepauser i 
mange år.

- Hvordan "kk du jobben?
- Min far tok kontakt med arbeidskon-
sulent Konrad Rendedal og han ordnet 
innpass i bedriften. Seks av de ansatte på 
avdelingen gjennomførte NDFs fem-
trinns kursopplegg i tegnspråk for å lette 
kommunikasjonen. Jeg vil skryte av mine 
arbeidskolleger, både den gang og i dag – 
vi har et "nt arbeidsmiljø.
Grete er tidligere elev ved Skådalen, Alm, 

Kongstein og Åsane folkehøyskole. Den 
siste skolen tok hun uten tolk.

- Det var ikke så vanlig med tolk den 
gang. Jeg leste på munnen og "kk med 
meg så mye som mulig. Det ble et godt år 
for meg, forteller Grete.
- Da dataalderen revolusjonerte bedrif-
tene ble det slutt på punchejobbing og 
jeg ble over#yttet til forsikringsselskapets 
eget trykkeri. Der var vi på det meste 
ni mannfolk og to kvinner, det var mye 
moro kan du tro. De siste årene har jeg 
jobbet på selskapets postkontor, vi er "re 
på avdelingen. De to andre døve sluttet 
for lenge siden i bedriften. 
- Hvordan har du trives som ensom døv 
på en så stor arbeidsplass som dette forsi-
kringspalasset?
- Jeg har alltid trives på jobben, jeg gleder 
meg til å dra på arbeid hver dag. Vet du, 
fremdeles deler jeg lunsjpause med en av 

Grete Elvebakk, født i Øystese, elev ved de gamle døveskolene og 
med 40 år i yrkeslivet i Bergen.  

40 år i samme bedrift

helge.herland@doveforbundet.no

Grete Elvebakk, Bergen, har jobbet 40 år i samme bedrift. For dette ble hun 
ved en tilstelning i Tryg forsikring tildelt heder av direktør Trond Tepstad.

kvinnene som jeg jobbet med de første 
årene, en av de som lærte seg tegnspråk 
for arbeidsmiljøets skyld. 
Grete blir 60 år om noen dager, men hun 
har ingen planer om å bli tidlig pensjo-
nist.
- Jeg har trappet ned til å arbeide kortere 
dager, fra klokken 8 til 13 – og det synes 
jeg er en grei ordning. Jeg kan gjerne 
tenke meg å jobbe til jeg blir 67, men 
vi får ta ett år av gangen og se hva som 
skjer.

- Får du tid til hobbyer?
- Jeg ble enke for 11 år siden og savner 
veldig min gode venn Kristen, vi hadde 
det så godt sammen. Men eller har jeg 
ikke noen spesiell hobby, jeg er med i 
misjonsforeningen og så har jeg sønn 
og svigerdatter og til sommeren blir jeg 
bestemor, men det må du ikke skrive. Jeg 
føler jeg har et godt liv, avslutter hun.
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Verden rundt

Vi tra' en døv hviterusser på Tenerife i vinter, forteller Anny 
Ødegård og Lorents Ness. Hans navn er Vladimir Yarets, 72 år. 
Den dagen hadde han parkert motorsykkelen sin i hovedstaden 
Santa Cruz og hengt opp et stort kart med beskrivelse av hvor 
han hadde reist. Han hadde fartet omtrent verden rundt fra 
han begynte reisen fra Minsk i Hviterussland 27.  mai 2000. 
Forbipasserende stoppet for å studere kartet og motorsykkelen 
som var dekorert med klistremerker fra alle verdenshjørner. 
På nettstedet www.yarets.com har han lagt ut beskrivelser og 
bilder fra sine reiser. En ekte globetrotter!

Danske Døves  
Landsforbund (DDL)
DDL har ansatt Kasper Bergmann (sønn av Asger) som ny 
sekretariatsjef. Han overtar etter Helle Skjoldan.
Lars Knudsen er ansatt som vikar for interessepolitisk medar-
beider Mette Sommer, som har et års permisjon.

Ragnar Veer har gått av
Først gav forbundsleder i Sveriges Dövas Riksförbund Ragnar 
Veer beskjed om at han ikke tar gjenvalg på landsmøte til som-
meren. Så kom det overraskende på de #este at han plutselig 
gikk av på dagen 18. mars på grunn av helsemessige årsaker. 
Nestleder Britt Karmgård har overtatt som leder av forbundet 
fram til landsmøtet, eller kongressen som de kaller det i Sverige.

Ut og reise
Døve har alltid likt å reise utenlands og nå mer enn noen gang 
tidligere, verden er blitt mindre etter alle #yrutene på kryss og 
tvers av kloden. Da er det populært å besøke museer. Stadig 
#ere av disse tilbyr omvisning gjennom gratis utlån av slikt 
man plugger i ørene og får fortalt historiene, men nå også 
#ere og #ere med små skjermer der informasjonen kommer på 
tegnspråk. En glad leser forteller om et besøk i St.Paul katedra-

len i London, der de hadde informasjon på britisk tegnspråk, 
med engelsk tekst til. Gratis til utlån og veldig informativt. I 
London er det også #ere museer som har enten tolkete omvis-
ninger eller omvisninger med døve gaider, dette kan bestilles på 
forhånd via museenes hjemmesider.

 Det samme i Barcelona, på Museu Nacional d'Art de Catalu-
nia der man kan velge mellom katalansk-, spansk tegnspråk 
eller internasjonale tegn.  

