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Side 10

Forsiden: Venstre er det første partiet som informerer på norsk tegnspråk 

på sine hjemmesider. NDFs generalsekretær Bjørn A. Kristiansen er på 

Stortinget og takker Venstres leder Trine Skie Grande for at de viser hva 

som er mulig å få til, i håp om at de andre partiene tar etter.
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Landsmøtet er over, og sommeren er på hell.  I 
skrivende stund har vi så vidt begynt å komme oss 
ut av feriemodus og høsten byr på mange spennende 
utfordringer – lokalt og sentralt.

2013 er både et valgår og et språkår. Et kjent ordtak 
sier at man må smi mens jernet er varmt. For oss 
vil det si å fronte vår hjertesak som er tegnspråk, 
overfor politikerne – for å få dem til å erkjenne at vi 
også er en språkpolitisk organisasjon. Tegnspråk er 
et av de o#sielle språkene i Norge sammen med de 
nasjonale minoritetsspråkene kvensk, "nsk, romani 
og jiddisch.

Under landsmøtet var temaet «NDF – språk-
politisk organisasjon». Det er bred enighet om 
at NDF også er en språkpolitisk organisasjon i 
tillegg til å være en organisasjon av funksjons-
hemmede. 

NDF har gjennom alle år vært kjent som 
en organisasjon som fokuserer særlig på 
tegnspråk, men vi har «ufrivillig» blitt satt 
i samme bås med andre organisasjoner av 
funksjonshemmede. 

Vi har måttet dele pengesekken fra 
helsedepartementet med stadig 
$ere organisasjoner av funksjons-
hemmede.  
Et av spørsmålene vi må stille oss, er: Kan vi 
de"nere oss som funksjonshemmede og si at NDF 
derfor er en organisasjon av funksjonshemmede? 
Både ja og nei – alt avhenger av hvilken situasjon vi 
be"nner oss i.  

I et tegnspråkmiljø er vi ikke funksjonshemmede. 
Det samme vil gjelde for en same eller en fransk-
mann som ikke kan norsk. Kan vi si at denne 
samen/franskmannen er funksjonshemmet? Eller 
hva med en hørende som ikke kan tegnspråk som er 
sammen med bare tegnspråkbrukere?

NDF - en språkpolitisk
organisasjon!

Ta TV 2 som et eksempel, de unnlater å bruke tegn-
språktolk eller teksting i forbindelse med valgdebat-
tene som pågår. Vel, vi er 700 000 hørselshemmede 
som går glipp av hva Erna og Jens diskuterer, men vi 
er i selskap med tusenvis av ikke-norsktalende. Kan 
vi de"nere dem som funksjonshemmede? Vår status 
som minoritetsspråklige blir ignorert av TV 2.

Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk 
gjennom stortingsmelding om norske språk, «Mål og 
mening».  I stortingsmeldingen står det at tegnspråk 
ikke må sees på som en kommunikasjonsmetode for 

mennesker med nedsatt funksjons-
evne, men som et av $ere språk som 
benyttes i et mangespråklig sam-
funn. 

Derfor krever vi å bli akseptert som 
en språkpolitisk organisasjon, og 
dermed skiller oss fra alle de andre 
organisasjonene av funksjonshem-
mede.    

I et språkpolitisk perspektiv fastslås 
det at tegnspråk har en grunnleg-
gende verdi i seg selv, blant annet 
som et identitetsmerke og et ekte 
kulturuttrykk for en språklig mino-

ritet i det norske samfunnet.  

Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en 
del av den norske kulturarven og ikke minst en del 
av det språklige mangfoldet som vi alle har en særlig 
plikt til å ta vare på.

Vi er funksjonshemmede sammen med folk som ikke 
kan tegnspråk og funksjonsfriske med folk som kan 
tegnspråk, det er altså språket som avgjør i hvilken 
grad vi fungerer i samfunnet. Nå vil vi løfte statusen 
på norsk tegnspråk i samfunnet, vi vil vise at vi er en 
del av et mangespråklig samfunn!

Hedvig Sinnes
Forbundsleder
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Det er Stavangergutten Geir Åge Sinnes 
som forteller. Vi møter han på en gård 
nær Sola $yplass. Gårdene ligger tett i 
tett og steingjerdene som skiller brukene 
forteller om tidligere tiders slit med å 
rydde landskapet for lyng og stein, uten 
dages moderne maskiner. I dag lig-
ger gårdene på Jæren som grønne oaser 
på rad og rekke. Et kulturlandskap i 
harmoni.

På den ene av gårdene beviser Geir Åge at 
døve kan være bønder like godt som noen 
andre. Han holder styr på 450 griser, 40 
melkekyr, 50 kalver og kviger (x). Mye av 
arbeidet skjer gjennom kontroll på data-
maskinen. For dagens bønder har kontor 
i 'øset. Geir Åge har også eget soverom, 
garderobe og dusj der. 
- Selv om jeg dusjer etter arbeidsdagen 
får jeg kommentarer i døveforeningen om 
at jeg lukter litt 'øs, men det tar jeg med 
godt humør. Alle vil ha svineribbe i julen, 
da får de tåle at vi som jobber med det 
til daglig kan ha en litt uvant deodorant-
lukt, smiler bonden.
Geir Åge Sinnes er ansatt som gårdsar-
beider av eieren Gunleif Velde. Noen 
vil huske at Velde tidligere var lærer på 
Auglend skole. Nå har han nådd pen-
sjonsalder og hjelper til med gårdsarbeid 
når det er behov for det. Han kommu-
niserer greit med Geir Åge på tegnspråk. 
Lett å prate med, det merket vi selv da vi 
hilser på.
- Det er 7 år siden Gunleif kom med til-
budet om at jeg kunne få arbeide på går-

Til tyngre tak er traktoren til god hjelp.

God kontakt med dyrene er viktig for en god bonde.

Kalvene får en myk start på livet.

Født til bonde
helge.herland@doveforbundet.no

- Da jeg var liten hadde jeg 
en drøm om å jobbe på gård. 
Mine besteforeldre hadde et 
småbruk i Tysvær. Jeg var hos 
dem hele sommeren i oppvek-
sten og sa til min bestefar at jeg 
ville overta gården hans. Han 
svarte at det ville bli vanske-
lig fordi jeg er døv, en bonde 
må ha telefon og mulighet til å 
kommunisere fritt med andre, 
mente han. Gården ble ned-
lagt og leid bort til naboen, 
men drømmen levde videre 
hos meg.
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den og jeg svarte straks ja. Jeg stortrives 
med arbeidet. Kontakten med dyrene gir 
meg mye. Alle arbeidsrådgiverne klarte 
å innbille meg at det er umulig for en 
døv å styre en gård. Det er jo bare tøys, 
med dagens teknologi er ikke det noe 
problem. Poenget er at man må ha lyst til 
oppgaven, man må være dyrekjær og man 
må tåle å jobbe – selv om mye i dag går 
med maskinhjelp er det mye fysisk tungt 
arbeid også. Jeg skulle ønske rådgiverne 
den gang jeg var ung oppfordret meg til 
å ta jordbruksskole. Nå deltar jeg på en 
rekke kurs for bønder, lærer litt her og litt 
der – og så lærer jeg selvsagt mye gjen-
nom egen erfaring. 
Geir Åge gir oss en omvisning på går-
den. I grise'øset ligger det 45 purker i 
bingene. Deres oppgave er å føde unger 
to ganger i året. Ungene blir $yttet fra 
binge til binge etter som de voksen og før 
de når ett årsalderen slaktes de og havner 
som koteletter og ribbe i de tusen hjem 
uten å ha vært utenfor 'øsets "re vegger. 
Det er også slutt på romantikken på 
nymotens bondegårder. Nei, vi snakker 
ikke om Sinnes nå, men det er ingen råne 
som hjelper med å befrukte purkene. Det 
gjør Geir Åge for egen hånd.
- Jeg har lært å inseminere purkene, det 
går greit. Når kyrne skal gjøres drektig 
må dyrlegen tilkalles. Det hender også at 
dyrlegen en sjelden gang må tilkalles ved 
sykdom. Jeg har god kontakt med han 
gjennom sms. Med god hygiene i 'øset 
unngår vi mye sykdom. Det må være rent 
i båsene, dyrene må ha tilgang til rent 
vann, godt lys og god luft. De må få god 
foring og dyrene må trives. Grisene og 
kyrnes tilstand blir også sjekket via da-
tamaskin som registrerer om det er noen 
uregelmessigheter.
- Hvordan kan du kontrollere dyrene via 
PC-en?
- Datamaskinen registrerer om hver 
enkelt ku har blitt melket siste døgnet. 
En god ku gir 40 liter for dagen. De skal 
innom melkemaskinen to ganger for døg-
net, og det gjør de nesten alltid selv. Har 
en ku ikke gjort det må jeg sjekke hva 
som er feil med henne.
Tro ikke at bonden i dag sitter og drar i 
spenene slik budeie gjør i "lmer fra den 
gang da. Han fester heller ikke maskin 
til spenene slik vi har sett på nyere "lmer. 
Når kyrne får melkespreng på gården til 
Geir Åge går de selv inn i en bås der det 
er en datastyrt melkerobot. Ved hjelp av 
laser søker roboten seg fram til jurene, 
fester melkemaskinen og så går melken 
rett i tanken som Tines melkebil henter 
tre ganger for uken. Det imponerer en 
bygutt å se hvordan kyrne står i kø for å 

bli melket av denne roboten.
- Den første tiden vi hadde denne maski-
nen måtte jeg leie kyrne på plass i båsen, 
men det gikk seg fort til. Vår gård har en 
melkekvote på 252.000 liter pr. år. Kyrne 
og kalvene slippes hver dag ut på beite 
ved gården, mens kvigene fra juni til 
oktober blir sendt på beite på Jærheiene.
I vår vandring på gården legger vi fort 
merke til hvordan Geir Åge prater og 
koser med dyrene. Han beveger og opp-
fører seg rolig, lar seg ikke stresse av noe 
og ser ut som han nyter hvert minutt av 
arbeidstiden. 
- Jeg jobber vanligvis fra klokken 7 til 
klokken 11.30, og så en økt igjen fra 
klokken15 – 18, litt avhengig av dyrene. 
Det hender at jeg må bli på gården ut 
over kvelden, enkelte ganger også om 
natten. Det kan gå ut over det sosiale 
livet med å være aktiv i døveforeningen 
og døveidrettens styre og stell.
Geir Åge har tidligere vært en av verdens 

beste døve pistolskyttere. Han har mar-
kert seg både på friidrettsbanen, fotball-
banen og i vinteridrettene. Ja, da han er 
bror til nyvalgt forbundsleder Hedvig 
Sinnes og mamma er Dagmar Sinnes. Nå 
konkurrerer ikke Døves Tidsskrift med 
«Se og Hør», så vi skriver ikke mer om 
familie og slett ikke noe om kjæreste.
- Med dagens teknologi: E-post, sms og 
tolketjeneste er det ikke noe i veien for 
at døve kan arbeide som bønder. Det er 
kjærligheten til yrket som er viktigst og 
for meg, kjærligheten til dyrene. Arbeidet 
mitt er fritt og spennende, jeg har aldri 
to dager som er like, derfor trives jeg så 
godt som gårdsarbeider, avslutter Geir 
Åge Sinnes.
(x) En kvige er en ku som er eldre enn ett 
år, og som ikke har kalvet ennå. Dermed 
er ikke juret utviklet og kvigen gir ikke 
melk. De $este kyr kalver når de er 2 år 
og i ukene før kalvingen utvikler juret 
seg.

På godværsdager er det godt å være både kyr og bonde.
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nalt tegnspråk» - og samtidig skrivetolket 
til engelsk og fransk. Grupper som spiller 
på sitt eget tegnspråk på internasjonale 
festivaler bør bruke samme mulighet til å 
tekste sine replikker. Mens Østens sønner 
og døtre spiller leser vi i programbladet 
at Japan "kk sin første døveskole i 1885 
og at det ved starten ble brukt 50 tegn i 
undervisningen. 

«Frøken Julie» til terningkast 6
Med 41 deltakende land, 30 teaterfores-
tillinger, 30 "lmer, foto-,skulptur- og 
maleriutstillinger, gateteater, $ere danse- 
og musikkgrupper var det helt umulig 
for oss å rekke over alt. Vi konsentrerte 
oss om teaterforestillingene, men selv 
der "kk vi ikke sett alt. Dessverre gikk 
vi glipp av en japansk standup-artist som 
høstet lovord fra mange nordmenn på 
festivalen. Vi vil anslå at det var ca. 50 
nordmenn til stede i Reims, og så nevner 
vi at 160 barn deltok i det spesielle pro-
grammet som arrangørene hadde for de.

Vi har rangert det vi mener var de tre 
beste forestillingene under festivalen. 
På førsteplass har vi Tyst Teater sin 
fantastiske forestilling «Frøken Julie» av 
August Strindberg. Vi ville ikke trodd 
det var mulig å uttrykke så mange replik-
ker, stemninger og følelser uten bruk 
av språk. Når tegnspråk brukes er det 
poesi så vakkert at det griper en både i 
hode og hjerte. Hvordan er det mulig å 
lage en forestilling så visuell og tydelig? 
Det er en forestilling for alle som liker 
teater og for alle som diskuterer hvordan 

John Smith har publikum i sin hule hånd.

Festivalen har mange utstillere og med 3.500 besøkende var det hele tiden fullt hus.

Reims, festivalbyen for døve
helge.herland@doveforbundet.no

I 10 år har vi hørt om kultur-
festivalen i Reims, Frankrike, 
som samler døve kunstnere fra 
hele verden og et stadig større 
publikum. I år feiret festivalen 
10 års jubileum. «Festival Clin 
d`Oeil» er det o#sielle navnet 
og vi var nysgjerrige første-
gangspublikummere helgen 
5. – 7. juli. Men det var $ere 
tilskuere enn oss….

Så mange som 3.500 (ny rekord) ville se 
internasjonal teater, dans, "lm og utstil-
linger. En time før åpningen av festivalen 
var køen for å registrere seg så lang – og 
bevegelsen i køen så liten – at vi mest 
hadde lyst til å gi opp hele festivalen. 
Teater Manus sjef Mira Zuckermann 
ble redningen. Hun loset oss forbi alle 
sperringer og vakter og vips i løpet av 
fem minutter var vi akkurat på plass i 
de behagelige stolene i kultursalen da 
åpningstalene tok til.

