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Mira Zuckermann og Ipek D. Mehlum.  
Foto: Caroline Roka/Teater Manu «Forestillingen «Sjalusi».  
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Det er lørdag og mange døveforeninger 
holder sine årsmøter. Min forening har ca. 50 
medlemmer som bor spredd i vakre Nord–
Trøndelag. Derfor har noen ganske mange 
mil bak seg før de kommer til møtet. Da 
smaker det alltid med ka#e og noe å bite i.
Medlemmene kommer sammen til årsmøter 
og medlemsmøter for å komme ut av isolasjo-
nen, tre#e andre medlemmer og for å følge 
med i det som skjer i foreningen.

De $este er tunghørte. Noen har 
gått på Vikhov skole for hørsels-
hemmede, men noen er også døve. 
Både nestleder Ivar Sveberg og jeg 
som er foreningsleder er inn$yt-
tere. Vi gikk på det som het Ila 
skole for hørselshemmede i Oslo. 
Jeg husker første gangen jeg an-
kom døveforeningen og bare tra# 
tunghørte der. Jeg lurte på om jeg 
hadde kommet til feil forening.

Men du verden, vi føler oss hjemme i foren-
ingen alle sammen, vi er en sammenspleiset 
gjeng, og har et foreningsmiljø man må 
lete lenge etter for å "nne maken til. Nord–
Trøndelag Døveforening har to avdelinger, en 
i Stjørdal og en i Steinkjer.

De $este fungerer godt i hverdagen med sitt 
språk. Noen er ikke så dyktige i tegnspråk, 
men de føler seg likevel inkludert og jeg kan 
med egne øyne se at mange utvikler seg posi-
tivt. Jeg vet at noen tunghørte ikke føler seg 
velkommen i andre foreninger. De blir sett 
ned på fordi de ikke kan så mye tegnspråk. 
De havner mellom barken og veden. 

Jeg er stolt av min forening, der alle kan føle 
seg velkommen, der alle er inkludert - og der 
vi under møtene alltid har med skrivetolk. 
Flere foreninger burde tilrettelegge møtene 

Godt årsmøte!

Nina Hauge
Styremedlem i NDF

med skrivetolking. Tunghørte skal ikke falle 
utenfor, de skal bli fanget opp, på samme 
måte som vi fanger opp barna som går på 
skoler i hjemkommunene. Alle aldersgrupper 
kan inkluderes i døveforeningen.

Det kan være ensomt å være tunghørt eller 
døv og bo langt ute på landet. Man kan lett 
bli glemt. Derfor er likemannsarbeid et nyttig 
verktøy for de foreningene som har medlem-
mer som bor spredt. Det sosiale er veldig vik-

tig under møtene. Vi får noe å bite i, 
tar en ka#etår eller to og har loddsalg 
med mange $otte gevinster.

Vi må heller ikke glemme å ivareta 
de eldre. De kan risikere å havne på 
alders- eller sykehjem der ingen kan 
tegnspråk. Døveforeningen må fange 
opp dem også. Det er trist hvis hjem-
kommunen nekter de som ønsker det 
plass på et sykehjem i en større kom-

mune med tegnspråklig miljø. Kommuneø-
konomien må ikke avgjøre livskvaliteten til 
eldre døve som trenger ekstra hjelp. Derfor er 
en statlig forskrift om rett til sykehjemsplass i 
et tegnspråklig miljø så viktig for vår gruppe. 
Jeg møter døve som er inkludert på sykehjem 
som sier: «Jeg orker ikke å kjempe mer.» In-
gen drømmer vel om å være alene og døv på 
sykehjemmet.

Skal døve får det bedre i samfunnet er vi 
avhengig av at det gjøres et godt arbeid i dø-
veforeningene. Derfor er årsmøtene så viktig. 
Vi må "nne de dyktige tillitspersonene og de 
må stille opp og ta ansvar til beste for seg selv 
og andre døve og tunghørte i distriktet. Uten 
et sterkt styre vil vi miste det sosiale felles-
skapet – og vi vil tape i kampen om å få til et 
bedre tilgjengelig samfunn også lokalt.
Derfor ønsker jeg alle foreningene et godt 
valg på årsmøtene!
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I slutten av februar ble det holdt et åpent 
informasjonsmøte om planene. De fem 
samarbeidspartnerne ser på muligheten 
som er i det huset Teater Manu i dag dis-
ponerer 900 kvadratmeter i, og der også 
Døves Media har lokaler. Huset ligger på 
Dælenenga og var tidligere Grünerløkkas 
Folkets Hus. Det ble bygget i 1932 og 
eies av stiftelsen Kåre Berg AS. Huset har 
fem etasjer og $ere spørsmål må løses om 
det kan gi bli et «levende kunnskapssen-
trum for norsk tegnspråk og kultur». Et 
hus som blir «møteplass for opplevelser, 
utvikling og synliggjøring». Der målet er 
at «Tegnspråkhuset skal inkludere lokale 
og nasjonale aktiviteter». 

Sitatene er hentet fra styringsgruppens 
visjoner, en gruppe som består av Svein 
Arne Peterson, Oslo Døveforening – 
Bjørn A. Kristiansen, Norges Døvefor-
bund – Mira Zuckermann og Grethe 
Henden fra Teater Manu. Organisasjo-
nene mener et Tegnspråkhus blant annet 
vil gi økt ressursutnyttelse, mer samlet 
kompetansen, økt synlighet og tilgjenge-
lighet – og bli et møtested for kultur- og 
kompetanseutvikling.

Så spørs det hva medlemmene i Oslo 
Døveforening sier. De er kanskje bort-
skjemte med lokaler sentralt i byen? Til 
Dælenenga kommer en med trikk eller 
buss, ca 10 minutters reise fra sentrum.  

Teater Manu er allerede etablert i huset, 
men ønsker seg ombygging av de loka-
lene de leier for å optimalisere sin drift. 
Døves Media er også etablert i huset.

Norges Døveforbund sliter med for små 
lokaler i dag og har behov for større 
armslag, mens Ål folkehøyskole og kurs-
senter for døve kan ha interesse av en 
mindre "lial i huset for å kunne bruke 
Tegnspråkhuset til kursvirksomhet og 
foredrag, spesielt når de inviterer interna-
sjonale samarbeidspartnere.

Det videre arbeidet med forslag til utred-
ning, analyse, arealbehov og romplan 
utarbeides i samarbeid med arkitekt og 
huseier. Dette arbeidet skal ivaretas av en 
arbeidsgruppe med Mathis Junker Gran, 
Teater manu – Finn Arild (ordarson, 
Norges Døveforbund – Vidar Sæle, Oslo 
Døveforening – Michel Laubacher, Dø-

ves Media og Berglind Stefansdottir, Ål 
folkehøyskole og kurssenter for døve.

Går det som de største optimistene håper 
kan det bli inn$ytting i Tegnspråkhuset i 
2016, men før det er det mange ting som 
må på plass og mange praktiske spørsmål 
som må løses i forhold til gårdeieren – og 
man må sikre seg økonomisk støtte fra 
stat og kommune.

Foreløpig er det de fem store organisasjo-
nene som planlegger videre, men det vil 
åpnes for at andre bedrifter og organisa-
sjoner kan bli med. Det er viktig også å 
få inn for eksempel barne- og ungdoms-
organisasjoner i bygget. Det er også et 
ønske om at mindre organisasjoner og 
foreninger kan få kontorplass, slik at det 
kan bli et helhetlig bygg for døvekultur.

Med et Tegnspråkhus i Oslo vil en lenge 
etterlengtet drøm gå i oppfyllelse for 
døveorganisasjonen.

Foto/Montasje: Teater Manu

Det arbeides for å få til et Tegnspråkhus i Oslo. Oslo Døveforening er på jakt etter nye lokaler. 
Teater Manu har behov for oppgradering av sine lokaler. Hva om Norges Døveforbund, Dø-
ves Media og kanskje deler av Ål folkehøyskole og kurssenter for døve blir med på lasset og får 
samlet norsk tegnspråk og døves kultur i ett felles hus?

Tegnspråkhus i Oslo?
helge.herland@doveforbundet.no



52/2014 Døves Tidsskrift

Dette uttalte kulturminister 
�orhild Widvei (H) i en de-
batt på Stortinget 25. februar. 
Debatten kom i stand etter 
at Trine Skei Grande (V) tok 
opp spørsmålet om hvordan 
det går med arbeidet med den 
felles norske språkloven.

Døve jublet da daværende kul-
turminister Trond Giske (A) i 
juni 2008 la fra Stortingsmel-
dingen «Mål og mening» der 
man omtalte norsk tegnspråk 
som et språk som inngår i den 
norske kulturarven og et språk 
som må sikres gjennom lov 
forankring. De samme "ne 
ordene ble norsk tegnspråk til 
del da meldingen ble behand-
let av Stortinget i april 2009, 
og det var tverrpolitisk enig-
het om dette, som Ulf Erik 
Knudsen (FrP) sa i debatten 
den gang: «Fremskrittspartiet 
er, i likhet med statsråden, 
svært fornøyd med at man 
nå anerkjenner tegnspråk 

som fullverdig språk ved å 
forankre et ansvar for dette i 
lovverket.»

Det er fem år siden dette og 
lite har skjedd med å få til en 
norsk språklov. Nå reiser stats-
råden i sin uttalelse tvil om at 
det i hele tatt blir noen lov?

Trine Skei Grande sa blant 
annet i årets debatt på Stor-
tinget:
«Et av tiltakene som vi i 
Venstre var veldig glad for 
i stortingsmeldinga, var at 
vi skulle slå sammen lovver-
kene på språk og få en egen 
språklov. Det har jeg fortsatt 
å spørre kulturministeren om 
omtrent jevnlig fra 2009. Nå 
spør jeg en ny kulturminister 
om språklov er noe denne 
kulturministeren ikke bare vil 
skrive om i stortingsmeldinga, 
men faktisk gjennomføre.»
«En annen ting som markerte 
debatten den 25. april 2009, 
var at jeg tror det er den 
eneste debatten vi har hatt 

«Noe vi ikke har tatt endelig stilling til, er de lovspørsmål som ble drøftet i meldingen. Det 
gjaldt bl.a. revisjon av lov om målbruk i o#entlige tjenester og utarbeidelse av en allmenn 
språklov med overordnede bestemmelser om både norsk språk og andre språk i Norge, 
herunder lovforankring av norsk tegnspråk. Jeg har merket meg at en samlet komité i 2009 
uttalte at den mente det var behov for en klar lovforankring av språk i Norge, og at den så 
fram til resultatet av departementets arbeid med en overordnet språklov. Jeg er også kjent 
med at representanten Skei Grande etterlyste dette arbeidet i et skriftlig spørsmål til forrige 
kulturminister i oktober i 2012. Departementet vil nå se på muligheten for å lage en mest 
mulig helhetlig språklov.»

Får vi språklov?
helge.herland@doveforbundet.no

som har vært tegnspråktolket, 
der vi hadde tegnspråktolk 
oppe på galleriet, sånn at alle 
døve eller tegnspråkbrukere 
som var til stede, "kk fulgt 
debatten på det språket. Det 
var viktig den dagen, fordi vi 
bestemte at tegnspråk også 
skal være et o;sielt språk i 
Norge. Det vedtok vi med 
brask og bram.

Til dette svarte statsråd 
 �orhild Widvey bl.a.:
 «Det overordnede målet som 
Stortinget sluttet seg til i 
2009, var å sikre at norsk skal 
bestå som et fullverdig, sam-
funnsbærende språk i Norge.»

«Jeg vil heller ikke føle meg 
forpliktet til å ta opp igjen 
hvert enkelt av de mange 
tiltakspunktene som den for-
rige regjeringen har unnlatt å 
følge opp.»

 «Også når det gjelder norsk 
tegnspråk, forstår jeg veldig 
godt at mange er utålmodige 
etter å få gjennomført en 
lovforankring. Her mener jeg 
også at den forrige regjeringen 
utvilsomt har forsømt seg.»

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) 
deltok også i debatten: 
«Så var også interpellanten 
inne på tegnspråk. Det er 
viktig å sikre døves interesser 
i samfunnet. Det er viktig at 
tegnspråk blir anerkjent som 
fullverdig språk. For mange er 
det vanskelig å få tilstrekkelig 
informasjon fra samfunnet 

rundt seg på en like god måte 
som alle andre får.»

Trine Skei Grande:
«Et språk er ikke bare en måte 
å kommunisere på, det er 
identitet, det er kulturbærer, 
det er historiebærer. Det er 
derfor de to skriftspråkene i 
Norge er så viktig, men det 
er også derfor tegnspråk er så 
viktig. Tegnspråk er ikke bare 
en måte å kommunisere på 
uten å bruke ørene, det er fak-
tisk også en måte å formidle 
kultur på. Og tegnspråket 
er en like viktig kulturbærer 
som nynorsk har vært, og som 
bokmål er for oss hørende.»

Norsk tegnspråk er anerkjent 
som et minoritetsspråk i 
Norge, spørsmålet er om vi får 
det nedfelt i en lov?

Trine Skei Grande.

Geir Jørgen Bekkestad.

Thorhild Widvei.
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Jeg satt i stua mi og koste meg over mangfoldet av språkbruk 
som ble vist i denne gudstjenesten. Fra den herlige gjengen med 
døve unger som spilte et klassisk julespill om frelserens fødsel, 
fra salmesang med tegn og til tekstlesing, prestens preken og li-
turgien framført på norsk tegnspråk (NTS). NTS har for lengst 
oppnådd en anerkjennelse som et eget selvstendig språk, og har 
en o;siell status som et av de språkene vi har i Norge. Når man 
ser NTS i bruk, som for eksempel ved en julegudstjeneste, er 
språket slående uttrykksfylt og vakkert. Men man må kjenne 
språket og kulturen for virkelig å få med seg alle dimensjonene 
i det som sies. 
 
Barns tegnspråk
De aller $este sterkt hørselshemmede fødes inn i familier som 
ikke har kjennskap til NTS eller visuelle måter å kommunisere 
på. Om de tegnspråklige barna som "kk fylle kirkerommet og 
fellesskapet med sine uttrykk ved denne gudstjenesten, har en 
døveskole som sin faste skole, vet jeg ikke. I dag bygges døve-
skolene ned, og det som i sin tid var grunnlaget for det tegn-
språklige fellesskap mellom døve, erstattes av et tett tilbud om 
foreldreopplæring i tegnspråk og krav til tegnspråkkunnskap i 
skolen. Samtidig økes tilbud med korttidsopphold ved Statpeds 
skole på Heimdal, og digitale løsninger for å skape fellesskap 
mellom døve og tegnspråklige elever prøves ut.

Diskusjonen om hvordan man skal ivareta døve barns behov 
best mulig, er en pågående debatt. I romjulen "kk vi se en her-
lig gjeng unger som bidro med et julespill. Det var sjarmerende 
å se ungene avslutte julespillet med å framsi den samme replik-
ken. I språket og måten man bruker det på, legger man noe av 
seg selv. Selv om den tegnspråklige replikken ungene brukte, 
var den samme, gjorde hvert enkelt barn den til sin egen i sin 
måte å framføre den på. Ungene framførte sluttreplikken i spil-
let på en måte som ga den sin stemme – eller mer korrekt – sine 
egne nyanser i tegn og bevegelser. Hver enkelt person har «sin 
stemme», noe som også gjelder for dem som bruker tegnspråk. 
Å "nne aktiviteter og gode arenaer for døve og tegnspråklig 
unger er viktig, der de kan få ha mange og aktive roller der de 
skal vokse og forstå og bli forstått. 

