
Døves Tidsskrift
Nr. 3 - 2017 - Utgiver: Norges Døveforbund - Årgang 98



2 3/2017Døves Tidsskrift

Døves Tidsskrift 3 - 2017

Side 14

Side 20

MILJØMERKET

2041        Trykksak      
  0

699

Utgiver: Norges Døveforbund
www.deafnet.no
Tlf: 23 31 06 30 / ttlf: 23 31 06 40
Gavekonto: 8200.00.08072
Leder: Hedvig Sinnes

Døves Tidsskrift, Grensen 9, 0159 Oslo. 
Ansvarlig redaktør: Bjørn A. Kristiansen
bjorn.a.kristiansen@doveforbundet.no
Redaktør: Jannicke B. Kvitvær
jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no
Grafisk design: Andata, Bergen

Medlemsblad fra Norges Døveforbund - Døves Tidsskrift nr 3/2017 (årgang 98)

Når kommer bladet?
Døves Tidsskrift utkommer 5 ganger i året  
i månedene februar, april, juni  
og månedsskriftene september/oktober,  
november/desember. Bladet har deadline den 25. 
måneden før bladet kommer ut.

Abonnement: 
Kr 600 pr år for skoler og andre institusjoner.
Medlemmer får bladet inkludert i kontingenten.

Annonser: jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no 
Medlemsservice: medlem@doveforbundet.no
Trykk: Bodoni AS, Bergen // ISSN 0332-6942

Side 03 Leder: Døves Tidsskrifts omstrukturering

Side 04 Nytt fra Norges Døveforbund

Side 06 Norge rundt

Side 08 Verden rundt 

Side 10 Tolketjenestens framtid - del 2

Side 12 Døves kulturdager

Side 14 NDFs Landsråd 2017

Side 16 Spaltist: Ida Jasmin Secka

Side 17 Spør advokaten

Side 18 Personalia

Side 20 En Grønnere Verden: 
Strandryddedagen i Oslo

Side 21 Nytt fra Norden
Side 22 Ære være kroppen!  

- Teater Manu med suksess
Side 26 85 års jubileum  

i Drammen Døveforening
Side 28 Bergens-seniorer på tur 

til Drammen
Side 28 Syn på Saken

Side 30 Sport: Deaflympics 2017 / bowling nytt

Side 31 Sport: Sjakken er tilbake

Forsidebilde: Caisanne Lund og Katrine Gjermundrød. Foto: Jannicke B. Kvitvær

Side 22



33/2017 Døves Tidsskrift

Redusering av antall utgaver

Sommeren er her og mange av dere nyter 
 sikkert sommersola, dersom Norge er heldige 
med været i år. Som redaktør for Døves Tids-
skrift vil jeg fortelle at det blir en del endringer 
i Døves Tidsskrift i fremtiden som kommer. 
Etter sommer vil Døves Tidsskrift gå inn i 
en ny omstrukturering som vil påvirke både 
 bladet og lesere, men Norges Døveforbund 
mener og tror dette er veien å gå for å følge 
utviklingen i samfunnet. 

Tidligere i år vedtok forbundsstyret å redusere 
antall utgivelser til 5 utgivelser pr år. Det betyr 
at fremover blir det Døves Tidsskrift fem gan-
ger i året i motsetning til tidligere antall som 
var på åtte utgaver pr år. Bakgrunnen for dette 
vedtaket er økonomien, Norges Døveforbund 
og Døves Tidsskrift har ikke økonomi som 
rekker til at Døves Tidsskrift får fulle ressurser 
til å gi ut blad 8 ganger i året.

Selv om antall blader reduseres vil Døves 
 Tidsskrift gå inn for å informere på andre 
kanaler.

Mer nyheter på tegnspråk

Døves Tidsskrift vil fremover satse på film og 
video på tegnspråk. Under et pågående arran-
gement vil du kanskje få muligheten til å følge 
med på hva som skjer når Døves Tidsskrift 
legger ut filmsnutter fra arrangementet. 

Norges Døveforbund vil også satse på nyhets-
brev, her gjelder det nyhetsbrev på tegnspråk 
som kan komme ut en til to ganger i måneden. 
Samt vil det i første runde legges ut aktuelle 
artikler fra hendelser ut på Døves Tidsskrift 
egne side på deafnet.no. 

Tekst-TV

Det vil også bli forandringer når det gjelder 
tekst-tv-sidene på NRK, denne forandringen 
vil skje gradvis. Tilbudet vil en dag forsvinne 
da sidene kommer til å legges ned, Norges 
 Døveforbund vil da finne ut nye måter som 
skal veie opp for denne informasjonskanalen 
slik at overgangen ikke skal bli så stor.

Pr i dag oppdateres tekst-tv ikke så ofte med 
nytt fra Norges Døveforbund da NDF priori-
terer å legge ut info på www.deafnet.no, for at 
overgangen fra å bruke informasjonskanalen på 
tekst-tv skal bli smidig så mulig så involveres 
dette i arbeidet i omstruktureringen av Døves 
Tidsskrift og informasjonsarbeidet i Norges 
Døveforbund generelt.

Mer informasjon om denne utviklingen 
 kommer i månedsskiftet september/oktober.  
I mellomtiden ønsker jeg dere en riktig 
god  lesing og en god sommer! Neste  Døves 
 Tidsskrift kommer ut i månedsskiftet  august/
september.

Døves Tidsskrifts
omstrukturering

LEDER

Jannicke Kvitvær
redaktør
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Nytt fra 
Norges Døveforbund

• Dansekurs og dansefest for døve
Samarbeid mellom døve, Norsk senter for folkemusikk og 
folkedans og Norsk Døvemuseum. Ett utradisjonelt tilgjenge-
liggjøringsarbeid i museer som utfordrer fordommer og lærer 
dans til den kulturelle minoriteten døve. Det vil skapes nye 
kunnskaper om læring av folkedans til døve og inkludere døve i 
dans som fritidsaktivitet, som er vist å gi helsefremmede effekt. 
En formidlingsinstallasjon/film ved Norsk døvemuseum vil gi 
langtidsformidling av dans av og med døve.

• Info om rus/avhengighet på  
  norsk tegnspråk
Det finnes ikke informasjon om rus og avhengighet på norsk 
tegnspråk. Rus og avhengighet er et like stort, om ikke større, 
problem blant døve som blant hørende. Når døvemiljøet er 
lite, kan det også være vanskelig å snakke om det - "alle kjen-
ner alle". Det fins informasjon om rus tilpasset hørende, men 
døve har varierende leseferdigheter. Ikke alle kan tilegne seg 
informasjonen om den er i form av tekst. Hørende har også stor 
tilgang til informasjon som døve ikke har, det kan være f.eks. 
høre på radio, eller uformell prat - samtaler på arbeidsplass eller 
med naboen. Tegnspråklig info trengs.

• Studenthåndbok for døve
Som døve studenter møter vi utfordringer og hindringer relatert 
til vår hørsel. Med dette som bakgrunn vil vi gjennom prosjek-
tet forbedre studenthverdagen til døve som tar høyere utdan-
ning. Nå finnes det ingen veiledningshefter som informerer 
døve studenter om deres rettigheter. Dette er noe som vi vil 
endre på ved å ha døve studenter som målgruppe og jobbe for 
deres rettigheter og samtidig forbedre deres studiehverdag. Vi 
ønsker å forbedre informasjon om døve studenter, som kan føre 
til bedre kvalitet på informasjon hos lærestedene. For å løse 
dette trenger vi en håndbok for døve studenter.

• Styrk språket de to første årene
Barn i 0-2 års alderen går gjennom det mange språkforskere 
kaller for ”den kritiske perioden for språkopplæring”. Barn er 
ekstra mottakelige for språk i denne alderen. Det er gjentatte 
ganger påvist at en forsinket språkutvikling i «den kritiske pe-
rioden» fører til at barn får en svekket språkutvikling som varer 
helt til de er voksne; de klarer aldri å ta igjen andre barn med 
normal språkutvikling. Barn med spesielle behov er spesielt 

utsatt. Forskning av ulike hold viser at tegnspråk hjelper barn 
med spesielle behov på flere måter.

• Barnas tegnspråklige møteplass
Det finnes forskjellige statlige og frivillige aktører som jobber 
inn mot døve og hørselshemmede barn. Døveforeningene og 
døvekirkene er frivillige organisasjoner og tegnspråklige arena. 
Der lever tegnspråkkulturen, men døve barn og unge sliter 
ofte med å finne sin tilhørighet der og å vedkjenne seg sin egen 
døvhet. Tegnspråklige er en minoritet og det å vedkjenne sin 
tilhørighet til denne minoriteten er en prosess som gjerne sam-
menliknes med det å vedkjenne seg til en seksuell minoritet, 
å komme ut av skapet, med alle de utfordringene som ligger i 
dette i tillegg til selve funksjonshemming.

• Få fram forbilder!
Døve og hørselshemmede har gjennom alle tider opplevd å bli 
frarådet å velge sin drømmeutdanning eller jobb – fordi de ikke 
kan høre. I dagens samfunn utdannes det døve journalister 
samfunnsvitere, jurister, filosofer og økonomer. Gode rollemo-
deller og forbilder er noe alle trenger. Dessverre er det alt for 
få døve/hørselshemmede som i dag er integrert i vanlige skoler 
som har tilgang til slike rollemodeller og forbilder fordi de har 
fått svekket sin kontakt med et miljø hvor dette fins.

• Døv på arbeidsplassen
Arbeidslivet blir tøffere. Kommunikasjon, eller snarere man-
gel på sådan, er en spire til mange unødvendige problemer på 
arbeidsplassen – problemer som vi mener med letthet kunne 
vært unngått med enkle virkemidler. Men uten kunnskap hos 
døve og andre involverte er det vanskelig å løse problemene. 
Sakene vi har sett de senere årene har ofte vært kompliserte og 
selv erfarne advokater og dommere sliter med å se de egentlige 
problemstillingene og løsningene. Dette er ofte fordi fagfolk 
mangler kunnskap om døve og hvilke løsninger som finnes.

• Kunnskap, vårt felles ansvar
Det eksisterer ikke en egen forskningsinstitusjon som forsker 
på tegnspråk og døve/hørselshemmede i Norge. Det er derfor 
svært lite kunnskap om døve/hørselshemmede eller tegnspråk 
hos vanlig folk. Forskning viser at dersom storsamfunnet har 
negative holdninger til en minoritet, vil minoriteten absorbere 
dette negative synet på seg selv. I dag har vi mye forskning som 

Åtte nye prosjekter:
ExtraStiftelsen våren 2017
NDF fikk inn flere gode søknader, for at prosjektsøknaden skulle få midler 
og gjennomføres ble de skrevet med personlig motivasjon. Det gir ofte gode 
resultater ved tildelinger. Følgende åtte søknader ble innvilget våren 2017:
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Arkivbilde: tegnspråkdemonstrasjonen 3. november 2007, som fikk gjen-
nomslag for at tegnspråk ble anerkjent som et fullverdig språk,  St.meld. 
nr. 35 (2007-2008). Mål og meining.

gir støtte til en positiv oppfatning av tegnspråk og døve/hørsels-
hemmede. Problemet er at denne forskningen stort sett ikke er 
norsk, og lite kjent blant vanlige nordmenn, selv i hørselfaglige 
miljøer. 

Avslåtte prosjekter skal få tilbakemelding fra ExtraStiftelsen. 
Ikke gi opp og prøv igjen neste runde som er 15. September

Tegnspråkopplæring for søsken  
i hele landet
Et tidligere nyere tilbud av tegnspråkopplæring for søsken var 
tidligere forbeholdt de som er bosatt i Oslo-området, den 19. 
juni fikk Statped bekreftet at de har fått ressurser til å etablere 
søskenopplæring i hele landet.

– Det betyr at allerede nå i høst så vil det være mulighet for 
søsken til å få tegnspråkopplæring, forteller Lasse Arntsen, 
direktør i Statped Midt til NRK.

Flott at søsken til døve og hørselshemmede barn i hele landet 
omsider får tegnspråkopplæring! Bedre sent enn aldri. Det er 
egentlig ganske utrolig at de først får mulighet i 2017. 

Tegnspråk ble anerkjent som fullverdig språk i St.meld. nr. 35 
(2007-2008). Mål og meining - godkjent av statsråd den 27. 
juni 2008. 9 år siden om ei uke. Tegnspråk har vært brukt som 
undervisningsspråk i flere tiår. Mange døve og hørselshemmede 
har lite eller ingen kommunikasjon med familien sin fordi det 
lenge har vært begrenset hvem som skal få tegnspråkopplæring.

Seniorarbeidet i NDF utvidet  
til interessepolitisk arbeid
NDF har tidligere fått klager fra Norge om at seniorarbeidet i 
NDF har for mye fokus på friske seniorer, det er blitt arrangert 
mange flotte turer og arrangementer for seniorer de siste årene, 
men det er lite fokus på de som ikke er friske nok til å være med 
på reiser. 

Tilbudet til seniorer om sykehjemsplass og eldreomsorg varierer 
fra kommune til kommune i Norge. Petter Noddeland, interes-

sepolitisk medarbeider i NDF forteller at de nå har opprettet 
en arbeidsgruppe under seniorutvalget som skal fokusere på 
seniorpolitikken. 

Informasjon om forandringer  
i  NDFs tekst-TV-sider på NRK
Tekst-tv-sidene i dag blir ikke oppdatert jevnlig, både når det 
gjelder ”Nytt fra NDF” og døveforeningenes sider. Informasjon 
blir lagt ut på andre kanaler som er mer enklere. 

Det har lenge vært diskusjoner om hva som skal skje med disse 
sidene, NRK har også stilt spørsmål om disse sidene til NDF. 
HLF har bestemt å avslutte HLFs sider på tekst-TV. Det er 
ingen nytt at det i fremtiden er tenkt at disse sidene på NRK 
tekst-TV skal lukkes ned og stenges for godt. 

NDF skal nå frem til 2018 få til en mild overgang fra å bruke 
tekst-TV til å bruke hjemmesider på internett. For eksempel vil 
du ikke lenger finne info fra Norges Døveforebund på tekst-TV, 
men på NDFs hjemmeside, på tekst-TV vil det stå ”se info på 
www.deafnet.no”, vi kommer også til å skrive døveforeningenes 
hjemmeside-adresser. 

Vi starter med denne overgangen fra og med i august 2017. Har 
din døveforening ingen hjemmeside? Be dem ta kontakt med 
Norges Døveforbund.

Dette ble informert til døveforeningene på NDFs landsråd 
2017, les mer om landsrådet 2017 på side 14-15 

Omstrukturering i Døves Tidsskrift:  
Færre papirutgaver
Forbundsstyret i NDF vedtok vår 2017 at antall utgaver av 
Døves Tidsskrift pr år reduseres.
Fra 8 utgaver pr år vil vi nå få utgi 5 utgaver. 3 på våren og 2 på 
høsten. Det er tenkt at bladene kommer ut følgende måneder: 
februar, april, juni, samt månedsskiftet september/oktober og 
november/desember.

Bakgrunnen til dette vedtaket er primært økonomiske årsaker 
og ressurser i Døves Tidsskrifts redaksjon. 