Japansk tegnspråk og kultur
Japan var festivalens gjesteland, men 
Teater Manu og forestillingen «Jack og 
bønnestengelen» var festivalens vin-
ner.  Tidligere gjesteland har vært USA, 

Russland og Australia, men nå var det 
altså japanerne som skulle frontes. Det 
gjorde de like etter åpningen med å 
spille en forestilling med forskjellige 
historier fra typisk japansk kultur. Det 
skjedde på japansk tegnspråk, ojojoj, vi 
skjønte ingenting – men hø$ige som vi 
er satt vi tålmodig i 45 minutter og så på 
japanske skuespillere, kledd i sitt lands 
nasjonaldrakter subbende i «sakte "lm» 
over scenen, bukkende og gestikulerende, 
mens halvparten av publikum reiste seg 
og forlot salen. I programmet leser vi at 
europeere vet lite om kulturen i Japan. Vi 
vet ikke mer etter å ha sett forestillingen. 
Den burde så absolutt vært tekstet på 
engelsk. Ved åpningsseremonien ble alt 
tolket til fransk tegnspråk og «internasjo-
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tegnspråkteatre kan utvikle et best mulig 
scenespråk. Tyst Teaters forestilling var 
verdt hele turen til Reims alene, tusen 
takk Sverige!

John Smith sitt show tar andreplassen. 
Den engelske artisten er en stor Norges-
venn. Han giftet seg i Bergen Døvekirke 
i august. Han har en fabelaktig evne til å 
kommunisere med publikum. Dessuten 
tar han mange av døvekulturens særheter 
på kornet, full av selvironi formidler han 
historier alle døve kan kjenne seg igjen i 
og le av, og det er bra. En klok mann har 
sagt: «Den som ler av seg selv, ler ikke 
forgjeves.» John Smith får man oppleve 
ved Døves Kulturdager i Trondheim i år. 
Pass på at du ikke ler deg i hjel.

På tredjeplass har vi plassert to franske 
kvinner, Louise og Marcelle. To hjerte-
gode enker som lever sammen etter at 
de begge har mistet ektefellene. Vi ser 
hvordan de sliter på hverandre, utfordrer 
hverandre og harselerer med hverandre – 
men hele tiden er de bundet sammen i en 
hjertevarme som tydeliggjør hvor viktig 
de to kvinnene er for hverandres liv. De 
spiller på et elegant tegnspråk som forstås 
over alle landegrenser.

Ellers var det danseforestillinger som 
nesten tok pusten fra oss, men med mye 
musikk – og da føler vi det litt slik at 
vi får jordbær og det er godt det, men 
de som hører får både jordbær, $øte og 
sukker – men kanskje vi hører til siste 
generasjon stokk-døve og da får vi unne 
andre både musikk, jordbær, $øte og 
sukker. Flere andre grupper spilte på sitt 
nasjonale tegnspråk, for eksempel Hellas, 
i en forestilling som ble helt gresk for oss. 

Teater Manu høstet stående applaus etter sin forestilling «Jack og bønnestengelen»,

Ledelsen på Teater Manu fikk mye ros i Reims, fra venstre teatersjef Mira Zuckermann, admi-
nistrasjonsleder Mathis J. Gran og styreleder Grethe Henden.

Eller $ere av de amerikanske standupar-
tistene som bruker mye ASL (amerikansk 
tegnspråk) til et internasjonalt publikum. 
Det er arrogant, vi er fremdeles mange 
som ikke kan ASL og som begeistres over 
gode internasjonale tegn.

Norgesreklame
Vi har ikke glemt Teater Manus forestil-
ling «Jack og bønnestengelen». Den ble 
vist "re ganger med fulle hus, altså "re 
ganger med 800 publikummere i salen 
til stormende jubel. Likevel var det $ere 
hundre sku*ete tilskuere som ikke "kk 
sett forestillingen. Personalet både fra 
den norske, amerikanske og japanske 
ambassaden tok turen fra Paris til Reims 
for å se forestillingen. En tur på 25 mil, 
men som lyntoget brukte 50 minutter på, 
toppfarten var på 320 km i timen – tenk 

om vi hadde den samme forbindelsen 
mellom Oslo og Ål.

Vi satt ved siden av representanter fra 
Frankrikes Døveforbund under visningen 
av «Jack og Bønnestengelen» og de var i 
gledesrus over hva skuespillerne og anima-
sjonen i kulissene klarte å få til i fellesskap. 
«Fantastic», gjentok våre franske kolleger og 
klappet til oss gjentatte ganger under fore-
stillingen som om det var vi og ikke Mira 
Zuckermann som var regissør. Hun måtte 
svare på tusen spørsmål fra andre teater-
grupper, publikum og presse over hvordan 
det var mulig å få til en slik forestilling. 
Teater Manu viste også forestillingen 
«Hamlet exit» og "kk med det vist at det er 
stor spennvidde i tilbudet fra teatret.     

Reims er en koselig by, det virket som 
sentrum var stengt for vanlig biltra"kk, 
vi kunne spasere i fred og ro og nyte 
mat på en av de mange uterestaurantene 
som bredte seg utover gatene. Byen lig-
ger i distriktet som heter Champagne, 
da er det naturlig å smake på de lystige 
dråpene. Hver kveld klokken 23 er det 
en fantastisk lyssetting av byens stolt-
het, Katedralen Nortre-Dame, der vi i 
en halvtime fulgte med på animasjon på 
kirkeveggen av byens og kirkens historie. 
Det er utrolig hva de har fått til. Kirken 
ble bygget på 1300-tallet og alle de fran-
ske kongene er kronet der. Om to år er 
det ny festival og vi anbefaler så gjerne 
nordmenn å dra dit, men da forventer vi 
at arrangørene har et opplegg som gjør 
at de kan betjene alle tilreisende uten at 
man skal så i endeløse køer for registre-
ring, kjøp av mat, transport til kvelds-
underholdning osv.  
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Den gode attesten gir Kristine Wathne til 
Agnes Stue$aten, som var turfører for en 
gjeng med døve venner til Galdhøpiggen. 
- Jeg inviterte med fem døve venner til 
hytta mi i Skjåk i sommerferien for å gå 
noen 'ellturer. Det var Guttorm Edman 
Jørgensen, Kristine Wathne, Michael 
Haukeland, Juliane R. Næss, Katrine 
Gjermundrød, Christine Dahl og hun-
den til Kristine og Michael, Laisa, fortel-
ler Agnes Stue$aten. Hun forteller videre:

- Den 22. juli ville alle til Norges og 
Nord-Europa høyeste 'ell, Galdhøpiggen 
2469 m.o.h. Værmeldingen for dagen 
var veldig lovende og vi besluttet derfor 
å starte sent, for på en "n dag kan det 
være så mange som 500 turister på top-
pen. Dermed ble det kveldstur for oss, 
noe som er litt uvanlig egentlig, men det 
visste seg å være et smart trekk for da 
slapp vi alle turistene som gikk guidet tur 
tidligere på dagen.

Vennegjengen kjørte opp til Juvasshytta 
på ca. 1850 moh., og startet derfra litt før 
klokken 15.30. Fra Juvasshytta kunne de 
se toppen av Galdhøpiggen – Norges tak. 
Himmelen var knallblå, det var nesten 
vindstille og alle gikk i shorts og t-skjorte 
fra Juvasshytta. De begynte med å gå i ur 
opp til isbreen som heter Styggebreen. 

- Vi møtte maaaange turister som gikk 
motsatt veg tilbake til Juvasshytta, og 
vi var litt glade for at vi slapp å møte de 
oppe på toppen! Da vi kom til isbreen 
tok vi oss noe mat før vi satte på oss seler 
og festet alle i bretauet. Hunden, som 
selvfølgelig også måtte være med til top-
pen, hadde på seg hundesele og bånd så 
hun var sikret hun også. 

Agnes forteller at hun tok et 'ellsports-
kurs for to år siden, og hun har vært med 
på $ere breturer, så hun kunne lede folk 
trygt over isbreen. 
- Det var veldig greit, for vi sparte $ere 
tusen kroner på å ha eget taulag. Kanskje 
var det første gang det var et rent døve-
taulag med bare tegnspråkbrukere og en 
døv leder, spør Agnes og svarer selv:
- Det var veldig "nt at alle sammen 
kunne tegnspråk slik at vi lett kunne 
kommunisere med hverandre når vi ville 
si noe mens vi gikk over isbreen. Jeg 
syntes også det var veldig "nt å få bruke 
kunnskapen jeg har til dette. 
Turen over isbreen gikk "nt, men noen 
steder var det ca. 15 cm dyp, våt sørpe.  
En i gruppen glemte igjen 'ellsko 
hjemme og måtte gå i joggesko. Vedkom-
mende ble gjennomvåt på beina, men 
heldigvis var det ikke noe problem da 
det var så varmt ute. Det var også noen 

sprekker i isen, men de var ikke mer enn 
50 cm brede så alle kom seg lett over, 
også den "rebeinte vennen Laisa.

- Da vi kom oss over isbreen og var oppe 
på eggen mot toppen, tok vi av oss tau og 
seler. Deretter var det mange store steiner 
som vi måtte klyve lett over på stien. Nå 
begynte vi å merke at luften ble tynnere 
og vi ble fortere andpustne og slitne. Men 
alle var fortsatt like ivrige på å komme 
seg til opp. Og sakte men sikkert nærmet 
vi oss. 

- Etter ca. tre og et halvt time nådde vi 
endelig toppen. Da var klokken 19, og 
vi var helt alene, unntatt en mann som 
overnatter i hytta på toppen for å jobbe 
i kiosken der om dagen. Kiosken var 
fortsatt åpen da vi kom slik at de som 
ville kunne kjøpe litt ekstra godt der. 
Været var fortsatt på vår side. Knapt en 
sky eller et vindpust var å se og føle, og 
de $este av oss gikk ennå i shorts. Jeg har 
vært på mange 2000-meterstopper og det 
er sjeldent man opplever så gode forhold. 
I tillegg til at vi var kjempeheldige med 
været, hadde vi ingen andre turister 
rundt oss på toppen og "kk nyte utsikten 
for oss selv, noe som var fantastisk. Men 
stakkars Laisa var så sliten at hun sovnet 
på toppen mens vi andre var opptatt av å 

Vennegjeng på Norges tak
Av Agnes Stue$aten

- Det er så fantastisk og trygt å ha en leder som kan tegnspråk, slik at vi får med oss all viktig 
informasjon. Vi kunne i tillegg spørre Agnes direkte uten å måtte si det via tolk. Agnes er en 
$ott leder. 

Fra venstre: Michael Haukeland, Juliane R. Næss, Katrine Gjermundrød, Guttorm E. Jørgensen, Agnes Stueflaten, Kristine Wathne og Christine Dahl 
på toppen av Galdhøpiggen.
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ta bilder. Heldigvis var hun ivrig på å gå 
ned igjen.

Gruppen gikk samme vei ned og ved 
isbreen var det på med sele og tau igjen. 
De var ikke nede ved Juvasshytta før 
klokken 22.30. Alle var bra trøtte og 
slitne, så de sov kjempegodt den nat-
ten. Alle var veldig fornøyde med turen 
og enige om at det hadde vært en $ott 
opplevelse.

- Vanligvis tar det seks timer tur-retur 
Galdhøpiggen, men siden vi alle var døve 
og brukte tegnspråk, så brukte vi et par 

På vei ned fra Galdhøpiggen, sikret i tau.

Utslitt Laisa på toppen av Galdhøpiggen.

Fra venstre: Galdhøpiggen og Styggbreen i bakgrunnen da gruppen var på vei ned.

timer ekstra fordi vi pratet så mye på 
veien. Det er ikke lett å snakke tegnspråk 
og se på hverandre samtidig som man går 
i ujevnt terreng, over alle steinene. Av og 
til ble vi stående og prate til vi kunne gå 
videre igjen, så da vet vi til neste gang at 
døve trenger litt ekstra tid på slike turer 
på grunn av kommunikasjonen. Men det 
viktigste var at alle koste seg, avslutter 
Agnes Stue$aten.
- Agnes var veldig nøye med sikkerheten. 
Hun dobbeltsjekket alt før vi skulle gå og 
sånn. Det er veldig bra synes jeg, skryter 
Christine Dahl.
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Tidligere var «alt» i Vestfold lokalisert 
til Sem skole, både Aulerød førskole 
for hørselshemmede, barneskolen og 
ungdomsskolen. Slik er det ikke lenger. 
De minste barna er fortsatt i barnehagen. 
Men barnehagen er nå lagt direkte under 
Tønsberg kommune. Elevene på 1. – 7. 
trinn er fortsatt på Sem skole, mens 
elevene på 8. – 10. trinn er overført til 
en annen kommunal skole på den andre 
siden av byen.

- Barn- og ungdom er fordelt på ulike 
skoler og fagmiljøene er splittet. Det er 
dumt for barna og uheldig for ansatte, 
for kompetansen i tegnspråk blir svekket. 
Aulerød var under Sem skole, nå er de 
lagt direkte under kommunen sammen 
med to andre kommunale barnehager. 
Opptak til plass i barnehagen er åpen 
for alle, også hørende. Det virker som 
om all fokus er på hørselsteknisk utstyr, 
elevene har coclea implantat (CI) og skal 
være mest mulig «normale» - tegnspråk 
skal bare brukes i nødsfall. Rådgivnin-
gen til foreldre fra PPT og Statped er for 
tilfeldig.
- Hva er feil i rådgivningen fra Statped?
- Statped gjemmer seg bak at det er 
foreldrene som velger språk og skole, de 
legger ord i munnen på foreldrene. Det 
er et paradoks at tegnspråkopplærings-
pakken «Se mitt språk» i Statped-regi er 
en suksess, mens Statpeds holdning til 
tegnspråk endres så snart barna kommer 
i skolealder. 

Anbefaler Myrene skole
Bjørn Stensvoll mener at han ikke lenger 
kan anbefale Sem skole for foreldrene, i 
stedet peker han på hørselsklassene ved 
Myrene skole i Porsgrunn. Den ligger 
i nabofylket Telemark. Der tre*er vi 

avdelingsleder Eva Ohna. Hun er utdan-
net audiopedagog, tegnspråktolk og som 
datter av døve foreldre vet hun hvordan 
det er å vokse opp med tospråkligheten 
tegnspråk og norsk. 
- Hørselsklassene ved Myrene skole er et 
tilbud som går tilbake til 1974. I 2006 
$yttet vi inn i topp moderne lokaler der 
vi kan gi tilbud til elever fra hele Tele-
mark med alle typer hørselstap. Det kan 
være hørselshemmede barn med høreap-
parat og døve barn med og uten CI. 
Vi har et stabilt og godt utdannet 
personale med 10 lærere hvorav 6 er 
audiopedagoger. Vi har også dyktige døve 
medarbeidere.
- I år har vi 12 elever fra 1. til 10 trinn 
fra kommunene Larvik, Sande'ord, 
 Kragerø, Bamble, Skien og Porsgrunn.
- Dere bruker tegnspråk i undervisnin-
gen?
- Vi møter ofte det problemet at forel-
drene har fått råd av Statped om at det 
skal satses på talespråk. Senere kan de 
begynne med tegnspråk om dette ikke 
fungerer. Vi ønsker at tegnspråkopplæ-
ringen skal gå parallelt med talestimule-
ringen. Det støtter opp om norskfaget og 
artikulasjonstreningen. Vi ser at mange 
foreldre snur til tegnspråk i løpet av 
skoletiden.

