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Anthony Quinn i hovedrollen som den døve og vanskapte ringeren Quasimodo i siste
filmatisering av Victor Hugos berømte roman «Ringeren i Notre Dame»
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Foreldre-aksjon
•
I emning

Når vi i dag viser til avdelingssjef Erling Kjellids appell til døve og tung
hørte barns foreldre - om å slutte opp om en aksjon for å få fort&ang
i arbeidet for bedre undervisningsforhold - vil vi samtidig få gi uttrykk
for vårt ønske om at foreldrene vil gi tiltaket bred oppslutning. Vi hilser
med stor glede dette initiativ fra foreldrehold. Hittil har vi nemlig hatt
inntrykk av at de voksne døve har stått temmelig alene i kampen, mens
de som naturlig skulle være våre forbundsfeller i det hele tatt knapt har
gitt offentlig uttrykk for det klanderverdige i at myndighetene i en vel
ferdsstat som Norge bare kjører på stumpene i en sektor hvor velferds
staten nettopp skulle utmerke seg ved kraftig ekspansjon.

Vi for vål' del, som har fulgt utviklingen (eller den manglende sådanne)
gjennom en årrekke, har forlengst sluttet å tro at man oppnår noe med
moderate henstillinger, tålmodighet og ved å slå seg til ro med at løftene
fra de ansvarlige en gang skal bli innfridd. Ihvertfall på dette området.
Det er tross alt gått såpass lang tid som 140 år siden det ble bygd en
døveskole her i landet.

Det er å håpe at foreldreaksjonen vil få bred oppslutning, og at den vil
bringe resultater. Ikke minst håper vi at aksjonen vil føre til at foreldrene
vil engasjere seg i debatten på en ganske annen måte enn tidligere - at
de meninger som gjør seg gjeldende rundt omkring kommer fram i of
fentlighetens lys. Det er en selvfølge at Tegn og Tale vil stille spalte
plass til disposisjon. Vi vil strekke oss meget langt for effektivt å stimu
lere og oppmuntre alle positive tiltak av denne art, og vi oppfordrer
med dette foreldre og pedagoger til å gi sitt besyv med.

Red.

\.._---------------' - • - •
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:', .Foreldre-aksjon
fbI" bedre underviSnhl'gsforhotd
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Norge er et økonomisk velstillet
land, og det er sosialt sett en vel
ferdsstat. Dette er en påstand som vi
fra høyeste hold har fått presisert
så ofte at mange faktisk er begynt
å godta definisjonen som en realitet.
Stortinget har nå også instituert et
kulturfond på 10 mill. kroner for der
med håndgripelig å slå fast at vi
også er en kulturnasjon.

I tillegg hertil har vår sosialmi
nister ved flere anledninger, senest i
Trondheim for noen uker siden, offi
sielt uttalt at Staten er forpliktet til
å sørge for at de handikappede, in
nenfor sin limit, selvsagt må gies
de samme utviklingsmuligheter og
av samme standard som landets
øvrige borgere.

Stemmer dette med praksis i Norge
i dag?

Alle som har kjennskap til for
holdene innenfor døvesektoren, vil
uten betenkning og med full dekning
svare et ubetinget NEI. Jeg tror

.også at de kan styre sin begeistring
for kulturfondet, ut fra det uimot
sigelige argument at Statens for
pliktelse til å sørge for at norske
døve barn lærer å lese og skrive,
under anstendige skoleforhold, må
være prioritert foran et «kulturfond».

Det neste spørsmål man vil stille
seg er: Hvordan kan slikt skje i en
velferdsstat?

A gi et konkret svar herpå, er vel
temmelig umulig,men det kan være
av betydning for saken å forsøke
å analysere seg fram til hvem som
på nåværende tidspunkt er direkte
skyld i at utbyggingen av døvesko
lene står i stampe.

Har det fra Statens side vært pen
ger det har stått på?

Jeg tror neppe at noen ansvarlig
stortingsrepresentant som fikk en
helt nøktern rapport om våre døve
skoler, og helst også ved selvsyn
fikk anledning til å konstatere hvor
tilbakeliggende disse er, ville stemme
imot de relativt beskjedne bevilg
ninger som skulle til for å rette på
dette bedrøvelige misforhold. Altså
må flaskehalsen befinne seg på et
annet trinn i statsforvaltningen, og
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dette trinn må da nødvendigvis bli
de to departementer som har ansva
ret for skolene og for de sosiale for
hold. I første rekke Kirke- og under
visningsdepartementet, men også
delvis Sosialdepartementet. Har dis
se departementers ledere fulgt opp
saken og sørget for at våre folke
valgte er blitt holdt ajour og også
i tide fremmet de nødvendige forslag
til fornyelse av disse eldgamle skoler,
i takt med den øvrige utvikling?
Jeg tror ikke at jeg gjør noen urett
når jeg uten reservasjon svarer et
ubetinget NEI på dette spørsmål.

I skrivende øyeblikk er stillingen
at Stortingets skolekomite forlengst
har gitt grønt lys for bygging av ny
yrkesskole for piker og gutter og.
allerede høsten 1963 henstillet til
Kirke- og undervisningsdepartemen
tet om «at planleggingsarbeidet kjem
i gong, slik at nytt bygg kan reisast
så snart råd er». Samtidig uttalte
komiteen at den hadde fått melding
om at departementet hadde løst
tomtespørsmålet. Imidlertid er det

FORELDRE-AKSJONEN

Norske Døves Landsforbund
støtter enhver aksjon som tar
sikte på å utvirke bedre forhold
for de døve der hvor det er på
krevd.

En aksjon med henstilling til
det offentlige om å gi døve barn
og døv ungdom tilfredsstillende
skoleforhold, er høyst påkrevd,
og - det haster.

J eg vil derfor på det sterkeste
oppfordre alle foreldre som har
døve barn til å slutte opp om
den foreldre-aksjon som herr Er
ling Kjellid bebuder.

For
Norske Døves Landsforbund

E.Ohna,
formann

"- --,--.J

ennå ikke skaffet tomt, og planene
foreligger heller ikke ferdig utarbei
det. Dette konstaterte jeg selv ved
personlig konferanse med statsråd
Helge Sivertsen 13. november 1964,
'og ved henvendelse til rektor Eng
ved yrkesskolen i Bergen i dag, er
farer jeg at tomt fremdeles ikke er
anskaffet. Og planene er heller ikke
ferdige.

Da jo bygging av ny yrkesskole,
i likhet med ny barneskole på Vest
landet, uten overdrivelse er en livs
betingelse for vår døve ungdom, må
det kunne karakteriseres som en
grov forsømmelse fra departementets
side at disse skoler ikke forlengst
er et faktum. Når man derfor i dag
sitter med den følelse at departe
mentet ikke gjør noe forsøk på å
forsere arbeidet med disse skoler,
må man uvilkårlig spørre seg selv:
Er det evnen og/eller viljen som ikke
er tilstede?

Fra skolens folk har det vært
gjort mange og kraftige henvendel
ser om utbygging av døveskolene,
men personlig tror jeg at det vil ha
sin betydning atjoreldrene også kom
mer sterkere inn i bildet. En foreldre
aksjon med en kraftig henstilling til
våre statsmyndigheter, vil uten tvil
være av stor betydning. Jeg vil
derfor be alle foreldre som har skole
pliktige eller før-skolepliktige barn
og som vil være med på en slik hen
vendelse, om å sende sitt navn og
sin adresse til meg, slik at jeg kan
få en oversikt over om en slik aksjon
har mange bak seg.

Bergen, 5. mars 1965
Erling Kjellid

(Adr. Paradishøgda 5,
Paradis pr. Bergen)

Når du finner en gnist av det
gode i et hjerte, så fall på kne og
blås til det flammer.

Spurgeon.



Fjernsyns-programmet for hørselsvekkede barn 11-5:

Et langt skritt f'ramoverl

I I
l DØVE I ARBEIDSLIVET I
L ~

Red.

Og så skal vi til avslutning si at
programmet 11. mai var et kolossalt
framskritt. Vi skulle gjerne sende
blomster både til frk. Simonsen og
hr. Riktor i Fjernsynets barne- og
ungdomsavdeling.

sikkert av veldig betydning, både
som stimulans for barna, og som
«reklame» utad.

«Piken med konkylien», vel, det
var reklame for et merkesalg som
bringer Norges Hørselvern inntekter.
Noe direkte galt, finner vi ikke i
denne form for reklame, men vi har
naturligvis en ViSE rett til å vente at
man yter Norske Døves Lands
forbund tilsvarende service. Hittil
har døveorganisasjonen ikke vært
nevnt med et ord.

Vogt-Svendsen ble presentert bare
som Vogt-Svendsen, merr det er jo
kjent vidt og bredt at han er knyttet
til Hjemmet for Døve, som er en
privat institusjon. Når vi nevner
dette, er det for å gardere oss mot at
programledelsen eventuelt skal
mene at døveorganisasjonen er blitt
tilgodesett i og med at Vogt-Svend
sen er kommet inn i bildet. Selv om
han er med i vårt TV-utvalg, er han
i folks bevissthet repr. for Hjemmet
for Døve.

Vi hadde ærlig talt ikke ventet at
frk. Simonsen ville slippe til i sine
programmer noen som benyttet
tegnspråket, så det kom som en
kolossal overraskelse at Vogt-Svend
sen talte med tegn. Vår aktelse for
frk. Simonsen steg mangfoldige
grader. Ikke fordi tegn var nød
vendig i dette tilfelle - det var
tvertimot overflødig - men fordi
frk. Simonsen med dette demon
strerte et liberalt standpunkt som
ga oss troen på at hun er den rette til
å legge opp disse programmene.
En annen sak er at dette sikkert
kom som en kalddusj på en rekke
urealistiske foreldre, og vi kunne
nok ha ønsket oss en forklaring,
slik at seerne var blitt litt infor
mert om hva «de merkelige faktene»
var for noe.

Ellers merket vi oss at program
met denne gang var velsignet fritt
for <<fiksfakseri». Det var lite eller
intet som ble overlatt til seernes
mer eller mindre utviklede fantasi.At
programmet var sterkt Oslo-preget,
skal vi ikke klage over. Vi håper at
programlederen går inn for å utvide
sine jaktmarker. Foreløpig har Sand
aker skole vært i sentrum, hvis vi
ikke tar rent feil.

Frk. Simonsen presterte en meget
god innledning.

Programmet om hjelpemidler for
tunghørte var naturligvis i tyngste
laget for barna, som frk. Simonsen
også bemerket, men det var absolutt
på sin plass. Forhåpentlig var det
også mange voksne tunghørte som
fulgte programmet og fikk del i de
verdifulle informasjoner som ble gitt
på dette området. (Bare sørgelig at
noe så viktig for tusener av seere
ikke er sendt ut som en selvstendig
programpost. Det må komme, og
etter hvert bør det bli en selvfølge å
introdusere nye hjelpemidler i TV 
men ikke bare som innslag i Dags
revyen eller liknende. Det må være
selvstendige programposter, slik at
de som man ønsker å hjelpe kan
bli hjulpet, ved at de blir gjort opp
merksom på tingene på forhånd.)

Programmet om døve som har
tatt førerkort for bil, bør også
spesielt nevnes. Dette innslaget var

G. P.

- Anbefaler du arbeidet til andre
døve?

- Ja, selvfølgelig, men da må de
ha godt syn og lett håndlag.

- Trives du her i Stavanger?
- Ja - bare en har godt arbeid

blant hyggelige folk, så trives en
uansett hvor en bor i landet, sier
Odine Bye.

Tirsdag 11. mai kl. 19.00 ble pro
gram nr. 2 i serien «Nå skal vi se!» 
for hørselsvekkede barn - sendt ut.
Ja, tenkte undertegnede, nå skal vi
se hva hr. Riktor og frk. Gudrun
Simonsen gjør for å forbedre pro
grammene. Vi rustet oss med blokk
og blyant, og med en tolk som kunne
høre for oss, i tilfelle det skulle bli
nødvendig. Man kunne jo ikke vite
hva de ville finne på i Fjernsynet ...

Først må vi si at tolken vår var
fullstendig overflødig denne gang.
Vi så ikke på tolken en eneste gang
under sendingen. Hele programmet
var tekstet, med et språk som det
ikke var noe å si på. Dessuten fikk
vi virkelig de som talte til oss ijevnt
over samme avstand hele program
met igjennom, slik at vi kunne inn
stille øynene på den rette avstand
allerede fra begynnelsen, og klare
oss med den avstandsinnstillingen
helt til slutt. Det var rent ut sagt
makeløst godt for øynene våre!

Odine Bye hos Norges Sjøkartverk.

J eg treffer frk. Odine Bye i Døve
foreningen, og jeg spør om hun vil
fortelle litt om seg selv og sitt ar
beide.