Selv om det blir færre papirutgaver vil det komme mer informa-
sjon på tegnspråk på deafnet.no. Det vil også være videoklipp 
og korte intervjuer på tegnspråk fra arrangementer som pågår i 
samme øyeblikk, slik at hendelser og nyheter kan følges i nåtid. 
Det er også en diskusjon om muligheter for å utgi nyhetsbrev 
på tegnspråk.

En informasjonsvideo om denne saken kommer til å bli publi-
sert i august/september 2017. 

Denne saken var tenkt å ta opp med døveforeningene på NDFs 
landsråd 2017, men på grunn av tidsmangel fikk ikke døvefore-
ningene komme med sine innspill. Les mer om landsrådet 2017 
på side 14-15.
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Skogheim, Drammen

Ingen planer i sommer? 
Er du en som har bestemt deg for å ta ting på sparken i år? Da kan du kanskje besøke en 
eller flere av Døveforeningenes feriehjem i vakre Norge. Fra Møre og Romsdal i vest til 

både Oslo og Drammen i øst, fra Kristiansand i sør til Tromsø i Nord. 

Flere av feriehjemmene er  tilgjengelige året rundt for utleie, så du har muligheten året rundt.

Antall sengeplasser: 34
Flere opplysninger og bestilling av opp-
hold gjøres til Øystein Huslende  SMS 
970 91 020 eller e-post: utleie@dram-
mendf.no
Mer info og priser for opphold/leie finner 
du på www.drammendf.no

Skaug, Oslo

Rønnestadhytta, Hildre 
(Møre og Romsdal)

Adresse: Hildrestrandavegen 801, 6272. 
Hytta hadde offentlig åpning 21 juni 
2014 og kan leies hele året. Vi har 11 
sengeplasser fordelt på 3 soverom + hems. 
Kontaktperson for leie av hytta: Arne 
Karlsnes, arka71@gmail.com. Besøk 
hjemmesiden vår for mer info om hytta: 
www.hytte.mrdf.no

Adresse: Busebakken 14, 3442 Hyggen
Feriehjemmet Skogheim, som Dram-
men Døveforening eier, ligger idyllisk til 
ved sjøen i Gjerdal i Røyken kommune. 
Eiendommen er på 5,5 mål og det er bare 
150 meter til barnevennlig badestrand. 
Skogheim er bare en halvtimes kjøring 
fra Drammen. Feriehjemmet har en 
hovedbygning og 8 små hytter. I hoved-
bygningen er stuen oppusset, kjøkken 
med kjølerom ble nytt for noen år siden 
og det er nye dusjer og toaletter. Utenfor 
er det stor parkeringsplass, grillutstyr og 
spiseplass under tak, meget barnevennlig 
lekeområde, gressbane for sportsaktivite-
ter, plass til telt og campingvogn. 

Feriehjemmet Skaug som Oslo Døvefore-
ning eier, ligger litt utenfor Oslo. Skaug 
har åpent i sommerperioden lørdag 1. 
juli – lørdag 15. juli.  Unni Arnesen 
er sommervakt i perioden 1. – 8. juli. 
SMS 482 71 538. Børre og Eva Roås er 
sommervakter i perioden 8. – 15. juli. 
SMS 995 00 103. Søndagstreff: Vi holder 

Skaug åpent for søndagstreff 2.  og 9. juli 
med kaffe og kake.
Lekeplass for barn, 300 meter til bade-
strand, 1,5 km til nærbutikk. 
Båtplass: Skaug har nå montert ny 
fortøyningsplass, som koster kr 50,- pr. 
døgn for medlem av ODF/NDF og kr 
75 for ikke-medlem. Telting på eiendom-
men etter avtale
 
Hovedhytta: 21 sengeplasser fordelt på 6 
soverom. Kjøkken, stue med TV, spise-
stue, 3 toaletter, 2 dusjer, vaskemaskin, 
komfyr, kjøleskap og fryser
Hytte A: Soverom plass til  4, 2 stuer. 
Hytte B Sove/oppholdsrom plass til 4.
I hytte A og B er det kjøkken, men toa-
lett og dusj er i hovedhytta.

Hytta ligger cirka 40 kilometer utenfor 
Tromsø mot Sommarøy. I nærheten av 
Hella som har mange gamle hus i om-
rådet, det blir som en vandring tilbake 
i tid. Hytta har innlagt vann og strøm, 
dusj, toalett og vaskemaskin for den som 
trenger å vaske klær.
Det er 12 sengeplasser fordelt på 3 
soverom. Sengetøy kan leies for en billig 
penge.
Leiepriser: Hytta, for medlem kr 150,- 
ikke medlem kr 180,- pr pers. pr døgn. 
Leie av sengeklær kr 20,- i tillegg for hele 
oppholdet. Leie av badestamp kr 300,- i 
tillegg (leies kun ut dersom det er perso-
ner eller flere til stede). 
For leie ta kontakt med Geir: SMS 
97105136.

Mjøsgløtt,
Innlandet Døveforening

Tromsø
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Vilde Winge tok seieren i TV2s 
Norske Talenter

Solheim, Vest-Agder

Brann i barnehage for døve og 
hørselshemmede i Oslo
Ved 01.30-tiden natt til mandag 19. juni ble nødetatene i Oslo 
varslet om brann i Voldsløkka barnehage. Brannvesenet hadde 
kontroll over flammene etter en halvtimes tid. Barnehagen fikk 
store skader, men ingen personer ble skadet da dette forløp seg 
på nattestid. Årsaken til brannen er i skrivende stund ukjent. 

Tonje Merete Utsi, døv og tidligere 
deltaker i TV2s Norske Talenter

Adresse: Dvergsnesveien 501, 4639 Kris-
tiansand S.
Solheim eies av Vest-Agder Døvesenter 
og har åpent i sommerperioden 3.-25- 
juli.

Hytta har 29 sengeplasser totalt. Kon-
taktperson for leie av rom/hytte: Viveka 
Iren, 41 54 64 66 (Både SMS og tlf)

Sperillskog Døvehytta, 
 Ringerike
Adresse: Ådalsveien 597, 3525  Hallingby
Hytta har ingen faste åpningstider, men 
utleie er tilgjengelig.
Antall sengeplasser:  6 senger, hvorav tre 
av seks senger er dobbeltseng. Hytta har 
ikke innlagt vann, men har strøm og 
hytte-do, komfyr/stekeovn , kjøleskap 
med diverse utstyr + veranda.

En kan fiske i Sperillen innsjø , fiskekort 
fås på Buttingsrud Camping  cirka 2 
km fra hytta i retning Fagernes. Pris fås 
ved forespørsel eller så blir det informert 
på Ringerike Døveforenings Facebook: 
”Ringerike df”.
For leie kan en ta kontakt via Ringerike 
døveforenings facebook .

Vilde Winge. Foto: TV2.

13-åringen Vilde Winge deltok i Norske Talenter på TV2 våren 
2017, talentet hun opptrådte med var tegnspråk. Hun vant 
juryens hjerter, og under finalen vant hun stemmene fra resten 
av Norge. Premien på halv million kroner kunne hun ta med 
seg hjem.
På scenen oversatte hun sanger til tegn og tegnspråk. Vilde er 
koda (barn av døve voksne) og har bidratt til stor synliggjøring 
av det norske tegnspråket gjennom hennes deltakelse. Du ser 
Vilde Winge under Døves Kulturdager i Bergen august 2017.
TV2 tegnspråktolket finalen med hjelp av tegnspråktolkene 
fra NRK, noe som viser at hvis TV2 bryr seg så kan de uten 
problemer også ha tegnspråktolkede programmer. 

Tonje Merete Utsi i Norske Talenter 2011. Foto: privat.

Døves Tidsskrift har rettet kritikk til TV2 for misvisende 
informasjon, TV2 har gitt inntrykk av at døve og hørselshem-
mede aldri tidligere har prøvd seg i TV-programmet Norske 
Talenter. Dette stemmer ikke.
Tonje Merete Utsi (22 år) deltok i Norske Talenter med talentet 
dans, hun deltok i audition i Trondheim i 2011. Til DT fortel-
ler hun at hun ikke kom videre på grunn av en tabbe. Dom-
merne sa hun kunne komme videre hvis hun prøvde igjen en 
annen gang, og de ga inntrykk for at det var spennende å ha 
med en døv deltaker som var en dyktig danser.
Tonje forteller at hun tenkte å delta i 2012, men at det oppstod 
andre ting at hun ikke rakk å være med. Hun forteller at hun i 
dag er blitt mye flinkere i indisk dans og rumpedans at hun har 
veldig lyst til å prøve igjen når hun er klar for det, og det får 
tiden bare vise.Har du prøvd ut Døves Medias 

app, DMTV?
Her kan du finne Døves Medias produksjoner fra siden 1987 
og fram til i dag. Appen "DMTV" er tilgjengelig på de aller 
fleste plattformer. DMTV er kompatibel* med smarttelefoner 
og nettbrett (både iOS og Android) samt den nye generasjonen 
Apple TV. Medlemskap er gratis for alle, og innmeldingen 
svært brukervennlig. Har du ikke blitt medlem enda? Gå inn 
på www.dovesmedia.no og skriv deg inn på DMTV.

Ønsker du DT i pdf-fil?
Gi beskjed til  

redaktør jannicke.kvitvaer@
doveforbundet.no
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Verden rundt

Videoen handler om personer som får 
suksess på døves bekostning, og som 
samtidig ikke er interessert i å lære seg 
om døvekultur og eller lære seg tegn-
språk. Diskusjonene i forbindelse med 
videoen besto både av glede og sorg over 
dette temaet, glede fordi noen endelig 
bryter tabuet på en humoristisk måte, og 
sorg over at dette foregår i døvesamfunn 
verden over.

Megan Malzkuhn og Andrew Bottoms 
er de to som står bak videoen. Megan 
er født og vokst opp i California, men 
bor nå i Boston, hun jobber som ASL-
spesialist på en døveskole. Andrew er fra 
Boston og er del av ASL- og døvstudier-
fakultet på både universitetene Boston og 
Harvard.

Hva ga dere idéen til å lage en satirisk 
video om dette temaet? 
- Det var noen situasjoner som oppsto i 
døvesamfunnet som jeg ville rope ut om. Jeg 
har sett at mange døve har prøvd å oppnå 
forståelse gjennom sinne, frustrasjon eller 
sorg, og ingenting har fungert. Folk ignore-
rer som vanlig disse ” følsomme” videoene, 
så jeg bestemte meg for å løfte opp dette 
temaet på en unik måte. Det begynte med 

en vlogg, som resulterte i en musikkvideo 
som jeg og Andrew jobbet sammen med om. 
Vi hadde det veldig gøy under filmingen. 
Jeg har ikke sett så mange satiriske videoer 
hos døve, men den sjangeren er populær 
i for eksempel TV-programmet Saturday 
Night Live, og det er satiriske artikler på 
The Onion... Det er på tide at vi også tar i 
bruk den sjangeren. 

2. Hvilke utfordringer kan vi møte når 
vi opplever ”hørende vet best”-holdnin-
gen i døvesamfunnet, ifølge dere?
- Vi har tidligere vanligvis erfart flere typer 
av den såkalte ”hørende vet best”-holdnin-
gen, for eksempel: Veldedighet, arbeidsplass 
og engasjement. 

Først, ofte er det slik at hørende personer 
tror de må hjelpe døve, som om vi er et 
veldedighetsprosjekt, men døve trenger ikke 
hjelp i det hele tatt. Når det gjelder ar-
beidsplass så ser vi at det er mange hørende 
som får jobb innenfor døvesamfunnet, når 
det finnes kvalifiserte døve som kunne ha 
fått disse stillingene. Dette opplever vi som 
et seriøst problem, spesielt iblant stillinger 
som tegnspråklærere eller lærere for døve 
elever. Tilslutt har vi den situasjonen hvor 
mange hørende blir involvert i døvesam-

Hørende vet best-video
hyllet verden over: «Vi ville satse på satire»

Tekst: Jannicke B. Kvitvær    Foto: privat

funnet, men ikke bidrar med noe konkret. 
For eksempel så vil de ikke sosialisere seg 
med døve, de kjenner ikke til det å være 
flerkulturell, og at de snakker for oss og tar 
avgjørelser for oss (det sistnevnte er virkelig 
noe vi avskyr).

Kan dere forklare hva som menes med 
kake-sitatet? 
- Kakesitatet ble filmet i 1912 av en døv 
aktivist, som et prosjekt med Gallaudet og 
det amerikanske nasjonale døveforbundet. 
Vi fant dette sitatet som relevant ettersom 
videoen ble laget for 105 år siden, og vi 
fortsatt opplever det samme i dag. Siden det 
fortsatt er et problem i vårt samfunn i dag 
at vi ikke får lov til å ytre oss om saker som 
vi vet best om så syntes vi at det var på rett 
plass å sitere dette sitatet. Mange døve kjen-
ner ikke til ham, så vi håper at dette sitatet 
noteres og at folk realiserer at vi fortsatt 
kjemper med samme problemstillinger i 
dag. Det er også på tide at vi henviser og 
siterer tegnspråklitteratur som er gjort av 
døve personer. (Kakeuttrykket kan også for 
noen kjennes igjen fra den franske revolu-
sjonen red-anm). 

Hva slags reaksjoner har dere fått etter 
at dere publiserte videoen deres?  
- Noen elsker det. Noen ble fornærmet. 
Andre mente vi burde ha gått for ansvars-
fraskrivelse. Men vi vil ikke gå for ansvars-
fraskrivelse, vi setter pris på alle kommen-
tarer. Dette er en dialog som behøves, og vi 
er glad for at det skjer nå.

Det er så mange årsaker til hvorfor hørende 
personer tar over, hjelper eller snakker for 
døve. Alt dette er basert på audisme, enten 
det er bevisst eller ubevisst, og så ser de på 
oss som om vi mangler noe. Det er viktig at 
vi får hørende personer til å forstå sine pri-
vileger, at de skal se sine egne fordommer, 
misforståelser, holdninger og synspunkter. 
Hele døvesamfunnet må jobbe sammen for 
å få bort den makten hørende personer har 
over oss, bare på den måten kan vi komme 
oss videre.

I mai dukket det opp en Youtube -video på sosiale medier, videoen ble 
hyllet med stor begeistring verden over. Den satiriske videoen er basert på 
ironi og humor, men undertonen er alvorligere og budskapet er kraftig.
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Andre plass til døv danser
i den polske «Skal vi danse»

Den ironiske videoen oversatt til norsk:

Hørende, hørende
Hørende
Hørende
Hørende, hørende
Hørende
Hørende
Hørende, hørende, hørende, hørende
Hørende
Hørende

Vet at
Hørende 
kan, KAN
gjøre, GJØRE
Alt mulig, 
hva som helst

Hvorfor det? 
Jo fordi hørende vet da best!

Alle hørende er veldig kvalifiserte!
Kvalifiserte! Kvalifiserte!
kvalifiserte! kvalifiserte!

Hørende er best!
Hørende vet best, ingen protest!
I døvesamfunnet, når ulike leder-

stillinger
blir tilgjengelige, tilgjengelige,  

tilgjengelige
Stopp opp et øyeblikk!

Først må vi rulle ut den røde løper,
rulle ut den røde løper,
La de hørende få jobben.
Gå og ta jobben!
Dette er for dere, hørende!
Hørende!

Når hørende ikke kan tegnspråk,
Ikke et eneste tegn,
så er det helt ok!