Liturgi på norsk tegnspråk
Liturgi på NTS er utviklet i døvekirken og den norske kirken. 
Det visuelle uttrykket er etablert som en innlært rituell språk-
form som vekker gjenkjennelse ved stadig gjensyn. Døvekirken 
har hatt en lang tegnspråklig tradisjon, og fra tidlig 1990-tall 
ble arbeidet med å formalisere en norsk tegnspråklig liturgi 
intensivert. Liturgisk språkbruk er ikke det samme som daglig-
livets språk, og det var "nt å se vekslingen mellom det liturgiske 
språket, salmene og språket brukt i prekene. «Amen» sa presten, 

Når golvet er vasket
– tegnspråk anno 2014

Av Eli Raanes    -   Bildene er fra NRKs web-tv

Årets tegnspråklige julegudstjeneste ble 2. juledag sendt fra Døvekirken i Bergen. Denne årlige 
NRK-produksjonen var også i år tilpasset alle, slik at det som ble sagt på norsk tegnspråk, også 
ble tolket til norsk talespråk. Slik kunne alle få med seg alt.
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og tegnet han brukte, går langt tilbake i norsk tegnspråklig 
historie – helt tilbake til før døvekirken og døveprestenes tid, 
tilbake til da døve på 1800-tallet samlet seg til andaktsstunder i 
private hjem og ved døveskolene. Også NRK har en lang tradi-
sjon med å spre kjennskap om bruk av tegn i denne sammen-
hengen. Når presten sier tegnet for AMEN og senker hodet, 
er det et liturgisk tegn, men når det samme tegnet utføres i en 
annen sammenheng, kan tegnet også bety at noe er «sant» eller 
«sikkert». Følg med neste gang det er tegnspråklig gudstjeneste 
på TV, og du har lært et tegn som kan anvendes i $ere sam-
menhenger.

En preken som treffer oss i vår livsverden
Vi har vasket og forberedt til juledagene, sa døvepresten i 
andakten sin. Tegnet han brukte for det «å vaske», hva var det? 
Presten brukte et annet tegn enn det som er det konvensjonelle 
tegnet for det å vaske et golv. Hva var endret? Mens man før 
vasket golvet med en vaskestav man trakk jevnt mot seg, så var 
dette akkurat den bevegelsen som har vært det norske tegnet 
for «det å vaske golv». Det var ikke dette tegnet presten brukte 
i sin preken. I dag gjør vi rent med nye og enklere vaskeme-
toder, med engangskluter og mikro"ber mopper. Bevegelsen 
for å svinge rundt med mopp over golvet gjøres med en annen 
bevegelse. Når vi i dag fører vaskemoppen med en svingende 
bevegelse over parketten og golvbelegget, så var det starten av 
akkurat denne bevegelsen som presten brukte for tegnet «å 
vasket golvet» i prekenen sin. Hva sier dette? Jo, at språket vårt 
endres, og at språket vårt påvirkes av den livsverdenen vi lever 
i, og de erfaringer vi har med det som omgir oss. Språket vi 
bruker i dag, er påvirket og endret av den livsverdenen vi har. 
Dette gjelder oss alle, også for brukere av norsk tegnspråk. 
 
Se!
Neste gang du ser norsk tegnspråk i bruk på <ernsynet eller i 
annen sammenheng, bruk øynene og se. Og se en del av det 
aktive levende norske tegnspråket, en del av kulturen rundt oss 
som lever og endres, tilpasset våre erfaringer og vår livsverden.

Og for dem av oss som er interesserte i språk, vil det bli et godt 
nytt språkår også i årets som kommer. Grunnlovsjubileet vil 

ha et fokus også på de språkene som omgir oss, og som er et 
uttrykk for vårt mangfoldige språklige fellesskap. Ikke som 
statiske uttrykk, men som språkbruk i endring. Det er helt sik-
kert, helt sant og amen.

Faktaboks
Eli Raanes, førsteamanuensis ved  

Høgskolen i Sør-Trøndelag,  

Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Om seg selv:

Jeg har fra �dlig 1980-tall arbeidet med 
norsk tegnspråk, og har se� språket vokse 

i annerkjennelse fra å være et minoritetsspråk med lav 
status, �l i dag å være et av de språkene som offisielt er 
en del av vår norske kulturarv, og som daglig synes og 
brukes på en rekke arenaer i Norge. Å si�e i stua og se 
NRK-produksjonen med julegudstjenesten fra Bergen Dø-
vekirke 2. juledag ga meg mange smil og refleksjoner over 
bruken av norsk tegnspråk i Norge. Det er også godt å vite 
at døvekirken stadig arbeider for å lø�e kompetansen i 
bruk av NTS for sine �lsa�e.

«vaske gulv»

[Illustrasjon: tegnet 
«vaske golv» fra 
NRKs gudstjeneste 
2. juledag 2013 fra 
Bergen Døvekirke (�d 
18:40–18:42, h�p://
tv.nrk.no/serie/guds-
tjeneste-tv#t=1m18s) 
eller tegnet «godt» 
«ny�» «år» fra 
ne�stedet 
tegnordboken.no]
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- I kommunikasjonen med klientene som 
ikke kan tegnspråk bruker jeg penn og 
papir - og en del kroppsspråk. Alle som 
kommer fyller ut et spørreskjema, og 
gjennom det får jeg informasjon om dem. 

Katrine er utdannet sykepleier. Hvorfor 
da jobbe som massør, spør vi:
- Mange sykepleiere velger å utdanne 
seg innen alternativ behandling, som 
massasje, soneterapi, akupunktur og så 
videre. Jeg har hatt massasje i bakhodet 
i $ere år. Jeg elsker selv å få massasje, og 
har fått kjent hvor avslappende det er. 
Som sykepleier ble det for meg naturlig å 
gi berøring, og eventuelt lett massasje for 
å forsøke å hjelpe og lindre smerte. Jeg så 
at det gjorde noe med pasientene.

- Før jeg tok utdannelsen var jeg inne i en 
periode hvor jeg hadde indre uro og mas-
se tanker i hodet om jobb og framtiden. 
Søsteren min ga meg deilig fotmassasje, 
og det ga meg en slags indre ro. Etter 
det var jeg faktisk rask med å søke på 
utdannelsen, og har absolutt ikke angret 
på det. Det var en kjempe"n utdannelse, 
hvor skolen hadde helhetlig fokus, både 
på det fysiske og psykiske.

Jenta fra Stokke mener at massøryrket er et 
givende og �nt yrke hvor man kan hjelpe 
mennesker som har behov for det. Yrket er 

veldig relevant med min sykepleierutdan-
nelse, mener hun.

- Som sykepleier utøver jeg helsebrin-
gende og forebyggende arbeid, noe som 
interesserer meg veldig, og jeg anser 
massasje som en del av dette. Som massør 
møter vi ulike mennesker, de har ulike 
helseplager, kroniske sykdommer eller 
smerter. Noen ønsker bare velvære og 
avslappende massasje. Når jeg tar i mot 
klienter, har samtale og masserer de føler 
jeg at jeg jobber som både sykepleier og 
massør, og ikke kun som massør. Vi må 
ikke glemme at sykepleiefaget er veldig 
vidt, og har ulike områder.

- Hva er massasje - det høres jo litt 
skummelt ut?
- Massasje kan bli misforstått. Noen 
har fordommer knyttet til profesjonen. 
Massasje kan brukes i ulike sammenhen-
ger. Men vi utdannede massører som gir 
massasje jobber profesjonelt. Vi jobber 
med klientenes kropper og forsøker å 
balansere funksjonene. Vi varmer opp 
musklene, og bruker ulike teknikker for å 
jobbe med de ut fra klientens behov.

- Hvor jobber du?
- Jeg jobber hver onsdag på dagtid på 
Markveien Naturmedisinske senter på 
Grünerløkka i Oslo. 

- Hvem kan få hjelp av deg - og hva kan 
massasje hjelpe for?
- Alle som ønsker massasje er velkom-
men. Massasje kan hjelpe de som er 
plaget av vonde, ømme og stive muskler 
i nakken, skulderen, ryggen eller andre 
steder på kroppen. Vi hjelper også med å 
løse opp muskelspenning.

Katrine forteller at e!ektene av massasje er 
mange og gode. Massasje øker blodsirkula-
sjon i kroppen og gjør musklene myke og 
bedre funksjon. Hormoner blir også frigjort 
i kroppen, og det kan gjør oss glade, for-
nøyde og avslappet. Noen opplever også at 
massasje demper opplevelse av angst.

- I samfunnet i dag har vi høye forvent-
ninger, plikter og frister i forhold til men-
nesker rundt oss og på jobben. Det kan 
gjøre oss stresset og gi oss helseplager. Da 
er det avslappende og avstressende med 
massasje. Hva som hjelper den enkelte 
med ulike helseplagene er individuelt, og 
det er ikke alle som liker massasje, avslut-
ter Katrine Gjermundrød.

Kontakt med Katrine Gjermundrød: 
Markveien Naturmedisinske Senter, 
Markveien 35 B, 
0554 Oslo. 
www.mns.no for timebestilling gjennom 
internett, og på facebook-side.

www.tonsberg.kommune.no

Telefon 33 34 80 00

Tønsberg kommune
Åpen - Oppriktig - Profesjonell

Audiopedagog
I Tønsberg kommunes grunnskoler er det ledig et antall stillinger i forbindelse 

med tilrettelegging for døve og tunghørte elever.
For mer informasjon og søknadsskjema,

se www.tonsberg.kommune.no - ledige stillinger.
Søknadsfrist: 01.04.1014. Arkivsaknr. 14/2426

Sykepleier og massør
Helge.herland@doveforbundet.no

At blinde jobber som massører er vi vant til. At også døve har det i "ngrene 
burde være opplagt, men faktisk kjenner vi bare til en døv som jobber som 
massør, det er: Vestfoldingen Katrine Gjermundrød som hver onsdag arbei-
der på Markveien Naturmedisinske Senter i Oslo. Resten av uken arbeider 
hun som sykepleier på Conrad Svendsen Senter. Hvordan løser Katrine ut-
fordringene med kommunikasjonen som massør?

FLYTTER DU?

Husk å gi melding �l
medlem@doveforbundet.no

eller �l

Norges Døveforbund,
Grensen 9
0159  OSLO
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Personalia

Død
OTTO HJERTAKER, Stjørdal, 
født 8. april 1920, døde 15. januar 2014.

KRISTINE STIANSEN, Molde, født 
3. august 1945, døde 9. februar 2014.

IDAR ØKSNES, Steinkjer,  
født 16. april 1940, døde 20. februar.

80 år
MARIT ULLENSVANG LUTRO, 
Lofthus, blir 80 år 23. mars.

FRIDJOF JOHNSEN, Morvik, 
blir 80 år 6. april.

75 år
SVEIN TØMMERBAKKE, Ål, 
blir 75 år 4. april.

ELI KIRKREIT, Trondheim, 
blir 75 år, 17. april.

60 år
OTTAR SMØRHOLM, Trondheim, 
blir 60 år 4. april.

50 år
ANNE MARIE TRULSRUD, Åmot, 
blir 50 år 24.mars. 

ALBERT DAHLØY, Trondheim, 
blir 50 år 3. april.

MARIT DYBENDAL, Kongsvinger, 
blir 50 år 4. april.

ROAR NORLI, Bærum, 
blir 50 år 14. april.

REIDUN BJERKE, Bærum, 
blir 50 år 19. april.

Tore Karlgård fylte 60 år den 21. november. Jubileet ble feiret i Døves Hus i Pors-
grunn med 36 gjester. Tore ble svært glad da han "kk den største gaven, en sovesofa. 
Festen ble vellykket, og Tore syntes det var en topp feiring av 60 årsdagen.
Her er navnene på de som er på bildet: Atle Haugan, Bente Gry (omassen, Ann 
Markx, Heidi Buer, Harald Håverstad, Liv Inger Nylund Arnesen, Evelyn Paulsen, 
Torbjørn Palmer (omassen, Rune Anda, Jorunn Vestgård Håverstad, Heidi Kristin 
Ovesen, Bjørn Arnesen, Alysa Seth Enebakk, Hans Arne Sæves, Tonje Nordfonn, 
Mette Emilie Kaupang Zei#ert, Øyvind Haugom, Vår Lilje Stormo, Tom Zei#ert, 
Judith Hansen, Arne Haugerud, Tanja Solheim Grande, Liv Annie Pedersen, Øyvind 
Grande, Monica Mile, Mette Kari Hjelen, Egil Allan Marthinussen, Oddrun Marie 
Drægni, Ove Steinar Hjelen, Tone Rørvik Elvenes og Kari Vibeke Opdahl.

Venner for livet

Mammalaget

Trondheim Døves Idrettslag sitt kvinnelag i futsal og fotball har vunnet alt som kan 
vinnes i Norge og tok nettopp 2. plass i Europaligaen i futsal. Det gledelige er at laget 
beviser at det er mulig å komme på banen igjen etter å ha blitt mamma også. Her ser 
vi øverst fra venstre søstrene Lene R. Røyseth og Tone Rørstad sammen med moren 
Helen Rørstad og Jan Erik Løyning som er den heldige samboeren til Tone.
Nede fra venstre er barna til Lene: Jarl Gunnar og Regine. Så er det Anny Helen og 
Alfred  som er barna til Tone og Jan Erik. 

Bekjentskap
Jeg søker enn venn / kjæreste. Jeg er 
en mann på 47 år som liker turer i 
naturen, trening og  hjemmekos. Jeg 
har hytte. Håper jeg får svar. 
Send svar til Døves Tidsskrift, Billett-
merke 1401, Grensen 9, 0159 Oslo.



10 2/2014Døves Tidsskrift10 2/2014Døves Tidsskrift

OSLO
24. april kl.18 på Nationaltheatret.
Doktor Proktors Prompepulver
Passer for alle aldre, 30 bill.er holdt av til 28.mars. For å 
kjøpe billett send mail til salg@nationaltheatret.no
Oppgi antall voksne/barn og eventuelt honnørrabatt, 
med referansenummer 1097518. Med fullt navn og 
mobil telefonnummer. 

GÅLÅVATNET, VINSTRA
Lørdag 9. august kl. 19.30.
Peer Gynt ned Gålåvatnet
Opplev klassikeren i ny drakt. Ny regi, ny scenografi, 
nye skuespillere og 250 nye kostymer vil gi deg en helt 
ny opplevelse av Peer Gynt i tradisjonsrike omgivelser 
ved Gålåvatnet.
Regi: Erik Ulfsby – scenograf: Arne Nøst - i rollene: 
Mads Ousdal (Peer Gynt) - Birgitte Victoria Svendsen 
(Mor Åse) - Heidi Ruud Ellingsen (Solveig) - Marie Blok-
hus (Den grønnkledde) 
Frank Kjosås (Dovregubben) - Belinda Braza (Anitra) - 
Per Tofte (Presten) - Svein Tindberg (Knappestøperen) 
og over 80 lokale aktører.
Kl. 18.30 blir introduksjonen av teaterstykket tegn-
språktolket! Møt opp da. 
Det er reservert gode plasser med god sikt både til sce-
nen og tegnspråktolkene. Referansenummer og maila-
dresse til å booke billetter kommer i senere blad. 