- Jeg gikk to år på yrkesskolen her
i Stavanger, og det var skolen som
skaffet meg arbeid. Min mor misfor
stod da det kom rikstelefon fra
Stavanger. Hun sa at jeg skulle få
arbeide på en kraftstasjon. Du kan
tro jeg ble meget forbauset. Men
heldigvis ble misforståelsen oppklart,
og jeg begynte å arbeide på Norges
Sjøkartverk 1. okt. 1963.

- Hva gjør du der?
- Jeg ordner med gamle kart som

skal fornyes (f.eks. kontorkart),
passer på at de nye kartene stemmer
med de gamle.

- Trives du med dette arbeidet?
- Ja, jeg trives veldig godt og

arbeidskameratene er svært hygge
lige og høflige.
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Besøk til døveforeningene
l Nord,Norge

Planene for Landsforbundets
reisebesøk i Nord-Norge, er nå ut
arbeidet. Foruten de 5 nord-norske
døveforeninger, omfatter reisebe
søket også døveforeningene i Trond
heim, Levanger og Ålesund.

Planene går ut på at jeg skal be
søke følgende:

Torsdag 17. juni: Innherred Døve
forening i Levanger.

Fredag 18. juni: De Døves Fore
ning i Trondheim.

Lørdag 19. og søndag 20. juni:
Helgeland kr. Døveforening i Mo
sjøen.

Mandag 21. eller tirsdag 22. juni:
Salten kr. Døveforening i Bodø.

Onsdag 23. og torsdag 24: Narvik
og Omegn Døveforening i Narvik.

Fredag 25. og lørdag 26. juni:
Harstad Døveforening i Harstad.

Søndag 27. juni: Tromsø kr.
Døveforening i Tromsø.

Torsdag 1. juli: Møre og Romsdal
Døveforening i Ålesund.

Ad Bergens-
- ,;<l;j

programmet

Flere lesere har klaget over Ber
gens-programmet i Tegn og Tale,
men jeg synes det er liten nytte i å
klage slik. F.eks. Peder Andersen
som anbefaler Oslos ordning med
serveringsliste på oppslagstavlen i
foreningen, en ordning som «alle
medlemmer er fornøyd med». Hvor
mange prosent av medlemmene
leser oppslaget på tavlen? Selvfølge
lig bare 10-15 % av medlemmene,
mens 85-90 % vet ingen ting. Derfor
lønner det seg mye bedre å sette
programmet i Tegn og Tale, slik at
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Vi må være forberedt på at møte
datoene kan bli forandret. Jeg
venter svar fra døveforeningene om
de kan ordne med sammenkomster
på de datoer som de har fått tildelt.
Jeg vil derfor be dere døve i Nord
Norge om at dere snakker med 
eller skriver til formannen i deres
forening etter nærmere opplysninger.
Til de døve i Bodø-distriktet vil jeg
si fra at det blir bare en møtedag i
Bodø, enten mandag 21. eller tirsdag
22. juni. Møtet i Levanger og i Åle
sund skal holdes på foreningenes
feriehjem.

Forøvrig anbefaler jeg at dere
passer på å se etter når neste num
mer av Tegn og Tale kommer, for
jeg skal skrive igjen hvis det skulle
bli forandringer.

Ja, så er det å håpe at mange av
dere kan møte fram i deres forening
når jeg kommer på besøk.

E.Ohna.

mange flere kan følge med. De kan
lese bladet hjemme i ro og mak, ny
heter eller foreningens program, og
så tar de en tur til foreningen når det
er noe som interesserer dem, eller
deres tur til å servere, eller de blir
minnet om styremøter osv. Det blir
mye lettere for alle å følge med når
foreningens program kommer i
bladet. Det er mye bedre enn å ha
eget medlemsblad som blir stensi
lert uregelmessig og ikke så ofte. Det
er vanskelig å stole på de som skal
lage medlemsbladet utover kveldene.

De har det kanskje travelt med
andre ting, kanskje mangler de ar
beidslyst, noen skylder på skiftar
beid, overtid osv., og det går ikke
bra. Medlemmene klager, program
met kommer for sent osv.

Det lønner seg å avertere fore
ningenes program og andre ting som
medlemmene skal følge med i - i
Tegn og Tale, og det er gratis. Eget
medlemsblad betyr store utgifter
til papir, stensiler, trykksverte,
skrivemaskin, duplikator, porto osv.
Bergen Døveforening har forstått
at det er absolutt best å bruke Tegn
og Tale til å avertere programmet,
og det er lett å forstå. Jeg synes de
andre foreningene burde gjøre det
samme.

De som klager over Bergens
programmet, tåler ikke å se at Bergen
Døveforening tenker på medlem
mene og holder dem godt orientert i
Tegn og Tale. Jeg synes at Bergens
programmet er flott. Hvorfor kan
ikke de som klager sørge for at deres
egne foreninger også sender godt
program til bladet istedenfor bare å
kritisere. Alle foreninger burde ha
programmet sitt i bladet, slik at alle
leserne kunne få anledning til å
studere disse og være med på det som
interesserer dem. Jeg mener at
programmet i Tegn og Tale er
meget viktig. Samtidig sparer fore
ningene penger og tid. Jeg synes at
de som klager over Bergens-pro
grammet oppfører seg litt dumt. I
vår tid med TV, skiftarbeid, overtid,
dyr bussbillett osv. er det viktig at
vi kan følge med hjemme. De fleste
vil sikkert ha regelmessig ferskt
program for sin forening i post
kassen hver 14. dag, når Tegn og
Tale kommer. Og så drar de til
foreningen når de ser at det er deres
tur til å gjøre en jobb, når det er
møte i en komite eller et styre som
de er med i, når det skal være viktige
medlemsmøter osv., eller fester, m.m.
Det er bra at redaktøren tar imot
programmene og setter dem i bladet,
og jeg håper han får slike program
mer fra alle foreningene.

Haugesund 10. mai 1965.
Andreas Kallevig .

Sluttbemerkning

Diskusjonen om Bergens-pro
grammet har nå pågått så lenge at
alle har hatt rimelig sjanse til å
lufte sin mening. Vi har fått en
rekke henstillinger om å stoppe de
batten, da den bare opptar plassen
for mer verdifullt stoff i bladet.



Vi betrakter med dette disku
sjonen som avsluttet, og senere inn
legg om dette emne vil gå i papir
kurven, uansett om innsenderne
støtter den ene eller den andre. Vi
går ut fra at de fleste finner det

rimelig at bladet stiller plass til
disposisjon for foreningsprogram
mene, og vi vil strekke oss langt for
å imøtekomme foreningsformen
nenes ønsker med hensyn til deres
foreningers programmer. Red.

da er det å gi lys i en mørk verden.
Vi har så mye å slåss for, vi vil holde
på våre rettigheter. Vi vil, vi vil, ja
vi vil vise verden at vi døve er til.
Men la oss ikke vise verden at vi går
rundt å prøver å få hørende til å
synes synd på oss. Nei og atter nei!

Marit Strømme.

Ad gudstjenester for døve

Oslo:

Hamar:

Bergen:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 7o f.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finu Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.Larvik:

'-------_./

Abonnement:
Bladet utkommer med 21 numre i året,
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisjo
nærer:

Kjære fru Strømme!
Jeg er glad for at du er kommet

med dette innlegget, for dette er en
sak som bør diskuteres. Og det
skulle være håp om at diskusjon kan
føre til noen forbedringer.

Men det synes her å foreligge en
misforståelse. Døve kan ikke lære å
synge. Når de lærer julesanger osv.
på skolen, så blir det bare i form av
deklamasjon. Et «sangkor» av døve er
egentlig et talekor. Det er bare en
bitteliten del av de døve som aner
hva sang er. Det er her ikke tale om
å ta fra de døve noe, men å gi dem
større utbytte av gudstjenestene.
Prekenen er det eneste de døve
oppfatter helt godt i kirken (uten
om Fader Vår, trosbekjennelsen o.a.,
som mange kan utenat). Dette er en
realitet. Når presten begynner å
synge eller messe, blir det straks
håpløst å følge med. Vi kan si at det
er vakkert å se på, og det virker
sannsynligvis nærmest hypnoti
serende på enkelte følsomme døve.
Hvis det er dette som er hensikten,
så nytter det lite hva jeg skriver.
Men hvis man ønsker å gi de døve
kirkegjengere del i de mange vakre
salmene våre, så må man gå over til
å deklamere dem. Jeg kan forsikre

ORGAN FOR
NORSKE DOVES LANDSFORBUND

Redakt6r:
Thorbjørn Sander

Mannsverk 61, Bergen
Forretningsfijrer og ekspedisjon.

Møllendalsvn. 17, Bergen
Postgironr. 13691

og påskesalmene, fedrelandssangen
m.fl. Jeg synes det er meget å be
klage at de døve ikke har fortsatt å
dyrke denne kunst etter endt skole
gang.

Har redaktøren tenkt seg å over
være en gudstjeneste uten salme
sang? En salme som bare framsies er
det samme som å undertrykke all den
varme og glød salmesangen inne
bærer.

La oss tenke på de glade jule
salmer; presten står bare og leser
dem opp. Døve foreldre med sine
hørende barn kommer til guds
tjenesten. Presten synger ikke de
gode julesanger. Barna vil undre seg
og spørre. Mamma, kan presten
ikke synge? Ved barnedåp er slekt
og venner tilstede, ingen sang, men
tale. Ved konfirmasjon, med for
eldre, søsken og slektninger, ingen
sang, ingen toner. Ved brudevielser
ingen sang, og ved begravelse ingen
sang.

Skulle vi oppleve dette, vil de
hørende undre seg og si: Stakkars
de døve, de hører ikke, og de eier
ikke følelser. De forstår ikke salmer
eller sang. Vi synes så forferdelig
synd på dem.

La oss ikke oppleve dette. Jeg vil
ikke at de hørende skal synes synd
på de døve. La oss heller skape en
varm verden rundt oss, hjelpe de
døve på en riktig måte. Riktige
t,egn ved salmesang, og tegnene må
ikke komme før ordene. La oss gå
inn for å få oftere gudstjeneste i
TV. La det bli permanent. La oss
hjelpe de ensomme døve rundt
omkring ved å skaffe dem fjern
synsapparater til halv pris. La oss
tenke på alle de byer i Norge som
ikke har egen døvekirke, og som
kanskje får besøk av prestene bare
en gang i året, fordi avstandene er
så store. La oss hjelpe dem med å få
et apparat, så de kan overvære en
gudstjeneste de også. Ikke alle en
somme døve har så god råd. Mange
er kanskje lenket til sykesengen,
mange bor avsides. Hjelper vi dem

I Tegn og Tale nr. 4 i år slår
redaktøren til lyd for en radikal
omlegging av døvegudstjenestene,
med utgangspunkt i T.V.-utsend
ingen 2. juledag, idet han mener at
salmesangen helt bør sløyfes, fordi
den er ganske overflødig.

Jeg er hjertens enig i at en guds
tjeneste blir best lagt tilrette for de
døve i Studio. Jeg trodde at når
en gudstjeneste var satt opp av
Fjernsynet for å glede de døve ut
over landet, måtte det være uten
betydning om den ble ledsaget av
sang og musikk av hørende venner,
når sangene ble framført med tegn,
så vi kunne følge med. Intet er så
godt som å være på en sådan guds"
tjeneste, hvor vi kan sitte ufor
styrret og bare konsentre1-e opp
merksomheten om prekenen.

Redaktøren kommer inn på at
det er så mange som synger ved
døvegudstj enestene , og at de hør
ende sikkert får et galt inntrykk,
nemlig at de døve er svært flinke til
å synge, dirigert av presten, eller det
hovedsakelig er hørende i kirken.
Verden ble ikke skapt i går. Vi er
jo kommet så langt at almenheten
vet at vi døve er til. Det kan hende
at en lav prosent ikke forstår hva det
i det hele tatt vil si å være døv. Men
skal vi ta hensyn til hva de tror?
J eg mener nei, og atter nei! Hvorfor ?
Jo, redaktøren glemmer visst at en
stor prosent av de døve har hørende
foreldre, søsken og slektninger. Vi
kan regne med deres interesse av å
overvære våre gudstjenester; de vil
være med å skape en høytidsfull
gudstjeneste.

Redaktøren mener at for de døve
seere (kirkegjengere) er salmesangen
overflødig. Døveprestene burde ta
til overveielse å tilrettelegge døve
gudstjenestene med tanke på de
døve. Om salmene ble sløyfet, ville
etter min mening en meget vesentlig
del av gudstjenesten miste sin verdi
og sin stemning.

I de døves barneskoler lærer de
ikke bare barnerim, men også jule-

5



En hindutradisjon

Munnavlesning for 2500 år siden!

at det er mulig å deklamere så
vakkert med tegn at det virker som
vakreste sang for de som ikke hører.
Forskjellen blir stort sett bare at det
blir overensstemmelse mellom munn
bevegelsene og tegnene, i motsetning
til det vi ser i dag (som også du nev
ner). I dag er vårt «utbytte»: Vi
hører ikke melodien. Vi kan ikke
avlese teksten. Vi ser et forvansket
tegnspråk som ikke henger sammen.

