
Døvelærer Kjell Bothne med noen av sine elever på døveskolen i Trondheim
under forsøk med «taktil vokoder'). (Se artikkelen på side 2.)
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NYTTÅRSHILSEN
fra forbundsformannen

Om året 1964 må jeg ha lov å si at det var et positivt år. Hvis vi tenker
over hva som ble utrettet eller påbegynt, vil vi nok se at det på mange'
vis ble åpnet muligheter som lover godt for døvearbeidet i tiden framovel'.

Det er naturlig at jeg begynner med landsmøtet i Oslo, ikke minst fordi
det her ble skapt ny forståelse for hva et landsmøte helst bør være. Det
er vel riktig å si at ikke alle er like fornøyd, men derfor behøver vi ikke
forkaste den nye linjen. Det er jo slik at ved nye tiltak vil uforutsette
ting dukke opp. Jeg tror bestemt at de fleste av oss ønsker å fortsette
med den nye linje, og at vi derfor må innstille oss på stadig nye erfaringer.

Om arbeidet innad kan vi bl. a. peke på resultatet av den første ungdoms
konferansen, hvor det ble oppnevnt et eget utvalg for ungdomsarbeidet.
Videre er det nedsatt en komite for tekniske hjelpemidler for døve. Vi
har også oppnådd tilsagn fra interesserte personer om å gå inn i et film
utvalg, som skal ledes etter nye retningslinjer. - La meg så nevne komi
teen som skal tilrettelegge opplysningsvirksomheten innen døveforenin
gene. Det er mitt inntrykk at de opptrukne retningslinjer for dette ar
beidet byr på muligheter for' verdifull opplysningsvirksomhet. På et sen
høstes kontaktmøte med en del døvepedagoger gikk det fram at vi kan
regne med samarbeid fra døvelærerne ved utvidelsen av opplysnings
virksomheten.

Angående tolkspørsmålet, kan vi meddele at Samarbeidsrådet på siste
møte ferdigbehandlet og overfor Landsforbundet anbefalte en innstilling
fra tolkutvalget. I følge innstillingen kan Landsforbundet når som helst
sette i gang tolk-kurser. Tilslutningen til disse kurser blir selvsagt av
hengig av den innsats og interesse som døveforeningene kan oppvise.

Døveforeningene i Trondheim og Bergen har oppnådd gode kontakter
med sine kommunale myndigheter, og vi hører at også Oslo-foreningen
er klar til liknende framstøt. Vi kan godt fortelle at forbundskontoret har
vært behjelpelig ved oppnåelsen av de gode resultater. Meget har også
vært talt og skrevet om at Landsforbundet burde arbeide mere for å
oppnå statstilskudd. Her må vi imidlertid ikke glemme at vi hvert år
får statens tilskudd til feriehjemsarbeidet og til husmorferier. Det viser
seg at døveforeningene har vært flinke til å utnytte feriehjems-midlene,
men av midlene til husmorferier ble bare en liten del benyttet. De fleste
av våre døveforeninger har nok vanskeligheter med å mestre flere opp
gaver samtidig, ser det ut til. Ut fra dette må vi være varsomme med
søknader om flere og økte statstilskudd. Landsforbundet er derfor in
teressert i at døveforeningsarbeidet stabiliseres og styrkes gjennom sine
kommunale kontakter før man i en større målestokk søker om statstil
skudd.

Døves Dag, som ble feiret i september, ga nok en gang positive erfaringer,
selv om vi nok må konstatere at det ikke er så mange hørende som finner
veien til våre åpne møter. Vi må nok overveie hvordan vi kanskje
selv må gå ut til de hørende, når ikke de kommer til oss. (Forts. 8. 12)
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Kan den ta'ktile vokoder være et hjelpe-
, ' ,

middel til å løse d~ d,øves kontaktproblem?
Et forsøk på å overføre lydsignaler til døve ved hjelp av følesansen

".--------------"\

I løpet av høsten 1964 har vi
lest mye om de døves kontakt
problem i Tegn og Tale. Først og
fremst er det fordi «Kontakt» var
satt som motto for Døves Dag.
Men det er også fordi kontakt
problemet er et sentralt problem
for de døve. I sitt foredrag på
Døves Dag i Trondheim i høst,
gjengitt i Tegn og Tale nr. 20,
kom skolestyrer Johan Sæbø inn
på hvordan en prøver å løse de
døves kontaktproblem. Han
nevnte bl. a. at en ingeniør på
Norges Tekniske Høyskole had
de laget et apparat som gjorde
det mulig å føle språklydene
medjingertuppene. Tegn og Tale
har bedt døvelærer Kjell Bothne,
som gjennomførte et forsøk med
dette apparatet på døveskolen i
Trondheim forrige skoleår, om
å gi en orientering. .

\.

DET DØVE BARNS SITUASJON
SETT FRA ET SPRÅKLIG SYNS
PUNKT

Dersom et menneske skal være et
aktivt medlem av et samfunn, er det
en betingelse at det kan forstå, og
bli forstått av andre. Mennesker uten
handikap og sansedefekter, som hem
mer og umuliggjør språkutviklingen,
har i talespråket et hjelpemiddel som
er tilstrekkelig i nær sagt alle livs
situasjoner. Talespråket er utviklet
til noe nær det fullkomne av tidligere
generasjoner. Barna lærer det så
tidlig at deres tankeverden delvis er
bygget opp med språket som mate
riale. Før de når skolepliktig alder,
har de alt ved hjelp av språket fått
mange kunnskaper og høstet mange
erfaringer.

De som er født døve, eller blir
døve i de første leveår, får sin mulig
het til kontakt gjennom talespråket
sterkt redusert. Det hørende barn
lærer å tale ved å etterlikne omgi
velsenes tale. Det døve barn kan
ikke høre,.og følgelig ikke etterlikne
omgivelsenes tale, og blir derfor
stumt. Det hørende barn lærer språ-
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ket, fordi det hører omgivelsenes
tale om en virkelighet som barnet
samtidig kan iaktta. Det døve barn
kan iaktta virkeligheten like godt,
og kanskje bedre enn det hørende,
med unntakelse av virkelighetens
akustiske elementer. Men da ordene
ikke oppfattes, mangler språkets
ordside, og det døve barn blir derfor
språkløst. Både stumheten og språk
løsheten er altså en følge av <;løv
heten. Skal en presisere det nærmere,
kan en si at stumheten er en følge
av døvheten, og språkløsheten skyl
des at det normale språklige ut
trykksmiddel, den muntlige tale,
henvender seg til øret og ikke til
øyet eller følesansen, og derfor ikke
kan oppfattes av det døve barn.

UNDERVISNING AV DØVE
BARN OG UNDERVISNINGENS
HOVEDMÅL

Døveundervisningens første mål
er å lære den døve språket. Den
første betingelse for at en skal nå
det målet, er at en erstatter tale
språkets akustiske uttrykksmiddel,
lydene, med andre tekniske uttrykks
midler som kan sees eller føles. De
viktigste tekniske uttrykksmidler
som brukes i døveskolen, er skrift
og håndalfabet, kunstig artikulasjon
og munnavlesning, med eller uten
Munn-Hånd-systemet.

Den neste betingelse for opplæring
av døve i språket, er at de skal bruke
ordene, uttrykt gjennom disse ut
trykksmidler, i forbindelse med den
tilsvarende virkelighet. Barnet skal
se ordet «BORD», og i samme for
bindelse se bordet. Det vil da i bar
nets hjerne dannes en assosiasjon
mellom synsinntrykket av ordet,
og synsinntrykket av bordet. Det
døve barn vil da, på samme måte
som hørende, lære å forstå ordet
«BORD».

Det døve barn skal videre lære
den tekniske beherskelse av disse
uttrykksmidler, skriving, håndalfa
bet eller artikulasjon. Endelig skal
det, på grunnlag av språkforståelse
og den tekniske beherskelse av et
uttrykksmiddel, lære å bruke språ
ket aktivt.

Vil man bringe den døve i for
bindelse med den hørende omverden,
må man lære den døve de hørendes
uttrykksmidler. Døveundervisnin
gens annet hovedmål er derfor å inn
føre det døve barn i talespråket på
en slik måte at det kan gjøre seg
forståelig gjennom kunstig innlært
tale, artikulasjon, og kan forstå de
hørende omgivelser gjennom munn
avl.esning.

DE DØVES KONTAKTVANSKER
OG HVORLEDES EN MED TEK
NISKE HJELPEMIDLER PRØ
VER Å REDUSERE DISSE

Når en omgås døve barn og møter
voksne døve, blir mange slått av
hvor vanskelig det er å forstå dem,
og hvor lite mange av de døve for
står av det som blir sagt dem. Munn
avlesning og artikulasjon er vanske
lige ferdigheter.

Seg imellom bruker de døve tegn.
Det må være helt klart at tegnsprå
ket er de døves naturlige språk. Det
er et spørsmål om ikke våre dagers
døvelærere, i likhet med hva døve
skolens grunnlegger AbM de l'Epee
gjorde, burde ta konsekvensen av
dette. de l'Epee og mange av hans
ettermenn oppdaget hvor mye let
tere det var å undervise de døve
med tegn og hvor mye mer og bedre
de derved lærte. I våre dager drives
det voksenopplæring for døve. Mange
av de voksne døve vil lære mer om
språkbruk, samfunnsspørsmål og fri
tidsaktivitet. I mange tilfelle er det
døvelærere som underviser dem.
Hva om en gikk den andre veien?
De dyktigste døve burde starte tegn
kurs for døvelærerne.

Men vi må ikke glemme at vanske
lighetene med artikulasjon og munn
avlesning, ved siden av at de døve
ofte kommer inn i et ensidig tegn
miljø, skaper en isolasjon, og stenger
de døve ute fra de hørendes verden.

Målsettingen må være å bringe
den døve inn i de hørendes verden.
Det er ikke realistisk for de døve å
tenke på å få de hørende til å møte
seg på deres plattform.

Det er blitt gjort mange forsøk på
å motvirke at de døve isoleres og



Sivilingeniør Kringlehotn (bakerst) og døvelærer Bothne med den taktile vokoder
og kommuniseringsutstyret.

!3tenges ute fra deri hørende verden,
ved å konstruere og bygge tekniske
hjelpemidler, bl. a. med det formål'
å understøtte munnavlesningen.

Et slikt forsøk er «Visible Speech»,
eller «Synlig Tale». Ved «Synlig Tale»
prøver en å hjelpe den døve til å
oppfatte tale med synssansen. Det
har vist seg mulig, med denne tek
nikk, å transformere akustisk energi
til optiske distinktive stimulusmøns
tre for språklyd. Både i Sverige og
USA har en drevet forsøk, uten at
en har kunnet si det har innfridd
de forhåpninger en stilte til ~(Synlig

Tale» omkring 1950. Men teknikken
på dette området er under stadig
utvikling, og det ville være rart om
en ikke i vår tekniske tidsalder skulle
kunne komme fram til et apparat
som virkelig kunne gi den døve
nyttig informasjon om språklyd i
omgivelsene.