I tillegg har Vatikanmuseet gratis gaiding to dager i uken på 
italiensk tegnspråk med døve gaider, man må melde seg på 
forhånd: http://mv.vatican.va/3_EN/pages/z Info/Didattica/
MV_Info_Didattica_05_sordi.html

Vår reiseglade leser forteller videre: En må benytte seg av de 
tilbud som "nnes og som ikke koster skjorten, når man ikke 
kan ta med seg norske tolker uten å bruke massevis av penger 
på deres reise og opphold. Det er jo mulig å bestille utenlandske 
tolker og NAV betaler, det forutsetter at man kan det nasjonale 
tegnspråket der, at man får tak i tolk osv. Jeg har gjort det i 
England i forbindelse med gullbryllup og begravelse i familien. 
Det fungerer greit for meg fordi jeg kan britisk tegnspråk.

Nødnummer i EU
EUD (Europa Unionen for Døve)  kjemper for å få ett felles 
nødnummer for hele EU-området, samt EØS-landene Island 
og Norge. De peker på at de representerer 800.000 døve. EUD 
fremholder at det i dag "nnes teknologi som muliggjør SMS-
varsling av døve, og oppfordrer EU-sentralt til å pålegge med-
lemslandene en lovfestet plikt til slik varsling i det de viser til 
en EU-erklæring som sier at nødmeldingstjenesten skal gjøres 
fullt tilgjengelig for alle EU-borgere. 

Svensk historie
«Fyra livsöden» er tittelen på en ny døvehistorisk bok skrevet av 
Lennart Tjarnström, tidligere redaktør av det svenske døvebla-
det. I boken skriver forfatteren om sine møter med "re døve 
personer som han tidligere har møtt i sitt arbeid som journalist. 
Den ene var med på å stifte Tornedalens Døveforening, den an-
dre #yttet til USA og "kk jobb på Gallaudet, Yerker Anderson, 
den tredje er mest kjent fra døveidretten og så er det en kvinne 
som har levd livet i distriktet, langt fra døvemetropolene.

TV-kurs på 
Madagaskar
Herman Ndremaholison, som 
var elev ved Ål folkehøyskolle 
i 2011 – 2012 underviser i gas-
sisk tegnspråk på den nasjonale 
TV-kanalen hver lørdag.

Døv globetrotter
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Vi siterer litt fra brevet til kommunika-
sjonsdirektør Rune Indrøy.
«…Ingen vil være tjent med direkte-

teksting som til tider er uforståelig og 
virker mot sin hensikt eller som skaper 
pinlige oversettelser og som både vil 
sette målgruppen samt TV 2 i et dårlig 
lys…».

«…Det er derimot ikke mulig å sette 
tekst på nyhetsanker som snakker 
fritt, uten bilde i bakgrunnen og uten 
manus….»

«Hva manuell direkteteksting angår, så 
er investeringene ikke høyere enn at det 

TV2 sier nei til 
direktetekst
helge.herland@doveforbundet.no

Stortingsrepresentant 
Mette Hanekamp, FrP, 
er en av de som vil ha 
tegnspråk som valgfag i 
ungdomsskolen. 

Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy til venstre ved aksjonen 
i september i fjor utenfor TV2s lokaler i Bergen. På talerstolen 
er Rune Anda som argumenterte for direkteteksting.

Det er endelig kommet svar fra TV2 på kravet 
fra NDF, HLF og Pensjonistforbundet om at 
TV2 må gå i gang med å direktetekste pro-
grammene. Et halvt år har de brukt på å inn-
hente kunnskap både fra inn- og utland.

lett lar seg gjøre med moderate kostna-
der. Derimot er driftskostnadene sky-
høye, og da i form av personalkostnader 
(faste kostnader) eller frilanskostnader 
(variable kostnader). De sistnevnte 
kostnadene ville i praksis raskt ha blitt 
å anse som faste kostnader. Beregninger 
som TV 2 har gjort, viser at tilnærmet 
lik 100 prosent direkteteksting hos TV 
2 ville ha belastet selskapet med rundt 
25 nye årsverk. Inkludert sosiale og 
andre relevante kostnader, ville de årlige 
personalkostnadene ha økt med drøye 
20 millioner NOK….»

«….Vi i TV 2 Gruppen har som mål å 
"nne løsninger som er hensiktsmes-
sige for alle parter i tiden fremover. Da 
kostnadene blir for høye og teknologien 
for automatisert teksting ikke er på et 
tilfredsstillende nivå i dag, kan ikke TV 
2 Gruppen gi noen garantier i første 
omgang….»

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
sier i en kommentar: Vi er svært sku'et 
over svaret fra TV2. Pensjonistforbundet, 
HLF og NDF vil jobbe videre med denne 
saken både overfor TV2, Kulturdeparte-
mentet og Stortingets kulturkomite.

Norsk tegnspråk som valgfag?

Stortingsrepresentantene Mette Hane-
kamhaug, Tord Lien og Bente &orsen 
har foreslått for Stortinget at norsk tegn-
språk innføres som valgfag i ungdoms-
skolen. Deres begrunnelse er:
Det er tverrpolitisk enighet om at alle 
innbyggere skal ha mulighet til å delta i 
samfunnet. Arbeidet med universell ut-
forming har vært viktig for å sikre at #est 
mulig av landets befolkning har tilgang 
til de samme samfunnsarenaene. Dess-
verre er det enkelte grupper som ikke 
ivaretas av disse planene og som ikke gis 
den samme muligheten til deltakelse.
Det er 5 000 døve mennesker i Norge i 
dag, disse er avhengige av tegnspråk for å 
kommunisere med omgivelsene. Sam-