Skoler 

til barnas beste

Eva Ohna er leder for hørselsklassen ved My-
rene skole i Porgrunn.

Bildet: Eva Ohna i prat med Bjørn Stensvoll som er styremedlem i NDF.

- Jeg er bekymret for hørselshemmede skolebarn i Vestfold. Tidligere var vi stolte av Sem skole 
i Tønsberg, som samlet elever fra nabokommuner i fylket. Sem skole var vertsskole for hørsels-
hemmede elever fra de kommunene også, nå vil kommunene ta det selv – de mener det er for 
dyrt å betale for skoleplass til andre kommuner. Læringsmiljøet på Sem er rasert, sier Bjørn 
Stensvoll, styremedlem i NDF.
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- Hvorfor snur de?
- De får tillit til oss. Da lytter de også på 
våre råd. Et av våre argumenter for å lære 
tegnspråk er at barna blir ungdommer og 
voksne, da må de kanskje bruke tegn-
språktolk i høyere utdanning og på større 
møter. De $este foreldre forstår det. 
Frykten for tegnspråk er ubegrunnet. 
Jeg har lyst til å nevne et eksempel. En 
døv elev med CI, gikk på 8.trinn i 'or 
og fulgte fagplanene med tegnspråk 
som første språk. Vedkommende hadde 
norsktimene i en hørende klasse med 20 
elever. Audiopedagog og norsklærer la til 
rette for tilpasset undervisning, og denne 
eleven skåret i toppsjiktet på norskprøver 
og oppgaveløsninger. Ellers er det viktig 
for oss at alle elevene lærer tegn slik at 
alle i hørselklassene kan snakke med 
hverandre.

Taxiutgifter dyrt for kommu-
nene
Ohna forteller at undervisningen i 
hørselsklassene er tilrettelagt den enkelte 
elevs behov. Det kan være enetimer, i 
mindre grupper sammen med andre 
hørselshemmede – eller i mindre grupper 
sammen med hørende elever. 

- I noen fag er våre elever sammen med 
hørende elever, for eksempel i gym-
nastikk, kunsthåndverk, matlagning – 
altså i typisk praktiske fag. Så kan vi ha 
omvendt inkludering i teoretiske fag som 
matematikk og norsk, da kan vi hente 
"re elever fra en hørende klasse. De blir 
glade for å få delta i en mindre klasse, 
smiler Ohna.

Hun forteller at undervisningen kan skje 
på norsk tegnspråk, med tegn som støtte 

til hørselsrest og munnavlesning og at de 
selvsagt har taletrening. Elevene fortset-
ter gjerne på de Sande'ord videregående 
skole, Briskeby videregående skole eller 
andre videregåendeskoler med tegnspråk-
tolk. Avdelingslederen ser det samme 
problemet som Bjørn Stensvoll når det 
gjelder kommunenes vilje til å betale for 
skoleplass.
- Kommunene er som regel villige til 
å betale for selve skoleplassen, men så 
kommer det ofte taxiutgifter i tillegg. 
Det kan bli dyrt for en kommune å 
betale for transport i mange år. Det kan 
bli utgiftsposten som stopper kommuner 
fra å sende elever til et slikt interkom-
munalt tilbud som Myrene skole har for 
hørselshemmede, avslutter avdelingsleder 
Eva Ohna. 

Etter vårt besøk kan vi skrive under på 
at Nye Myrene skole er en lys og trivelig 
skolebygning. For de hørselshemmede 
elevene er det lagt til rette med lys, 
akustikk, avstemte farger, visuell kontakt, 
grupperom med musikkrom som har 
vibrerende gulv, tegnspråklab og lyttetre-
nings- og artikulasjonsrom. 

Hva med Vestfold?
- Jeg kjenner til $ere elever fra Vestfold 
som gjerne vil bli elever ved Myrene 
skole, men kommunene vil ikke be-
tale for skoleplass der. Dermed blir de 
utestengt fra et tegnspråklig miljø, noe 
som er stikk i strid med hva kunnskaps-
minister Kristin Halvorsen sier. Hun 
vedtok å nedlegge den statlige døveskolen 
i Holmestrand og lovpriste det interkom-
munale skolesamarbeidet, men i praksis 
er det nå kommuneøkonomien og kom-
munes evne og vilje til å forstå hørsels-
hemmede barns læringssituasjon som 
avgjør om de skal få en god skolegang, 
fremholder Bjørn Stensvoll.
- Det må etableres et større tegnspråkmil-
jø for de hørselshemmede barna i Vest-
fold, gjerne i samarbeid med Telemark 
fylke og kommunene der. Da peker My-
rene skole sine hørselsklasser seg ut som 
et godt tilbud. Jeg er svært bekymret for 
den sosiale situasjonen for barn med CI, 
spesielt når de kommer opp i ungdoms-
skolealder, påpeker NDFs styremedlem 
Bjørn Stensvoll som selv bor i Tønsberg 
kommune og har førstehåndskjennskap 
til skolesituasjonen for hørselshemmede 
barn i Vestfold.

helge.herland@doveforbundet.no

Nye Myrene skole ble åpnet i 2006 og er en flott skolebygning

Bjørn Stensvoll ønsker at alle elever fra Vestfold og Telemark skal samles på Myrene skole.
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Medieklagenemnda er et underorgan av Medietilsynet som er 
et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover 
og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartemen-
tet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene 
om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

TV-kanaler som bryter vedtektene i Kringkastingsloven kan 
ilegges advarsel eller bøter. Det knytter seg derfor stor spenning 
til avgjørelsen i Medieklagenemnda.

Mange døve og hørselshemmede har rast over at TV2 ikke har 
tekstet sine valgsendinger. Misnøyen vil nok anta enda større 
dimensjoner når vinterlekene fra Russland skal sendes på TV2 i 
februar, altså om bare fem måneder, uten at TV2 har planer om 
teksting.

TV2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy har i brev til 
NDF prøvd å forklare hvorfor TV2 ikke kan direktetekste 
programmer. Han sier blant annet: Det "nnes ikke god nok 
teknologi i dag, direkteteksting vil føre til mange pinlige mis-
forståelser fordi teksten blir feil. Dessuten hevder han at for å få 
til direkteteksting må det opprettes 25 nye årsverk til en kost-
nad av 20 millioner kroner. Han "nner det også på sin plass å 
opplyse at TV2 har brukt akademikere til å regne ut dette.

Direkteteksting i NRK
Døves Tidsskrift vet at NRK bruker en heltidsansatt leder og 
14 frilansere til sin direkteteksting. NRK tekster ikke bare på 
kveldstid. Alle nyheter og debatter blir tekstet, stadig $ere sen-
dinger fra store idrettsmesterskap blir tekstet – og kvaliteten på 
tekstingen er blitt bedre og bedre. Simultan direkteteksting kan 
aldri bli 100 prosent perfekt, for det snakkes mye fortere enn 
det skrives – og vi skal ha tid til å lese det som tekstes. 
Men dette er den teknologien som "nnes i dag og døve og 
hørselshemmede gleder seg over å være en del av fellesskapet 
ved NRKs sendinger og føler seg tråkket på av TV2s holdning 
til samme sak. 

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen i NDF sier i en 
 kommentar:
- TV2 har ikke forstått at vi i første omgang snakker om å få 
tekstet programmene mellom klokken 18 og 23. Til dette vil de 
komme langt med 4 til 6 nye årsverk. TV2 tar heller ikke tatt 

inn over seg at NRK daglig driver med direkteteksting, det er 
derfor fullt teknisk og praktisk mulig. De sier at de vil vente på 
teknologien som oversetter tale til tekst, og den kommer nok, 
men ikke de første årene. Og så er det sku*ende at TV2 lederne 
ikke ser poenget i at de kan få mange $ere seere om de gir døve 
og hørselshemmede teksteservice.

Har TV2 dårlig økonomi? Vil de ikke klare 
en utgiftsøkning med 6 årsverk?
På TV2s nettsider leser vi følgende om den økonomiske 
 situasjonen:
- «2011 ble tidenes resultat for TV2, resultat før skatt var på 490 
millioner kroner, driftsresultatet ble et rent overskudd på 407 
millioner kroner. Dette er det beste økonomiske resultat i TV2s 
historie». Sjefredaktør og administrerende redaktør i TV2 Alf 
Hildrum sier i en uttalelse på de samme nettsidene:
«Hovedforklaringen på det gode resultatet er vår satsning på godt 
og unik innhold på !ere kanaler og plattformer».

Mediehuset TV 2 oppnådde i 2011 en omsetning på 3,2 mil-
liarder kroner i 2011. Det er en vekst på 493 millioner fra 2010. 
Det er ingen grunn til å tro at 2012 og 2013 blir dårligere år.
 
«Vi er et mer og mer lønnsomt mediehus», sier økonomidirektør 
Mariea Borch Helsengreen i TV2.

Etter disse tallene mister kommunikasjonsdirektør Rune 
Indrøy all troverdighet. Det er ikke penger det står på i TV2-
konsernet, men viljen til å inkludere døve og hørselshemmede i 
sendingene. Det er et paradoks: Mange av TV2 programmene 
setter journalistisk søkelys på samfunnsmessige urettferdigheter 
mot enkeltpersoner eller grupper, mens TV2 selv ikke evner 
å se den urettferdigheten de daglig utsetter $ere hundretusen 
potensielle seere for.

- Vi regner med at Medieklagenemnda gir oss medhold og tvin-
ger TV2 til å begynne med direkteteksting. Hvis det motsatte 
skjer, vil NDF anke saken til Kulturdepartementet og Stortin-
get. Vi vil fortsatt hevde at TV2 bryter Kringkastingsloven, 
men også EØS-direktivet om teksting og FN-konvensjonen om 
«Mennesker med nedsatt funksjonsevne» og deres rettigheter 
på tilgang til informasjon og kultur, påpeker Bjørn. A. Kristi-
ansen.

Kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy under 
demonstrasjonen mot TV2 for et år siden. Da 
lovet han å ta døve og hørselshemmedes krav på 
alvor, det har han ikke gjort.

Blir TV2 dømt ?
Flere organisasjoner har anmeldt TV2 
til Medieklagenemnda for brudd på 
 Kringkastingslovens § 2-19 som tyde-
lig sier at norske tv-kanaler med større 
seeroppslutning enn 5 prosent (mer enn 
250.000 seere) skal tekste sine program-
mer mellom klokken 18 og klokken 23 
dersom det er teknisk og praktisk mulig.
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- Jeg har gjort dette fordi jeg liker Venstres tydelige 

verdsetting av språklig mangfold, sier Peterson.

- Jeg er kjempetakknemlig for innsatsen. For oss er dette 

et lite bidrag for at tegnspråk blir mer hverdagslig, sier 
Venstres leder Trine Skei Grande.

At det nettopp er Venstre som er først ute med dette utmer-
kete tiltaket er ingen tilfeldighet. Trolig er Skei Grande den av 
 dagens Stortingspolitikere som har mest kunnskap om tegn-
språk og døves situasjon i samfunnet. Hun var saksordfører for 
Stortingsmeldingen om «Språk og mening» som går inn for 
en ny norsk språklov, som blant annet inkluderer tegnspråk. 
Kulturdepartementet har lenge jobbet med lovteksten til Språk-
loven. Trolig blir den vedtatt av Stortinget i høst Vi skriver «tro-
lig», for når det gjelder arbeid i departementene Tar Ting Tid. 

 - Vi er glad for det språklige mangfoldet vi har i Norge. 
Venstre har jobbet aktivt for at norsk tegnspråk nå er ett av de 
o#sielle norske språk. I forbindelse med behandlingen av den 
såkalte språkmeldingen – ble tegnspråk anerkjent som o#sielt 
språk, og det ble igangsatt et arbeid med en ny, allmenn språk-
lov, informerer Skei Grande.

Talskvinne for tegnspråk
I forskjellige debatter i Stortinget har Trine Skei Grande vært 
en god talskvinne for tegnspråk. Vi nevner noen sitater av 
henne fra Stortingets talerstol:

«Den nye statusen til tegnspråk medfører et stort behov for 
utdanning, forskning og faglig utvikling med hensyn til tegn-
språk og tolking. Dette er faktisk helt avgjørende for utviklin-
gen av tegnspråk som o#sielt språk.»

«Tall fra Tolkeutredningen 2008 viser at det er ca. 50 000 
tolkeoppdrag som bestilles via NAV hvert år, mens ca. 7 500 av 
disse ikke dekkes. Etter det jeg vet er det også mange døve som 
lar være å bestille tolker fordi de vet at de ikke får. Det er ikke 
akseptabelt». 
«På papiret har man rett til tolk til jobb og studier, men det 
forblir bare på papiret for svært mange. Mangel på tolker er rett 
og slett et hinder for en stor gruppe menneskers samfunnsdel-
takelse».

«I tillegg er jeg bekymret for hva som skjer med faget tegnspråk. 
Etter hva jeg forstår er det ingen universiteter eller høyskoler 
som har spesielt ansvar for, eller fått midler til, forskning og 
utvikling knyttet til norsk tegnspråk. Det er viktig at man 
plasserer ansvaret for dette et sted, for eksempel ved en av våre 
høyere utdanningsinstitusjoner». 

«Når tegnspråk er et o#sielt språk i Norge er det naturlig at vi i 
større grad også legger til rette for forskning på dette området».

Når det leses er valget over og ingen kan beskylde Døves Tids-
skrift for å fronte Venstre foran andre partier, men det må være 
lov å håpe at Trine Skei Grande fortsatt blir å "nne på Stortin-
get.
NDF er selvsagt svært begeistret for at Venstre tar tegnspråk på 
alvor. Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen sier i en kommen-
tar:
- Trine Skei Grande har alltid vært en god medspiller for oss. 
Hun har stilt opp på møter og seminarer med NDF $ere ganger 
og er alltid positiv til våre henvendelser. Hun er lyttende og 
ydmyk, der andre politikere, med noen få unntak, kan leke 
bedre-vitere. Vi håper Venstre med sitt utspill om tegnspråk på 
nettsidene kan være et forbilde for de andre politiske partiene.  
Venstre først ute igjen? Ja, det henspeiler på at Venstre er lan-
dets eldste politiske parti. Det ble stiftet i 1884. Til sammenlik-
ning: Vår eldste døveforening, Oslo Døveforening, ble stiftet i 
1878.