DEN TAKTILE VOKODER
Dette er et annet forsøk med et

hjelpemiddel for døve til å oppfatte
tale med større sikkerhet enn ved
munnavlesning alene. Den taktile
vokoder kan beskrives som et appa
rat som transformerer akustisk ener
gi (lydenergi) til mekanisk energi.
Den mekaniske energi overføres så i
vibratoriskform til punkter påhuden.

Den store fordel ved den taktile
vokoder, og høreapparat (for dem
som har 'Utnyttbare hørselsrester),
framfor «Synlig Tale» apparatur, er
at her tas ikke oppmerksomheten
fra den talendes munn. Ved bruk
av taktil vokoder føles talen gjennom
fingertuppene, samtidig som talen
kan «leses på munnen» på vanlig
måte. Derfor må det være klart at
det her er tale om etapparat som skal
supplere munnavlesningen.

Den taktile vokoder som institutt
ingeniør Magne Kringlebotn, på

Slik ligger fingertuppene på vibratorene.

Norges Tekniske Høyskole, laget
høsten 1963, og som ble prøvet i et
forsøk på Døveskolen i Trondheim
skoleåret 1963/64, har 5 benlednings
telefoner som overfører vibrasjoner
til en hånds fingertupper. De ben
ledningstelefoner som brukes, er av
samme type som de en så på de nå
«gammeldagse» høreapparater med
telefon på benknuten bak øret. En
bruker venstre hånd til å føle på
vibratorene. Derved får en høyre
hånd (<<skrivehånden», «hilsehånden»
etc.) fri.

Foreløpig er det bare laget Em
vokoder, som er utbygd i et klasse
sett med tilhørende kommuniserings
utstyr, med lyssignaler, for forsøk.
Dette brukes i år til et nytt forsøk
på døveskolen i Trondheim.

Dersom det senere blir aktuelt med
produksjon av denne taktile vokoder,
er størrelse og vekt av avgjørende
betydning. Konstruktøren mener at
apparatet skal kunne gjøres bærbart,

-som et vanlig høreapparat. DetkUJ;me
da være en løsning å ha vibratorene
festet til en liten avlang plate. Denne
kunne da holdes inni en knyttet

hånd. For menn kunne det være
greit å ha vibratorplaten i en lomme.

Spørsmålet om hvor stor nytte en
døv person kan ha av et slikt appa
rat, er det vanskelig å gi noe eksakt
svar på. Dog kan en uten videre si
at det må ha en viss betydning at
den døve ved hjelp av et slikt appa
rat kan føle når lyd blir frambrakt
et sted i omgivelsene, innenfor «appa
ratets hørevidde». Umiddelbart vil
en tenke på akustiske trafikksignaler,
dørklokker, vekkeklokker o.l. Ikke
minst ved bruk av vanlig telefon
vil den taktile vokoder kunne være
til stor hjelp. Den døve vil kunne
føle når telefonen ringer, han vil
kunne føle når han får summetonen,
og han yil føle når det ringer på hos
den annen abonnent. Dersom opp
tatt-signalet kommer, vil han også
kunne lære seg å tolke det med føle
sansen. Svarer abonnenten, føler han
det gjennom sin vokoder. I Tegn
og Tale nr. 18, 1964, er det gjengitt
en artikkel av Gale M. Smith om tele
fonen i de døves tjeneste. Alle de
mer eller mindre kompliserte appa
rater som nevnes der, vil en enkel
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Egne programmer for døve
eller teksting av alle programmer

i fjernsyn?

taktil vokoder kunne erstatte ved
telefonering.

DEN TAKTILE VOKODER VED
OVERFØRING AV SPRAKLYD

Det som kanskje er mest interes
sant, men samtidig det vanskeligste
å uttale seg noe om, er nytten av
vokoderen ved overføring av språk
lyd og tale. Ennå er det forsket for
lite på dette felt til at en kan trekke
en endelig konklusjon.

Det har vist seg at man får et
bestemt vibrasjonsmønster ved hver
enkelt språklyd. En kan læres opp
til å kjenne de forskjellige mønstre
fra hverandre. Det samme gjelder
for ord uttalt separat. Forsøk har
vist at treningshastigheten ligger på
fra 5-10 ord i timen. Således vil en
på 100-400 timer få et brukbart
taktilt språk på 1000-2000 ord.
Når det gjelder flytende tale, blir
det hele mer komplisert, og en har
ennå ikke nok forskningsmateriale
til å kunne uttale seg.

Ved munnavlesning har en mange
lyder med et tilnærmet likt avles
ningsbilde. Det viser seg at mange av
disse Jyder, som p, b og m, er lette
å skille fra hverandre på den taktile
vokoder.

Ved siden av at den taktile voko
der ville kunne være et nyttig hjelpe
middel for voksne døve, har en grunn
til å tro at den også vil være til
hjelp i undervisningen av døve barn.
Ved innlæring av lydene og ordene
vil den uten tvil kunne hjelpe til å
gjøre talen bedre og mer forståelig.
En tenker særlig på slike språklige
fenomener som tonehøyde, styrke,
varighet, dynamiske aksenter, musi
kalske aksenter og intonasjoner.

Arbeidet med å utprøve og for
bedre den taktile vokoder pågår for
fullt, ikke bare her i landet, men
også utenlands. En må håpe at
denne oppfinnelsen kan bety en
mulighet for døve og sterkt tung
hørte til å få ny kontakt med den
hørende verden. Likevel må det pre
siseres at en ikke må motta den
taktile vokoder med en for stor, og
ukritisk, optimisme. Den er blitt
omtalt som et nytt og revolusjone
rende hjelpemiddel for døve. Jeg
tror ikke det er riktig å komme med
en slik forhastet konklusjon sålenge
dette nye apparat ikke er prøvd over
et lengere tidsrom, og av mange døve,
i praktiske livssituasjoner. La oss
nøye oss med å slå fast at den tak
tile vokoder, etter de resultater som
er påvist, kan komme til å bli et
nyttig hjelpemiddel for døve.

Kjell Bothne.

Det er klart at det el' behov for
egne programmer for døve i fjern
synet. Og med velvillig bistand fra
Norsk Rikskringkasting er det mu
lighet for å realisere dette i nær
framtid. Det høres forlokkende ut,
men likevel er jeg svært betenkt og
mener at døve må være varsomme
med å henstille til Kringkastingen
å sette opp slike programmer. Om
disse programmene blir satt opp,
blir det likevel liten vinning for oss.
Fortsatt vedvarer for oss døve det
tomrom som følger med de fleste
vanlige programmer i fjernsynet,
som følge av alle de replikker som
ikke når oss.

Når vi først har fjernsyn foran
oss, er det naturlig at vi ønsker å
få fullt utbytte av alle programmer
vi ser på, og det er vi helt avskåret
fra. Er det noen programmer som gir
fullt utbytte, er det bare utenlandske
filmer med tekst. (Angående teks
ting, synes det for meg ganske tyde
lig at folk ved Kringkastingen· er
svært gjerrige, og stadig opplever vi
at vi blir avspist med noen få korte
setninger etter lange dialoger vi har
kunnet iaktta. Jeg tror neppe at -de
ord som blir sagt er overflødige.
Omstiller jeg fjernsynet og får pro
gram fra den andre side av Kjølen,
er situasjonen straks annerledes.
Der er det langt bedre med teksting,
langt fuUstendigere enn ved Norsk
Rikskringkasting.

Tilbake til saken. Bortsett fra en
del programmer om idrett, er det
en forsvinnende liten del av pro
grammene som vi får utbytte av i
rimelig grad. Resten er stort sett
helt ufordøyelig. At man sitter og
glaner uten å få noe utbytte, er ikke

bare forkastelig, men også direkte
skadelig. Det virker bare sløvende. 
Aktivitet er nødvendig når vi vil
holde oss i form, såvel psykisk som
fysisk. Man må vedlikeholde den
åndelige form ved aktivitet, det
være seg ved lesing, skriving og sam
tale. A glane på fjernsynsprogram
mer uten noen som helst språklig
kontakt, bare dreper den åndelige
aktivitet.

Derfor tør jeg mene at det er langt
det viktigste å drøfte spørsmål om
å tekste alle programmer. Det er
nok en vanskelig sak, men ikke verre
enn at man kan komme til en løs
ning med saken. Hvis man hadde
tenkt på det fra først av ved etab
lering av fjernsynsendingene, kunne
det blitt langt lettere med teksting
av programmer, når man hadde
sørget for en passende margin ved
siden av billedfeltet på billedrøret,
forbeholdt teksting. Dette er nemlig
godt mulig, og det kan rettes på.
(De fjernsynsseere som blir distra
hert av teksten, kan dekke over
marginen og således slippe å se
teksten.) '*

r "De døve har samme in,
teresser som de hørende.
Derfor er det bare mere
teksting som er aktuelt
nå, mener forfatteren,
som også antyder en løs,
ning.

"----------
5'



President Johnson taler for døve
ved Gallaudets 100 års jubileum

Ved feiringen av Gallaudet Col
lege's 100 års jubileum var president
Johnson tilstede. Han var hoved
taler og understreket den påtreng
ende nødvendighet av utdannelse,
moral og medfølelse for å imøte
komme de handikappedes store
savn. Avisen «The Washington Star»
brakte følgende meddelelse:

«President Johnson talte inn
trengende om å vise medfølelse for
de handikappede og hjelpeløse. Han
uttalte at hvis det amerikanske
samfunn stadig skal «gå framover»,

Angående skriving av tekster, må
det skrives på en stenografimaskin
som er forbundet med datamaskin,
og denne kombinasjon kan sørge for
helt kontinuerlig teksting. Det be
tyr at man ikke behøver å tekste
programmer på forhånd. Med andre
ord blir programmene tekstet i det
øyeblikk de sendes ut.

Sjøl om egne programmer for døve
har stor aktualitet, tør jeg mene at
det er langt viktigere å anmode
Kringkastingen om å gjøre det mulig
å tekste alle programmer som sendes
ut. Blir det for vanskelig, kan en
gjerne i begynnelsen ta til med
Dagsrevyen og enkelte opplysende
programmer, og naturligvis må det
utvides etter hvert, slik at all tale
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må den høyere utdannelse bli en
verdensomfattende mulighet for alle
unge mennesker. Ved festmåltidet
på 100-årsdagen talte Johnson for
de 630 døve studenter ved Gallaudet,
og han betegnet colleget som et
stolt eksempel på hva utdannelsen er
nådd fram til. - Skolen overrakte
presidenten en minnemedalje med
avbilding av de tre menn som har
tjent colleget som ledere: Edward
Miner Gallaudet, Percival Hall og
Leonard M. Elstad. President John
son ble også overrakt en praktut-

(også visetekster) til slutt blir til
gjengelig for alle som ikke hører godt
nok.

