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Språkbevissthet
hos Signo og Døvekirken
NDF har alltid vært en organisasjon for tegnspråk
lige. Men det har ikke alltid vært like tydelig kom
munisert ut til omverdenen. Inntil nylig var norsk
tegnspråk ikke anerkjent som et fullverdig språk og
som en del av den norske kulturarven. Dette har pre
get samfunnets syn på oss - både døve og tegnspråk
ble betraktet i et funksjonshemmingsperspektiv.
Det er bare ti år siden NDF endret sine vedtekter slik
at det står klart og tydelig at man skal jobbe for å
styrke tegnspråkets stilling i samfunnet. Dette viser
et økt fokus på språket og kulturen, ikke funksjons
hemmingen. Og det er bare to år siden
NDF redefinerte seg som både en organisa
sjon for funksjonshemmede og en språkpoli
tisk organisasjon.

Etter stortingsmeldingen «Mål og mening»
(2008) hvor Kulturdepartementet uomtvis
telig slår fast at norsk tegnspråk er et fullver
dig språk og en del av norsk kulturarv, har
vi i stadig større grad våget å flagge oss som
en språklig minoritet. Kulturperspektivet
vokser fram og erstatter funksjonshemmingsperspek
tivet. Vi trenger ikke lenger gå stille i dørene. Tegn
språk er språk og kultur!

NDF, Stiftelsen Signo og Døvekirken har nære
bånd. Derfor er det med glede vi konstaterer at både
Signo og Døvekirken har vedtatt egne handlingsplaner
for tegnspråk.

NDF, Stiftelsen Signo og Døvekirken har nære
bånd. NDF har kritisert både Signo og Døvekirken
i Døves Tidsskrift tidligere. Signo på grunn av for få
døve ledere, og Døvekirken for tegnspråknivået ved
enkelte gudstjenester. Men gode venner må kunne gi
hverandre både ros og ris. Derfor er det med glede vi
konstaterer at både Signo og Døvekirken har vedtatt
egne handlingsplaner for tegnspråk.

I 2014 vedtok hovedstyret i Stiftelsen Signo sin
tegnspråkvisjon. Visjonen definerer et klart mål
om at alle som arbeider i Signo, skal kunne snakke
sammen på tegnspråk. Dette er et stort skritt fram
over for å styrke tegnspråkets stilling innenfor Signo.

Finn Arild Thordarson
Nestleder i Norges Døveforbund

I dag er det over 1000 ansatte i Signo. Av disse er
snart 20 prosent døve. Det er ingen selvfølge at
800 hørende arbeidstakere i en stor organisasjon
skal kunne flytende tegnspråk. Tegnspråkvisjonen
er et stort skritt framover for Signo - og for alle
tegnspråklige i Norge!

Signo er en viktig organisasjon for døve. Signo er
Norges største arbeidsgiver for døve og løser vik
tige samfunnsoppgaver til beste for døve. Og ikke
minst er Signo en viktig alliert for NDF i kampen

om å styrke tegnspråkets stilling på alle
områder i samfunnet.

Dette kommer enda tydeligere til ut
trykk gjennom Signos tegnspråkvisjon.
Døvekirken står også sammen med Nor
ges Døveforbund og Signo i kampen for
å styrke tegnspråkets stilling i samfun
net. Døvekirken har markert seg tydelig
spesielt gjennom en bevisst rekrutterings
politikk hvor tegnspråkkunnskaper veier

tungt. Nyansatte som kan tegnspråk, får ta inntil
tre års utdanning i et fag de trenger i sitt arbeid 
istedenfor tegnspråkopplæring. Dette innebærer
en anerkjennelse av at tegnspråkkunnskaper er
ikke noe man skal ta lett på.

Mange hørende tror dessverre at det er nok å ta et
tegnspråkkurs for å kvalifisere seg til å jobbe i et
tegnspråklig kommunikasjonsmiljø. At det ikke
er slik vet NDF, Signo og Døvekirken. Tiden er
moden for å stille krav til tegnspråkferdighetene
til mennesker som skal jobbe med og for døve.
Med likeverdig og ubesværet kommunikasjon
mellom mennesker uavhengig av hørsel, er døve
ikke lenger funksjonshemmede.

Astille krav til tegnspråk er også en anerkjen
nelse av den tause kunnskapen om både tegnspråk
og kulturen rundt døve som mange av oss har.
Denne kunnskapen rommer mye mer enn hva
som er mulig å formidle gjennom et tegnspråk
kurs. Vi må våge å være ærlige og si rett ut at det
er krevende å lære tegnspråk.
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Av Thomas Blix

NDFs arbeidslivsutvalg gjennomførte det år
lige arbeidslivsseminaret, denne gang på Scan
dic Hotell Hell i Stjørdal på slutten av fjoråret.
Temaet «Fra ide til bedrift» samlet stor interes
se. Derfor var det hele 40 deltakere med på det
vellykkete seminaret. Mange døve går rundt
med en grunder i magen og ville lære mer om
etablering av egen bedrift. Det var også bak
grunnen for arbeidslivsutvalget valg av tema.

Mange av deltakerne på NDFs arbeidslivsseminaret samlet i trappen, fra
venstre foran: Ellen østrem, Nina Hauge, Ipek D. Mehium, Eva Skovli,
Anne Berg Derås. Rad2: Caisanne Lund, Guro Rugseth, Andre Røine,
Hanne Enerhaugen, Julie Ane Holst, Xing Sheng She. Rad 3: Petter
Noddeland, Megan Matovich, Jo Arve Furland, Ronny Tysseland, Julia
Anh Thu Ølmheim, Kari Gåre, Irene Korstad, Stig Aasen. Rad 4: Tho
mas Blix, Harald Oppigård, AdelAli Ahmad, Tom Inge Ovesen, Kristian
Rygg, Berit Emilie Sørnypan. Bakerst: Øyvind Madsen, Knut Dønnesen,
Dag Bøe, Mads Moriggi, Arvid Støyva, Finn Arild Thoradson, Gry
Moriggi, Kenneth Ommundsen.

man bør vite som selvstendig
næringsdrivende.

Eva SkovIi (døv) fortalte om
sine erfaringer med nettbutik
ken kipekee.no. Skovli startet
butikken sammen med en
venninne. De solgte forskjel
lige artikler som analoge
fotoapparater, te, og en del
annet man ikke finner i andre
nettbutikker. Det var en
hektisk og spennende periode
for henne.

Finn Arild Thordarson (døv)
har drevet for seg selv i noen
år, blant annet med prosjekt
arbeider for NDF ved midler
fra ExrraStiftelsen. Innova
sjon Norge nevnte blant annet
forretningsplan som en viktig
del av søknadsprosess. For
retningsplan er en viktig del
av målrettet etablering av eget
foretak. Thordarson fortalte
om hvor viktig det å gripe
sjansen mens sjansen er der.
Mye i livet er tilfeldig - <,>gså

lige registrer og annen nyttig
informasjon. Teknisk sett er
det enkelt å opprette foretak
elektronisk. Det er større
krav ril dokumentasjon ved
oppretting av for eksempel
et aksjeselskap i forhold
til et enkeltmannsforetak.
Grundere må tenke gjennom
hva foretaket skal brukes til,
lage et godt budsjett og ra
stilling til låneopptak før valg
av foretak.

Økonomi er en vesentlig
del av livet som grunder.
Har man ikke kjennskap til
økonomistyring kan det være
utfordrende å drive et foretak.
Ivar Sveberg (døv) jobber som
regnskapsfører tidligere og har
kompetanse på fagfeltet. Han
fortalte om det grunnleggende
med økonomistyring i et
foretak og kom inn på sentrale
elementer som merverdiav
gift, skatt, arbeidsgiveravgift,
bokføring, krav til regnskaps
fører og revisor - pluss annet

- Har du et oppdrag som
tilfredsstiller disse kravene,
skal Innovasjon Norge være et
attraktivt sted å legge oppdra
get for norske myndigheter.
Moods of Norway er et kjent
eksempel på hva som har
lykkes med støtte fra Innova
sjon Norge. Hva er det som
gjør dem unik? Hvorfor valgte
Innovasjon Norge å støtte
noen som skal produsere klær,
spurte Hammervold og svarte
selv:

- Der er i utgangspunktet
ikke noe innovativt, men det
Moods of Norway gjorde var
å designe og produsere klær på
en ny særegen måte. Innova
sjon Norge har også mål om
å markedsføre Norge for ver
den. Moods of Norway gjør
det med klærne sine. Lærdom
men er at det er mulig å tenke
nytt med noe som finnes fra
før, i tillegg til å finne opp et
helt nytt produkt.

om verdiskapende nærings
utvikling, bedriftsretrede
virkemidler og krav om forret
ningsutviklingskompetanse

Thomas Blix (døv) fortalte
om Altinn og hvordan man
kan bruke dette for å oppretre
foretak. Hvilke hensyn må
man ta ved valg av foretak,
navn, innmelding i forskjel-

Han understreket at felles for
alle oppdrag er et felles mål

- Innovasjon Norge har 41
oppdragsgivere: 4 departe
menter og samtlige fylkes
kommuner og fylkesmenn
(landbruksavdelingene). Vi har
flere ulike oppdrag med egne
premisser, både fra regjering
og fylkeskommune, fortalte
Hammervold blant annet.

- Næringsutvikling gjennom å
profilere Norge som reisemål
er en stor arbeidsoppgave for
Innovasjon Norge, informerte
Hammervold.

Han sa at de arbeider mye
med å fremme næringsutvik
ling i distriktene. En prioritert
oppgave er også innovasjons
og internasjonaliseringsopp
drag. Men den klart største
oppgaven er landbruksbasert
næringsutvikling.

Seminaret startet med besøk
av Ulrik Hammervold fra
Innovasjon Norge Trøndelag.
Han snakket om hvordan
man lykkes som grunder og
støtreordninger fra Innovasjon
Norge. Innovasjon Norges
formål er å være statens og fyl
keskommunenes virkemiddel
for å realisere verdiskapende
næringsutvikling
i hele landet.
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i forretningslivet. Det er ikke
alltid enkelt å ha en forret
ningsplan. Grundere skal også
være forberedt på tilfeldighe
ter - på godt og vondt, sa han.

Når man ser mangler i et mar
ked, må man gripe sjansen
og tilby det som markedet
etterspør. Petter Noddeland
(døv) og Megan Matovich

(døv) med bedriften BeSeen
er et fint eksempel på at man
kan finne nisjer. De er begge
døve og kjenner godt til for
delene av å bruke tegnspråk
til babyer. De så et marked
ved å tilby tegnspråkkurs for
hørende foreldre med hørende
babyer. De så mulighetene og
grep disse. Bedriften har nå
en god utvikling.

Etter forelesningene fikk
deltakerne prøve å sette ny
vunnet kunnskap ut i praksis.
Deltakerne ble delt opp i
grupper og fikk i oppgave
å etablere en fiktiv bedrift
med produkt, organisering,
forretningsplan, analyse
av målgrupper og kanskje
forventinger til resultatet.
Arbeidslivsutvalget så raskt at

deltakerne hadde tilegnet seg
mye kunnskap av de dyktige
foreleserne. Det kom mange
gode og morsomme forslag
til bedriftsnavn, produkter
og ambisiøse målsetninger.
Det er håp om flere kreative
grundere i fremtiden! Da har
også NDF fått utbytte av
investeringen sin i arbeidslivs
seminaret 2014!

NDFs arbeidslivsutvalg
NDFs arbeidslivsutvalg består av frivillige utvalgsmedlemmer som engasjerer seg i arbeidslivssaker. Utvalget møtes
noen ganger i året og arrangerer to arbeidslivsseminarer hvert år. Det ene er en miniarbeidslivsseminar knyttet til
en mindre døveforening. Det andre er et større seminar slik det er omtalt i artikkelen her. Arbeidslivsutvalget har en
arbeidslivskontaktordning som du kan benytte deg av. Informasjon om arbeidslivskontaktordningen: http://www.
deaEnet.no/no/nyheteriartikleriarbeidslivskomakt-2013. Du kan ta kontakt med sekretæren i utvalget om du har
spørsmål eller innspill. NDF tar imot individuelle henvendelser tilknyttet konktete saker og alle i arbeidslivsutval
get har taushetsplikt. Dersom du er en rådgiver, veileder eller fastlege og ønsker å drøfte en sak med oss hvor saken
inneholder sensitive personopplysninger, må det foreligge skriftlig fullmakt fra den det gjelder.

Utvalgsmedlemmene i arbeidslivsutvalget:

Knut Loe Dønnessen,
Trondheim: Har over 30 år
med arbeidserfaring fra NAV og
jobber som spesialrådgiver ved
NAV Arbeidsrådgivning i Sør
Trøndelag. Han har vært med i
arbeidslivsurvalget i mange år.

Thomas Blix, Sandefjord: Er
tømrer og har bachelor i so
siologi. Han er prosjektleder i
Vestfold Døveforening.

Tone-Britt Handberg, Oslo:
Jobber som lærer ved Nyda
len videregående skole og har
erfaring fra organisasjons
arbeid, bl.a. som tidligere
forbundsleder i NDF.

Finn Arild Thordarson, San
defjord: Er nestleder i NDF
og deltar som forbundssty
rets representant i utvalget.
Driver egen bedrift.

Rene Stub-Christiansen,
Holmestrand: Jobber som ad
vokat og har tidligere jobbet
frivillig ved Norges Døvefor
bunds kontor i en tid der han
også benyttet anledningen til
å lære tegnspråk.

Julia Anh Thu 01mheim,
Oslo: Hun er leder for ar
beidslivsutvalger. Er sosio
nom og har arbeidserfaring
fra sosialtjenesten i NAV.

Lin Jia, Tromsø: Hun har for
tiden permisjon fra sitt verv i
arbeidslivsutvalget.

Eva Skovii, prosjektkoordi
nator i NDF og sekretær for
arbeidslivsutvalget, epost:
eva@doveforbundet.no
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Hva skjer i Oslo Døveforening?
helge.herland@doveforbundet.no

Like før jul flyttet Oslo
Døveforening ut av
lokalene i Nedre Voll
gate. Nå har de samme
adresse som døvekir
ken, men hvordan
er det mulig å ha en
døveforening plassert i
kirken?

- Vi har samme inngang som døvekirken,
men konrorene våre er i 2. etasje. Der har
vi også et aktivitetsrom som kan bru-
kes til mindre grupper, for eksempel til
bridgekveldene om tirsdagene. Ved større
møter leier vi menighetsalen til kirken.
Det gjelder blanr annet til seniortreffene,
til fredagsarrangemenrene «Fri og faglig
fredag» og tillørdagskafeen, svarer foren
ingsleder Svein Arne Peterson.
- Men hvorfor flytte inn i et kirkebygg?
- Husleien i de forrige lokalene kostet
for mye for foreningen. Vi håper å flytte
inn i et Tegnspråkets Hus i Oslo, men
de lokalene blir ikke ferdig før om to-tre
år. Derfor er vi svært glad for å ha fått
konror og møterom i Døvekirken til en
tredjedel av det vi tidligere betalte i hus
leie. Vi har det beste forhold til døvekir
ken som utleier.