Vil du se tegnspråktolket teater?
NDF tilrettelegger for tegnspråktolket teater ved mange teatre.

Ønsker du en forestilling tolket kan du ta kontakt med Elisabeth Frantzen Holte: 
post@doveforbundet.no eller telefon 23 31 06 30.

Her er noen av forestillingene som blir tolket i år:

STAVANGER
I juni ved Rogaland Teater.
Hans og Grete anno 2014
Denne forestillingen er full av tøys og tull, med en dæsj 
av absurditeter og krydret med en god dose galskap. 
Anbefales fra 3 år og oppover.
Rogaland Teater spiller forestillingen på Hindal Gård i 
Stavanger, i gåavstand til Vaulen badestrand.
Mer informasjon kommer i senere blad.

FLÅ, HALLINGDAL
I juni / juli kl 16 i Bjørneparken.
Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen
Bjørneparken i Flå.
Mer informasjon kommer i senere blad.

OSLO
September / oktober.
«Lene Kongsvik – 110% lykkelig» 
på Latter, Aker Brygge.
Mer informasjon kommer i senere blad.

SANDEFJORD
Lørdag 11. oktober kl. 18.
«ANNIE», på Hjertnes kino
Endelig er den her igjen! Den rørende historien om bar-
nehjems-jenta Annie. Forestillingen Annie blir av mange 
sett på som en perfekt musikal bestående av intriger og 
farer, tristhet og glede, sentimentalitet og humor. For 
ikke å glemme med den modige og sjarmerende rollen 
Annie i spissen.
Historien om Annie som prøver å flykte fra barne-
hjemmet strengt bestyrt av Miss Hannigan er kjent for 
flere generasjoner. Forestillingen hadde urpremiere på 
Broadway i 1977 og har siden blitt filmatisert, både i 
1982 og 1999. Handlingen er lagt til 1930-tallets USA.
Forestillingen er den største som Sandefjord Teaterfo-
rening har satt opp. Det vil være over 150 barn, unge og 
voksne på scenen.
Billetter bestilles på mail tom@hubroasen.com Billett-
pris er kr. 290 inkludert billettavgift.
Det er satt av et eget felt for å samle de som skal se 
forestillingen tegnspråktolket. 
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Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. Det er helt gratis. Vi vil 
plukke ut de mest aktuelle spørsmålene og besvare dem her i artikkelen «spør 
advokaten». 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 spørsmålet inneholder 
sensitive opplysninger ber vi deg sende  vanlig post til Stub-Christiansen Advokat-
firma AS, Hvittingfossveien 330, 3089 Holmestrand. 
Dersom du ønsker vanlig advokatbistand kan du benytte deg av medlemsavtalen 
som gir inntil halv time til kr 199. Deretter koster det kr 1 899 per time. Prisene 
er inklusive moms.

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Melding om sykefravær
Vi vet at vi må melde fra til arbeidsgiver når 
vi er syke og ikke kan komme på jobben, 
men må vi ringe med telefon? Da må jo 
vi døve få tak i en tegnspråktolk som kan 
ringe for oss. Er det ikke bra nok at vi sen-
der sms? Finnes det noen regler for dette?

Monika

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Det er ingen formkrav til fraværsmel-
dingen, den kan gis på sms, e-post, 
faks, telefon eller bud om man vil. 
Arbeidsgiver kan altså ikke nekte deg 
å sende fraværsmelding per sms. Men 
forsøk å finne en grei løsning med 
arbeidsgiveren om han ønsker mel-
dingen på annen måte, for eksempel 
om du kan sende det per mail i stedet. 
Det kan jo være grunner til at han ikke 
ønsker sms og vi vil jo gjerne være 
fleksible om vi kan. Men fleksibiliteten 
gjelder begge veier og arbeidsgiver 
bør jo tenke litt på at det skal være 
praktisk for deg å si fra når du ligger 
syk i din seng. 

Fri rettshjelp
Arbeidsgiver har degradert meg til en 
annen stilling fordi arbeidsgiver mener at 
jeg ikke utfører arbeidet mitt bra nok i 
den stillingen jeg hadde. Jeg har lest litt på 
nettet og der står det at man kan ha krav 
på fri rettshjelp ved oppsigelse i arbeids-
forhold. Men har jeg krav på fri rettshjelp 
når jeg blir degradert? Kan jeg søke om fri 
rettshjelp på grunnlag av at jeg er døv. Må 
jeg betale egenandel?

Frank

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Degradering i arbeidsforhold er det vi 
kaller endringsoppsigelse. Dersom du 
er endringsoppsagt (dvs. oppsagt fra en 

stilling og tilbudt en ny stilling i samme 
virksomhet) så kan du ha krav på fri 
rettshjelp på samme måte som for 
oppsigelse i arbeidsforhold.

Alle kan søke om fri rettshjelp dersom 
det gjelder f.eks. familiesaker, erstat-
ning for personskade, oppsigelse eller 
utkastelse fra bolig, trygdesaker på 
klagestadiet eller oppsigelse/avskjed 
i arbeidsforhold. Men du får som 
hovedregel ikke fri rettshjelp dersom 
brutto inntekt overstiger kr 246 000 
for enslige eller kr 369 000 for ektepar/
samboere. Nettoformuen kan ikke 
være over kr 100 000. Dersom du 
får fri rettshjelp på rådgivningsstadiet 
så må det betales en egenandel på kr 
965. Dersom du får fri sakførsel for 
domstolene må du betale egenandel på 
maksimum kr 4 825. Egenandelen ved 
fri sakførsel kan variere litt avhengig 
av saksomkostningene. Man får ikke 
dekket motpartens saksomkostninger 
dersom man taper saken og blir dømt 
til å erstatte motpartens saksomkost-
ninger. 

Helseopplysninger i arbeids-
forhold
Kan arbeidsgiver kreve at jeg fremlegger 
dokumentasjon om mine helseopplysninger 
når jeg søker om jobb?

Kåre

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, arbeidsgiver kan som hovedregel 
ikke kreve at arbeidssøker legger frem 
dokumentasjon om helsen og han skal 
heller ikke spørre arbeidssøker om 
dette. Men det er unntak hvis helse-
opplysningene her helt nødvendig for 
å utføre arbeidsoppgavene. Det skal 
sterke grunner til for å be om slike 
opplysninger. Et eksempel på dette kan 
være at arbeidssøker søker jobb som 

politibetjent men har dårlig hørsel. Da 
kan det være relevant for arbeidsgiver 
å be om bekreftelse på at hørselen 
tilfredsstiller politiets minstekrav for 
stillingen. For politiets del er dette 
imidlertid noe de gjør rutinemessig 
med alle søkere og ikke bare de som 
kanskje kan ha dårlig hørsel.

Spør advokaten
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Norge rundt

Skrivetolkutdanning  
i Bergen
Høyskolen i Bergen (HIB) starter 
til høsten utdanning av skrivetolker. 
Utdanningen går over et år, men det 
er et samlingsbasert deltidsstudium, så 
det går "nt an å jobbe eller gjøre annet 
ved siden av. Det blir lagt opp til 4 
samlinger à 3 dager hver. Samlingene 
er lagt til ukene 36 og 46 i år, og 
ukene 10 og 23 i 2015, alle ukene fra 
onsdag til fredag, forteller prosjektle-
der Karen Isaksen (bildet).
- Hvorfor skrivetolkutdanning?
- Fordi det har vært etterspurt i mange år fra $ere hold. Blant 
annet fra brukerne som ønsker $ere dyktige skrivetolker for 
å få dekket deres behov. I tillegg fra ufaglærte skrivetolker 
som ønsker å få den formelle kompetansen. Samt fra faglærte 
tegnspråktolker som har skrivetolking i utdannelsen sin, men 
som ikke føler seg kompetente på det området og trenger mer 
erfaring før de selv kan påta seg skrivetolkoppdrag. 
 - Hvem er målgruppen for utdanningen?
-  I første omgang skrivetolker som har erfaring med skrivetol-
kyrket, men ikke er faglærte. Det er ti år siden sist det var en 
egen skrivetolkutdanning, modul ved Universitetet i Oslo, så 
det er en del ufaglærte skrivetolker som ønsker å få den formelle 
kompetansen. Men man kan også søke hvis man er rask på tas-
taturet og har generell studiekompetanse eller realkompetanse. 
Hvis man vil teste antall tegn og ord i minuttet kan man prøve 
det på: http://10fast"ngers.com/typing-test/norwegian 
Karen Isaken forteller at tilbudet er et samlingsbasert deltids-
studie som går over 1 år. Det gir 30 studiepoeng, som tilsvarer 
et halvt års studium. Det er 20 full"nansierte studieplasser, 
med midler fra Arbeids- og sosialdepartementet og er dermed 
gratis for de som kommer inn på studiet. 
-Hva inneholder studiet?
- Studiet har fokus på praktiske ferdigheter, samt at studenten 
tilegner seg kompetanse på blant annet feltet tolketeori, skrive-
tolkutstyr, tolkeprofesjon, holdninger, tilrettelegging for eget 
arbeid, yrkesetikk og historikk, brukerkunnskap, samfunns-
kunnskap med vekt på kjennskap til den o%entlige tolkeord-
ningen, organisering av denne, arbeidsforhold for tolken og 
rettigheter for brukerne. 
- Hvem kan søke inntak på utdanningen?
- Alle med generell studiekompetanse eller realkompetanse 
og er raske på tastaturet kan søke. De med skrivetolkerfaring 
og som mangler utdannelse for å bli faglært skrivetolk vil bli 
prioritert først. Men alle som synes dette høres interessant ut og 
har litt kunnskap om dette, oppfordres til å søke.
- Må man beherske tegnspråk for å ta utdanningen?
- Nei det må man ikke. 
Det har lenge vært et ønske fra både HLF og NDF å få igang 
en utdanning av $ere skrivetolker. Behovet er stort, og $ere nye 
skrivetolker vil avlaste tegnspråktolkene slik at tolkedekningen 
totalt sett blir bedre.

På bildet ser vi fra venstre Rune Anda, Dag Bøe, Tor Fiksen, Kristin 
Fuglås Våge og Toralf Ringsø.  Det er arrangementskomiteen i Bergen 
Døvesenter. De jobber med planene for årets kulturdager. Programmet 
blir svært spennende, se på neste side at Teater Manu skal vise et show med 
internasjonale verdensartister.

Trondheim døvefore-
ning arrangerte kurs i 
haptisk kommunikasjon 
og ledsagelse helgen 
24.januar til 26. januar. 
Det var 11 som deltok 
og Bibbi Hagerupsen 
var en $ott kursleder 
sammen med sin tolk/
ledsager. Det ble en stor 
utfordring for to tolke-
studentene som også var 

med. Deltakerne "kk et innblikk i døve synshemmedes verden.
Fredagen begynte lett, deltakerne jobbet sammen to og to, den 
ene skulle tegne noe på ryggen og den andre måtte gjette hva 
som ble formidlet. Dette var en "n måte å starte på slik av kurs-
deltakerne var vel forberedt til lørdagens undervisning.
Haptisk betyr berøringssans på gresk. 
Lørdagen "kk de 11 lære hva haptisk stod for, det var innføring 
i nye tegn som man føler på ryggen og på overarmen. Det var 
mye å huske, som nivåer, graderinger, retningsangivelser og 
referansetegn. Det var $ittige og lærevillige elever. Huskokken 
ordnet fruktbord, smørbrød og taco til middag, dermed kunne 
man holde på langt ut på kvelden.
Søndag repeterte deltakerne fra gårsdagen og lærte enda mer. 
Kursholderen ble overrasket over hvor mye folk kunne og hvor 
mye de husket. Men det var helt og fullt Bibbis og hennes 
tolk/ledsagers fortjeneste, mente de fornøyde kursdeltakerne i 
Trondheim.

Kulturdagene de neste 5 årene
2014: Bergen, 7. – 9. november.
2015: Sande&ord, 18. – 20. september.
2016: Stavanger, dato kommer senere.
2017: Bergen, 13. – 15. oktober.
2018: Oslo, 18. – 23. september (med forbehold).

Kurs i haptisk



132/2014 Døves Tidsskrift

Blant gjestene som har meldt sin 
ankomst er amerikaneren John 
Maucere, kjent for mange som en de 
tre fra «3 Men Show» som turnerte 
Norge i 2012. Ellers kommer også 
Braam Jordaan, den sør-afrikanske 
filmskaperen med si" brennende 
engasjement for døvesaken. Han var 
meget sentral i tolkeproblema#kken 
rundt Mandelas begravelse. 

Døve globetro"ere og kulturinteres-
serte vil også dra kjennskap på mul#-
kunstneren Jon Savage, USA.  
Han tar med seg Rita Mazza, født 
i Italia, bor i Berlin - og Anthony 
Guyon, Frankrike som begge gjorde 
seg bemerket under kulturfes#valen 
for døve i Clin´d Oeil i Reims 
i $or sommer. Dessuten kommer Ace 
Mahbaz, født i Iran, bor i Berlin, som 
i sommer skal spille Shakespeares 
«En midtsommerna"sdrøm» i Globe 
teater i London.

Fra Norge er også velkjente Ipek D. 
Mehlum, Torunn Bakkestuen og 

Paal Richard Peterson representert. 
Mira Zuckermann står for regien.

Vi venter flere gjester, og tar derfor 
forbehold om hvordan gjestelisten 
ser ut #l slu". Vi håper også at du 
kommer, uten forbehold. 

Sted: Peer Gynt-salen i Grieghallen. 
Tid: Lørdag 8. november  
 kl. 16:30-18:00.

Fores#llingen er inkludert i deltaker-
avgi&en for kulturdagene, se mer 
info og påmelding på www.bgds.no

Teater Manu deltar med fest-talkshow under kulturdagene. En helt spesiell fores�lling. Fores�l-
lingen vil kun spilles få ganger fordi det legges stort fokus på å kunne lage et vanvi!g show for 
et stort publikum. Det blir internasjonale gjester, overraskelser og godt humør – både på scenen 
og blant de som ser på. Showet vil være svært variert og pendle mellom humor og alvor.

John Maucere, USA. Braam Jordaan,

Sør-Afrika.

Jon Savage, USA.

Rita Mazza, Italia

- bor i Berlin.

Anthony Guyon,

Frankrike.

Ace Mahbaz, Iran

- bor i Berlin.

Ipek D. Mehlum. Torunn Bakkestuen. Paal Richard Peterson.
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Syn på 
saken

Alle kan skrive innlegg i «Syn på saken», men vi ønsker korte innlegg, og vi tar ikke inn innlegg som er sendt  anonymt. 
Redaktøren forbeholder seg også retten til å forkorte innlegg.

Annonsèr i Døves Tidsskrift

 Er du på jakt etter en dyktig ansatt?
Eller har du noe du vil selge til døve og hørselshemmede? 

Eller annet du vil annonsere for? 

Prøv en annonse i bladet. Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere. 
Ta kontakt med helge.herland@doveforbundet.no

og få et godt pristilbud på annonse.

Døves Blad - slipp oss til!
Av Per Walle,  

døveprest

Døves Blad – Døvekirkens menighetsblad – er bare åpent for ledelsens 
synspunkter. Til siste nummer er to innlegg avvist fordi de gir uttrykk 
for personlige meninger. «Vi tar ikke inn leserinnlegg,» er redaktøren 
begrunnelse.