Mener du virkelig, fru Strømme,
at vi døve først og fremst skal ta
hensyn til hva våre hørende slekt
ninger og venner mener om våre
gudstjenester. Vi har jo fått prester
for døve nettopp fordi vi trenger å få
Guds ord forkynt på en helt spesiell
måte.

Det har ikke vært i mine tanker
noe ønske om at de hørende skal
synes synd på oss. Men jeg synes
ihvertfall det ville være utmerket
om døves slekt og venner får litt
bedre forståelse av hva det vil si å
være døv.

Det jeg mente, er kort sagt at
døveprestene bør legge opp guds
tjenestene våre spesielt for oss døve.
Det er jo nettopp deres oppgave.
Selvsagt bør de også bruke Ung
domsbibelen. Motto: Guds ord skal
nå fram til de døve.

Th. Sander.

Ny--oralismen
Hjertesukk fra en mor.

I forbindelse med Pat Abra
hams' artikkel om «ny-oralis
men» (som vi gjenga i nr. 8)
skriver en mor til bladet
«HEARING»:

Hr. redaktør!
Som mor til en gutt som er født

døv og som nå i 17 årsalderen skal
forlate skolen, er det med meget
blandede følelser jeg leser om ny
oralismens utvikling som læremeto
de for døve barn i motsetning til
vårt nåværende system med rent
muntlig metode. Bare en mor kjen
ner den fortvilelse det er å prøve å
forstå hva barnet hennes strever med
å få meddelt henne, og er heldig om
hun skjønner halvparten av det han
sier. Min sønn er blitt testet an
gående sine anlegg, og ansees å ha
en god gjennomsnitts-intelligens 
men han forlater skolen uten for
ståelig talestemme (dette er sikkert
ikke lærernes feil) og med et så

fattig ordforråd at hans setninger
nærmest er i «telegramstil». -

J eg er helt overbevist om at hvis
min sønn var blitt undervist etter
ny-oralismen fra han startet sin
skolegang i 3 Y2-årsalderen, ville
hverken han eller jeg vært i denne
vanskelige situasjon vi nå er i. Jeg
kjenner ikke min egen sønn, fordi
han er ute av stand til å meddele
meg hva han tenker. Vi kan ikke
diskutere aktuelle nyheter, slik jeg
gjør med mine andre barn, på grunn
av hans manglende evne til kontakt.

Professor Misra, som er direktør
for en døveskole i India, forteller i
det amerikanske tidsskrift «The
Volta Review» (for døveundervis
ning) følgende interessante kjenns
gjerning:

Munnavlesnings-kunsten var kjent
i India allerede ca. 500 år før Kristi
fødsel. Ja, den måtte regelrett læres
av de ungepresteeleveri hinduismen,
indernes religion. Manu, hinduismens
stamfar, har i sin lærebok «Manu
shimiriti» beskrevet avlesningsøvel
sene. Enhver som studerte til prest
måtte kunne beherske avlesning
godt. «Stumme prekener» var en del
av den religiøse utdannelse. Denne
religiøse skikk er etter ca. år 1000
etter Kristi fødsel ikke i bruk lenger.

Hvis han hadde lært å bruke finger
språket til hjelp i sin skoletid, da
ville både jeg og resten av familien
også ha lært oss dette, og vi ville nå
kunnet tale med ham med mindre
skuffelser enn den vi nå føler på
hver vår side.

Jeg håper at de myndigheter som
tar seg av våre døve barns under
visning vil lese Pat Abrahams'
artikkel og bli klar over at dette er
et spørsmål som straks må tas opp
til behandling.

Margaret Herring.

Men vår tids lærde har kjent til
dette. Da de første døveskoler ble
opprettet i India, hadde man dette
i tankene, og det er skyld i at man
i de indiske døveskoler helt fra be
gynnelsen av har undervist etter
talemetoden. .

Preste-elevene for 2500 år siden
måtte ikke lære munnavlesning fordi
de var døve - det hørte ganske en
kelt til hinduismens religiøse skikker.
Vi vet jo alle at man ved avlesning
må være meget oppmerksom, meget
konsentrert. Den størst mulige kon
sentrasjon og stillhet spiller ennå
i dag en meget viktig rolle i utøvel
sen av denne religion. Derfor måtte
vel også preste-elevene lære fullt og
helt å forstå «en stumpreken».
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':Den åø\1e rinøeren i cpari6
Utdrag av Victor Hugos berømte roman

«RINGEREN I NOTRE DAME»

I året 1482 levde der i Paris en
ung mann som var døv og vanskapt.'
For døve mennesker var der den
gang ingen hjelp og ingen beskyt
telse å få.

Han var kommet· til verden som
krøpling, enøyd og avskrekkende
stygg. Moren satte barnet ut. Man
fant det ved en elvebredd. Ingen
visste hvor barnet kom fra. Claude
Frollo, en ung prest, hadde med
lidenhet med barnet - han tok
hittebarnet til seg i pleie. Gutten fikk
navnet Quasimodo. Det er navnet
på en søndag. På denne dagen i
året 1463 var barnet funnet.

Med stor møye lærte presten gut
ten å tale, lese og skrive. Han vokste
til og ble meget kraftig. Claude
Frollo og Quasimodo bodde i en
stor kirke i Paris, Notre Dame. Da
Quasimodo var blitt 14 år gammel,
lærte han å ringe med klokkene.
Dette arbeidet krevde store krefter.
Kirkeklokkene var svære, tunge og
hadde veldig sterk lyd, og den unge
vanskapte ringeren fikk tromme
hinnene sprengt. Det ble dyp natt i
den stakkars unge mannens sjel.
Han skammet seg over sin døvhet,
han talte svært lite og tidde meget.
Den møysommelig opparbeidede
språksans gikk igjen tapt. Med sin
pleiefar, erkedekanen (bestyrer av et
kirkeområde) gjorde han seg for
ståelig ved hjelp av tegn og mimikk.
Å avlese på munnen, var ukjent for
ham.

Den døve ringeren er underkastet
den strenge kirkeherres luner. Han
må adlyde ham betingelsesløst.
Quasimodo kjenner ingen andre
mennesker. Han elsker og beskytter
sin herre. Men Claude Frollo og
Quasimodo er ikke avholdt i dom
kvarteret. Folk tror at Quasimodo
er en ond ånd - han må tjene sin
herre, heksernesteren Claude Frollo.
Altså et forbund av onde ånder.

I januar 1482 feirer Paris' befolk
ning narrenes fest. Den døve Quasi
modo blir valgt til narre-pave.
Folket henter Quasimodo ned fra
klokketårnet, og erkedekanen ser
Quasimodo i spissen for narre-opp-

toget. Dette gjør ham rasende, og
han river narrestasen av Quasi
modo, mens han skjenner på den
døve med tegn. Quasimodo forstår
ikke alt. Hvorfor skal han ikke få ha
litt fornøyelser? Men som en hund
må han adlyde sin herre.

Erkedekanen Claude Frollo har
forelsket seg i en ung, vakker
sigøynerske, men etter kirkens strenge
lover må han ikke røre en kvinne.
Kjærligheten fyller ham med sykelig
begjær og sjalusi. Han har nå lagt en
skummel plan: Han vil overfalle den
vakre sigøynersken på en mørk gate
og bortføre henne. Dette må Quasi
modo hjelpe ham med. Men over
fallet mislykkes og vaktsoldatene
kommer til. Presten flykter hurtig,
men den døve Quasimodo blir over
mannet av soldatene, tatt til fange
og blir anklaget for forstyrrelse av
natteroen, grov oppførsel, og han
har også slåss med soldatene. Alt
skal straffes.

Quasimodo blir ført fram for
byretten, hvor det til å begynne med
bare er en hjelpedommer. Denne
dommeren el' selv nesten døv, men
det vil han ikke skal merkes. Han
har foran seg alle papirer, og anklage
skriftet, som han rolig kan studere.

Scene fra filmen. Den døve ringeren
Quasimodo (Anthony Quinn) har
reddet sigøynersken Esmeralda (Gina
Lollobrigida) fra galgen. Nå be
skytter han henne mot presten Frollo
(Alain Cuny) oppe i klokketårnet.

Disse dokumenter er for ham det
samme som en hund for den blinde.
Men det som skjer, er noe nytt: En
døv avhører en døv. Quasimodo for
står ikke spørsmålene om navn,
alder og yrke; han forblir stum.
Men den døve dommeren tror at
spørsmålene blir besvart, og da til
hørerne i rettssalen merker dette,
ler de. Quasimodo trekker hjelpe
løst på skuldrene, og den døve
underdommer skjeller ham ut. Han
sier at denne landstrykeren holder
retten for narr.

Nå kommer den øverste dommer
inn. Han spør anklagede: «Hvilken
forbrytelse har du begått?» og gjør i
det samme en håndbevegelse. Quasi
modo hører ikke, men han ser hånd
bevegelsen, og han sier med dyp
stemme: «Jeg heter Quasimodo».
Dette svaret passer ikke til dom
merens spørsmål, og dommeren blir
etter hvert rasende fordi Quasimodo

9
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ONSDAG 28. dULl
Kl. 09.30 Plenumsmøte. Kort sammenfatning av foregående dags

forhandlinger.
Foredrag av formannen i Danske Døves Landsforbund, Ole
Munk Plum :«Den voksne døve - utviklingsbehov og -metoder.
Faste diskusjonsinnlegg av:
1. Forbundssekretær Jaakko Viiisiilii, Finland.
2. Forbundssekretær Hugo Edenås, Sverige.
3. Redaktør Thorbjørn Sander, Norge.

MAN DAG 26. ,Jl U LI
Kl. 13.00 Kongressens høytidelige åpning.

Norges sosialminister, Olav Gjærevoll, taler over kongressens
hovedemne: «Den døve i det hørende samfunn».
Detaljert program vil bli utdelt ved inngangen. Deltakerne
anmodes om å være på plass senest kl. 12.55.

Kl. 15.00 Lunsj.
Kl. 17.30 Gudstjeneste i Bergen Domkirke vi hovedpresten for Norges

døve, Conrad Bonnevie-Svendsen.
Kl. 19.00 Mottakelse i Bergens gamle kongehall, Håkonshallen.

Bergen by står som vertskap. Kort historisk opptrinn.

l

x. NDENFOR

innenfor kirkedøren. Av takknemlig
het har den døve ringeren reddet
sigøynerpiken.

Oppe i tårnet sørger Quasimodo
godt for piken - som en hund ved
dørterskelen våker han om nettene
over henne. Han merker at Esmer
aIda fremdeles elsker kapteinen,
denne døgenikten. Quasimodo for
søker å hente kapteinen opp

PROGRAM

TIRSDAG 27. dULl
Kl. 09.30 Plenumsmøte. Foredrag av undervisningsrådet Karin Lund

strøm, Sverige.
Faste diskusjonsinnlegg av:
1. Magister Sigfrid Dohn, Danmark.
2. Inspektør Marketta Airila, Finland.
3. Avdelingssjef ErlingKjellid, Norge.

Kl. 11.00 Spisepause.
Kl. 11.45 Gruppemøter. (Deltakerne deler seg i 3 grupper etter eget

valg. Gruppene behandler spørsmål som er satt opp av
arrangøren og bekjentgjort på forhånd.)

Kl. 14.00 Middag.
Kl. 15.30 Plenumsmøte. - Rapporter fra gruppene. Fri diskusjon.

Slutt ca. kl. 17.30.
Dagens møteleder: Runo Savisaari, Finland.

Kl. 20.00 Teateraften i Norges Handelshøyskoles festsal:
Fremføring av Ludvig Holbergs komedie: «Maskerade» vi
døve amatørskuespillere fra Bergen Døveforening. Detaljert
program med rolleliste utleveres senere. Servering av kaffe
og småkaker. Senere: Dans til midnatt.

fra kirketårnet. Plutselig svinger
han seg i et langt tau ned på selve
galgestillaset, river sigøynersken til
seg med den ene armen og klatrer
med den andre igjen hurtig opp i
tårnet. Han har krefter som en
bjørn. Folket ser denne modige dåd
og tiljubler den døve ringeren.
Innenfor kirken er fritt område.
Politi eller soldater våger ikke å gå

hele tiden gir gale svar. Da han
hører at Quasimodo er ringer,
brister hans tålmodighet. «Jeg døm
mer deg til 2 timers pisking på
ryggen, - hører du det, din skurk?»

Dommen blir kunngjort, og Quasi
modo blir sperret inne i et bur som
blir anbrakt på den åpne plassen
foran domkirken. Rettens hånd
langere slår Quasimodo med pisker.
Han lider forferdelig. Han blir
straffet fordi han har den ulykke å
være døv. Og det er en annen døv
som har lagt grunnlaget for dommen.