På bildet ser vi generalsekretæren sammen med en annen 
Venstrepolitiker, Abid Q. Raja, under informasjonsdagen for 
frivillige organisasjoner 28. august.

Venstre først ute igjen!
helge.herland@doveforbundet.no

Venstre har som det første politiske 
partiet lagt ut sine viktigste saker på 
sin hjemmeside på norsk tegnspråk.  

Det er Paal Richard Peterson som har 
påtatt seg denne viktige jobben for 
Venstre.
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Verden rundt

Kvinne til topps i Sverige
Hanna Sejlitz ble i juni valgt til 
Sveriges Dövas Riksforbunds (SDR) 
første kvinnelige forbundsleder. Hun 
er 40 år og bor i Stockholm. Da 
kongressen i vårt naboland valgte 
forbundsleder var de opptatt av at 
den nye lederen og det nye styret 
skulle være nye folk med nye tanker 
for fremtiden.
Sejlitz har de siste årene arbeidet som 
konsulent i Hörselskadades Riksfor-
bund (HRF) med spesielt ansvar for spørsmål knyttet til skole 

naøyene, en liten vulkansk øygruppe utenfor sørkysten. Bare 
største øya Heimaøy er bebodd. I 1973 var det vulkanutbrudd 
på øya, som varte i halvt år og la hus og veier under lavamas-
sene. Ingen trodde at det noen gang ville bli mulig å dyrke 
grønnsaker på øya, men det har innbyggerne klart å motbevise! 
Et annet sted som ble besøk var Seljalandsfoss, med et fall på 
60 meter og der det gikk an å gå på baksiden av fossen. Høy-
depunktet var likevel Den blå lagune med spaopplevelser man 
ikke får noen andre steder, og temperaturen i vannet mer enn 
30 grader. En turkisblå dampende innsjø, med hvite strandkan-
ter, sorte klipper og svoveldamp som stiger opp fra vannet fra 
alle kanter. Ikke rart at over halvparten av deltakerne hoppet 

uti vannet til stor nytelse,
En butikkrunde i Reykjavik ble det også tid 
til. Der besøkte deltakerne også de splitter nye 
lokalene til døveforeningen. Midt i sentrum, 
i en større bygning, har døveforening kjøpt 
kontant (!) 500 kvadratmeter foreningslokaler 
med mange rom. Selv om de var midt i oppus-
singen ble det tryllet fram ka*e og va$er til de 
nordiske gjestene.
I 2015 er det NDFs tur til å være vertskap 
for leirene som arrangeres hvert annet år. På 
avslutningskvelden presenterte derfor Toralf 
Ringsø de norske planene om en nordisk leir 
på Hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. Han 
viste bilder av båt og den fantastiske naturen. 
Der og da var det nok mange av deltakerne 
som bestemte seg for at de blir med også om 
to år!

Kjempevær på Island
Den nordiske seniorleiren på Island var heldige med sommer-
været. Over 90 deltakere var samlet i en uke på Sagaøya, og fra 
Norge deltok 22 sammen med to tolker. Hovedkvarteret for 
leiren var i Reykjavik, men det var mange "ne ut$ukter. Island 
er et spesielt og spennende land med sin særegne natur. 
Seniorene besøkte blant annet Laugarvatn, en innsjø sørvest på 
Island. Der valgte mange å ta et bad i bassenget ved sjøen med 
behagelig temperatur. Gullfossen er en annen attraksjon med 
en høyde på 32 meter, fordelt på to kraftfulle vannfall er det et 
av verdens naturundere. Geysir er en naturlig varm kilde som 
med jevne mellomrom har utbrudd. Da kastes varmt vann og 
damp høyt opp i luften. Det var dagstur med båt til Vestman-

og tolking. Hun slutter sitt arbeid i HRF og blir forbundsleder 
i SDR på full tid. Idrettsinteresserte kjenner kanskje Hanna 
Sejlits fra det svenske døvelandslaget i basket som vant gull i 
Dea$ympics i Taipei i 2009. Hun har det altså både i hode, 
armer og bein.
Forrige forbundsleder Ragnar Veer trakk seg plutselig fra vervet 
i februar. Siden angret han seg og ville stille som motkandidat 
til Sejlitz på kongressen, men SDRs vedtekter gir ikke adgang 
til benkeforslag på kongressen – alle forslag på styremedlemmer 
må sendes valgkomiteen innen en bestemt frist.
I det nye svenske forbundsstyret er hele 6 av 9 medlemmer fra 
Stockholm. Til sammenlikning har NDFs styre bare et styre-
medlem fra Oslo. 

Nordisk kulturfestival
Neste sommer er det tid for den tradisjonelle nordiske kul-
turfestivalen. Den kan fører sine aner helt tilbake til 1907, 
da het det Nordisk kongress – nå heter det Døves Nordiske 
Kulturdager. Arrangementet går på rundgang i Norden og 
arrangeres hvert 4. år. Neste sommer er det i Åbo, Finland 
– med åpning onsdag 30. juli kl. 14 og avslutning lørdag 

2. august om kvelden. Arrangørene frister med et program 
som passer både for barn, ungdom, voksne og eldre. Stedet i 
Åbo heter Logomo, og en "nner mer informasjon om dette 
på www.logomo." Mer informasjon om selve kulturfestivalen 
"nner en på hjemmesidene til Finlands Døveforbund, www.
kl.deaf."
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Solgården 2014
I forrige Døves Tidsskrift ble det annonsert om NDFs fellestur til Solgården, i Alicante, Spania. Allerede nå har over 50 meldt seg 
på turen forteller primus motor Toralf Ringsø. Han minner om at påmeldingsfristen er 15. oktober og at prinsippet om «de som er 
først til møllen» får plass på turen. Turen er fra 29. april til 13. mai og interesserte kan ta kontakt på toralfmr@hotmail.com

Canada best i verden
Fra 2007 har det vært lovpå-
lagt i Canada at alle landets 
tv-kanaler må tekste alle sine 
sendinger. Fra 1. januar 2014 tas 
et skritt videre. Da blir det også 
lovpålagt at all annonsering på 
tv-kanalene skal tekstes. Canada blir dermed det første landet i 
verden med 100 prosent tekst på tv-sendingene.

Østerrike 100 år
Østerrikes Døveforbund 
feirer 100 års jubileum 
i år. Stiftelsesdato var 
13. august 1913. De er 
dermed en av de eldste 
frivillige organisasjo-
nene i landet. Østerisk 
tegnspråk ble tatt inn i 
landets grunnlov i 2005. 
Forbundet arbeider for 
å styrke tegnspråkets stilling på alle områder. De kjemper også 
for samfunnsmessig likestilling og økt tilgang til samfunnets 
tjenester for alle døve og hørselseshemme. President i forbun-
detv er Helene Jarmer (bilde).

Æresdoktor Liisa
Finlands Liisa Kauppinen ble i 
sommer utnevnt som æresdok-
tor ved Trinity College Dublin. 
Det er det tredje universitet 
i verden som viser henne 
denne æren. Kauppinen har 
i 30 arbeidet for døves situa-
sjon i WFD, der av mange år 
som leder. Hun var en sentral 
person da FN vedtok konvensjonen for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, en konvensjon som vil løfte alle funksjons-
hemmede i hele verden i årene fremover. Vi kan synes det går 
langsomt med å bedre døves og andres rettigheter i samfun-
net, men internasjonale konvensjoner og nasjonale lover er helt 
avgjørende for å vinne fram. Liisa Kauppinen er nå pensjonist, 
men en aktiv pensjonist som fortsatt påtar seg oppgaver til beste 
for døve i verden.

Colin Allen
president i WFD er valgt som 
nestleder i Det internasjonale 
forbundet for funksjonshem-
mede. Et forbunds som ble 
stiftet så seint som i 1999, men 
som representerer en milliard 
mennesker. Australieren Allen 
bygger dermed ut sitt kontakt-
nett gjennom en organisasjon 
som jobber tett på FN.
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Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Vi vil plukke ut de 

mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør advoka-

ten». Vi kan ikke garantere at ditt spørsmål blir tatt med eller besvart. Vi 

tar forbehold om at spørsmålet kan bli forenklet eller endret. Dersom du 

ønsker å være anonym ber vi deg skrive det i e-posten. Dersom spørsmå-

let inneholder sensitive opplysninger ber vi deg sende vanlig post til Stub-

Christiansen Advokatfirma AS, Havnegaten 7, 3080 Holmestrand.

Spør advokaten

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

GRUNNSTØNAD

1)

Som døv får jeg grunnstønad fra NAV 
som skal dekke teksttelefon. Nå bruker 
jeg ikke teksttelefon mer, men jeg bruker 
bildetelefon som kobles til Internett via 
mobiltelefon eller PC, f.eks. Skype og Face-
time. Kan jeg argumentere med at ingen 
bruker teksttelefon lengre og at mobil, 
nettbrett og PC har tatt over?

Anonym

Advokaten svarer:

Jeg er enig i at reglene trenger en 
oppdatering til dagens bruk. Men 
slik reglene er utformet i dag så vil 
utgangspunktet være at grunnstøna-
den ikke dekker Internett, nettbrett, 
mobiltelefon. Men man kan søke om 
hjelpemidler utover det grunnstønaden 
dekker. Sjekk hjelpemiddeldatabasen.
no for å finne ut hvilke produkter som 
finnes for døve/tunghørte.

2)

Jeg får dekket utgifter til batteri for høre-
apparat. Men i tillegg så har jeg jo utgifter 
til service, tilpasning, kontroller, hørsels-
tester, hørselslege, nye propper og utstyr. 
Dekker grunnstønaden dette?

Anonym

Advokaten svarer:

Etter folketrygdloven § 6-3 bokstav a) 
står det at grunnstønad kan ytes ved 
ekstrautgifter til «drift av tekniske 

hjelpemidler». Om hørselstester og 
nye propper mv anses som «drift» er 
tvilsomt. Så svaret på spørsmålet ditt 
er nok nei. Grunnstønaden dekker 
ikke dette.

ARV OG TESTAMENT

1)

Jeg lurer på om det er nødvendig å skrive 
testament. Jeg er samboer og vi har ingen 
felles barn. Jeg ønsker at samboeren min 
skal arve etter meg.

Linda

Advokaten svarer:

Som utgangspunkt så arver ikke din 
samboer etter deg. Så i ditt tilfelle må 
du skrive testament. 

Dere kan f.eks. skrive et gjensidig tes-
tament der begge sier noe om sin arv. 
Dersom samboerskapet mot formod-
ning skulle gå i oppløsning så må dere 
i så fall huske på å tilbakekalle testa-
mentet på riktig måte dersom dere 
ikke lenger ønsker at samboer skal ha 
arverett.

2)

Vi har to barn som det er veldig mange år 
i mellom. Vårt første barn ble voksen før vi 
fikk nummer to. Før vi fikk barn nummer 

to så gav vi bort en tomt til eldstemann 
slik at han kunne bygge et hus der. Men 
vi ønsker ikke å gjøre forskjell. Vi har ikke 
tomt å gi til sistemann men kan vi skrive 
noe om dette i testamentet slik at arven 
blir lik når arven skal gjøres opp?

Petter

Advokaten svarer:

Ja, det går an. Etter arveloven § 38 har 
man hjemmel til å gjøre avkortning i 
det eldstemann har fått i arveforskudd. 
Det kan være en fordel om man nev-
ner dette i et testament.

Kommentar 

fra redaktør:

René har nå avsluttet sitt enga-
sjement i NDF. I løpet av et år 
ble han imponerende dyktig i 
tegnspråk, det kan du selv se på 
nettsidene, deafnet.no – der han 
presenterer en "lm han har laget.  
Han har nå åpnet eget advo-
katkontor i Holmestrand og vi 
ønsker ham lykke til. Det var en 
stor glede å ha han som kollega. 
Han vil fortsette med å svare på 
spørsmål i Døves Tidsskrift.

Medlemmer av NDF som ønsker 
å bruke René sine advokattjenes-
ter betaler kr. 199 for førstegangs-
konsultasjon inntil én gang per 
år. Deretter er timesatsen  
kr 1 500 eks mva.
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Personalia

90 år
INGRID LARSEN, Tennevoll, blir 90 år 
6. oktober.

85 år
KARI DAMMEN, Oslo, blir 85 år 9. 
oktober.

80 år
KRISTIAN SØRENSEN, Aremark, blir 
75 år 29. september.

75 år
ÅSE REIDUN ROSENVOLD, Sauda, 
blir 75 år 18. september.
BJØRG LANGELAND, Sande, blir 75 
år 30.september.
BJØRN NILSEN, Strømmen, blir 75 år 
2. oktober.

JARLE LID, Oslo, blir 75 år 8. oktober.
JOHANNES STENSETH, Oslo, blir 75 
år 8. oktober.
HARRY JEGERSEN, Stjørdal, blir 75 år 
17. oktober.

70 år
STIG ARVE SMISETH, Hell, blir 70 år 
18. september.
BRITT LUNDAHL, Narvik, blir 70 år 
21. september.

60 år
ODDNY SNEISEN, Trondheim, blir 60 
år 21. september.
LEIF-ARNE RÅNES, Rykkinn, blir 60 
år 24. september.
UNNI ANDERSEN, Rolvsøy, blir 60 år 
26. september.
KÅRE NEERAAS, Bergen, blir 60 år 5. 
oktober.
LISE MARIE NYBERG, Oslo, blir 60 år 
7. oktober.

50 år
VIDAR R. SÆLE, fylte 50 år 2. septem-
ber.
ARILD MARCUSSEN, blir 50 år 13. 
september.
ANNE DE HAAS, Sandnes, blir 50 år 
24. september.
GEIR WEUM, Mjøndalen, blir 50 år 25. 
september
TORBJØRN HANSEN, Hobøl, blir 50 
år 28. september.
CAMILLA BØE, Bergen, blir 50 år 3. 
oktober.
MADS MORRIGGI, Tolvsrød, blir 50 
år 9. oktober. 

Linas lillesøster Tuva 
kom til verden 19. april. Hennes vitale 
mål var 3610 grAM og 50 cm lang. Stolte 
foreldre er <omas Blix og Anne Kari 
Hammer

21. juni, 8 dager over tiden kom endelig 
Isak til verden. Han var 4540 gram og 
52 cm lang. Kathrine Liseth er en stolt 
mamma. 