Hovedsaken er å gjøre alle pro
grammer i fjernsynet tilgjengelige
for alle, slik at det kan bli lærerikt
og utviklende for hver enkelt seer.

Nettopp derfor mener jeg at døve
bør legge vekt på at teksting av pro
grammer får første prioritet, framfor
henstillinger om egne programmer
for døve.

Skulle den store ting hende at
tekster på programmene blir virke
lighet, vil det være en stor lande
vinning for oss. Når dette er skjedd,
kan man ta opp og drøfte nærmere
egne programmer for døve.

Johs. S. Rekkedal.

gave av skolens 100-årige' historie.
Han håndhilste på mange av de til
stedeværende. Som tolk fungerte dr.
Elizabeth Benson. Johnson uttalte
bl. a.:

«I vårt privatliv så vel som i våre
offentlige gjøremål appelleres det til
vår medfølelse. Når de handikappede
ber om hjelp, må den hørende høre,
den seende se, og den aktive må
virke. Vårt hele samfunn ville være
gjenstand for hån, hvis vi tillot at
det ble et følelsesløst, likegyldig
samfunn.»

President Johnson var den tredje
president som besøkte Kendall
Green. De to foregående var presi
dent Garfield og president Theodore
Roosevelt.

Bollmann hørte svært dårlig i den
senere tid, og han gikk derfor til
ørespesialisten dr. Horch. Behand
lingen trakk ut i adskillige uker, men
nå var den ferdig, og takket være dr.
Horchs dyktighet kunne Bollmann
nå betrakte seg som helbredet. 
Full av takknemlighet sa han farvel
til legen og spurte til slutt: « Og hva
skylder jeg Dem, doktor?»

«To hundre kroner», svarte legen.
«Fire hundre kroner?» spurte Boll

mann for å være trygg.
«Nei», sa dr. Horch litt høyere. 

«Bare tre hundre kroner.»



NYTT FRA FORENINGENE

Olaf K. Ugland ny formann

Modernisert lov i Østfold

K. S.

med godt arrangement

en følelse av skyld. Ethvert menneske har
rett til å bruke det språk som passer for en,
og på samme måte som en blind har blinde
skrift. har en døv behov for å bruke tegn,
for å føle at han kan beherske et språk
fullkomment. Enhver døv føler hver dag at
han ikke kan snakke flytende, for enhversom
ikke hører, ødelegger stemmen fordi han
ikke bruker den jevnt, sa Breiteig. som så
kom inn på den skoleordningen vi har for
døve i dag.

Etter at AI bert Breiteig hadde holdt sitt
sjeldent levende foredrag, sa soknepresten
Nils Eide noen ord, tolket av Breiteig. For·
mannen i døveforeningen, Magne lid,
takket begge to.

På festen ble det også servert smørbrød,
kaker og kaffe, og etterpå fikk vi se et par
filmer, først «Den døve i arbeidslivet», og
så en film fra en ungdomsleir for døve i
Sverige.

Møre kr. Døveforening arbeider tungt.
Foreningen er som sagt liten og penge·
midlene små. Det største ønskemålet er at
medlemmene kan få møtes oftere enn som
nå en gang i måneden. Man har ennå ikke
henvendt seg til byene og fylket om å få
tilskudd til opplysning, men det vil trolig
skje snart.

Etter å ha sett noen av gjestene vel av
gårde, fortsatte Breiteig å fortelle nyheter
om forbundsarbeidet, forberedelse til
Nordisk døvekongress i Bergen neste år,
foreløpig kongress-program og landslotteri,
og det ble fortalt at det er meget arbeid på
forbundskontoret.

Formannen rettet en takk til alle som
hadde vært med på å gjøre dagen så hyggel ig,
alle gjestene og Albert Breiteig, som hadde
kommet helt fra Bergen for å delta. Og så
hygget vi oss sammen til ut på kvelden. En
kosel ig Døves Dag-fest var endt.

Møre

Valgene gikk meget greit unna. Yngvar
W. Andresen ønsket ikke gjenvalg som for
mann, da han på grunn av private gjøremål
mente at han ikke hadde tid til å ta seg av
foreningsarbeidet som han burde. - Styre
valget fikk følgende resultat: Formann:
Olaf K. Ugland. Nestformann: Y. W.
Andresen: Sekretær: Kr. Sørensen. Kas
serer: Erling Pettersen. Styremedlem:
Ågot Hansen. Varamenn: Ragna B. Hagen og
Karl Foss.

Da ingen ville være revisor, fikk styret i
oppdrag å skaffe en i Halden.

Som hyttevert ble valgt Erling Pettersen,
og som formann i aksjonskomiteen for det
kommende landslotteri: Kr. Sørensen.

Etter årsmøtets slutt ble det servert
middag, som foreningen betalte halvparten
for.

Ellers hadde foreningen besøk av dr.
Terje Basilier søndag 29. november. Han
hadde med en fargefilm med noen eksperi
menter om alkoholens virkning på katter.
og kåserte om alkoholens forskjellige
virkninger.

DØVES DAG på

Østfold Døveforening avholdt sitt ordi
nære årsmøte 8. november i Sarpsborg.
Frammøtet var meget bra da formannen, Y.
W. Andresen, ønsket alle tilstedeværende
velkommen til årsmøtet. Han ønsket spesielt
vel kom men forbu ndsstyremed lem met
Sverre lindquist.

Beretning og regnskap ble opplest i tur
og orden, og vedtatt etter at det var stillet
noen få spørsmål. Begge deler bar preg av
et godt år. Som før om årene, var det spesielt
feriehjemmet som hadde lagt beslag på
styrets og med lemmenes tid. Blant annet
var hoved bygn ingens stue restau rert, og
hele bygningen var malt utvendig.

Det ble på årsmøtet bevilget et beløp på
kr. 200.- til Hjemmet for Døve, Nordstrand,
og et liknende beløp til trengende døve
medlemmer innen Østfold. Beløpene var av
kollekten som innkom på Døves Dag, da
forutsetningen var at kollekten skulle gå til
arbeid blant døve som er i nød.

Ellers ble det lagt fram forslag til ny lov,
som ble vedtatt under den forutsetning at
den godkjennes av Norske Døves Landsfor
bund. For det meste er den nye loven bare
en modernisering og «ommøblering» av
den gamle.

Ref·
Møre kr. Døveforening feiret lørdag 21.

november Døves Dag med tilstelning på
Den nye ungdomsheimen. Til festen var
innbudt sekretær i Norske Døves Lands
forbund, Albert Breiteig, og sokneprest
Eide, og også noen andre hørende. Først
ønsket formannen, Magne lid, velkommen
bl.a. to journalister (Sunnmørsposten og
Sunnmøre Arbeideravis).

Møre kr. Døveforening har 35 medlem·
mer, og av dem bor sju i Ålesund. Det er en
liten forening, men så har medlemmene
desto mer på hjertet. Spørsmålet er bare å
bli forstått, og det er ikke alltid lett når
man ikke' kan høre. Det var om dette be
hovet for kontakt AI bert Breiteig, sekretær
i Norske Døves Landsforbund, snakket om
på møtet i Møre kr. Døveforening. Her var
både døve og hørende til stede,så foredrags
holderen benyttet faktisk to språk sam·

tidig: fingerspråk og tale. Forsamlingen
fulgte intenst med. Med dette møtet
markerte foreningen Døves Dag, som egent
lig er den fjerde søndag i september, men
som foreningen ikke har hatt anledning til å
stoppe opp ved før nå. Hvert år finner man
fram til et emne for denne dagen, som er
innstiftet av Verdensunionen for døve, og i

år var emnet: Kontakt.
Albert Breiteig sa blant annet: - Egent

lig skulle jeg holdt dette foredraget for
hele Ålesunds befolkning, slik at de kunne
forstått noen av de problemene de døve har.
En døv føler seg ofte ensom, hjemme og på
arbeidsplassen. - Men det er ikke bare ord
som skaper kontakt, også hjertet. Det er
ulike oppfatninger om en døv bør lære å
bruke tegnspråk, og Breiteig sa at de for
eldre som sier til sitt døve barn at det ikke
må bruke tegn, gjør noe alvorlig, de skaper

Program for Møre

23/1 lø.: Døveforeningen, styremøte kl. 17
(5) hos Lorents Ness.

6/2 lø.: Døveforeningen. Årsmøte på Ung
domsheimen kl. 17,00 (5) presis. Saksliste
i følge loven. Vær oppmerksom på at det
blir behandlet innkomne forslag for
foreningen og feriehjemmet. Kaffepause
under møtet. Servering.

27/2 lø.: Døveforeningen. Medlemsmøte på
Ungdomsheimen kl. 17.00 (5). Muligens
film-aften v/ Opplysningskomiteen. Ser
vering.

20/3 lø.: Døveforeningen. Samværsmøte på
Ungdomsheimen kl. 17.00 (5), med ut
deling av landslotteri-bøker. og kamerats
lig samvær etterpå. Servering.
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Julemesse på Døves Aldershjem

Kåre Botten hyllet på høstfesten
l Trondheim

Imponerende utstilling
av de eldre døves hobbyarbeider

10/4 lø.: Døveforeningen. Medlemsmøte
(eller annet) på Ungdomsheimen kl. 17.00
(5). Utlodning til inntekt for feriehjem
met. Døveprest Hammer kommer. Ser
vering.

11/4 sø.: Gudstjeneste i Borgund kirke kl.
11.00 ved døveprest Hammer. Offer!

Program for feriehjemmets møter vil bli
kunngjort ved oppslag på ferehjemmet
Steinhammar i Brusdal for månedene mai,
juni, juli og august.

Styret har rett til å forandre på program
met, hvis det skulle bli nødvendig.

STYREMØTE
Lørdag 28. november var det styremøte

på ettermiddagen hjemme hos Magne Lid

Døveforeningens tradisjonelle høstfest
gikk av stabelen lørdag 21. nov. 70 gjester
innfant seg. Denne gangen besto festkomi
teen av Paula Strøm, Torunn Vines og Berit
Nilsen, samt de to herrene Petter Holberg
og Thorbjørn Pedersen. Innbudt var Kåre
Botten, finansgeniet vårt, som klarte å lage
Døves Dag arrangementet så omkostnings
fritt som vel mulig.

Menyen besto av kjøttpudding med erter,
gulerøtter og viltsaus, og til dessert fersken
med kremtopp. Deilig og mettende mat,
som ble behørig rost av Helmer Moe.