Hans pleiefar, Claude Frollo,
hjelper ham ikke i ulykken. Heller
ikke folket forstår hvorfor den døve
blir pisket. Menneskene som flokker
seg rundt buret, ler og vitser. Quasi
modo føler en brennende tørst og
roper etter vann, men onde men
nesker kaster med steiner. Da kom
mer den unge sigøynersken som han
ifølge sin herres befaling skulle røve.
Piken gir ham drikke aven flaske.
Quasimodo gråter av takknemlig
het og fortvilelse.

Claude Frollo forfølger Esmeralda
fortsatt, men piken er redd for
denne mørke mannen. Esmeralda
elsker kaptein Phoebus, som ikke
er noe godt menneske. Presten
lister seg hemmelig etter de to for
elskede - han er halvt vanvittig
av kjærlighet og sjalusi. Med
en dolk stikker han kapteinen ned og
flykter.

Sigøynersken blir arrestel t. Dom
merne bryr seg ikke stort med saken,
gjerningsmannen forblir ukjent. 
Skulle det kunne være en prest?
Dommerne tror ikke på pikens ut
sagn. Esmeralda blir torturert - med
ild og tommeskruer skal sannheten
presses ut av henne. Piken er u
skyldig, men Esmeralda blir dømt
til døden i galgen. Henrettelsen skal
finne sted neste dag. Om natten
kommer den feige forbryteren Claude
Frollo til fangehullet. Han tilstår
sin vanvittige kjærlighet for piken.
Han lyver og sier: «Din kaptein er
død. Ta meg - jeg kan redde deg.»
Men den stolte sigøynersken kan
ikke elske forbryteren. - Hun vil
heller dø.

Neste dag er galgen reist på Dom
plassen. Mange skuelystne men
nesker har samlet seg omkring, blant
dem står også kapteinen - han var
bare blitt såret og han har nå en
annen pike i armen. Enda han vet at
sigøynersken er uskyldig, tier han.

Bødlene venter på offeret. Så
legger de løkken om halsen på
Esmeralda. Den døve ringeren står
og ser på alle forberedelsene oppe
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TORSDAG 29. JULI
Kl. 09.30 Gruppemøtene fortsetter.
Kl. 11.00 Spisepause.
Kl. 11.45 Plenumsmøte. Rapporter fra gruppene.
Kl. 13.30 Lunsj.
Kl. 15.00 Plenumsmøte. Fri diskusjon. Slutt kl. 17.00.

Dagens møteleder: Lars Kruth, Sverige.
Kl. 18.00 Helaftens tur. (Se detaljert omtale annet sted i programmet.)

Slutt ca. kl. 0100.

kirken at den skal utlevere sigøy
nersken. Overtroen spøker i hjernen
hos folket. Djevelen Quasimodo bor
sammen med sigøynerheksen oppe i
tårnet. Dermed er kirken ikke lenger
hellig. Dette hører også Claude
Frollo, som stadig har et håp for sin
ulykkelige kjærlighet.

Claude Frollo tilkaller dikteren
Gringoire, som kjenner sigøyner
piken og har bekjente innen sigøy
nerbefolkningen i Paris. Disse ergrer
seg over byens lovbestemmelser.
De vil beskytte piken, og de har
ingen respekt for byens svake styre.
Sigøynerne samler seg da til råd
slagning og beslutter å gjøre opp
stand. Om natten samler det seg en
bande på 6.000 mennesker foran
den store kirken, og sigøynerkongen
Clopin Trouillefou forlanger: Slipp
vår søster fri, ellers henter vi henne
og plyndrer kirken!

Denne natten kan den døve
ringeren ikke sove. Som en hund
føler han faren. Hans innskrenkede
sanser er meget skarpe. Akk, hadde
han bare hørt og forstått sigøyner
kongens forlangende. Quasimodo
ser bare faren for piken som han har
reddet. Han vil gi livet sitt for å
beskytte Esmeralda. Nå er han en
uduelig venn.

Fra tårnet kaster han tunge
bjelker og steiner ned på sigøyner
massen. Mange mennesker blir drept.
Sigøynerne gjenkjenner ringeren
oppe i tårnet - en ensom forsvarer!
Banden styrter mot kirkeporten.
Voldsomme støt ryster døren, snart
vil kirken være stormet. Quasimodo
heller da kokende bly ned på sigøy
nerne. Det oppstår voldson for
virring, menge sigøynere blir drept
- de andre trekker seg tilbake.

Frankrikes konge, Ludvig den XI.,
er nå i Paris. Han får høre om opp
standen og sigøynernes storm mot
kirken, og han bUr rasende. Han
befaler sine soldater: «Slå folket ned
og heng sigøynerheksen». Soldatene
overfaller sigøynerne og dreper
mange mennesker. Trass i stor tap
perhet, må sigøynerne flykte. Quasi
modo ser dette fra tårnet, og han
danser av glede. Han er lykkelig
fordi han tror å ha reddet Esmeralda
for annen gang. Og han går til pikens
rom - det er tomt.

Mens Quasimodo kjempet mot
sigøynerne, er piken blitt bortført.
Claude Frollo har fått dikteren
Gringoire til å hjelpe seg. I all hem
melighet har han åpnet en dør i
kirken og sluppet dikteren opp i
tårnet. For Esmeralda var opp
holdet i tårnet begynt å bli kjedelig -

Han er opprørt i sin sjel, for han
holder av sin herre, men han føler
også takknemlighet mot sigøy
nersken. Quasimodo er villig til å gi
sitt liv for piken, men Esmeralda
greier å tvinge dolken fra Claude
Frollo. Etter dette er presten sint
og sjalu på Quasimodo. Men han
prøver ikke mere å nærme seg piken.

Myndighetene i Paris forlanger av

tårnet, men kapteinen forstår ikke
ringeren, og han har andre kjærlig
hetseventyr.

Claude Frollo er urolig. Han har
sett hvorledes ringeren hentet sigøy
nersken opp i tårnet. Han har nøkkel
til tårnoppgangen. Den falske pres
ten forsøker å overfalle piken om
natten, men Quasimodo våkner og
beskytter Esmeralda mot sin herre.

FREDAG 30. JULI
Kl. 09.30 Plenumsmøte. Kort sammenfatning av de to foregående

dagers forhandlinger.
Foredrag av formannen i Norske Døves Landsforbund,
Eilif Ohna: «Den voksne døve - hans plass i arbeidet blant
døve».
Faste diskusjonsinnlegg av:
1. Formannen i Sveriges Dovas Riksforbund, Lars Kruth.
2. Fru Aura Ahlback, Finland.
3. Cigarmager Johannes Bagge, Danmark.

Kl. 11.00 Spisepause.
Kl. 11.45 Gruppemøter.
Kl. 14.00 Lunsj.
Kl. 15.30 Plenumsmøte. Rapporter fra gruppene. Fri diskusjon.

Slutt ca. kl. 17.30.
Dagens møteleder: Ole Munk Plum, Danmark.

Kl. 19.30 AVSLUTNINGSBANKETT i Norges Handelshøyskoles
festsal. Slutt ca. kl. 0100.

Kl. 11.00 Spisepause.
Kl. 11.45 Gruppemøter.
Kl. 14.00 Middag.
Kl. 15.30 Gruppemøtene fortsetter.

Slutt ca. kl. 17.30.
Dagens møteleder: Karsten Samuelsen, Norge.

Kl. 20.00 Hyggeaften i Norges Handelshøyskoles festsal. Musikk og
dans helt fram til midnatt. Hver hele time blir det et 10-15
minutters underholdningsprogram, hvis innhold ikke skal
røpes her. Hele aftenen blir det anledning til å kjøpe for
friskninger ved kafeteriadisken.
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Praktiske opplysninger

den døve og stygge Quasimodo
kunne jo knapt snakke. Hun kjenner
dikteren og følger med ham til den
lovede frihet. Men den lumske
Frollo følger også etter de to. Dik
teren forsvinner, og igjen er piken
alene med den forhatte presten.
Men alle hans anstrengelser er for
gjeves. Han makter ikke å bryte den
vakre pikens stolthet. Rasende til
kaller han soldater. Piken forsøker
å gjemme seg, men det hjelper ikke.
Hun blir tatt til fange av kongens
soldater.

Quasimodo står helt fortvilet
over at Esmeralda er borte. Han
sliter seg i håret, han stamper av
skrekk og smerte, han støter hodet
mot muren. I en time blir han liggen
de bevisstløs. - Så husker han at
hans pleiefar også har nøkkel til
klokketårnet. Han oppsøker Frollo
for å få vite hvor sigøynersken er.
Presten står ved vinduet og ser ned
på domplassen, så hensunken i egne
tanker at han ikke merker Quasi
modo.

Nede på domplassen blir Esmer
aIda hengt. I det forferdeligste
øyeblikket ler presten skadefro.
Quasimodo ser alt. - Han hører
ikke sin herres latter, men han ser og
føler den. Plutselig styrter han seg
over presten og kaster ham ut av
vinduet. Frollo klamrer seg i fallet
til en av de utstående fasade-figurer.
Under ham er det et uhyggelig dyp,
over seg ser han det fryktelige hevn
uttrykk i Quasimodos ansikt. Men
han tier. Hans stumme dødskamp er
fryktelig. Quasimodo kunne ennå
redde ham, og trekke ham opp igjen.
Men den døve ringeren ser på den
døde sigøynersken som henger i
galgen. - Det renner tårer fra
øynene hans.

Frollo greier ikke lenger å holde
seg fast, han faller og slår seg ihjel
mot steinhellen~ på domplassen.
Den døve Quasimodo ser de to døde,
sukker dypt og sier: «Det er alt som
jeg har elsket.»

Mot aftenen den samme dag er
den døve ringeren forsvunnet fra
tårnet, og ingen ser ham siden.

Brann sikringsan le gge t
ved Døveskolen i Holme
strand.

vil bli betydelig utbedret. Det skal
monteres automatisk brannvars
lingsmeldere over hele skoleanlegget
og ellers blir det foretatt nødvendige
tiltak for å gjøre sikkerheten best
mulig, blir det opplyst.
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Kongressens adresse:
X. Nordiske Døvekongress, Møl

lendalsveien 17, Bergen, Norge.
Telefonsentral: 94996.

Kongressens bankgiro-konto:
Nr. 3322/943

Kongressens telefonnummer:
Under selve kongressen vil tele

fonnummeret til kongressens sekre
tariat være: 50030.

Deltakerne vil kunne nytte tele
fonen på studenthotellet, Hatle
berget, der de fleste blir innkvartert.
Dette nummer er: 56010.

Kongress-sentret:
De fleste av kongressens møter

blir holdt på Norges Handelshøy
skole, Helleveien 30, Bergen. Her
blir også alle måltider servert.

Kongressens sekretariat:
Sekretariatet vil 23. og 24. juli

holde åpent i Bergen Døveforenings
lokaler, Vestre Torvgt. 20 A, Bergen.
Dette er i byens sentrum.

Fra søndag morgen 25. juli er
sekretariatet på Handelshøyskolen
og Hatleberg studenthjem (se oven
nevnte adresse). Det blir da holdt
åpent hele dagen frem til kongressens
slutt.

Registrering ved kongressen:
Alle deltakere bes melde seg til

sekretariatet straks etter ankomsten
til Bergen. De vil da få utlevert en
stor konvolutt med adgangstegn for
alle arrangements de er tilmeldt,
matbilletter til alle bestilte måltider,
deltakerbevis m.m. - Ved ankomsten
vil det passe å betale for alle av
gifter, også for overnatting. Dette
vil lette arrangørens arbeide meget.

Mottakelse:
Ved Bergen jerbanestasjon, ved

flyterminalene og ved enkelte av
dampskipskaiene vil representanter
fra arrangøren være møtt fram for å
ta i mot deltakerne. Der hvor mange
kommer samlet, vil det bli sørget for
ekstrabuss helt fram til Hatleberget
studenthjem.

Innkvartering:
Nesten all innkvartering vil skje

på Hatleberg Studenthjem, Hatleveien
5, Bergen. Hjemmet ligger fem
minutters spasertur fra Handelshøy
skolen, og ble åpnet i 1964. Det er
således helt moderne og meget
komfortabelt. Det hører f.eks. eget
w.c og dusj til hvert værelse. Man
kan velge mellom dobbelt- og enkelt
rom, og arrangøren vil ta hensyn til
ønskene så langt som det er mulig.
Familier med barn kan avtale med
arrangøren en rimelig måte for
overnatting for barn, f.eks. ved inn
setting. av ekstraseng eller luftma
drass på værelset. Ønsker om dette
må i tilfelle meldes skriftlig på inn
meldingens bakside.