Verden er fylt opp med hørende
Og det er helt fantastisk!
Hørende må jo gå for nettverksbygning
Nettverk, nettverk, nettverksbygning.
De er så fantastiske!
Døve misser informasjonen
og det er helt ok!

Hørende vet jo da best!

Vi døve må få tak i et teppe,
samle alle døve sammen
feie, feie alle døve under
under teppet!
Gjør banen rent for hørende!

AUDISME
Neida, få dette ut av bildet!

For mye tegnspråk?
Det hører ikke hjemme her...
Få det ut av bildet!

La oss samle alle døve sammen
La oss bøye i støvet og knele
La hørende klatre oppå våre rygg
og bli løftet til suksess og herlighet

Hørende vet best!

Iwona Cichosz var deltaker i den polske varianten av ”Skal vi danse”. Hun er døv 
og danset frem til en andre plass med sin hørende dansepartner Stefano Terrazzino. 
Iwona er superfornøyd med resultatet og takket alle for at de fulgte med på hennes 
eventyr.

Mange døve tar plass i tv-konkurranser verden over, kanskje flere døve fra Norge 
skal prøve å ta plass på det norske TV-kartet?

Vi misser informasjonen?
Det er helt okei!
Vi går glipp av informasjon,  

vi misforstår
Det gjør da ingenting!
Så lenge hjelpen er på vei
Så er det helt okei!
Det viktigste er at hjelpen er på vei!
Da er alt okei!

Trengs ikke å involvere døve
Bare å fortsette å være nøytrale
Det er den beste måten
Bare å fjerne innflytelsen  

en gang for alle!

Hørende vet jo best!

Når døve skal ha brød (tegnspråk)
Så sier hørende: «Hvorfor trenger døve 

brød (tegnspråk)? La dem heller spise 
kake istedenfor!

Det er bedre!
Med sukkertopping!
Bare for deg!»

Videoen på ASL kan du finne på youtu-
be ved å søke: «Hearing knows best»

Verden rundt
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Utredninger siden 1994 
Denne artikkelserien om tolke-
tjenestens framtid startet i nr. 2 
– 2017 av Døves Tidsskrift. Del 1 
 rekapitulerte historien om de mange 
utredningene siden oppstarten av 
tolketjenesten i 1994, utredninger 
med anbefalinger som i det alt ve-
sentlige aldri er blitt fulgt. 

Akuttolkutredningen fra 2014 
Et av de ferskeste eksemplene på 
utredninger som ikke er blitt fulgt 
opp, er Utredning av Akuttolk-
tjenesten fra 2014. Her foreslås det 
å opprette én akuttolksentral for 
hele landet. En akuttolktjeneste som 
bestandig er åpen (24/7/365) og 
med ett telefonnummer. En akut-
tolktjeneste som kan kombineres 
med å utvide Bildetolk tjenestens 
åpningstid utover kveldene og i 
helgene. En akuttolktjeneste med 
et skikkelig utrykningstillegg for 
å sikre øye blikkelig tolkehjelp. Alt 
dette til en prislapp på under 2 mill. 
kr pr. år! Og likevel følger verken 
NAV eller Arbeids- og sosialdeparte-
mentet opp. Dette er alt annet enn å 
ta tolkebrukernes behov på alvor. 

Agenda Kaupang-rapporten 
fra 2016 – kapittel 6 
Helhetlig gjennomgang av tolke-
området fra Agenda Kaupang i 2016 
er den siste utredningen av tolketje-
nesten. Del 1 i denne artikkelserien 
ga et sammendrag av kapittel 6 om 
organisering og styring av tjenes-
ten. Dette er utredningens mest 
omstridte tema. Kapittel 6 viser at 
tolketjenesten er svakt forankret i 
ledelsen av hjelpemiddelsentralene, 
og at tolketjenesten på landsbasis er 
svakt ledet som en landsdekkende 
tjeneste. Agenda Kaupang peker på 
at tolketjenesten står uten en oppda-
tert og omforent tolkeformidlings-
rutine. Rapporten er meget kritisk 
til tolkeformidlernes IKT-verktøy 

og påpeker at dette vanskeliggjør en 
mer effektiv organisering av tolke-
formidlingen. Rapporten viser også 
til den manglende oppfølgingen 
av Tolkeutredningen 2008. Agenda 
Kaupang forteller at ledelsen i NAV 
Hjelpemidler mener at «det er ikke 
ønskelig eller nødvendig å organi-
sere tjenesten annerledes». Kapittel 6 
konkluderer med at «dagens orga-
nisering vanskeliggjør en enhetlig 
drift og utvikling av tolketjenesten» 
og avslutter med denne anbefalin-
gen:

«Vi anbefaler at tolketjenesten samles 
i en egen organisatorisk enhet, med 
eget budsjett og egen ledelse. For å la 
tjenesten utvikle seg på egne premis-
ser bør en vurdere å organisere den 
utenfor NAV Hjelpemidler og tilrette-
legging. Hva som er det beste tilknyt-
ningspunktet for øvrig, må utredes 
nærmere.» 

Dette er den viktigste anbefalingen 
i Agenda Kaupang-rapporten. Det 
er her man må ta fatt for å skape en 
tjeneste på brukernes premisser. 

Kapittel 8: Styring uten mål, 
strategi og dokumentasjon
Hovedfunnet i kapittel 6 underbyg-
ges også av andre observasjoner i 
rapportens øvrige kapitler. Det gjel-
der ikke minst i kapittel 8 som tar 
for seg styringen av tolketjenesten. 
Tjenesten styres som en del av NAV 
Hjelpemidler og tilrette legging, ved 
hjelp av mål- og resultatstyring. 

Hovedinntrykket til Agenda Kau-
pang er at tolketjenesten omtales 
kortfattet, uten operasjonaliserte 
mål for noen del av tjenesten. Ver-
ken kvantitativt eller kvalitativt. 

Rapporteringen fra tolketjenesten 
inngår som en del av den samlede 
rapporteringen fra den enkelte hjel-

Tolketjenestens framtid – del 2
 Tekst: REDAKSJONSKOMITÉEN «TOLKETJENESTEN»

pemiddelsentral. Hjelpemiddelsen-
tralenes årsrapporter er svært ulike i 
både form og innhold. 
 
I omfang varierer rapportene fra 
to-tre linjer til to-tre sider. Samlet 
gir rapportene «ingen sammenstilt 
informasjon som gir grunnlag for 
å analysere forhold en vanligvis er 
opptatt av i styringssammenheng». 

Agenda Kaupangs overordnete 
inntrykk er at styringsdokumenta-
sjonen ikke gir noen samlet over-
sikt over tolketjenestens mål og 
resultater eller utvikling knyttet til 
organisering, tjenesteproduksjon, 
ressursbruk mv. Rapporten ser det 
som «problematisk at det ikke fin-
nes noen strategi for utvikling av 
tolketjenesten fremover, verken for 
tjenesten som sådan eller som del 
av NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging». Agenda Kaupang peker på 
at det ikke er fastsatt egne mål for 
tolketjenesten, og at det heller ikke 
finnes noen samlet dokumentasjon 
eller rapportering av tolketjenes-
tens resultater eller kvalitet. Heller 
ikke har Agenda Kaupang funnet 
noen objektive data for fordeling av 
ressurser til tolking og formidling 
mellom hjelpemiddelsentralene. 

Norges Døveforbunds 
 kommentar 
Når Agenda Kaupang tidligere i 
rapporten dokumenterer at den 
nåværende ledelsen i NAV Hjelpe-
midler og tilrettelegging er ansvar-
lig for en organisering og styring 
som vanskeliggjør enhetlig drift og 
utvikling av tolketjenesten, er det 
knapt overraskende at rapporten 
også avdekker en tjeneste stort sett 
uten mål, strategi og dokumenta-
sjon. Tjenesten har en ledelse som 
ikke har «sammenstilt informasjon 
man vanligvis er opptatt av i en 
styringssammenheng». 
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Vi mener at Agenda Kaupangs 
beskrivelse er treffende og langt på 
vei forklarer hvorfor tolketjenesten i 
årevis har stått på stedet hvil. NDF 
mener at det ikke er grunnlag for å 
ha tillit til en ledelse som i så mange 
år nærmest har latt tjenesten drive 
for vær og vind. Her må det ny 
organisering og ny ledelse til, utenfor 
NAV Hjelpemidler og tilretteleg-
ging. 
Det som Agenda Kaupang beskri-
ver er hva vi i forbundet selv har 
observert og de mange rapporter og 
klager forbundet har fått fra med-
lemmer og andre. 

Kapittel 10: Sektoransvaret
må avvikles for tolketjenester
Tema for kapittel 10 i Agenda 
Kaupang-rapporten er at i Norge 
finansieres tolketjenester for døve, 
døvblinde og hørselshemmede etter 
en blanding av et rettighets- og et 
sektoransvarsprinsipp, mer eller 
mindre tydelig lovfestet ettersom 
man beveger seg fra sektor til sektor: 
I barnehage og grunnskole skal 
kommunene betale, i videregående 
skole fylkeskommunene og i høyere 
utdanning NAV/folketrygden. Lege-
besøk og polikliniske helsetjenester 
er NAV/folketrygdens ansvar, mens 
sykehusene får ansvaret hvis man 
blir innlagt. Politi og domstol skal 
selv bekoste tolkingen, mens tolking 
i møte med alle andre offentlige og 
private instanser dekkes av NAV/
folketrygden. 

Dette delte finansieringsansvaret 
skaper bare problemer og gir in-
gen fordeler. I alle år har det skapt 
gråsoner mellom ulike myndigheter. 
Resultatet for tolkebrukerne er at 
man blir stående uten tolk: Skolen 
stiller uten tolk til møter med døve/
hørselshemmede småbarnsforel-
dre. Fødsler er blitt gjennomført 
uten tolk. Døve/hørselshemmede 
i sykehus må klare seg med papir 
og blyant. Det samme kan skje i 
politiavhør. Forklaringen er alltid 
den samme: De som har ansvaret, 
har ikke pengene. Siden budsjettan-
svaret i det offentlige er delegert ned 
til de minste enheter og disse sjelden 
eller aldri har budsjettert med tolk 

for døve, døvblinde og hørselshem-
mede, kan uventede tolkekostnader 
være umulig å håndtere. I tillegg 
kommer at de fleste offentlige virk-
somheter har liten eller ingen kunn-
skap om tolking og tolketjenester. 

Det delte finansieringsansvaret  fører 
også til en meningsløs offentlig 
internfakturering. Dette skjer fordi 
tolkene ofte blir skaffet av NAV, 
mot at NAV i etterkant –  
i tråd med folketrygdloven – 
 fakturerer for tjenesten. 

På det tidspunktet Agenda Kaupang 
gikk inn i denne problematikken, 
forelå det en intern prosedyrebeskri-
velse i NAV for hvordan tolketjenes-
ten skulle håndtere 68 ulike gren-
setilfeller! Samlet fakturerte NAV 
drøyt 14 000 tolketimer i 2014 til 
litt i overkant av 3,0 mill. kr. Dette 
tilsvarte bare litt over 1 prosent av 
en samlet ressursbruk på rundt 270 
mill. kr. Agenda Kaupang konklu-
derer med at ordningen ser ut til å 
være administrativt ressurskrevende, 
å gi beskjedne inntekter og å skape 
problemer for brukerne – og det ofte 
i situasjoner der brukerne trenger 
tolk mest. Disse følgene, mener 
Agenda Kaupang, «tilsier at en bør 
vurdere å fravike [sektoransvar]prin-
sippet og la NAV finansiere tolketje-
nestene til de aktuelle sektorene». 

Norges Døveforbunds 
 kommentar 
NDF har i mange år tatt til orde for 
at sektoransvarsprinsippet må opp-
heves på tolkeområdet. Prinsippet 
fremmer unnaluring og minimums-
tenkning. Dette er det motsatte av 
det ansvaret som prinsippet er ment 
å mobilisere. Tolkebrukere settes i 
mer eller mindre utrygge og truende 
situasjoner og hindres i deltakelse og 
likestilling. Sektoransvarsprinsip-
pet brukt på tolketjenester er like 
lite fornuftig som det ville være å la 
betalingsansvaret for hjelpemidler 
gå fra myndighet til myndighet etter 
hvert som brukere beveger seg mel-
lom ulike samfunnsarenaer. 

Allerede Tolkeutredningen 2008 
anbefalte å gjøre noe med sektoran-
svarsprinsippets uheldige følger på 
tolkeområdet. Vi ser det derfor som 
svært gledelig at Agenda Kaupang, 
etter å ha sett på problemstillin-
gen med friske øyne og innhentet 
oppdaterte data, på ny kommer til 
denne konklusjonen. Nå forventer 
Norges Døveforbund at Arbeids- og 
sosialdepartementet tar problemet 
på alvor. 

---
Med dette avslutter Døves Tidsskrift 
presentasjonen av utdrag fra utred-
ningen Helhetlig gjennomgang av 
tolkeområdet fra Agenda Kaupang. 

Arkivbilde.
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Døves kulturdager 24.-27. aug. 2017

TORSDAG 24. AUGUST
Teaterlokalet Salem, Sigurdsgt. 6  
– like ved Den Nationale Scene
Kl. 15.00-20.00: Tegnspråkkafé
Kl. 17.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 17.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 17.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 18.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 18.30 John Smith , England
Kl. 19.30 Pause, salg av mat og drikke

Kl. 18- 24 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Salg av mat og drikke.

Kl. 20.00 Dokumentarfilmen  
«Ipek, mor og skuespiller». Etter 
filmen samtale med Ipek D. Mehlum 
og filmprodusent Erik Akervall.

FREDAG 25. AUGUST
Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-16.00: Tegnspråkkafé
Kl. 10.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Kl. 12.00 Teater Eureka, Trondheim
Kl. 12.15 Oslo Døveforenings 

 teatergruppe
Kl. 12.30 Teatergruppen Panorama  

ved Conrad Svendsen Senter
Kl. 13.00 Filmgruppen ved Bergen 

 Døvesenter
Kl. 13.30 John Smith , England
Kl. 16.00 John Maucere, USA: Show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
Kl. 19.00 TV-overføring av åpnings-

seremonien.

Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 12.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland. 

Kl. 15.30 «En god blanding» med;  
Magic Morgan & Liliana, USA

 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 19.00 Åpningsseremoni

Den Nationale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 16.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Kl. 18- 01 «Party» i Østre Skostredet, 
like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke. TV-overføring av 
åpningsseremonien kl. 19.

LØRDAG 26. AUGUST
Den Nationale Scene, Store Scene
Kl. 10.00 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliana, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 12.30 «En god blanding» med;  

Magic Morgan & Liliana, USA
 Maxim, Canada
 Mischa, Tsjekkia
  Ace & Brian, Tyskland/Skottland 
Kl. 15.30 «Bernardas hus», Tyst Teater, 

Sverige i samarbeid med Teater Manu, 
Norge og Teatteri Totti, Finland.

Den Natioale Scene, Teaterkjelleren
Kl. 11.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge
Kl. 14.00 «Jonas og Kroppen»,  

Teater Manu, Norge

Teaterlokalet Salem
Kl. 10.00-15.00: Tegnspråkkafé
Kl. 11.00 John Maucere, USA: Show
Kl. 13.00 Gavin Lilley, England:  

Stand-up show
Det er salg av mat og drikke i Salem.
 