Nei til leserinnlegg
Leserinnlegg? stusser jeg. Redaksjonen 
har selv bedt de ansatte om å komme 
med bidrag til bladet. To av mine bidrag 
er tatt inn og det tredje avvist. Jeg ville 
ha fram et synspunkt på døvekirkens 
opplegg for TV-gudstjenesten 2. juledag 
i framtiden. Døvekirken arbeider med en 
gudstjenestereform, som jeg selv har vært 
aktivt med i og som jeg synes er viktig. 
Hva er da mer naturlig enn en o"entlig 
dialog om saken. Jeg tenkte at Døves 
Blad kunne være et egnet sted for en slik 
re#eksjon. Men der er døren trang og 
terskelen høy. 
Også lederen av Døvekirkens Landsun-
gdomsråd LUD – Katja Marita Eide-
sen – hadde sendt inn bidrag til samme 
nummer av Døves Blad. Også hun tok 
opp sider ved gudstjenestene våre. Men 
ungdommen $kk ikke slippe til med sitt 
leserinnlegg. Jeg synes at denne redaksjo-
nelle holdning er svært uheldig. I stedet 

burde en med glede ta imot et ungdom-
melig innspill, oppmuntre til videre 
engasjement og gå inn i en positiv dialog 
med ungdommen. Nå skaper en avstand 
og passivitet. 

Involvering
I gudstjenestereformen har en valgt in-
volvering – stedegengjørelse – variasjon 
– som kjennetegn ved gudstjenestelivet 
framover. Vi ønsket å involvere oss, men 
ble stoppet. I stedet for å benytte seg av 
muligheten til å åpne, lukker Døves Blad 
for involvering og dialog. Er det bare 
involvering på andres premisser?
Døves Blad kommer ut med 4 nummer 
i året. Det betyr at det er langt mellom 
hvert nummer og det blir vanskelig å hol-
de i gang en dialog fra nummer til num-
mer. Men trenger redaksjonen å svare på 
innleggene som kommer? De kan vel få 
stå som selvstendige bidrag uten redak-
sjonell kommentar. Vi trenger en kirke 

som våger å slippe kontrollen mer, slippe 
folk til og lytte til andres synspunkt. 
Vi trenger å gi rom for forskjellighet og 
dialog. Det vokser ofte mye nytt og godt 
ut av å gi hverandre tillatelse og lov til å 
prøve ut nye tanker og ideer. 

Ny pro"l?
Om dette skulle være en ny pro$l for 
Døves Blad, hvorfor ikke prøve den. Nå 
kjenner folk seg sensurert og det er ikke 
noe godt signal å sende til sine med-
arbeidere og kirkens medlemmer. Til 
Døvekirkens Fellesmøte i juni er det satt 
opp tema «Demokrati og Folkekirke». 
For meg hører demokrati sammen med 
muligheten for å ytre seg og være aktiv 
deltaker i prosessene uten nødvendigvis 
å få en invitasjon eller klarering først. Jeg 
melder meg gjerne på talerlisten allerede 
nå. Så en takk til Døves Tidsskrift for 
at dere vil gi plass til noe av den dialog 
døvekirken trenger.   
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Døve ledere i Signo
Meg som eksempel
Jeg kom inn i Signo uten kjennskap til 
verken døvekultur eller tegnspråk. Jeg 
vil likevel frimodig hevde at jeg har gjort 
en god jobb som generalsekretær. Min 
viktigste oppgave i en stor organisasjon 
er å lede, skape samspill, forhandle, være 
i dialog med o"entlige myndigheter og 
tenke langsiktig i forhold til organisa-
sjonsutvikling og strategi. Den faglige 
tenkningen, utviklingen av innholdet 
i tjenestene gjøres av et høyt kvali$sert 
personale som yter tilbudene. Signo er en 
organisasjon i utvikling. Det er vi stolte 
av. Det er imidlertid ingen hvilepute, vi 
vil hele tiden videre. 

Vi står sammen
Utfordringen går tilbake til døvemiljøet. 
Start «løp» som kvali$serer for sentrale 
lederoppgaver. Dere er ønsket i Signo, 
og trengs en rekke andre steder. Det er 
sammen vi er sterke. Takk til Rune Anda 
som løfter viktigheten av at vi har døve i 
lederposisjoner. Vi vil det samme. Signo 
er hans viktigste støttespiller.

Av Inger Helene 

Venås,  

generalsekretær  

i Signo

Signo ønsker seg #ere døve ledere, og 
jobber bevisst for å nå dette målet. Det er 
derfor litt vanskelig å forstå Rune Anda i 
sin leder i Døves Tidsskrift nummer 1.

Bevisst rekruttering
Signo har de siste årene arbeidet systema-
tisk for å rekruttere #ere døve. I forrige 
årsrapport meldte vi om 17 prosent #ere 
døve. De stillinger Signo lyser ut krever 
i hovedsak høyere utdanning. Vi har på 
stands og i annonser de siste årene opp-
fordret døve til å tenke i retning av Signo 
når de søker jobb og utdannelse. 

Lederutvikling
Vi har døve ledere - og ønsker oss #ere. 
Nettopp derfor har Signo i samarbeid 

med Høyskolen i Buskerud utarbeidet et 
eget målrettet lederstudie (30 studiepo-
eng). Vi håper og tror at døve som ønsker 
å kvali$sere seg for fremtidige lederopp-
gaver vil ha utbytte av det. Studiet startet 
høsten 2013.

Lederansvar
Rune Anda skriver korrekt at det ikke 
er døve helt i toppen av Signos virk-
somheter. Det å lede en slik virksomhet 
innebærer komplekse lederoppgaver. 
Når vi vurderer søkere er det mange 
kompetanseområder som skal ivaretas. 
Tegnspråk¬kompetanse og forståelse for 
døv kultur, høyere utdanning, lederkom-
petanse, økonomikunnskap med videre 
er noen av punktene vi har på ønskelis-
ten. Alle som søker måles på de samme 
kriteriene. Flere av de samme forholden-
de gjelder styrelederne.
Virksomhetslederne våre er personer som 
har vilje og evne til å lære seg tegnspråk 
og har forståelse for Signos egenart. Rune 
Anda peker på de fem siste ansettelsene 
spesielt. Til disse stillingene var det kun 
en døv søker. Det er vanskelig å kritisere 
oss for ikke å ansette døve, når døve ikke 
$nnes på søkerlisten. 

1914   -   31. mai   -   2014
Vestfold Døveforening ønsker å markere dette i felleskap med andre.

Alle er velkomne til vår store dag på Farris Bad i Larvik.

Påmelding og betaling til 
2500.23.43226 merket med 
«ditt navn - VDF 100 år» 
innen 28. mars 2014 
til &omas Blix 
i jubileumskomiteen
epost: thomas.blix@vdf.no 

 hos NDF kr 1 500,-

Vestfold døveforening
fyller 100 år

* Dørene åpner kl 18.00  
for Apéritif

* Festmiddag 19.00 feires  
med 3-retters måltid

* Toastmaster: Paal R. Peterson

* Underholdning

* Ka"e og avec etterpå

* Dørene stenges kl. 02.00

Ønsker dere overnatting på Farris Bad? Dere bestiller selv på www.farrisbad.no
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Tenk deg at du – med alle dine sanser i behold – får beskjed om 
å stikke hånden din i et hull i veggen uten å vite hva som er der 
inne. Du kan ikke se det. Du kan ikke høre det. Det kan være 
noe som stikker eller biter, det kan være klissete, eller kanskje 
kok-varmt, eller iskaldt? Du ville vært skeptisk, for ikke å si 
redd? Dette er døvblinde Rashada Chothisuks (27) hverdag. 
Slik har hun hatt det hele livet siden hun ble født i &ailand i 
1987, også etter at hun kom til Norge og Signo skole- og kom-
petansesenter i Andebu en gang da hun var midt i tenårene. 

Rashada vil forstå verden.  
Verden vil forstå Rashada
Å leve i stillhet og uten syn er forsiktig sagt svært krevende. 
Rashada er døv, og i praksis blind, selv om hun har et bittelite 
rest-syn på det ene øyet. Så hvordan forstår hun omverdenen? 
Hvordan skal omverdenen forstå henne? Hvordan i alle dager 
skal vi fylle begreper med felles innhold, når referansene i vir-
keligheten er så forskjellig fra den som har alle sansene i behold, 
til den som ikke har det? Og omvendt. Heldigvis er Rashada 
fryktelig nysgjerrig. Og glad i mat. And for eksempel. Da be-
gynner vi der, tenkte Hanne Storlid Eldevik, hun er Rashadas 
lærer på Voksenopplæringen i Andebu. 

Ja da, det er litt morsomt at det handler om and i Andebu. 
Ferdig med det. Altså, hva er en and?

Håndledelse  
– en fysisk og konkret tilnærming
Siden Rashada ikke kan bruke vanlig tegnspråk, er hun helt av-
hengig av og «lese» Hannes beskjeder gjennom håndledelse og 
kroppskontakt. Et svært fysisk og taktilt språk med andre ord. 
For Rashada er begrepet and i utgangspunktet en tyggbar kon-
sistens med en gitt smak. Men hva den tyggbare konsistensen 
egentlig var før den ble det, vet hun ikke. Riktignok har Hanne 
og Rashada vært på butikken og kjent på pakker med frossen 
and, og fersk and i plast. Men at den tyggbare konsistensen har 
vært et levende dyr, en fugl, har hun bare en svak anelse om. 
Derfor har lærer Hanne gjort avtale med $rmaet Gårdsand og 
gårdbruker Grete Fevang i Andebu. Der har de 2300 ender i 
øyeblikket. Rashada skal bli kjent med en av dem.

Før Rashada skal inn i ;øset er hun tydelig spent og nervøs. 
Hanne forklarer så godt hun kan at endene ikke er farlige. 
Rashada er ikke helt overbevist. Kan den bite? Klore? Hvor stor 
er den? Gjennom møysommelig arbeid i mange år, har Rashada 
utviklet et visst forhold til mengde- og størrelsesforhold. Det 
har tatt sin tid. Men begrepet and kan hun ikke plassere i stør-
relse. Ikke i forhold til andre fugler heller.

Besøket i ;øset er nokså e"ektivt og kort. For Rashada er inn-
trykkene hun får, og konsentrasjonen hun utviser, forferdelig 

Av kommunikasjonsrådgiver i Signo skole- og kompetansesenter, Thomas F H Torjusen

Hvordan fyller vi begreper med felles innhold når en medborger verken ser eller hører? Ta be-
grepet and for eksempel. Hvis du ikke har sett en and, og ikke har hørt en and, hva betyr ordet 
eller begrepet and da? Det kan jo være hva som helst. Her er historien om en lydløs og blind 
andejakt. I Andebu.

Hanne, Rashada og 
Grete foran fjøset.

Blind og lydløs klapp(e)jakt
 på and i Andebu
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krevende og slitsom. Anden sitter i en plastkasse. Rashada tør 
ikke ta på anden direkte. Med $ngrene følger hun Hannes arm, 
fra albuen og nedover. Smått om senn $nner Rashadas $ngre 
veien over Hannes $ngre, og helt ned til ;ærene på andens 
rygg. Så trekker hun hånden sin raskt tilbake. Deretter følger 
#ere slike repeterende bevegelser, bare avbrutt av korte sekven-
ser der Hanne og Rashada gjennom hånd og kroppskontakt 
kommuniserer om det de opplever.

Etter hvert har de to følt seg frem til hvor lang anden er, hvor-
dan nebbet kjennes, og at anden har to føtter. Anden klappes. 
Vingene derimot, er det ikke så lett å få begrep om. Ikke lett å 
forklare at denne fuglen har vinger, men ikke kan #y. Hva er å 
#y forresten?

Det hele er jo ganske enkelt og opplagt.  
Og likevel ….
-Hva som er mest vanskelig, er kan hende veien inn til den 
andres verden, når den verdenen er veldig ulik vår egen, siterer 
seniorrådgiver ved Signo kompetansesenter, Gunnar Vege. 

Sitatet har han tyvlånt fra forskeren Ragnar Rommetveit. Gun-
nar har brukt brorparten av livet sitt til å omsette teorier og sine 
praktiske erfaringer med døvblinde, til anvendbare teknikker 
for å $nne felles forståelse om felles begreper i kommunikasjon 
med døvblinde.

Han mener det er nødvendig for personer med medfødt døv-
blindhet og deres nære partnere, sammen å utvikle en felles 
kultur, ut fra dagliglivets hendelser. Det har vi for så vidt felles 
med alle, ikke bare døvblinde. Men for døvblinde er den kon-
krete og fysiske tilnærmingen ekstremt viktig. Som i Rashadas 
og Hannes tilfelle. Det tar tid, det krever planlegging, og det er 

Rashada og Hanne.

utfordrende for tålmodigheten. Men det er verdt det, viser det 
seg gang på gang. For eksempel kan slik felles begrepsforståelse 
virke dempende på uro og utagering – tilfredsstillelsen og e"ek-
ten av å kunne bli forstått og forstå, har en slik helsefremmende 
virkning og må ikke undervurderes, sier Gunnar.

Den fysiske og konkrete tilnærmelsen er Gunnars motto i 
arbeidet med å fylle begrepene med felles innhold. Verre er det 
når vi kommer til abstrakte størrelser og begreper. Hva er en 
sky for eksempel? Hva er kjærlighet? Eller Gud for den saks 
skyld. Prøv selv, tenk deg at du skal forklare eller vise en døv-
blind person hva disse begrepene står for, eller ER.
-Vi har fått til mye gjennom årene, men jammen er det mye 
ugjort arbeid igjen, sier Gunnar Vege.

Fra isolasjon til felleskap
Han og Hanne er ansatt i Signo skole- og kompetansesenter. 
Senteret er blant landets fremste fagmiljøer når det gjelder slike 
utfordringer. Senteret besitter praktisk og teoretisk kunnskap 
om hvordan komme i dialog og få til kommunikasjon med 
mennesker som har sammensatte utfordringer hva angår sanse-
tap og funksjonshemninger.

Det ble ikke fryserommet som ble fylt med and denne vinter-
dagen. Men Rashadas begrepsrom $kk kraftig påfyll. Nå vet 
hun hva en and er. Gjennom den kunnskapen utvider hun sine 
kommunikasjonsmuligheter med omverdenen betraktelig. 

Slik bygges det en felles begreps-bro, fra Rashadas verden, til 
omverdenen. Gjennom følsomme $ngre og stor tålmodighet, 
$nner vi veien til en felles forståelse for begrepene. Veien til 
felleskap. 
Det er dit vi vil.
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Verden rundt

Kasino tillater tegnspråk
En døv i Stockholm klaget Casino Cosmopol inn til diskri-
mineringsombudet fordi han ble nektet å bruke tegnspråk 
mens han deltok i pokerspill. Ombudet ville ikke prioritere 
saken og henla den. Men klagen ble likevel hørt. Casino 
Cosmopol har nemlig snudd i saken og vil heretter tillate 
tegnspråk i sine kasinoer, de innrømmer å ha tolket sine 
regler feil.
Kilde: Pokermagasinet

Fantastisk utvikling i Nicaragua
Sverige Dövas Riksförbund (SDR) har avsluttet sitt bistands-
prosjekt i Nicaragua. For 30 år siden var det ikke utviklet noe 
tegnspråk i landet, men i 2009 ble landets tegnspråk akseptert 
som o=sielt språk av myndighetene. Samarbeidet med SDR 
har betydd enormt mye, sier Juan Javier Lòpez Gòmez som er 
forbundsleder i Nicaragua Døveforbund
Kilde: sdr.se

WFD fortsetter i Finland
WFD takker Finlands Døveforbund for at de så sjenerøst 
gir plass til sekretariatet til verdensforbundet. I tillegg bidrar 
forbundet med 30.000 Euro til driften. På samme måte gir det 
$nske utenriksdepartementet hvert år et driftstilskudd til WFD 
med 50.000 Euro. Hatten av for Finland!