- For de som ikke er medlemmer av Den
norske kirke eller som bekjenner seg til
en annen tro kan det kanskje være van
skelig å komme til en døveforening som
har lokaler i kirken?
- Ja, det er først og fremst et problem for
innvandrergruppen vår, derfor er deres
møter plassert i lokalene til Signo-Rycon.
Vi treffer foreningslederen og daglig leder
Vidar Sæle i de fine og romslige kontor
lokalene i Fagerborggaten. Det blir som
alltid en inreressanr prat over kaffekop
pene med to av veteranene i døveorgani
sasjonen.

- Vi har 520 medlemmer og jobber hele
tiden for at foreningen skal tilpasse seg
dagens situasjon for tegnspråklige i Oslo

og Akershus. Vi har konrakt med døve
foreningen i København og ser at vi står
overfor mange av de samme utfordrin
gene. Dette samarbeidet håper vi å kunne
utvide til å gjelde døveforeningene også i
Stockholm og Helsingfors, sier Vidar.

- Vi har mer til felles med de største nor
diske foreningene enn de andre forenin
gene her i landet. Vi er en storby og Oslo
har et bredt tilbud til døve bl.a. med
grunnskole, videregående skole, tolkeut
danning og høyskoletilbud til døve, ar
beidsmarkedsbedrift, rådgivningskonror,
sykehjem osv., ramser Svein Arne opp.
- Vi må ikke glemme den store innvan
drergruppen. Du må snakke med Lubna
Mehdi etterpå, hun arbeider med et
prosjekt for døve innvandrere, supplerer
Vidar.

De to understreker at tiden der døve
kom i foreningen bare for å møte andre
er forbi. I dag kommer medlemmene
hvis det er spesielle møter, foredrag eller
tilstelninger som inreresserer dem. Døve
kan i dag velge og vrake i tilbud på tegn
språk, eller tilbud som er tilrettelagt med
tegnspråktolk. Derfor er det blitt flere
særgrupper. Avtaler gjøres enkelt via sms,
epost eller sosiale medier, forklarer de to
sjefene i døveforeningen.

Fremtidsdrømmen
- Vi mener det er en realistisk drøm å
være på plass i Tegnspråkets Hus på
Grunerløkka i 2018, i det huset der
Teater Manu i dag har lokaler. Der håper
vi å samle så mange virksomheter for

døve under ett tak, informerer Svein
Arne.
- Det vil være flott, for i 2018 feirer NDF
sitt 100 årsjubileum - mens Oslo Døve
forening er 140 år, minner Vidar om.
- Vi tenker oss et hus som er åpent
for alle. Et samfunnshus med et bredt
tilbud der tegnspråkbrukere kan komme
sammen til felles hygge og nytte. Og der
ikke-tegnspråkkyndige kan få informa
sjon og kunnskap, sier Svein Arne.
- Men dette blir dyrt, sier jeg og foren
ingslederen svarer:
- Ja, vi er avhengig av både kommunal
og statlig finansiering. Kommunen har
foreløpig gitt positive signaler og det skal
jobbes overfor Kulturdepartemenret. Jeg
tror det er en stor fordel av vi har kon
krete planer om ombygging og bruken av
huset, og at vi også har en finansierings
plan vi kan legge på bordet. Jo mer
konkrete vi kan være, jo enklere kan det
bli å få andre med på laget.

Daglig leder ser fram til at all virksom
het i foreningen kan samles på ett sted.
Han forteller at de nå har åtte tegnspråk
kurs gående på en videregående skole og
at de også har kurs på arbeidsplassene.
Interessen for å lære tegnspråk er stor,
understreker han.
- Vi jobber mye med å få et eget hus, og
vi arbeider med å gi et bredt tilbud til
døve i de lokalene vi disponerer i dag.
Det vi ikke har jobbet nok med er det
interessepolitiske arbeidet utad, hvordan
storsamfunnet kan tilrettelegges enda
bedre for døve, mener Svein Arne.
Radarparet i døveforeningen deler konror
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Hva skjer i Oslo Døveforening?

bare for kvinner, nettopp et møtet der
Ipek D. Mehlum fortalte om sine erfarin
ger som innvandrer i Norge.
- Vi ser problemer med at døve innvan
drere ikke får den informasjonen de
trenger, eller de kan ha problemer med
å forstå den informasjonen som blir
gitt til dem. Derfor kan de bli gårende
fra kontor til kontor og stille de samme
spørsmålene. Det er behov for en stilling
som kan jobbe direkte med innvan
drerne på dagtid. En som kan følge dem
til riktig etat og være en støtteperson
som mellomtolk i ulike møter med det
offentlige. En slik stilling kan forankres
hos Oslo Døveforening, som et lavterskel
tilbud - men arbeidsgiver kan enten være
det kommunale Rådgivningskontoret for
hørselshemmede eller kommunens Enhet
for mangfold og integrering.

tegnspråk som jeg ikke har sett verken før
eller senere.

Hun forteller at de gjennom prosjektet
vil kartlegge innvandrernes situasjon
og behov, samt kartlegge tjenester som
kommunen tilbyr og hvordan tilbudene
fungerer. Vi blir en slags informasjons
sentral for innvandrere og kommunale
myndigheter som bør ha kunnskaper om
gruppen.
- Vi har faste treff 4 ganger i vår om tors
dagene. Ellers er lørdager er grei dag å ha
møter for da kan møtene være på dagtid.
Spesielt for en del innvandrerkvinner kan
det være vanskelig å få gå på møter om
kveldene. Det har med kulturforskjeller å
gjøre, knyttet til familiens ære: Kvinner
skal ikke ferdes ute alene om kveldene.
Lubna forteller at de også har egne møter

Mange døve innvandrere
Vi takker de to guttene for praten og går
inn på kontoret til Lubna Mehdi. Hun
kom til Norge sammen med familien fra
Pakistan da hun var 1 år. Nå er hun blitt
22 år og studerer siste år som barneverns
pedagog. Hun har nettopp fått deltids
stilling i Oslo Døveforening, der hun
arbeider med prosjektet «Bedre vilkår for
døve innvandrere», finansiert gjennom
NDFs midler fra ExtraStifteisen.
- Døve innvandrere møter store utfor
dringer språklig. Ofte kan de bare hjem
landets tegnspråk, kanskje ikke det en
gang. Flere har ikke lært å lese og skrive,
så det trengs spesiell kompetanse for å få
til en trygg kommunikasjon, sier Lubna.

Lubna Mehdi,

- Hvor mange døve innvandrere bor i
Oslo?
- Vi vet om nesten 500, det er ca. 350
døve innvandrere over 18 år - og ca. 150
døve barn. I prosjektet har vi foreløpig
nådd fram til 70 av disse. Behovet for å gi
informasjon til gruppen er stor, men det
er vanskelig å få tak i dem. Jeg har selv
sett innvandrere på t-banen som bruker

med den glade dansken Niels Kristensen
som er leder av Frivilligsentralen. En
sentral og et arbeid som er inkludert i
den daglige driften av foreningen. For
døveforeningene har jo egentlig fungert
som frivilligsentraler i mer enn 100 år.
- Døve som levde på 1950-tallet ville ikke
kjenne seg igjen i dagens samfunn for
døve. Hverdagen for oss døve er så mye
lettere i dag enn tidligere. Pensjonister
i Oslo som vil ha en aktiv hverdag har
faktisk tilbud hver eneste ukedag, fortel
ler Vidar.
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TV2 er i gang m.ed

direkteteksting!

- Vi gleder oss veldig til å komme i gang! Jeg er helt
sikker på at seerne vil oppleve direktetekstingen som
et stort fremskritt.
Det er kommunikasjonsdirektør Rune
Indtøy i TV2 som forteller dette ved vårt
besøk i kanalens hovedkontor i Bergen
midt i januar. Når dette leses er vi midt
i februar og da håper vi bladets lesere
allerede har blitt godt kjent med tekstin
gen. Indrøy virker like glad for dette som
Rune Anda og meg under samtalen.

- Vi er i ferd med å installere utstyr i
disse dager, og skal kjøre tester de kom
mende ukene.
- Hva blir tekstet?
- Vi skal tekste alt som sendes direkte i
tidsrommet klokken 18 - 23. Dette er det
tidsrommet som vi normalt kaller «prime
time».
- Er det noe som ikke blir tekstet?
- Programmer som blir sendt direkte
utenom tidsrommet før klokken 18 og

etter klokken 23.00 vil ikke bli direkte
tekstet. Men da snakker vi egentlig om
svært få programmer i løpet av et år.
- Er der realistisk å vente at kvaliteten på
direktetekstingen blir av samme nivå som
ferdigprodusert teksting?
- Målet et å levere direkteteksting av høy
kvalitet. Men det vil naturlig nok fore
komme noen flere feil ved direkteteksting
enn ved forhåndsprodusert tekst. TV 2
tekstet direkte under OL i februar i fjor.
Det gikk veldig bra. Vi fikk stort sett
bare ros fra seerne våre, til tross for noen
feil innimellom.
- Hvor utføres tekstingen, er det fra Oslo,
Bergen eller andre steder?
- Tekstingen utføres ved hovedkontoret i
Bergen, avslutter kommunikasjonsdirek
tør Rune Indrøy.

På bildet ser vi kommunikasjonsdirektø
ren til venstre sammen med Rune Anda
som er daglig leder av Bergen Døvesenter
og styremedlem av Norges Døveforbund.
Han er en av de som har stått i spissen
for å få til mer teksting i TV2. Han sier i
en kommentar:

- Det rette ordet er vel: «Endelig!» Nå er
det bare å se hvordan det vil gå. Jeg tror
Rune Indrøy har hatt en utfordrende tid
blant sine egne sjefer for å nå målet. Jeg
tror han som kommunikasjonsdirektør
hele tiden har ønsket det samme som oss.
Derfor tror vi at han er like glad som oss
nå og så må vi døve og hørselshemmede
være litt tålmodige i startfasen og tåle om
det oppstår noen «barnesykdommen>

helge.herland@doveforbundet.no
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En fin julegudstjeneste

- Du kan ikke anmelde en gudstjeneste som om det er
en teaterforestilling, sa en klok mann til meg

for noen år siden
helge.herland@doveforbundet.no

Jeg er enig i det, men samtidig er jule
gudstjenesten for døve på NRK 2. jule
dag for lengst blitt en institusjon som
fortjener omtale i Døves Tidsskrift - og
i år gjør vi der med glede. For årets TV
gudstjeneste ga en god opplevelse og for
dem som ikke fikk den med seg: gudstje
nesten ligger åpen på NRKs nettsider. Er
det ikke et ordtak som sier at julen varer
helt til påske?

Først, takk til NRK som redigerte
gudstjenesten på en slik måte at det for
døve seere var mulig å oppfatte alt som
ble sagt. NRK falt denne gang ikke for
fristelsen til å zoome ut og inn i bil-
der, panorere eller tilte - slik en gjør i
gudstjenester på talespråk der en ikke er
avhengig av å se hva som sies. Nå ble det
holdt nærbilder av den som hadde tegnet,
hjertelig takk for det.

Gudstjenesten vekslet mellom de to
prestene Jarl Åge Tjørn som ledet
liturgien og Marita Solberg Bjerke som
holdt prekenen. Begge har et visuelt
tegnspråk, er lett å oppfatte og og har en
naturlig ro som smitter over på oss som
ser på. At Bjerke også hentet inspirasjon
til prekenen fra Alf Prøisens konkrete
tekst i «Julekveldsvise», var modig gjort.

Kanskje er teksten i visen godt kjent for
de fleste døve, og da gjør Prøisens enkle,
men samtidig dype tekst, formidlingen
av julebudskapet enklere. De to prestene
fikk glimrende hjelp av de tegnspråkpoe
si-medvirkende.

Maren Oriola i vakkert samspill
med prekenen til Bjerke. Karl Fredrik
Robertsen, som denne gangen fikk spille
på hele sitt skuespillerregister, i historien
om «Pappa Panovs jul» av Leo Tolstoy.
Stemningsfylt var også poesien til Sara
Kaspersen, Marte Kvinnegard og Katja
Marie Eidesen. Mulighetene og rikdom
men som finnes i norsk tegnspråk gir det
beste grunnlag for å utvikle tegnspråkpo
esi tilpasset kirkelige handlinger. Det var
vakkert og stemningsskapende og løftet
kvaliteten på gudstjenesten.

Det kan også sies om Lisa Lind som
fremførte salmepoesi. De to tradisjonelle
julesalmene «Mitt hjerte alltid vanker»
og «Deilig er jorden» ble formidlet på en
måte som lå nærmere norsk med tegn
støtte, men gjort så mykt, vakkert og
følelsesvart at man måtte være en stein
for ikke å bli beveget. For det bør heller
ikke i døvekirken være snakk om enten
det ene eller det andre, enten tegnspråk-

poesi eller sang på tegnspråk, men «ja
takk, begge delen>. Døve har rikdom i
egen kultur som kan fremmes gjennom
tegnspråkpoesi, men så har vi også noe
felles med hørende og det skal vi ikke
skjemmes over.

Menigheten i Oslo liker dans under
gudstjenestene og det må respekteres.
Selv har vi vanskelig for å tolke hva
danseren formidler til oss, denne gang
gjennom musikkledsagelse av «Ave Ma
ria». Ballett for døve 'er som jordbær uten
fløte, sa en tidligere redaktør av Døves
Tidsskrift. Det er godt sagt.

I alt det fine som fortjent sies om årets
julegudstjeneste drister vi oss til å pirke
på en sak: Til inngangsprosesjonen spilles
det på orgel, cello og fiolin salmen «En
krybbe var vuggen» og som utgangssalme
spilles «Det er en rose sprungen». Vak
kert for de som hører, men hva med oss
andre? Kunne vi fått en rolig lysbildese
rie, der teksten av de to vakre salmene var
lagt på.

Oppsummert: Gudstjenesten som hel
het er strålende fin. Den gav oss en god
stund foran TV-skjermen. All ære til
Oslo Døvekirke og NRK.
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Døveprost Roar Bredvei og Lisa Lind er klar med nattverden. Lisa forrettet selv natverdsliturgien i domkirken for de ca. 200 som var til stede, der
nesten halvparten var døve fra alle kanter av landet.

Historisk dag i Oslo Domkirke
helge.herland@doveforbundet.no - Bilder: Døvekirken

- Da jeg gikk ut av kirken etter ordinasjonsgudstjenesten var jeg veldig rørt. Det var mange
følelser som rørte ved meg: den fine seremonien, alle vennene som var til stede i kirken, det at
jeg endelig var i mål etter syv års utdanning som prest og mye slit, forteller Lisa Lind.