Kl. 18 - 01 «Party» i Østre Skostredet, 

like ved Torget. Sceneshow, musikk, 
dans av artister fra hele verden. Salg 
av mat og drikke.

SØNDAG 27. AUGUST
Kl. 10 – 18  Bergen Døvesenter, 

Kalfarveien 79, er åpen for sosialt 
samvær. Omvisning i senteret, også i 
museet. Salg av mat og drikke. Vi kan 
hente kofferter på hotellene for de 
som spasere til døvesenteret. Det blir 
transport mellom døvesenteret og 
flyplassen hele dagen. 

Kl. 12 – 13 Gudstjeneste i Bergen 
Døvekirke, som ligger ved siden av 
Bergen Døvesenter

Forestillingene spilles flere ganger slik at 
alle får mulighet til å se alt. Se på billet-
tene du mottar ved innsjekkingen når du 
har billetter til den enkelte forestilling.

Med forbehold om endringer.

KULTURDAGENE: DELTAKERAVGIFT: KR 750FAGDAG - Egen påmelding
DELTAKERAVGIFT:

Ikke NDF-medlem: Kr.  1.500
NDF-medlem: Kr. 1.200
Under 26 år eller student: Kr. 750

TORSDAG 24. AUGUST  
Sted: KP1, Bergen Kino
Innsjekking på hotell Scandic City 
 Bergen, Håkonsgaten 2, som ligger  
i huset ved siden av KP1.

Kl. 09.00: Åpning,  
konferanseleder Hilde Haualand.

Kl. 09.10 - 09.20: Tilbud til døve og 
hørselshemmede innen psykisk helse-
vern, ved overlege og psykiater Hege 
Saltnes, Nasjonalt behandlingssen-
ter for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Kl. 09.20 - 09.50: Siste nytt fra forsk
ning vedrørende døve / hørselshem-
mede og mental helse, ved psykolog-
spesialist Beate Øhre, NBHP

Kl. 09.50 - 10.00: Kaffepause
Kl. 10.00 - 12.00: Livshistorier – men-

tal helse og døvhet, ved professor og 
psykolog Cathy Chovaz, Canada

Kl. 12.00 – 13.00: Lunsj
Kl. 13.00 - 13-30: Minoritet i minorite-

ten, ved barnevernspedagog Lubna 
Mehdi

Kl. 13.30 - 14.00: Mental helse hos 
barn med hørselshemming, ved psy-
kologspesialist Mari Anne Eliassen, 
Helse Vest og psykolog Lene Randa 
Nilsen, NBHP.

Kl. 14.00 - 14.15 Kaffepause
Kl. 14.15 - 15.30: Døve og hørselshem-

mede bruker helsetilbudene mindre 
enn andre, ved pedagog og prosjekt-
leder Martin Gebetsberger og over-
lege Johannes Fellinger, Institute 
for senses and language, Hospital St. 
John of God, Østerrike

Kl. 15.30 - 15.45: Psykisk helse i hver-
dagen - presentasjon av prosjektet              
v/ Supervisuell

Kl. 15.45 - 16.00: Oppsummering

Forelesningene på norsk er tilgjenge-
lig på norsk tegnspråk og skrivetolket 
for dem som ønsker. Foreleserne fra 
Canada og Østerrike blir tilgjengelig 
på engelsk, norsk tegnspråk og skrive-
tolket for dem som ønsker. 
Med forbehold om endringer. Påmelding til www.dk2017.no
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Din støtte er ønskelig
til konto konto nr. 1503.30.31960

Norge har i mange år vært en god støtte for arbeidet på Mada-
gaskar. Det meste vart konsentrert om døveskoler og døve-
misjonen. I 2003 var det første gang Norges Døveforbund for 
alvor kom inn i bildet, og da for å jobbe med, og støtte arbei-
det for Madagaskar Døveforbund (FMM = Federasionan’ny 
Marenina eto Madagaskira). Vi har hatt samarbeidsprosjekt 
med dem fra 2003 til 2011,med støtte fra Atlas-Alliansen.

Tre prosjekter ble gjennomført: 
1) Utvikling av lokale døveforeninger i perioden førte til at det 

utvidet seg fra 5 til 16 lokale døveforeninger,
2) Utdanning av tegnspråktolker, som fra fra 5 i hovedstaden i 

2003 til 30 tolker i hele Madagaskar, og 
3) Tegnordbok der hele landet deltok, og det ble laget både 

tegnordbok og tegnspråkpresentasjon på DVD!

I 2004 hadde døveforbundet på Madagaskar mange, mange 
planer om å gjøre noe med. Men de fant ut at det ble vanskelig 
å gjøre det uten de nødvendige i startfasen, som nevnt over.
Atlas-alliansen, en underavdeling av NORAD, mente i 2011 
at Madagaskar hadde fått nok støtte. De stoppet bevilgning 
for det videre arbeidet med å forbedre forholdene for døve der. 
Men FMM tenkte å gå videre med inkludering på arbeids-
plass, skoler og mye annet. Myndighetene på Madagaskar 
gir ikke støtte til noen organisasjoner for funksjonshemmede 
(blinde, rullestolbrukere og mange flere). Mange der ser det 

nødvendig å høre om noen andre kan bistå med økonomisk 
hjelp.
Nytt Døves Hus ble kjøpt i 2011 og innviet i slutten av juli 
2012. Kjøpet ble gjort mulig ved hjelp av innsamling blant 
døve og hørende i Norge fra 2000 til 2011. Støtte fra Norge 
og Atlas-alliansen stoppet i 2011. Støtte fra myndighetene på 
Madagaskar er lik null. 
Vi ser det som en viktig del av vår oppgave å bistå med å støtte 
Madagaskar Døveforbund, både for å holde det nye Døves 
Hus ved like, og for å oppmuntre Madagaskar Døveforbund 
til å jobbe videre med å heve tilgjengeligheten for døve til et 
høyere nivå i landet.
Noen av oss - privatpersoner og noen døveforennger - har vært 
til hjelp med å støtte videre. Vi mottar årlig revisjonsrapport 
derfra som viser hva FMM har gjort med pengestøtten.

Denne meldingen er et budskap til de som kanskje kunne 
tenke seg å bidra for å løfte deres arbeid mot et bedre mål.

Konto 1503.30.31960 
(opprettet av Bergen Døvesenter 20.09.2012)

Siden nyttår 2013 er det overført kr 215.000 til Madagaskar.  
Formålet er kr 50.000 hvert år. Det er mottatt kr 16.261  
i 2016 og saldo pr i dag er kr 4.737. Målet er kr 50.000 pr. år.  
(oppdateres på www.bgds.no).

Dette er et sam-
arbeidsprosjekt 
mellom Bergen 
Døvesenter og 
Norges Døve-
forbund.

Tegnspråkfadder – et kurstilbud
Vil du være med å gjøre hørende bedre 
i tegnspråk har du nå mulighet til å bli 
tegnspråkfadder.

Hva er en tegnspråkfadder?

Tegnspråkfaddere kommuniserer på tegn-
språk med nybegynnere og tar dem med 
til steder hvor døve treffes og gjør dem 
kjent med døv kultur. 

Oslo Døveforening og Nasjonal behand-
linstjeneste for hør-
sel og psykisk helse 
har utviklet et kurs 
for døve som vil være 
tegnspråkfaddere.  
Tegnspråkfadder-
kurset er gratis.

De som fullfører kurset, får et kursbevis og 
kan søke om å være Tegnspråkfadder ved 
NBHP. Det er et lønnet arbeid. 

Kurset er på 23 timer fordelt på to helger 
og en torsdag høsten 2017.  
Fredag 22.9 kl 16-20. Lørdag 23.9    
kl 10-16. Sted: Oslo Døveforening.
Fredag 13.10 kl 16-20. Lørdag 14.10  
kl 10-16. Sted: NBHP, Gaustad.
Torsdag 19.10 kl 18-21.  
Sted: Oslo Døveforening

Kursvert: Anne Gloslie 
Ansvarlige for Fadderprosjektet:
NDF: Petter Noddeland.
ODF: Vidar Sæle, Niels Kristensen.
NBHP: Britta Barman Wold, Hege Saltnes, 
Rolf Piene Halvorsen.

Påmelding til Oslo Døveforening,  
ved Niels Kristensen: 
kultur@odf.no innen 
1.september 2017. 

Har du spørsmål, kontakt 
Niels Kristensen:  
kultur@odf.no. 
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Lengre diskusjonstid om handlingsplanen 
enn beregnet
Det Ekstra Ordinære Landsmøtet startet kl 10.00 lørdag 10. 
juni. Diskusjonen rundt handlingsplanen var for det meste 
rundt språk og formuleringer planen, samt diskusjoner om 
begreper som ikke helt passer inn i organisasjonsarbeidet. Dis-
kusjonen ble sterkt ledet av veteraner i døveorganisasjonen som 
hadde mye på hjertet gjeldende handlingsplanen. 

Handlingsplanen 2017-2019 ble vedtatt med følge at planen 
skal gjennomgå en språkvask før den ferdigstilles. 

Ny logo: skisse vist frem
Neste punkt på agendaen var det nye logoet som Norges Døve-
forbund skal få. På landsmøtet i fjor ble det vedtatt å opprette 
en logo-komite som skal jobbe med å ferdigstille en logo og vise 
det frem for det ekstra ordinære landsmøtet i år. Logokomiteen 
i 2016 ble nesten vedtatt med 3 menn, før Helene Sæle ytret 
frem mening om å ha med en kvinne og en ungdom i komi-
teen. Det ble da vedtatt at NDFU får en plass i komiteen. I år 
fikk vi presentert logo-komiteen og vi får se at NDFU-represen-
tanten er: Fie R. Sennels, (som også er leder for komiteen).

Morten Sletten, sitter i komiteen som representant fra Teater 
Manu presenterer logo-skissen og logo-arbeidet under det 
ekstra ordinære landsmøtet. De andre i komiteen er Finn Arild 
Thordarson fra Supervisuell og Stian Giltvedt fra Super visuell. 
Med på laget har logokomiteen også Christine Munch fra 
Munch Design.

Presentasjonen av skissen inneholdt logo-sammenligning 
hos andre merkevarer, hvordan logoene har utviklet seg i 
for eksempel klesmerket ”Norrøna”, det ble også vist frem 
logo-utviklingen i Norges Døveforbund. Etter en litt lengre 
presentasjon fikk representantene fra døveforeningene komme 
med innspill.

Alle representantene var mer eller mindre enige i om at ett nytt 
logo i NDF er på tide, men diskusjonen om hvordan en skulle 
gå frem var betydelig sterk, det fantes skeptiske meninger om 
logoen. Svein Arne Peterson, leder i Oslo Døveforening og 
Helge Herland, leder i Bergen Døvesenter kom frem med litt 
historiefakta som salens hoder fikk glede av. Døves Tidsskrift 
gjengir litt av det som ble fortalt om historien: Logoen som 
NDF har i dag var en gave fra NDFs stiftelser for 25 år siden. 
NDFs stiftelser er i dag mer kjent som NDFs enheter, og for 25 
år siden besto stiftelsene av: Døves Video (i dag Døves Media), 
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve, Døves Trykkeri og 
Døves Forlag. Døveforeningene og NDF hadde den gang da 
ingen innflytelse på logoen, i dag er det derfor fint at alle kan 
være med på laget og påvirke veien til forbundets nye logo. 
Landsmøtet godkjente utkastet. Logokomiteen jobber videre 
med logoen og vil legge frem for forbundsstyret logo i to versjo-
ner. En i trykt versjon og en i animert versjon med bevegelse av 
logoens håndform

Velkjent funksjon på sosiale medier
Den nye logo-skissen minner om en velkjent funksjon på 
sosiale medier, NDFU-representantene ved Grete Jaarvik og 
Fernando Agudo, samt representant fra NDF-Stavanger Håkon 
Bollestad er samstemmige om at logoen påminner mye om en 
funksjon på Facebook, nemlig like-knappen med tommelen 
opp. – Det er fint at logoer i dag ikke er så firkantede, en må 
huske på at logoer ikke alltid trenger å ha fokus på tegninger 
hentet ut fra tegnspråket. NDFUs logo har ingenting hentet ut 
fra det norske tegnspråket, det er en logo som betyr ”nytt kapit-
tel” – med en pil i en såkalt bok. Skissen for den nye NDF-
logoen er for øvrig bra, et bra forslag fra arbeidsgruppen hvor 
de viser at de våger med noe nytt selv om de har med et tegn 
som er hentet ut fra det norske tegnspråket. Dette sier de unge 
representantene, Håkon, Fernando og Grete om logoen.
Etter endt logo-presentasjon kunne det ekstra ordinære lands-
møtet avsluttes ved klokken 13.20 og Erling Jacobsen som var 
årets møteleder ble takket for sin innsats.

Avslutning og markering  
av en profilert person
Etter det ekstra ordinære landsmøtet og før landsrådet offisielt 
kunne starte var det tid for å markere et flott arbeid innenfor 

NDFs Landsråd 2017 på Gardermoen
Jannicke B. Kvitvær

Årets landsråd ble avholdt på Gardermoen 10. juni, men før 
landsrådet ble sparket i gang var det Ekstra Ordinær Landsmøte 
for Norges Døve forbund med to saker på agendaen. Handlings-
plan 2017-2019 og nytt logo for  Norges Døveforbund.

Logo-skisse fra logo-komiteen i NDF, logoen bunner seg i tegnet ” for-
bund” fra det norske tegnspråket.
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Norges Døveforbund de siste 20 årene. Sissel Gjøen gikk av 
som interessepolitisk rådgiver tidligere i år etter 21 år som 
ansatt i Norges Døveforbund. 

Forbundsleder Camilla Høiberg holdt en tale om Sissel Gjøens 
arbeid. Sissel startet i NDF i 1994 og gjennom 21 år har hun 
vært konstruerende generalsekretær i totalt syv og halvt år, men 
ikke syv år sammenhengende uten periodevis. «Mange her i 
salen kjenner nok Sissel som en sterk og streng person, veldig 
dyktig i sitt arbeid, men også varm og god» flere i salen nikket 
gjenkjennende til Camillas beskrivelse av Sissel. 

Sissel tok ut permisjon fra NDF i 2015 og har det siste året 
jobbet i Signo, hun går nå av i NDF og fortsetter i jobben hos 
Signo. «Et stort tap for Norges Døveforbund, men en stor vinst 
for Signo. Vi håper du fortsatt vil jobbe med oss på lokalt nivå, 
dette er hint til dere i Oslo Døveforening om å bruke Sissel...» 
sier Camilla til latter i salen.

Sissel Gjøen fikk gave og blomster, hun takket Camilla og 
representantene ved landsrådet, og sa at hun skulle følge med på 
arbeidet i NDF og fortsatt være med oss via andre kanaler.

Årsmelding og skuffende åpen time
Landrådet gikk gjennom årsmelding uten store diskusjoner, 
men det dukket opp større kommentarer om medlemsavgift og 
den nye familie.medlemskontingenten samt om inntekter av 
medlemskontingenten. Hanne Kvitvær, daglig leder fra NDF-
stavanger og Helge Herland tok opp at deler av medlemskontin-
gentens inntekter burde gå direkte til Døves Tidsskrift og andre 
budsjettposter. NDF ba dem ta opp dette under landsrådets 
åpne time som var satt av til slutten av dagen.