WFD-styremøter
Styret i WFD har møter i Moskva 22. – 25. mai. I forkant av 
møtet er det seminar om språklige rettigheter. Som kjent er 
både Hanne B. Kvitvær, Stavanger og Joseph Murray, Ål (inn-
valgt fra USA) styremedlemmer. Neste styremøte går til enda 
;ernere strøk, Kina i oktober.
WFDY har styremøte i Chile 21. – 24. april. Der er Jannicke 
B. Kvitvær innvalgt som styremedlem for Norge. 

Aktiv WFD-leder
Colin Allen er stadig på farten. Han har ledet seminarer både i 
Qatar, forum for døve muslimer – og i Hanoi, Vietnam der de 
bygger opp et nasjonalt døveforbund.

Chile som Norge
I Chile raser landets døveorganisasjon over at tv-kanalene 
tekster og tegnspråktolker for dårlig. De henviser til FNs kon-
vensjon (CPRD) om «rettigheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne», der det slås fast at døve har rett til informasjon 
fra tv-kanalene.

Ungarn har det bedre(?)
I Ungarn jubler de over at #ere barneprogrammer på tv blir 
tegnspråktolket. Det spesielle er at det er barn som oversetter 
programmene på den nasjonale tv-kanalen. Prosjektet er et 
samarbeid med Ungarns Døveforbund.

Turku 30. juli – 2. august
Vi minner om den nordiske kulturfestivalen i Turku i måneds-
skifte juli – august. Turku, ja det er det $nske navnet på byen 
som de #este nordmenn kjenner som Åbo. Se mer informasjon 
på www.kl-deaf.$/Dovas-Nordiska-Kulturfestival-2014 Infor-
masjonen er på svensk.

Misnøye i Polen
4.000 døve og hørselshemmede demonstrerte fredag 28. 
februar i Warszawa mot Polens Døveforbund som de mener 
er for dominert av hørende og tunghørte personer i ledelsen. 
Demonstrantene mener døves situasjon i landet er for dårlig og 
at dette blant annet skyldes dårlig interessepolitisk arbeid av 
døveforbundet. De mange demonstrantene krever at døve selv 
skal lede sin organisasjon. Det deltok demonstranter fra hele 
Europa, også polakker bosatt i Norge reiste hjem for å vise sin 
solidaritet. 

Verdenskongress om mental helse
Den 6. verdenskongressen for «mental helse og døve» avholdes 
16. – 19. september i Belfast, på Queens University. Belfast 
skryter over å ha spilt en spesiell rolle i britisk døvehistorie, 
fordi grunleggeren av døveforbundet, Francis Maginn, kommer 
derfra. Kongressens tema er «Pathway to Rights» og tar for seg 
retten til likeverdige og tilgjengelige tjenester for døve. Arran-
gørene frister med et godt faglig program og i tillegg blir det tid 
til et besøk til et helt nytt døvesenter i Irland som har samlet 
mange av servicefunksjonene for døve på et sted. Mer informa-
sjon om kongressen $nner man på www.wcmhd2014.org
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HØRSELSHEMMET? SLITER DU? 

Trist? 

Lei? 

Redd? 

Ensom? 

Sliten? 

Snakk med fastlegen din og 

be om  henvisning. 

 

Barne-og ungdomsenheten kan tilby hjelp til hørselshemmede barn og unge med 

psykiske vansker. Familier med hørselshemmede foreldre og hørende barn kan 

også få hjelp som er basert på tegnspråk og/eller hørselsfaglig kompetanse.  

Etter behovsvurdering kan vi tilby individuelle samtaler, familiesamtaler, 

medisinsk behandling, forskjellige former for terapi samt bistand til skole og 

andre samarbeidspartnere. 

 

NASJONALT SENTER FOR HØRSEL OG PSYKISK HELSE 

Barne- og ungdomsenheten (0-18 år) 

Tlf. 22 92 35 20, sms 941 55 038, e-post: nshp@ous-hf.no 

For mer informasjon se www.nshp.no eller ta kontakt med oss 
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Hva kan vi kreve av TV2
Stortinget vedtok 1. januar 2013 noen endringer i Kringkas-
tingsloven. I forhold til TV2 er det to paragrafer som er viktig. 
Det er: 
§ 2 - 8
En kringkaster som har ervervet enerett til !ernsynssending av be-
givenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning må ikke utnytte 
eneretten på en slik måte at en betydelig del av seerne blir fratatt 
muligheten til å følge begivenhetene på vederlagsfritt !ernsyn.  

Denne bestemmelsen gjør altså at TV2 er pålagt å tekste sine 
sendinger fra OL, valgsendinger og andre begivenheter som 
samler nasjonen foran tv-apparatene.

§ 2 – 19
Riksdekkende kommersielle !ernsynskanaler med en andel på mer 
enn fem prosent av de samlede seertallene for !ernsyn skal tekste 
følgende programmer:

a) Alle ferdigproduserte !ernsynsprogrammer mellom klokken 
18 og klokken 23, og 

b) Direktesendte !ernsynsprogrammer mellom klokken 18 og 
klokken 23 dersom det er teknisk og praktisk mulig.

Norge har fem millioner innbyggere (seere) – det betyr at fem 
prosent utgjør 250.000 seere. TV2 har langt #ere seere enn 
dette og skal derfor følge bestemmelsene i denne paragrafen. 
Når de ikke vil det har begrunnelsen vært at det er teknisk og 
praktisk umulig.

Sendingene fra OL er beviset på at det er teknisk mulig. Hur-
tigskriverne gjør en fantastisk jobb og holder et imponerende 
høyt nivå. De som tidvis kritiserer denne tekstingen bør tenke 
over hvor krevende det er å tekste like fort som det snakkes, 
ofte snakkes det også i munnen på hverandre. 

Men så sier TV2 at det ikke er praktisk mulig, og med praktisk 
mulig mener de økonomisk mulig. Det blir for dyrt å drive med 
direkteteksting, skriver kanalen i sitt siste brev til Medietilsy-
net, datert 24. januar.

Dette brevet til Medietilsynet er et svar på en ny klage som 
NDF sendte like før jul, altså en av #ere klager. TV2 sitt svar-
brev er på hele fem sider, men bare beviser vår gamle norsklæ-
rers påstand om at det ikke hjelper å skrive mye om det ikke er 
substans i det man skriver.
Kjernen i TV2 sitt brev er at de venter på datateknologoen som 
skal gjøre det mulig å oversette tale til tekst. En slik teknologi 
kommer nok, men ikke de første 5 – 10 årene. Og når den 
kommer vil den ikke klare å oversette det folk sier på alle sine 

forskjellige dialekter på TV. Hvordan kan en slik maskin for 
eksempel skjønne hedmarksdialekten til tidligere $nansminister 
Sigbjørn Johnsen? Nei, når de tekniske løsningene er klare må 
det sitte tolker som snakker normert bokmål til datamaskinen, 
altså tolker som gjentar det andre sier – og så kommer utfor-
dringen med å få teksten til å stå på skjermen så lenge at vi får 
tid til å lese den. Det var tidligere i gang et forsøk med dette. 
Bak arbeidet sto Kulturdepartementet, Medietilsynet, NRK og 
TV2. Prosjektet ble avsluttet fordi de konkluderte med at det i 
den nærmeste fremtid er urealistisk å få til teknologisk.

TV2 må erkjenne at de må ansette eller engasjere frilansere 
som direktetekstere. Dette vil kreve 25 nye årsverk og koste 
20 millioner kroner, sier de. Men det er bare tøv. Å tekste hver 
dag fra klokken 18 – 23 utgjør fem timer, så legger vi til en 
time for forberedelse: altså 6 timer med to skrivere hver kveld 
i 365 dager. Fire årsverk er nok, og $re årsverk med lønn, 
sosiale utgifter og administrasjonsutgifter utgjør ca. 2,5 mil-
lioner. Samtidig vil TV2 spare de pengene som i dag brukes 
til forhåndsteksting, for eksempel nyhetene. I tillegg kommer 
gevinsten med #ere seere.

Har ikke TV2 råd til å tekste?
TV2 har de siste årene hatt en årsomsetning på over tre milliar-
der kroner og et overskudd på driften på #ere hundre millioner 
kroner. 
Medietilsynet kan pålegge TV2 å tekste programmene. De 
sitter med løsningen på om landets #ere hundretusen hørsels-
hemmede skal bli inkludert i programmere alle andre tar som 
en selvfølge.
Hvis Medietilsynet har problemer med å tolke lovteksten må 
NDF klage til Kulturdepartementet – og i siste instans til 
Stortinget. Stortinget kan ikke leve med at noen daglig bryter 
norsk lov.

Hva nå TV  ?
helge.herland@doveforbundet.no

Etter press fra mange hold valgte TV2 å tekste noen av de viktigste sendingene fra OL i Sot-
sji. Mange døve og hørselshemmede var sku"et over at de ikke tekstet enda mer, og spesielt 
sku"et over at de ikke tekstet «Senkveld» som ble sendt med intervjuer, kommentarer og 
underholdning. OL-sendingene er over og vi er tilbake i hverdagen og fremdeles sier TV2 nei 
til å direktetekste programmer.
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Gjennom 183 sider følger vi Nedre Gausen kompe-
tansesenter sin forhistorie, med start i Oslo i 1881 og 
helt fram til 2012. Hedevig Rosing må ha vært en 
kvinne med helt spesielle egenskaper som klarte å få 
i gang den privatdrevne «Fru Rosings Taleskole for 
Døvstumme» den gang. Hun var også en av stifterne 
av Oslo Døveforening og må ha hatt et ekstra varmt 
hjerte for døve.

Boka har tre forfattere. Første del er skrevet av Per 
Sigmund Bjørndal og ble utgitt til skolens 100 årsju-
bileum i 1981. Vi forstår det slik at teksten den gang 
var på nynorsk og at den nå er oversatt til bokmål. 
Kanskje er det derfor språket virker stivt og tungt. 
Dessuten er historien svært knyttet til det politiske og 
byråkratiske spillet rundt skolen som i 1899 ble #yttet 
fra Oslo til Holmestrand. Vi kunne ønsket mer sto" 
om skolehverdagen for elever og ansatte den gang.

Vi undrer oss også over at det ikke nevnes i boka at 
bestyreren på skolen fra 1928 til 1940 Johannes Berge, 
også var stifter av Norges Døveforbund og forbunds-
leder i hele 15 år. NDF er i det hele tatt ikke nevnt 
i boka før på side 101, da er vi kommet til 1991 og 
forbundet får kreditt for sin aksjon «La døveskolen 
leve». Skolespørsmål har vært sentrale for NDF helt 
fra stiftelsen. Allerede ved landsmøte i 1920 vedtok 
forbundet følgende resolusjon:

«Norske Døves Landsforbund, samlet til landsmøte, 
uttaler ønske om at det må skje en endring i døve-
skolenes avvisende holdning overfor tegnspråk. Det 
bør ikke få innpass i den alminnelige undervisning, 
men heller ikke forbys barna på deres fritid, og det tas 
under overveielse, hvorvidt det ikke kan tilrettelegges 
spesiell undervisning i et ordentlig tegnspråk, som 
bygger på de tegn som alminnelig benyttes av døve i 
Norge. Alle lærere ved døveskolene må kunne bruke 
og forstå dette tegnspråk.»   
 
Vi hadde ventet en kommentar om dette i Bjørndal 
sin beretning fra døveskolen. Litt mer dybde i hvor-
dan lærerne så på metodespørsmålet i undervisningen 

hadde vært av interesse. I så måte er skolens historie 
etter 1981 mer opplysende. Den delen er skrevet av 
Stein Erik Ohna, og fra 1999 av Liv Synnøve Dahl. 
Nå #yter språket lettere og historien er skrevet mye 
mer ut ifra elevenes premisser. Den nyere historien 
omfatter også skoleminner fra tidligere elever som er 
med på å gi boka liv og sjel. 

Boka får et stort pluss for sine mange og #otte bilder. 
Det er en fornøyelse å se både kvaliteten på bildene og 
selve layout arbeidet som er gjort av Øyvind &erkel-
sen, Unizon.no AS. 

Alle med interesse for døves historie bør lese boka. 
Alle som er opptatt av døveundervisningen bør lese 
den. Og alle tidligere elever og ansatte ved Hol-
mestrand o"entlige skole for døve og senere Nedre 
Gausen kompetansesenter bør ska"e seg boka, for om 
den kan virke tung å lese for noen, veier bildene opp 
for dette og vel så det.

Historien om Nedre Gausen vil være en pryd i bok-
hyllen og som oppslagsverk, for den forteller ikke bare 
historien til skolen i Holmestrand, men mye om døve-
undervisningens historie i Norge de siste 133 årene.

«Historien om Nedre Gausen
-fra taleskole for døvstumme til kompetansesenter for hørselshemmede», 

er tittelen på en vakker bok ført 
i pennen av Per Sigmund Bjørndal, 
Stein Erik Ohna og Liv Synnøve Dahl.
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
NDF har minnet Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet på at de 5.oktober 2012 svarte på spørsmål om å 
inkludere varer og tjenester i Diskriminerings- og tilgjengelig-
hetsloven. Da sa departementet at de jobber med å se på ulike 
muligheter for å styrke tilgang til varer og tjenester for personer 
med nedsatt funksjonsevne og at det på nåværende tidspunkt 
ikke er mulig å si når arbeidet ferdigstilles eller hvilke tiltak 
som iverksettes.

Hva «varer og tjenester» betyr? Jo, det betyr for eksempel visuell 
informasjon på steder der det gis beskjeder over høyttaler, for 
eksempel på tog, buss, #y osv. Eller teksting av tv-programmer 
– at det står klart i loven at det er diskriminerende om pro-
grammene ikke tekstes. På samme måte hvis man ikke får tolk. 

Det er gått 17 måneder siden 5. oktober, men lite har skjedd.

NDF argumenterer med at regjeringens rati$sering (godkjen-
ning) av FNs konvensjon om rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne forplikter til å følge de krav som konven-
sjonen stiller. Det handler om respekt for menneskers likeverd 
og selvstendighet, deres uavhengighet og frihet til å gjøre egne 
valg.

Retten til varer og tjenester – som er et krav ifølge konvensjo-
nen er ikke tilstrekkelig ivaretatt i Diskriminerings- og tilgjen-
gelighetsloven. 

Nødmeldingstjenesten
NDF har arbeidet mye med å få til en nødmeldingstjeneste for 
døve og hørselshemmede. 

Justisdepartementet har svart at en løsning skal være på plass 
når det nye digitale nødnettet er installert. 