Søndag 18. januar 2015 var en historisk
dag i Oslo Domkirke. Da ble Lisa Lind
ordinært til prest i Den norske kirke.
Den første kvinnelige døve døvepresten,
og den andre i rekken av døve samme
med Tromsøs Arne Lundquist.

Vi møter Lisa på en rolig kafe dagen etter
ordinasjonsgudstjenesten. Der biskop
Ole Christian Kvarme i sin tale snakket
varmt og nært om de oppgavene som
venter Lisa som prest. Hvordan hun som
prest går inn i rollen som budbringer
mellom mennesker og Gud, og hvor
viktig språket fra hjerte er i forhold til
alle andre språk.
- Det var så fint at biskopen også trakk
fram tegnspråk i talen sin og understre
ket at «ordev) og «tegnet» selvsagt er
likestilt i forkynnelse, bønn og sjelesorg,
sier Lisa.
Hun har ikke gått den enkleste veien
fram til embete, men med sine 49 år har
hun livserfaring og kunnskap som kan

komme godt med i sitt fremtidige arbeid
som prest for døve i Trøndelag.

Krevende studium
- Det er riktig at veien fram har vært
lang. Jeg er vokst opp med Ila barneskole.
Senere ble det Sandaker videregående
skole, den siste skolen i kombinasjon med
undervisning også på Fagerborg videre
gående for der hadde de linje for dans.
Jeg hadde en drøm om å bli danser, men
oppdaget etter hvert at undervisningen
inneholdt vel så mye musikk som dans.
Mye lytting til musikk og mye tolking av
musikken, alt på hørendes premisser, det
ble umulig for meg.
Det ble 6 år i USA som student på Gal
laudet universitet, blant annet i fagene
media og kommunikasjon, før hun vente
hjem til Norge og etter hvert tvilte seg
fram til en sterk kristen tro og presteut
danning.
- Det var ikke slik at jeg plutselig ble
omvendt. Jeg begynte å studere teologi

fordi jeg ville lære mer om bibelhistorien.
På skolen fikk jeg få svar om hva, hvorfor
og hvordan om kristendommen. Jeg tror
mange døve på samme måte som meg
mister mye av den kunnskapen. Jeg har
derfor veldig lyst til å undervise i bibel
historie og få i gang diskusjonsgrupper
knyttet til temaene.
- Du valgte likevel presteyrket?
- Ja, jeg vikarierte litt i døvekirken i Oslo.
Først som poesiarbeider og senere også
som kateket og på den måten fikk jeg
smaken på det. Samtidig jobbet jeg med
mange spørsmål om tvil og tro, jeg utvi
klet meg og modnet som menneske - og
fikk dermed troen gradvis.
Den nye døvepresten legger ikke skjul på
at studiene var vanskelig. Teologi er et
krevende fag, forteller hun. Det er mye
teori som skal læres, der blant annet også
kunnskaper i gresk er pensum.
- Som døv slapp jeg å lære hebraisk. Jeg
har norsk tegnspråk som førstespråk,
så norsk - og engelsk fikk jeg inn under
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Lisa Lind svarte klart og tydelig ja til biskopens ordinasjonsspørsmål, også slik at vi døve som satt bak i kirken kunne se «ja-tegnet»,

USA oppholdet, også amerikansk tegn
språk selvsagt. Men skriftspråk er ikke
min sterkeste side. Det er greit nok å lese,
men vanskeligere for meg å formulere
meg godt nok skriftlig.
- Hvordan løser du den utfordringen?
- Under studiene brukte jeg selvsagt tegn-
språktolk, men det er vanskelig både å
se på tolken og ta notater. Derfor tok jeg
lydopptak av forelesningene og spilte de
av for meg selv senere, altså jeg fikk tolket
lydopptakene på tomannshånd. Når jeg
forbereder taler eller prekener lager jeg
mest stikkord for meg selv.
Lisa forteller at hun var svært nervøs
foran den siste eksamen som var om kir
kerett. Ikke akkurat hennes yndlingsfag,
forstår vi - men en prest må også kjenne
til ansvarsforholdene i kirken, hva be
stemmer for eksempel menighetsrådene,
hva er ansvarsfordelingen mellom stat og
kommune osv.

Gudstjenesten kan endres
- Det er en spennende tid i Døvekirken.
Prestene arbeider sammen med menig
hetene om hvordan gudstjenestene på
beste måte kan tilpasses døve og norsk
tegnspråk. Jeg tror det er på tide å myke
opp gudstjenestene, gjøre de mer visuelle,
unngå for lange prekener og mye salme
sang som ofte går over hodet på menig-

heten, mener Lisa over tekoppen.
- Hva skal vi ha i stedet?
- Kanskje gi rom for mer dialog? Hva om
vi organiserer gudstjenestene med Bere
stasjoner, at vi arbeider mer gruppevis?
I første omgang bare stiller jeg spørsmål
som bør diskuteres. Jeg mener vel kanskje
at gudstjenesten bygger for mye på den
hørende kirke, der lydbildet betyr mye.
For hørende kan det være Bott og inspi
rerende med musikk og salmesang, mens
mange av oss døve «sovner».
- Får vi oppleve deg som dansende prest?
- Dans kan i noen sammenhenger være
med på å gi nytt liv til gudstjenestene,
men nå er ikke presteyrket bare gudstje
nester da. Mine oppgaver som prest blir
like mye å møte mennesker der de er 
komme i kontakt, lytte og bidra og drive
sjelesorg for de som ønsker det. Biskopen
sa det så fint i talen sin at vi som prester
blir mellomledd mellom Gud og men
neskene.
Den spreke presten har hunder som sin
store hobby. Hun er opptatt av sunt kost
hold og at tankens kraft er viktig. Det er
viktig å tenke positivt, sier hun Bere gan
ger i vår samtale. Det kan nok komme
godt med i kulingkastene i Trondheim
der hun tar til som prest i mars.
- Selv om jeg er Oslo-jente gleder jeg meg
til å ta fatt som prest i Trondheim. Som

døv har jeg den fordelen at jeg avleser
tegnspråk godt, ja selv trønderdialekten
skal jeg få tak på. Jeg gleder meg til å
ta fatt og jeg er opptatt av å være prest
for alle: Unge, gamle, friske, syke, døve,
tunghørte - alle mennnesker har en plass
og den samme verdi hos oss - og alle,
hver på sin måte, har noe å bidra med i
det store kristne fellesskapet.

Her er Lisa 4 år, men allerede da bygget hun
kirke med legoklossene. Kanskje ikke helt tilfel
dig at hun ble prest,
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Digital ordliste
Av Paal Richard Peterson

Kjære venner! Som ansatt i en mediebedrift føler jeg
ansvar for å forklare allmennheten hva alle disse nye
ordene i den digitale verden betyr. SoMe? Emoji? Ikke
fortvil. Her følger Paals digitale ordliste, til glede for
alle dere uvitende lesere. Enjoy!

3G: Netthastigheter som er veldig 3G

App: Arbeiderppartiet

Apple: Eple (frukt). Mange foredragsholdere mener
det er meningsløst å sammenligne med pære

Banan: Eh. Litt usikker på hva en banan gjør her

Emoji: Vet du ikke det? Haha

Facebook: Forkortelse. Står for: Flommer over Av
bilder av søte Cats som Enkelte Bruker Opptil mange
timer Om dagen til å lete opp og legge ut på sin
Kjekke vegg

Hashtag: Noen som har tagget hasj på veggen. En
hashtag skal man holde seg langt unna. Her begås det
ikke mindre enn to forbrytelser på samme tid: bruk av
hasj og tagging

Instagram: Måleenhet. Et instagram tilsvarer 0,1 gram

Krøllaifa: Når det blir noe tull (<<krøll») med Alfa.
Ikke noe morsomt (for Alfa. Kan være morsomt for
oss andre)

Microsoft: Lite og mykt. For eksempel et kosedyr

Online: På linje, eller datamaskiner som står på rekke
og rad. Hvis noen spør om datamaskinen er online,
er de egentlig veldig opptatt av rette linjer og estetikk
(funksjonalisme)

Passord: 123456

Samsung: Kor. For eksempel hvis et kor synger pent,
kan man si at det var bra Samsung. Få døve har Sam
sung

SoMe: Sosiale medier = åpne, vennlige og kontaktsø
kende medier

WiFi: Veldig etterspurt og populær. Den alle ønsker
å holde seg inne med på nye steder. Men har ofte en
tendens til å bli borte akkurat når du trodde du hadde
ham

Agnes Stueflaten er døv og skal være
guide til Galdhøpiggen til sommeren, i
samarbeid med Jotunheimen Arrange
mentAS.
Galdhøpiggen - med sine 2469 moh er
Norges høyeste fjelltopp. Turen går fra
JuvBya 1841 moh. over Styggbreen og
opp til toppen, ca. 6 - 9 timer tur retur
avhengig av tempo og pauser. Utstyr
som kreves er gode fjellsko samt klær

Pris: 450 for voksen fra fylt 16 år og
oppover, og 350 under 16 år. Påmdding
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- En av flokken? Helge.herland@doveforbundet.no

«Jeg ser det godt i skolesammenheng og i store grupper...og han ber folk gjenta i mindre grad nå
en før...for det å være den som hele tiden skal be om å få det gjentatt...det gjør noe med deg! ...
Jeg tenker ungdomstid...den her følelsen av å...hvis jeg hele tiden måtte spørre og be folk gjenta
så har jeg kanskje følt meg litt dum...eller han svarer ikke nødvendigvis på det han blir spurt
om...og så kan han kommentere eller komme med en kommentar til en samtale som ikke hører
hjemme i den samtalen•..fordi han har mistet en liten bit og dermed så er innholdet noe annet
enn han trodde det var. Og når man opplever det veldig ofte så gjør det noe med deg... og for
hans tilfelle så er det kanskje det å trekke seg litt unna...ikke være så påkoblet nå som det han
har vært før.» (Mor til en hørselshemmet gutt).

Patrick Kermit, Anne Mali Tharaldsteen. Gry Mette Dalseng Haugen
og Christian Wendelborg

En av flokken?

(,Det går klart fram av informantenes fortellinger at funksjons
hemming er en sårbarhetsfakror. Spesielt gjelder derre fortellin
ger om inkludering hvor det understrekes at det å være sosialt
tarr med er noen annet enn det å føle seg sosialt tarr med."

Jo eldre barna blir, jo vanligere blir det at elevene tas ut av fel
lesundervisningen og gis individuell undervisning.
Det fremkommer også at dagens barn og unge er like gode
skuespillere som mange av oss voksne døve i kommunikasjons
situasjoner der vi må klare oss bare med å lese på munnen.
Undersøkelsene fant at allerede i barnehagen lærer hørselshem
mede barn seg å svare «ja" og (<nei" der de tror det passer, og på
den måten la fortsarr voksne seg lure til å tro at barna forstår
dialogen.

Til tross for mange negative sider svarer hele 77,5 % av elevene
at de ønsker å være inkludert i en ordinær klasse, likevel er det
sårt å lese sitater som derre:

Rapporten får tydelig fram det store ansvar de hørselshemmede
elevene selv må streve for å tilpasse seg de andre elevene og
lærerne på skolen, ofte ved at de selv må informere om sin situa
sjon og behov for tekniske hjelpemidler. Det virker som om det
meste av ansvaret for en vellykket integrering legges på eleven
selv. I oppsummeringen av rapporten skrives det også med rene
ord:

3 av 4 elever oppgir at de har problemer med å oppfarre hva de
andre elevene sier i timene.

Av de 26 som har Cl ser 4 på seg selv som moderat hørselshem
met, men 22 krysser av for at de er alvorlig hørselshemmet/døv.

78 i undersøkelsen oppgir at de bruker høreapparat. 17 av disse
krysser av for at de ser på seg selv som mildt hørselshemmet.
49 mener de er moderat hørselshemmet, mens 12 mener de er
alvorlig hørselshemmet/døv.

Rapport 2014
Maogfolo::loglnkluderlrn;l

l!INTNU
Samfunnsforskning AS

Inkludering og ungdom med sansetap
- muligheter og begrensninger

'*Statped

Sitatene er hentet fra «En av flokken ?», tirrelen på en rapport fra
Statped som utkom i fjor. Den tar for seg inkludering av ung
dom med sansetap - muligheter og begrensninger. Med sanse
tap menes blinde og synshemmede, - samt døve og hørselshem
mede. Rapporten er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning
AS av fagpersonene Patrick Kermit, Anne Mali Tharaldsteen,
Gry Merre Dalseng Haugen og Christian Wendelborg. Vi kon
sentrer oss om omtalen av døve og hørselshemmede. Rapporten
er samlet i et hefte på 144 sider og prøver blant annet å gi svar

på:

Blir barn og unge med hørselshemming inkludert i skolen?
Hvilke utfordringer møter barna i fritiden? Er det en sammen
heng mellom inkludering i skolen og fritidsaktiviteter?

118 hørselshemmede er med i den skriftlige spørreundersøkel
sen. Noen av disse er også blirr intervjuet på tomannshånd. 24
oppgir at de bruker tegnspråktolk i undervisningen, 2 bruker
skrivetolk, mens 93 krysser av for at de bruker mikrofonanlegg.

('Jeg opplever det hver dag... for at det blir for fort overgang
da... fra lærer til elev...som snakker. Sånn at hvis læreren sier
noe og så er det en elev som rekker opp hånda og da blir det
så fort for meg og jeg må snu meg...men jeg sier ingenting
da jeg bare sitter der og...men jeg sitter med bestevenninnen
min og hun ser det på meg hvis jeg ikke hører noe så gjentar
hun det...jeg bare ser på henne slik og da skjønner hun det
med en gang... ,,(hørselshemmet jente).
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Trondheim kommune betaler for tolking
helge.herland@doveforbundet.no

Døves Tidsskrift har snakket med en del foreningsledere om året som ligger bak oss og om fore
ningens planer for det nye året. Noe av det mest spennende forteller lederen i Trondheim Døve
forening Tore Solem: Politikerne i trønderhovedstaden har bevilget penger til at store offentlige
arrangementer skal tegnspråktolkes og betales av bykassen.

Tromsø Døveforening

Organisasjonssekretær i Tromsø Døveforening Knut Nilsen
holder koken. Han rapporterer på vegne av styret i foreningen
om tingenes tilstand i Nordens Paris.