Talen for dagen holdt formannnen Halvor
Greftegreff, som tillot seg å trekke hver
dagens problemer med seg på festen. Det
ble ham fort tilgitt, da det dreide seg om
salget av Døves Jul. Han takket også Kåre
Botten i velvalgte ordlag for det han hadde
gjort for oss døve i anledning Døves Dag.
Botten ble så overrakt en vakker blomster
bukett. Herr Botten takket for invita-

«For å leve, er det ikke nok bare å eksi
stere. Man må også være sysselsatt med ett
eller annet for å holde seg i god form,
psykisk og fysisk sett.» Dette og mere til
kunne oversøster fru Utgaard ved Kalv
skinnet sykehus fortelle under julemessen
på Døves Aldershjem.

8

for første gang, og det ble behandlet tre
forslag.

Som kjent skal Norske Døves Landsfor
bund igjen ha landslotteri neste år. Vi
valgte følgende komite til å væreforeningens
aksjonsutvalg: Formann Magne Lid, kasserer
Lorents Ness, medhjelpere Skjalg Iversen og

Torbjørg Larsen. ,
Og vi diskuterte forslag til program for

første halvåret i 1965
Vår forening har sendt søknad til Ale

sund kommune om tilskudd til forenings
arbeidet for 1965.

Vi er takknemlig for koselig styremøte,
hvor det ble servert god kaffe og delikate
smørbrød. Til slutt samlet vi oss i salongen
igjen til koselig samvær. Takk for hyggelig
besøk! Ref.

sjonen, sa at det gledet ham å få tilbringe
kvelden sammen med oss og at det for ham
hadde vært en glede å få være med å hjelpe
ti I. Han ti Ila at han gjerne sti Ite seg ti I
disposisjon også neste gang, såfremt han
fikk lov å være frisk. Han kom også inn på
tanken å stifte en slags støtteforening for
døveforeningen, en forening som hoved
sakelig skal bestå av voksne barn av døve
foreldre. Han visste utmerket godt at de
døve helst ville klare seg selv, men skulledet
være ett eller annet de kunne tre støttende
til med, ville det glede ham om en slik fore
ning kunne være til nytte og hjelp. Dette var
en vakker tanke av Kåre Botten, og jeg
håper den kan bli en realitet om ikke altfor
lenge. Botten gikk etter kaffen, da han
måtte heim til sin kone, som dessverre ikke
kunne ta i mot innbydelsen til vår høstfest.

Festen varte til kl. 2, etter at man hadde
hygget seg, slik man gjør når det er fest.

Reidun.

Denne dagen var en spesiell dag for de
som bor innenfor dette vakre hjems vegger.
Denne spesielle dagen - ja, la oss si det slik
betegnet en milepel i hjemmets 10-årige
historie. Denne dagen skulle for første
gang de eldre få prøve å selge sine selv
lagede produkter. Men jeg for min del tror

at de mest hadde utstilling for å vise hva de
duger til.

For de som først innfant seg, ble det om
visning i hobbyrommet, som ligger i kjeller
etasjen. Heldigvis for dem som kom senere,
ble det ikke salg før etter kaffen. Under
tegnede, som en uke før hadde fått invita
sjon av hjemmets bestyrerinne, fru Bergliot
Bostad, ankom midt under kaffeserveringen.
At kaffen på Døves Aldershjem er god, er
noe alle vet, men atmosfæren er den som
gjør utslaget. En trives i d isse omgivelser, og
som jeg en gang før har nevnt her i bladet,
setter de eld re pris på å få besøk. Mange
hørende og døve hadde funnet veien til
aldershjemmet. Ikke var det offentliggjort
i pressen, men de som er nær knyttet ti I
hjemmet, hadde hatt hell med sin enkle
invitasjon. De døve på aldershjemmet har
gode naboer, noe de tilfulle fikk sanne.

Etter kaffen talte så fru Utgaard, tol ket
av pastor Wetlesen, om arbeidsterapi blant
gamle og syke. Kalvskinnet sykehus, som
ligger i Ila, består av noen gamle, men vel
holdte trebygninger. Der har de både ar
beidsterapeuter og logopeder som hjel per
de gamle og syke til mest mulig å klare seg
selv. Fru Utgaard roste de døve for deres
vakre og moderne aldershjem. Om ikke alt
for lenge ville Kalveskinnet sykehus komme
etter med mere tidsmessige bygninger. Og
hu n uttrykte sin glede over at det nå på
Døves Aldershjem var satt igang arbeide for
hjemmets beboere.

Formannen for Aldershjemmet, Bjarne
Botten, takket for det interessante fore
draget, og han nevnte at han nå kunne gå
alderdommen lyst og trygt i møte, nå som
eldreomsorgen har fått slikt omfang.

Pastor Wetlesen avsluttet med sang og
andakt.

Siden vi nå skulle få se på de forskjellige
håndgjerningsarbeider som de eldre hadde
laget, trakk han fram noen barndoms
minner, fra da han gikk i småklassen og
skulle lære seg til å strikke grytelapper.
Det ble bare å strikke rett og rett heletiden,
men hva gjorde'det når gleden ved å se ar
beidet vokste oppveiet alt. Klassen ble så
flink at de fikk begynne med fem pinner.
Og den dagen kom da det ~kulle være ut
stilling på skolen med besøk av foreldre,
slektninger og venner, som skulle ta i øye
syn sine håpefulles arbeider. Wetlesen,
stakkar, hans votter manglet tommeltotter!
Det oppsto god latter. Ja, denne Wetlesen
kan både fengsle og fange sine tilhørere.

Nede i hobbyrommet ble en slått av
beundring over hva de eldre hadde greidd å
prestere i løpet av høsten. Alle sakene lå
sirlig og pent på sine bestemte plasser,
behørig forsynt med prislapper, og alt var
billig, billig. Fine ideer til julepresanger.
Der fantes leketøyshunder og -katter,
kenguruer med unge i en pose på magen,
alt sydd av gode, tykke stoffer. Vevede og
broderte sofaputer, forklær i massevis i



ARSMØTET I DRAMMEN

Ungdomsklubb stiftet
Feriehjemmet planlegges utvidet

ulike mønstre og fasonger. Brett malt med
forskjellige motiver, bretthengere, vaske
kluter, grytelapper, et lappeteppe i gilde
farger, som en nygift ung dame var snar til
å sikre seg. Masse filleryer i godt avstemte
farger. Og kronen på verket; et stort gulv
teppe, som flere hadde vært sammen om.
Enda ett lå under arbeid i vevstolen. Det
liknet ikke så lite på de håndknyttede
teppene. Yi beså med stor interesse alt som
fantes. Noe kan jeg ha glemt å nevne her,
men det skal sies til de eldres ros at dette
overgikk mine villeste forventninger. Lykke
lig den som har en hobby som en kan ta
med seg i alderdommen, sa fru Utgaard.
Lykkelig er de eldre døve som nå har fått
sitt hobbyrom i fullt bruk, slik planen en
gang opprinnelig var. 10 lange år er svunnet
hen. Det kom sent, dette tiltaket, men det
kom godt. Belegget på aldershjemmet er
for tiden 25.10 er dessverre ikke så førlige
at de kan være med de øvrige 15 i deres
levende og morsomme arbeide. To menn er
sysselsatt, den ene i veven og den andre som
maler. Arbeidet interesserer ikke bare en
liten skolegutt, det passer for alle aldre, og
det er heller aldri for sent å lære noe. Om
det ikke har vært noen arbeidsterapeuter
med i spillet, har de eldre klart seg godt.

La meg få ønske dere på Døves Alders
hjem tillykke med dette initiativet. Med
glede og forventning ser jeg fram til neste

julemesse.
Reidun.

Program for Trondheim

13/1 ons.: Medlemsmøte i foreningen, kl.

19.30.
16/1 lø.: Årsfest. Døveforeningen kl. 19.00.
19/1 ti.: Kulturaften.
20/1 ons.: Ungdomsgruppen. Årsmøte.
22/1 fre.: Dameforeningens første møte

1965.
24/1 sø.: Kulturaften.
27/1 ons.: Døves Idrettslag. Ekstraordinært

årsmøte.
29/1 fre.: Samarbeidsmøte. Utarbeidelse av

program fra årsmøtet og fram til som
meren.

30/1 lø.: Hyggekveld på «Gran ly».
1/2 ma.: Madagaskaraften i Døvekirken.

2/2 ti.: Kulturaften.
3/2 ons.: Ungdomsgruppen.
5/2 fre.: Dameforeningen.
6/2 lø.: Ungdomsgruppen. Festlig samvær.
7/2 sø.: Kulturaften
10/2 ons.: Døveforeningen. Yanlig møte

kveld.
13/2 lø.: Årsmøte. Døveforeningen. Klokke

slettet avgjøres på·medlemsmøtet 13. jan.

Klokkeslettet er 20.00 når ikke annet er

angitt.
Det vil ellers som tidligere bli TY·

kvelder, kunngjort ved oppslag i forenings-

lokalet. +

Årsmøtet i Drammen og Omegns Døve
forening ble holdt forleden. under ledelse
av formannen, Rolf Hansen, som ønsket alle
døve velkommen, spesielt formann Eilif
Ohna og sekr. Albert Breiteig fra Norske
Døves Landsforbund. Det var første gang i
foreningens 33-årige historie at det på års
møtet kom repr. fra forbundsstyret på
besøk.

Før man tok fatt med selve årsmøtet, ble
det holdt 1 minutts stillhet for et medlem
som var avgått ved døden, nemlig Oddmund
Brekka.

Av beretning og regnskap gikk det fram
at foreningen nå har 65 medlemmer. alle
døve. Og tilslutningen til de ukentlige
sammenkomster på Melkebaren om søn
dagene var meget god, som vanlig. Hver
torsdag kom også mange døve sammen på
et annet sted i byen og spilte sjakk, bridge
og dyrket andre hobbies.

Døves Hus-komiteen,~eståe de av Gun
nar Jakobsen og Rolf Hansen. er fremdeles
på jakt etter et eget, høvelig lokale for døve.
Foreløpig har de i kikkerten et lokale i et
prosjektert bygg.

Foreningen arrangerte busstur til som
merstevnet for døve på Eidsvold. Og fore
ningen sendte 3 medlemmer til døve-for
bundets kurs for foreningsledere på Hade-

Som du sikkert legger merke til, arran
gerer Døveforeningen sine kulturkvelder
også på tirsdag (19. jan. og 2. febr.). Da har
Ungdomsgruppen sin møtekveld onsdag,
dagen etter.

Forøvrig er foreningslokalet åpent som

vanlig.

Kontortid etter nyttår:
Sosialhjelper: Mandag kl. 17.30 -19.30.

Fredag kl. 18.30 - 20.30
Kasserer: Fredag 22. jan. og fredag 5. febr.
kl. 20.30 - 22.00.

Medlemmene anmodes om å holde seg til
de fastsatte tider.