tidig ser man at antall mennesker som 
er i stand til å kommunisere gjennom 
tegnspråk på langt nær er høyt nok. Den 
manglende forståelsen av tegnspråk ska-
per vanskeligheter i døves og hørselshem-
mede menneskers hverdag og er et hinder 
for aktiv livsutfoldelse.
Skolen er samfunnets opplæringsarena. I 
arbeidet mot frafall og for en bedre skole 
har det vært tverrpolitisk enighet om å 
få #ere valgfag inn i skolen. Valgfagene 
skaper en mestringsarena for #ere elever. 
Valgfagene gir elevene større påvirkning 
av egen skolehverdag og de gir elevene 
økt motivasjon gjennom å tilby opplæ-
ring innenfor #ere fagområder enn det 
som gjøres i dag.
I Stortingsmeldingen om «Motivasjon 
– Mestring – Muligheter» anerkjennes 
viktigheten av valgfag i skolen. Det tas til 
orde for innføring av tverrfaglige valgfag 
på ungdomstrinnet. Valgfagene innføres 
trinnvis, det første med oppstart høsten 
2012 for 8. trinn. Tilbudet utvides til å 
omfatte 8. og 9. trinn fra høsten 2013 
og alle trinn fra og med skoleåret 2014. 

Læreplanene fastsettes av departementet, 
og de første læreplanene ble tatt i bruk 
for skoleåret 2012–2013. Her legges 
det opp til 12 valgfag på nasjonalt plan 
med en felles utforming av læreplan- og 
kompetansemål.
Forslagsstillerne mener kompetansen i 
tegnspråk bør styrkes. Det bør derfor 
bli mulig å ta tegnspråk som valgfag i 
ungdomsskolen. Det er #ere yrker hvor 
mestring av tegnspråk er viktig, blant 
annet læreryrket, innenfor helsefag og 
andre yrker som innebærer kommunika-
sjon og mellommenneskelig kontakt. 
Tilsvarende er det problemer knyttet til 
manglende erfaring med tegnspråk for 
ansatte i o'entlig, tjenesteytende sektor. 
Det rapporteres også om mangel på døve-
tolker. Dersom #ere elever introduseres 
for tegnspråk i grunnskolen kan det bidra 
til at #ere velger å ta døvetolkutdanning. 
Videre er det et viktig poeng at dersom 
hørende elever ved skoler med døve og 
svært tunghørte elever tar tegnspråk som 
valgfag vil det bli lettere for de døve og 
svært tunghørte å bli sosialt integrert. 
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Lørdag 14. april er det premiere på «exit Hamlet» på Teater Manu. 
Jeg har lest forhåndsomtalen og er mentalt forberedt på et det er 
en krevende forestilling å forstå. Jeg stiller med et åpent sinn og er 
spent på om det er mulig å lage en teaterfore stilling på nesten en 
time der det ikke brukes tegnspråk og ikke talespråk. Alt uttryk-
kes gjennom bevegelse og kroppsspråk.

E

X

I

THAMLET
helge.herland@doveforbundet.no - Foto: Fin Serch-Hansen
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I forhåndsomtalen av «exit Hamlet» opplyses det at det er et 
scenisk dikt som tar utgangspunkt i Shakespeares verdenskjente 
tragedie. Det reises helt grunnleggende spørsmål ved det å være 
menneske. Hva gir liv og hva tar liv? Hva er meningsfullt og 
hva er ikke? Hvilke valg har vi, kan vi forandre oss selv og live-
ne vi lever? Og til slutt, hva gjør livet verdt å leve? Forestillingen 
utfordrer i sin åpenhet og gir publikum muligheten til å skape 
sin egen forståelse. Dette sceniske eksperimentet er unikt for 
Teater Manu i den forstand at det er språklig universelt. Det vil 
ikke benyttes stemmeskuespiller, for ordet står ikke i sentrum 
denne gangen. Det visuelle, sanselige og direkte emosjonelle, 
som både hørende og døve har lik tilgang på, står her i sentrum.

Så langt forhåndsomtalen og la det være sagt med en gang: Det 
er ikke den klassiske «Hamlet» forestillingen vi får oppleve, 
men en forestilling som er utvik let av regissør Jon Tombre, 
scenograf og kostymedesigner Kathrine Tolo, fotograf Fin 
Serch-Hansen og de fem skuespillerne i fellesskap.

Vi innrømmer også med en gang at det er mye i forestillingen 
vi ikke klarer å forstå, og vi er sikker på at det vi mener at vi 
tolker riktig, blir tolket annerledes av sidemannen. Det er en 
smal forestilling som ikke vil nå frem til det brede publikum.

Så tror du kanskje jeg vil slakte forestillingen? Nei, absolutt 
ikke. Jeg ble fascinert av de rolige og grasiøse bevegelsene på 
scenen. I stedet for å sovne ble jeg sugd inn i roen og stillheten 
som preget fremførelsen. Jeg nyter det visuelle og selv om jeg 
vet det ikke kommer noe veldig uventet i neste sekvens, sitter 
jeg likevel spent og venter. Forestillingen er som en reise tilbake 
i tiden der man hadde god tid til å tenke. Hva prøver de å for-
telle meg nå? Skuespillerne formidler nærhet, kjærlighet, usik-
kerhet, sinne, fortvilelse bare gjennom bevegelse, kroppsspråk, 
øyne og ansiktstrekk. Vi forstår at de sliter med egen identitet 
og store spørsmål om liv og død, fellesskap og ensomhet.