- I fjor var vi veldig fornøyd med å få besøkstjenesten opp og
gå. Dermed har vi gitt et tilbud til mange som ikke kommer
seg på møtene. Oppgradering og vedlikehold på hytta betyr
også mye for oss. Vi har fått helårsvann, forbedret parkerings
plassen og tettet taket på redskapsbua.
- Medlemstallet er stabilt?
- Vi har faktisk fått flere nye medlemmer og vi har økende
oppslutning om medlemsmøtene. Informasjonen som gis på
mørene våre er fremdeles veldig viktig for medlemmene. I år
håper vi å kunne videreføre og bygge ur besøksrjenesren. I et så
stort fylke som vårt er dette en viktig oppgave.
- Hva ønsker dere ellers av årer?
- En bedre rilgang på regnspråkrolker og ar akutHelefonen for
rolkerjenesren fungerer. Vi vil også ha er tettere samarbeide
med Tromsø kommune om enkelre tilrak for noen som trenger
ekstra hjelp og støtte, runder Knut Nilsen av.

E-post: rromsodf@hormai1.com

Døves Fylkeslag Nordland
- Der besre som skjedde i fjor i fylkeslager var at vi ril rross for
stram økonomi fikk ril tre treff for døve fra alle kanter av lan
det, forteller fylkeslagers kontaktperson Daniel Mosti.
Fylkeslager overtok for flere år siden funksjonen ril de rre døve
foreningene: Narvik, Helgeland og Salren. Men der beryr ar

medlemmene har lengre reisevei til treffene enn de flesre sørpå
klarer å forstå. Noen bruker en hel dag på reisen.
- Det aller beste arrangementer var døvetreffet på Polarsirkelen
Høyfjellshotel på Saltfjellet, Det var tidlig på høsten, mange
delrok og vi hadde en interessant frilufts-kurs helg.
- Jeg håper vi år gis mer større til slike samlinger slik at vi kan
arrangere treff med lave egenandeler. Her håper jeg både på
støtte fra NDFs voksenopplæringspenger og fra Helse Nord.
Så ønsker vi oss flere nye medlemmer, også hørende medlem
mer som har døve i familien og andre som kan regnspråk. Jo
flere vi er, jo sterkere blir vi - også når vi søker om økonomiske
rilskudd, forklarer fylkeslagets raIsmann.
- Har dere færre medlemmer enn ridligere?
- Flere eldre medlemmer er fair fra de siste årene og andre har
flyrrer fra landsdelen, men nå ser det ut som om rrenden har
snudd. Vi ser at flere har flyrrer ril Bodø i det siste, men vi har
plass til flere.

Mosti forteller at de har begynt med noe som heter «Tegnspråk
i Bodø og omegn». Det er en gruppe for døve som bor sentralt
og som har mulighet til å treffes ofrere enn treffene for hele
fylker.
- Den gruppen vokser raskt og nå har vi 63 medlemmer i grup
pen. Vi bruker å ha tegnspråk kafe ro ganger hver måned.

E-post: dfln.styret@gmail.com
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E-post: post@tedf.no
Nettside: www.tedf.no

E-post: posr@drammendf.no
Nettside: www.drammendf.no

Drammen Døveforening
- 2014 var et godt år for vår foren
ing. Vi har en stabil og god øko
nomi og våre 75 medlemmer trives
i foreningen der vi i fjor hadde
mange foredrag, førstehjelpskurs og
tur med Color Magic. Vi eier også
feriehjemmet Skogheim, også øko
nomien der er god - men vi kunne
ønske oss mer urieie, sier forenings
leder Ryszard Sosna.
- Vi håper på en like god fortsettelse
i år, at økonomien fortsatt er stabil
- men den store ønsket er enda flere
medlemmer. Velkommen til oss!

Telemark Døveforening
I Telemark har de også en flott for
ening, med eget hus i Porsgrunn og
med et tett og godt foreningsmiljø.
Foreningsleder Odd Paulsen svarer
slik når vi spør om han kan trekke
fram en positiv sak fra 2014:
- Det beste som skjedde var at vi
feiret at vi har eid vårt eget Døves
Hus i 40 år. Dessuten hadde vi en
flott båttur til Kiel i høst.
- Det største ønsker for 2015 er at vi
får tilskudd fra Helse Sør-øst. Vi
mistet støtten i fjor og opplever det
svært urettferdig.

E-post: trondheim.df@online.no
Nettside: www.trondheimdf.no

- Vi ønsker også en vernet arbeidsplass for tegnspråklige som
trenger dette. Foreningen har tatt opp saken tidligere uten å få
gjennomslag for det. Jeg håper den kan finne sin løsning i år.
Jeg mener også at vi bruker for mye tid på å finne ut hvor vi
skal finne penger til driften. Vi har en foreningssekretær i 50
prosent, stilling noe som er alt for lite med tanke på alle de
aktiviteter vi har. Vi jobber for å få økt den kommunale drifts
støtten.

Som den første byen i Norge har altså Trondheim Døvefore
ning fått kommunen med på at store arrangementer skal
tegnspråktolkes og skrivetolkes. Foreningen jobber nå i samar
beid med Rådgivningstjenesten for døve, hørselshemmede og
døvblinde om å velge på hvilke arrangementer det bør tolkes.
Tore Solem sier videre:

E-post: akershusdoveforening@our1ook.com
Nettside: www.akershusdoveforening.com

- Vi har brukt tid på å synliggjøre oss i kommunen, blant annet
gjennom brukerrådsmøtene. Her har foreningen kunnet infor
mere om oss selv og de viktigste behovene våre. Gjennom slik
dialog har vi fått gjennomslag på å få midler til tolk på offent
lige arrangementer.
- Kommunen betaler for tolkingen?
- Ja, vi hadde en oppstart med tolk under 17. mai talen, med
noe over 30 tegnspråkbrukere tilstede i byen. Gjennom videre
kontakt med kommunen fikk vi positive tilbakemeldinger på
at dette område vil bli styrket i årets budsjett for Trondheim
kommune.

- Vi har også fått større økonomiske
tilskudd og har et godt samarbeid
med FFO Akershus. Så gleder vi
oss over er godr foreningsmiljø, der
samarbeidet mellom døveforenin
gen og seniorforeningen er den aller
beste.
- Døve liker å dra på tur?
- Ja, vi har en fast ordning med at vi
er ute på tur hver fjortende dag - men vi hadde også to langtu
rer: Til Dalslands kanalen i Sverige og til Beitostølen.
- I år er det jubileum både i foreningen og seniorgruppen, den
første blir 35 år og den andre 20 år - og det skal markeres. Vi
skal også være aktive i «Friluftslivets ån>! Ellers håper vi at den
positive utviklingen fortsetter, avslutter foreningslederen.

Trondheim Døveforening
- Fjoråret var et aktivt år i foreningen. Vi fikk Trondheim
Tegnspråklige Frivilligsentral i desember 2013 og oppstarten
av frivilligsentralen ble viktig. Vi har nå et bredere tilbud til
medlemmer og andre og opplever at flere kom til treffene for
å be om hjelp til ulike saker - eller til å bli bedre databrukere,
forteller foreningsleder Tore Solem.

Akershus Døveforening
- Det beste som skjedde i vår foren
ing i fjor var at vi fikk flere nye
medlemmer, sier foreningsleder
Terje Karlsen (bildet).

1/2015 c..Medlemsblad for 7'o(s>rges 'Døveforbund Døvel Tidllk,m 15



Send inn ditt spørsmål til post@stub-christiansen.no. 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 henvendelsen.

ReneStub-Chriltian~n

AdvokatMNA

Arbeidsgivers innsyn i e-post
Kan arbeidsgiveren lese jobbmailen min?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Jobbmail skal i utgangspunktet være
jobbrelatert og ikke av privat art.
Arbeidsgiver har rett til å sjekke de
ansattes e-poster når han har et saklig
behov, for eksempel for å følge opp
kunder når arbeidstakeren er syk el
ler på ferie. Men siden man ikke kan
utelukke at det finnes private elemen
ter i e-posten så må arbeidsgiver først
innhente samtykke fra den ansatte før
han sjekker e-posten, se personopplys
ningsloven § 8. Det kan jo for eksempel
være at en god venn sender en privat
e-post til jobbmailen og det har du som
arbeidstaKer ikke helt kontroll over.
Man kan derfor ikke utelukke at det
finnes private elementer mailsystemet
til en ansatt. I slike tilfeller kan det
være lurt å opprette en egen mappe
som du kaller «privat» slik at arbeids
giver lett kan skille mellom jobbrela
tert og privat mai I fordi arbeidsgiver
har ikke lov å sjekke din private mail.
Men selv om du oppretter en mappe
som du kaller «privat» så må du være
oppmerksom på at det kan være din
arbeidsgiver har laget retningslinjer
som forbyr private e-poster i jobbmai
len din og da må du respektere dette.
Hvis du bryter en instruks på dette
området kan du risikere advarsel eller i
verste fall oppsigelse. Mitt råd er at det
alltid vil være tryggest å bruke en privat
e-postadresse til private formål.

Som nevnt så har ikke arbeidsgiver
lov til å sjekke din private mai I med
mindre det er sterke grunner til det. Et
eksempel på sterke grunner kan være
mistanke om at du lekker bedriftshem-

meligheter eller gjør noe annet ulovlig.
I så fall må den ansatte og gjerne
tillitsvalgt varsles på forhånd før man
går gjennom privat e-post. Det må så
gjøres en konkret interesseavveining
om hvilke hensyn som veier tyngst,
hensynet til personvernet eller hensy
net til bedriften. Dersom arbeidsgiver
åpner privat e-post uten å følge riktig
fremgangsmåte så kan det føre til
bøter, erstatningsansvar og i verste fall
fengsel.

Manglende varsel om
fotoboks
Jeg ble tatt i fotoboks. På strekningen var
det to fotobokser men det ble kun varslet
om fotoboks en gang. Skal det ikke være
varsling hver gang det er ny fotoboks? Kan
de ta lappen min når jeg ikke fikk varsel
på den andre fotoboksen?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Varslingen om at det kommer fotoboks
er gjort av hensyn til personvernet. På
denne måten blir bilisten gjort opp
merksom på at strekningen er overvå
ket. Dersom det mangler varsling på
strekningen så vil man fortsatt kunne
bli straffet dersom man kjører for fort.
Når bevis innhentes ulovlig kan de i
noen tilfeller likevel brukes, for eksem
pel i retten, dersom det ikke vil være
en uforholdsmessig fortsatt krenkelse
å bruke bevisene. Etter min vurdering
vil det ikke være uforholdsmessig å
bruke bevisene ettersom hensynet
til trafikksikkerheten må veie tyngre
enn hensynet til personvernet i dette
konkrete tilfellet.

Nektet servering
Jeg er døv og har en funksjonshemming
som gjør at jeg går litt ustødig. Da jeg
skulle inn på et utested sammen med
noen venner så ble jeg nektet inngang
fordi vakten synes jeg virket beruset. Jeg
var klin edru. Vi forklarte hvorfor jeg gikk
ustødig men siden jeg fortsatt ble nektet
så tilkalte vi politiet. De kom og sa at de
vurderte meg edru. Dørvakten gikk til
slutt med på at jeg kunne få bli med ven
nene mine inn dersom jeg lovet at jeg ikke
drakk alkohol inne siden han var i tvil om
jeg var beruset. Er dette diskriminering?

Anonym

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Alkoholloven § 4-1 pålegger uteste
det å nekte adgang til personer som
åpenbart er påvirket av rusmidler. Det
er heller ikke lov å servere en gjest
som åpenbart er beruset, jf. § 4-2.
Utestedet har ikke rett til å nekte deg
servering når du er edru. Spørsmålet
ditt er om utestedet har diskriminert
deg på grunn av din funksjonshemming.

Etter tilgjengelighetsloven er det delt
bevisbyrde, noe som da innebærer at
utestedet har diskriminert deg med
mindre noe annet er sannsynliggjort.
Ettersom politiet ankom stedet og
konstaterte at du ikke var ruspåvirket
så må vi ut fra bevisvurderingen anta
at du ble diskriminert på grunn av din
funksjonshemming.

«Støtt vårt
arbeid for
tilgjengelig
het og retten
til valg av
språk» NDFs
gavenkonto 8200 0608072.
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TEGNSPRÅK
Du trenger ikke kunne tegnsprtlk før du kommer. Her får
du en unik opplevelse.

Et ekte og levende tegnspråkmiljø. hvor alle bruker
tegnspråk 24 timer idøgnet.

Vi garanterer at du raskt vil Lære å kommunisere på
tegnspråk!

Du Lærer å kommunisere flytende. hvordan vi vitser på
tegnspråk. tegnspråkpoesi og sanger på tegnspråk.

Du lærer om kulturen knyttet til språket. og om
oversettelsesarbeid.

Etter dette året er du meget godt rustet til å søke deg
videre på utdanning som tegnspråktolk. eller gå inn i
andre utdanningsløp og yrker hvor du jobber med døve
tegnspråkbrukere.

Uansett hvilken vei du velger videre har du fått et minne
for Livet. med verdifull kjennskap til. og kunnskap om en
sprtlkLig minoritet.

Du Lærer deg et ekstremt flott og nyttig språk. som du
vil ha glede av resten av Livet.

BISTAND
Vi er så heldige å få samarbeide med en organisasjon i
Holland. som har Lang erfaring med bistandsarbeid for døve.

Vårt samarbeidsland skoleåret 2015-2016 er Etiopia.

Vi samarbeider om hvordan vi kan hjelpe tiL. få innblikk iog
oppleve forskjellene mellom Norge og Etiopia. og hvorfor
det er slik. Er situasjonen bedre iNorge?

Hva kan vi Lære av etiopisk kultur og hva kan vi ta med ivårt
Liv og vår utvikling?

Elevene får en god opplæring ihva god bistand er ipraksis.

Viktigst av alt er selvstendig arbeid og respekt for kultur og
sprtlk. og å få se og oppleve det vakre Landet Etiopia.

Du trenger ingen forkunnskaper. men du må være åpen for
nye kulturer. ha vilje og lyst til å hjelpe andre. og ha et ønske
om å bidra.

Du må ha gyldig pass og reiseforsikring

Nå får du muligheten til å trene variert både ute og inne.

Målet er at du kan bygge opp en sunn livsstiL. og vi satser på et
personlig opplegg hvor alle får individuelle mål for sin helse. Vi
fletter sammen treningen med friluftsUv der du får friskt luft og
bUr kjent med vakre HaLUngdal gjennom bla fotturer. jogging og
yoga.

Du vil Lære å sette opp et treningsprogram tilpasset dine behov og
interesser. du får grundig innføring itreningslære iteoritimene og
gjennom praktisk trening.

Skolen har avtale med Thon Aktiv treningsenter. Du kan trene
der når som helst. Itillegg har vi svømmebasseng, gymsal og
teambyggingsbane på skolen.

Gå ikke gUpp av alle aktivitetene her ieventyrlige HaLUngdal som
også er et eldorado for vinteridretter som slalåm. telemark.
snowboard, freeskiing. kiting, Langrenn, aking eller bare lek isnøen.