Privat innkvartering:
Forskjellige grunner har bestemt

at arrangøren ikke denne gang
ordner med noen form for privat
innkvartering.Løsningen med Hatle
berget Studenthjem er så glimrende
at man ikke kan tenke seg noe bedre.
For deltakere som har venner eller
slektninger i Bergen, er det kanskje
mulig å ordne privat innkvartering,
men dette må i tilfelle ordnes direkte
uten arrangørens medvirkning.

Måltider:
De bestilte måltider inntas i

Handelshøyskolens kantine. Uten
for måltidene er det her også serve
ring av forfriskninger og wiener
brød hele dagen inntil kl. 17.00. På
teateraftenen og hyggeaftenen (tirs
dag og onsdag) kan man også få
kjøpe varme småretter.

Camping:
Bergen er dessverre en underut

viklet by når det gjelder å stelle med
campingfolket. Inne i selve byen er
det ingen campingplass, og i byens
nærhet finnes det barefå og relativt
små plasser hvor man kan sette opp
telt. Dessverre er ingen av disse
plasser nærmere kongressenteret enn
12 km. - Det er derfor neppe å an
befale at deltakerne bor i telt under
kongressoppholdet.



Mitt første år på døveskolen, for 58 år siden
og om døve barns hjemlengsel og orienterings-evne

A nbringelse av barn under kongressen:
Kongressdeltakere som tar mindre

årige barn med seg vil vi gjerne
hjelpe med barnepass på forskjellige
måter så langt som det står i vår
makt. Dersom et tilstrekkelig antall
barn kommer, vil vi ordne med
barnehage under ledelse av velut
dannet barnehagelærerinne. Denne
barnehagen vil ligge 2-3 km fra
Handelshøyskolen, og det vil bli
ordnet med buss for kjøring til barne
hagen om morgenen og tilbake om
ettermiddagen. Dette tiltak tar sikte
på barn i alderen opp til 6-7 år.
Videre vil vi prøve å skaffe en del
ungdommer som kan påta seg barne
vakt om aftenen nårforeldrene deltar
ikongressarrangementene.

Vi kan idag ikke si hvilke utgifter
foreldrene vil få i denne forbindelse,
men vi kan love at vi skal gjøre det
så rimelig som mulig.

Foreldre som er interessert i hjelp
med pass av barn, må gi de nød
vendige opplysninger på innmel
dingsblankettens bakside.

Innmeldingsfrist:
Innmeldingsblankett med del

takeravgift må være i Bergen senest
20. juni. For mange vil det være mest
praktisk å sende innmelding gjen
nom sin forening eller sitt forbund,
men man kan også melde seg direkte.

Det kom en liten pike inn i leke
området i Central Park for en tid
siden, men alle de «gamle» småpikene
der nektet å leke med henne, og de
ville til og med jage henne ut av
parken, fordi de ikke kjente henne.
Da sa den lille piken: «Dette er etfritt
land og dette er en fri park for alle,
uansett hvem de ervog uansett rase.»

Og hva heter da denne lille men
neskerettsforkjemperen? Jo, Caro
line med etternavn Kennedy, datter
av den myrdede presidenten i USA.
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BRYLLUP
feires lørdag 19. juni av Anne Fol
land, Kårvåg, pr. Kristiansund, og
Kjell Danielsen, Horten. Begge for
tiden Drammen.

Adresse for dagen: c/o Kjell
Sveen, Rute 2292, Fjeldsvn., Dram
men.

Etter at jeg var opptatt på Oslo
døveskole for 58 år siden, spurte
noen større elever meg om hvor jeg
kom fra. Som analfabet tenkte jeg
meg om og pekte i retning av mitt
barndomshjem (nær Kongsberg i
syd-vest). Noen år senere viste den
oppgitte retning seg å være riktig.

Ikke bare jeg, men også andre
døve barn kunne orientere seg i de
fremmede omgivelser. Og noen nye
elever som ble ført til døveskolen,
fikk naturligvis hjemlengsel og for
søkte å rømme derfra.

For over 70 år siden rømte en
liten pike fra Balchens døveskole
og gikk 7-8 km i riktig retning mot
nord-vest, mot sitt fjerne barndoms
hjem i Valdres. Ved Bogstad herre
gård ble hun funnet av folk og brakt
tilbake til døveskolen.

Også en døv gutt fra Drammen
rømte like etter opptakelsen fra
Oslo og fant den rette vei hjem til
Drammen, til stor overraskelse for
hans far, som nettopp hadde fulgt
ham derfra til døveskolen. Gutten
hadde gått ut i storbyens labyrint
av fremmede gater og reist med toget
som blindpassasjer! Selvsagt måtte
faren ta gutten med seg tilbake til
døveskolen igjen.

De døve barn kunne likesom
katten vende tilbake etter ufrivillig
flytting fra sine hjem til fremmed,
utrivelig sted.

En far, som var fisker på Sør
landet, måtte føre sin døve sønn til
Oslo døveskole to måneder senere
enn vanlig opptakelsesdato L
september 1907. Men gutten ville
ikke følge de andre elevene inn i
skolebygningen. Han klamret seg til
sin far ved utgangsporten. Da det
ikke var noen lett oppgave å slepe
den lille vrangvillige gutten inn i
skolen, måtte skolebestyreren bære
ham, og løftet ham over sitt hode
i døråpningen til. min første skole
klasse. Den tykke og sterke be
styreren fikk uventet «hestespark»
fra gutten i pannen og måtte slenge
ham fra seg på pulten. Tilfeldigvis
satt fire unge vordende døvelærere
i min klasse. De ble naturligvis
sjokkert over den dramatiske epi
soden - og ikke mindre guttens far,
som fulgte bak bestyreren.

Et år senere kom neste nye kull
elever til første klasse A, B og C.
En mor kom inn med sin lille bleke

sønn. Hun måtte rive seg løs fra
gutten '{ed utgangsdøren og reise
hjem uten ham. Selvsagt gråt
gutten, og han forsøkte gjentatte
ganger å rømme. Til slutt var det en
av døveskolens inspektriser som
grep ham ved utgangsdøren og ga
ham noen ørefiker. Tilsynelatende
besvimte gutten. Han segnet om ·på
gulvet. Vaktmesteren bar ham til
internatets store sovesal for gutter i
annen etasje.

Etter aftensmaten gikk vi for å
legge oss. På sovesalen ble jeg for
skrekket ved synet av gutten 
liggende livløs på min seng. Til
vaktmesteren protesterte jeg, og
han bar da gutten over til en av
sengene som var ledig. Så kom be
styreren og skolelegen inn. Vi gutter
satt oppreist i våre senger og glante
på legen som lyttet til guttens hjerte
og følte på pulsen. Bestyreren be
falte oss å legge oss ned i sengene.

Neste dag lærte vi i skoletimen å
artikulere: «Gutten er død. Mamma
gråter.»

Vi kan tenke oss morens psykiske
sjokk da hun fikk budskapet om sin
døve sønns død første dag på døve
skolen.

Dette hendte altså for 57-58 år
siden, men det gjorde selvsagt så
sterkt inntrykk på oss elever at det
ikke kan slettes ut av minnet.

Olaf Hassel

En lystspillforfatter leste et nytt
arbeide opp for et selskap, som etter
.på skulle avgi sin uttalelse, men ble
plutselig for-styrret av å se at et av
medlemmene, hr. Got, var falt i dyp
søvn.

Forfatteren stoppet opplesningen
og irettesatte soveren. Han leste jo
lystspillet sitt for selskapet i den
hensikt å få høre dets mening.

Herr Got gned seg i øynene og
bemerket: «A sove er også uttrykk
for en mening.»

Det kom ingen innvending mot
denne forbausende uttalelse.

Det er å håpe at prester, som til
feldigvis skulle lese denne historien,
vil legge seg dette på minnet.

(Fra Sverige)
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12 rette til døv dramnlenser: 27.850!

Vestfold planlegger Alborg..invasjon
«Vestfold-Nytt» skal komme 4 ganger i året

God t 17.maiarrange~
ment i Oslo

Tradisjonen tro holdt De Døves Forening
åpent 17. mai. I anledning dagen var det

pyntet med det norske flagg på scenen og
tulipaner med løv på bordene. Det var
stappfullt hus av voksne og barn.

Vår dyktige fagmann på området, Bryn

julf Dammen, underholdt på formiddagen
med forskjellig lek, konkurranse og film for

barna, til deres store fryd. Her må nevnes
potet-konkurranse for gutter og piker,

men det var sannelig ikke lett for Brynjulf
å få smårollingene samlet. Som premie fikk

barna «godteposer». Det ble vist film fra
Walt Disney Show, bl. a. Mikke Mus og

Selen, Donal Duck og Langben som fyr
bøtere, samt Donald Duck og spilleauto
matene, og sist en litt mindre bra film,
«Woody Woodpecker».

På ettermiddagen var det div. konkur
ranser for de voksne såsom «tåteflaske»
lek. Først fikk den som var plukket ut av

Brynjulf, Svein Arne Peterson, påsatt noen
temmelig store ører, mens Arne Nyberg og
Trygve Bjerck fikk hver sin nesemaske, og

de så da også temmelig komiske ut. De
fikk så velge hver sin pike, og disse ble:

Ragnhild Kleven, Tora Nisi og Tove Peder
sen. Etter å ha inntatt sine plasser på pikenes
fang, fikk de hver sin tåteflaske m/ smokk,
og så gikk startskuddet, til publikums for

nøyelige latter. Første par som vant, var
Ragnhild/Svein Arne, men alle fikk hver sin

«trøstepremie». Videre var det poseblåsing
med «pilskonkurranse», deltakere Egil Li
holt, Kristian Rød og Yngvar Olsen. Etterpå

ble det gjort klar til ballong-konkurranse.
Et bord ble stilt opp med 4 ballonger, hvor
4 personer skulle delta. Konkurransen gikk

ut på at deltakerne ansikt til ansikt skulle
prøve å blåse ballongene mot hverandre til

ballongene kom i mål på den motsatte
bordenden. Vel, mens de strevde som verst,
så «vips» slo Brynjulf i bordet og de fikk

hver sin vannsprut i ansiktet, mens publi
kum moret seg høylydt. De stakkars her
rene er verdt å nevne. Disse var: Vår egen
formann Alf Olsen, Vidar Gran, Gunder

Søvik og unge Tor Hammerborg. Deretter
fortsatte underholdningen med ballong
dans osv.

Når det gjaldt serveringen, må man få lov
å si det var førsteklasses lekre saker buf
feten bugnet med, smørbrød, bløtekaker,
osv., som «Ritz» eller «Møllhausen» ikke

kunne slått.
Hva komiteen angår, så skal de ha sin

velfortjente varme takk for det på alle
måter vellykkete arrangement, med Margit

Bølstad som primus motor, i staben for sine
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dyktige medarbeidere som bestod av:
fru Skoglund, fru Strømme, Leif Johnsen m/

frue, Brynjulf Dammen og foreningens for
mann, som ikke var snauere enn at han med

et håndkle rundt livet tok del i oppvasken
på kjøkkenet, til komiteens store over

raskelse og glede. Det er mann som kan sine

saker. Margit Bølstad hadde allerede kl. 7.15

Albert Breiteig var her i Drammen og

holdt foredrag på vårt Havstad-arrange
ment i slutten av februar. Blant de emnene

han kom inn på, var den forestående nordi
ske døvekongress i Bergen, og det han for
talte styrket mange her i Drammen i deres

beslutning om å reise og oppleve kongressen
- Selvfølgelig passet han på som lotterisjef
å slå et slag for landslotteriet også.

* *
Arbeidskonsulent Konrad Rendedal har

for første gang vært i Drammen. Til tross

for kort varsel, møtte mange døve opp og
fulgte med i hans foredrag. Han fortalte om

sin virksomhet, som går ut på å skaffe døve
godt arbeid, samt hjelpe dem som har tungt
og dårlig arbeid over i lettere og bedre
lønnet arbeid. Etter foredraget satt de
døve igjen med det inntrykkatstillingen som

arbeidskonsulent for døve absolutt er på
sin plass.

* *
Harriet Kristiansen er hedret med diplom

for 40 års tjeneste ved Mjøndalen Gummi
varefabrikk.

* *
Søndag 28. mars hadde vi filmframvisning.

Formannen i landsforbundets filmkomite,
Finn Johansen, opplyste at filmen var et
forsøk, spesielt m.h.t. tekstingen. Dessverre

gikk jeg glipp av filmens tittel, men det var
fargefilm om en tråler-båt på havfiske.

Vestfold Døveforening avholdt med

lemsmøte i Sandar herredshus lørdag 24.
april. Tradisjonen tro, satte vi oss til bords
og ble av den nye formann, Helene Larsen,

ønsket velkommen før det ble servert mat
og drikke. Som vanlig var det godt fram

møte, og da alle var godt forsynt, talte Alf
Melgaard. Han opplyste innledningsvis at det

på morgenkvisten (uten noen forkleinelse
for de andre) vært i sving, og etter dagens

lange dyst var hun, sammen med fru Strøm
me, den som sist forlot lokalet kl. 23.00.