Vi blir rystende vekket opp av de to nysirkusartistene – som er 
en kombinasjon av akrobater og skuespillere. De viser spenst, 
styrke og dristighet. Sammen med de tre døve skuespillerstu-
denter fra Stockholms Dramatiska Högskola, gir de forestillin-
gen en helhet. Kulisser, lys og ikke minst masker og kostymer 
er av høy standard. Det er med på å gjøre «exit Hamlet» til en 
forestilling vel verdt å se, uten at du skal føle deg som taper om 
du ikke forstår så mye av handlingen. Spander en time på å la 
deg fylles med undring over hva Teater Manu har produsert og 
la tankene få lov til å løpe – eller som teatersjef Mira Zucker-
mann sier i programheftet: «Jeg tror at vi velger våre egne veier i 
livet. Så lenge hjerte slår, har vi mulighet til å velge».  

Vi understreker igjen, dette er ingen lett tilgjengelig forestilling. 
Den krever mye av publikum. Så kan vi stille spørsmål ved om 
dette er rette veien å gå for et teater som primært skal spille for 
de 5.000 døve som bor i landet. Vil det ikke være mer hensikts-
messig å satse på forestillinger som favner et bredere publikum. 
Jo, vi kjenner argumentene om at teatret har et ansvar for å vise 
alle sjangere, også eksperimentelt teater. Men det er forskjell på 
å ha et publikumspotensial på 5 millioner og 5.000. Den debat-
ten bør kanskje teatret ta igjen.

De tre skuespillerstudentene: Niklas  Anderson, Sverige, Aino 
Hakala, Finland og Remi Roos, Norge gjør sine saker meget 
godt. De har alle muligheter til å jobbe seg fram til dyktige 
profesjonelle skuespillere. Vi mener også det er fornuftig å satse 
på nordisk samarbeid og utveksling av scenekunstnere. Hver 
for seg har de nordiske landene for små tegnspråklige miljøer 
til bare å suge på egen labb, alle vil pro#tere på en felles nordisk 
utvikling. De to hørende nysirkusartistene Daniel Klingen 
Borg og Jacob Emil Klingen Borg spiller så bra at vi skulle tro 
de var døve, noen bedre attest kan vi ikke gi!  

EXIT HAMLET 
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Hunstad med hjerte for Kenya

helge.herland@doveforbundet.no

Hunstad skole har %ere ganger 
før hatt aksjonsdag til beste 
for døve barn i Kenya, de som 
Deaf Aid og Marit B. Kolstad-
bråten arbeider for å gi et godt 
liv. Kr. 13.564 klarte elevene 
på skolen å samle inn til en 
svært takknemlig Kolstadbrå-
ten som forteller at pengene 
skal brukes til å dekke en del 
av et leiropphold for 42 elever 
fra «Det grønne huset» i Ki-
bera og Kariobangi. 

Døve barn i Norge hjelper døve barn i Kenya. Et kjempe#nt 
tiltak av Hunstad skole, sier vi. Og så tra& vi så mange hygge-
lige folk. Vi gleder oss til neste gang!

Fredag 29. mars var den store dagen på Hunstad. Da kunne leder for arrangementet, læreren Marit 
Markeset (på scenen på bildet) ønske elever, foreldre og andre, blant annet gledelig mange tolkestu-
denter, velkommen til Deaf Aid-dagen.

Stemningen ble satt med ekte afrikanske trom-
merytmer, lærer Ingrid Søvik sammen med elev-
ene Biniam og Assenay. Marit B. Kolstadbråten 
fortalte litt om «Det Grønne Huset» som ligger i 
en av verdens mest folkerike slumområder, med 
en levestandard det er umulig å forstå uten selv 
å ha sett det. Her tennes det håp for døve barn 
og deres familier gjennom hjelpen fra blant an-
net Hunstad-elevene. 

Elevene var oppfinnsomme i sitt mål om å samle 
inn mest mulig penger. Betalte du 5 kroner 
kunne du kaste et veldig våt svamp på stakkars 
Trym.

Og det syntes Marioly var kjempekult. Ellers 
kunne du kaste piler på ballonger og du kunne 
tippe resultateten av to fotballkamper, de yngste 
elevene mot lærerne – og de eldste elevene mot 
lærerne. Selv om lærerne hadde en partisk hjem-
medommer i inspektør Edvard Rundhaug tapte 
de begge kampene!

Betalte du noen kroner 
fikk du også være med 

på potetløp. Vi ser Bjørg 
Storesund som konkur-

rerte mot Tor Einar Slet-
tebakk. Av hensyn til Tor 
Einar skal vi ikke fortelle 

hvem som vant. 

Salg av mat og drikke ga ekstra penger i kassen. 
Rundstykker, et stort utvalg kaker, te og kaffe 
stod på menyen, og det var helt fullt på alle 
bordene. De som ennå ikke hadde fått kjøpt 
lodd, fikk en siste mulighet før den spennende 
trekningen.  
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Leder i arrangementskomiteen Tore 
Solem sier:
- Vi fortsetter de siste års tradisjon med å 
invitere til fagdag fredagen. Lørdag blir 
det verksteder, teater, foredrag, festmid-
dag – og så blir det eget program for 
barn og egen alkoholfri ungdomsfest 
lørdag kveld. Vi jobber med å få klart 
det endelige programmet, men folk bør 
allerede nå krysse av i kalenderen for 
denne oktober helgen. Følg også med på 
www.kulturdagene.net  I neste nummer 
av Døves Tidsskrift vil det være påmel-
dingsskjema og %ere opplysninger om 
programmet.