Innen kosthold Lærer vi mye om helseutfordringene vi omgis av,
og får kjennskap til gode muUgheter for et sunt Liv.

Vi Lager og smaker på noe av den sunne og velsmakende maten vi
lærer om.

Aret handler om å ha det bra med seg selv, og det handler om å
skape seg et meningsfylt Uv.

NORSK
Elevene får en god og grundig innføring i norsk språk og kultur.

Vi kommuniserer på norsk tegnspråk. og tilpasser
undervisningen til ditt språknivå. uansett hvor mye eller lite
norsk tegnspråk du kan fra før.

Her er et unikt tegnspråkmiljø. hvor alle ansatte bruker
tegnspråk.

Via tegnspråk lærer vi oss norsk skriftspråk og samfunnsfag.

Undervisningen foregår ikke bare i klasserommet. Det er også
flere ekskursjoner og turer.

Etter fullført skoleår anbefaler vi at du fortsetter et år til på
"Norsk" eller en annen linje her hos oss. for å fordype deg i
norsk språk. kultur og samfunn.



HVA KOSTER ET SKOLEÅR?

Prisen avhenger av hvilken linje du velger.

Trening kosthold 80.000 kr

Bistand 86.000 kr

Norsk 80.000 kr

Tegnspråk 80.000 kr

Aktiv 80.000 kr

Dette beløpet dekker opphold, mat. undervisningsmateriell,
aktiviteter og turer. Innmeldingsgebyret er kr. 2000,- og er
inkludert i prisen.

lÅN OG STIPEND

Et år på Ål folkehøyskole gir rett til lån og stipend i Statens
Lånekasse.

Døve og hørselshemmede bes ta kontakt med skolen for mer
informasjon om ekstra stipend, Statens lånekasse.

SØKNAD

Skolen har ingen søknadsfrist og det er mulig å søke helt
frem til skolestart.

Skolen starter opptak av elever 1. februar 2015.

FRIPLASSER

Skolen har noen friplasser. Ta kontakt med skolen for
mer informasjon.

Søknadsfristen for friplass er 1. juni 2015.

www.al.fhs.no
facebook.com/alfhsno

AI folkehøyskole og kurssenter for døve,
Bakketeigen 1, 3570 AI



Å skulle bli rammet av kreft er en ubehagelig
tanke. Det er lett å skyve bort den tanken og tenke
at «det gjelder ikke meg». Men hvis du eller en av
dine nærmeste blir syke, hva slags informasjon vil
du trenge da? Det finnes mye informasjon om kreft,
både på nett og i brosjyrer. Norges Døveforbund
har fått støtte fra ExtraStiftelsen til å gjøre noe av
denne informasjonen tilgjengelig på tegnspråk.
Prosjektet «Kreft Tegn» skal gjennomføres av Stat
ped, avdeling for læringsressurs og teknologiutvik
ling. Line Beate Tveit er prosjektleder og vil jobbe
med prosjektet i tett samarbeid med Charlotte
Agerup og andre kollegaer. I denne artikkelen
forteller de litt om arbeidet.

!{reft Tegn

Av Line Beate Tveit

I prosjektet «Kreft Tegn» skal noe av
informasjonen fra blant annet Kreftfore
ningen oversettes til tegnspråk. Vi skal
også lage informasjon til helsepersonell.
En liten ABC for hva sykepleiere og leger
bør vite når de møter døve, tegnspråklige
pasienter.

Kreft er et følsomt tema, mange har
vonde erfaringer med kreft. For noen er
det tabu å snakke om kreft. Noen tror
at alle som får kreft dør av det. Men det
stemmer ikke, mange blir friske igjen.
Tilgang på informasjon er veldig viktig
for å få kunnskap og skape trygghet.
Vi håper at prosjektet «Kreft Tegn» kan
bidra til at tegnspråkbrukere får bedre
tilgang til informasjon om krefr. Vi
ønsker også at prosjektet kan gjøre det
lettere å snakke om kreft. Det ligger mye
kunnskap og trygghet i å dele erfaringer.

Hvem får kreft?
I av 3 nordmenn får krefr i løpet av liver.
Både barn, unge og eldre kan få kreft,
men det er flest eldre som blir rammet.
Ca. 80 % av de som får kreft er over 55
år. Omtrent halvparten av alle kreftpa
sienter blir helbredet for kreftsykdom-

men sin. Noen av dere har kanskje selv
opplevd å få krefr. Enda flere har nok
opplevd at familie eller venner har blitt
rammet av krefr. Når en opplever kreft
nært innpå livet, er det mange spørsmål
som dukker opp. Det finnes mye god in
formasjon om ulike krefttyper, behand
ling, prognoser, senskader og så videre.
Det finnes veldig mye informasjon om
kreft. I dette prosjektet må vi velge ut
noe av denne informasjonen. Og da vil vi
gjerne velge det som er mest aktuelt for
målgruppen.

Hva lurer DU på?
Vi vil gjerne vite hva døve lurer på i
forbindelse med kreft. Hvilke tema er
det viktig at vi tar opp og oversetter til
tegnspråk? Vi planlegger å besøke fem
døveforeninger i ulike deler av lander.
Der vil vi fortelle litt mer om prosjektet
og vise ulike typer informasjon som fin
nes om kreft.
Vi håper at mange vil komme til døvefo
reningen for å få vite mer om prosjektet
«Kreft Tegn», og for å fortelle oss hva
dere synes er viktig informasjon. Vårt
motto er at det finnes ingen dumme
spørsmål, bare dumme svar!

Hvor og når?
Når DT går i trykken er det klart at vi
besøker Trondheim Døveforening ved
seniorgruppen tirsdag 3.mars og med
lemskveld torsdag 5. mars. Bergen Dø
vesenter medlemskveld torsdag 12.mars.
Tromsø Døveforening har ekstra med
lemsmøte onsdag 18. mars

Vi håper at vi også skal få til et besøk i
Oslo og Stavanger. Følg med på deres
nettsider for informasjon om og når vi
kommer

Vi har dessverre ikke mulighet til å be
søke alle døveforeninger. Har du likevel
lyst til å fortelle oss hva som er viktig?
Da kan du sende e-post til line.beate.
tveit@statped.no

(Tall og fakta er hentet fra
http://ndla.no/nb/node/20840)

Fakta om kreft:

• I av 3 får kreft i løpet av livet

• Ca 80 % av de som får kreft er
over 55 år

• Prostatakreft er den hyppigste
kreftformen blant menn

• Brystkreft er den hyppigste kreft
formen blant kvinner

• Kreft i lunger, tarm, føflekk og
livmorhals er også hyppige kreft
former

• Ca 174000 personer lever med en
kreftdiagnose

• Stadig flere overlever sin kreft
sykdom

• De viktigste risikofaktorene
for kreft er alkohol, tobakk og
overvekt

• God forebygging er fysisk aktivi
tet, kosthold og røykeslurr
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Mange prosjekter gjennom NDF
helge.herland@doveforbundet.no

I forrige blad fortalte vi at NDF har fått penger til rekordmange prosjekter gjennom Extra
Stiftelsen. Hele 19 forskjellige prosjekter jobbes det med nå. Det er få av prosjektene NDF selv
arbeider direkte med, de fleste prosjektene drives av samarbeidspartnere. Her presenterer vi kort
de 7 prosjektene som har fått tilskudd både i 2014 og 2015, altså prosjekter som går over to år.

Infofilm på tegnspråk
om psykisk helse
Prosjektleder: Finn Arild Thordarson

Prosjektet vil lage en film som øker
bevisstheten om at psykisk helse er noe
reellt. Som bryter fordommer og tabuer
rundt psykisk helse - og gir kunnskap
om ulike typer problemer (depresjon,
angst, bipolar lidelse m.m.) Den skal
også gi kunnskaper om rettigheter, både i
forhold til behandling og tegnspråktolk.
Målsetningen er også å gi kunnskap om
hvilke tilbud som finnes, og hvordan
man får tilbud, ufarliggjøre «tabuemner»
- for eksempel det å gå til psykolog eller
psykiater. Endelig skal filmen gi informa
sjon om selvhjelp og informere behand
lere og andre i helsetjenesten om døve og
hørselshemmede som pasientgruppe.

Thordarson understreker for å lykkes i
målsetningen, må han lage en film som
er severdig i seg selv. God og effektiv
distribusjon er også et viktig delmål. Det
er et mål å lage verdens beste informa
sjonsfilm om psykisk helse på tegnspråk,
som også skal tas i bruk og distribueres
på best mulig måte. I tillegg vil prosjek
tet legge ut to tidligere Extra-finansierte
informasjonsfilmer: «Du er ikke alene»
og "Samlivs-DVD på tegnspråk».

iFinger med tegnspråk
Prosjektleder: Olle Eriksen

Bakgrunn for prosjektet
Når man er døv og ikke oppfatter tales
pråk, har man ikke nytte av radio eller
lyden på TV. Det er ønskelig for døve at
mest mulig informasjon er tilgjengelig
på tegnspråk, og det jobbes kontinuer
lig med å forbedre dette tilbudet. Det
er imidlertid urealistisk å tenke seg at

alt som finnes av skriftlig materiale også
skulle være tilgjengelig på tegnspråk.

Spørsmålet blir da hvordan man best
mulig kan legge til rette for at skriftlig
informasjon skal gjøres lett tilgjengelig
for døve lesere. Når vi leser en tekst som
er skrevet på et fremmedspråk, har vi
muligheter for å bruke en ordbok. Vi vet
imidlertid at terskelen for manuelt å slå
opp i en ordbok kan være ganske høy.
Derfor har det blitt svært populært med
elektroniske interakrive ordbøker som gir
øyeblikkelig hjelp med oversettelse.

Prosjektet har som mål å gjøre denne
teknologien tilgjengelig også for døve.
Når man leser en elektronisk tekst skal
man kunne klikke på et ord og få vist
tegnet for dette ordet på video direkte 
uten å måtte gjøre oppslag manuelt. Når
man får enkel mulighet til å få oversatt
enkeltord til tegnspråk, kan dette hjelpe
med å forstå teksten.

Teknologien skal fungere på alle typer
elektroniske tekster som for eksempel
nettsider, epost, Word-dokumenter og
pdf-dokumenter. Dette skal i første fase
fungere på norske tekster, men i fase to i
prosjektet vil man kunne koble sammen
ordbøker på andre språk mot tegnord
boken, slik at man kan få for eksempel
engelske ord oversatt til norsk tegnspråk.

Mobbing er vondt
Prosjektleder: Charlotte Helene Agerup
Prosjektet er todelt; produksjon aven
kort film om hørselshemmede elever
som opplever mobbing på tegnspråk der
muligheter til hjelp og støtte vektlegges.
Filmen skal legges ut på egen nettside
som også skal tekstes og oversettes til

Charlotte Helene Agerup

norsk talespråk. Målet er også å finne et
nettSted som tar opp mobbing for mål
gruppen som kan tolkes til tegnspråk.
Produktene vil kunne brukes av flere
miljøer i Norge der det er hørselshem
mede elever, som for eksempel ungdoms
klubber, konfirmasjonssamlinger og i
idrettSmiljøer. Hørende elever vil også
kunne bruke materiellet.

Helsetegn
Prosjektleder: Hilde Holtsmark

Stortinget har gjennom stortingsmel
dinger uttalt at døve og hørselshem
mede skal være sikret samfunnsmessig
deltakelse. Det er ennå et stykke igjen
til ambisjonene i dette er nådd. Et viktig
samfunnsområde er helseinstitusjonene
og en viktig gruppe å nå, er hørselshem
mede barn.

Det finnes i dag ingen ordbokressurs
spesielt for helsefaglige tegn fra norsk
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nytt fra nOlge, Døvefolbund

Hilde Holtsmark

tegnspråk. Det finnes ikke spesifikt
informasjonsmateriell til helsepersonell
og foreldre til hørselshemmede barn om
tema sykehus/institusjon. Det eksisterer
ikke kurstilbud for helsepersonell rundt
problemstillingen hørselshemmede barns
møte med helsevesenet.

mingen i seg selv som er problemet, men
et lydbasert samfunn som funksjons
hemmer personer med nedsatt hørsel.
Mange søker seg til et miljø med andre
hørselshemmede, hvor flere kan tegn
språk og hvor de kan samhandle på egne
premisser. Selv om de ikke hører alt vil
de gjerne bruke musikk for å uttrykke
seg. Ved Trondheim tegnspråkklubb
jobber ungdommene med sin egen raplåt
om det å være normal/unormal som døv
eller hørselshemmet i en hørende verden.
Drømmen er å lage musikkvideo og vise
verden at også hørselshemmede er med
på det som skjer i musikkens verden.

Prosjektets målsetting er å skape en
musikkarena for hørselshemmede ung
dommer og gi de mulighet til å utfor-
ske og skape musikk på egne premisser.
Trondheim tegnspråkklubb vil arrangere
helgebaserte samlinger med musikktreff/
workshops hvor musikk, tekst, rytme,
tegnspråk og visuelle uttrykk står i fokus.
Musikkprosjektet skal være åpent for
hørselshemmede ungdommer fra hele
landet.

De to siste prosjektene «Kreft Tegn»
er omtalt i egen artikkelpå side 21 og
«Bedre vilkårfor døve innvandrere» på
side 7. Enkeltpersoner, grupper, foren
inger og andre som har gode ideer de vil
søke finansiert gjennom ExtraStiftelsen
kan ta kontat med NDFs prosjektkoordi
nator Eva Skovly, eva@doveforbundet..
no

Eva Skovly

Dette ønsker prosjektet å gjøre noe med,
det vil utvikle: tegnordbok.no/helse,
informasjonsfolder til helsepersonell og et
minikurs for helsepersonell

Visuell musikk for døve ører
Prosjektleder: Olle Eriksen

Musikk og sang med tegnspråk er en ny
trend blant hørselshemmede, står det i
prosjektbeskrivelsen. De siste årene har
barn og unge presentert tegnspråklige
musikkinnslag på ulike kulturarenaer
for døve. Musikk er et kulturuttrykk
som hørselshemmede/døve tradisjonelt
sett har hatt lite forhold til, naturlig nok
tenker vi - når de ikke hører. Musikk er
ikke bare lyd og rytme, den er også blitt
mer visuell med musikkvideoer, trender
og moter. Med tekniske hjelpemidler
som høreapparat og cochleaimplantat
har dagens hørselshemmede ungdom
mer bedre tilgang på lyd, de vil være som
andre ungdommer og musikk fenger.

Hørselshemmede som har tegnspråk som
sitt førstespråk er en språklig minoritet
og mange sliter med kommunikasjon i
hverdagen, det er tøft å være en minoritet
i majoriteten. Det er ikke hørselshem-

ExtraStiftelsen ga 230 millioner kroner til gode ideer

innen helse og rehabilitering i fjor.