Overskuddet ble også meget pent, ca.
kr. 640.-, noe som vel kommer godt med

i foreningens kasse. Vel blåst!

Karin.

Etter filmen ga Finn Johansen seg i kast med
å spørre de døve om deres syn på filmen.

* *
Arne Richardsen har gjennomgått og be

stått svenneprøve som baker. Og 30. april
ble han tildelt svennebrev.

* *
Bridgeklubben har hatt vinterturnering

og klubb-mesterskap. Ragnar Fauske og

RagnarWol1 seiret begge ganger. Da klubb
mesterskapet også gjaldt som uttaknings
kamp for nordisk mesterskap i Helsingfors

i påsken, ble følgende 2 par uttatt: Ragnar
Fauske - Ragnar '.1'.1011 og Rolf Hansen 

Gunnar Jakobsen.

* *
Forleden deltok Rolf Hansen og Finn

Johansen på årsmøtet for yrkesvalghemmede
i Buskerud, og Rolf Hansen ble valgt inn i
styret der.

* *
I Drammen inntraff en sensasjon nylig,

idet en døv fikk 12 rette' i fotball-tipping,

og postanvisningen lød på ca. kr. 27.850.-, 
kroner syvogtyvetusen åtteh und re og femti!
Hans navn har jeg ikke spurt om tillatelse til

å offentliggjøre, men hans gevinst er kjent
blant alle døve i Drammen, og sikkert vil
det gå som ild i tørt gress over hele landet,
så jeg finner at jeg like godt kan nevne det

her i Tegn og Tale.
R.W.

i forveien var ordnet med foredrag til

møtet, men det måtte utsettes til en annen
gang, for vi hadde en rekke viktige saker
som måtte behandles med det samme. Før
hadde medlemmene gang på gang vist sin

interesse for foredrag på møtene, men da
vi denne gang bare hadde saksbehand

linger, viste det seg at medlemmene dog



Lærer Johon Moldekiev til disposisjon 3 ganger i uken.

Bergen Døvet. har ansatt sosia.l-sekretær!gjorde godt arbeid med å legge fram sine
meninger. Tidligere foredrag har tydeligvis
hatt god innflytelse for (let var denne gang

på møtet ikke noe tegn på rivalisering fra
medlemmenes side ved behandling av

foreningssakene. Det er slått fast at opp
lysningsvirksomheten er et viktig ledd i en

forenings arbeid, og medvirker til at
foreningens planer for de døves velferd

kan gjennomføres.
Så gikk vi til saksbehandling, og Alf Mel

gaard leste opp sakslisten som ble godkjent.
Første sak var at vårt årsmøte 28. februar
hadde fattet beslutning om at Vestfold

Døveforening skal utgi medlemsblad. Etter
årsmøtets vedtak skulle saken bli effektuert

på et medlemsmøte, og derfor tok vi den
opp til behandling i sin fulle bredde. Mel

gaard opplyste at en gang i desem ber
måned i fjor under hans besøk hos daværende
formann Gunvor Skog Carlsen, spurte

hun om det var mulig for Vestfold Døve

forening å utgi eget blad. Hun og Melgaard
ble enige om å gjøre alvor av det, og hun
lyste av glede over å kunne ta fatt på opp
gaven. Årsmøtet vedtok altså dette. Med

lemsmøtet vedtok bladtittelen «Vestfold
Nytt» (organ for Vestfold Døveforening).

Navnet var foreslått av Marit Melgaard,
som får kr. 25,- i premie. Videre ble det

besluttet at bladet utkommer 4 ganger år
lig, første gang 1. juni i år. Da Vestfold Døve

forening har duplikator i bruk, vil bladet
inntil videre stensileres på duplikatoren,

ferdig til å sendes ut til medlemmer og
andre interesserte. Redaktør for «Vest
fold-Nytt» ble Alf Melgaard, som etter
valget ble anmodet om å sørge for at det

måtte bli et godt blad som kan bli til gavn

for foreningen og også til nytte i opplys
ningsvirksomheten. Han takket tilslutt for

forsamlingens oppslutning og interesse for
saken, og håpet at interessen skulle bli

så stor for bladet, at det kan utkomme
hver måned senere eller med ekstra-num

mer så ofte det lar seg gjøre. Selvom Gunvor
Skog Carlsen ikke fikk oppleve bladets

start, er hennes drøm nå blitt en realitet.
Vi gikk over til behandling av sak nr. 2,

som gjaldt avsløring av Gunvor Skog
Carlsens bilde. Etter konferansen med

hennes familie, ble det meddelt at sere
monien vil finne sted på Skogstua, Kristi

Himmelfartsdag.

Så behandlet vi sak nr. 3, båtreise til

Danmark, der vi ble enige på møtet om å
kontakte døveforeningen i Aalborg, med

forslag om felles sammenkomst der i sep

tember måned. Styret tar seg av saken, og
i denne forbindelse gjør vi en henvendelse

til ferjeselskapet i Larvik og legger fram
plan for turen på et rimelig økonomisk

grunnlag. Hvis det går i orden med turen
er det vår mening at de døve i Telemark,

Østfold, Drammen og Oslo kan få komme
med i betraktning og benytte sjansen til

denne sjr.weise og til å se Aalborgs sever-

En måned før Bergen Døveforening kunne
feire sitt 85 års jubileum, nådde foreningen

en ny mile pel i sitt arbeid til beste for de

døve i Bergen/Hordaland/Sogn og Fjordane:

26. april ble lærer Johan Moldekiev ansatt
som foreningens sosial-sekretær. Og dette

er en begivenhet som vi har sett fram til, og
som vi håper og tror skal bli til god hjelp

for mange.
Det har vært arbeidet med denne saken

i et par år. Det gjaldt å forberede det hele

godt. Vi måtte få bevilget penger av kom-

digheter. Og naturligvis kan vi få hyggelig

bekjentskap med danske døve der.
Til slutt behandlet vi en rekke interne

saker, som ikke har noen interesse for
andre enn døve i Vestfold Døveforening.

Etter knirkefri behandling av de mange
saker, ble medlemsmøtet avsluttet med

kameratslig samvær. Alf Melgaard.

Pinse...stevnet
på Oksøya

Pinsen nærmer seg, og deltakere som har

tenkt seg til Oksøya tenker kanskje på
hvordan de skal komme over dit. Vi kan

fortelle at ferjeselskapet i Brevik har sagt

de vil prøve å sette opp full sommerrute i
pinsen, og det vil si at det går fjord buss fra

Brevik til Oksøya:
kl. 9,40 -10,35 -11,35 -13,15 -15,00
17,00 - 19,10 - 20,10 - 21,10. Avgang
fra Oksøya til Brevik 15 min. etter av

gang fra Brevik.
I tilfelle det blir ruteendring, vil vi sette

oppslag på Østvedts brygge i Brevik. Vi

skal love at alle skal komme over, vær

si kker på det.
Har du ikke meldt deg på? Etteranmel

delse kan mottas inntil fredag 4. juni kl.

12.00, men da må det skje over tlf. Skien

23592.
Vel møtt på Oksøya!

Hi Isen

Stevnekomiteen.

Program for
Skien-Telemark

Søndag 6. og mandag 7. juni. Pinsestev ne

på Oksøya.
Torsdag 17. juni kl. 18.30 i Indremisjonshei

men, Skien.
Onsdag 23. juni. St.-Hans-fest på Oksøya.

munen, slik at den økonomiske side av

saken var i orden. Sosialrådmannen i Bergen
viste stor forståelse da foreningens «ut

videde program» ble forelagt ham. Vi
understrekte sterkt at gjennomføringen av
foreningens planer var avhengig av kom

munal støtte, fordi foreningens egne til
litsmenn ikke kunne makte mere i sin fritid.

Og Bergen kommune har for året 1965 be
vilget et beløp som har satt oss istand til å

lønne en sekretær i deltidsarbeid, og for
øvrig til å gjennomføre flere planer. Deri

mot har vi ennå ikke fått svar på vår søknad
til fylkesmannen i Hordaland.

Johan Moldekiev har i de siste 8 år vært
teorilærer i full stilling ved yrkesskolen for

døve gutter i Bergen, og han underviser
dessuten i keramikk. I løpet av disse årene
er han blitt riktig flink i tegnspråket, og

han har vist stor interesse for de døves

problemer. Vi kan trygt si at han er vel
kvalifisert for stillingen, og at han har de

beste muligheter til å yte de voksne døve

god og effektiv hjelp.
Lærerstillingen gjør naturligvis at det er

et sterkt begrenset timetall Moldekiev kan

stå til foreningens rådighet. I tiden fram til
sommerferien er vi derfor blitt enige om 7
timers kontortid i uken, fordelt over 3

dager. Vårt kontor har fått installert tele

fon, og de fleste saker vil sosialsekretæren
kunne ordne ved hjelp av telefonen. Er det

noen som ønsker tolk, vil Moldekiev ordne

dette. (Han har allerede en liste med tolker
som har sagt seg villig til å påta seg opp

gaver.) Han ringer og bestiller time hos

lege osv. Han gir råd og hjelp i alle slags
saker som de døve er usikre på, hjelper

med utfylling av skjemaer og søknader,

skriver viktige brev osv. Det koster bare
50 øre pr. telefonoppringing, eller porto.

Foreningens styre vil sterkt anbefale

medlemmene å benytte seg av den hjelp

Moldekiev kan tilby. Han vil også ta vel

imot døve fra Hordaland/Sogn og Fjordane,
når disse er i Bergen og har behov for hjelp.

Hjelpen til de enkelte døve kommer i første
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rekke, men ellers har sosialsekretæren nok

av oppgaver for foreningen å arb'eide med,

så det er ikke tale om at han skal bli arbeids

løs.
Medlemmene anmodes om å passe på

foreningens kontortider (klipp ut!)

Torsdager treffes dessuten formannen i

foreningen kl. 19.00 - 22.00, men som

regel blir det alt for travelt for ham disse

kveldene, så han ikke kan hjelpe alle.

Med dette vil foreningens medlemmer ha

meget gode muligheter til å få hjelp, og det

er vi glade for. Dersom det viser seg å være

behov for lenger kontortid, er det mulig at

Johan Moldekiev vil få flere timer i uken fra

høsten av.

Mandager

Onsdager

Torsdager

Fredager

kl. 19.00-21.00 Moldekiev

kl. 19.00 - 22.00 Formannen

kl. 9.00 - 11.00 Moldekiev

kl. 12.30 - 15.30 Moldekiev

Th. Sander.

Pinsestevne i Hardanger
Program for Bergen

1/6 ti: TV-opptak i Døves kirke. Dame

klubben. Servering Gunvor Hoff og Bjørg

Namtvedt. Kass. Klaus Rasmussen.

2/6 on: DIK, klubbmesterskap i 5-kamp.

3/6 to: Servering Madela Hamre og Marit

Sissel Sander. Kasserer Kristian Storedale.

5.-6.-7. juni, lø-sø-ma: PINSESTEVNE

Lofthus. (Se spesiell omtale.)

8/6 ti: Dameklubben.. Servering Gudrun

Tynes og Inger 0vreeide. Kass. Anfred

Sunnarvik.

9/6 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30

på kontoret. Idrettsklubbens fri-id retts

gruppe i småsalen, premieutdeling fra

vårens konkurranser.

10/6 to: Meld deg til kongressen! Servering

Madel Iversen og Annlaug Koppen. Kass.

Andor Arnesen.

14/6 ma: DIK, styremøte kl. 18.00 på kon

toret.

Ungdomsklubben kl. 20. Servering

Marta Sygnestveit og Svein Tømmerbakke

15/6 ti: Tekstil-ingeniør Leiro kåserer kl.

20.00 om aktuelle vare-kvaliteter, egen

skaper og behandlingsmåter. Fullt hus

ønskelig!

Servering Dagny Nesse og Birgit Larsen

Kass. Richard Berg.

16/6 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon

toret. Bevertning. Fastsettelse av felles

program for høsthalvåret.

17/6 to: Siste frist for anmeldelser til kong

ressen (må sendes før den 20.) Servering

Liv Ohna og Aslaug Lyngnes. Kass. Steinar

Hestad.

19/6 lø: DIK, Sankt-Hansfest på hytta (hyt

tas 45 års fest) på Totland.

21/6 ma: DIK's kasserer på kontoret kl

18-20.

Ungd.klubben kl. 20: Servering Bir

git Torsteinsrud og Terje Karlsen.
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Bergen Døveforening og Døves menighet

arrangerer stort stevne i pinsen, 5., 6. og 7.

juni. Stevne-stedet blir Hardanger Folke

høgskule i Lofthus.

Egen buss går fra Bergen (Døves Hus)

lørdag 5. juni kl. 12.30,over Kvamskogen til

Kvanndal, ferje til Kinsarvik og bussen

videre til Lofthus. Tilbake samme vei man

dag (2. pinsedag) om ettermiddagen. (Vi

skal da stoppe et sted for å se TV-gudstjene

sten fra Ber'gen, som blir tatt opp 1. juni.)