Da skal også vår gruppe inkluderes. NDF er skeptisk til at 
systemet med nødtjeneste for døve og hørselshemmede vil være 
klar til da. Dessuten kan mye skje fram til 2016, derfor har 
NDF ikke slått seg til ro med dette. Den siste tiden har NDF 
hatt møte med den nye politiske ledelsen i departementet. I ar-
beidet med å få til en straksløsning har forbundet fått verdifull 
støtte av stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra FrP. Firmaet i 
IGlobalTracking har utviklet et konsept for en APP for sms og 
chattekontakt med nødetatene. NDF har koblet dette $rmaet 
med Justisdepartementet som nå vurderer en midlertidig løs-
ning fram til 2016. En løsning som er økonomisk overkomme-
lig. 

Teksttelefonen
NDF er i tett dialog med Telenor som jobber med oppgra-
dering av 149 Teksttelefontjenesten. Telenor har et prosjekt 
med utprøving av 149 gjennom PC, Nettbrett og Smartpho-
ne. Arbeidsmålet er å ha systemene operative før sommeren 
2014 – forutsatt at det ikke dukker opp utfordringer som 
krever lengre tid å løse, melder Telenors Helge Alfsvåg. Han 
sier i en melding:

- Har du et eller #ere av følgende utstyr/operativsystemer: 
PC på internett med følgende nettlesere: Explorer, Firefox 
eller Chrome. Mac på internett med følgende nettlesere: 
Sa$re, Firefox eller Chrome. Nettbrett med operativsystem: 
android. IPAD med operativsystem: iOS. Smartphone med 
operativsystem: android. Iphone med operativsystem: iOS.

- Da kan du registrere deg med navn, type utstyr og epost-
adresse hos Call-IT på telefon 149 – så hører du fra oss når 
det er klart for testing. Du kan være pilotbruker på #ere 
typer dersom du har utstyr og ønsker det. Testingen tar til i 
mars og utover våren.

Fra styreprotokollen

1,5 millioner kroner i overskudd. Da er en arv på tre millio-
ner tatt med i budsjettet. Totalbudsjettet for 2014 er på kr. 
14 millioner. I dette beløpet ligger det mange prosjekter som 
drives utenfor NDF.

der døve og svaksynte Arne Olav Løvik var en av deltakerne. 
Målet med turen var å bestige det 6.962 meter høye ;ellet i 
Argentina.

Styreleder Svein Garden – som er daglig leder for Signo 
bedriften Rycon, Oslo. Garden er hørende, men behersker 
tegnspråk som en innfødt. Med seg i styret har han: Hilde 
Haualand, Mira Zuckermann, Finn Arild &ordarson – alle 
døve. Så er det Marte Kjørven og Karianne Bråthen, begge 
hørende. Som varamedlemmer er Dag Bøe (døv) og Torill 
Ringsø (hørende Coda).

i Oslo, 6. – 7. juni i Oslo, 19. – 20. september i Tromsø, 5. – 
6. desember i Oslo.

Når man jobber med interessepolitiske saker får man lære at ting tar tid. NDF sender brev og 
uttalelser, deltar på møter og driver lobbyvirksomhet for å påvirke slik at samfunnet kan bli enda 
bedre for døve og hørselshemmede. Noen av sakene det jobbes med kan vi nevne her.
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har overtatt jobben som regnskapsfører etter Tor-Inge Gausnes. 
Han har 70 prosent stilling og jobber fast på kontoret i Oslo – 
mens Gausnes satt på hjemmekontor i Ålesund og telte de pengene 
NDF ikke har. 
- Jeg er utdannet siviløkonom og autorisert regnskapsfører. 
Jeg kommer fra regnskapsjobb på Nationaltheatret. Det virket 
spennende med jobb i NDF, selv om jeg ikke hadde kunnska-
per om døve og tegnspråk før jeg begynte.
Også Nils Erik er velsignet med et godt humør. Han kan virke litt 
beskjeden, men har lune replikker og vettuge innlegg i debattene.
- Nå er det travelt for meg for jeg jobber med å avslutte regnska-
pene for 2013. Jo bedre jeg gjør den jobben, jo mindre arbeid 
blir det på revisor. Revisortjenester koster penger, derfor er det 
viktig med gode regnskaper. Det har vært mye å sette seg inn 
i, nytt regnskapssystem, mange prosjektregnskaper, legater, 
mange rapporter som skal sendes til myndighetene. Det er klart 
første året er mest utfordrende, etter hvert kommer jeg mer og 
mer inn i det og får laget gode rutiner for arbeidet.
Nils Erik kommer fra Kongsberg, hadde noen år på Nannestad i 
barndommen, før han kom til Oslo. Han er noe så sjelden som en 
innbygger av hovedstaden som skryter av byen.
- Jeg føler meg som Sagene-gutt. Det er en $n bydel i en $n by. 
Jeg sykler til og fra jobben. Jeg trener mye, det er en livsstil for 
meg – og så liker jeg å reise ut og se verden. Kan jeg også nevne 
at jeg har vært med i sangkor og liker å synge for meg selv?
Ja, i Døves Tidsskrift er det lov å synge ut. Vi ser at Nils Erik er 
sprek, men vi hører ikke om han synger pent. Begge de to nyansatte 
hever gjennomsnittet betraktelig når det gjelder fysisk form i NDF. 
Fortsetter det slik kan vi snart melde på lag til Holmenkollstafet-
ten.
- Det er interessant å oppleve å være utenfor samtalene i noen 
sammenhenger. Jeg ser at døve prater, men forstår ikke hva de 
prater om. Jeg kan bli overkjørt i diskusjonene, slik døve ofte 
kan oppleve det i samfunnet - og det er en aha-opplevelse for 
meg. Jeg har også erfart at døve ikke er noen homogen gruppe. 
Jeg er også med på tegnspråkkurs. Det er ikke så enkelt. Når 
man aldri har brukt hendene til å prate med blir det en veldig 
overgang.   

Jobber i den nye stillingen som administrasjonssekretær. Stillingen 
ble opprettet for å avlaste generalsekretæren i hans oppgaver. Hva 
betyr det i praksis spør vi Mona.
- Jeg hjelper til der det er nødvendig. Det kan være tilretteleg-
ging av seminarer og møter, bestilling av reisebilletter, arkive-
ring, oppfølging av e-poster osv. Det kommer veldig mange 
eposter hver dag og jeg prøver å sile ut de som ikke nødvendig-
vis må på bordet til generalsekretæren.
Mona er velsignet med et smil som kan smelte is. Derfor har hun 
fått navnetegnet: M som viser SMIL. Hun kommer fra Bærum, er 
gift og har to barn. Selvsagt har hun lært seg tegnet for; peke$nge-
ren på nesetippen oppover – som overlegen eller litt blærete. Men 
hun er det beste beviset på at alle stedstegn ikke akkurat tre%er 
blink.
- Jeg visste lite eller ingenting om døve da jeg begynte i jobben. 
Det eneste jeg kjente til var tegnspråknyhetene som tidligere ble 
vist før barne-tv i NRK. Jeg har tidligere arbeidserfaring blant 
annet fra bank. Nå har jeg lyst å jobbe med mennesker og for 
en sak som jeg mener er viktig.
- Du mener NDF gjør en viktig jobb?
- Ja det mener jeg. Jeg har alltid tatt det som en selvfølge at jeg 
hører, at jeg forstår det som sies på tv, at vi har skoler som er 
tilpasset vårt språk og vår situasjon og at vi har et fungerende 
nødvarslingssystem osv. Slik er det ikke for døve og hørselshem-
mede og slik informasjon er det viktig å komme ut med. Folk 
vet for lite om døves situasjon.
Administrasjonssekretæren liker å tenke positivt om livet. Hun ser 
muligheter der andre ser problemer. Hun har lært at døve er like 
forskjellige mennesker som hørende. Hun har lært at hun helst må 
trampe i gulvet eller banke i bordet for å få tegnet i spisepausen. 
- Jeg går på tegnspråkkurs og jobber for å bli bedre, men det 
hadde nok vært lettere å lære tegnspråk som barn. Jeg er derfor 
glad for at vi har tegnspråktolk på kontoret. Mange tegn er jo 
logiske, andre kan være vanskeligere å forstå, men jeg tror det 
vil gå seg til.
Det tror vi også. På fritiden liker hun turer i naturen både på 
beina og på ski, hun liker å sykle og tar gjerne en runde på golfba-
nen. En sprek jente. Velkommen til NDF sier vi.

Etter #ere år med nedbemanning i NDF er antall ansatte nå på vei oppover igjen. Vi har slått 
av en prat med to av de ferskeste medarbeiderne. Begge to 1971-årganger, og begge to hører 
normalt – ja, det $nnes noen slike også i NDF. 

Nye medarbeidere i sekretariatet

Mona Tangen Andresen Nils Erik Midtskog
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Jeg er mamma til en liten jente som er hørselshem-
met – eventuelt døv, tunghørt eller hørende med 
tekniske hjelpemidler. Kjært barn har mange navn! 
Men egentlig er hun bare Vilma – en liten jente på 
snart tre år, med stort pågangsmot, temperament og 
humor. Som elsker å stå på hodet i sofaen i prinses-
sekjolen sin mens hun skyter på oss med en lekepistol.  
Som elsker ostepop og ristet brød med smør, men 
ikke lar en grønnsak komme i nærheten av munnen 
sin.  Som ler når vi blir sinte på henne, som er flink 
til å rydde og som deler ut verdens beste klemmer. 

Som hører dårlig
Og Vilma’s hørsel, eller snarere fraværet av sådan, har 
bragt hele familien ut i ukjent farvann.  Og lærings-
kurven er bratt. Det siste drøye året, Vilma $kk diag-
nosen senhøsten 2012, har jeg lært mye om hørselstap, 
kommunikasjonsutfordringer, tekniske hørselshjelpe-
midler og tale- og lyttetrening. Det har vært nyttig 
nok det – men ganske nitrist læring, om jeg skal være 
helt ærlig. Derfor er jeg så utrolig glad for at denne 
tiden først og fremst har vært preget av det positive 
som ligger i det å få lære et nytt språk – og alle dørene 
det åpner. Det er vårt felles prosjekt i familien – å lære 
tegnspråk. Utfordrende – ja – men så utrolig givende. 
De første tegnene vi lærte var blant annet «drømme-
prinsen», «tyven», «småtroll», «krokodille» – og «boller 
og bruuuus»!! De som har barn har nok allerede gjettet 
hvem som lærte oss det - for mens andre barn begynner 
med å si «mamma» og «pappa» – så begynte Vilma sin 
språkutvikling med å si «pulverheksa». Vi satt timevis 
sammen i ;or vinter og så pulverheksa på tegnspråk 
sammen på dvd.

Og det tok ikke lang tid før denne nylærte kunnskapen 
kom til nytte. Jeg var ikke så rent lite stolt da vi var på 

cafe – mannen min løp innerst i lokalet for å kapre et 
ledig bord mens jeg sto i kø ved kassa. Og vi slapp å 
rope til hverandre gjennom rommet for å $nne ut hva 
vi skulle kjøpe. Det ble boller og brus på det cafe-besø-
ket for å si det sånn.

Siden har vi lært mye mer. Vilma går i en barnehage 
for hørselshemmede med et tospråklig miljø med norsk 
og norsk tegnspråk, vi foreldre følger kurset «Se mitt 
språk» i regi at Statped, og jeg har i tillegg studert 
tegnspråk ved Høyskolen i Oslo et semester. Det 
blir jo til at man snubler litt iblant. Som da vi skulle 
komme opp med et navnetegn. Jeg heter Marte, og er 
en bestemt dame. Tenkte da at jeg skulle bruke tegnet 
for «bestemt», men bytte ut den aktive hånden med en 
«M». Altså en «M» mot den andre hånd#aten. Brukte 
dette navnetegnet helt til jeg oppdaget at det tegnet jeg 
hadde valgt egentlig betyr «hemmet». Lurer på hva de 
døve jeg møtte i mellomtiden må ha tenkt da jeg stolt 
viste mitt egenkonstruerte navnetegn. Vel – jeg har 
byttet det nå til tegnet for «jurist» – for det er altså det 
jeg er av yrke. 

En annen morsom og litt pinlig historie er fra jeg 
hadde eksamen i tegnspråk ved Høyskolen i Oslo. 
Denne historien er hentet fra bloggen min «Men hun 
hører?». Du $nner den på https://www.facebook.com/
horselsblogg. (Ps: du trenger ikke ha pro$l på Facebook 
for å lese bloggen.) 

Her er den
«I dag har jeg hatt eksamen i tegnspråk på Høyskolen 
i Oslo. Jeg har det siste halve året hatt permisjon fra 
jobben min som doktorgradsstipendiat ved Juridisk 
fakultet for å studere tegnspråk. Og i dag var dagen 
jeg skulle vise hva jeg hadde lært. Isteden endte jeg opp 

Å våge å se verden
fra nye perspektiver
Av Marie Eidsland Kjørven

Spaltist
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med å lære en hel del om meg selv og mine fordommer.
Vel, vel… Jeg skal fortelle dere hva som hendte. 
Eksamen foregår slik at man først sitter for seg selv 
og avleser en video der en person forteller en historie 
på tegnspråk. Etterpå skal man inn til to sensorer og 
svare på spørsmål fra videoen. Historien handlet i korte 
trekk om en mann som hadde dårlig tid og derfor kun 
skrapet et lite område på frontruta på bilen sin – som 
var full av is over det hele. Han hadde selvsagt dår-
lig sikt, og det endte med at han kjørte på en gammel 
mann. Den gamle mannen ble sint, og ropte og skrek 
til sjåføren. Sjåføren var altså han som fortalte historien 
– en døv mann. Han tok deretter noe opp fra lomma. 
Og hva tok han opp fra lomma? Vel, jeg trodde det var 
ordbok. Den gamle mannen tok ordboka og gikk sin 
vei. End of story.

Men det var ikke noen ordbok mannen hadde i lomma 
for å si det sånn. Det var en lommebok. ER DET MU-
LIG Å VÆRE SÅ DUM???? Da jeg skjønte feilen ble 
jeg så #au at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. 
Men i det minste har jeg lært en viktig lekse i dag.
For det første – språk og kommunikasjon er $nurlige 
saker. Misforstå ETT ord – og hele poenget kan bli 
forandret. Jeg kan bare ikke forestille meg hvor slitsomt 
det må være for en som er hørselshemmet å hele tiden 
måtte konsentrere seg for å oppfatte hva som blir sagt, 
og forsøke å fylle inn hull der hørselen ikke strekker til. 
Og den følelsen når man innser at man har oppfattet 
feil…. Har sjelden følt meg så liten og dum som i dag 
for å si det sånn. 

Og for det andre – og kanskje en enda viktigere 
lærdom; jeg har en masse ubevisste fordommer gjemt 
unna i mitt mørkeste indre. For ærlig talt – burde det 
ikke ringt en bjelle et sted da hjernen min oppfat-
tet fortellingen slik at den døve mannen tok frem en 
ORDBOK? Burde ikke en liten stemme ha bedt meg 
om sjekke en gang til? Burde jeg ikke skjønt at det 
var mer nærliggende at mannen hadde en lommebok 
i lomma si? Det jeg reagerte litt på var hvorfor den 
gamle mannen skulle knabbe med seg ordboka og gå 
sin vei. Men, tenkte jeg – det er vel en sånn litt rar og 
morsom slutt på historien da. At en døv mann gikk 
rundt med en ordbok i lomma – til hjelp når det opp-
stod kommunikasjonsproblemer med en hørende – der 
og da fremstod det hundre prosent logisk for meg. 
Jeg var skikkelig #au, og skikkelig misfornøyd med 
meg selv da jeg gikk fra eksamen – nesten på gråten 
faktisk. Men så tenkte jeg – nei Marte, ærlig talt! Alle 
gjør feil. Men den største feilen man kan gjøre er å tro 
at man er både ufeilbarlig og fri for fordommer. Å ikke 

våge seg ut på nye arenaer, å ikke våge og se verden fra 
nye perspektiver – fordi man er overbevist om at man 
kan alt og vet alt, eller fordi man er redd for å gå på 
trynet i det ukjente. Det er feil som ikke bringer verden 
fremover. 