Etter årsmeldingen var det tid for en forelesning fra FFO, 
 forelesningen var kanskje i det lengste laget og tok en del tid 
fra representantene som heller ville diskutere andre saker. Den 
åpne timen skulle starte 16.00, men den ble ikke startet før kl 
16.40 til stor irritasjon hos døveforeningenes representanter 

KONTINGENT 2017
Norges Døveforbund sendt kontingentbrev til mange 
medlemmer via e-post. Noen av dere har gitt beskjed at 
de ikke har mottatt denne e-posten fra Norges Døve-
forbund. NDF ber dere sjekke om mailen fra oss kan ha 
havnet i din søppelpost. Det gjelder spesielt for de som 
bruker hotmail eller gmail. 

Noen har også fått problemer med å kunne logge seg inn 
på sin egen medlemsside, erfaringene viser nå at det er 
best å bruke nettlesere fra Firefox og Chrome. Gi beskjed 
til medlem@doveforbundet.no hvis du allikevel ikke fin-
ner kontingentbrevet.

Vi beklager veldig for ulempene årets utsendelse har 
medført og ber om unnskyldning for det.

Grete Jaarvik og Fernando Agudo er representanter for første gang ved 
NDFs landsråd, de sitter i NDFU-styret som vara og styremedlem.Et stort tap for Norges Døveforbund, men en stor vinst for Signó s Con-

drads Svendsen Senter. Fra venstre Camilla Høiberg og Sissel Gjøen.
da flere av dem gikk bort til NDF-styret og administrasjonen 
under FFOs forelesning og ba dem om å holde tidsgrensen.

Den åpne timen på 20 minutter ble prioritert til bestemte saker, 
en av dem handlet om informasjon fra NDF om tekst-tv:
Tekst-tv skal nå inn i en fase der tilbudet skal fases ut da til-
budet skal legges ned i 2018. Seniorutvalget ved Toralf Ringsø 
kommenterte at det forstatt er behov for tekst-tv, og NDF tar 
dette til etterretning med å finne en best mulig overgang fra 
tekst-tv til andre tilbud på internett.

Den andre saken ble gitt til Bergen Døvesenter som fortalte om 
den kommente kulturdagene i Bergen. Punktene som ikke ble 
diskutert var blant annet følgende: Innspill til NDFs økonomi, 
familiemedlems-systemet, inntekt fra medlemskontingenter. 
NDF avsluttet med å si at disse sakene tas opp under ledermø-
tet i september, noe som ikke ble tatt godt i mot av representan-
tene.
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Teknologiens innflytelse
på identitetsutviklingen

Jeg heter Ida Jasmin. Jeg har vært så heldig og fått den 
æren av å skrive for dere. Jeg tenker jeg kan begynne 
litt med meg selv, bare bittelitt, så dere kan bli litt 
kjent med den flunkende nye spaltisten i DT. Jeg har 
24 år på baken, dermed tilhører jeg 20-århundrets 
generasjon. 24 hele år. For meg føles det litt gammelt. 
Kanskje sitter du som leser dette og ler for deg selv og 
tenker 24 år er da ingenting. Det har du nok rett i. Jeg 
er født i begynnelsen av 1990-tallet, og det er år 2017 
nå. Det er ikke så mange år siden, men hva om vi ser 
på utviklingen av samfunnet og døvekulturen? Da blir 
det plutselig andre boller? Hvis vi skal sette oss inn 
og se tilbake på døvekulturen for tjue år siden, da kan 
man utbryte at det har skjedd mye siden. Hva er blitt 
forandret fra år 1997 til i dag? Og hvordan har dette 
påvirket oss? 

I 1997 var jeg kun 3 år og nysgjerrig på verden. Når 
man er 3 år, så skjer det mye rundt en som en ikke 
forstår. Man har da ikke utviklet evnen til å diskutere 
og reflektere ennå, selv om det finnes noen visse unn-
tak. Når jeg var liten dro jeg og mamma flere ganger 
på tegnspråkkurs på Ål folkehøyskole. Jeg husker at 
ved siden av skolen var det en liten koselig bygning, 
nemlig Døves Video. Nå eksisterer ikke stedet lenger. 
Døves Video har blitt til Døves Media som i dag lig-
ger i Oslo. Alle filmene som Døves Video produserte 
kom ut på VHS. I 2017 har alle PC, iPad og høytek-
nologiske telefoner. Jeg minnes at jeg, i begynnelsen 
av 2000-tallet, dro på biblioteket utallige ganger bare 
for å låne "1, 2, 3 idé" med Con Mehlum og Ingunn 
Storlykken Herland i hovedrollene. Jeg ble aldri lei av 
videoen. Den har gitt meg mye, og har vært vesentlig 
for å styrke min identitet som eneste døv i en hørende 
familie hvor tegnspråk ikke ble brukt rundt middags-
bordet. Videoene fra Døves Video ga meg en liten flukt 
fra virkeligheten, og jeg kan tenke meg at videoene har 
gitt mange døve og hørselshemmede mye glede. Man 
kunne møtes og snakke om innholdet, noe som skapte 
en fellesskapsfølelse. 

I dag er det Døves Media som gjelder, selv om mye av 
de gamle materialene er lagt ut på nettet, så opplever 
jeg ikke den samme unike følelsen som den jeg hadde 
når jeg var yngre. Kan det dreie seg om at nå som jeg 
vet at alt er tilgjengelig på nett, gjør at jeg tar alt dette 

for gitt? Jeg vet jo at det bare er å gå inn på en spesifikk 
hjemmeside, så kommer all materialet opp, og dette tar 
meg bare noen få sekunder. Før brukte jeg tid og energi 
på å dra på biblioteket, man kunne låne video inntil en 
ukes tid, noe som innebar at jeg måtte vente på at den 
ble ledig slik at jeg kunne låne den selv. Dermed var 
gleden stor når jeg endelig fikk låne videoen og ta den 
med hjem. 

En av de største forandringene i samfunnet fra 1997 til 
i dag er uten tvil teknologien. Den har ført til at vårt 
nettverk blir større og større. Teknologien har bidratt 
til at vi kan holde kontakten med mennesker i ulike 
kontinenter gjennom sosiale medier. Vi er nærmere 
hverandre selv om vi bor spredt over hele verden. 
Begrepet globalisering er ikke ukjent lenger. Før måtte 
man reise langt for å komme i kontakt med internasjo-
nale døve. Nå er de bare noen få tastetrykk unna. Man 
bruker nettet også til å informere folk om arrangemen-
ter verden rundt. Det er arrangementer for barn, unge 
og voksne hele tiden, flotte fellesarenaer for å stifte 
nye bekjentskaper og vennskap. Etter arrangementets 
slutt kan man fortsatt snakke sammen via Skype eller 
FaceTime. Tidligere kunne man holde kontakten ved å 
sende og motta brev. Kanskje tungvint, men samtidig 
er det veldig koselig å få brev. Spenningen i seg selv var 
altoppslukende. Det å vente på at et brev skulle komme 
i posten gjorde en gira og spent, mens i dag er det slik 
at det aldri har vært viktigere å være pålogget. Har du 
noen gang stoppet opp og faktisk tenkt på hvor mye tid 
du tilbringer på sosiale medier? Har det gjort deg mer 
asosial? Mindre tilstede i nuet? 

Jeg har i hvert fall tenkt på dette. Derfor velger jeg å 
bruke Facebook til å holde meg oppdatert på hva som 
foregår i mine internasjonale venners liv. Men det som 
er viktigere for meg, det er å ivareta relasjonene til de 
som står meg nærmest. De som faktisk er fysisk tilstede 
og ikke på cyperspace.

Nå synes jeg at du skal gå ut i finværet og nyte nuet. La 
mobilen være inne. Overrask en venn du ikke har sett 
på lenge med besøk, fortell vennen din at du setter pris 
på vedkommende. Vær litt frakoblet og ha heller mer 
kontakt med deg selv. Verden dreier seg så mye mer 
enn å være pålogget 24/7, ikke sant?

Av Ida Jasmin Secka

Spaltist
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Spør advokaten
□   Jeg ønsker en gratis vurdering om jeg har en god sak

□   Jeg ønsker besvart et juridisk spørsmål til kr 0*

Send e-post til post@stub-christiansen.no eller send brev til Nedre Storgate 37, 
3015 Drammen. Skriv ditt fulle navn, mobil nummer og adresse/e-postadresse.

* Gjelder korte spørsmål maks inntil halvtimes arbeid per medlem per år. 
Arbeid utover dette etter medgått tid mot medlemsrabatt. Se vilkår og prisliste 
på www.stub-christiansen.no. Noen saker er gratis mot egenandel. 

René Stub-Christiansen
Advokat MNA

Lov for barn å kjøre motor-
kjøretøy på privat eiendom
Min sønn er 14 år og maser om han kan få 
lov til å kjøre bil her på gården vår. Vi har 
god plass. Er det lov å gjøre dette siden det 
er privat eiendom?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, det er krav om førerkort også på 
privat eiendom. Hvis han velger å kjøre 
likevel risikerer han å få utsettelse på 
sertifikatet når han blir gammel nok 
til å ta den. For personer over 15 år 
så risikerer man bøter og i verste fall 
fengsel inntil ett år. Foreldrene kan også 
bli straffet dersom de tillater at barnet 
kjører ulovlig på privat eiendom. Det er 
mye bedre om dere finner en organisert 
motorklubb som har godkjenning for å 
kjøre på bane. Der kan han kjøre ulike 
kjøretøy under opplæring på lovlig måte.

Spesialtilpasset  
tegnspråkopplæring
Jeg lurer på om hørende barn av døve for-
eldre (CODA) har rett til opplæring i og på 
tegnspråk i skolen. Det andre jeg lurer på 
er om det opplegget som ligger i læreplanen 
etter opplæringsloven § 2-6 er for rigid for 
coda fordi cada har jo ikke behov for hele 
den opplæringspakken, men bare deler av 
den. Er det mulig å gjøre tilpasninger?

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Ja, hørende barn av døve foreldre som 
har tegnspråk som ett av førstespråkene 
har rett til opplæring i og på tegnspråk 
etter opplæringsloven. Et barn kan ha fle-
re førstespråk for eksempel tegnspråk og 
talespråk. Hørende barn som benytter 
tegnspråk som ett av sine førstespråk, el-
ler for øvrig har behov for tegnspråkopp-
læring, har rett til slik opplæring etter 
§ 2-6. Utfordringen er, som du skriver, 
at læreplanen etter § 2-6 har et veldig 

omfattende opplæringsprogram som ikke 
nødvendigvis passer 100% for hørende 
barn. En mulighet kan være å drøfte med 
skolen en tilpasset løsning av denne opp-
læringen med hjemmel i opplæringsloven 
§ 5-1 som gir rett til spesialundervis-
ning. Altså, det betyr at man forsøker å 
justere tegnspråkopplæringen slik at den 
er tilpasset det hørende barnets behov 
for tegnspråkopplæring.

Sykepenger og  
ulønnet permisjon
Min arbeidsgiver innvilget to måneder uløn-
net utdanningspermisjon for å ta etterutdan-
ning. Problemet er at jeg ble syk kort tid 

etter at jeg startet utdanningen og permi-
sjonen. Jeg var syk i to uker. Jeg fullførte 
utdanningen. Spørsmålet mitt er om jeg har 
krav på sykepenger i denne perioden når jeg 
var syk.

Advokat Stub-Christiansen svarer:

Nei, du har ikke krav på sykepenger for 
sykeperioden fordi du ikke har hatt noe 
lønnstap. Dette følger av folketrygdloven 
§ 8-18 fjerde ledd jf. § 8-17 siste ledd. Du 
har bare rett til sykepenger dersom du 
i sykeperioden skulle hatt lønn. Det er 
fordi sykepenger er en slags erstatning 
for lønnstapet ditt og da forutsetter det 
at du faktisk har tapt lønn.

Flytter du eller har du byttet  
e-postadresse?
Du kan selv endre din adresse ved å gå inn på din konto i regweb. Eller du kan 
ta kontakt med din lokale døveforening for hjelp med dette. Har du spørsmål 
kan du kontakte medlem@doveforbundet.no

Fra og med mai 2016 sluttet Norges Døveforbund med å ettersende Døves 
Tidsskrift som vi får i retur på grunn av feil adresse. Det er da viktig at du 
endrer din adresse ved flytting. 
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Gavekonto
Norges Døveforbunds gavekonto er 
8200 06 08072. Store og små gaver 
mottas med takk. 

Norges Døveforbund arbeider blant 
annet for en bedre tolketjeneste, 
flere tekstede og tegnspråktolkete 
TV-programmer, et bedre skoletil-
bud til døve og hørselshemmede 
barn og bedre informasjon til forel-
drene, et mer tilgjengelig samfunn 
for døve og hørselshemmede, 
eldre døves rett til sykehjem med 
tegnspråkmiljø, styrking av norsk 
tegnspråks stilling på alle nivåer og 
mange andre oppgaver.

Personalia
Ønsker du sende en hilsen eller gratulasjon til noen du kjenner eller dele nyheter om familieforøkelser/giftemål?

Ønsker døveforeningene å informere om dødsfall med minneord? Send inn tekst og bilder til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no

Død
Ole Johnny Sigvartsen, født 30. novem-
ber 1941, død 21. mars

Marit Ekerbakke, født 6. april 1946,  
død 5.mai.

Ragnhild Rekkedal, født 25. juli 1933, 
Oslo, død 30. Mai

Runde år

50 år
Kate Traasdahl Rundhaug ble 50 år  
16. mai
Karin Trude Einarsen ble 50 år 16. mai
Vibeke Varn Flatemo ble 50 år 30. mai
Hans Olav Kreken ble 50 år 1. juni
Kirsti Fylling ble 50 år 6. juni
Marianne Elisabeth Hogstad ble 50 år 
10. juni
Bjørnar Stene ble 50 år 10. juni
Nina Ofstad ble 50 år 16. juni
Jan Magnus Phil blir 50 år 26. juni
Ann-Cathrin Larsen blir 50 år 18. juli
Heidi Kristin Ovesen blir 50 år 21. juli
Berit Øyen Støyva blir 50 år 26. juli
Anne Karin Fjellheim blir 50 år  
1. august
Edvard Rundhaug blir 50 år  
9. september
Geir Martin Larsen blir 50 år  
19. september
Tove Haugstad blir 50 år 23. september

70 år
Gerrit Marinus De Haas ble 70 år  
28. april
Erna Tomassen ble 70 år 22. mai
Annie Haugen ble 70 år 2. juni
Kjell Olav Hansen ble 70 år 4. juni
Viggo Elvenes ble 70 år 15. juni
Sissel Tofte ble 60 blir 70 år 29. juni
Asgeir Straume blir 70 år 1. juli
Nora Edwardsen Mosand blir 70 år  
25. juli
Petter Solhaug blir 70 år 30. juli
Kari Jacobsen blir 70 år 1. september
Jan Engebretsen blir 70 år 3. september
Ole Mosand blir 70 år 11. september

Ønsker du at DT ikke skal trykke 
ditt runde år i bladet? 