Yi har nå fått stensilert opp foreningens
lover i revidert stand og de som ønsker et
eksemplar kan få det ved henvendelse kon
toret.

Brosjyrer om X. Nordiske Døvekongress
i Bergen 26. - 30. juli 1965 er også å få på
kontoret. Denne brosjyren inneholder bl.a.
foreløpig program.

land. samt 5 unge døve til døves ungdoms
konferanse i Oslo.

Feriehjemmet «Skogheim» i Gjerdal
hadde meget godt besøk i sommerse
songen. Da feriehjem met ofte var spreng
fullt og man måtte si nei til flere. grunnet
plassmangel, overveier man nå å gå til ut
videlse der for å skaffe fler sengeplasser.

Endelig får feriehjemmet vann fra Røyken
Kommunes Yannverk neste år. Og det skal
da bli deilig med godt vann fra kranen der.

Med bidrag fra kommunen, andre hold og
lotteri har vi kunnet løse de nærmeste opp
gaver for døve. Men pengene strekker ikke
til om vi skal ha eget og fast lokale i ny
bygget. med det formål å gi større mulig
heter for utvidet foreningsarbeide. For å
klare dette økonomiske løft, må nye veier

brøytes.
På årsmøtet foretok man valg på mange

komiteer. Og foreningens styre består nå
av: Formann Rolf Hansen. kasserer Karl
Kjeldsen, sekretær Fi nn Johansen og styre
medlemmer Ragnar Woll og Kari Sand.
Yaramann: Anne Folland og Eirik Heggem.

Siste sak på årsmøtet var en redegjørelse
av Karl Kjeldsen om planene for Døves
Ungdomsklubb. Han ville ha ungdoms
klubben stiftet på dette årsmøtet. Ung
domsklubbens styre består av: Formann
Halvor Langeland. sekretær Eirik Heggem,
kasserer Karl Kjeldsen og styremedlem
mer Anne Folland og Jorunn Johnsen.

Man ønsket ungdomsklubben lykke til
med sitt arbeide.

Juleborcl i Drammen
Det begynner å bli tradisjon her i Dram·

men at vi har julebord - en liten festlighet
før jul. altså. I pressen har en rekke kvinne
organisasjoner framført henstillinger om å
innskrenke førjulsfestlighetene i den hen·
sikt å spare på stemningen av jul til selve
juletiden. Det kan nok være noe i det. Og
en viss pendling mellom ja og nei til jule
bord, har nok enkelte døve i Drammen hatt.
Men forleden samlet det seg ca. 45 døve
rundt julebordet på Melkebaren, og la det
være sagt med en gang at julebordet nå har
sin faste plass i foreningsarbeidet og vinner

økende tilslutning.
På siste årsmøte ble det besluttet å

gjenopprette festkomite. Yalget falt på 5
helt unge, nemlig Evy og Reidar Brenden,
Anne Folland, Kjell Danielsen og Bjarne
Gunnerud, med Reidar Brenden som for-
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mann. lite ante vi at valget på disse var
meget heldig, og lite eller ingenting hørte
vi om deres arbeide før selve julebord
arrangementet. Først da ble vi klar over at
festkomiteen i det stille hadde utrettet et
stort forhåndsarbeide, som førte til et
meget vellykket arrangement.

Mens vi satt «benket» rundt bordet med
den gode middagen, ønsket festkomiteens
formann, Reidar Brenden, velkommen. Og
senere talte foreningens formann Rolf
Hansen om det gode samhold i foreningen.
Han appellerte sterkt om god innsats i
landslotteriet neste år. Målet er 50 tusen
lodder solgt her i Drammen, sa han.

Etter 20mgangers servering, sa formannen
Rolf Hansen at nå skulle festkomiteen få
sette seg ved bordet og spise i ro og mak
sammen med oss, mens de som ville ha
enda mere mat selv fikk gå til kjøkkenet
med tallerken og hente der, hvil ket flere
benyttet seg av! Finn Johansen sa i sin takke
tale at han hadde vært syk og spist lite i 3
dager, men nå var han bra, og her ved jule
bordet spiste han 3 ganger mere enn vanlig.
Det skyldtes at maten var så god.

Etter middagen ble salen ryddet for dans
til plate-musikk. Praten rundt bordet var
livlig, og ungdommen danset lystig.

Så var man kommet et stykke på pro
grammet for kvelden, og vi fikk «Rebus
spørsmål og svar.» Stykket bar tydelig
preg av Hjallis' «Rebus-rally» i Fjernsynet.
Nesten alle døve deltok. Og de var delt opp
i mange mindre grupper som fikk seg fore
lagt spørsmål i form av tegninger og ut
klipte bilder limet på papir m.m.

Vanskelighetsgraden i spørsmålene var
varierende. F.eks. en tegning av foss og
høne (navnet på by). Slutningen av det var
jo ikke vanskelig å dra, Hønefoss. Men et
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vrient spørsmål var imidlertid å finne navn
på en by på Vestlandet i en tegning som viste
2 enkelte blyantstreker av hauger og over
haugene en underlig tingest aven stilk med
blad og bær. Mange kastet nok bare et
flyktig blikk på denne, som senere viste seg
å være en så viktig detalj i tegningen. Men
det gjorde ikke dansken Svend Møller.
Ved nærmere øyesyn fant han ut at det var
multer. «Molde», sa han, for hvilken annen
by på Vestlandet lyder nærmere multer
enn Molde? Svaret var rett, sa dommer
Brenden.

Denne spørreleken var meget fornøyelig
og den fikk engasjert mange.

Ved kl. 0.30 tiden brøt man opp og dro
hjem. Og vi var enige om at blomster skal
festkomiteen ha for vellykket julebord.

R. W.

Medlemsmøte i Vestfold

Medlemsmøte i Sandar Herreds
hus, Sandefjord, lørdag 23. januar.
Foredrag - Film.

Velkommen alle!
Styret

Program for Stavanger

16. januar kl. 19.30: Juletrefestfor voksne.
21. januar kl. 19.30: Misjonsmøte hus

fru Halvorsen
27. januar kl. 20: Styremøte i Døves hus.
7. februar kl. 19.30: Havstad-kveld. E.

Ohna.
25. februar kl. 19.30: Arsmøte.

Program for Bergen

14/1 to: Frelsesarmeens juletrefest for døve
i foreningen kl. 19.00. Gratis adgang.
Alle velkommen.

16/1 lø: Døveforeningens juletrefest for
voksne i Bergens Haandværks- og Indu
striforenings festsal (ved teaterparken) kl.
19.00. Enkel bevertning. Skuespill m.v.
Entre kr. 6.- pr. person. Medlemmer over
70 år fritt. Meld deg straks til Birgit
Torsteinsrud eller Sander.

18/1 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Berit og Kjell Hansen.

19/1 ti: Dameklubben. Servering: Serine
Braatenes og Gunhild Bjørø. Kasserer
Norvald Eikenes.

20/1 on: Lovkomiteen møte kl. 19.30 på
kontoret.
Idrettsklubbens fri-idrettsgruppe møte i
småsalen.

21/1 to: Døveforeningen medlemsmøte kl.
20.30. Avgjørelse om bruk av kr. 5.200.-,
etter forslag fra styret. Servering: Anne
Berg og Inga Birkeland. Kasserer Olav
Espedal.

24/1 sø: Idrettsklubben treningskonkur
ranse på ski eller i skogsløp.

25/1 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Eva Marie Hansen og Harry Ellingsen.
Idrettsklubben, kassereren på kontoret
kl. 18-20.

26/1 ti: Lokalet bortleid.
Misjonsforeningen hos fru Hammer.

27/1 on: Lovkomiteen møte på kontoret
kl. 19.30.

28/1 to: Havstad-aften (forbunds-aften) m/
repr. fra Landsforbundet. Bevertning kl.
20.00. Entre kr. 2.50. liten utlodning.
Bevertning v/ Berit Bjørø, Berta Einarsen,
Ruth Karlsen og Astrid Tokle. Kasserer
Peder Nyseth. (Siste frist for lov-forslag
til Døveforeningens årsmøte.)

1/2 ma: Ungdomsklubben. Servering: Elin
Buanes og Gunnar Dingsør.

2/2 ti: Dameklubben. Servering: Sonja
Eikenes og Kari Handegard. Kasserer
Sverre Grebstad.

3/2 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Arsberetning og regn
skap behandles. (Komiteer og under
styrer skal levere sine beretninger til
formannen innen denne dato.)

4/2 to: Sverre Bjørø kåserer om «Skikk og
bruk» v/opplysningskomiteen. Servering:
Oline Fristad og Jorunn Koppen. Kasserer
Sigurd Hardeland.

6/2 lø: Ungdomsklubben arrangerer fest
foreningen. Alle har adgang.

7/2 sø: Idrettsklubben skimerkeprøve.
8/2 ma: Tillitsmannsmøte v/ forbunds-

sekretær Breiteig, med diskusjon om
aktuelle emner, storsalen kl. 20. Bevert
ning v/ vaktmesteren.

9/2 ti: Dameklubben. Servering: Gunv.Hoff
og B. Namtvedt. Kasserer Arne Iversen.

10/2 on: Sjakklubben årsmøte kl. 19.30 i
styrerommet.

11/2 to: Filmaften v/ opplysningskomiteen.
Serveri ng: Martha Gjerstad og Lau ra
Hagen. Kasserer Odd Birkeland. Dette er
siste frist for forslag til Døveforeningens
årsmøte (leveres formannen).

13/2 lø: Idrettsklubben klubbmesterskap på

ski.
14/2 sø: Idrettsklubbens klubbmesterskap

på ski fortsetter.
Døvegudstjeneste i Dale kirke. Felles
reise om morgenen med toget(?) feiles
middag på Dale. Påmelding i god tid til
Harald Nesse.

15/2 ma: Idrettsklubben styremøte kl.
18.00 på kontoret.
Ungdomsklubben kl. 20.00, servering:
Ingrid Eide og Sigmund Ness.

16/2 ti: Dameklubben. Servering: Ingrid
Jacobsen og Liv Moldekiev. Kasserer
Eivind Kaines.

17/2 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Behandling av inn
komne forslag til årsmøtet m.v.

18/2 to: Menighetsaften. Døveforeningens
beretning m.v. utdeles. Servering: Inge-



Kjente Bergens-fjes rundt kaffebordet.
Fra venstre: Konrad Rendedal, Nils Gjerstad, Helge Kjølleberg, fru Eng og Harald Nesse.

borg Hardeland og Madela Hamre. Kas
serer Kristian Iversen.

19/2 fr: Idrettsklubben medlemsmøte i små
salen.

21/2 sø: Idrettsklubben arrangerer jubile
umsrenn i slalåm.

22/2 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Grethe Johnsen og Kurt Oksnes. Idretts
klubben, kassereren på kontoret kl.
18-20.