Jeg har forsøkt å forholde meg til Vilmas hørselstap 
med et åpent sinn, og med ydmykhet overfor de som 
har verdifull erfaring. Jeg har ikke vært redd for å tre 
inn i ukjent terreng. Eller – jeg har kanskje vært litt 
redd – men jeg har gjort det likevel. Og jeg har lært så 
mye underveis, og jeg har møtt så mange fantastiske 
mennesker på veien - vennskap i gryende startfaser, i 
en verden som hittil har vært ukjent for meg. Så har 
jeg kanskje tatt et par mageplask på veien. Og det 
blir garantert #ere. Når jeg tenker på hva jeg har fått 
tilbake, er det likevel ingen tvil om at det er verdt det. 
Jeg føler at jeg har vokst som menneske det siste året. 
Og i grunn er jeg ganske stolt over det. Så istedenfor å 
være irritert på meg selv over tidenes generaltabbe på 
eksamen i dag, så valgte jeg å gå i blomsterbutikken og 
kjøpe en $n bukett blomster til meg selv. En klapp på 
skuldra for god innsats. Fordi jeg fortjener det. 

Og jammen ble det ikke 30 studiepoeng tegnspråk 
også. I skrivende stund har jeg nettopp fått resultatet, 
og må si meg veldig fornøyd med det. Sensorene har 
vært så vennlige å ikke trekke for dumskap og fordom-
mer. Takk for det! Til gjengjeld lover jeg å fortsette å 
sette meg selv i situasjoner der jeg står i fare for å gjøre 
dumme feil – og lære en hel masse.»
  

Godjenta Vilma. Alle skulle hatt en mamma og familie 

som henne, mener redaktøren.
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Kjære lesere! 
Når dette bladet 
har kommet i 
postkassen, er Vin-
terleker gjennom-
ført. Men siden 
bladet trykkes før 
arrangementet 
starter så vil det 
være en reportasje 
først i april-bladet. 
Da håper jeg at 
det viser seg å være 
like vellykket som 
tidligere Vinterle-
ker. Denne gangen 

er det et stort antall nye ansikter, så det blir spen-
nende. Tre deltakere fra Tromsø deltar også. 

For NDFU-styret er det en del på planen som skjer 
fremover. Vi har styremøte i Oslo 28. - 30. mars, 
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hvor hovedtemaet vil være sommerens leire. Al-
lerede har påmeldingene begynt å strømme inn. 
Samtidig skal NDFU-styret fortsette å oppda-
tere håndbøkene til de forskjellige underkomi-
teene, og se på retningslinjene etter at vi har 
mottatt innspill fra deltakerne under NDFUs 
valgmøte i oktober 2013.  

Helgen etter, 4. - 6.april er Norge vert for årets 
første Døves Nordiske Uungdomsråds-møte. 
Det neste nordiske møtet vil "nne sted i Finland 
like før Nordisk Kulturfestival. Under festivalen 
vil ungdommene ha en rolle under deler av pro-
grammet, før det hele rundes av med Nordisk 
Ungdomsleir like etter festivalen. 

Med andre ord, tiden fremover er full med 
mange oppgaver for NDFU, både styre og de i 
underkomiteene, og vi kan ikke slutte å si hvor 
stolte vi er av alle som stiller opp frivillig uansett 
hvor mange ganger vi gjentar dette. Uten de 
frivillige – ingen NDFU!

Ingvild Larsen Skjong
Leder

Sommerferien var 
over og jeg hadde 
ingen anelse om 
hva høsten kom 
til å tilby. Jeg 
skulle begynne på 
Ål folkehøyskole 
og det øyeblikket 
jeg tok mine før-
ste skritt ut på Ål 
togstasjon husker 
jeg som det var 
i går. 

Med sommer-
fugler i magen tenkte jeg som alle andre - Hvem 
kommer til å begynne der? Kjenner jeg noen? Og 
hva har jeg begitt meg ut på!

På min første entré inn i skolens kantine så jeg 
meg rundt. Mange kjente &es – heldigvis! Men da 
gikk det opp for meg: det var ni år siden jeg hadde 
sett noen av dem. Introduksjonsfasen gikk veldig 
tregt, men alle var tålmodige og åpen for ulike 
tegnspråkevner blant elevene. Heldigvis for meg 
som ikke hadde praktisert tegnspråk de siste ni 
årene.

De første dagene og ukene gikk i sakte "lm før 
hukommelsen hentet inn tegnspråkmaskineriet fra 
gamle dager, og da realiserte jeg hva jeg hadde gått 
glipp av i de ni årene utenfor døvemiljøet – følel-

Min tid på Ål folkehøyskole 2010/2011
Av Oscar Gerritsen

sen av å være i et miljø hvor man praktiserte 
et språk og kultur som jeg virkelig kunne mes-
tre. Å forstå og bli forstått hundre prosent. 

Jeg gikk på sport- og friluftslivlinjen som var 
den linjen med 'est elever skoleåret 2010/2011. 
Vi hadde mange aktiviteter både inne og ute, i 
tillegg hadde vi svømmebassenget som ble hyp-
pig brukt. Men høydepunktet hvert skoleår er 
klasseturen til eksotiske steder. Det året var det 
Beijing som måtte holde ut med oss i ni dager i 
mars. 

En veldig kjekk tur hvor vi kom hjem med 
mange gode minner.

Skoleåret var proppfullt med opplevelser og 
utfordringer, der man blir kjent med mange nye 
personligheter. Mange av dem har jeg fortsatt 
kontakt med, og det samme gjelder nok alle 
medelevene.

Hvis man er usikker på karrierevalg etter vi-
deregående anbefaler jeg sterkt et år på folke-
høyskole. Ett år der kommer til å endre dine 
tanke ganger, holdninger og ikke minst person-
ligheten til det bedre.

Sjekk websiden http://www.al.fhs.no/ for mer 
informasjon.
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Det er tre hovedlærere som jobber og føl-
ger elevene hele året; selveste Ole Vester-
gaard, Danmark - Outi Toura-Jensen, 
Finland og Filip Verhelst, Belgia. 
Det "nnes 3 moduler i løpet av et år. 
Man kan velge å fortsette til modul 2 
eller slutte etter modul 1. 
Modul 1 er på 3 måneder. 
Modul 2 er et prosjekt der vi er 2 måne-
der utenfor skolen, altså vi alle kan velge 
hvor vi vil være i verden og lage et eget 
prosjekt. 
Modul 3 er vi tilbake på skolen og 
fortsetter arbeidet med prosjektet og tar 
eksamen på skolen. 
Det kommer opp mange forskjellige 
temaer i løpet av året som for eksempel: 
lederskap, teamwork, kommunikasjon, 
deafhood, historie, "lming, kreativ, 
EUDY, WFDYS og mye annet. Også får 
vi besøk av forskjellige folk fra forskjel-
lige land i verden som holder spennende 
forelesninger for oss. 
Min erfaring om skolen: Det var en 
fantastisk opplevelse som jeg aldri vil 
glemme. Jeg har lært mye om forskjellige 

Frontrunners
Av Guro Rugseth

temaer, blitt bedre kjent med meg selv 
- og ikke minst har jeg blitt kjent med 
mange nye mennesker som jeg har hatt 
stor glede av å omgås med. Jeg vil anbe-
fale alle som er fra 18 - 30 år om å dra til 
Castberggård og oppleve Frontrunners. 
Da jeg var elev var det syvende gang 
utdanningen ble arrangert. Jeg har blitt 
kjent med mange nye mennesker, både 
fra skolen og rundt om i verden siden vi 
har reist utenlands i skoletiden. Vi be-
søkte mange steder for å lære forskjellige 
ting, som blant annet historiske steder og 
kjente døve personer. Døve man kan se 
opp til og lære av og la seg inspirere av. Vi 
har besøkt EU, FN, andre organisasjoner, 
døveforeninger og lignende. I Modul 2 
dro jeg til India og var der i to måneder, 
det var en utrolig opplevelse og lærerikt. 
Sammen med tre andre fra skolen reiste 
vi litt rundt i India og underviste andre 
om forskjellige temaer som vi selv lærte 
på skolen i modul 1.
Til høsten er det 10 årsjubileum, og det nye 
kullet vil da hete Frontrunners10. Mer info 
kan du "nne på www.frontrunners.dk

Mange tilbud 
i sommer
* Sommeren er fullspekket med både 
store og små arrangementer i Norge, 
Norden, Europa og i andre verdensde-
ler! Fullspekket med program med an-
dre ord, og valgmulighetene er mange.

* NDFUs store arrangement er Som-
merleiren som hvert år "nner sted på 
Ål siste uken i juni måned. I år vil 
leiren være fra 23. juni til 28. juni. 
Ekstra spennende er det at det i år er 
10 årsjubileum. Dette blir en opplevel-
sesrik leir, og vi ser fram til det allerede 
nå, og det håper vi at du også gjør. På-
meldingsinformasjon vil komme i april 
måned, følg med på www.deafnet.no 
for å få tak i påmeldingsskjemaet når 
den blir publisert.

* Helgen før, den 20. til 22. juni vil det 
også være leirlederseminar på Ål, for de 
som vil være ledere på Sommerleiren 
og andre arrangementer hvor NDFU 
trenger ledere. 

* I Norden vil det bli arrangert 
Nordisk Ungdomsleir, aldersgrense 
18 - 30 år i Virrat, Finland fra 3. til 9. 
august. Leirens tema vil være nordisk 
historie. Denne nordiske leiren feirer 
60 årsjubileum. Dette er en spennende 
leir med anledning til å tre(e andre 
nordiske land. Påmeldingsfristen er 27. 
mars, sjekk www.deafnet.no for mer 
informasjon. 

* I Europa er det to interessante arran-
gementer, henholdsvis EUDY Youth 
Camp (18 - 30 år) som er fra 4. til 14. 
juli, i Primorsko, Bulgaria. Leirens 
tema er «Knowledge is Power». Så har 
vi EUDY Junior Camp (13 - 17 år) som 
er fra 22. til 29. juli, i Oostduinkerke, 
Belgia. Leirens tema er «Smurf». Dette 
er enestående mulighet til å få opple-
velser og venner for livet. Påmeldings-
fristen er 27. mars, sjekk www.deafnet.
no. 

* I Amerika, er det WFDYS Children 
Camp (10 - 12 år) i Washington D.C., 
USA. Det er fra 1. til 8. august, leirens 
tema er «Imagination». Mer informa-
sjon vil komme senere, så følg med på 
www.deafnet.no. 

Frontrunners er en utdannelse som gis ved en 
folkehøyskole i Danmark. Skolen heter Cast-
berggård og ligger ca. 30 minutter unna Vejle. 
Det er en skole som er åpen for alle i hele ver-
den, fra 18 til 30 år. Frontrunners ble etablert 
på 2000-tallet av dansken Ole Vestergaard og 
en kvinne ved navn Vivian Batory, de to kal-
les for Frontrunners far og mor. Siden starten 
har Frontrunners utviklet seg med årene og 
skapt seg et navn som mange i verden kjenner, 
og som har et stort betydning for bevaringen 
av døves kulturhistorie og videreutvikling av 
døves fremgang i verden.

Ansvar for tegnspråk 
Konferanse 10.–11. november 2014 

i Folkets hus, Oslo

Vi samler beslutningstakere, myn-
digheter, ansvarlige, lærere for døve 
barn, akademikere og andre �l en 
konferanse der vi rydder opp: Hva 
er egentlig tegnspråk? Hvorfor har 
det få� offisiell status i Norge? Hva 
er konsekvensen av de�e? Hvem har 
ansvar for norsk tegnspråk nå? Hvem 
ivaretar de tegnspråkliges re�ghe-

ter?

Med anerkjente forelesere fra USA 

og Europa ønsker vi å formidle 

oppdaterte kunnskaper �l dem som 

arbeider med døve barn og unge og 

�l dem som har innflytelse på norsk 

tegnspråk.

• Arnfinn Muruvik Vonen, Norge

• Karen Emmorey, USA

• Torill Ringsø, Coda-Norge

• Øystein Vangsnes, Norge

• Joe Murray, USA/Norge

Flere forelesere og mer informasjon 

kommer. SETT AV DATOENE. 

Arrangørene:
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Deaf Champions League 2014
Essen i Tyskland stod som arrangør for 
det aller første Deaf Champions League 
for damer. 16 lag fra 13 land deltok. 

Det var seriemestre fra 13 land, nr. 2 
fra to land og arrangørklubben selv som 
stilte med lag. Trondheim var i gruppe B 
sammen med ASKBE 5essaloniki, Hel-
las - SSC Budapest, Ungarn og Døvania, 
Danmark. 

Vi var på forhånd usikre på hvordan 
nivået var, bortsett fra at nivået ville være 
høyere enn i døvemesterskapet. Det viste 
seg å stemme.

Trondheim - Døvania 1 - 2 (1 - 1)
Frisk åpning av Norge og vi "kk tidlig 
mål. Men vi slet med å få opp tempoet. 
Vi spilte med det lave tempoet vi hadde 
fra siste døvemesterskap i Larvik, det vil 
si lite bevegelse og lite aggresiv. Spennin-
gen var nok høy i vår første kamp, alles 
skuldre var høye. Begge baklengsmålene 
kom av egne feil. 
Målskårer: Tone Rørstad.

Budapest - Trondheim 1 - 3 (1 - 1)
Vi bestemte oss for å få opp tempoet, 
være aggresive og utnytte hurtigheten til 
Silje Lysø og Tone Rørstad. Det greide vi 
bra, vi styrte spillet. Med større presisjon 

og bedre samspill foran mål, kunne vi 
scoret langt 'ere mål.
Målskårere: Silje Lysø 2, Tone Rørstad.

!essaloniki - Trondheim 0 - 8 (0 - 4) 
Vi bare spiller bedre og bedre. Vi holdt 
trykket oppe og fokuserte på samspillet 
vårt og satset på maks to ballberøringer 
på hver spiller. Det resulterte også i bedre 
avslutninger. Det ble enveiskjøring og de 
som satt mye på benken de første kam-
pene, "kk mye spilletid.
Målskårere: Nina Solem 2, Unni Helland  
2, Heidi Sem Asbø, Liv June Krag, Tone 
Rørstad, selvmål.

Futsalbragd av Trondheim

Kvinnelaget til Trondheim Døves Idrettslag stod for en norsk bragd i Tyskland i februar. 
Her forteller Unni Helland fra kampene.

Bak fra venstre: Tarjei Roald Bern (trener), Tone Rørstad, Heidi Seem Aasbø, Beate Solem, Nina Solem og Unni Helland. Knestående: Liv June Krag, 
Silje Skårvold, Sivan Hamalaw og Sissel Lysø. Foran:Lene R. Røyseth. Foto: Privat
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Vi kom på 2. plass i puljen siden Døvania 
vant alle sine kamper. Dermed skulle vi 
møte vinneren fra gruppe A: SSS Milano 
fra Italia. Laget har en som spiller i Serie 
A for hørende. 