Christine Pedersen ble kon"rmert i døve-
kirka i Tromsø 28.april. På bildet er hun 
sammen med kateket Anne Marie Sødahl 
og døveprest Arne Lundqvist.

Andre Novikov og Svetlana Sayapina 
giftet seg 6.juni.

Kon"rmant

Bryllup

Født

BERGLJOT MARIE JOSEFINE 
 JOHANSEN døde 24. august. Hun 
var født 13. desember 1915 og var en av 
NDFs eldste medlemmer. Bergljot vokste 
opp ved Ise i Skjeberg kommune i Øst-
fold. Hun var den yngste i en søsken$okk 
på 11, hvorav 3 av brødrene var døve. 
Drammen Døveforening var hennes 
forening i 72 år. De forteller at Bergljot 
hadde et hjerte av gull, et godt menneske 
med stor sans for humor. I hennes selskap 
gikk timene fort og latteren satt løst. 
Hun giftet seg med Alfred og bosatte seg 
i Drammen. De "kk 2 barn, 5 barnebarn 
og 11 oldebarn.Vi minnes Bergljot Johan-
sen i takknemlighet og kjærlighet for det 
hun var for oss, skriver Drammen Døve-
forening blant annet i sine minneord.

Død
KARI MARIE MYRHOL, Oslo, født 
25. mars 1951, døde 25. juli.
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Fest på låven 

Flerspråklige har fordeler  
– gjennom hele livet
Blir småbarn som tilegner seg to eller $ere språk, mindre intel-
ligente enn dem som bare lærer ett? Ja, mente forskerne helt fram 
til 1965. Tvert imot viser nye studier; barna gjør det bedre på 
skolen. Forskningen på $erspråklighet er hundre år i år. Et helt 
nytt senter skal ta forskningen mange steg videre.
– Med globaliseringen har det språklige mangfoldet vokst kraf-
tig. Aldri før har så mange ulike språk og språkbrukere levd side 
om side som nå, konstaterer Elizabeth Lanza. Hun er professor 
i lingvistikk og leder det helt nye Center for Multilingualism in 
Society across the Lifespan på Universitetet i Oslo, et senter for 
fremragende forskning.  Lanza og kolleger i inn- og utland har 
satt seg som mål å framska*e ny kunnskap om de mulighetene 
og utfordringene som $erspråklighet gir – for individet, familien 
og samfunnet.
At et slikt senter etableres akkurat i Norge, synes språkprofesso-
ren, som selv vokste opp med engelsk og fransk og har norsk som 
tredjespråk, passer svært godt:  
– Vi har en lang tradisjon med $ere språk her til lands: samisk, 
kvensk, norsk tegnspråk, romfolkets romanés, de reisendes språk 
romani og jiddisk; vi har to o#sielle språk, norsk – med to 
målformer, bokmål og nynorsk, i tillegg til et nærmest uen-
delig mangfold av dialekter. Befolkningen har dessuten god 
kompetanse i engelsk og relativt liberale holdninger til språklig 
variasjon. Og landets innvandrerbefolkning vokser stadig: I den 
norske grunnskolen er det registrert over 150 ulike språk, og 
bare i Oslo-skolen mer enn 125. Alt dette gjør Norge til et ideelt 
laboratorium for språkforskning, noe det internasjonale forsker-
samfunnet også har fått øynene opp for: Senteret har inngått 
samarbeidsavtaler med forskningsinstitusjoner over nesten hele 
verden, forteller Lanza.

Døv student ble best i klassen
Marianne Elisabeth Hogstad 
klarte å oppnå toppkarakter på 
vernepleierstudiet ved Høgsko-
len i Telemark. 
 Hun oppnådde toppkarakteren 
A på bacheloroppgaven. Hogstad 
har gjennomført deltidsvarian-
ten av vernepleierstudiet, som 
går over "re år. Og av de 40 
studentene på kullet var det kun 
to som "kk toppkarakter på 
bacheloroppgaven. Hogstad var 
altså den ene.
– Hun har stått på, og samtidig 
har hun hatt ansvar for jobb og 
familie ved siden av studiet. Jeg 
er imponert, sier lærer på verne-
pleierstudiet, Fred Tore Henriksen.
– Vi er veldig stolt av henne. Det er en formidabel prestasjon. 
Også fordi vernepleierstudiet mer enn de $este andre studier er 
avhengig av relasjoner og kommunikative evner, sier instituttle-
der for sosialfag, Ramona Lorentsen.
Til Telemarksavisa sier Hogstad bl.a.:
– Jeg har lest mye. Veldig mye. Oppgaven jeg skrev handler om 
døvblinde barn; hvordan de kommuniserer. Og jeg må sende en 
stor takk til min tålmodige veileder. 
– Sensor skrøt av deg etter muntlig eksamen, sies det?
– Jada, det gikk helt greit med muntlig, via tegnspråktolk, 
smiler hun.
Hogstad har gjennomført studiet ved siden av en 75 prosent 
stilling som miljøarbeider i Andebu. I jobben har hun ansvar 
for fem funksjonshemmete med ulikt handikap. Ønsket om å 
utvikle seg til en fagperson og suget etter mer kunnskap gjorde 
at vestfoldkvinnen høsten 2009 startet på studiet i Porsgrunn. 
Hun har også mann og tre barn på 11, 18 og 20 år. Etter hvert 
som barna har blitt eldre, er det blitt lettere å kombinere jobb, 
familie og studier, sier hun.
– Men jeg må takke mannen min. Han lager middag og vasker. 
Jeg har kunnet konsentrere meg helt og fullt om studiene. Jeg 
ville ikke klart å gjennomføre utdannelsen uten ham. Men det 
har jo likevel vært slitsomme år, dette, med jobb og familie i 
tillegg til studiene. Jeg må innrømme det.
Kilde: Telemarksavisa

Berit Ø. Støyva til Trondheim
Berit Øyen Støyva (bilde) er ansatt som ny 
daglig leder i døvekirkene i Trondheim og 
Tromsø, det som heter det Norden'elske 
døvedistrikt. Hun forlater dermed Kristi-
ansand, der hun har bodd det meste av sitt 
voksne liv og tar mann og barn med på las-
set til Trondheim. Hun begynner i jobben 
1. oktober.

Foto: Lars Ravn, Telemarksavisa.

Medlemmene i Nord-Trøndelag Døveforening holdt årets som-
meravslutning på gården til Nina Hauge og Kristian Rygg på 
Frosta. De hadde regnet med solskinn og grillvær, men akk det 
regner i Trøndelag også, av og til. Men gårdeierne visste råd. De 
rigget seg til på låven – eller lageret som vertene kaller det. Alle 
35 "kk plass rundt bordene og stolene som ble tryllet fram – og 
en snill nabo lånte bort en stor nok grill. Det ble god mat, helt 
sikkert med «nogot attåt» om vi kjenner befolkningen rett. En 
vellykket fest, melder rapportene om – ja noen trivdes så godt at 
de ble over. Jeg telte 13 ved frokostbordet, smiler foreningsleder 
Nina Hauge. Folk gleder seg allerede til neste år, regn eller sol, 
spiller ingen rolle – så lenge festen blir arrangert før potetene 
kommer opp av jorden og tar all plass på lageret. 
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TM-Touch for iPad 

TM-Mobile for iPhone 

Spesialutviklet videokommunikasjon for: 

•  døve og hørselshemmede 
•  døve og hørselshemmede med nedsatt syn 
•  blinde, synshemmede med hørselshemninger 

Spesialutviklet videokommunikasjon  

•  videotolker kan enkelt samtale 
•  lyd, tegnspråk, sanntids tekst 
 
Ø  For alle våre løsninger søker du NAV om 
tildeling. Programvaren bygger på internasjonale 
standarder og går godt sammen med løsninger fra 
andre NAV-godkjente leverandører. Se   www.t-meeting.no   og   www.tmeeting.se 

Bibelvers på tegnspråk
Døvekirken har jobbet med å oversette bibeltekster for barn 
og unge. Snart kan kjernetekstene i trosopplæringen lastes 
ned som tegnspråkvideoer. Døvemenighetene i Norge tilbyr 

familiegudstjenester 
og -samlinger, kon�r-
mantopplegg og diverse 
undervisnings- og ak-
tivitetsopplegg for barn 
og unge. Likevel er svært 
få bibeltekster oversatt 
til tegnspråk, og så å si 
ingen er tilrettelagt spe-
sielt for barn og unge.
Prosjektgruppen som 
har ledet oversettel-
sesarbeidet består av 
døveprest Terje Johnsen 
(bilde), trosopplærings-
koordinator Hege Løn-
ning og førsteamanuen-
sis Odd-Inge Schrøder.

– Vi har et ønske om å oversette hele Bibelen til tegnspråk, 
men som en start har vi begynt med tekstene som er sentrale i 
trosopplæringen, forteller Johnsen.

Døvekirken har mottatt trosopplæringsmidler for å få over-
satt kjernetekstene og produsere video�lmer av disse. I til-
legg til tegnspråk, inneholder �lmene muligheten for å velge 
inn den skrevne bibelteksten og/ eller at teksten blir lest høyt 
av en skuespiller. Filmene skal legges ut på Internett slik at 
enkeltpersoner, familier, skoler og menigheter i hele Norge 
kan bruke dem. Tekstene og videoene er blitt tilrettelagt for to 
ulike aldersgrupper: Barn opp til sju år og ungdom fra 12 år og 
oppover.

For �ere år siden ble Lukasevangeliet oversatt til tegnspråk 
gjennom et samarbeid med Det Norske Bibelselskap, med pen-
gestøtte fra kirkedepartementet og Felleslegatet for døve. 

– Det arbeidet var utgangspunktet for at vi nå ønsker å jobbe 
videre med utvalgte tekster for å få et teksttilfang som var bra 
nok for døve barn og deres familier, sier Terje Johnsen

Frivillighetssentral i Trondheim
Kulturdepartementet 
har fordelt tilskudd til 
etablering av ni nye frivil-
ligsentraler i åtte fylker. 
En av de nye sentralene 
er i Trondheim Døvefore-
ning, som når får til det 
samme som de i �ere år 
har hatt i Oslo Døvefo-
rening. Formålet med 
frivillighetssentralene er 
å legge til rette for økt 
deltakelse, lokalt enga-
sjement og å skape gode 
vilkår for frivillig innsats 
lokalt. Frivilligsentralene 
skal være en møteplass og 
samhandlingsarena for 
frivillighet i lokalmiljøet.

- Gjennom et mangfold av aktiviteter og tilbud bidrar frivil-
ligsentralene til å gjøre det lett å delta og lett å være med i frivil-
lig arbeid, sier kulturminister Hadia Tajik.

Det er totalt 390 frivilligsentraler i 320 kommuner. Leder av 
Trondheim Døveforening Tore Solem (bilde) er svært fornøyd 
med at de nådd fram med søknaden første året de søkte.
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

I medlemsbladet til HLF, Din Hørsel nr. 
3, skriver forbundsleder Morten Buan 
i HLF blant annet: «… Gjennom årene 
har det vært kamp mellom HLF og 
Døveforbundet og fagfeltene om hvilke 
språk som er best, noe som mest har gått 
ut over fortvilte og frustrerte foreldre…».

Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen 
i NDF kommenterer dette på følgende 
måte:
Vi kan bekrefte at det �nnes fortvilte 
og frustrerte foreldre hva angår valg av 
språk. Vi kan og bekrefte om foreldre 
som er sinte fordi de i sin tid ble anbefalt 
å følge norsk og holde norsk tegnspråk 
helt utenfor. De har i ettertid sett at deres 
barn har fått forsinket språkutvikling 
med de uheldige konsekvensene det 
medfører. 

NDF ønsker å presisere at forbundets 
politikk i alle år, og særlig siden 90 – tal-
let har vært at alle sterkt hørselshemmede 
og døve barn må ha tospråklig oppvekst 
(norsk og norsk tegnspråk) fra fødselen 
av.

De praktiske konsekvensene av hørsels-
tapet er vanskelig å forutse for barn langt 
inn i skolealderen og spesielt for nyfødte 

Nestleder i NDF Finn Arild 
!ordarson er med i en 
arbeidsgruppe som ser på nød-
meldingstjenesten for døve. 
Det er Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap 
som leder gruppen som skal 
jobbe raskt med sine forslag. 
Første møtet var midt i august 
og siste møte skal være midt 
i oktober, og det er håp om 
at det blir en snarlig løsning 
slik at også døve har tilgang 
til nødnettet. Av andre etater 
som er med i arbeidsgruppen 
kan vi nevne Politidirektoratet 
og Helsedirektoratet.

barn.
Hørselstest som barna tar skjer i kontrol-
lerte former som forteller om et hørsels-
bilde med noen kurver og antall dB i 
hørselstap.
Målingene tar i liten grad hensyn til de 
mange ulike kommunikasjonssituasjoner 
(eks. støy, avstand til de som prater, trett-
het) som alle blir utsatt for.
Hørselstestene må sees som «labora-
toriehørsel» som sier noe om barnets 
hørselsstatus i en statisk situasjon, men 
som ikke gir uttømmende informasjon 
om hvordan barnet fungerer på skolen, i 
fritiden, med familie/venner osv.

Norges Døveforbund mener at det 
eneste riktige er å følge føre var – prin-
sippet med å gi sterkt hørselshemmede 
barns valgmulighet gjennom tospråklig 
oppvekst (norsk tale og tegnspråk) fra 
fødselen av. 
Når barnet blir eldre har barnet de beste 
forutsetningene for å ta et valg: norsk tale 
eller tegnspråk. Eller som vi ser mange 
gjør; en god del barn og unge velger 
språk avhengig av kommunikasjonssitua-
sjonen. 
Målet er at alle sterkt hørselshemmede 
barn skal kunne kommunisere uan-
strengt. 

Den evige språkuenigheten
Ved at fagfeltene i enkelte tilfeller tar et 
valg (rådgivning til foreldrene) på vegne 
av barnet om å fraråde norsk tegnspråk, 
utsetter man barnet stor risiko ved at bar-
net ikke klarer å bli fullverdig deltaker i 
alle sammenhenger.

Vi lurer egentlig på hvorfor det fortsatt 
er en het potet å velge det ene eller det 
andre?

Kan det skyldes at man ikke forstår at 
norsk tegnspråk er et fullverdig språk 
på lik linje med andre språk, og at det 
er en vinn – vinn situasjon for barnet å 
få tospråklig oppvekst? Eller skyldes det 
fortsatt gamle myter om at tegnspråk 
ødelegger for den talespråklige utviklin-
gen? Eller er det samfunnets stadig mer 
snevre de�nisjon og oppfatning av hva 
som er normalt som gjør at man ønsker 
å følge normaliteten ved å utelukke tegn-
språket for å gjøre det hørselshemmede 
barnet «normal»? - og håpe på det beste.