23/2 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen
hos fru Hammer.

24/2 on: Lov-komiteen møte kl. 19.30 på
kontoret.

25/2 to: Døveforeningens ARSMØTE kl.
19.00. Saksliste ifølge loven. Bevertning
i en pause. Kontingent må være betalt
FØR denne dato, ellers er adgang forbudt.

27/2 lø: Idrettsklubben vinterfest i fore
ningslokalet.

1/3 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Gerd Kvingedal og Steinar Hestad.

2/3 ti: Dameklubben. Servering: Aline
Strand og Erna Sørhei m. Kasserer Rolf
Mjaaseth.
Idrettsklubben, DM innendørs (hopp
u/ tilløp).

3/3 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Konstituering etter
årsmøtet.

4/3 to: Program v/ ungdomsklubben.
Servering: Madel Iversen og Annlaug
Koppen. Kasserer Hans Lie.

8/3 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Ruth-Irene Nilsen og Willy Johansen.

9/3 ti: Dameklubbens årsmøte. Bevert
ning. Bare Dameklubbens medlemmer
har adgang.
Idrettsklubben DM innendørs (reserve
dato).

10/3 on: Konstitueri ng av husstyret, ferie
hjemsstyret og opplysningskomiteen,etter

årsmøtet. Alle som er valgt skal møte kl.
19.30 på kontoret.

11/3 to: Film-aften v/ opplysningskomiteen.
Servering: Birgit Larsen og Dagny Nesse.
Kasserer Sverre Koppen.

13.-14/3Iø-sø: Ungdomsklubbens med
lemmer har utflukt til Kvamskogen.

15/3 ma: Idrettsklubben styremøte kl.
18.00 på kontoret.
Ungdomsklubben. Servering: Marta
Sygnestveit og Toralf Ringsø.

16/3 ti: Dameklubben. Servering: Gudrun
Tynes og Inger Øvreeide. Kasserer Petter
Rønnestad.
Idrettsklubben klubbmesterskap innen
dørs.

17/3 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon
toret. Bevertn ing.

18/3 to: Menighetsaften. Servering: Liv
Ohna og Aslaug Lyngnes. Kasserer Sverre
Samuelsen.

19/3 fr: Idrettsklubbens fri-idrettsgruppe i
småsalen.

22/3 ma: Ungdomsklubben. Servering: Bir
git Torsteinsrud og Lars Herland.
Idrettsklubben, kassereren på kontoret
kl. 18-20.

23/3 ti: Dameklubben. Servering: Bjørg
Alisøy og Karla Abrahamsen. Kasserer
Torfinn Trondsen.

24/3 on: Ungdomsklubben styremøte kl.
19.30 på kontoret.

25/3 to: Sverre Bjørø kåserer om «Skikk og
bruk» v/ opplysningskomiteen. Servering:
Gudrun Olsen og Kari Samuelsen. Kas
serer John Wiese neI'.

27-28/3 lø-sø: Week-end-samvær på Ung
domsheimen, Kvamskogen, for alle som
vil være med. Vi tyv-starter påskeferien!

29/3 ma: Ungdomsklubben. Servering: Tor
dis Viddal og Gotthard Langeland.

30/3 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen
hos fru Hammer.

31/3 on: Lovkomiteen møte kl. 19.30 på
kontoret.

1/4 to: Medlemsmøte. Servering: Astrid
Aase og Nanna Holmaas. Kasserer Tor
bjørn Tokle.

3/4 lø: Ungdomsklubben har film-fest
med premiere pa egne filmer.

5/4 ma: UngdCYmsklubben. Servering:
Berit og Kjell Hansen.

6/4 ti: Dameklubben. Servering: Borghild
Arnesen og Borghild Sikko. Kasserer
Arthur Jansen.

7/4 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret.

8/4 to: Kåseri v/ opplysningskomiteen.
Servering: Erna -Stene og Inger-Johanne
Olsen. Kasserer Ulrik Sverdrup.

12/4 ma: Ungdomsklubben. Servering: Eva
Marie Hansen og Lars Herland.

15/4 Skjærtorsdag: Gudstjeneste for døve i
Korskirken, med offer til Døves Alders
hjem.

(Feriehjemmet og hytta blir holdt åpne
i påsken.)

18/4 Påskedag: Gudstjeneste kl. 13 i Døves
kirke.

20/4 ti: Se~veringAnna Berg og Inga Birke
land. Kasserer Malvin Kvingedal.

21/4 on: Feriehjemsstyret møte kl. 19.30
på kontoret for å drøfte sesong-opplegget.

22/4 to: Menighetsaften. Server-ing: Serine
Braatenes og Gunhild Bjørø. Kasserer
Hans Erik Tofte.

26/4 ma: Ungdomsklubben. Servering: Elin
Buanes og Sverre Johansen. Idrettsklub
bens kasserer på kontoret kl. 18-20.

27/4 ti: Lokalet bortleid. Misjonsforeningen
hos fru Hammer.
Idrettsklubbens fri-idrettsgr. i småsalen.

28/4 on: Festkomiteen har møte kl. 19.30
på kontoret for å drøfte 85 års festen.

29/4 to: Kåseri v/ ungdomsklubben. Ser
vering: Berit Bjørø og Berta Einarsen.
Kasserer Bjarne Tømmerbakke.

30/4 fr: Idrettsklubben klubbmesterskap i
terrengløp.

1. mai: Servering, og om kvelden vår-fest.
Arr.: Idrettsklubben. .

3/5 ma: Ungdomsklubben. Servering: Ing
rid Eide og Erling Buanes.

4/5 ti: Dameklubben. Servering: Sonja
Eikenes og Kari Handegard. Kasserer
Sjur Hardeland.

5/5 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret.

6/5 to: Filmaften v/ opplysningskomiteen.
Servering: Ruth Karlsen og Astrid Tokle.
Kasserer Olaf Olsen.

7/5 fr: Idrettsklubben medlemsmøte i små
salen. (Først styremøte.)

10/5 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Grethe Johnsen og Thomas Staven·es.

11/5 ti: Dameklubben. Servering: Gunvor
Hoff og Bjørg Namtvedt. Kasserer Klaus
Rasmussen.
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13/5 to: Kongress-prat. Servering: Oline
Fristad og Jorunn Koppen. Kasserer
Walther Reite.

17. mai: Servering m.v. med Sjal<klubben
som ansvarlig.

18/5 ti: Servering: Ingrid Jacobsen og Liv
Moldekiev. Kasserer Gunnar Dingsør.

19/5 on: Ungdomsklubben styremøte kl.
19.30 på kontoret.

20/5 to: Servering: Martha Gjerstad og
laura Hagen. Kasserer Per Sikko.

22-23/51ø-sø: Ungdomsklubben har dugnad
på feriehjemmet, med pølsefest.

24/5 ma: Ungdomsklubben. Servering:
Gerd Kvingedal og Richard Bjørndal.
Idrettsklubbens kasserer på kontoret
kl. 18-20.

25/5 ti: Dameklubben. Servering: Aline
Strand og Erna Sørheim. Kasserer Harry
Stene.

27/5 to: Kr. Himmelfartsdag. Apent, men
ikke servering. (Etternølere kan melde
seg på til 85-årsfesten.)

29/5 lø: Døveforeningens 85 års fest i BH/F.
31/5 ma: Ungdomsklubben. Servering:

Ruth-Irene Nilsen og Trygve Bjerck.
1/6 ti: lokalet bortleid. Misjonsforeningen

hos fru Hammer.
2/6 on: Idrettsklubben, klubbmesterskap

i 5-kamp.

3/6 to: Servering: Ingeborg Hardeland og
Madela Hamre. Kasserer Kristian Store
dale.

5-6-7/6Iø-sø-ma: PINSESTEVNE, antake
lig på Voss.

8/6 ti: Servering: Gudrun Tynes og Inger
0vreeide. Kasserer Anfred Sunnarvik.

9/6 on: Idrettsklubbens fri-idrettsgruppe
i småsalen, premieutdeling for vårens
konkurranser.

10/6 to: Servering: Madel Iversen og Ann
laug Koppen. Kasserer Andor Arnesen.

14/6 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18.00
på kontoret.
Ungdomsklubben kl. 20. Servering:
Marta Sygnestveit og Svein Tømmerbakke

15/6 ti: Servering: Birgit larsen og Dagny
Nesse. Kasserer Richard Berg.

16/6 on: Formannsmøte kl. 19.30 på kon
toret. Bevertning. Fastsettelse av pro
gram met for høst-halvåret.

17/6 to: Servering: Liv Ohna og Aslaug
lyngnes.

19/6 lø: Idrettsklubben St. Hans-fest på
hytta. (Hyttas 45 års fest.)

21/6 ma: Ungdomsklubben. Servering: Bir
git Torsteinsrudog Terje Karlsen. Idretts
klubbens kasserer på kontoret kl. 18-20.

22/6 ti: Servering: Bjørg Alisøy og Karla
Abrahamsen. Kasserer Norvald Eikenes.

24/6 to: Servering: Gudrun Olsen og Kari
Samuelsen. Kasserer Harry Ellingsen.

29/6 ti: Brussalg v/ Sigmund Ness.

1/7 to: Brussalg v/ Peder Nyseth.
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Apningstider:
Mandager kl. 20.00-22.30 kun

for Ungdomsklubben.
Tirsdager kl. 19.00-22.00. Adgang for

alle, men unntaksvis kan Dameklubben få
lokalet helt for seg selv, når spesielle pro
gramposter tilsier det.

Torsdager kl. 19.00-23.00, for alle.

Kontortider : Døveforeningens formann treffes
sikrest på kontoret hver onsdag og torsdag
kl. 19.00-22.00.

~,~~=========
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FORLOVELSE

er inngått mellom Marta Sygnes
tveit, Ulvik i Hardanger, og Toralf
Ringsø, Vest-Smøla, begge nå
Bergen.

FORLOVELSE

er inngått mellom Bjørg Namtvedt,
Bergen, og Bjarne Tømmerbakke,
Leitet i Sunnfjord, nå Bergen.

60 AR
27. januar fyller fru Alfhild Nyberg

60 år i sin hyggelige leilighet i Shet
landsgt. 23, Sandefjord. - Hun er
gift med Vestfold Døveforenings tid
ligere formann, Finn Nyberg, som
også blir 60 år i år. (Foreningen vil
holde fest for de to ved en senere
anledning.)

Fru Nyberg har vært et aktivt
medlem i V.D.F. i mange år. Hun
har vært med i forskjellige komiteer
i flere perioder. Tross sine 60 år,
holder hun den ungpikeaktige figu
ren veldig godt. Hun er en flittig
deltaker på våre sammenkomster, og
vi ønsker henne alt godt i årene som
kommer. - Vi sender henne vår beste
gratulasjon, og takker for trofast
medlemskap i foreningen i så mange
år. a.s.c.