Gi beskjed til
jannicke.kvitvaer@
doveforbundet.no

75 år
Egil Haugen ble 75 år 16. mai
Børre Roås ble 75 år 29. mai
Bjørn Kihle Halvorsen ble 75 år 16. juni
Haldis Høiberg blir 75 år 23. juli
Reidar Blakstad blir 75 år 24. juli
Eitan Zuckerman blir 75 år 31. juli
Berit Lien Halvorsen blir 75 år  
12. august
Oddny Flemmen blir 75 år 28. august
Unni Arnesen blir 75 år 3. september
Toralf Ringsø blir 75 år 21. september

80 år
Halvor Langeland ble 80 år 14. mai
Henry Lillejord ble 80 år 18. mai
Oliv Berget ble 80 år 20. juni
Odd Mikkelsen blir 80 år 31. juli
Gerd Holtmoen blir 80 år 10. august
Edith Irma Elisabet Mølbach blir 80 år 
19. august
Kari Pedersen blir 80 år 26. august
Gerd Marie Bjørnsen blir 80 år 26. 
august
Aasta Vasstrand blir 80 år 19. september
Rolf Rotevatn blir 80 år 26. september

DIABETES KURS TYPE 1
Oslo Døveforening planlegger å ha 
kurs i Oslo til høsten for døve som har 
diabetikere type 1.
For mer informasjon om kurset.  
Ta gjerne kontakt med daglig leder 
Vidar R. Sæle post@odf.no.

85 år
Helene Hansen blir 85 år 11. Juli
Kari Tjønneland Samuelsen blir 85 år 
17. juli
Tore Evensen blir 85 år 11. august

90 år
Jakob Bokn ble 90 år 18. mai

Søker kontakt
Jeg er en 75-åring som ønsker kontakt 
med en dame mellom 65-73 år. Jeg vil ha 
selskap i form av å gå på tur, kjøre biltur 
og prate. Jeg blir glad dersom det er noen 
som ønsker kontakt med meg. Du får 
kontakt med meg gjennom å skrive til 
Døves Tidsskrift med merknad 07912.

Nora Edwardsen Mosand blir 70 år 25. juli.
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Det europeiske senteret for 
moderne språk (European 
Centre for Modern Langua-
ges, ECML) inviterte til en 
workshop om undervisning, 
læring og vurdering av tegn-
språk som fremmedspråk på 
B2-nivå etter CEFR. CEFR 
er en forkortelse av Com-
mon European Framework of 
Reference for Languages, som 
på norsk heter Det felles euro-
peiske rammeverket for språk. 
CEFR er et rammeverk som 
gir retningslinjer for kunnska-
per og ferdigheter som man 
må kunne ha for å utvikle 
seg i et eller flere europeiske 
språk. 
Charlotte Helene Agerup fra 
NTNU og Margareth Har-
tvedt fra Høgskolen i Oslo 
og Akershus representerte 
Norge på denne workshopen. 
Det var i alt 47 deltakere på 
workshopen hvorav halvpar-
ten var døve deltakere med 
tegnspråk som førstespråk. 

Vi fikk en innføring i CEFR, 
hvordan man kan undervise 
tegnspråklærerne som skal 
bruke CEFR aktivt i under-
visningen, hvordan vi kan 
bruke CEFR til å vurdere 
deltakernes tegnspråkferdig-
heter og hvordan hvert land 
kan utvikle og bruke «språk-
passet» (European Language 
Portfolio, forkortet ELP) som 
en del av den utviklingsfrem-
mende læringsautonomi hos 
deltakerne. 
Det er flere land i Europa 
som bruker CEFR aktivt i 

Workshop i «Promoting  
Excellence in Sign Language  

Instruction (PRO-SIGN II)» 

1. – 2. mars 2017 i Graz, Østerrike

Tekst: Charlotte Agerup og Margareth Hartvedt

tegnspråkopplæringen som for 
eksempel Tyskland, England, 
Frankrike og Sverige. Dette 
arbeidet har også startet på 
ulike steder i Norge, og slik 
som vi ser det har vi en jobb å 
gjøre; å samle de begynnende 
kunnskapene om CEFR for 
å utvikle en felles og sys-
tematisk forståelse for og 
utvikling av hvordan CEFR 
kan brukes i norsk tegnspråk-
opplæring av døve og hørende 
på ulike nivåer. Det er viktig 
at kunnskap om og erfaring 
med CEFR i Norge samles og 
samordnes slik at CEFR kan 
brukes som en nyttig ressurs 
for de som gir opplæring og 
de som mottar opplæring på 
norsk tegnspråk.  

Har du lyst til å vite mer om 
CEFR? Sjekk disse nettste-
dene;  
Det felles europeiske ramme-
verket for språk (UDIR):
https://www.udir.no/Upload/
Verktoy/5/UDIR_Ram-
meverk_sept_2011_web.
pdf?epslanguage=no

CEFR på tegnspråk: 
http://www.ecml.at/Por-
tals/1/mtp4/pro-sign/docu-
ments/Common-Reference-
Level-Descriptors-EN.pdf

CEFR-manual om tegnspråk 
på engelsk: 
http://www.ecml.at/
ECML-Programme/Pro-
gramme2012-2015/ProSign/
tabid/1752/Default.aspx

Det var 50 års jubileum for 
konfirmanter i Trondheim den 
siste helgen i mai.  Vi var 13 av 
18 konfirmanter som møttes i 
Trondheim, vi ble konfirmert 
28. mai 1967 i Døvekirken, og 
der var vi på besøk til gudstje-
neste 50 år senere, den 28. mai 
2017. Programmet for jubileet 
foregikk slik at vi samlet oss 
til felles middag fredag kveld 
i byen. Lørdag formiddag var 
vi på A.C.Møller skole, og der 
ble vi mottatt av rektor Kjetil 
Hestnes for en omvisning på 
skolen.  Han fortalte også en 
del om skolen, både hvordan 
den er nå og om fremtids-

50 års konfirmantjubileum

Konfirmasjonsbilde fra 1967, bak fra venstre: Jan Atle Fjelldalselv, John 
Helge Johansen, Svein R. Olsen, Vidar P. Hellan, Arne Olav Løvik, 
Vidar Simonsen, John Erik Uglem, Britt Annie Olsen, Mette Thoresen, 
Bente Marie Brevik, Gunnar Hansen, Aslaug Kristiansen, Bente Holberg, 
Torill Lorentzen, Anne-Marit Nøstvik, Mary Ann Johansen, døveprest 
Adolf Wetlesen, styrer Bertheussen, Karna Solberg, Oddvei Irene Haugen.

50 års konfirmasjonsjubileum 28. mai 2017, bak fra venstre: Jan Atle 
Fjelldalselv, John Helge Johansen, Gunnar Hansen, Paul Hellan, John 
Erik Uglem, Bente Marie Brevik, Aslaug Kristiansen, Bente Bjånesøy, 
Torill Lorentzen, Anne-Marit N. Karlsen, Karna Moldvær, Oddvei Irene 
Haugen, Vidar Simonsen.

planer. Tusen takk, Hestnes. 
Deretter besøkte vi Rødbygget 
til lørdagskafe og fikk en om-
visning på døvemuseet samme 
sted. Om kvelden feiret vi på 
Rødbygget, og vi hadde en 
flott feiring med god mat og 
drikke, samt visning av bilder 
fra skoletiden minnebøker og 
andre blad.  Vi pratet "Husker 
du" hele kvelden. Søndag ble 
vi mottatt av døveprest Per 
Walle i Døvekirken, vi som 
var 50 års jubilanter var en del 
av gudstjenesten, deretter var 
det kirkekaffe. Tusen takk, 
Walle. Vi hadde et aller tiders 
konfirmant treff!
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I mai er det hvert år tid for vårrengjøring i det 
offentlige Norge. Ulike datoer de første ukene 
i mai arrangerer det offentlige såkalte strand
ryddedager. Formålet er å rydde bort søppel 
og  skrot fra strand og parker slik at en kan nyte 
 naturen i sommerårstiden.

I Oslo er det en gruppe bestående av døve som 
de siste totre årene har møtt opp for å være 
med på den offisielle ryddeuka. De velger en dag 
ut fra den offisielle strandryddeuka i Oslo og 
 møter opp for å bidra, de siste to årene har denne 
 gruppen ryddet ved Bygdøy i Oslo.

Døves Tidsskrift var med dem ut på tur til Bygdøy den 8. mai. 
Katrine Gjermundrød er den som står i spissen for dette ar-
rangementet i år som i fjor. Til DT forteller hun at hun er med 
for tredje gang, den første gangen stod hun ikke i spissen for å 
samle en gruppe for døve, men hun syntes det var en bra tradi-
sjon at hun ville fortsette med dette. 

Søndagen 8. mai er det ikke så fint vær til å begynne med, men 
det norske uttrykket ”det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige 
klær” kjenner vi godt til. Været stoppet ikke gruppen fra å møte 
opp, fire personer møtte opp tidligere på dagen. Utpå dagen 
kom sola frem og flere personer møtte opp, totalt var det 11 
personer som med plastposer og hansker plukket opp søppel 
og skrot. Noen hadde hagehansker, andre hadde plasthansker. 

Utpå dagen ble det også tid for lunsj, og her fikk man sosial 
påfyll før gruppen fortsatte.

Noen personer har vært med før, andre er nykomlinger, med 
iver finner de masse rart. - Det er mye rart som folk kaster 
rundt i naturen... forteller en idet hun kaster en nesten full pose 
med søppel oppi en container. En annen nevner at de tidligere 
har funnet en ødelagt båtmotor, laptop og masse elektriske 
saker rundt steinene ved vannet.

Når solen smått begynner å steke tas jakkene av og man kan 
nyte sola. – D-vitamin rett i oss samtidig som vi hjelper og 
pleier naturen, det kan ikke bli bedre... Sier Caisanne Lund 
som i likhet med flere i gruppa er en av de mer miljøbevisste. 
Flere sier de vil rydde for å få bedre samvittighet da miljøet er 
en utsatt faktor i samfunnet og at mange ikke tar den på alvor. 
– Jeg håper flere blir med på dette i fremtiden, eller skaper egne 
grupper andre steder, forteller Caisanne Lund.

Katrine Gjermundrød forteller at det er strandrydde-dager 
flere steder i Norge, men at det er ulike datoer og uker fra sted 
til sted. Som oftest er disse ukene i slutten av april og begyn-
nelsen av mai. Det er ulike grupper som velger bestemte steder 
i kommunen hvor de vil rydde, gruppen med døve rydder som 
oftest på Bygdøy. Katrine oppfordrer andre døve til å arrangere 
liknende arrangementer i andre byer. I Oslo er alle velkomne 
til å delta neste år, vil du være med på strandryddedagen på 
Bygdøy i Oslo neste år kan du finne gruppen på Facebook. 
Gruppen/arrangementet på Facebook går under navnet: ”Deaf 
Rubbish Day”. 

En grønnere verden:

Strandryddedagen 
i Oslo

Jannicke B. Kvitvær
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Sverige og Danmark feirer tegnspråkets dag hvert år på de 
datoene språkene fikk anerkjennelse av regjeringene. I Sverige 
ble svensk tegnspråk anerkjent som et språk den 14 mai i 1981 
og våre nabovenner feirer dagen med å markere seg synlig i hele 
landet med ulike programmer. Noen døveforeninger går ut og 
gir lynkurs i tegnspråk med klesplagg i turkise farger, de deler 
ut tidsskrifter eller hefter, noen feirer dagen med fagdager og 
debatt, hvor de inviterer ulike forelesere og samtidig synlig-
gjør de og sprer kunnskap om døvesamfunnet og det svenske 
tegnspråket ut i storsamfunnet.

Å stå stand og dele ut håndalfabetet kan for oss i Norge minne 
oss om «døves dag» som noen av Norges døveforeninger pleier å 
markere den siste helgen i september. 

I Danmark ble det danske tegnspråket anerkjent 13. mai 2014, 
de har nå i tre år feiret dagen i samme stil som svenskene. De 

Nytt fra Norden
Jannicke B. Kvitvær

Tegnspråkdagen i andre skandinaviske land
synliggjør døvesamfunnet

Skifte av forbundsledere i 
både Danmark og Sverige
Lars Knudsen ny forbundsleder
I mai hadde Danske Døves Landsforbund (DDL) sitt lands-
møte, de har landsmøte hvert fjerde år og ett nytt styre ble valgt 
inn, og et forbundslederskifte i forbundet. Janne Boye Niemelä 
gikk av som forbundsleder i DDL etter åtte år i denne posten. 

Forbundsleder-posten i DDL er lønnet stilling, men de siste 
årene har Janne også jobbet som rådgiver i det danske språkrå-
det (en stilling vi har i det norske språkrådet også, som Sonja 
M. Holten innehar), hun har jobbet delt som forbundsleder og i 
det danske språkrådet, hun valgte å gå av for å fokusere på job-
ben hennes i språkrådet..

Lars Knudsen ble valgt inn som ny forbundsleder i DDL, 
sammen med ny styre skal han lede forbundet i de fire kom-
mende årene.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) hadde sitte landsmøte i 
juni, tiden fram mot det svenske landsmøtet var dramatisk da 
det var flere kandidater til forbundsleder-posten. 

Tidligere forbundsleder Hanna Sejiitz ble valgt inn i SDR i 
2013, hun var den første kvinnelige forbundslederen i Sverige. 
I 2016 fikk hun stillig som generalsekretær i SDR og avgikk 
som forbundsleder, Henrik Sundqvist som var nestleder overtok 

arrangerer konferanser hvor de inviterer folk til å lytte eller 
forelese, arrangementene er åpent for alle interesserte. Også i 
Danmark synliggjør de døvesamfunnet og det danske tegnsprå-
ket ut i det offentlige rom.

Visste du at den 27. juni 2008 ble norsk tegnspråk anerkjent 
som et språk? Dagen har aldri blitt markert i Norge ettersom 
Norges Døveforbund venter på at språkloven kommer på plass, 
hvor norsk tegnspråk skal være del av dette før Norge feirer en 
tegnspråkdag etter samme mønster som våre naboland.

Norges Døveforbund jobber for at norsk tegnspråk skal tas med 
i en kommende språklov, sammen med andre minoritetsspråk. 
Kanskje det vil bli lettere å komme frem politisk dersom tegn-
språkdagen og døvesamfunnet blir synliggjort i Norge? Mens 
du venter på hva som skjer i Norge kan du jo alltids reise ut i de 
skandinaviske landene for å delta i deres feiringer.

Hvert år feirer Danmark og Sverige tegnspråkets dag den 13. og 14. mai,
mens tegnspråkdagen i Norge passeres i stillhet...

lederposten. Henrik var lenge en av motkandidatene til valgko-
miteens forslag på ny forbundsleder, noen uker før landsmøtet 
kunngjorde Henrik at han hadde fått jobb som generalsekretær 
i Stockholms Døveforening og dermed trakk han seg ut fra 
valget. 

Valgkomiteens første forslag var Ola Lundström, to dager før 
landsmøtet dukket det opp enda en ny motkandidat (tredje 
motkandidaten) ved navn Åsa Henningsson, Ola valgte å 
trekke seg som valgkomiteens forslag og overlot Åsa til plassen 
som valgkomiteens forslag siden valgkomiteen hadde spurt Åsa 
tidligere, men da takket hun nei.