Kvart"nale: Milano - Trondheim 0 - 1 
Vi "kk beskjed fra trener Tarjei Bern om 
å være oppmerksom på spiller nr. 10 og 
lagets gode variasjon mellom sakte ball-
besittende spill og raskt kontringsspill. 
Heldigvis "kk vi mål tidlig, noe som ofte 
er psykisk viktig i tette kamper. Begge 
lag hadde omtrent like mange sjanser 
men det ble vi som gikk seirende ut av 
kampen. De italienske spillerne ble etter 
hvert mer og mer irriterte siden de ikke 
"kk til eget spill. Vi hadde et meget godt 
forsvarsspill med veldig god kommunika-
sjon mellom spillerne.
Målskårere: Tone Rørstad.

Semi"nale: Trondheim - ARAU 2 - 0 
Så var det semi"nale mot et lag fra Sveits. 
Laget hadde to veldig gode spillere, sær-

lig en angrepsspiller som kunne avgjøre 
kamper helt på egenhånd. Hun ble forøv-
rig toppscorer i turneringen.

Vi skulle være spesielt oppmerksom på 
toppscoreren til Aarau som vi hadde sett 
i tidligere kamper med gode vendinger, 
"nter og skuddfot. Heldigvis fortsatte vi 
vårt gode spill med godt forsvarsspill og 
raske kontringer. Vi fant balansen mel-
lom å presse høyt og lavt når motstande-
ren hadde ballen. Det ble en fantastisk 
kamp av oss. Målskårere: Tone Rørstad 
og Unni  Helland.

Finale: Trondheim - FC Youth of 
 Moscow 0 - 1 etter ekstraomganger 
Så var det "nale. Hvem hadde trodd det? 
I hvert fall de færreste av oss. Nå skulle 
vi møte det russiske maskinlaget fra Mos-
kva. De kom med 13 spillere, 'ere fra det 
russiske landslaget. Og for en kamp det 
ble! Begge lag ga publikummet en fan-
tastisk "nale i Sports Hall Bergeborbeck. 
Fint og hurtig spill fra begge lag. Finalen 

bar preg av fair play og god fotball. Begge 
lag hadde 'ere sjanser, blant annet hadde 
vi to tre( i stengene. Begge keepere spilte 
veldig bra, spesielt vår Lene som tidligere 
hadde vært mer eller mindre arbeidsledig. 
Det ble fort tydelig at publikummet heiet 
på oss og det var jo hyggelig. Moskva 
hadde med 13 spillere men brukte bare 
seks mot oss. De toppet laget, noe som 
forteller at de fryktet oss. Vi derimot 
brukte hele laget i "nalen og hadde en 
veldig "n stigning. Vi spilte nemlig bedre 
og bedre for hver kamp.

FC Youth of Moscow scoret på en kont-
ring etter pasningsfeil hos oss. Det kunne 
like godt vært oss som hadde vunnet 
denne "nalen. Trener Tarjei stolt over 
prestasjonen mot et så godt lag som FC 
Youth of Moscow.  
Trondheim kom altså på 2. plass av 16 
lag, og mottok 'otte medaljer, 'ott pokal 
og en pengepremie på 500 euro. På top-
pen av det hele så ble vår Tone Rørstad 
kåret til mesterskapets aller beste spiller.

Norge – England 5 – 7 
Nøkkelkampen til Norge var mot Eng-
land. Lenge så det lovende ut, vi leder 
3 – 1 til pause og øker til 5 – 1 i andre 
omgang. Alle tror kampen er vunnet. 
Istedenfor å spille taktisk, legge seg i 
forsvar og stenge butikken går lagledel-
sen i fellen, lar nye spillere få prøve seg 
og glemmer alt som heter forsvarsspill. I 
løpet av 13 minutter skårer England fem 
mål, uten at Norge klarer å kvittere for et 
eneste.

Et bittert tap, fordi våre gutter var klart 
bedre enn England – men så gikk vi i 
den gamle fellen at stor ledelse førte til 
mangel på skjerping og konsentrasjon.
Målskårere: Andrè Røine 2, Einar Øver-
ås 1, Tor Espen Gjermstad 1, Shazhad 
Ahmed 1.

helge.herland@doveforbundet.no

Russland innfridde favorittstempelet under kvali"seringskampene i Oppsal Arene 22. – 23. 
februar. De tre andre lagene var jevngode, men Frankrike stakk av med den andre sluttspill 
plassen til EM i Bulgaria, selv om de tapte for Norge. 

Norge – Frankrike 4 – 2
Kampen mot Frankrike åpnet slik Norge 
spilte i andre omgang mot England. Det 
var en bunntrist omgang der spillerne var 
blottet for selvtillit og virket redd for å 
motta ballen. Frankrike går til pause med 
bare 1 – 0 og det skal Norge være glad 
for. Hva som ble sagt i pausen vet vi ikke, 
men på banen kom et nytt norsk lag som 
sprudlet og spilte stormakten Frankrike 
helt ut. Norge vinner 4 – 2 fullt fortjent 
etter 'ott norsk spill. Men gleden over 
seieren overskygges av det unødvendige 
tapet mot England, med seier der ville 
vi vært i sluttspillet. Nå må vi ikke tape 
med mer enn tre mål mot suverene 
russere, for Russland har utklasset både 
England og Frankrike i sine kamper og 
regnes som topp fem blant verdens futsal 
lag.

Norge burde klart det

Målskårere: Daniel Høllesli, Andrè 
Røine, Tor Espen Gjermstad, Einar 
Øverås.  

Norge – Russland 1 - 13
Etter bare "re minutter lå Norge under 
med to mål, ved pause stod det 1 – 6, og 
etter full tid viste måltavlen 1 – 13 og de 
norske spillerne var glade for at det var 
slutt på marerittet. Vi "kk en oppvisning 
i futsal spill på høyt nivå. Grunnele-
mentet i russernes spill var at de «spilte 
og løp» - det var en bevegelse vi aldri 
har sett tidligere. Og så skjøt de veldig 
gode langskudd. De russiske spillerne er 
atleter, sterke fysiske, kondisjon som gjør 
at de aldri ser sliten ut – og så har de ba-
sisteknikken i orden. Det ser så lekende 
enkelt ut det de gjør. Det er som om de 
driver en annen idrett en Norge, Frank-
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Faktaboks
Russland – Frankrike  5 – 1
Norge – England 5 – 7
Russland – England 9 – 2
Norge – Frankrike 4 – 2
England – Frankrike 5 – 7
Norge – Russland 1 – 13

Tabell
1 Russland  9 poeng 27 – 4
2 Frankrike 3 poeng 10 – 14
3 England 3 poeng 14 – 21
4 Norge 3 poeng 10 – 22

rike og England. Likevel synes vi det 
norske laget var preget av for stor respekt. 
- og av en håpløs taktikk der målvakten 
skulle kaste ballen over hele banen til 
en enslig norsk spiss som så skulle krige 
ballen mål. Det går ikke på dette nivået, 
da måtte vi hatt Jostein Flo på laget. Mot 

Russland telte vi 15 slike utkast. 
Målskårer: Andrè Røine. 

Beste norske spiller?
Vi gir bestemannsprisen til Andrè Røine. 
Han lager mål, løper riktig, slår gode 
pasninger, kjemper og legger hele sjelen 

sin i spillet. Vi liker også godt at han har 
temperament. Han hater å tape kamper, 
'ott. Bare en negativ ting: Han bør slutte 
å legge seg ned og spille skadet så ofte. 

Gode spillere tåler mye og har man vondt 
går man av banen og får behandling.  

Norges lag, fra venstre foran: Joakim Røine, Magnus Torgersen, Ahmed Shazhad, Leon Olaussen, Leif Foss, Stian Nylund, Magnus Brenden og Ola 
Ognøy. Bak fra venstre: Øyvind Madsen, keepertrener, Eirik Marius Folgerø, hovedtrener, Alexander Wroldsen, Tor Espen Gjermstad, Einar Øverås, 
Daniel Høllesli, Hassan Yussuf, Andrè Røine, Ola Færden, lagleder og Rune Tangen, assistent. Foto: Bjørn Røine.

Takk til de frivillige som gjorde arrangementet av futsalkampene til en suksess. Foto: Bjørn Røine.



312/2014 Døves Tidsskrift

Sport

Advarsel til 
idrettslagene
Morten Sletten tar ikke gjenvalg som 
leder av døvefotballutvalget. Dette 
fortalte han på lagledermøtet i Larvik 
i januar. Nyvalg av leder og styret til 
utvalget skjer under lagledermøtet ved 
døvemesterskapet i Bergen i oktober. 
Det betyr at idrettslagene nå må være 
våken og jobbe for å få en ny leder og 
et godt styre på plass. Hvis de ikke 
klarer dette blir konsekvensene at ut-
valget legges på is, - og all døvefotball, 
som døvemesterskap og landslagsfot-
ball også forsvinner. 

!omas Hansen har trukket seg fra 
sine verv som klubb og døvemester-
ansvarlig. Det varslet han for ett år 
siden, så det er ikke noe dramatikk i 
dette. 

Døvefotballutvalget skal også utvides 
med en person som skal jobbe med 
sponsorer. Alle som kan tenke seg å 
gjøre en jobb for døvefotballen kan 
kontakte morten@fotballdeaf.no

De som kan tenke seg å stille til valg 
som leder kan kontakte sitt lokale 
idrettslag, det er de som må fremme 
kandidater på lagledermøtet i Bergen.

Det gav en god følelse å komme inn i Oppsal Arena og se det norske flagget 
sammen med flaggene til England, Frankrike og Russland. Norge er fortsatt 
med i internasjonal døveidrett, herlig. Arrangørene i Oslo var også helproffe, 
mange dyktige døve gjorde en glimrende jobb slik at kampavviklingen gikk 
som en drøm, stemningen på tribunen var topp – og i kafeteriaen kunne vi 
mimre om tidligere internasjonale idrettsstevner i Norge. Vi kunne glede oss 
over at vi har like gode futsal-lag som stormaktene England og Frankrike. 
Russland kan vi ikke matche og som vanlig gikk ryktene om at spillerne der 
både for lønn og blir kjøpt fri til trening. Det engelske laget blir fullfinan-
siert av landets fotballforbund, mens Frankrikes lag får alle utgifter dekket 
av det franske idrettsforbundet. 

Hvorfor er det så vanskelig i Norge? Våre spillere må betale det meste av reise- og opp-
holdsutgiftene ved treningssamlinger og landskamper selv. Norges Fotballforbund gir 
overhodet ikke økonomisk støtte til laget. De støtter bare toppfotballen. På den måten 
blir slagordet «fotball for alle» en hån mot døvefotballen. Inkluderingen av døve i 
norsk idrett skulle gjøre situasjonen bedre for idrettsutøverne, i stedet er norsk idrett i 
ferd med å inkludere døvefotballen bort.
 
Døve er en liten gruppe i samfunnet. I motsetning til andre språklige grupper i landet 
kan de ikke lære å høre. De kan ikke lære å inkludere seg i praten før og etter en kamp 
i det lokale idrettslaget. Uansett hvor talentfulle og gode spillerne er blir de stående 
utenfor lagfellesskapets prat, humor og de sterke bånd som knyttes mellom venner 
som prater samme språk.

Norsk idrett sliter med å få ungdom til å fortsette som aktive etter 15 – 16 års alderen. 
Døve barn trekker seg ofte fra lagidrettene noen år før. Det å ha egne landslag for 
døve kan være ett viktig verktøy for å holde på ungdommene inn i voksenidretten. 
Vi vet at mange døve barn har en drøm om å spille på døvelandslaget. Vi vet hva det 
betyr for barna og ungdommene å få komme sammen på nasjonale samlinger med 
andre døve fra ulike kanter av landet. Delta på treninger der de forstår alt som skjer. 
Slippe å stå sist i køen på en trening der man er avhengig av se hva de andre gjør og 
så etterape så godt man kan. Slippe å nikke og smile til trenere, ledere og medspillere 
selv om man ikke har forstått det som sies.

Vår evne til å skrive og til å prøve å argumentere er dessverre ikke god nok til å få 
Norges Fotballforbund til å snu i denne saken. Det synes som om man selv må være 
døv for å forstå dette. I vårt land skal alle passe inn i samme mal og døve skal spille 
på de hørende landslagene. Et av landets rikeste særforbund har ikke engang råd til å 
gi noen smuler til et døvelandslag i futsal som konkurrerer internasjonalt på hjemme-
bane. Arrangørene i Norge måtte få økonomisk hjelp fra Det europeiske døveidretts-
forbundet for å klare å gjennomføre kampene. Det er pinlig. I verdens rikeste land må 
vi ha europeisk hjelp for å klare å gjennomføre internasjonale futsalkamper.

Vi er redd det var siste gangen vi kunne la oss begeistre over å se en norsk lagidrett for 
døve i konkurranse mot andre land. For hvor lenge vil ungdommene betale tusenvis 
av kroner for å spille mot lag som har mye bedre økonomiske forutsetninger? Hvor 
lenge klarer ildsjelene som jobber som ledere og trenere i døvefotballen å slite for å 
få endene til å møtes? Vi aner at vi er kommet til et punkt der nok er nok, både for 
spillere og ledere. Inkluderingen av døvefotballen i Norges Fotballforbund er et rent 
selvmål av idretts-Norge. Alle vakre ord om at Norge står sammen som en idrettsfa-
milie er bare svada.  

Kommentar av Helge Herland:

Hva med fremtiden?

Trude Raad i godt selskap
12 friidrettsutøvere er plukket ut i 
Norges Friidrettsforbunds elitegruppe. 
Det er utøvere som har levert på høyt 
internasjonalt nivå i 'ere år, men også 
nye utøvere som har vist god fremgang 
og har et spennende potensial for frem-
tiden, sier sportssjef Ronny Nilsen i 
Norges Friidrettsforbund. Disse er med 
i gruppen: Ezinne Okparaebo, Ingvill 
Måkestad Bovim, Karoline Bjerkeli 
Grøvdal, Margrethe Renstrøm, Tonje 
Angelsen, Trude Raad, Jaysuma Saidy 
Ndure, Henrik Ingebrigtsen, Sindre 
Buraas, Andreas 5orkildsen Runar 
Steinstad og Eivind Henriksen. Har 
en hørselshemmet idrettsutøver noen 
gang vært med i et bedre selskap? Heia 
Trude! Årets store mål for gruppen er 
EM i Zurich fra 12-17. august. 



Returadresse:
Norges Døveforbund
Grensen 9
0159  OSLO

PREMIERE 14. mars, Kristiansand: Kilden Teater- og konserthus. 18. mars: Stavanger, Rogaland Teater (Turnépremiere). 19. mars: Stavanger, Rogaland Teater
21. mars: Bergen, Cornerteatret. 22. mars: Bergen, Cornerteatret. 23. mars: Molde, Teatret vårt. 25. mars: Steinkjer, Dampsaga

27. mars: Namsos, Kulturhuset i Namsos. 1. april: Trondheim, Olavshallen. 3. april: Larvik, Kulturhuset Bølgen. 4. april: Ål, Ål Kulturhus
5. april: Oslo, Teater Manu. 17. april–4. mai: Los Angeles, USA, Deaf West Theatre. 9.–10. mai: Solgården, Spania: La Vila Joiosa. 19.–25. mai: Oslo, Teater Manu