50 AR
Inga Garnes, Grensegt. 17 a, Ale

sund, fyller 18. januar 50 år.
Vi gratulerer!

50 AR
Margit Strømsheim, Langevåg, fyl

ler 50 år tirsdag 19. januar 1965.
Vi gratulerer!

NYTTÅRSHILSEN.
(Forts. fra side 1.)

Når det gjelder kontakten med myn
dighetene, kan vi trygt si at der er
oppnådd betydelig framgang. Vi fikk
en egen arbeidskonsulent i heldags
stilling for oss døve. Det er selvsagt
for tidlig å vifte med resultater av
dette, men vi vet at konsulenten
har etablert gode kontakter med
forskjellige instanser, bl. a. med
yrkesskolene og med en del av
døveforeningene.
Etter våre stadige henvendelser, er
den rådgivende komite for den geist
lige betjening av døve endret fra å
være «lokal» til å være landsomfat
tende. Komiteen ble som kjent ut
videt med en representant fra Ber
gen og en fra Trondheim, og når
dette leses har komiteen allerede
hatt sitt første møte. Gjennom vårt
TV-utvalg har vi nå god kontakt
med Fjernsynet, og av uttalelser fra
dette hold har vi grunn til å håpe
på hyppige døveprogrammer på
skjermen.
Til slutt vil jeg trekke fram vårt
forbunds tidsskrift, Tegn og Tale.
Det er tydelig å merke at bladet er
i framgang, mer levende og -aktivt
enn noen gang før, ikke bare som
kontaktmiddel mellom forbundet,
døveforeningene og leserne, men
også som et effektivt talerør for
landsforbundet overfor myndighete
ne, pressen og andre. Gang på gang
har vi konstatert at Tegn og Tale
med sine aktuelle artikler har vakt
oppmerksomhet - til og med i Stor
tinget.
J o, vi kan trygt slå fast at året 1964
var et positivt år, preget av utvik
ling, riktignok langsom - men i
riktig retning. Så jeg tror vi kan se
lyst på det nye året 1965, selv om
det vil bringe oss mange og krevende
oppgaver. Av disse kan bl. a. nevnes
arrangementet av X. Nordiske Døve
kongress, Nordisk Ungdomsleir, vår
egen skoleleir, tolk- og tegnspråk
kurser, reisebesøk i Nord-Norge,
Landslotteriet 1965 og den ikke
mindre viktige oppgave med utvidet
opplysningsvirksomhet.
J eg er overbevist om at våre tillits
menn i døveforeningene er klar over
at de må yte en helhjertet innsats
skal vi få gjennomført de oppgaver
som blir pålagt oss, og at Landsfor
bundet kan regne med at slik innsats
blir ytet.
Med disse ord vil jeg takke alle som
i det gamle år har vært med på å
yte sitt for døvesaken! - Godt nytt
år! E.Ohna.



----------------------------

Norges Døve-Idrettsforbund: Form. B. Kjølleberg, Solberglivn. 102 a, Bryn
Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.

Geir Jensen slutter
Når Geir Jensen nå skal forlate

sin stilling som sportsredaktør for
Tegn og Tale 31. desember 1964, etter
eget ønske, vil formannen i Norges
Døve-Idrettsforbund på vegne av
styret og alle leserne av Tegn og
Tales sportssider takke Geir Jensen
for utmerket arbeid i nøyaktig ett år
som sportsredaktør.

Geir Jensen flyttet til Oslo som
meren 1963, og ble valgt som sekre
tær i Døves Sportsklubb. Han tok
tidlig initiativet til Sportsklubbens
første offisielle treningsstevner i
innendørs, lengde og høyde ult., og
fri-idrettsstevner på Frogner stadion
i slutten av mai måned 1964. Ellers
har han deltatt som aktiv, og ble
en av klubbens beste i høyde ult.

Sist høst flyttet Geir Jensen tilbake
til Trondheim, der han arbeider med
sin ingeniør-utdannelse, som priva
tist, og derfor måtte han slutte i sin
stilling som sportsredaktør, og jeg
vil på vegne av leserne og de aktive
idrettsvenner takke Geir Jensen for
samarbeidet, og ikke minst håper vi
at han fortsatt vil referere til våre
sportssider.

Bernt Kjølleberg.

Tore Christiansen
ny sportsredaktør

Som sportsredaktør Geir Jensens
etterfølger ble Tore Christiansen,
som den eneste søker, ansatt fra 1.
januar 1965, og vil begynne fra og
med nr. 2, altså dette nummer.

Tore Christiansen er fra Arendal,
hvor han ble født 24. mars 1942.
Han er fremdeles en kjent og ung
idretts-mann, og ble bl. a. korrespon
danse-mester på 800 m i 1964, og er
et lovende emne som løper. Han har
en tid vært fri-idretts-oppmann for
Oslo Døves Sportsklubb, og gitt

noen referater til sportssidene. Og
likeledes som nestformann i Oslo
Døves Skytterlag.

Etter bestått svenneprøve som
typograf,flyttet Tore hjem til Aren
dal i fjor vår, og han er ansatt som
typograf i «Vestlandstidende».

På vegne av styret i Norges Døve
Idrettsforbund, vil jeg ønske ham
hjertelig velkommen, og håpe at han
vil trives som sportsredaktør og med
det arbeid som blir pålagt ham. Han
må også få god kontakt med lagene,
som helst bør sende inn sine refera
ter til sportssidene i god tid.

Vi ønsker Tore Christiansen lykke
til med jobben som sportsredaktør,
til beste for den norske døveidrett !

Bernt Kjølleberg.

Fri-idrettsserien 1965
Det er ikke kommet noe nytt fra

våre lag (unntatt Bergen). Dere
ligger vel ikke i dvale? Det arran
geres jo som oftest bare få innendørs
stevner, men en må passe på formen
og treninga. Kan Oslo greie å hale
inn like mye poeng som i fjor, 6200,
før Tegn og Tale nr. 3 utkommer?
Det er vel ikke lett, men lykke til.

Stillingen pr. 5/1:

1. TRONDHEIM

1. Olaf Garberg, slegge 50.44 856
2. Olaf Garberg, kule 12.11. 591
3. Olaf Garberg, diskos 36.33 529
4. Olaf Garberg, spyd 36.36 . 297

2.273
Ingen nye res.

2. BERGEN

l. Svein Tømmerbakke, h.u/t 1.35 405

405

Utlandet
Italia beseiret Jugoslavia i en fri

idrettslandskamp 4. og 5. juli 1964
med 88 poeng mot 79, bare 9 poengs
forskjell.

De beste resultater:
100 m: De Nevi, I. 11.9
200 m: De Nevi, I. 23.7
400 m: Dedic, J. 54.0
800 m: Varini, I. 2.02.2

1500 m: Ristic, J 4.22.5
3000 m: Petrovic, J 9.39.6
110 m hekk: Maza, I. 18.9
400 m hekk: Maza, I. 1.02.4
4 x 100 m stafett: Italia.... 45.9
4 x 400 m stafett: Italia... 3.51.2
Høyde: Demus, J 1.60
Lengde: Marani, I. . . . . .. .. 5.68
Tresteg: Buskovic, I. .... 12.26
Kule: Zimanovic, I. . . .. 13.27
Diskos: Zimanovic, I. . . .. 35.93
Spyd: Di Marco, I. . . . .. 45.87

Godkjente verdensrekorder
Fri-idrett: 1500 m: Boleslaw Brzo

ska, Polen, 3.58.0 min. satt 20. juni
1964 i Kalisz, Polen.

Stavhopp : Teuvo Suutari, Fin
land, 4.15 m, satt 28. juni 1964 i
Merijarvi.

Svømming: 200 m rygg damer:
3.26.9 min. av Ilona Reh, 0st
Tyskland 11. juli 1964 i Leipzig.

400 m fri, herrer: 4.58.4 min. av
Laszlo Kollar, Ungarn, 8. august
1964 i Krotoszyn.

800 m fri, herrer: 10.47.1 min. av
Laszlo Kollar, Ungarn, 9. august
1964 i Krotoszyn.

4 x 200 m fri, herrer: 9.54.4 min.
av Ungarns landslag (M. Kun, E.
Nagy, G. Aubel og L. Kollar) 8.
august 1964 i Krotoszyn.

G. Sperlings resultat i gang i 20
km landevei på 1.31.17 tim. noteres
som verdens beste tid. Res. ble
oppnådd ved de tyske fri-idretts
mesterskap 12. juli 1964 i J ena.

BERGEN I
10. desember 1964: Gneist arran

gerte innendørskonkurranse i hopp
uten tilløp på Liland skole. Det star
tet bare en av våre, Svein Tømmer
bakke, men det ble fin-fine 1.35 m i
stille høyde,som er bare begynnelsen.
De andre guttene kunne ikke komme
p.g.a. juletravelheten. Svein er der
med den første poengscorer for Ber
gen i året 1965.

13



WILH. WILHELMSEN
o s l o

Centralbord: 423860

Sev. Dah"s Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 41 6830

Tegner all slags assuranse

Aktieselskabet Fjeldhammer Brug
OSLO

INGENiØRENE

Bonde &. Co.
Aktieselskabet Sydvaranger Rosenberggt. 19 - OS LO 3

Sentralbord: 695925

Rådgivende ingeniører for byggeteknikk

M.N.I.F. M.R.I.F.

Arendals Farvehandel
Telefon 22050- ARENDAL
Innehaver: P. Syrdalens Eftf.
Farvehandel - Parfymeri
Tapet & Linoleum

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

Sandnes

Thv. Silkebækken
URMAKER - OPTIKER

Elverum - Etablert 1900
Telefon 1182

T. S. Jacobsen A.s
Ullevålsvn.1 - OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Telefoner 332334 - 332246
Privat 557787 - 694372

Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203

Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG
Volkswagen - Dodge - Magirus

Steinkjer komm. E.I.verk
Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler

Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater



Reisen til sommerlekene i U.S.A. i 1965

Nytt fra NDI
Flyreisen til V.S.A. i 1965.

Ved fristens utløp hadde det
meldt seg 6 deltakere (turister), alle
medlemmer av NDI. Og sammen
med de aktive· blir det ialt 11 fly
bilettersomskal bestilles til charter
flyet.

Når det gjelder uttakning til
Verdens-idrettslekene i Washington
sommeren 1965, så henviser vi til
protokollen over innkomne forslag
på tinget i Bergen 1963, som lyder:

Uttakning av kandidater til sommer
lekene iV.S.A. i 1965.

«Ovennevnte uttakning av fri
idrettsmenn (-kvinner) og skyttere
skal baseres på de oppnådde resul
tater i 1964. Endelig uttakning av
deltakere finner sted like før an
meldeIsesfristens utløp, ca. 10. mai
1965, basert på de innkomne rap
porter om kandidatenes trenings
forhold m.m.»