Mener Buan med å skrive «… kamp 
mellom HLF og Døveforbundet og 
fagfeltene om hvilke språk som er best…» 
at HLF mener at sterkt hørselshemmede 
barn bør velge norsk og utelate norsk 
tegnspråk fra fødselen av?

Nødmeldingstjenesten
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Fremtiden til teksttelefonen
NDF mottar stadig henvendelser fra 
bekymrede personer som frykter en 
teknologiomlegging om få år vil gjøre 
fasttelefonene over�ødige, med den kon-
sekvensen at døve kan blir værende uten 
teksttelefon. NDF peker i et brev til Post- 
og teletilsynet at i dag er teksttelefonen 
fortsatt den eneste muligheten døve og 
hørselshemmede har til direkte å ta i 
bruk telefoni. Det er ikke kommet noen 
teknologi som gir oss direkte tilgang til 
telefoni som kan erstatte teksttelefonen. 
Selvfølgelig skaper det masse bekymrin-
ger – i ulike livsfaser betyr trygghet og 
sikkerhet mer enn noe annet og da ikke 
ha tilgang til for eksempel nødetater 
er uakseptabelt. NDF ber derfor om et 
møte med ansvarlige i Post- og teletil-
synet for å komme i dialog og for å vite 
mer om hva som kan gjører for å sikre 
fremtidens telekommunikasjon for døve 
og hørselshemmede. 

Venner i Russland
Ønsker du kontakt med døve i Russland 
kan du kontakte Sergey Pan�lov på sms 
90415742. Han har bodd i Norge i 5 år 
og har lært seg litt både av det russiske 
og det norske tegnspråket. Han er russisk 
statsborger og han kjenner �ere døve rus-
sere som vil ha kontakt med døve i Norge 
gjennom bildetelefon.

Nytt fra Norges Døveforbund

Tegnspråktolket teater
NDF disponerer midler fra Norsk Kulturråd som skal brukes til å tegnspråktolkete teaterforestillinger. Det betyr at 
foreninger, tolker og enkeltpersoner kan kontakte forbundet for å få penger til å dekke tolkelønnen for dette. NDF 
gjør avtale direkte med tolkene og passer på at det er inngått avtale med det aktuelle teateret. I tillegg ordner NDF 
med annonsering i døves medier. På bildet ser vi i forgrunnen tolken Ann-Kristin Malmquist som tolker !orbjørn 
Egners klassiker «Hakkebakkeskogen» i sommerteatret på Flå, Hallingdal.

Døves Dag
NDF har oppfordret alle døveforenin-
gene til å markere Døves Dag lørdag 
21. september. Det er Språkår i Norge, i 
anledning 200 årsdagen for Ivar Aasens 
fødsel, derfor passer det bra å gi informa-
sjon om norsk tegnspråk under årets ak-
sjon. NDF har samarbeidet med Språk-
rådet og Foreningen for norsk tegnspråk 
om å lage plakater og informasjonsma-
teriell til markeringene som kan skje på 
kjøpesentre og steder i byen der det ferdes 
mange folk.

TV2 og politikerne
NDF har vært i kontakt med partile-
derne og gjort de oppmerksom på at 
TV2 ikke tekster sine valgsendinger og 
dermed bryter Kringkastingsloven som 
et enstemmig Storting har vedtatt – og at 
politikerne stiller opp i programmer som 
ikke når fram til de hundretusener av 
døve og hørselshemmede.

Døves Kulturdager
NDF ønsker at foreninger søker om å 
få arrangere kulturdagene i 2016, se 
under hvordan arrangementene ser ut i 
årene fremover:
2014 Bergen
2015 Vestfold?
2016 Ledig
2017 Bergen (Kulturdagene 50 år)
2018 Oslo (NDF 10 år, ODF 140 år)
Foreninger som er interessert i 2016 ar-
rangementet kan sende epost til bjorn.
kristiansen@doveforbundet.no
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Døves Kulturdager 18. – 20. oktober i Trondheim
Påmeldingene til Fagdagen fredag 18. november og til kulturdagene 
lørdag 19. og søndag 20. oktober strømmer inn til arrangørene i Trond-
heim Døveforening. Har du ikke bestemt deg for å delta ennå og er det 
fortsatt tid til å ordne med påmelding, reisebilletter og opphold.

Royal Garden hotell har et gunstig tilbud for overnatting under kultur-
dagene.

Olavshallen og Royal Garden
Arrangementsstedene er Olavshallen og Royal Garden hotell 
som ligger ved siden av hverandre i Trondheim sentrum. Både 
hotellet og kulturhuset er av førsteklasses kvalitet. Arrangørene 
har forhandlet frem egne kulturdagspriser på hotellet, se i for-
rige Døves Tidsskrift eller på www.kulturdagene.net Der �nner 
du også påmeldingsskjema.
      
Fredag 18. oktober

«Hvilke veier fører til Rom?»
For de spesielt interesserte begynner programmer fredag 18. 
oktober klokken 09 i Olavshallen med Fagdagen. Fagdagens 
tema er «språk, kognisjon og sosial deltakelse» og tittelen er som 
det står over «Hvilke veier fører til Rom?». 

Målet for dagen er å belyse hvordan språk, kognisjon og sosial 
deltakelse henger sammen. Vi ser også på hvordan alle disse 
elementene må samvirke for at barn og unge skal kunne utvikle 
seg optimalt, og nå sitt fulle potensiale.

Hovedforeleser er professor i psykologi, Gary Morgan, fra City 
University London. Han forsker nå på relasjonen mellom språk 
og kognitiv utvikling, samt språkets rolle i barns ferdigheter i 
«!eory of Mind».

Hørselshemmede elever fra et utvalg skoler skal dele sine 
erfaringer fra ulike skoleslag og re�ektere rundt egne erfaringer 
med språklig og sosial deltakelse. De vil gi oss et innblikk i sine 
tanker om hva de mener skal til for at de skal kunne �nne sine 
egne veier til Rom. 

Tove Glomset, som er allmennlærer og har mange års erfaring 
med å undervise døve, tunghørte og hørende elever, vil dele 
sin erfaringer som pedagog. Hun vil også fortelle om sin egen 
skolegang og sosiale deltakelse.  

Perspektivene som belyses er interessante i forhold til mange 
elevgrupper. Det er ulike grunner til at elever ikke alltid klarer 
å delta fullt ut i det språklige og sosiale fellesskapet i skolen og 
på fritiden. Denne dagen kan gi innsikt i både utfordringer og 
løsninger for den enkelte elev, slik at de �nner sine egne veier til 
Rom. 

Seminardagen går fram til klokken 16, men er selvsagt avbrutt 
av ka"e og fruktpauser og en solid lunsj midt på dagen.

Se www.kulturdagene.net for mer informasjon, pris og påmel-
ding til en spennende Fagdag. 
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Fredag kveld blir etter ønske fra mange en frikveld, en kveld 
der man får tid til den gode praten – både for de som har 
deltatt på fagdagen og de som ankommer for å være med på 
kulturdagene. For ungdom under 18 år er det åpent hus i døve-
foreningens lokaler i Klostergata, der pizza står på menyen.

Lørdag 19. oktober
I Olavshallen og på Royal Garden hotell vil det være utstillin-
ger fra morgen til langt ut på ettermiddagen.

Klokken 11 blir de 46. Døves Kulturdager åpnet i Olavshal-
len med tegnspråkpoesi av trøndernes egen Georg Bjerkli. Så 
går det slag i slag med teater, dans, �lm, foredrag om Andreas 
Christian Møller av !orbjørn Johan Sander – og den siste 
timen fra klokken 16 til 17 inntar engelskmannen John Smith 
scenen med sitt helt nye lattershow.
Så blir det en rekke verksteder, for eksempel: Sjonglering, 
bridge, sjakk, tegning, historiefortelling med mer.
Nytt av året er sumobryting, der deltakerne har på seg store 
sumodrakter. En mot en eller to mot to, der det gjelder å dytte 
hverandre ut av sonen. Utrolige scener oppstår! 
Eller gladiatorkamper, der man kjemper mot hverandre på høye 
pidestaller med kjempe Q-tips en mot en. Dette blir moro både 
for de som prøver og de som ser på, heldigvis lander deltakerne 
på myke matter. 
Om kvelden er det festmiddag for voksne på hotellet. 
Det er ungdomsfest for de under 18 år i døveforeningen, 
denne kvelden med taco på menyen og et fengende program. 
Ungdomskveldene fredag og lørdag er det døves menighet og 
ungdomsklubben i døveforeningen som har ansvar for.

Søndag 20. oktober
Klokken 11 er det gudstjeneste i Nidarosdomen. Døveprest Per 
Walle forretter og preker på tegnspråk med stemmetolk. Georg 
Bjerkli har tegnspråkpoesi. Flere andre døve deltar. Det blir 
tilrettelagt med plasser reservert foran i kirken så det skal være 
lett å avlese tegnspråket. Domkirkens prest deltar og snakker 
norsk. Dette er dagen for den årlige TV-innsamlingsaksjonen. 

Nidarosdomen er Norges mest sentrale kirke, fordi den er Olav 
den helliges gravkirke. Den betraktes som Norges nasjonalhel-

ligdom og er et fantastisk byggverk. Ekstra kjekt er det å vite 
at døve steinhuggere arbeidet i mange år med kirkens utsmyk-
ninger. Alle er velkommen til gudstjenesten og til å se kanskje 
Norges største og �neste byggverk.
Søndag er også Norsk Døvemuseum åpent fram til klokken 
16. Det er få land i verden som har et så �nt døvemuseum som 
Norge. Når vi også får kjøpt ka"e og va"el, kan det ikke bli 
bedre. Ikke hast hjem søndag, men gi deg tid til å oppleve den 
døvehistoriske hovedstaden Trondheim! 

Se mer informasjon om Døves Kulturdager på 
www.kulturdagene.net

Døves Kulturdager 18. – 20. oktober i Trondheim

helge.herland@doveforbundet.no

Nidarosdomen er Norges eneste katedral og inviterer døve til gudstjeneste 
søndag.

Gladiatorkamp kan få latteren fram både hos deltakere og publikum.

I Klostergata er døveforeningens lokaler med ungdomsfest både lørdag og 
søndag. 

Sumobryting kan by på uventede fall.
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- Det er 100 deltakere fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 
Det er grensen for hva vi klarer å ha med på leiren, forteller 
ekteparet Anne-Beth og Leif Erling Fagermo.
De er begge majorer i armeen og leder for arbeidet for «Over 
60»-gruppen, der arbeidet for døve er inkludert.
- Da Kelly Smevik ble pensjonist for 13 år siden tenkte egentlig 
Frelsesarmeen å slutte med leirene for døve. Men den tanken 
måtte vi fort glemme, for det kom så mange henvendelser fra 
deltakere som ville at leirene fortsatte. Noe riktig må vi ha 
gjort for det strømmer på med døve som vil delta, sier ekteparet 
Fagermo.
- Vi kombinerer det åndelige med det sosiale og fysiske. Vi 
forkynner guds ord, samles til den gode tegnspråkpraten og 
bruker den �otte naturen vi har rundt oss. Hotellets badebas-
seng og trimrom brukes av de som vil. Vi er heldige som har 
med Kelly fortsatt, og også Randi Rønning. De to frelsesar-

Sommerleir 
med ny rekord

helge.herland@doveforbundet.no

«Blott en dag, et øyeblikk om 
gangen, hvilken trøst for min 
forsakte ånd!»

Vi besøker Frelsesarmeens 
sommerleir 5. august. Sto-
refjell hotell på Golsfjellet 
ligger majestetisk til i fjel-
let. Fra spisesalen har du 
panoramautsikt til grønn-
kledde vidder. Inne synges 
Lina Sandells folkekjære 
salme både med stemme, 
tegn – og med tekst på 
storskjerm. Hver morgen 
er det en kort samlings-
stund med andakt, sang og 
gode ord. Den tradisjonsri-
ke leiren er svært populær 
og i år er det ny deltaker 
rekord.

mesoldatene er begge dyktige tolker for døvblinde og viktige 
kulturbærere på leirene. De kjenner så mange døve, forteller 
majorene.

«Skulle da bekymring ta meg fangen? 
Allting hviler i min Faders hånd.»

Vakker jubilant
Det er bare en døvblind på årets leir, i tillegg til noen få døve 
med synshemning. Men den helt døvblinde damen lyser opp 
i dagligstuen, en vakker kvinne som bekrefter ordtaket om at 
kvinner er som vin, bare bedre med årene. Erna Årsand heter 
hun. Hun bor i Hamnvik, et lite sted noen mil fra Harstad 
steller hun seg selv. Når vi spør om det ikke blir kjedelig for en 

Kelly Smevik er kulturbærer i Frelsesarmeens arbeid for døve.
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døvblind å bo alene på et sted uten andre døve ser hun oppgitt 
på meg.
- Kjedelig? Jeg har så mye å gjøre hjemme. Jeg lager mat, baker, 
vasker klær og hus. Jeg spinner garn og strikker. Jeg slår gresset 
i hagen og har fullt opp å gjøre. Fram til min mor gikk bort 
i1978 stelte jeg henne, forteller den tidligere eleven ved Trond-
heim døveskole.
Erna har beholdt synet til hun var 20 år. Hun forteller levende 
om tiden på døveskolen og har et smil og en humor som kan 
smelte is%ell. Hun er lett å prate med. Med Randi Rønning 
som tolk går det fort. Direkte kommunikasjon med meg går 
litt langsommere, jeg må bokstavere mye for hun kjenner ikke 
meg fra før – men så lyser hun opp når hun har oppfattet hva 
jeg sier. 
- Jeg er velsignet med god helse. Har aldri vært skikkelig syk. 
Jeg drikker tran og spiser mye �sk. Vi var 11 søsken hjemme, 
9 hørende og 2 døve. Vi vokste opp i enkle kår, men hadde 
hverandre og kjærligheten bandt oss sammen.
Mange døve er litt redde for å prate med døvblinde. Redde for 
at de ikke blir forstått, men det er helt grunnløst. På den måten 
lærer døvblinde seg ufortjent å bli svært tålmodige. Tenk om vi 
alle kunne tatt oss tid til en prat med dem, delt på kommunika-
sjonen – vi kan love at de �este døvblinde har mye interessant 
å fortelle. Når vi sitter og prater med Erna er det �ere døve som 
blir litt modigere. En tidligere elev ved Trondheim døveskole 
lurer på om Erna husker henne.
-   Ja visst husker jeg deg. Du var �ink å gå på skøyter på skole-
plassen.
Så er kvinnene 70 år tilbake i tid, til felles minner og opplevel-
ser.
- Jeg deltar på Frelsesarmeens stevner hvert år. Det er godt 
å komme ut og tre"e andre, så det vil jeg fortsette med så 
lenge helsen holder. Jeg deltar også på stevner som armeen har 
nordpå, det betyr veldig mye for meg.
Erna Årsand feiret sin 80. årsdag på leiren 7. august.  