Åsa Henningsson vant valget og er nå ny forbundsleder i det 
svenske døveforbundet.
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Ære være kroppen! 
Tekst: Reidun Jahnsen, Rolf Piene Halvorsen - Foto: Gisle Bjørneby

Ny teaterfoaje, ny teatersal, ny 
oppsetting. En vårfrisk stemning preget 
hele Teater Manu, fra utsiden med ny 
trapp, nye farger i oppgangen, om-
bygget større foaje med en behagelig 
gråblå farge, bar og serveringsdisk, 
sprudlevann, blomster, bord og lys. 
De ansatte: smilende, spente og lett 
nervøse. Publikum: forventningsfulle, 
glade og med flere blomster. Mange 
gjensyn og mange klemmer. Noen nye 
ansikt, godt ivaretatt og presentert og 
inkludert i Teater Manus store teater-
familie.      

Velkomsthilsen, et glass til alle, og fra 
teatersalen: dunk, dunk, dunk… en 
hjerterytme som binder alle levende 
sammen. Dørene åpnes og som en 
sterk puls strømmet publikum fra det 
hjertelige forkammeret til selve hjerte-
kammeret - den nye og større teatersa-
len. Vi er i en kropp, vi er i oss selv og 
hverandre. 

Menneskenes væren i verden er gjen-
nom å være kropper. Dette får vi med 
all tydelighet demonstrert i forestil-
lingen om Jonas og kroppen på Teater 
Manu i Mira Zuckermann’s regi. Her 
er ulike deler av kroppen personifi-
sert gjennom levende skuespillere, en 
scene, tre skjermer, og oss publikum 
som den fjerde veggen, eller den åt-
tende skuespilleren. Stykket tar oss 
med inn i Jonas’ ytre liv en dag han får 
poliovaksine, får omgangssyke og blir 
påkjørt og brekker armen. Vi møter 
Jonas, mor, far, bestemor og bestefar 
og bestevennen Marie, som Jonas leker 
med, beundrer og ser opp til. 

Stykket tar oss så med inn i kroppen til 
Jonas, til dens indre liv i hjernen, hjer-
tet, tarmene og skjelettet. Vi blir kjent 
med følelsene, fornuften, blodcellene, 
immunforsvaret, tarmtottene, virus og 
bakterier. 

På en overbevisende måte blir skjer-
mene lerret for bilder og filmer som 

viser det ytre miljøet og kroppens 
indre. Skuespillerne kan komme ut av 
skjermene og like lett gå inn i dem, 
slik bakterier og virus kan bevege seg 
gjennom huden og i blodet, mens 
lymfocyttene roper alarm og prøver å 
ta knekken på dem. Det gir sanselige og 
overraskende teatereffekter, samtidig 
som det gjør synlig hvordan kroppen 
fungerer på innsiden.

Eventyrlige, fantasifulle, fargeglade 
kostymer med innebygget lys, lyder og 
finurligheter, hjelper publikum med å 
se at vi er inni Jonas’ kropp. Når vi er 
på utsiden, i hverdagslivet, kjenner vi 
igjen klær, baller og sparkesykler fra 
vårt eget liv.   

Mira Zuckermann sa etter premieren: 
«Forstillingen er et eventyr for barn og 
like meget et eventyr for voksne.» Ja, 
vi er enige. Her har folkeopplysning, 
visuell skjermkunst, språkkunst, dan-
sekunst smeltet sammen til en høyere 
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enhet, slik at vi sanser mer, opplever 
mer og forstår mer.  

Forestillingen knar skuespiller og publi-
kum sammen til en enhet. Vår identitet 
og selvforståelse som små mirakler, 
styrkes. Kroppene våre er like, fasci-
nasjonen over Jonas er en fascinasjon 
over oss selv og hverandre.  

På scenen så vi nye og kjente skuespil-
lere i en god balanse mellom nyskaping 
og tradisjon. Alle skuespillerne hadde 
flere roller og vekslet sømløst mellom 
de ulike kroppsdelene de skulle repre-
sentere i et suverent ensemblespill. 
Timingen med Trond-Viggo Torgersens 
stemme var tilnærmet perfekt, og fryk-
ten for en «pedagogisk lærerstemme» 
var fullstendig ubegrunnet. Daniel 
Durant hadde et guttunge-kroppsspråk 
vi trodde på uten at han ble påtatt 
barnslig, og Amygdala, som gjennom 
Ipek Mehlum fremviste et bredt og 
særdeles troverdig følelsesregister, 
utfylte uttrykket til Jonas når han var 
redd, stresset, spent og glad. 

Scenespråket i Jonas og kroppen er 
selvfølgelig norsk tegnspråk. Trond 
Viggo forteller på norsk så hørende 
også kan få med seg noe av det skue-
spillerne sier. For også denne gangen 
er tegnspråkuttrykket mer nyansert, 
rikere, mer underfundig og mer poetisk 
enn det den norske fortellingen er. 
Tegnspråket er lett å forstå også for 
dem som har lært norsk tegnspråk 
som voksen. Det starter tydelig, og 
enkelt, litt slik barn snakker. Etter hvert 
blir tegnspråket en del av den totale 
sceniske bevegelsen, slik at språket og 
bevegelsene på scenen blir en poetisk 
dans. Tegnspråket er fullt av små hint 
og det som heter undertekst. Under-
tekst er det som ikke sies direkte, men 
som bare antydes. Med små bevegelser 
i blikk, hode, kropp og hender, med 
bruk av visualiseringer vi ikke kan gjøre 
på norsk, kommuniserer skuespillerne 
med hverandre og publikum. Et ek-
sempel er når Jonas forteller at han er 
flink til å klatre til toppen av høye trær. 
På tegnspråk forteller Jonas også at 
han liker å sitte der oppe og nyte den 
fantastiske utsikten, samtidig som han 
der oppe fra kan se ned på Marie. Der 
fikk alle tegnspråkkyndige med seg noe 
Trond Viggo ikke sa. Men det våkne 
øyet kan fange det. Slike visualiseringer 
uttrykker en menneskelig erfaring alle 
har og kan kjenne seg igjen. Ved denne 
utbroderingen av teksten får Jonas 
sagt at han av og til er større og tøffere 

enn Mari som han liker veldig godt, 
men ikke er like stor som. Med Daniel 
Durant fra USA og Thomas Johannesen 
fra Trondheim, fikk tegnspråket nye 
valører som passet godt til karakteren 
de fremstilte.

Et annet eksempel på undertekst og 
metakommunikasjon med publikum, 
var da skuespillerne snakket om seg 
selv og sin egen kropp, og samtid 
snakket om Jonas. Sølvi Zuckermann, 
teaterets medarbeider med et sær-
skilt ansvar for språk, fortolkning og 
oversettelse, sier at dette var noe 
skuespillerne hadde arbeidet mye med 
«..for alle er jo deler av Jonas og er til 
sammen hele Jonas». Det er lett for 
voksne å tenke at barn ikke oppfatter 
slike språklige underfundigheter, derfor 
spurte vi to unge gutter vi traff like et-
ter forestillingen. Teodor fra Trondheim 
fortalte han hadde lært mye nytt. «Jeg 
visste ikke at kroppen var så mye, jeg, 
så alt var nytt for meg.» Isaac fra Oslo 
syntes at samspillet mellom Amygdala 
og Cortex var morsom. «Amygdala er 
jo Jonas på en måte, og det var mor-
somt». Barn og unge fatter ofte raskere 
enn voksne. 

Som hørende uten tegnspråkkompe-
tanse og dermed som språklig mino-
ritet å regne i denne sammenhengen, 
var den norske teksten avgjørende 
for utbyttet av forestillingen, selv om 
mange ikoniske tegn og kroppsspråket 
for øvrig gjorde det visuelle uttryk-
ket sterkt og meningsbærende. Vi vet 
jo ikke hvilke nyanser vi gikk glipp av, 
og kunne til gjengjeld glede oss over 
Trond-Viggos nyanserte og sensitive 
forteller- og kommentatorstemme, full 
av varme og humor.

Det kan merkes på oppsetningen ved 
Teater Manu om regissøren er døv eller 
hørende. Forskjellen er av kulturell art. 
Døve instruktører integrer døv kultur 
på en annen måte en hørende har 
fotutsetninger for å gjøre. Den danske, 
døve psykologen Lone Gerhardt, som 
nå bor i Norge, sier det slik: «Det har 
med hvordan vi døve bruker blikket 
vårt, beveger hodene og kroppene 
våre. Alt gjøres for visuelt å inklu-
dere alle i felleskapet.» Dette visuelle 
inkluderende prinsippet er gjennom-
ført mellom skuespillerne samt scene 
og publikum. Dette gir forstillingen en 
egen visuelle og dermed tegnspråklige 
og døvekulturelle rytme og kraft. Slike 
forstillinger vil vi se mer av på Teater 
Manu!  Jonas og kroppen kunne godt 
vært lenger, eller får vi en del to? 
En god anmeldelse bør også trekke 
frem mulige forbedringspunkt. Scenen 
med besteforeldrene til Jonas og deres 
gjensidige kjærlighet, kjenner vi oss 
ikke helt igjen i. Vi som er bestefor-
eldre og oldeforeldre fomler ikke slik 
med det vakreste vi vet, liker vi selv å 
tro. Her kunne teksten og samspillet 
vært strammet opp, eller er det vi som 
må stramme oss opp? 
I alle kulturer har teateret vært et viktig 
sted for språk og identitet. På 1800-tal-
let ble norsk språk til blant annet ved 
Ibsens tekster og oppsetninger på Det 
norske teater. Denne rollen har Teater 
Manu i dagens tegnspråk-Norge. Teater 
Manu befester seg som en livskraftig 
arena for visuell kultur. Her kan alle, 
døve som hørende, utvide og styrke sin 
identitet som seende, sansende men-
neskekropper. Vi gratulerer med det 
nye teateret og den nye oppsettingen. 
Vi gleder oss alt til neste forestilling.
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Kaptein Sabeltann og Den Forheksede 
Øya vender tilbake! 
 

13. og 18.juli 2017 kl.23.00 blir showet 
TEGNSPRÅKTOLKET i Kristiansand 
Dyrepark 
 

•  book billetter ved å sende mail til post@dyreparken.no. Mailen skal inneholde: 
o Dato 
o Antall personer 
o Telefonnummer 
o Kopi av ledsagerbevis 

• Gjesteservice tar kontakt med gjest, bekrefter bestillingen og tar betalt. 
• Gjesteservice sender billetter og referansenummer på mail. 
• Billettene kan bookes helt frem til forestillingsstart, eller til den aktuelle forestillingen 

er utsolgt. 
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Spelet om Heilag 
Olav på Stiklestad 
29. juli 2017  

«Spelet om Heilag Olav» er 
en dramatisering av det som 
skjedde på gården Sul 
dagene før slaget på 
Stiklestad i året 1030. 
Stykket er skrevet av Olav 

Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken. 

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har mer enn 800 000 
personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, Nordens største og eldste 
friluftsteater. Det har vært spel på Stiklestad siden 1954.  

I år blir Spelet både tegnspråktolket og skrivetolket 29. juli  
kl. 19.00. Det er reservert billetter på felt B, på rad 6-7. For å 
bestille billetter, ta kontakt på e-post: marit.sagen@snk.no, 
mobil:900 74 054, eller tlf.: 74 04 42 00. 

Oppgi at en vil ha plass for å se tolk. For mer informasjon om 
forestillingen, se www.stiklestad.no 

Vennlig hilsen 
Norges Døveforbund        

I samarbeid med Tolketjenesten i Nord-Trøndelag 
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Drammen Døveforening feirer i år 85 år og det første 
styret besto av 4 kvinner ut fra 5 medlemmer i styret. Sty-
ret jobbet sammen i fire år før det ble et styreskifte. Foren-
ingsleder, som den gang da het formann, var Else Hansen 
og nestformann var Årnhild Klemmetsen, sekretær var 
Mildred Eriksen og styremedlem var Doris Hagen. Den 
eneste mannen i styret var kassøren Sverre Klemmetsen.

«....De første år gikk med til å bygge opp foreningen på 
et godt og solid grunn¬lag. Det ble derfor mest arbeidet 
på den indre front. Kjennskapet til organisasjonsarbeidet 
var lite, så vanskelighetene ble ofte mange og store. Ofte 
truet det hele med å gå i stå, og årene 1932-33 var vel 
de vanskeligste i foreningens historie, men styret arbeidet 
utrettelig og til slutt overvant de barnesykdom¬mene og ar-
beidet i foreningen gikk lettere. Særlig utrettet formannen, 
frk. El¬se Hansen et stort arbeid i de vanskelige år. Aldri 
ga hun opp! Sikkert og på en forstandig måte ledet hun 
foreningen gjennom de vanskelige år, og da hun gikk av i 
1935, etter å ha fungert som formann i 4 år, sto foreningen 
på fast grunn.

Man hadde i den første tid ikke noe fast møtelokale, så 
møtene ble holdt hjemme hos medlemmene i tur og orden. 
Vi vil fra den tiden i takknemlighet minnes en av de døves 
beste venner, fru Engerud. Hun stilte ofte i den vanskelige 
tid sitt hjem til disposisjon for Døves forening til møter og 
sammenkom¬ster. Hun følte en rørende omsorg for de døve 

og har med levende interesse fulgt arbeidet i foreningen 
gjennom alle år.
Foreningens første møtelokale var på Strømsø, Kaffistova, 
hvor man holdt til inntil 1934, da man flyttet til større 
lokale i Folkets Hus, som senere har vært foreningens faste 
tilholdssted.

Den 20. februar feiret foreningen sitt 5-års jubileum. Jubi-
leet ble feiret med en fest i Drammens Handelsstands foren-
ing, og der var 70 gjester tilstede. Festtaler var stud. theol. 
Conrad B. Svendsen. Han uttalte at foreningen på tross av 
at den var ung av år allerede hadde festet oppmerksomhe-
ten på seg og var en av de beste døveforeninger i landet....»

Utdrag fra Drammen Døveforenings 85-års jubileumshefte

I 1934 ble det et styreskifte, og da var flertallet menn og 
foreningen fortsatte arbeidet:

«....Samme året fikk foreningen flere nye medlemmer 
slik at medlemstallet nå var oppe i 25.

Arbeidet i foreningen gikk jevnt og godt. Foreningen 
skiftet dette året styre og Sverre Klemmetsen overtok 
ledelsen. De øvrige i styret var: Viseformann, Olaf Has-
sel. Sekretær, Finn Johansen. Kasserer, Doris Hagen. 
Styremedlem, Ragnar Fauske.

Drammen Døveforenings
85-års jubileum

Gjester og deltakere ved 85-års jubileumsmiddag i Drammen Døvefore-
ning i 2017.

I Norge er mange døveforeninger, gamle foreninger med mange historier. Bakgrun-
nene til opprettelsen av de norske foreningene har mange fellestrekk, for eksempel 
ble noen døveforeningene opprettet av menigheter og prester, andre foreninger ble 
opprettet etter at det kom frem behov for møteplasser for døve etter endt skole-
gang. Men det er sjeldent vi får høre om døveforeninger som har kvinner som står 
i spissen, eller at flertallet var kvinner i foreningens første styre.
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Året 1937 skiftet foreningen atter styre og Finn Johan-
sen ble valgt til for¬mann. De øvrige medlemmer av 
styret: Viseformann, Alfred Johansen. Kas¬serer, Sverre 
Klemmetsen, Sekretær, Sverre Johansen. Styremed-
lem, Gunnar Jakobsen. Foreningen hadde nå øket sitt 
medlemstall til 31 medlemmer. Dags¬ pressen var for 
første gang blitt oppmerksom på Døvesaken og hadde 
en helsides artikkel om foreningen og et intervju med 
formannen.