Fra 1. april kan du søke på årets tildelinger. .ExtraStiftelsen
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Han viser til sin avklaringsmetode, praktisk arbeidsrådgivning,
utviklet og benyttet fra 1989, der det ordinære arbeidslivet og
lokale NAV kontor er gitt sentrale roller og hvor fagaktuelle
instanser involveres for å kvalitetssikre avklaringsprosessen og
sluttresultatet.
Årets lA - kalender 2015 er sendt til mange arbeidsgivere og
bedrifter til inspirasjon i hva som er viktig å vektlegge ved frem
tidig søknadsvurderinger. I år pryder bilde av døve Tarik Talik
(bildet) denne kalenderen.

Stavanger Døveforening har startet opp med Barnetreff. I
Barnetreffkomiteen deltar Unni Edland, Hanne Kvitvær, Mo
nica Terese Johnsen, Anlaug Stokka Urstad. Målet er at døve,
hørende, tunghørte barn og voksne skal ha en møteplass hvor
tegnspråket er i fokus.

Barnetreff i Stavanger

Før jul satt 21 voksne og 26 barn rundt bordene i Stavanger
Døveforening. Her var det full konsentrasjon om julepynt
produksjon. Veldig fint å se hvordan barna koste seg sammen.
Her gikk det på tegnspråk og talespråk. Til barnetreff kommer
døve foreldre og besteforeldre med sine barn og barnebarn og
her kommer hørende foreldre med sine hørende, tunghørte og
døve barn. Det er arrangert fire treff i høst, og på siste treff var
det oppmøterekord.
Da barna hadde plassert sine fine nisser, engler, snømenn og
nellikappelsiner i vinduskarmene, var det tid for risengrøt og
pepperkaker. Komiteen lover å gjøre et bedre forsøk på å unngå
brent risgrøt neste år, men nesten all grøten forsvant likevel.
Til slutt fikk treffet besøk av Billur Taskaparan, som fortalte
og dramatiserte julesangen «Musevisa». Vi er heldige her i Sta
vanger som har Billur. Hun fikk så god kontakt med barna. De
fulgte konsentrert med og utførte rollen de fikk, enten de nå var
musebestemor, musemor, musefar eller museunger.

la 11 12 13 14 15

'23 24 25 16 27 2:8

Forllll:raASsplIædel:lIteorohomTdT.~heændeellerdøv,om

hanhadcleforrndut~eRer~~v"rcnh.lnvtVlSl:e

f~egntthel.~@l"lgodJobb,YiSte~ogolfbeid~_

~rlftf:onsom IagefSl.\!prol;Ul.ll!'ffof kjøkkeoogbadte*Tri:mtil
~\iemOrnNAV.menoppfon;rethamettefkortlidtll!.søke

p:, en ledig snling. Dermed gikk han ren fr" arheld'XNldaringspet'lgef WJ'l
til100'lUasts*'g,helt L'k!nlilskuddfra NAV.

!ntr~
Fra AAP til 100% fast jobb

Nytt arbeid på HIOA

På bildet over ser vi Vibeke Bø til venstre sammen med kollega
Margareth Hartvedt.

Høgskolelektor Vibeke
Bø, Høgskolen i Oslo
og Akershus (HIOA),
skal være med å samle
inn tegnspråkmateriale
fra eldre døve. Kultur
departementet støt-
ter oppstarten aven
tegnspråksamiing med
250 000 kroner. Seksjon

for tegnspråk og tolking samarbeider med Høgskolen i Sør
Trøndelag om samlingen.
- Vi har fått støtte til opprettelsen av et korpus for norsk tegn
språk, sier høgskolelektor Vibeke Bø ved Institutt for interna
sjonale studier og tolkeutdanning. - Et korpus er en digitalt
lagret språksamling som er tilrettelagt for søking. Samlingen
skal brukes til forskning og undervisning. I første omgang skal
vi samle inn tegnspråkmateriale fra eldre døve.
- Korpusarbeidet er en viktig del av infrastrukturen i språkfors
kning, sier Bø. - I stedet for å måtte reise rundt og samle inn
data, er ideen at store mengder språkdata skal være lett tilgjen
gelig i en database. Slik blir det mye lettere å drive forskning,
særlig i store prosjekter.

Gode ambassadører viser vei
inn i arbeidslivet!

Bedriften Intra as, Trondheim, er en av stadig flere arbeidsgive
re som likestiller døve og hørende ved rekruttering av arbeids
kraft. Kompetanse og personlige egenskaper er avgjørende, ikke
om du er døv eller hørende.
- Flere Trondheimsbedrifter er registrert i mitt bedriftsarkiv,
forteller hørselsrådgiver Knut Loe Dønnessen ved NAV, Midt
Norge.

Og hvorfor har man startet opp med Barnetreff? Jo, det er
fordi i Stavanger har vi sett at ungdommer, som har hatt en
oppvekst der de har hatt mulighet til å være i et tegnspråkmiljø,
utvikler seg til trygge og selvstendige ungdommer.
Informasjon om våre barnetreff finnes på facebook:
https:/Iwww.facebook.com/pages INDF-5tavanger-Barne
rreff/285059415024449
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Norges Døveforbund har fått et sjenerøst tilbud fra
advokat Rene Stub-Christiansen. Han er villig til å
kjøre en viktig prinsipiell sak knyttet til døves ret
tigheter for domstolen, og gjøre det gratis. General
sekretær Bjørn A. Kristiansen er begeistret for til
budet. Han sier i en kommentar at det finnes flere
prinsipielt viktige saker i samfunnet der døves rettig
heter ikke blir oppfylt. Han ønsker at medlemmene
engasjerer seg og s.ender inn forslag på saker de er
opptatt av, der de opplever at døve ikke får de rettig
hetene de har krav på etter norsk lov.

Halr du en viktig sak
som bør prøves for

domstolen?

Rene Stub- Christiansen er en av få advoka
ter som behersker Norsk tegnspråk. Han var
tilknyttet NDFs kontor i Oslo i nesten ettår
ogforbundet harfortsatt en samarbeidsavtale
med ham. Norges Døveforbund kan derfor gi
han sine beste anbefalinger.

Prinsipiell sak
Stub-Christiansen advokatfirma AS har besluttet å
plukke ut en sak for medlemmene av Norges Døve
forbund som kan føres helt opp til Høyesterett om
nødvendig. Alle medlemmer kan sende inn forslag
til en sak som de ønsker skal bli ført for domstolene.
Den som blir plukket ut vil få advokatbistand uten å
betale ordinært salær for advokatbistanden. Dette er
et viktig tiltak for å sette fokus på døves rettigheter
og for å bedre døves rettsstilling.

Dette er det vi kaller pro bono ar
beid som betyr at en advokat utfører
vederlagsfritt arbeid for vanskelig
stilte mennesker og organisasjoner.
Denne ordningen har vært en tradi
sjon hos en rekke advokater i flere
hundre år.

Saken som plukkes ut bør være en sak som har prin
sipiell betydning for døves rettigheter, men ingen sak
er for liten eller for sror til å foreslås. Ikke vær redd
for å foreslå en sak fordi du tror den ikke er viktig
nok. Alle kan sende inn forslag til hvilken sak de
ønsker at advokaten skal bistå med. Ettersom det er
relativt få døve i Norge så er det ganske gode sjanser
for at nettopp din sak blir plukket ut. Det er ikke
nødvendig at saken allerede har vært til domstolsbe-

handling og man kan gjerne foreslå en sak som ikke
noen har sett på enda.

Fristen for å sende inn forslag er 25. mars 2015.

Du bør beskrive godt hva saken gjelder, hva som er
problemet, hvem som er parter i saken og ikke minst
hva du ønsker å oppnå ved å søke advokathjelp. Hvis

du i tillegg legger ved nødvendig
dokumenter i saken så vil det gi et
bedre vurderingsgrunnlag for oss.
Dersom du synes dette virker van
skelig må du ikke nøle med å spørre
noen om hjelp til å ordne dette. Du
må ha med ditt fulle navn, adresse,
eventuelt telefonnummer og e
postadresse slik at vi vet hvordan vi
kan få tak i deg.

Ditt forslag sendes til:
Stub-Christiansen advokatfirma AS
Postboks 2017, 3087 Holmestrand
Konvolutten merkes «Pro bono»

Du kan også sende ditt forslag på e-post post@stub
christiansen.no men husk å ha med alle komaktopp
lysninger slik at vi vet hvem du er.
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Altfor ofte sier vi at tegn er ikoniske (dvs. lik et bilde) eller arbitrære (tiljeidige). Nå er det
riktigere å si at tegn er visuelt motiverte (Sutton-Spence & Woll 2001). Det er synet som på
virker utformingen av tegn.

Hvordan skapes nye tegn?
Av Odd-Inge Schroder

Vi skal se på en egenskap alle språk
har - produktivitet. Ustanselig lages
det nye norske ord og fraser (gla
nekø, askefast), mens andre ord og
fraser dør ut (gnaven, yppal).

Det samme gjelder også NTS - teg
net SKI (med håndflatene opp som
beveget seg ut og inn) og tegnet
NESEVIS (V-håndform som vris ut
fra nesetippen) er ikke i bruk blant
dagens yngre tegnbrukere dvs.
under 60 år.

Tegnordbøker blir ofte normative
og forkaster eksisterende tegn ut
fra en bestemt språkideologi slik
det preget tidligere norske tegn
ordbøker. Vi savner en korpus som
har samlet inn alle tegn, gir oversikt
over tegnenes bruk i setninger,
hyppighet, hvilke stilnivåer, mulige
varianter, betydninger tegnet har
o.l. Det er nå på trappene et forpro
sjekt om hvordan korpus for NTS
kan utarbeides.

Jeg har nedenfor prøvd å velge
velkjente tegn som eksempler på
hvordan tegn dannes.

1. Home-made signs: Vanlige men
nesker uten kontakt med tegnspråk
miljøet kan opptil 400 naturlige
tegn som DRIKKE, SPISE, SOVE, GRE
HÅRET uten å si ord (Britta Hansen,
1985). Dette kan danne grunnlaget
for utvikling av tegn hos det døve
barnet (Stokoe 1960).

2. Navnetegn kan gi innsikt på
hvordan tegn dannes. Irene Gref
tegreff (1991) gir eksempler med

navnetegnet GORBATSJOV - fød
selsmerket på pannen/issen. Men
håndformene kan være forskjellige
for å beskrive det i henhold til den
fonologiske strukturen i et bestemt
tegnspråk. Tenk på den «stygge»
fingeren fra USA, som brukes på en
helt annen måte i britisk tegnspråk
som HOLIDAYS.

3. Ikonisk efter tingens form HUS,
BALL - hele tingen eller la en del av
tingen representere helheten: BIL
(ratt), ELEFANT (snabel).

4. Efter vår bevegelse aven gjen
stand slik som a) låse, sy, eller gjen
standens egen bevegelse b) saks,
motor, eller c) hvordan kroppen
oppfører seg overført til fingrene i
GÅ, BITE.

5. Deiktiske (påpekende) tegn har vi
i HODE (flathånd), NESE (pekehånd),
HJERTE (krum hånd) .

6. Proformer er de «frie» bevegelser
med en rekke betydninger. De blir
faste slik at vi får tegnet VIKAR fra
proformen «en person som erstat
ter en annen», eller proformen med
to personer som løper om kapp til
det faste tegnet KONKURRANSE.

7. Initialtegn som # S (sko) fra
enhåndsalfabetet og # Æ (ærlig) fra
tohåndsalfabetet.

8. Bokstaverte tegn J-A; J-U-N-I;
I-L-L-E.

9. Blandingsformer: N+DAL (Nitte
dal); G+STAD (Gaustad).

10. Avledninger slik tegnet FROM til
tegnet HYKLER (en - flere bevegel
ser).

11. Ords innhold oversettes til tegn
GERIATRI (gammel+legekunst);
OVERHØRE gis i 3 ulike tegn efter
betydningene a) ikke høre efter; b)
snappe opp hva andre sa; c) spørre
nøye konfirmantene

12. Ordpåvirkede tegn TANKBÅT
(tanke+BÅT); STORTING (STOR +
ting); SUPER fra SUPPE.

13. Rebustegn der ordet deles i
stavelser som hver for seg ligner på
andre enkeltord. Memoriserende
teknikk som går langt tilbake blant
elever fra Kristiania off.døveskole i
Vibes gate, der min farmor begynte
i 1897: NI-KO-DE-MUS (ni ku de mus
refererende til personen Nikode
mus); BE-SLAG (å be pluss å slå).
Rebustegn kan være kilder til vitser
og spøk.
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Død
KNUT REIDAR NILSEN, Tromsø,
født 17.mai 1949, døde 31. oktober.

ELSA RØED, Holmestrand, født 11.
januar 1921, døde 4. desember. Hun
var tidligere lærere ved Holmestrand
døveskole.

AUD STORHAUG MORTENSEN,
Trondheim, født 13. november 1925,
døde 30. desember.

Runde år

90 år
AUD GRUT LØVIG, Arendal,
blir 90 år 24. februar

85 år
SIGBJØRN STOKKELAND,
Stavanger, blir 85 år 26. februar.

80 år
ELSE EVENSEN, Trondheim,
blir 80 år 1. mars.

75 år
EINAR OTERHOLT, Lier,
blir 75 år 14. mars.

70 år
GUNNAR KVITVÆR, Lørenskog,
blir 70 år 25. februar.

KJELL-GUNNAR BREKKE,
Haugesund, blir 70 år Il. mars.

60 år
PAUL DE MARCO-WOGSTAD,
Oslo, blir 60 år 3. mars.
DANUTA MACHA, Bergen,
blir 60 år 7. mars.
ARILD PEDERSEN, Jørpeland,
blir 60 år 10. mars.

SISSEL THON, Al, blir 60 år 12. mars.

50 år
MARIT ALTEREN, Oslo,
blir 50 år 18. februar.
BJØRN WESTVANG, Vegårdshei,
blir 50 år 19. februar.

PETTER SØRENSEN, Stavanger,
blir 50 år 8. mars.
GEIR WILLUMSEN, Trondheim,
blir 50 år 8. mars.

I

Hipp hipp hurra for Mario som fylte l år
25. desember. Vi er så glade i deg. Varme
klemmer fra mamma Priska Edlinger og
pappa Markus Bukari.

Gavekonto
NDF får av og til hyggelige
henvendelser fra folk som vil
støtte forbundets arbeid med
gaver og arv. Vi informerer
derfor om at NDFs gavekonto er
8200.06.08072 - Norges Døve
forbund, Grensen 9, 0159 Oslo.
post@doveforbundet.no (LOGO)

Flytter du?
Husk å sende melding til med
lem@doveforbundet.no

FLYTTER DU?