Fagdag
Trønderne har en sterk arrangements-
komite, se bildet, og programmet for 
fagdagen blir spesielt ivaretatt av Torill 
Ringsø, Siv Mittet og Charlotte Agerup. 
De forteller blant annet:
- Det blir topp forelesere både fra utlan-
det og her hjemme. Forelesere og temaer 
vil være klart i juni, men stikkord for 
fagdagen er: Språk, kognisjon og sosial 
samhandling / deltakelse.
Trioen understreker at intensjonen med 
fagdagen er å ha fokus på elevenes realis-
tiske hverdag, gleder og utfordringer for 
å se hvordan deres sosiale samhandling 
/ deltakelse utfoldes. Den er ikke å ta 
standpunkt til foreldrenes gode eller ikke 
gode valg i forhold til språk, miljø og 
skolegang for deres barn. Perspektivet er 
hos elevene.
- Trondheim er døves studentby, derfor 
vil fagdagen ha to priser. Ordinær pris 
er kr.1.400 – mens studenter får tilbudet 
til kr. 700 mot at de bruker de bakerste 
plassene i Olavshallens Lille sal som har 
plass til 300 deltakere. Prisene inkluderer 
lunsj på nabohotellet Royal Garden. Stu-
denter fra Oslo, Bergen og andre deler av 
landet er selvsagt også hjertelig velkom-
men, understreker Tore Solem.

Åpning lørdag
- Vi ønsker at de som har deltatt på 
fagdagen skal få en rolig ettermiddag 
og kveld i trønderhovedstaden og at 
tilreisende til kulturdagene skal slippe å 

Arrangementskomiteen: Tore Solem trives naturlig nok godt som leder av komiteen, fra venstre 
Nora Sletteng, Charlotte Agerup, Torill Ringsø og Trude Nilsen. Foran Ingrid Grønning og Solveig 
Fremstad. Ikke til stede da bildet ble tatt: Maarten Vreugdenhil og Siv Mittet.

Kulturdagene i Trondheim
helge.herland@doveforbundet.noFredag 18. oktober til søn-

dag 20. oktober skjer det i 

Trondheim. Da arrangeres 

de 46. Døves Kulturdager 

med Olavshallen og Hotell 

Royal Garden som baser.

stresse med å nå åpningen fredag kveld, 
informerer arrangementssjefen. 
- Vi lar derfor alle kose seg med sosialt 
samvær på hotell og pub den kvelden, 
og så smeller vi til med åpning og alle 
kulturtilbudene lørdag.
Da blir det i kjent stil teater både av ama-
tører og profesjonelle, det blir verkstedet, 
utstillinger, foredrag, eget barneprogram 
og mye mer. Lørdag kveld blir det tre 
retters festmiddag for de voksne på Royal 
Garden, mens det lages eget program 
for barn og ungdom i døveforeningens 
lokaler i Klosterbakken.

Nidarosdomen
Det er lurt å bestille %ybilletter til Trond-
heim tidlig, da er det billigst. Men de 
som vil delta på søndagens gudstjeneste i 
fantastiske Nidarosdomen og kanskje vil 
delta på den døvehistoriske vandringen 
etterpå bør ikke bestille reise hjem fra 
Trondheim for tidlig om søndagen. 

Kulturbuss fra Oslo
Oslo Døveforening og NDF samarbei-
der om å tilby en kulturbuss fra Oslo – 
Trondheim t/r til kulturdagene for en 
meget rimelig pris. Det er et tilbud til 
de som synes det er et stress å %y. Med 
buss blir man kjørt fra Oslo-sentrum 
til hotelldøren. Se mer informasjon i 
www.odf.no

Mer informasjon
kommer i Døves Tidsskrift i juni, men 
arrangementskomiteen lover verdens 
beste Døves Kulturdager i Trondheim, 
en oktober-helg med sol og %ott høst-
vær. Når besøkte du sist Rødbygget 
og døvemuseet og #kk ka&e og va%er 
på kjøpet? Benytt muligheten i høst, 
oppfordrer trønderne.
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Bet på kroken
Vi blir stadig gjort oppmerksom på at 
ikke alt vi skriver om bowlingidretten 
blant døve er like snilt. Vi har fått noen 
sinte e-poster i sakens anledning og Ine 
prøver å virke litt olm – men det klarer 
hun ikke. For blidere jente #nnes vel 
ikke!
Hun er født i Vardø, ble sendt til dø-
veskolen i Trondheim, derfra videre til 
Stavanger – mens hun de siste åtte årene 
har bodd i Oslo. Yngst av tre søstre, der 
eldstesøster Torill og hun er døve, mens 
mellomste er hørselshemmet. Ine har to 
voksne barn og en samboer fra Latvia 
som er %ink til å #ske!
- Jeg tra& ham tilfeldig hos min søster 
Torill. Han var kjent som en dyktig 
#sker, veldig ivrig etter å #ske laks og 
ørret, men jeg bet på kroken jeg også, 
ler Ine.
- I dag får han dyrke #sket som pro-
fesjonell #sker i Barentshavet. Han er 

ute med båt i 5 til 10 uker og så komme 
hjem til meg i Oslo i noen uker. På den 
måten er vi nyforelskete hele tiden.
- Jøss, men som døv får han altså lov til å 
jobbe som #sker?
- Ja, ingen problemer. Døve får ikke 
jobbe på oljeplattformer i havet, men som 
yrkes#sker får man greit lege-erklæring 
hvis man ellers er frisk nok. 