Hjem til Bergen ca. kl. 21:30.

Pinsedag blir det gudstjeneste v/Hammer

i Ullensvang kirke. Og vi skal ha utflukt til

den veldige Vøringfossen (Europas største

foss?). Lørdag kveld og søndag kveld blir

det undErholdning. Vi skal bl.a. få se filmer

som Døves Ungdomsklubb har laget.

Program for Trondheim

On 2/6: Ungdomsgruppa.

Fr 4/6: Dameforeningen.

Pinsehelgen 5.-7. juni: Stevne mellom

norske og svenske døve. Vel

komstfest på Granly pinseaften.

Samme dag blir det terrengløp og

håndball for damer. 1. pinsedag

blir det fotballkamp og om etter

middagen båttur til Munkholmen.

Døveforeningens lokale er åpent

samme kveld for hyggelig samvær

med kaffesalg.

On 9/6: Ungdomsgruppa.

Lø/Sø 12.-13. juni: Busstur Trondheim

Tydal-Røros-Trondheim. Avreise

lørdag i middagstiden, overnat

ting på Vektarstua, videre til

Røros søndag formiddag og til

bake til Trondheim om kvelden.

Omvisning på museene på Røros

Og det blir deilig mat å få!

Bussen vil koste kr. 40.- pr. person

Bergen-Lofth us-Vøri ngsfosse n-Lofth us - Ber

gen. Ferjen kr. 3.20 pr. person hver vei.

Full kost og losji på Hardanger Folkehøg

skuie for to døgn blir tilsammen kr. 50.- pr.

person. (Alle utgifter sammenlagt kr. 96.40

for de som starterfra Bergen.) Vi regner med

at en del døve reiser på egen hånd til Loft

hus. Døve som bor på landet (Hordaland/

Sogn og Fjordane) får reisetilskudd eller

billigere opphold.

Vi håper på stor deltakelse. Ungdoms

klubben tar opp film. Har du ikke meldt deg,

håper vi at du gjør det øyeblikkelig, til fru

Nesse, pastor Hammer eller Sander.

Hjertelig vel møtt i Lofthus lørdag 5.

juni!

m/ tolk. Turen vil koste ca. kr.

35.- pr. deltaker, overnatting

på Vektarstua medregnet. Mat

er ikke inkludert. Interesserte

må melde seg på tegningslisten

(utlagt i lokalet). Innmeldings

fristen er 14. mai. Filmen som

vises fra Nea 28. mai bør sees på

forhånd.

On 16/6: Ung90msgruppa.

Fr 18/6: Dameforeningen.

Lø 19/6: St. Hans-fest på Granly.

On 23/6: Ungdomsgruppa.

Fr 25/6: Medlemsmøte i Døveforeningen.

Sommerlukking fra samme dag.

Ord til ettertanke
Den som irettesetter et menneske,

skal siden finne mere yndest enn
den som gjør sin tunge glatt.

Ordspr. 28,23.



16. Kristen Elvebakk I. ult 2.56 344
17. Bjørn Myran I. ult 2.54 334
18. I. Rønning I. ult 2.50 314
19. Bjørn Myran h. ult 1.25 290
20. Arne Karlsen h. ult 1.25 290

9.381
Nye: B. Myran 800 m, O. Gar

berg diskos (før 36.33) og W. Peder
sen tresteg.

._-------------------------

Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. Kjølleberg, Solberglivn. 101. a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Red.

Stillingen pr. 1515:

3. BERGEN
1. Alfin Nordøy I. ult 2.94 578
2. Kjell Olsen 1000 m 2.50.5 577
3. Gunnar Kvitvær 100 m 12.2 540
4. Kjell Olsen I. ult 2.86 522
5. Hans Felberg I. ult 2.83 501
6. Toralf Ringsø h. ult 1.41 484
7. Gunnar Kvitvær h. ult 1.40 470
8. Hans Erik Tofte 100 m 12.6 463
9. Toralf Ringsø I. ult 2.76 458

10. Hans E. Tofte I. ult 2.75 452
11. Asle Karlsen h. ult 1.38 444
12. Svein Tømmerbakke h. ult 1.38 .. 444
13. Gunnar Kvitvær I. ult 2.72 434
14. Hans E. Tofte h. ult 1.35 405
15. Svein Tømmerbakke I. ult 2.62 374
16. Torfinn Trondsen I. ult 2.59 359
17. Bjarne Tømmerbakke h. ult 1.30 .. 345
18. Gothard Langeland h. ult 1.30 345
19. Bjarne Tømmerbakke I. ult 2.56 344
20. Gothard Langeland I. ult 2.53 329

8.868
Nye: Kjell Olsen 1000 m, Gunnar

Kvitvær 100 m og Hans Tofte 100 m.
Utgått: Torfinn Trondsen h. ult

1.25, Jan Thomassen h. ult 1.25.

4. HAMAR
1. Johnny Olsen I. ult 2.77 464
2. Arne Olsen h. ult 1.36 416
3. Per Hauklien I. ult 2.53 329

2. OSLO
1. Reidar Brenden 1500 m 4.13.0 712
2. Bjarne Gunnerud I. ult 3.11 706
3. Bjarne Gunnerud h. ult 1.55 695
4. Per Chr. Larsen I. ult 3.04 650
5. Bjarne Gunnerud høyde 1.70 588
6. Roar Pedersen I. ult 2.95 585
1. Tore Christiansen I. ult 2.93 571
8. Arne Stenberg I. ult 2.80 482
9. Per Chr. Larsen h. ult 1.40 470

10. Vidar Gran I. ult 2.69 416
11. Arne Stenberg h. ult 1.35 405
12. Roar Pedersen h. ult 1.35 405
13. Tore Christiansen h. ult 1.35 405
14. Kjell Kåsene I. ult 2.59 359
15. Ole J. Sigvartsen I. ult 2.49 309
16. Age Mellbye I. ult 2.46 294
17. Rolf Johansen I. ult 2.39 262
18. Egil Haugen I. ult 2.37 254
19. Odd Landehagen I. ult 2.32 234
20. Torstein Ekerbakke I. ult 2.25 206

9.003
Nye: Reidar Brenden 1500 m og

Bjarne Gunnerud høyde.
Utgått: Vidar Gran h. ult 1.15 og

Kjell Kåsene h. ult 1.10.

13.046 p.
11.833 p.
10.383 p.
10.076 p.

634 p.

UTENDØRS FRI-IDRETT ER
BEGYNT

1. TRONDHEIM
1. O. Garberg slegge 50.44 809

"2. Bjørn Myran 800 m 2.04.2 678
3. O. Garberg diskos 36.89 623
4. Walter Pedersen tresteg 12,39 .. 611
5. O. Garberg ku le 12.11 606
6. Olaf Garberg h. ult 1.45 540
7. Jon Stokvik I. ult 2.83 501
8. Geir Jensen I. ult 2.83 501
9. Geir Jensen h. ult 1.40 470

10. O. Garberg spyd 36.36 435
11. Walter Pedersen I. ult 2.72 434
12. O. Garberg I. ult 2.70 422
13. I. Rønning h. ult 1.35 ( 405
14. Kristen Elvebakk h. ult 1.35 405
15. Arne Karlsen I. ult 2.61 369

Bergens-guttene var igjen de førs
te som brakte utendørs resultater i
fri-idrett, deretter Trondheim og
Oslo. Disse tre lagene ligger nå nær
over og under 9.000 p., med Trond
heim på toppen.

Oslo har scoret 940 p., Bergen
pene 1.000 p., og Trondheim som
den største poengscorer 1301 p.

Det er nå bare Hamar igjen som
ennå ikke har «fullt hus», (20 res.),
men de kommer forhåpentlig snart
med nye gode resultater.

Fri-idreftsserien t965

Resutatet av serien for 1964 blir
da:
Oslo .
Trondheim .
Hamar .
Bergen .
Stavanger .

Sportsred. har funnet ut at i se
rien for 1963 har Oslo D. Sp.klubb
fått 100 poeng for lite. Summen
skal være 11.679 p.

Nytt fra NDI

Samtlige turister tilskrives med
opplysninger om: Vaksinasjon, pass,
visum, foto og valuta (dollars). Tu
ristene bør ta med ca. 250-300 dol
lars. (Man kan få kjøpt dollars for
kr. 5.000 pr. år.)

Forsikringen dekker flyselskapet.
NDI bestiller 15 plasser på båt

Oslo-København og retur. (Tur 19/6,
retur 717).

Alle norske blir plassert på samme
hotell, og i New York skal de bo i
Sjømannshuset.

Moderasjon med Braathens fly
Vi har mottatt melding om at del

takerne ved DM i Trondheim kan få
50% moderasjon.

Korrigering av Døve.s idrettsserie 1964
Etter at Per Chr. Larsens rek. på

400 m er strøket, faller dette resul
tat også ut av serien, og reSUltatet
blir 53 p. mindre for Oslo.

Etter at forbundsstyret har god
kjent T. Gunnarruds medlemsskap i
Hamar DIL fra den dag han ble
innmeldt, vil Hamar DIL få god
kjent hans resultat på 800 m, som
gir laget 58 p. mere.

Flyreisen til sommerlekene 1965
Formannen opplyste at Tenden

hadde meddelt at alle plasser på
flyet blir besatt, men at vi måtte
bestemme oss for to aktive til straks.
Antallet plasser blir da for NDI i alt
14, som fordeler seg slik: Medlem
mer (turister) 7, aktive 6, og 1 leder.

*

Godkjennelse av rekorder
Høyde ult 1.55 m, satt 6/2 1965

i Oslo av Bjarne Gunnerud, ny jun-o
og sen.døverekord.

Lengde ult 3.05 m, satt 7/3 1965
i Larvik av Bjarne Gunnerud, ny
sen.- og jun.rek.

Lengde ult 3.11 m, satt 11/3 1965
i Oslo av Bjarne Gunnerud, ny jun.
og sen.døverekord.
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SIEMENS NORGE AlS
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alle områder innen elektroteknikken



Per Johansson .
Acke Fransson ~ .
Rune Nykvist ,. ,.

Høyde ult
1. Bjarne Gunnerud, N 1.55
2. Olaf Garberg, N 1.45
3. Toralf Ringsø, N . . . . . . . .. 1.41

Individuelt
Lengde ult

1. Bjarne Gunnerud, N 3.11
2. Pertti Mikkola, F 3.05
,3. Per Larsen, N. 3.04

1.30' 567
1.28 540
1.26 515

3390
Totalsum 7.157 poeng

') ~

Red.

; !

Igjen vant Norge på ny rekord,
med 8.948 poeng, 261 p. forbedring.
Men både Finland og Sverige har
også økt betraktelig i poeng, hen
holdsvis med ca. 500 og ca. 300 p.

Dette er gledelig når det· spørs
om framgang og videre konkurran
ser. Norge bør greie ·9000 poeng til
neste år.

Nordisk innendørs-serie 1966·

DM ; SKYTING 1965

Ingen nye resultater,

4. Per Byvold I. ult 2.52 ., 324
5. johnny Olsen oh. u/t"1.23 ' 270
6. Kåre johansen I. uft2.37 " , 254
7. Alfred Vangen I. ult 2.35 246
8. Arne Olsen I. ult 2.32 234
9. Per Byvold h. ult 1.13 179

10. Per Hauklien h. ult 1.13 , 179
11. Alfred Vangen h. ult 1.03 108
12. Kåre johansen h. ult 0.98 80

3.082

Fri-idrettsstevne i Bergen
Treningsstevne i fri-idrett påSkan

semyren, 30. april, arr. av Drott.
Herlig solskinnsvær, og 3 døve ville
prøve sin hurtighet og utholdenhet
på idrettsbanen.

Gunnar Kvitvær og Hans Tofte
startet sammen i 3. heat på 100 m,
og Gunnar ble best på 12.2 sek.,
som lover meget bra. Hans Tofte
brukte 12.6. Kjell Olsen prøvde seg

BERGEN

Klubbmesterskap innendørs i Bergen
Favoritten i høyde ult, Toralf

Ringsø, havnet på 6. plass. 2 unge
skolegutter besatte 1. og 2. plass.
Vi håper at Asle Karlsen og Gunnar
Kvitvær vil komme med bedre resul
tater neste år. Det blir ikke noen
lett oppgave for Olaf Garberg og
Co. å slå dem. Alfinn Nordøy vant
lengde. Ellers bra resultater for alle
deltakere.