«Han som har for meg et  faderhjerte, 
av sitt rike forråd vil han gi.»

Kelly er fortsatt med
Alle som har hatt kontakt med Frelsesarmeens arbeid for døve 
kjenner Kelly Smevik. Og hun kjenner alle døve (nesten), sær-
lig de mange som bor på mindre plasser i vårt langstrakte og 
grisgrendte land. 
- Det må vel ha vært i 1970 at vi begynte med leirene for døve, 
først for døve barn – senere for voksne og eldre. De første 
leirene var litt rundt omkring, så var vi på Jeløya ved Moss i 
mange år før vi �yttet til Gols%ellet.
-  Du har nettopp passert 80 år og ble pensjonert for 13 år 
siden, blir du ikke sliten av å jobbe på slike leire?
- Når jeg står midt oppe i det, merker jeg ikke noe, men når jeg 
kommer hjem merker jeg det, smiler hun.
- Men det gir meg så mye å få være sammen med døve og de 
siste årene har det spesielt gledet meg at det er kommet �ere 
menn med på leirene. Tidligere brukte enslige menn «å gjemme 
seg bort».  Det er bra at de er blitt med i fellesskapet, mener 
Kelly Smevik.

«Hver en dag dens del av fryd og smerte, 
hva jeg  trenger all min tid.»

Leirene skal videreføres
- Vi prøver å gjøre programmet så visuelt som mulig, blant 
annet med tolk på storskjerm. Vi er også opptatt av at alle ar-
rangementene i armeen for «Over 60»-gruppen skal tilretteleg-
ges med tegnspråktolk. På den måten håper vi at døve føler seg 
velkommen til oss, sier Anne-Beth og Leif-Erling Fagermo.
- Arbeidet for døve står sterkt i Frelsesarmeen nå. Det er ingen 
tvil om at leirene vil fortsette. Folk som deltar på årets leir spør 
allerede nå om de får komme igjen neste år, og før vi har sendt 
ut programmet for neste år kommer det mange henvendelser. 
Nevn også at vi er svært glade for støtten som NDF gir til 
leiren, takker majorene Fagermo.
Så skal vi ta ansvaret for at vi glemte å ta bilde av de to majo-
rene, før den spreke fruen var havnet i svømmebassenget. Vi 
forhandlet oss fram til et bilde der hun var i bassenget og han 
var på bassengkanten. Vi kan forsikre at vi ble like overrasket 
som han da kona plutselig dro han ut i bassenget fullt påkledd 
og med mobil og lommebok. Men sentralt i Frelsesarmeens 
budskap står nestekjærligheten, så vi regner med at vi ser begge 
to på leiren neste år også. 

Anne-Beth og Leif-Erling Fagermo er ledere for Frelsesarmeens leir for 
døve.

Døvblinde Erna Årsand i prat med tolken Randi Rønning.
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Friidrett, svømming, fotball, håndball, 
volleyball, strandvolleyball, basketball, 
sykling, terrengsykling, orientering, 
bordtennis, tennis, badminton, judo, 
karate, taekwondo, bryting, skyting og 
bowling.

Norge �kk en medalje ved 23 åringen 
Trude Raad i sleggekast. Hun kastet 
sleggen 61,79 meter. I diskos �kk hun 6. 
plass.

I badminton vant unge Hege Ulsten (17 
år) de to første kampene mot motstande-
re fra Tyrkia og Indonesia. Så tapte hun 
neste kamp for en jente fra Litauen med 
settsifrene 21 – 11 og 21 – 19. Dermed 
var mesterskapet over for bergensjenten.

De to siste av Norges �re deltakere var 
med i bowlingkonkurransen. Ine Lorent-
zen ble nummer 21 med 1058 poeng, 
mens Werner Wennerstrøm endte på 
plass100 med 960 poeng.

Russiske honorarer
Russland var den store nasjonen under 
mesterskapet. De hadde 321 aktive, som 
tok 67 gull, 52 sølv og 58 bronsemedal-
jer. Blant annet vant de fotballturnerin-
gen for menn, med 2 - 1 mot Ukraina i 
�nalen. Tyskland tok bronse. USA seiret 
i kvinneklassen i fotball med Russland 
og England på de neste plassene. USAs 
kvinner var suverene, de vant sine 5 kam-
per med en målforskjell på 27 – 1. 
 
Hvor «fattige» Russland tar pengene fra, 
vet ikke vi, men hver gullvinner får utbe-
talt 100.000 euro, altså ca. kr. 800.000. 
Sølvmedalje gir 60.000 euro, mens bron-
se gir 40.000 euro. Og ikke bare det: I 
lagidrettene får hver spiller utbetalt disse 
beløpene. En russisk svømmer tok 5 gull 
og tjente 500.000 euro. Dette er samme 
satser som russerne utbetaler til vinnerne 
i Olympiadene og Paralympics. Og ikke 
nok med det heller: Hvis medaljevinner-
ne fortsetter å satse på Dea�ympics om 
�re år er de sikret en fast månedlig lønn 

og de kan se fram til en bedre pensjons-
ordning enn vanlige russere.

Nordisk døveidrett i krise?
Lekene i So�a satte ny deltakerrekord. Vi 
noterer oss at både Afrika og Asia stadig 
sender �ere deltakere til lekene. Aktivi-
teten og nivået i Norden er fortsatt på 
vei nedover. Verken Finlands 8 deltakere 
eller Danmarks 30 deltakere tok med-
aljer. Det er trist å se resultatene til det 
danske fotball-laget for menn, de tapte 
alle kampene: 1 – 5 for Iran, 0 – 4 for 
Ukraina, 1- 9 for Sør-Korea, 3 – 5 for 
Saudi Arabia. 

Tidligere var Norden ledende i herre-
håndball. Nå deltar ingen av de nordiske 
landene. De syv lagene som deltok i 
håndball plasserte seg i denne rekkeføl-
gen: Kroatia, Serbia, Tyskland – Tyrkia, 
Russland, USA og Ungarn.

Om �re år er det nye Dea�ympics i 
Ankara, Tyrkia. Vil du se mer sto" fra le-

Sport
helge.herland@doveforbundet.no

Gull
til Trude Raad 
både i Dea!ympics og NM!

Hovedstaden So�a i Bulgaria var for andre gang vertskap for Dea�ympics 

i månedsskifte juli og august. 3.000 aktive idretts utøvere og 2000 ledere fra 

90 land var samlet for å konkurrere i disse 19 idrettsgrenene:

Trude Raad tok gull i sleggekast både i Deaflympics og i NM i Tønsberg. Foto: Thor-Erik Thoresen.



274/2013 Døves Tidsskrift

kene i So�a anbefaler vi at du ser «Tidens 
Tegn» som er produsert av Døve�lm, 
Danmark og som du �nner på nettet: 
www.deaftv.dk

Trude Raad
Friidrettsjenta Trude Raad kaster nå 
sleggen lengst av alle kvinner i Norge. 
Hun gikk til topp i Norgesmesterskapet 
i Tønsberg, der hun også tok en overras-
kende bronsemedalje i diskos. Men som-
merens begivenheter startet i So�a. Hun 
stilte som tittelforsvarer både i slegge og 
diskos. I slegge gikk hun til topps igjen, 
mens hun i diskos bommet helt. Vi har 
bedt henne kommentere de to konkur-
ransene i Dea�ympics:
- Jeg er selvsagt veldig godt fornøyd med 
gull i slegge. Resultatmessig skulle jeg 
gjerne sett at sleggen gikk lenger, men 
tekniske detaljer, samt dårlig organise-
ring av konkurransen gjorde at resultatet 
ble som det ble. At sleggekonkurransen 
ble kastet ut av hovedbanen fordi de 
skulle spare banen til fotball�nalen synes 
jeg var pinlig. Når sleggekonkurransen 
blir plassert på en gjengrodd bane klok-
ken 9.30 blir jeg rett og slett oppgitt. Litt 
av en OL-�nale!? Diskoskonkurransen 
var rett og slett latterlig �au. Jeg hadde 
i forkant av Dea�ympics vært en del 
ustabil i kastingen, men at det skulle gå 
så galt hadde jeg ikke forestilt meg.

Nå er Trude litt beskjeden på egne vegne 
når hun omtaler lengden på sleggekastet. 
61,79 meter var ny mesterskapsrekord i 
Dea�ympics og hadde også holdt til gull 
i NM. 

- Etter Dea�ympics var jeg ikke særlig 
motivert til å kaste mer diskos denne 
sesongen. Men, uken før NM tenkte jeg 
at jeg måtte gi det en sjanse. Jeg prøvde 
meg litt fram, og onsdagen før NM-helga 
fant jeg igjen godfølelsen. Selve konkur-
ransedagen var helt fantastisk. Det er 
selvsagt litt kjipt at den godfølelsen ikke 
kom tidligere.

Ja, for hadde Trude kastet diskosen like 
langt som i NM, altså 48,70 meter hadde 
det holdt til soleklar gullmedalje. De 
siste årene har Trude vært nummer to i 
sleggekast i Norge, bak suveren Mona 
Holm Solberg. I år har Mona hatt fød-
selspermisjon, derfor var Trude favoritt 
til sleggegullet – men en ting er å være 

favoritt, noe annet er det å holde nervene 
i sjakk og innfri forventningene. Det 
klarte Trude og vi spør om NM-gullet i 
Tønsberg er hennes største opplevelse på 
idrettsbanen?
- NM-gullet er klart en av de største 
opplevelsene jeg har hatt på idrettsbanen. 
Men jeg tror gullet under Dea�ympics i 
Taiwan er den største!
Trude kommer fra Breim i Nord%ord, en 
av landets vakreste bygder med stup-
bratte %ell, velstelte gårder, vann og elver 
– en natur som kan ta pusten fra en. De 
siste årene har hun derimot bodd i Oslo. 
Hun er ferdig utdannet ergoterapeut og 
begynte i august som miljøarbeider ved 
et dagsenter. Breim har en fantastisk 
friidretts stadion og et sterkt friidretts-
miljø, spesielt er det mye faglig dyktighet 
knyttet til kastøvelsene. Trude har derfor 
vokst opp midt i smørøyet til å bli en god 
kaster og har år for år stadig bedret sine 
rekorder. 

Nå er hun 23 år og for første gang har 
hun opplevd en sesong uten å sette nye 
personlige rekorder. I %or kastet hun sleg-
gen 64,23 – i år er beste resultat 62.93. 
Blir hun litt deppa hvis hun ikke klarer å 
sette ny personlig rekord?

- Resultatmessig har det vært en tung 
sesong. Hovedproblemet mitt er at jeg 
bruker for mye overkropp og armer i 
kastingen, i stedet for å la beina og ryg-
gen skape farten i rotasjonene. Det er 
selvsagt tungt når en ikke har framgang 
en sesong, men det er også noe en må 
regne med som idrettsutøver. 
- Så du er fortsatt motivert til tø" trening 
som tar mye tid?
- Ja, treningen tar mye tid og krefter, 
men det er også veldig kjekt! Vi er en god 
gjeng som trener sammen, noe som er 
viktig når en bruker mye tid på trening. 
Vi støtter og presser hverandre til utvik-
ling og fremgang. Så lenge jeg synes det 
er kjekt å trene og konkurrere, fortsetter 
jeg. Det store målet mitt er OL i Rio 
(Brasil) i 2016. På veien dit er det mange 
andre utfordringer. Neste år er det EM, i 
2015 er det VM – og så kommer OL-året 
i Rio og også VM for døve – og i 2017 er 
det igjen Dea�ympics. Mange spennende 
mesterskap fremover, smiler Trude. 

Trude Raad er den beste ambassadøren 
for døveidretten noen kan ønske seg.

Bjørn Røine om Dea!ympic
Vi har bedt mister døveidrett Bjørn 
Røine om noen kommentarer til Dea-
�ympics i So�a:
- Jeg er veldig fornøyd med at Trude 
Raad klarte gull og mesterskapsrekord 
i slegge.  Det er en kjempepresentasjon. 
Trude sa på forhånd at vi ikke kunne 
forvente ny medalje i diskos, fordi hun 
sliter teknisk der. Hun prioriterer nå mest 
sleggekast.

- Hege Ulsten gjorde �ott presentasjon i 
badminton. Hun vant de to innledende 
kampene og gikk videre. I den neste 
kampen mot en spiller fra Litauen var 
hun uheldig. Hun kan dra hjem med 
hevet hodet. Hun er bare 17 år og satser 
videre mot EM i Sveits neste år.

- Ine Lorentzen spilte bra i bowling – 
både singel, double og trio, men dess-
verre kla"et det ikke i de siste seriene, 
der bommet hun kostbare pinner. Hun 
manglet bare 26 poeng til å gå videre til 
master.

- Werner Wennerstrøm er like sku"et 
som meg. Han hadde en svart dag og 
ingenting fungerte. Vi hadde forventet 
bedre resultater av begge bowlingspil-
lerne, men de lykkes ikke.

- Nivået i idrettene er nå høyere enn 
tidligere, det er mer profesjonelt. Jeg ble 
spesielt imponert over den russiske lang-
distanseløperdronningen Olga Yakubov-
skaya. Hun ble påkjørt av motorsykkel 
og �kk et kraftig kutt i hodet som måtte 
limes sammen, men to dager etter på tok 
hun likevel gull på 5000 meter.

Sport

Bjørn Røine sammen med en av sine friidrettsfa-
voritter, Olga Yakubovskaya fra Russland.
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Nå er sommeren 2013 over. I år har vi vært heldige med 
været flere steder i Norge, og i utlandet hvor det har vært 
et stort internasjonalt sportsarrangement, Deaflympics som 
fant sted i Sofia, Bulgaria.

Året sommerleir for døve barn og ungdom på Ål ble igjen 
en stor suksess for både store og små, og flinke ledere 
har skrevet en flott artikkel fra leiren, les på neste side 
hvordan leiren var. Det var også norske deltakere med på 
leir i Sverige og Italia, bilde og tekst er også med i dette 
nummeret. Spennende sommer på mange kanter altså. 