Bowling
Nå var det bowling intervjuet skulle dreie 
seg om, derfor skynder vi oss å fortelle at 
Ine begynte med bowling i 1992.
- Jeg drev med ulike idretter som barn: 
friidrett, svømming, langrenn og alpint. 
Som voksen ble det volleyball, så #kk jeg 
to barn og det ble en pause med idret-
ten. Men lysten på konkurranser var der 
og sammen med venner begynte vi med 
bowling som en sosialaktivitet en gang i 
måneden. Der ble jeg spurt av ledere fra 
Cross bowlingklubb om jeg ville begynne 

å spille som aktiv hos dem. Jeg svarte ja 
og så var jeg i gang med to ukentlige tre-
ninger, kamper og reiser til turneringer.
- Hvorfor bowling? 
- Det er en morsom idrett med mye spen-
ning. Dert å få «strike», altså klare å slå 
ned alle ti pinnene er stort. Det blir en 
ren besettelse å få så mange «strike» som 
mulig. 
- Må man trene mye teknisk?
- Ja, klart – du må hele tiden prøve å 
utvikle teknikken. Nybegynnere kaster 
kula rett fram. Vi lærer fort at vi må 
skru bowlingkula, da blir det lettere å 
få «strike». Kaster man kula rett fram i 
banen blir det lettere å få «splitt».
- Du er kjevhendt, betyr det noe?
- Ja, jeg tror det er en fordel. Alle høyre-
hendte skrur kulene motsatt av meg. På 
den siden blir oljelaget på banen veldig 
slitt, mens det på min side ikke slites så 
mye – jeg beholder den viktige oljegliden.
Så forklarer Ina om ulike baner i inn- og 

Bowling-
dronningen
- Mener du jeg er for gammel til å spille bowling, jeg er bare 29 år. 
Er jeg en av de gamle som du ikke vil ha med som representant 
for døveidretten, spør snart 50 årsjubilanten Ine Lorentzen.

Ine Lorentzen er vår beste bowlingspiller. Hennes drøm er å få delta i Deaflympics i Bulgaria i sommer,

Sport
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utlandet, om baner med mye olje eller lite 
olje, at man må ha evnen til å lese banen, 
det å velge riktig kule til riktig gulv, at 
man velger riktig underlag på skoene slik 
at kontakten med gulvet er best mulig, 
om hun går med kula for høyt hevet 
under tilløpet eller om hun går med for 
raskt tilløp osv. Jeg blir helt svimmel av 
alle detaljene.
- Jeg har seks kuler som brukes til ulike 
baner. Kulene må vaskes og stelles etter 
hver trening og konkurranse.
- Hvilke egenskaper må en god bowling-
spiller ha?
- Sterk mentalt, god fysikk og god 
 balanse. Akkurat det med god balanse 
er et problem for noen døve. Føl på #n-
gertuppene mine på venstre hånd. Ja, du 
føler at de er tørre og slitte. Jeg får ofte 
smerter i #ngrene av å holde kulen. Det 
kan gjøre vondt i konkurranser, men jeg 
må ikke fokusere på det, da taper jeg.
Ine har hatt fremgang fra år til år. Hun 
er grossist i gullmedaljer fra døvemes-
terskap, topp-plasseringer fra nordiske 
mesterskap og sølvmedalje fra Europa-
mesterskap. Hun har også gull, sølv 
og bronse fra Norgesmesterskap. Hun 

mener beskjedent at hun er blant de 10 
– 30 beste kvinnelige bowlingspillerne i 
landet. 
- Jeg trives veldig godt i klubben min, 
Solli bowlingklubb. De tar hensyn til at 
jeg er døv og prøver å tilrettelegge på best 
mulig måte. Jeg munnavleser og føler at 
jeg klarer meg bra, men selvsagt skulle 
jeg ønske jeg hadde tegnspråktolk av og 
til.
- Hva er målene fremover nå?
- Jeg gleder meg til Norgesmesterskapet 
på hjemmebane i Oslo, så er det Gren-
landscup for døve i Telemark – og så 
det store målet Dea%ympics i Bulgaria i 
august. Jeg håper noen norske bowlings-
pillere blir tatt ut til det mesterskapet og 
at jeg får bli en av dem.

Tegnspråklærer
Til daglig jobber Ine som tegnspråklærer 
hos Statped Sørøst som nå har lokaler på 
Storo i Oslo.
- Jeg underviste på tegnspråkkurs al-
lerede i 1988 på Rogaland Aftenskole. 
De siste 8 – 9 årene har jeg undervist på 
Statped sine kurs for foreldre til hørsels-
hemmede barn, for familier som har barn 

med downssyndrom eller som har %ere 
funksjonsnedsettelser.
- Merker du nedgang i deltakerantallet på 
kursene?
- Nei, jeg ser at mange foreldre til hør-
selshemmede barn kommer på kursene. 
Noen kan nok være skeptiske til å lære 
tegnspråk i begynnelsen. Noen kan velge 
å begynne med tegn og tale. Men så ser 
vi etter en stund at mange av deltakerne 
innser hvor spennende og interessant det 
er å lære seg et nytt språk. 
- Det betyr kanskje at dere døve tegn-
språklærere er gode modeller?
- Jeg tror det. Jeg tror det er viktig for 
foreldrene å tre&e voksne døve som har 
levd et godt liv med skole, jobb, familie 
og hobbyer. Da ser de at vi døve ikke er 
så forskjellige fra andre. De blir beroliget 
med tanke på egne barns fremtid, avslut-
ter Ine Lorentzen.
Vi ønsker henne og de andre bowlingspil-
lerne lykke til fremover og håper på norsk 
deltakelse i Dea%ympics i Bulgaria, som 
Ine sier:
- På en god dag kan både jeg og andre 
norske spillere ta medalje i mesterskapet!   

Babyboka – årets gave!
Du kan bruke tegn til alle babyer, enten de er hørende, har CI 
eller er døve. Barn kommuniserer enkelt med tegn før de utvi-
kler talespråk. Mange mener at babyer som har fått tegn tidlig 
også utvikler talespråk tidlig. 