Den 16. juli samme år kjøpte foreningen en tomt på 2 
mål til feriehjem for en pris av 1.100,—kroner. Kjøpet 
ble formidlet av foreningens formann og Feriehjems-
komiteens formann, Sverre Klemmetsen. Tomten har 
sin beliggen¬het på Gjerdal i Røyken og bærer navnet 
«Skogheim».

Årene 1939-40 var på grunn av krigen stille år. Arbei-
det i foreningen i den¬ne tid ble innskrenket til noen 
enslige sammenkomster. Styret for 1939 var da: Gunnar 
Jakobsen, formann. Doris Hagen, viseformann. Arnhild 
Klemmet¬sen, sekretær. Olaf Hassel, kasserer. Reidar 
Jensen, styremedlem....»

Utdrag fra Drammen Døveforenings 85-års jubileumshefte.

«...1957
25 års jubileumsår og alt står i jubileets tegn. Interessen for 
forenings¬arbeidet er fortsatt stor og medlemstallet øker. 
Samholdet er det beste og man går inn for å løse de nye 
problemer som melder seg. Jubilanten har ca. 40 medlem-
mer, og formann i jubileumsåret er Rolf Hansen. 25 års 
jubileet ble feiret med stor festivitas den 20. februar 1957. 
Drammens ordfører Karl Gundersen var foreningens gjest 
sammen med presten for Nor¬ges Døve Conrad Bonnevie 
Svendsen som holdt festtalen, så hadde vi gleden av å få 
besøk av formannen i Norske Døves Landsforbund, Nils 
Gjerstad. Der ble holdt gode taler, hvor formannen i foren-
ingen Rolf Hansen gav en fyldig beretning om Drammens-
foreningens virke gjennom 25 år. Der ble utgitt et festskrift 
med Finn Johansen som redaktør og som også forfattet og 
leste en prolog i anledning jubileet. Der var kommet repre-
sentanter fra mange døvefo¬reninger, og en fullsatt Børsens 
festsal dannet en vakker ramme om et vellyk-ket jubileum.

Styret i jubileumsåret besto av: Rolf Hansen, formann, 
nestformann Gun¬nar Jakobsen, sekretær Finn Johansen, 
kasserer Ragnar Woll, styremedlem Sverre Klemmetsen....»

Utdrag fra Drammen Døveforenings 85-års jubileumshefte.

I 1977 kjøpte foreningen hus i Drammen sentrum, 
Treschowsgatet 9, den ble solgt i 1987 da foreningen 
kjøpte seksjon i en ny oppført bygning i Rådhusgate 1, 
men disse lokalene var betydelig yngre enn foreningens 
feriehjem som Drammen Døveforening har hatt siden 
1937, tomten er på 2 mål og eiendommens navn ble 
”Skogheim”, som fortsatt finnes eid av Drammen Døvefo-
rening i dag.

«...Innvielsesfesten
Drammen og Omegns Døveforening innvidde søndag 3. 
august sitt nye feriehjem «Skogheim». Innvielsesfestlighe-
tene ble begunstiget med et strålende vær, og med flagget til 

topps ønsket feriehjemmet de 65 innbudte gjester velkom-
men. Alle de tilstedeværende var fylt av beundring over det 
vakre feriehjemmet som døveforeningens medlemmer hadde 
reist. Middagen besto av fi¬skepudding med rekesaus og is 
til dessert. Mange medlemmer har hatt ansvaret for ferie-
hjemmet gjennom tidene og man har skiftet på vaktholdet 
der ute, og medlemmene har gjort sitt beste for å holde 
dette vakre feriestedet så pent som mulig. Eiendommen er 
nå på ca. 6 mål og består av en 2 etasjes hovedbygning, 3 
familiehus med til sammen 34 sengeplasser. En stor plen til 
ballspill samt parkeringsplass. Dessuten er det et stort red-
skaps hus og et friluftskjøkken. Et fint anlegg som Dram-
men Døveforening kan være glad for å ha i sitt eie.»

Utdrag fra Drammen Døveforenings 85-års jubileumshefte.

Er du nysgjerrig på mer historie fra døveforeningene? Ta 
kontakt med døveforeninger og spør etter jubileumsbøker 
og jubileumshefter for å få med deg litt historie om det 
norske organisasjonsarbeidet på lokalt nivå.

Motorbåten «Syvern» (7 eiere) var en populær båt som ble brukt til fiske-
turer og transport av materialer og medlemmer til feriehjemmet de tidlige 
årene av Skogheim.

*
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Har du meninger om noe? Vil du dele dine synspunkter? Ønsker du å ta opp et tema eller vil du gi ros? Send inn ditt syn på 
saken til jannicke.kvitvaer@doveforbundet.no. Innsendte tekster skal være på maks 750 ord. DT forbeholder seg retten til  

å forkorte innlegg, vi trykker ikke tekst som blir sendt til DT anonymt, men du kan være anonym i selve bladet.

Syn på 
saken

Melding fra styret i Akershus Døveforening

Det gjelder innlegget i Døves Tidsskrift nr. 8/2016, skrevet 
av Norges Døveforbund om Akershus Døveforening. Norges 
Døveforbund skrev: «Forbundsstyret er bekymret for Akershus 
Døveforening sitt standpunkt om ikke å ha samme epostadresse 
som resten av lokallagene i forbundet.  De sender et signal om 
at Akershus ikke er del av fellesskapet NDF. Forbundsstyret 
oppfordrer derfor Akershus Døveforening til å benytte samme 
epostadresse som resten av organisasjonen, akershus@dovefor-
bundet.no»
Akershus Døveforening hadde på bakgrunn av det ovennevnte 
bedt om møte med Norges Døveforbund, og møtet ble holdt 
den 8. mai 2017.  Tilstede var 4 representanter fra Akershus 
Døveforening og 2 representanter fra Norges Døveforbund.  
Formålet med møtet var for å gjøre det klart om følgende:

- Det var Akershus Døveforening sitt valg til å beholde 
samme epostadresse som før, av praktiske grunner.

- At Akershus Døveforening holdt sitt standpunkt om å 
beholde samme epostadresse som før, betyr overhodet ikke 
at ADF er utenfor fellesskapet.

Representantene fra Norges Døveforbund hadde på møtet 
forståelse for Akershus Døveforenings meninger om innlegget.  
Generalsekretær opplyste også at det med felles epostadresse til 
alle lokallagene er gratis tilbud.

Det er dermed fullstendig feil i innlegget der forbundsstyret 
sier at det er et signal at Akershus Døveforening ikke er del av 
fellesskapet.

hotellet. Straks vi var innkvartert der, stilte de samme «sjåfø-
rene» opp og kjørte oss til feriehjemmet «Skogheim», hvor det 
var fint dekket på bordene ute. Det ble masse folk. Drammens-
lederen Anne Folland ønsket velkommen, og så ble vi bevertet 
med nydelig lapskaus, så mye vi orket, deretter kaffe og kaker. 
Innimellom var det taler. Vi fikk orientering om feriehjemmets 
historie ved tidligere NDF-leder Rolf Hansen, og så var det 
flere som hadde pussige historier å fortelle, så humøret var på 
topp. Plutselig var det blitt tid til å dra «hjem», og igjen ble vi 
kjørt til døren, hotellet.
Etter en god natts søvn og kjempe-frokost på hotellet, sjekket vi 
ut, og så spaserte vi til døveforeningen, en perfekt spasertur for 
pensjonister, og det var helt greit at vi fikk noen tynne regn-
dråper på veien. – I døveforeningens lokale ble det sprengfullt, 
for det kom noen både fra Vestfold, Oslo og Lørenskog. Det 
ble både taler, diskusjoner og en kunnskapstevling (som til 
slutt endte med at ingen vant, så det ble ingen tapere). Det 
mest spennende var at det kom sterke ønsker om faste «senior-
landsmøter», en blanding av åpne samlinger av seniorer fra hele 
landet, med allsidig program som en slags «eldre døves kul-
turdager» hvert år eller hvert annet år. Dette håper vi at NDFs 
seniorutvalg vil gå inn for.
Til slutt ble vi fulgt eller kjørt til jernbanestasjonen igjen, etter 
en fantastisk innsats av hjelpsomme, hyggelige drammensere. 
Og alle kom hjem igjen i god behold, fornøyde med hele turen.  

Bergens-seniorer på tur til Drammen! 
Thorbjørn Johan Sander

Etter Drammen-seniorenes tur til Bergen i fjor, var det i år 
bergensernes tur til gjenvisitt i Drammen. Etter godt forarbeid 
av Drammens Anne Folland og Bergens Ingunn S. Herland, 
var det 22 fra Bergen som satte seg på toget mandag morgen 
29. mai til turen østover. Å reise med toget er behagelig, og vi 
kunne se hvordan temperaturen steg etter hvert som vi nærmet 
oss. Vi kom til Drammen i strålende sommervær, og der var 
det fullt av døve som tok i mot oss på stasjonen og kjørte oss til 



293/2017 Døves Tidsskrift

 

 

ANNA & ALBERT blir TEGNSPRÅKTOLKET 
13.sept. 2017 kl.19.00 
Spilles i Nydalen, Riksteateret 
Sjekk linken for mer informasjon: http://www.riksteatret.no/repertoar/albert-og-anna/ 

 «Glo på tv. Gå på kino. Hør på Spotify. Sjå ein musikkvideo. Korleis ser kjærleiken ut? Kjærleiken sjølv, 
korleis ser han ut, eigentlig? Jo, våre bilde av kjærleiken er av ulovlig kjærleik, av uvanlig kjærleik, av 
overveldande kjærleik, av den store kjærleiken, av kjærleik som er høgoktan og høgkjemisk.» 

 

Det er reservert 30 plasser på rad 2-5 venstre side (sett mot scenen). 
Best.frist 23.aug.2017. 
 
Reservasjon av billetter gjøres til mail: billett@riksteatret.no  
Merk i mailen: ‘skal sitte på det reserverte området ved tegnspråktolkene’ 
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NDFs ledermøte 2017
Som i tidligere år skal det 
være ledermøte på Park 
Inn Hotel Gardermoen. 
(samme sted som ekstra-
ordinært landsmøte og 
landsråd).
 
Ledermøtet er en ufor-
mell møteplass for ledere 
i lokallagene og ledelsen 
i forbundet sentralt, der 
hovedhensikten er å ha 
en god informasjonsflyt 
mellom lokallagene og 
forbundet sentralt.
 
Foreningsledere i døve-
foreningene bes om å 
sette av 22. september til 
dette møtet. Møtet starter 
kl.10.00 og avsluttes kl. 
16.30. E-post om dette er 
sendt ut til foreningene.

Den norske troppen til Deaflympics 2017
Tekst: Jannicke Kvitvær - Foto: arkivbilder

Årets Deaflympics blir arrangert i Samsun i Tyrka  18.30. juli, den norske troppen ble offentliggjort ved NDI
i juni. 7 utøvere skal representere det norske flagget i grenene golf, sykling, friidrett, bordtennis og bowling:

Den norske troppen til deaflympics i Samsun 18.-30. juli 2017.

Andrea Hovstein Hjelle
gjerde, Golf. Golf foregår i 
perioden 20-26 juli. 

(Foto: Hauger Golfklubb)

Jan Roger Andersen, bordten-
nis, i single, mixed og double i 
perioden 23.-27. juli.

(Foto: Ghassan Chaer)

Ine Lorentzen i bowling i sin-
gle, double og masters 21. Juli, 
23. og 29. juli.

(Foto: arkivbilde)

Trude Raad, slegge i friidrett 
den 23. juli.

(Foto: arkivbilde)

Dag Hafstad i bowling i single, 
double og masters 20. 22. og 
29. juli.

Robert Macha, Time trial i 
sykling, den 21. juli. 

(Foto: arkivbilde)

(Foto: arkivbilde)

Rolf Johan Boysen i bowling i 
single, double og masters 20. 
22. og 29. juli.

(Foto: arkivbilde)
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Sport

Bak fra venstre: Maarten Vreugdenhil, Rune Anda, Trym Mo-Gregersen, Knut Einar Haave, Eirik R. Stangeland, Knut Arne Einan, Mariusz  Gajewski, 
Jon Olafsson, Alireza Emami Nejad, Stig K. Martinsen (tallet 1, han var turneringsleder lørdag). Foran fra venstre: Torbjørn Reidar Johansen, Marius 
Wang Kalvenes Anda og Kurt Aanestad. Legg merke til at deltakerne holder en sjakk brikke :-) - Foto: Tolken Stine Hegrenes.

Sjakken er tilbake

Maarten (nr. 2), Torbjørn (nr. 1)og Knut Arne 
(nr. 3), de sto i en klasse for seg.

Seriefinale i det 11.og sistge runde søndag: Maarten mot Torbjørn.

For første gang på kanskje 30 år var det duket for sjakk turnering 
for døve, i Bergen Døvesenter 19.-21. mai 2017. Med bistand av 
Bergens Schakklub ble det en artig helg. Publikum var også der 
og fulgte med. Den som kanskje imponerte mest var Kurt Aane-
stad fra Stavanger. 90-åringen vant 7 av 12 runder, og havnet på 
5. plass, slått av Marius Anda i siste runde. Marius ble nr. 4, og 
dermed den beste av bergensere. Vi koste oss den helgen!

Kurt Aanestad var til stede da Bergen Døves Sjakklubb ble stif-
tet 25. januar 1946, og da var han elev ved Bergen off. yrkesskole 
for døve gutter! Den yngste spilleren i Bergen i mai 2017 var 
Trym Mo-Gregersen, 16 år! Vi håper han ble inspirert og vil 
fortsette i årene framover.

Lørdag fikk vi besøk av Peter Berényl fra Sverige. Han er leder i 
komite for vedtekter/regler i Internasjonal Chess Committee of 
the Deaf (ICCD) – det internasjonale sjakkforbundet for døve. 
Han orienterte om kommende Europamesterskap i sjakk for 
døve i Lund, Sverige 7.-12. juli 2017.

Tor. S. Fiksen er den nye lederen i Bergen Døves Idrettsklubb. 
Han sto for premieutdelingen søndag. Maarten Vreugdenhil 
avsluttet med å si at han skulle høre med Trondheim Døvefore-
ning om de kunne påta seg sjakk-arrangementet neste år.

Tekst og foto: Rune Anda
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Både Jonas og kroppen og Bernardas hus kan sees til 50. års jubileumet til Døves Kulturdager i Bergen 
24.–27. august 2017. Vi sees? Se program inne i bladet. Påmelding på www.dk2017.no

God sommer fra Teater Manu! Til høsten kan du få med deg dette:

BERNARDAS
HUS

FRITT EFTER  FEDERICO GARCÍA LORCA

TYST TEATER

Spilles på kulturfestivalen Clin d’Oeil i Reims i sommer.

Premiere under kulturfestivalen Clin d’Oeil i Reims 7. juli. Sverigeturné høsten 2017. Spilles også i Helsinki 
og i Oslo 22. og 23. august. Kjøp billetter og les mer om forestillingen på: www.teatermanu.no
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