Husk at du melder

flytting til

medlem@doveforbundet.no

- eller til:

Norges Døveforbund

Grensen 9

0159 OSLO
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Drømmetur for 2500 døve

- Vi var 2500 passasjerer fra 24 ulike land på turen. 82 tegnspråktolker var tilgjengelige overalt
på skipet. Vi hadde også med tolker på alle utfluktene. Det var en fantastisk opplevelse å treffe
så mange døve, forteller Jo Arve Furland

Ålesunderen med det sprudlende humøret foneller om «Deaf
cruise» som han og kona deltok på i månedsskifte oktober - no
vember. I en uke seilte de med skipet mellom øyene i Karibien:
San Juan, Pueno Rico, Tortola, Britiske Jomfruøyene, St John,
Antigua, Oranjestad, Aruba og Willemstad.
- I hver havn kunne vi shoppe eller delta på utflukter med turer
i buss, kajakk, dykking etc. Åtte døve fra Norge deltok på
ruren. Vi fikk beskjed fra arrangørene iPassages DeafTravel at
vi burde skaffe oss egen norsk tolk. Vi sendte derfor søknad til
tolketjeneste i NAV og fikk med oss to tolker, smiler en fornøyd
FurIand.
Passages DeafTravel holder til i USA. Selskapet ble opprettet i
2002 og begynte forsiktig med ett årlig cruise bare for døve de
første tre årene. Senere er tilbudet utvidet til tre-fire cruise hvert
år. Turene har gått til forskjellige land både i Amerika, Asia og
Europa.
- Skipet vi seilte med het «Jewel of the Seas» og tilhører Royal
Caribbean Cruiseline, et norsk rederi. Vi ankom avreisebyen
San Juan til forskjellige tider. Du kan tro vi var veldig spente
da vi så den lange køen ved innsjekkingen der det ble snakket
tegnspråk overalt!
Det tok over to timer å sjekke inn. Alle passasjerene måtte fylle
ut opplysningsskjema før ruren tok til, der man bl.a. oppgir om
man har sykdommer. Etterpå var det tid for brannøvelse.

Bak fra vemtre: Gunva/d Gjedrem, Bil/ur Taskoparan, Fikret Taskoparan,
Marit Helene Gjedrem, alle fra Stavanger, Jo Arve Furland, Alesund og Lena
Marit Tønder, Oslo. Sittendefra venstre Beate Erga Furland, Alesund, tolk Irene
Rødseth, Alesund, tolk Linda Stadshaug, Hamar ogJorunn Espedal, Stavanger.

- De tok strengt på brannøvelsen, absolutt alle måtte være med
på dette. På samme måte var det strenge rutiner når vi la til kai
ved de forskjellige stedene og når vi ville ut av båten på utfluk
ter eller shopping. Alle ble registrert både når de gikk i land og
når vi kom tilbake til skiper.
Om bord på skipet var John Maucere programleder. Han er
kjent i Norge gjennom opptredener for Teater Manu. Han job
bet nesten døgnet rundt med alt mulig, som teater, underhold
ning, konkurranser, svømmekonkurranse - eller mageplask
konkurranse, der vinneren er den som lager mest sprut når man
lander på magen i vanner. Der var også tilbud om zumba og
yoga med døv instruktør. Der var mye å være med på hele tiden
sier Jo Arve FurIand.
- Hver kveld ble det arrangert temakvelder med forskjellige
antrekk, som for eksempel karibisk aften, halloween-aften og
pysjarnas-aften. Det var spesielt morsomr å se alle de ulike
halloween-kosrymene. Flere sminket seg grusomt med falskt
blod, andre hadde eventyrkostymer. Der var morsomt å oppleve
den rypiske kulruren i USA.
Ved middagene om kveldene samlet de norske deltakerne og
tolkene seg. Da kunne de fortelle hverandre om dagens opple
velser. Det ble mye latter ved bordet, forsikrer FurIand.
- Vi hadde to faste kelnere fra Filippinene. De var veldig
dyktige og hjalp oss med forklaring om menyen. Etter middag
gikk vi gjennom programmet for neste dag. Tolkene oversatte
hele programmet, hvilke teatertilbud, underholdning og kurs vi
kunne velge imellom. Hver dag hadde tilbud om utflukter og
en dag reiste flere av oss nordmenn sammen på utflukt.
Det er planer om et Deaf Cruise, som skal innom Norge, men
ikke bestemt hvilket år. Følg med på hjemmesiden http://www.
passagesdeaftravel.coml Der kan man også se turene i 2016 og
2016. Det blir med et helt nytt skip. «Quantum of the Seas»
som har plass til 4200 passasjerer.
- På skipet var det tegnspråk overalt uansett hvor du snudde
deg. Det var nesten som en maurtue - maur som svirret rundt,
i bassenget, i spisesalen, i baren, ja overaIr. Det var en større
opplevelse enn Døves Kulrurdager, fordi ofte føler man at en
helg er fot kort tid. Cruiset vane i syv dager og det føltes mye
bedre. Vi møtte mange hyggelig døve fra forskjellige land, det
var helt supen, avslutter Jo Arve FurIand.
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Alle kan skrive innlegg i ((Syn på saken») men vi ønsker korte innlegg, og vi tar ikke inn innlegg som er sendt anonymt.
Redaktøren flrbeholder seg også retten til å flrkorte innlegg.

Kritikk mot kulturdagene
Av Thomas Johannessen og Egil Johansen

Teater Eureka har hatt evalueringsmøte
etter Døves Kulturdager i Bergen. Vi
hadde totalt sett et fint opphold, men må
likevel rette kritikk mot arrangørene da
avtalt tidsplan ikke ble overholdt. Vår
avtale var en times øvingstid på scenen.
Dette ble redusert til en halvtime hvor
kun et kvarter var med lysansvarlig til
stede. Dette er beklagelig. Vi fikk ikke
mulighet til å tilpasse forestillingen til
scenen i Bergen som hadde en dobbelt så
stor scenebredde som vi har øvd på, og
opplevde situasjonen som svært stres
sende. Vi håper dette er noe arrangørene
vil bedre til neste gang kulturdagene
arrangeres i Bergen.
I tillegg er vi forundret over at Døves
Kulturdager ikke brukte stemmetolk
under åpningsseremonien og til program
lederne under amatørteaterforesrillin-

gene. Dette var annonsert i programmet.
Vår erfaring er at Bere hørende med eller
uten tegnspråkkompetanse er interessert
i teater og ønsker å holde seg orientert
om hva kultur for døve innebærer. Det
er skuffende at arrangørene i Bergen
neglisjerte dette.

Svar
Det er riktig at det ble for kort prøvetid
på scenen for amatørteatergruppene,
dette beklager vi og det skal ikke skje
neste gang kulturdagene arrangeres i
Bergen.
Når det gjelder stemmetolking under
Døves Kulturdager er vi skepriske til
dette. De aller Beste som kommer til
kulturdagene vil oppleve kultur på norsk
tegnspråk. For mange hørende vil stem
metolking virke forstyrrende for det som

vises på scenen. De ikke-tegnspråkkyndi
ge som besøker kulturdagene har mulig
heten til å ta med sin egen tolk som kan
oversette fra tegnspråk til talespråk eller
skriftspråk, uten at det forstyrrer andre.
Teaterinteresserte nordmenn reiser til
utlandet og ser teater på ulike fremmed
språk uten å ha med seg tolk. Hva er så
spesielt med å se teater på tegnspråk uten
oversettelse? Døves Kulturdager kunne
like godt hatt navnet Tegnspråklige
Kulturdager. Det er tegnspråk og døves
kultur som feires tre dager til ende, det
er det vi har hovedfokus på og så synes vi
at ikke-tegnspråkkyndige kan utvise en
porsjon språklig ydmykhet akkurat disse
dagene.
Vennlig hilsen BergenDøvesenter
KristinFuglåsVåge
Leder av arrangementskomiteen

Redaktør Døves Tidsskrift

Norges Døveforbund, stiftet
i 1918, er en av landets
eldste brukerorganisasjoner.
Vi arbeider for å fremme
norsk tegnspråk i det nor
ske samfunn. Vi arbeider
også for å styrke døve og

hørselshemmedes situasjon
på alle områder i samfun
net. Norges Døveforbund
har opprettet stiftelser som
samarbeider med forbundet
med det formål å styrke
kunnskap om og anerkjen
nelse av norsk tegnspråk.
Disse er Teater Manu, Døves
Media og Ål folkehøyskole
og kurssenter for døve.

Stillingen som redaktør er ledig fra 17. august
i år. Vi søker etter en person som kan overta
stillingen da nåværende redaktør går av med
pensjon.

Arbeidsoppgaver
- Planlegge og utgi tidsskriftet
- Ansvar for informasjon på vår hjemmeside

www.deafnet.no.facebook.twitter med mer
og tekst-tv sidene våre i NRK

- En del reisevirksomhet må påregnes

Redaktøren vil også kunne fungere som infor
masjonsrådgiver.
Omfanget av stillingen vil avhenge av kvalifika
sjoner og egnethet

Ønskede kvalifikasjoner
- Journalistutdanning/ journalisterfaring eller

annen relevant utdanning og bakgrunn.
- Du må kunne jobbe selvstendig og syste

matisk. God skriftlig framstillingsevne er en
forutsetn ing.

- Gode kunnskaper i tegnspråk og norsk.
- Du må være en person som tar ansvar, er plikt-

oppfyllende, selvgående og initiativrik.
- Gode kunnskaper i data og sosiale medier er

en forutsetning.
- Serviceinnstilt og positiv.

Vi kan tilby
- Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver
- Svært godt arbeidsmiljø som har høyt enga-

sjement for sakene vi arbeider for
- Fleksibilitet og lønn etter avtale
- Ordnende arbeidsforhold og medlemskap i

pensjons- og forsikringsordning
- Vi har kontor sentralt i Oslo sentrum

Nærmeste overordnede er generalsekretæren
som også er ansvarlig redaktør.

Spørsmål om stillingen?
Generalsekretær Bjørn A. Kristiansen
bjorn@doveforbundet.no
Søknadsfrist: 15. mars.
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Verdenskongressen
for døve
Sommerens store begivenhet er
den 17. verdenskongressen for
døve som avholdes i Istanbul fra
tirsdag 28. juli til og med lørdag
1. august. NDF har påmeldt
flere deltakere og sørger dermed
for at det er norske tegnspråk
tolker med på kongressen.
Kongressen tema er: «Styrking
av det menneskelige mangfold». Målet er å fremme døve som
en naturlig del av mangfoldet og løfte statusen på de nasjonale
tegnspråkene. Kongressen byr på foredrag, paneldiskusjoner,
messe og underholdning. I forkant av kongressen er det gene
ralforsamling i WFD der det knytter seg spenning til om vår
Hanne B. Kvitvær blir gjenvalgt som styremedlem for en ny
periode.
Mer informasjon på http://www.wfdcongress2015.org/

Verdens beste sjåfører
Så er det vitenskapelig bevist det vi døve alltid har visst. Døve
er bedre sjåfører enn hørende. Det er Statens vei- og transport
forskningsinstitutt som skriver om en doktorgradsavhandling
ved Linkopings universitet av Birgitta Thorslund. Hun sier:

- De forskjellene jeg har sett i mine studier peker entydig på at
døve bilførere generelt er mer forsiktig enn førere med normal
hørsel.

I den delen av undersøkelsen som viser bruken av øynene i tra
fikken viser det seg at døve bruker bak- og sidespeilene mye mer
enn hørende bilførere. Dette visste vi døve fra før, men det kan
jo være hørende i familien som stadig er i tvil? La derfor bladet
ligge tilfeldig oppslått på denne siden!

Bedre teksting i DR
I Danmark har DR, som tilsvarer vårt NRK, underskrevet
en avtale med Kulturdepartementet for de neste fire årene. I
avtalen fremgår det blant annet at DR fra 2016 skal ha som
mål at 90 prosent av programmene som ikke sendes direkte skal
være tekstet. 65 prosent av de direktesendte programmene skal
tekstes. Alle nyhetssendinger på kveldstid skal være tekstet om
de sendes i tidsommet 17 - 21, det skal også alle valgsendinger
være. I tillegg skal DR tilby to tegnspråktolkete nyhetssendin
ger på hverdager og en i helgene.
Dette er atskillig dårligere enn tilbudet som NRK gir. Og så
kan man spørre hvorfor ikke alle programmer skal være tekstet.
Det er teknisk mulig, det er bare et spørsmål om vilje til å
bruke penger på det. Både Danmark og Norge blir beskrevet
som verdens beste land å bo i, da burde vel teksting og tegn
språktolking av TV-programmer vær en enkel sak. Det blir
spørsmål om storsamfunnets vilje til å stå solidariske med døve
og hørselshemmede, finnes ikke den viljen?
Kilde: www.ddl.dk

Døve munnavieser fotballspillere
Dagbladet forteller fra en observasjon på TV i kampen mellom
Barcelona og PSG da Luis Enrique hadde noen beskjeder å for
midle til Javier Mascherano ute ved sidelinjen. Begge to holdt
seg for munnen for å maskere ordene, fordi det tror det sitter
munnavlesere, og følger med på alt som sies. Nylig så vi også
Leo Messi og Cristiano Ronaldo dele en trivelig prat i privat
kampen mellom landene deres, begge to med en hånd foran
gapet, skriver avisen og Dagbladet har også forklaringen:

Spanske og italienske medier har brukt munnavlesere lenge, og
senest i sommerens VM innførte Brasil-sjef Luis Scolari "hånd
over munnen» som fast praksis i troppen etter å ha blitt avslørt
av lokal tv.

- Vi har ikke arbeidsro på banen, lenger. De lager klovneshow
av dette, sa Scolari ifølge BBC.

I Brasil har munnavlesning i årevis vært en del av fotballdek
ningen på TV. Døve tenåringer er brukt til å finne ut hva spil
lerne sier ute på banen. Samme utvikling har skjedd i Tyskland.
Der har Sky engasjert munnavleseren Julia Probst, som jobber
med Bundesliga-rundene og avslører dialog ute på banen når
det er ønskelig - og mulig.

- Jeg må kunne se leppene til den som snakker, veldig tydelig,
og det kan ikke være forstyrrelser på grunn av lyset og slike
ting, sier Probst.

Sky på sin side har slått fast at de ikke vil bruke materiale som
ikke er hundre prosent verifisert, eller som kan brukes til å
skade enkeltspillere. Julia Probst har også sine egne prinsipper.

- I eksempelvis en rasismesak vil jeg hjelpe Det tyske fotballfor
bundet, men folk der hjemme trenger ikke å vite absolutt alt.
Spillerne må også ha en viss beskyttelse, sier hun. Fenomenet
er ikke nytt i Tyskland, heller, der eksempelvis RTL i 2008
engasjerte munnavlesere for å avdekke hvilke av landslagsspil
lerne som faktisk kunne nasjonalsangen. Redaktøren tar gjerne
en godt betalt ekstrajobb for å munnavlese hvem av de norske
spillerne som kan nasjonalsangen!