Derfor sier vi: ‹‹Tegn en god start på livet››. 

Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer / barn og 
er tydelig og godt illustrert med tegninger av Gudrun Haave. 
Kjøp boka til deg selv eller som julegave til en annen.

Klipp -----------------------------------------------------------------

Til: Norges Døveforbund, Grensen 9, 0159 Oslo – eller e-post: 
post@doveforbundet.no

Ja, jeg bestiller _____ (antall) babybok a kr 200.

Send boka til:

Navn: ____________________________________________

Adresse: __________________________________________

Postnr: _______  Poststed: __________________________
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Vinteren har ikke helt takket for seg ennå, termomåleren kryper 

stadig ned under minusgrader og det meldes om nytt snøfall 

flere steder - godt nytt for oss med tanke på Vinterlekene som 

for øvrig ble gjennomført med glans med både solskinn og 

snøfall! Siden sist har NDFU-styret også rukket å gjennomføre 

et styremøte hvor flere saker ble tatt opp; fagseminaret for de 

frivillige ble evaluert, påmeldinger til andre leire utenfor Norge 

i sommer, underkomiteers arbeid, og forberedelser til Norges 

Døveforbunds landsmøte som finner sted i Stavanger, første 

helgen i juni. NDF sendte også en representant fra forbundsstyret 

som deltok under styremøtet, og en representant fra NDFU vil 

også være tilstede under NDFs forbundsstyremøte i april. Det er 

gledelig å se at det stadig strømmer inn med påmeldinger til NDFUs arrangementer, 

både gamle og nye ansikter. Og det gleder også NDFU å se at frivillige stiller opp år 

etter år, og rekrutteringen av nye frivillige går fremover.

Vi takker alle som har deltatt og bidratt under Vinterlekene, og ser nå fremover mot 

neste store arrangement, Norsk sommerleir for barn og ungdom i alderen 7-17 år siste 

uken i juni, og vi håper å få se flere av dere der!

Vennlig hilsen

Ingvild Larsen Skjong

Leder i NDFU

NYTT FRA NDFU

Hei alle sammen!

NDFU STYREMØTE 23-. – 24 FEBRUAR
NDFU hadde i februar styremøte i Oslo. Denne helgen var det mange saker å gå 

gjennom og styret fikk fokusert blant annet på forslagsinnsending til NDFs landsmøte 

i juni. Neste styremøte vil være i Stavanger, like før landsmøtet. 

ÅRSMØTER OG STYREVALG FOR LOKALLAG 2013-2014 
BDUK var først ute med årets årsmøte og valg av styre (ekstraordinært), allerede i 

februar (14. februar). Det nye styret ble presentert i forrige nummer, som består av 

Iselin Haugen (leder), Elisabeth Dahle Kindt (1. styremedlem) og Erlend Lønning (2. 

styremedlem). 

Onsdag 6. mars var det SDUK sin dag for årsmøte og styrevalg. SDUK-styret består 

nå av Marie Holst (ungdomsleder), Håkon Bollestad (nestleder), Anne Sofie Raarup 

Sennels (sekretær), Ole Kristoffer Gunnesdal (kasserer), Elisabeth Kamonrat Hadland 

(1. styremedlem), Julie Ane Holst (2. styremedlem) og Christoffer Raarup Sennels 

(varamedlem). Vi gleder oss til et nytt år med SDUK!

Ungdomsklubben PAFF gjennomførte sitt årsmøte torsdag 7. mars i Oslo 

Døveforenings lokaler. Det nye styret består av Caroline Sofia Wroldsen (leder), 

Ingrid Mai Eie (nestleder),  Miriam Holter Skuseth (sekretær), Sondre Uteng Olsen 

(kasserer), Jonas Vestengen (1. styremedlem), Cecilie Korshavn (2. styremedlem) og 

Kristian Rugseth (varamedlem). 

TDUK hadde årsmøte og valg av styre onsdag 13. mars i deres lokale på Klostergata. 

Det ble servert pizza og brus. Styret for 2013-2014 består av Ingrid Grønning By 

(leder), Ola Harder Fredriksen (nestleder), Magnus Greger Hagen (kasserer), Thomas 

M. Johannessen (sekretær), Heidi Seem Aasbø (styremedlem), Beate Hegdahl Solem 

(styremedlem) og Justin Alfred Hol (varamedlem). 

NDFU gleder seg til videre samarbeid og ønsker å gratulere alle styremedlemmer! 

Norges 

Døveforbund 

Ungdom

Grensen 9

0159 Oslo

E-Post:

kontakt@ndfu.no
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Ingvild Skjong

Larsen
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Gabrielle 

Kverneland

Layout:

Tor Fiksen
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LEIRLEDERKURS UTSATT

Leirlederkurs utsettes til den. 21. - 23. juni, helgen før 
den norske
barne- og ungdomsleiren på Ål i sommer, som det 
er blitt gjort tidligere år. Alle er hjertelig velkommen 
til å delta på kurset. Dette kurset er et krav for alle 
ungdommer som skal være leder i den norske 
sommerleiren, dette gjelder også for de som skal være 
ledere på internasjonale leir.

NORDISK BARNELEIR 2013, SVERIGE

Er du mellom 7-12 år? Bli med på nordisk barneleir, i år 
foregår leiren i Sverige, datoen er 7.-13. Juli.