Resultatene ble:
Høyde ult

1. Asle Karlsen. . . . . . . . . . . .. 1.38
2. Gunnar Kvitvær 1.38
3. Svein Tømmerbakke 1.35
4. Hans Tofte 1.35
5. Bjarne Tømmerbakke . . . .. 1.35
6. Toralf Ringsø 1.30

"7. Torfinn Trondsen. . . . . . . .. 1.25
8. N. G. Langeland 1.25

(i alt 12 deltakere).
Lengde ult

1. Alfinn Nordøy. . . . . . . . . .. 2.95
2. Kjell O. Olsen 2.89
3. Hans Felberg . . . . . . . . . . .. 2.82
4. Gunnar Kvitvær 2.82
5. Lars Herland .. . . . . . . . . .. 2.69
6. Arvid Mørkedal . . . . . . . . .. 2.68
7. Bjarne Tømmerbakke . . . .. 2.57
8. Svein Tømmerbakke 2.57

(12 deltakere i alt).

2.93 707
2.85 651
2.80 617
2.78 604
2.77 597
2.76 591

3767

1.34 621
1.31 580
1.30 567

3.11 839
3.04 786
2.95 721
2.94 717
2.93 707
2.86 658

4425

1.55 938
1.45 779
1.41 720
1.40 705
1.40 705
1.38 677

4524
Totalsum 8.949 poeng

Høyde ult
Stefan Fransson
B.-A. Malmberg .
Lennart Jansson .

3. SVERIGE
Lengde ult

Lennart Jansson .
Ove Astrom .
Per Johansson .
K.-F. Ulfsparre .
Yngvar Ulfsparre .
B.-Å. Malmberg .

Høyde ult
Bjarne Gunnerud
Olaf Garberg .
Toralf Ringsø .
Gunnar Kvitvær .
Per Larsen .
Asle Karlsen .

2. FINLAND
Lengde ult

Pertti Mikkola 3.05 794
Teuvo Suutari. . . . . . . . .. 2.94 714
Aatos Penttinen 2.86 658
Aulis Hytonen 2.83 637
Ossi Ottela 2.83 637
Erkki Parjunen 2.82 631

4071
Høyde ult

Ossi Ottela 1.38 677
Voitto Heikkila 1.35 634
Tapio Laine. . . . . . . . . . .. 1.35 634
Aatos Penttinen 1.35 634
Aulis Hytonen . . . . .. 1.30 567
Teuvo Suutari. . . . . . . . .. 1.30 567

3713
Totalsum 7.784 poeng

1. NORGE
Lengde ult

Bjarne Gunnerud
Per Larsen .
Roar Pedersen .
Alfin Nordøy .
Tore Christiansen .
Kjell Olav Olsen .

Program Il:
300 m normalskive
10 sko ligg., anvisning for hver 5 sk.

serie.
10 sko stå., anvisning for hver 5 sk.

serie.
10 sko kne., anvisning for hver 5 sk.

serie.

Program l:
100 m normalskive
3 prøveskudd.
5 sko ligg., anvisning etter serien.
5 sko stå., anvisning etter serien.
5 sko kne., anvisning etter serien.
2 prøveskudd.
3 skudd stå., 3 kne. og 4 ligg., an

visning etter serien.

All skyting foregår etter Det fri
villige Norske Skyttervesens regler.

På 100 m kan også benyttes Krag
rifler med innlagt 22 long løp.

For å delta må man være medlem
av et døve-idrettslag som er tilslut
tet Norges Døve-Idrettsforbund.

Innmeldelsen skjer gjennom ved
kommendes idrettslag.

Ammunisjon selges på banen.
Skyttere som ikke disponerer egen
rifle bedes oppgi dette ved innmel
delsen til arrangementskomiteens
formann, Åge Pedersen, Martin
Skatvedsvei 20, Oslo 9, innen 4. sep
tember.

Startkontingenten er kr. 5.- for
hver skyting, program I og n.

Skytterne kan velge fritt om de
vil skyte begge programmer eller
bare ett av disse.

For Oslo Døves Skytterlag
Arrangementskomiteen

Age Pedersen, form.
Anker Gusjre Kjell Larsen
Arne Handberg Øivind Sigvartsen

Herved har vi den glede å innby
alle døve skyttere til årets DM i
skyting, som finner sted på østre
Skytterlags bane, Årvoll ved Oslo,
lørdag 11. september kl. 10.00 presis.

Opprop kl. 9.30.
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på 1000 m, og tiden ble god, 2.50.5
(pers. rek., før 2.54.2)

Vi i DIK er fornøyd med juni
orene, men vi har problemer med
seniorene.

N. Bjørø.

TRONDHEIM

Sterkt løp av Bjørn Myran

22. april: Bjørn Myran vant for
første gang i terrengløp, «Festnings
løpet», kl. B, med «Trond» som arr.
Han slo mange kjente folk, deriblant
Y. Eriksen, som var norgesmester i
junior 1963. Arne Karlsen deltok
også, og han ble nr. 4 i bedriftsklas
sen på 8.00.0. Tiden til Bjørn var
7.14.0. (Dagens beste tid var 6.57.0).

Bjørn vinner igjen

25. april: Strindheim IL arr. ter
rengløp på Strindheim, og Bjørn
Myran vant lett i kl. B på 8.49, etter
å ha ledet fra start til mål. (Dagens
beste tid var 8.32.)

28. april: Ola Sande og Arne
Karlsen deltok i bedriftsløpet som
«Felleskjøpet» arr. på Ringoegård.
De ble henholdsvis nr. 7 på 13.07
og nr. 4 på 11.47 i klasse 1.

Lagseriestevne på Stadion
4. mai, med «Freidig» som arr.:

Bjørn Myran løp sin første 800 m i år
og ble nr. 4 på den gode tid av
2.04.2 min., bare 3/10 sek. fra pers.
rek. Han slo mange løpere som løp
under 2 min. i fjor. Fine forhold på
banen, men sterk vind.

Olaf Garberg kastet 36.89 m i
diskos, meget bra åpning. Walter
Pedersen prøvde seg i tresteg og fikk
såpass bra res. som 12.39 m.

5. mai: Bedriftsløp på Ranheim,
arr. av «Ranheim Kraft»: Arne
Karlsen ble nr. 3 på 6.58 min.,
Ingolf Rønning kom på 6. plass på
7.04 og Ola Sande på 10. plass med
7.42 min.

Oppm. A.K.

O 5 LO

11. april: Harald Angeltvedt som
den eneste døve deltok i Frogner
løpet i Frognerparken, og han ble
nr. 8 i kl. B.
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25. april: «Vikaløpet» på Volds
løkka. Bare 2 døve stillte opp, Rei
dar Brenden ble nr. 14 på 4.40 min.
i senior B, og John Larsen ble nr.
20 på 4.55 min.

Klubbmesterskap i terrengløp
OSLO DSK hadde klubbmester

skap i terrengløp på Bygdøy 30.
april. Løypa var ca. 4 km.

Resultatene ble:
1. Reidar Brenden 13.57
2. Harald Angeltvedt 15.03
3. John Larsen 15.36
4. Odd Landehagen 16.12
5. Ole J. Sigvartsen 17.47
6. Erik Johansen. . . . . . . . .. 18.01
7. Erik Andresen . . . . . . . . .. 19.24
8. Peder Nilsen. . . . . . . . . . .. 20.10

Fotballserien
Oslo Døves fotballag hadde sin

første fotballkamp i serien mot Bryn
jar på Ekeberg 4. mai. De døve tapte
bare «fattige» 1 mot 2. Døves lag har
rustet seg godt i hele vintersesongen
og er optimister, klar til gode sesong
resultater. Laget er nå i 6. divisjon.

H.B.

Holmenkollstajetten
9. mai: Døves Sportsklubb ble

nr. 66 på 58.15. Det var ca. 2 min.
dårligere enn i fjor, og det skyldes
at klubben manglet 4 gode løpere,
som stillte i fjor.

13. mai: Fri-idrettsstevne på
Bislett, arr. «Ready/Vestheim»: 2
døve fra Drammen stillte opp og
fikk noenlunde bra resultater. Rei
dar Brenden ble nr. 2 i sitt heat på
1500 m i kl. B, og tiden ble 4.13.0
min. Bjarne Gunnerud stoppet på
1.70 m i høyde.

KAPPGANG
Odd og Halle vant i sin klasse

3. mai: Odd og Halle stillte i
kappgang på 10 km på Engelsviken.
Begge hadde terrengløp i beina og
var noenlunde stive. De startet fel
les, og måtte gå 4 ganger rundt, og
Odd vant overraskende i kl. A med
nye pers. rek. på 47.13 min. Halle
vant kl. B på tida 50.10 min. Han
tok revansje på neste mann, som
vant i Fredrikstad sist.

12. mai: «Seriekonkurranse» på
Ekeberg, hvor hele 4 døve stillte
opp. Halle var overraskende bedre
enn Odd, da han vant i kl. B på
24.54 min. (44 sek. forbedring). Odd
ble nr. 2 i kl. A på 25.21, men han
var uvel, noe tiden kan fortelle.

Erik Andresen ble nr. 3 i Halles kl.
på 28.31 min., og Peder Nilsen ble
nr. 4 i kl. E på tiden 29.41 min.

SKOLE-idretten

Bjørø mottok et brev med fotos
av de beste elevene i skoleidrett ved
øyer døveskole, og med noen ord
fra de to elevene..

Jeg er fra Tysnes utenfor Bergen.
Jeg driver mye idrett - fri-idrett og
fotball. Går en del på skøyter, men
der er ikke forholdene så gode. Men
det er skøyter jeg liker best, ja, og
så fri-idrett. Så er det svømming,
som jeg tror det er svært viktig å
kunne, for ikke å drukne. Jeg tre
ner i fri-idrett fordi det er morsomt
og for å holde kroppen i fin form
året rundt. Ellers er det fint med
turer på fjellet om vinteren. Men jeg
har også mange andre hobbies, og
jeg er særlig glad i sløydarbeid og
tegning. Arne Nesse.

Jeg er fra Sviland ved Sandnes.
Det er riktig morsomt å drive idrett,
særlig godt liker jeg ski og fri-idrett.
Det er så fint å bruke kroppen og
holde seg i god form.

Ellers liker jeg godt skolearbeidet,
og kanskje særlig å sy.

Marit Seldal.
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Sandnes

Mercedes Benz
PERSONBILER - SYKEBILER

CEDERWALL-LARSEN & PATT A.S
Sognsveien 70. OSLO 8. tlf. 233080

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

SANDNES STØPERI
Meehanite støpegods

SANDNES

Franz Schulz Als
REISEARTIKLER - DAMEVESKER
OG SKINNVARER

Lille Grensen 5
OSLO

Filial: Bogstadveien 21 - OSLO

A. j. johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Bragernes Nye Rørleggerbedrift A.s
Tomtegt. 33 - Telefon 831727
Drammen

Utenbordsmotorer

3 1/2 - 6 - 9 - 20

35-45-50-80HK

Leveres med

2 års garanti

cj~~p~
IPostboks 656 - OSLO - Tlf 420980

FJELLHEISEN - TROMSØ
Gondolbane til Storsteinen 420 m.o.h. Lengde 750m.
Kapasitet: 400 pers./t. hver vei, kjøretid 3 Yz min.
Helårsdrift etterbehov - midnattsturer i sommersesongen

Voksne tur/retur kr. 6.-, barn kr. 3.-. Klippekort
m/ moderasjon. - Fra Grand Hotell til topps på
15 min. Herlig fjellterreng.

Restaurant på Storsteinen. - Inneh.: Brødr. Jakobsens
Rederi

A.s Kværner Brug
Kværnerveien 10

OSLO

Telefon 676970



B. S. Aure & Søn
ALT I MATVARER
MELK - KJØTT - FRUKT

SYKKYLVEN

BERGEN
Byens store forretning

Brødr. Sunde A.s
Etabl. 1917

PLASTFABRIKK

SPJELKAVIK
Sentral bord 9381

Volda og ørsta Sparebank
Telefonar VOLDA:
Banksjef. . . . . .. 32
Ekspedisjon .... 356
ØRSTAVIK .. 59a

KONTOR I VOLDA OG, ØRSTAVIK med eksp. kvar dag

PAUL JEBSEN SKIPSREDERI

Strandgaten 6

Telefon 10528

BERGEN

'\..'_-I-,..,~{__",,5
J/J

INGENiØRENE

Lund, Mohr & Giæver-Enger
M.N.I.F.

Skips- og maskintekniske konsulenter

Strandgt. 201 - BERGEN
Tlf.sentral 31 030

Bernh. Aarseth
URMAKER og OPTIKER - FOTO
Telefon 1775 - ALESUND

BERNH. AARSETH
Ur - Optikk - Foto - Telefon 2626

Til SØR· og OSTERFJORD-OSTERØY
med båt eller bil

Indre Nordhordland Dampbåtlag
Strandgaten 6 - Telefon 13686
BERGEN

Aksjeselskapet Bjølvefossen

Fabrikker: Indre Alvik, Hardanger

OSLO

Akersgt. 8

A.S BERGENS MEKANISKE VERKSTEDER

Døves Trykkeri A.5, Bergen