Uro i SDR
I kjølvannet av saken om seksuelle overgrep på skolebarn i
Sverige, som kom opp i media i fjor har to styremedlemmer
i Sveriges Dovas Riksforbund trukket seg. Det er er Lena Jo
hansminde og Goran Alfredsson. Alfressom var SDRs gjest ved
Norges Døveforbunds landsmøte i Stavanger 2013. De trekker
seg fra styret fordi de mener styret ikke har behandlet saken om
seksuelle overgrep på en god nok måte.

Som et svar på dette har SDR gått ut med et åpent skriv der
de bl.a. skriver at SDR arbeider for å bedre døves livsvilkår og
heve respekten for døves rettigheter. En selvfølgelig del av dette
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Velden Iundt
er at alle barn skal kjenne seg trygge under oppveksren, ikke
minst i skolen. SDR skriver ar de er forskrekket over at tidligere
og nåværende elever ved døveskolene har fotalt historier om
at ansatte har utsatt dem for overgrep og krekninger av ulik
art. Forbundet er opptatt av hva de kan gjøre for at dette aldri
hender igjen og forsikrer at de vil jobbe mot alle overgrep både
i storsamfunnet og i døvemiljøet. "Vi kan aldri kompromisse
med respekten for alle mennskers likeverd», sier de i et uttalelse.
Hele styret var enig i dette, men når det videre arbeidet i styret
skulle stakes ut oppstod det uenigheter som førte til at de to
styremeldemmene fratrådte. Nå går resten av styret videre og
tar et krafttak mot trakkasering på døveskolene. Forbundet vil
stille klare krav til ledelsen av skolene, bl.a. at elevene informe
res om de retrighetene de har og hvor de kan henvede seg om
de opplever krenkninger, slik ar de føler seg fullt ut trygge i
hverdagen.
Kilde: www.sdr.org

Annonser i Døvel Tid11krUt

Døves Tidsskrift når fram til 10.000 lesere.

Ta kontakt med helge.herland@doveforbundet.no

og få et godt pristilbud på annonse.

Deafaid i Kenya

13. februar reiste Marit B. Kolstadbråten i spissen for en ny
gruppe nordmenn som vil se Deafaids skoler og arbeid for døve
i Kenya med egne øyne. Med i gruppen er Oskar Frantsen
Holte som representant for Refstad skole. En av mange skoler
som har samlet inn penger til de døve barna i Afrika. Oskar er
selv døv og vil gi en rapport fra turen i neste Døves Tidsskrift.
På bildet ser vi da redaktøren besøkte en av Deafaids førskoler
i Nairobi for noen år siden. Det er ikke godt å si hvem som har
det morsomst, redaktøren eller barna!

Deaflympics i Russland
28. mars til 5. april avholdes de 18. vinter Deaflympics
i Khanty-Masiysk, Russland. 447 aktive fra 27 land er
påmeldt til konkurransene i alpint, langrenn, curling,
snowboard og ishockey. Den største troppen har vertene selv
med 83 deltakere, mens USA har 55 aktive og Canada 51
idrettsutøvere. De fleste aktive ddtar i ishockey der Russ-

land, USA, Canada, Sverige, Finland og Kazahkstan deltar
med lag.
Norge har ingen deltakere i de garnle norske paradegrenene
alpint og langrenn, men vil stille med aktive i snowboard.
Døves Tidsskrift håper å kunne presentere de norske delta_
kerne i neste blad..

Norges Døveforbunds felleslegat
For 2014 er det ledig legatmidler til følgende formål:
* Stipend til studiereiser
* Utdanningsstipend til døve
* Stipender til personer som tar kurs ved Al folkehøyskole og
kurssenter for døve.

Vennligst oppgi samlede kostnader og søknadsbeløp samt
kontonummer for overføring.
Send søknad før 30. april til
NDFs felleslegat, Grensen 9, 0159 Oslo.

1/2015 0l1edlemsblad for 1'{s>rges 'Døveforbund Døvel TidIIktUt 31



spo.t

Skytterprinsesse fra Østfold

Ann Helen Aune ble

kretsmester i 10 me

ters luftpistol sky

ting i Østfold høst

i klassen 13 - 14 år.

Hun har 383 po

eng som personlig

Ann Helen bor på Hærland i Østfold og er medlem av Mysen
pistollag. Hun er elev ved hjemmeskolen, men foreldrene følger
tegnspråkpakken «Se mitt språk». I pistollaget er hun den
eneste hørselshemmede skytteren. Hun begynte med hobbyen
allerede da hun var 10 år og når vi spør hvorfor hun valgte
skyting er svaret:

- Jeg prøvde mange forskjellige idretter, som fotball, håndball
og turn. Men jeg syntes det var vanskelig å kommunisere med
de andre på lagene. Da hele klassen ble invitert til å prøve
luftpistol hadde jeg ikke lyst, men pappa sa jeg måtte prøve. Så
gjorde jeg det og syntes det var morsomt. Derfor ble det mange
turer til skytterbanen. Det var godt å finne en idrett som jeg
følte meg hjemme i.
- Hvor ofte trener du?
- Jeg trener vanligvis mandag og torsdag, men de ukene jeg har
mye lekser blir det bare en dag. I tillegg er jeg på stevner en til
to ganger i måneden. Av og til oftere. Nå trener jeg til Lands
lekene som er i Lillehammer til våren. Der møtes alle unge
luftskyttere fra hele landet.

Sin unge alder til tross: Ann Helen har deltatt på flere stevner
både i Norge og Sverige. Ungdomsgruppa til Mysen pistollag
har konkurrert i Sverige ved «Gøta kanal masters» i flere år.
Ann Helen var med første gang i 2012, det ble da en første- og
andreplass. 12013 ble det ingen pallplass, men i 2014 ble det
tredjeplass og sjetteplass.

rekord og når vi ber vår

tidligere mesterskytter i

Stavanger, Geir Åge Sin-

nes, om en kommentar

sier han: «Det er et kjem

pegodt resultat aven så

ung skytter».

- De andre ungdommene er som regel flinke til å ta hensyn til
min hørselshemning, men de er som ungdommer flest, ofte
glemmer de at jeg hører dårlig. Lederen min er flink til å ta meg
på skulderen når jeg sitter og skyter hvis det er en beskjed han
vil gi meg. Han er også flink til å sjekke at jeg har fått med meg
beskjeder. Ellers tegnspråktolker mamma for meg hvis hun ser
at jeg har gått glipp av noe.
- Får du tid til andre hobbyer enn skyting?
- Jeg driver mye med hest. Onsdager er jeg på gården til beste-
mor Bjørg og bestefar Bibbin, ja han heter egentlig Bjørn, og
hjelper til med trening og stell av hestene deres. Hvis jeg har fri
i helgene er jeg også der og rir.

Ann Helen forteller at for å bli en god skytter må man trene
godt og gjøre arbeidsoppgavene sine likt hver gang. Man må
aldri miste håpet om å bli best. Selv har hun klare mål for
fremtiden.

- Jeg satser på å bli best i luftpistol skyting, smiler hun. Hvor
dan blir man plukket ut til Deaflympics, spør hun- og det
spørsmålet sender vi videre til Norges Døveidrettsutvalg.

Vær sikker på at du blir kontaktet Ann Helen, for du topper
ikke bare statistikken i Østfold for din årsklasse, men ligger på
topp i hele landet! Vi gratulerer og håper på mange blinkskudd
av deg i årene fremover.
Foto: Fotograf Grinna. Moss - helge.herland@doveforbundet.no
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Vil du spille i Norway Cup?
Norges Forraballforbunds døveurvalg inviterer jenter og
gutter fra 15 - 19 år å delta i verdens største turnering.
Jan Inge Raknerud forteller at de ønsker å stille både med
jentelag og guttelag. Turnetingen spilles fra 26. juli til l.
august. Deltakerne betaler bare kr. 600 i egenandel og
da dekkes reiseutgifter, opphold på Oslo Døveforenings
feriehjem Skaug med frokost og kveldsmat hver dag. Ta
kontakt med jan.i.raknerud@getmail.no

Mer heder til Arne Olav Løvik

Døveprest, æresgjest og tegnspråktolk LeifHadland, ordfirer Christine
Sagen Helgø og idrettsmannen Arne Olav Løvik som kan være det beste
forbilde for alle andre døve idrettsutøvere, med og uten synshemming.

Da ordfører Christine Sagen Helgø inviterre idrettsutøvere fra
Stavanger som ble norske eller internasjonale idrettsmestere i
2014 til mottakelse var også Arne Olav Løvik med i det gode
selskapet. Den hyggelige begivenheten fant sted første nyttårs
dag på ærverdige Ledaal, som var forfatteren Alexander Kiel
land familiens lyststed. Bygget ble oppført i årene 1799 - 1803
og er nå museum og kongebolig.

Arne Olav fikk oppmerksomheten for sine tre bronsemedaljer i
EM for døve med synshemminger. Han ble
tildelt hederstegn, blomster og en pris på kr.1O.00. Med seg
hadde han døveprest Leif Hadland, både som æresgjest og tegn
språktolk. <<En døveprest kan brukes til alt!»

Granly i 100 år

Granlyer Trondheim Døves Idrettslag sin døvehytte. Det er
den eldste døvehytten vi har og den feiret 100 års jubileum
med en vellykket fest i høst. Selvsagt med middag på hytta,
der idrettslagets leder Geir Willumsen spesielt ønsket de flere
æresmedlemmene velkommen til bords.
Jan Atle Fjelldalselv forralte om døvehyttas historie og presen
terte jubileumsboka, en bok med hyttas historie gjennom hun
dre årene. Fjelldalselv har ledet arbeidet med å få utgitt boka,
med mye hjelp av Walter Pedersen som har samlet historier,
informasjon og bilder til jubileumsforrellingen. Så har Thor
bjørn Johan Sander stått Granly.
I 1912 kom lagets formann Alberr Svendsen, Lunde Johansen
og Ole Andersen på tanken om en egen sporrshytte for lager.
De ble utnevnt som komite og fikk i oppdrag å ordne med tomt
og skaffepenger til formålet. De kontaktet Hans Solem. Han
hadde mange bra tomter til salgs. Det bar oppover Solemåsen,
hvor de fant tomten hvor hytta står. Med lån fra forskjellig hold
ble arbeidet satt i gang.
Den gang var det 24 medlemmer i idrettslaget og alt arbeid ble
utførr på dugnad. Grunnmuren sto ferdig i 1913, og hytta ble
innviet i oktober 1914.

Æresmedlemmer i idrettslaget, foran fra venstre: Walter Pedersen, Ola
Sande og Arne Karlsen. Bak fra venstre: John Solem, Jan Atle Fjelldalselv
og Bjørn Myran.
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.NATTEN ER DAGENS MOR'

Blir Tegnspråldolket 20.Mai k1.19.00 på Nationaltheatret i Oslo.

II«Stort bedre helvete enn dette får du neppe.» VG
II«Bekmørkt og utmattende teater som fillerister og beriker sitt publikum.» Adresseavisen
«Natten er dagens mor er en trykkoker av et kjøkkendrama.» Dagbladet
«Teater som ryster langt inn i sjelen.» Dagsavisen
«Tragedie ispedd rå komedie.» Vårt Land

VED KJøp AV BILLETTER SÅ SEND MAIL TIL:

JAN.LIER@NATIONALTHEATRET.NO

OPPGI REF.NR. 1 178286.

VIKTIG Å OPPGI ØNSKET ANTALL, FULLT NAVN OG MOB.NR.

BESTILLINGSFRIST ER 8.MAI

BILLETTPRIS 415 KR. INKL.20% RABATT

FÅR YlTERLIGERE RABATT HVIS DU ER STUDENT (MÅ VISE BEVIS VED

HENTING AV BILL.)

34 Døvel Tid"krin

---~~-

<.Medlemsblad for 1I(grgcs 'Døveforbund 112015



Døves
Kulturdager
i Sandefjord

Scandic Park Hotell som bl.a. frister
med svømmebasseng. Mer informasjon
om kulturdagene kommer i neste Døves
Tidsskrift.

Nå kan du melde deg på til kulturda
gene 25. - 27. september i Sandefjord.
Se informasjon på www.kulturdagene.
net og på facebook «døves kulturda
ger Sandefjord». Det vil også komme
påmeldingsskjema i Døves Tidsskrift i
et senere nummer.
Fredag 25. blir det fagdag fra klokken
9 til 16. Om kvelden blir det åpning av
kulturdagene. Lørdag 26. følger kultur
dagene i tradisjonelle spor med teater
forestillinger, verksteder, utstillinger og
festmiddag. Tradisjonen tro er det også
gudstjeneste søndag.
Med kulturdager så tidlig som i septem
ber håper Vestfold Døveforening at flere

vil komme til solskinnsfylket og nyte
gode sensommerdager.
Verd å merke seg er at påmeldingsav
giften for medlemmer av NDF er så

r--------------------,
rimelig som kr. 250 - mens
de som ikke er medlemmer
må betale kr. 800. Barn
betaler ikke deltakeravgift,
det betyr at en familie med
mamma, pappa og barn bare
betaler kr. 500 i deltakerav
gift og det er en betydelig
prisreduksjon i forhold til
tidligere år.
Kulturhuset i Sandefjord
ligger vegg i vegg med

Våre løsninger er standardiserte og
har varsling via lyssignaler / vibrasjon.
Kommuniserer med video, bilde, tekst i sanntid.
Videosvar ( video, bilde eller tekst ).
Posisjoneringssysten (SOS) til nødetat / video
tolk.
NAV-godkjente som hjelpemiddel.

Video- / bilde-kommunikasjon spesielt
utviklet for døve og hørselshemmede.

Du kan søke NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for
tildeling av programvare for PC med Windows, iPad,
iPhone og androide modeller.
Trenger du hjelp til å søke, spør ditt lokale NAV
kontor. Tolketjenestene kan også hjelpe.

TM Touch og TM-Mobile for .~-1Il
iPhone / Android fungerer på
samme måte som de andre
løsningene. I tillegg vibrerer
de når noen ringer inn.

•

•
•

TM-Touch for iPad / android er en kjempeløsning
for døve / hørselshemmede og døve / blinde.

TM-PC for Windows gir topp HD kvalitet. Super på
kontoret og til videokonferanser på møterom.

Følg oss på Facebook. Gå inn på nettsidene:
t-meeting.no og tmeeting.se

www.t-meeting.no I Tlf / SMS: 995 16 100 I Fax: 22 52 15 69 I E-mail: post@t-meeting.no
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ØNSKER DU BESØK AV DENNE FAMILIEFORESTILLINGEN I V'AR?
TA KONTAKT MED OSS PÅ info.Q}teatermanu.no