Stedet er Västanvik (Leksand), det er en unik mulighet 
for deg å treffe andre barn fra Norden, du vil få en 
uforglemmelig opplevelse og mange nye venner. Under 
uken vil det være en masse aktiviteter sammen med 
andre barn fra Norge og Norden. Norge kan sende med 
ti deltakere, så ta med deg dine venner og meld deg på 
nå!

Påmelding kan sendes til jannicke.kvitvaer@ndfu.no. 
Skriv ditt navn, dine foresattes navn, din fødselsdato og 
din adresse i påmeldingen.

Melder du deg på før 1. april er deltakeravgiften på 1500 
kr. Deltakeravgiften inkluderer overnatting, alle måltider 
samt aktiviteter under leiren. OBS: Melder du deg på 
mellom 2.-16. april er deltakeravgiften 1800 kr, og etter 
16. april blir deltakeravgiften på 2100 kr. 

EUROPEISK BARNELEIR 2013, NEDERLAND

Er du mellom 9 og 12 år? Har du lyst å treffe barn fra 
andre land i Europa? Da er denne leiren noe for deg. 
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). Denne gangen finner leiren sted i 
Nederland. Norge kan sende med to/fire deltakere og 
en leder. For mer informasjon om denne leiren ta kontakt 
med NDFUs ungdomskonsulent, Jannicke Kvitvær, så vil 
du få tilsendt brosjyre.

TERMINLISTE (med forbehold om endringer)
NDFUs styremøte, Stavanger  29. mai
Leirlederkurs     21.- 23. juni
Norsk sommerleir for barn & ungdom23.- 28. Juni
Nordisk Barneleir, Sverige  7.-13. juli
Europeisk Barneleir, Nederland 15.- 22. juli
Verdens juniorleir, Italia  12.- 20. Juli

BDUK styretUK styret

SDUK styret

TDUK styret

PAFF styret
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VINTERLEKENE, ÅL 8.-10. MARS 2013
Igjen ble det tid til en av NDFUs store arrangementer, vinterlekene, gjennomført på Ål/Geilo, også denne 
gang i samarbeid med Ål folkehøgskole og kurssenter. Hele 63 deltakere og 23 voksne deltok under 
helgen, fordelt innenfor sportsgrenene; langrenn, slalåm, snowboard og twintip. Hver gren hadde minst to 
instruktører, slik at alle fikk opplæring og tips på ulike områder de ønsket å forbedre.

Reisen ble i år med buss fra henholdsvis Bergen og Oslo, og kveldsmaten var klar da deltakerne ankom 
Ål. Før kveldsmat ble det samling i gymsalen med aktiviteter og presentasjoner av vinterkomiteen, ledere, 
instruktører og frivillige, samt utdeling av nøkler. I år, som tidligere år, sank natteroen seg raskt over 
Bakketeigen.

Lørdagsmorgen startet med en sjokkbeskjed til alle – det var meldt – 17 grader på Geilo! Da var det ekstra 
viktig med god påkledning, og det var ikke få som løp av gårde til hyttene/husene for å ta med seg ekstra 
klær. Vel fremme på Geilo ble alle delt opp i sine grener med instruktørene og heiskort utdelt. Nytt i årets 
Vinterleker var bruk av bibs(vester) slik at alle enkelt kunne gjenkjenne hverandre i bakken og ellers, 
noe som var en suksess! Og ja, det var kaldt, men alle var likevel aktive og koste seg under aktivitetene og 
med en varm lunsj bestående av pølser.

Tilbake på Ål var det tid for å dusje, bytte klær og sosialisere litt før det ble middagstid: lasagne med salat 
og brød. Etter middagen var det mulig å hente svømmetøy og få tatt seg en svømmetur i svømmehallen, 
eller herje rundt i gymsalen med kanonball, til manges store glede! Tiden fløy og det var tid for kveldsmat 
med en liten overraskelse; tre personer hadde bursdag og det ble servert kake til stor glede. Etterpå ble 
det underholdning i form av stolleken, hvor nesten alle deltakerne deltok og det ble storlivat i spisesalen 
på Ål Folkehøgskole & kurssenter. Kvelden ble rundet av med flere runder av «hviskeleken» hvor en 
forteller en setning videre til en person som igjen forteller setningen videre til en annen, og med opptil 20 
deltakere i leken ble det veldig artig å se hvordan setningen endret seg fra start til slutt. Plutselig var det 
tid for skjønnhetssøvnen før en ny dag startet.
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VINTERLEKENE, ÅL 8.-10. MARS 2013
Sola tittet fram søndags morgen under frokosten, og himmelen var blå. 
Bagasje og utstyr ble lempet inn i bussene etter frokost, og til Geilo 
ferden atter gikk. Alle samlet seg i sin gruppe med instruktørene, 
og var raskt oppe i bakkene igjen. Tiden ble også benyttet til å 
gjennomføre konkurranser og sosialt samvær. Flere var støle og slitne 
etter lørdagens aktiviteter, men humøret var til stede hele søndagen 
også.

Bussene kom etter at lunsjen var gjennomført, med bagetter smurt av 
kjøkkenet på Ål som også falt i god smak. Etter kjappe farvelklemmer 
og gjensynløfter var det på tide å returnere hjem.
Norges Døveforbund Ungdom er storfornøyde med gjennomføringen 
av arrangementet, og setter pris på alle deltakerne som deltok og vil 
samtidig også rette en takk til vinterkomiteen, ledere, instruktører og 
frivillige som bidro til at helgen ble flott for alle med sitt gode arbeid 
gjennom helga.

Mange bilder ble tatt under helgen som vitner om mange smil, ligger nå ute på Norges Døveforbunds Ungdoms’ side på Facebook – www.facebook.com/NDFUngdom 
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