Håper enda flere blir med på ulike leire fremover.
Siden sist har også BDUK og TDUK rukket å gjennomføre 50-års feiring 
hvor NDFU ble invitert. NDFU synes det er kjempehyggelig når lokallag 
gjennomfører ulike markeringer, og det var flott å se at både unge og seniorer 
møtte opp under disse arrangementene hvor det var god stemning gjennom 
hele programmet, med historiske tilbakeblikk og diskusjoner om fremtiden. 
Det er godt å se når ungdommer og seniorer samarbeider om noe, det håper 
vi å se mer av fremover.

Til alle frivillige og deltakere på ulike leirarrangement sommeren 2013: Tusen 
takk for alles innsats, og bidrag til å gjøre dette til en flott sommer for alle.

På gjensyn.

NYTT FRA NDFU

Kjære lesere!

NORSK SOMMERLEIR FOR BARN OG JUNIOR, ÅL, 24. - 29. JUNI
Atter en gang var en stor gruppe barn samlet på Ål Folkehøyskole og 
kurssenter en hel uke i juni måned. Det er blitt en av NDFUs tradisjonelle 
arrangementer, sommerleiren for barn og unge i alderen 7 – 17 år. 

Det var en fortryllende sommerleir med rekordmange deltakere. En fantastisk 
uke med herlige barn og ungdommer der alle gjorde sitt for å gjøre det til en 
kjempeflott leiruke.

Mange deltakere gjør det til en utfordring for lederne, men det var oppgaver 
lederne løste med stor glede. Det varmer å se hvor flinke ungdommene var 
til å tilpasse seg barna, lekte sammen med dem og viste omsorg overfor dem. 
Lederne gledet seg stort over å se dette, å se mange flotte ungdommer som er 
gode forbilder for barna. Forhåpentligvis ser vi flere av dem igjen, både som 
deltakere og fremtidige ledere på NDFU-arrangementer. 

Under leiruken var det dårlig vær de fleste dagene, men deltakerne var 
likevel blide og klaget ikke – det er noe som heter: Det finnes ikke dårlig vær 
- bare dårlige klær! Dette ble grundig gjennomfulgt på leiren. Deltakerne fikk 
oppleve ulike ting under uken. En dag dro alle til Gol på Tropicana badeland, 
innendørs badeland med noen sklier utendørs – fart og spenning for de som 
ville, eller svømming med ball-lek innendørs, det var noe for alle. Til Gol 
dro bussen to ganger, den andre gangen besøkte vi Gordarike Viking- og 
Familiepark hvor vi havnet midt i hallinghistorien på Kong Haddings tid, der 
vi reiste gjennom historien ved å se utstillinger og figurer av guder, nisser og 
troll, med tilbud om Zipline-aktivitet for de som ville. 

Norges 
Døveforbund 
Ungdom
Grensen 9
0159 Oslo
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kontakt@ndfu.no
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Det ble også enda en utflukt, til Dagali. Der 

gjennomførte barnegruppen aktiviteter i elven 

«Gøy-på-vannet» som var basert på lek og moro 

i vann, og de som ville fikk også prøve seg på 

elvebrett. Ungdommene deltok på utendørs gokart, 

med tidtakingsrunder. Ingen klaget i ettertid, 

så vi kan nok trygt si det var en fin dag for alle! 

Utenom utfluktene tilbrakte vi tid på Bakketeigen, 

som er navnet på området der folkehøyskolen 

ligger. Vi hadde ulike aktiviteter i svømmehallen 

og i gymsalen, i tillegg til noen mindre aktiviteter 

utendørs. Tradisjonen tro var det også eventyrstund 

hver kveld for barna og deretter for ungdommene. 

Kjempestas for alle, og en fin tradisjon både 

deltakere og ledere setter pris på år etter år.

Avrunder årets sommerleiromtale med et sitat av en 

leder: «En sommer uten en sommerleir er ikke en 

ordentlig sommer». 

NORDISK BARNELEIR, SVERIGE, 7. - 13. JULI

I tidsrommet 7. - 13. juli i Västanvik, Leksand i 

Sverige ble det arrangert Nordisk Barneleir for 

døve barn i alderen 7 - 12 år. 3 norske deltok 

sammen med en norsk leder som alle sammen 

reiste med tog til Stockholm tur - retur. Fra 

Stockholm var det felles bussreise til leirstedet 

sammen med barn og ledere fra andre nordiske 

land.

Under leiruken ble det arrangert flere ulike 

gruppeleker, utflukter, bading og nordiske kvelder 

hvor hvert land hadde ansvar for å gjennomføre et 

program med underholdning for alle leirdeltakere, 

kjempestas!

Vi spurte de tre norske deltakerne hva de syntes 

om leiren:

David: «Jeg hadde det veldig kjekt. Spesielt å 

møte andre døve barn, mye aktiviteter og ting som 

skjer. Det aller gøyeste var ti-kampen der vi hadde 

mange ulike aktiviteter som eggeløp og sekkeløp. 

Jeg vil være med hvert år, og håper det blir flere 

norske! Det var dumt at det bare var 3 norske barn, 

det må bli flere! Veldig gøy fordi vi får nye venner 

og lærer mye nordisk tegnspråk.»

Belinda: «Leiren var kjempegøy! Møtte noen jeg 

kjente fra før, og fikk mange nye venner, mye 

aktiviteter og lærte mye tegn. Det aller gøyeste 

var Sommerland der vi badet og jeg vant 2 kilo 

melkesjokolade. Jeg vil være med igjen, og jeg skal 

møte flere av de nordiske vennene mine igjen. Men 

jeg vil ha med flere norske barn slik at de kan være 

med på alt det kjekke vi gjør.»

Eline Mari: «Leiren var veldig gøy, spesielt 

flaggleken og andre aktiviteter. Jeg synes det var 

dumt at det bare var tre norske barn, spesielt når 

det var så mange svenske og finske. Dersom flere 

norske barn var med ville det blitt kjekkere. Jeg vil 

gjerne være med igjen og håper flere norske blir 

med neste gang.»

 WFDYS-LEIR, ITALIA, 12.- 20. JULI  

«Sign in the World» var temaet for de tre norske 

ungdommene som ankom WFDYS-leiren i Roma 

sammen med leder Guro Rugseth. Arrangørene 

av leiren hadde organisert opplegget så bra at 

deltakerne følte det var bare å komme fram og 

bli kjørt rett til leiren. Ukeplan for uka med alt 

informasjon som trengs ble utdelt, lederen og 

ungdommene var svært fornøyde med hvordan alt 

framstod, det var veldig ryddig og oversiktlig. Men 

var det for godt til å være sant? Ja, det var det, til 

tross for at flinke italienere hadde gjort sitt beste for 

å få en fullkommen leir. 

Det var kun to måltider per dag, med frokost 

inkludert og den bestod kun av crossiant. Ikke noe 

å mette magene med om morgenen. Ukeplanen ble 

stadig endret hele tiden, noe som er typisk Sør-

Europa. Dette påvirket veldig mye tidspunkter for 

forelesningene, ofte uten pause. 

Ellers var leiren helt fantastisk. Ungdommene 

fikk mange nye venner, de lærte å kommunisere 

med hverandre internasjonalt og aktivitetene 

var helt topp. Aktivitetene som ble gjennomført 

burde Norge lære noe av. Så mye å gjøre, og så 

mye forskjellig. De hadde en flott blanding av 

taubane og hinderløype. Denne banen var så stor 

og spennende at det gav deltakerne en opplevelse 

for livet. I tillegg til hinderløypen var det alltid full 

aktivitet i gymsalen..

Leder Guro Rugseth sier: «Alt i ett satte vi stor pris 

på leiren. Det er absolutt noe alle bør prøve minst 

en gang i livet. Enten det er barneleir, juniorleir 

eller ungdomsleir i WFDYS, det er bare noe man 

må delta på. En utrolig opplevelse, for man får så 

mange minner av slike leirer».

WFDYS STYREMØTE, ROMA, 9. - 12. JULI  

Den 9. - 12. juli var Jannicke Kvitvær på plass i Roma 

for styremøte i WFDYS (World Federation of the Deaf 

Youth Section). Styremøtet pågikk i tre dager der 

hvor det blant annet ble diskutert hvordan man skal 

klare å rekruttere flere ungdomsorganisasjoner til å 

bli medlem I WFDYS innen våren 2015.  Vi i NDFU må 

bli medlem dersom vi vil sende representanter til 

WFDYS generalforsamling i Tyrkia 2015.

En i WFDYS-styret, sekretær Eeva Tupi, har fått 

jobb i WFD og slutter derfor som sekretær. WFDYS 

har annonsert stillingen ledig. Det blir dermed 

endringer i rollene innenfor styret, og en ny person 

vil bli styremedlem fra og med august 2013. 
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For mer nyheter fra WFDYS kan dere følge WFDYS 

facebooks side eller sjekke ut websiden www.wfdys.org.

Neste styremøte blir i oktober 2013 i Australia.

NDFU STYREMØTE, OSLO, 7. - 8. SEPTEMBER  

NDFU-styret gjennomførte styremøte første helgen i 

september. Styret gikk gjennom evalueringer fra de 

ulike arrangementene i sommer, planla litt fremover 

for resten av året 2013 – blant annet Døves Kulturdager 

hvor deler av NDFU-styret kommer til å være tilstede 

med en egen stand og fordeling av Frifondpotten 2013 

til lokallag med aktiviteter for barn og ungdom. 

DØVES KULTURDAGER, TRONDHEIM, 18. - 20. 

OKTOBER

NDFU skal ha stand under Døves Kulturdager som 

holdes i Trondheim. Kom og ta en prat med oss!

TERMINLISTE 
(med forbehold om endringer)

September

7. - 8. sept: NDFU styremøte, Oslo

Oktober

11. – 13. okt: NDFU-seminar og valgmøte, Oslo

13. - 16. okt: WFDYS styremøte, Australia

16. - 20. okt: WFDYS verdenskonferanse, Australia 

18. – 20. okt: Døves Kulturdager, Trondheim

November:

(ikke fastsatt): NDFU styremøte

1. - 3. nov: Unge Funksjonshemmedes 

generalforsamling (representant:

Gabrielle Kverneland)

Den norske gruppen under WFDYS-leiren, fra venstre: Cato Jøsang Vågen, Nikolai Wisny, Izabela Hovden og 

Guro Rugseth.

Den norske gruppen under den nordiske barneleiren, 

foran fra venstre: Eline Mari Skorpen og Belinda 

Skorpen, bakerst fra venstre: Helene H. Sæle (leder) 

og David Sponberg. 

BDUK feiret en forsinket 50-årsdagen, NDFU-

styremedlem Gabrielle Kverneland gratulerte på 

vegne av NDFU med blomst, gave og tale. Her med 

ungdomskonsulent Helene H. Sæle, og BDUK-leder 

Iselin Hauge.
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- Hva sa du?

- Glem det, det var ikke noe viktig. 

Mye er sagt om TV 2 og manglende teksting av 
valgprogrammene. Kringkastingsloven påleg-
ger TV2 å tekste når det er teknisk og praktisk 
mulig. NRK viser hver dag at det er teknisk og 
praktisk mulig. Dermed står det på vilje – eller 
økonomi som det også kalles. At TV 2 på hjem-
mesiden skryter av rekordoverskudd i halvmil-
liardklassen, blir bare … merkelig?

TV 2 har en forpliktelse, til og med i lovs form, 
å tilrettelegge med teksting. Tør de virkelig la 
vær? Jeg forstår det ikke.

Hvorfor maser vi døve så veldig om den tekstin-
gen? Det er fordi det handler om muligheten 
til å bli med, å være deltaker – ikke tilskuer 
(for å bruke et begrepspar fra �losofen Hans B. 
Skjervheim). TV-selskapene i Norge er med på å 
formidle den allmenne informasjons�yten som 
enhver borger av det norske samfunn, døv eller 
hørende, skal kunne motta og ha mening om. 

Når TV-selskapene bevisst lar være å tekste, er 
det TV-selskapene som bestemmer hvem som 
skal få denne informasjonen. Ytringsfriheten 
består av to elementer: retten til fritt å uttrykke 
seg, men også retten til fritt å søke informasjon 
av ulike kilder. Når TV 2 unnlater å tekste, blir 
den ytringsfriheten jeg i utgangspunktet skal ha, 
innskrenket til den informasjonen TV 2 synes 
jeg bør få. 

Den makten har jeg ikke gitt TV 2. Og jeg tror 
jammen ikke TV 2 ønsker å ha denne makten 
heller. Alle hørselshemmede husker en eller 
annen episode i oppveksten der de har følt seg 
utestengt fordi noen ikke gjenforteller hva som 
er blitt sagt. TV 2 blir som denne klassekamera-
ten som vurderer innholdet i en samtale for meg: 
Hva sa du? Glem det, det var ikke noe viktig.

Undersøkelser viser nemlig at døve bruker 
stemmeretten i mindre grad enn hørende, og at 
mangel på informasjon er den viktigste årsaken 
til dette. Men det kan bøtes på denne mangelen, 
ved teksting og tolking. Det er mulig, men TV 
2 gjør ikke noe. Hva sa du, TV 2? Glem det, det 
var ikke noe viktig. 

TV2 sier det ikke er vond vilje som ligger bak 
at de ikke tekster, men at de lenge har prøvd å 
få et system som tekster direkte. Jeg for min del 
ser fram til den dagen jeg vinner i Lotto, men 
jeg baserer ikke privatøkonomien min i dag på at 
det en gang skal skje. 

Kjære TV 2, det er faktisk mulig å tenke vinn-
vinn: det er ca 700.000 hørselshemmede seere 
som vil ha nytte av tekstingen (i følge HLF). I 
tillegg kommer de som skal lære norsk, de som 
ser TV i støyende omgivelser osv. Dette kan bli 
mange ekstra reklamekroner.

Deltaker og tilskuer

Av Paal Richard Peterson

Spaltist



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

SPILLEPLAN: 08.10 kl 19:00 Kilden teater- og konserthus, Kristiansand. 11.10 kl 19:00 Sandnes kulturhus, Sandnes. 
14.10 Kl 19:00 Fana Kulturhus, Bergen. 16.10 kl 19:00 Parken Kulturhus, Ålesund. 22.10 kl 19:00 Kulturhuset Tromsø, Tromsø. 

25.10 kl 19:00 Bodø Kulturhus, Bodø. 28.10 kl 19:00 Olavshallen, Trondheim. 30.10 kl 19:00 Ål Kulturhus, Ål. 01.11 kl 19:00 Bølgen Kulturhus, Larvik. 
02.11 kl 19:00 Drammens teater, Drammen. 07/09/13 og 16.11 kl 19:00 Teater Manu, Oslo.