Vedr. samarbeidet mellom NDL og
NDI..
Arb.utv. :p.ar mottatt et forslag fra
Nils Bjørø om at NDI skal holde en
samlingsleir for alle døve-idrettslaga
neste år, og han har sendt kopi av
forslaget til styremedlemmene.

Arb.utv. stiller seg meget positivt
til forslaget.

Vedtak: Arb.utv. søker Statens
Ungdoms- og Idrettskontor om et

Reisen til X. Verdensidretts
stevne i Washington, U.S.A., i 1965,
arrangeres av Nordiska Døvas
Idrottsforbund med charterfly. Av
reisen finner sted fra København
20. juni direkte til Washington, og
hjemreisen går via New York 6.-7.
juli, hvor det blir 2-3 dagers opp
hold.

Det er fremdeles plass til et lite
antall deltakere, og som nødvendig

bidrag stort kr. 7.500,-. Formannen
og Harry Landen avlegger et besøk
ved Statens Ungdoms og Idretts
kontor og konfererer om saken.

Det blir så aktuelt å innkalle til
styremøte i Oslo når vi har fått svar
på søknaden.

I forbindelse med Nordiska D.I.s.
møte i Oslo 15. november 1964 inn
bød N.D.I. Nordiska D.I.s styre til
middag på en restaurant.

må ha vært medlem av et døve
idrettslag minst 1/2 år forut for
reisen.

Prisen blir kr. 1.850,- tur- og
retur.

Interesserte bedes melde seg snarest
til Norges Døve-Idrettsforbund, vi
sekretær A. Haukedalen, Persbråtan
4, Oslo 3, hvor nærmere opplys
ninger fåes.

10.05.0
10.08.8

Statistikken for Norden år 1964

Skjema jor D.M. innendørs.
Sekretæren hadde utarbeidet

skjema for ovennevnte bruk og
foreslått at reglene påføres baksiden
på skjemaene.

Vedtak: Skjemaet enstemmig ved
tatt og stensileres i et antall av 200
stk.

Døves jri-idrettsserie 1964.
Fra sportsred. Geir Jensen har vi

nå mottatt ovennevnte serie og den
ble godkjent.

G. Jensen takkes hjertelig for ar
beidet med serien.

Med vedr. Per Chr. Larsens rekord
på 400 m løp, så skal det nøye under
søkes om det var riktig at han startet
for Døves Sportsklubb.

Arboka 1962-63.
Sander opplyser i skriv at årboka

1962-63 nå er ferdig og sendt laga.
Arb.utv.vil bringe Sander sin beste

takk for redigeringen av nevnte år
bok.

Vedr. Nordisk jri-idrettsserie 1964.
Vi har mottatt skriv fra Sveriges

D.I., hvor de meddeler at Olaf
Garbergs resultat 51,76 i slegge ble
satt i 1963 og således ikke kan taes
med i serien for 1964.

Sekretæren har så i farten søkt å
finne Garbergs beste resultat for
1964 og sendt det til SDI.

Vi har bedre resultater enn i fjor,
tross bare 6 førsteplasser til Norge
mot 10 i fjor. Norsk overlegenhet i
høyde ved Bjarne Gunnerud på 1.85
og Per Chr. Larsen med 11.3 på
100 m.

FRI-IDRETT, MENN
100 m

1. Per Chr. Larsen, N . . .. 11.3
2. Bjarne Gunnerud, N. 11.4
3. Tapio Laine, F. 11.7
4. Benny Pedersen, D. 11.8

Arne Olsen, N. 11.8
Teuvo Suutari, F. 11.8
Pertti Mikkola, F. 11.8
Erkki Ojantakainen, F. 11.8
200m

1. Per Chr. Larsen, N. 23.8
2. Tapio Laine, F. 23.9
3. Bjarne Gunnerud, N. 24.2

om Lehti, F. 24.2
Pertti Mikkola, F. 24.2

6. Teuvo Suutari, F. . . . . . . .. 24.3
Erkki Ojantakainen, F. .. 24.3
400m

1. om Lehti, F. 52.9
2. Johnny Olsen, N.... . . . . .. 53.4

Per Chr. Larsen, N. 53.4
4. Tore Christiansen, N. 54.3
5. Rune Nykvist, Sverige 54.4

Kjell O. Olsen, N. 54.6

800m
1. Olli Lehti, F. . .

Eero Viitakangas, F .
3. Rune Nykvist, S. . .
4. Tore Christiansen, N. . .
5. Bjørn Myran, N .
6. Jaakko Laine, F. . .

1.000 m
1. Eero Viitakangas, F .
2. Reidar Brenden, N .
3. Bjørn Myran, N .
4. Eero Saarikoski, F. . .
5. Erkki Paavola, F .
6. Alfred Vangen, N. . .

1.500 m
1. Eero Viitakangas, F .
2. Bjørn Myran, N. . .
3. Reidar Brenden, N .
4. Pauli Savolainen, F .
5. Kalevi Kuningas, F. . .
6. Eino Kolu, F. . .

3.000 m
1. Pauli Savolainen, F .
2. Reidar Brenden, N .
3. Bjørn Myran, N. . .
4. Jaakko Laine, F. . .
5. Eino Kolu, F. . .
6. Anders Lundvall, S. . .

3.000 m hinder
1. Pauli Savolainen, F .
2. Reidar Brenden, N .

15

2.00.6
2.00.6
2.02.8
2.04.0
2.04.6
2.05.9

2.38.8
2.43.8
2.44.5
2.48.9
2.49.2
2.52.6

4.08.6
4.09.8
4.10.7
4.10.8
4.20.2
4.22.0

9.00.4
9.08.6
9.22.8
9.35.8
9.36.6
9.57.6



5.000 m
1. Pauli Savolainen, F. 15.09.2
2. Reidar Brenden, N. . 15.44.6
3. Kalevi Kuningas, F. 16.20.4
4. Eino Kolu, F. 16.42.2
5. Erkki Paavlo, F 17.15.6
6. Pauli Jaakkola, F. . 18.20.4

10.000 m
1. Pauli Savolainen, F ..... 31.17.0
2. Erkki Paavola, F. . . . . .. 37.50.8

4 x 100 m stafett
1. Døves IF, Oslo, N. 46.4
2. Helsingin Hero, F. . . . . . . .. 46.6
3. Norges juniorlandslag .... 47.0
4. Turun Valpas, F. . . .. . . . .. 48.1
5. Sveriges juniorlandslag. . .. 48.7

4 x 200 m stafett
Oslo Døves IF, N 1.39.6

1.000 m stafett
1. Helsingin Hero, F 2.06.8
2. Døves IF, Oslo, N 2.09.8
3. Døves IF, Hamar, N 2.10.7

Høyde
1. Bjarne Gunnerud, N. 1.85
2. Paavo Saarikoski, F. 1.76
3. Heikki Lind, F. . . . . . . . . .. 1.73
4. Olaf Garberg, N. 1.70

Lennart Jonsson, S. 1.70
6. Johnny Olsen, N.. . . . . . . .. 1.68

Lengde
1. Pertti Mikkola, F. 6.74
2. Tapio Laine, F. 6.50
3. Teuvo Suutari, F. 6.40
4. Hans Tofte, N. 6.29
5. Ole Artmann, D. . . . . . . . .. 6.26

Walter Pedersen, N. . . . . .. 6.26

Tresteg
1. Voitto Heikkilå, F. . . . . .. 14.10
2. Paavo Saarikoski, F. 13.26
3. Eero Saarikoski, F. 13.15
4. Walter Pedersen, N. . . . .. 13.06
5. Tore Christiansen, N. .... 12.74
6. John Stokvik, N. . .. . . . .. 12.37

Stav
1. Teuvo Suutari, F. 4.15
2. Erkko Keski-Levijoki, F. .. 3.30
3. Heikki Lind, Finland . . . .. 3.20

Kule
1. Olavi Kaisanlahti, F. .... 13.95
2. Anders Nordell, S. . . . . . .. 13.01
3. Arvi Hånninen, F. 12.30
4. Olaf Garberg, N. 12.19

Diskos
1. Anders Nordell, S. . . . . . .. 40.29
2. Ole Artmann, D. 39.72
3. Olaf Garberg, N. 39.00

Spyd
1. Simo Kujala, F. . . . . . . . .. 55.95
2. Ingemar Berg, S. 51.26
3. Brynjulf Dammen, N.. . .. 50.86
4. Yngve Gunnarsson, S. ... 50.23
5. Johnny Olsen, N.. . . . . . .. 48.98
6. Kåre Johansen, N. 48.46

Slegge
Olaf Garberg, N. 50.44

Nordisk serie femkamp 1964
Ingen norsk deltakelse l

Individuelt: 1. Ole Artmann 2. Teuvo Suutari 3. W. Viinerskiir 4. Pertti Mikkola 5. Olli Lehti
Danmark Finland Sverige Finland Finland

Lengdesprang ... 6.01 515 6.40 613 5,74 452 6.30 587 5.00 296
Spydkast ........ 46,06 457 46,36 463 48.10 494 35.28 280 37.59 317
200m løp ........ 25,6 434 24.3 574 25.9 404 24,3 574 24.8 516
Diskoskast 39.17 603 29.36 361 34.50 483 25.85 284 24.05 247
1500 m løp ....... 5.00.2 260 5.31.5 83 5.11.3 192 5.09.0 206 4.27.4 532

2269

GrandX'otel~rminu$
Bergens Misjonshotell

Karl Gaassancls Møbel
fabrikk A.s

2094 2025

BRØDRENE ANDA
Skipsopphugning

STAVANGER

S Kl PS EKS PEDIS,JON

1931 1908

SYFTELAND
pr. BERGEN

16

TRONDHEIM

Telegr.aclr.: «Shippingluncl»
Sentralb. 29692 . Telex 5036



A.s Framnæs Mek. Værksted
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramad resse: «Verkstedet»

SANDEFJORD

Aktiese/skabet Borgestad

Borgestad p.å.

NO RS K
ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker a.s
BORGESTAD p.å.

ASTRUP SØN A/ m3

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. 7· OSLO

Dronningensgt. 8

OSLO

Norsk Sjømannsforbund
Hovedkontor: Sjømennenes Hus,
Grev Wedels plass 7, OSLO

Tlf. sentralbord med forbindelse til innenbysavdeling.
421890
421891
421892

50.000 medlemmer.

Formann:
Nestformann:
Hovedkasserer:
Sekretærer:

Jur. konsulenter:

Gunvald Hauge
Einar Haugen
Th. Sønsteby
Olaf Karling
Elgar H. Ottersen
Erling Tollerud
Torbjørn Hagen
Alf Børnich
Ragnar Kvamme
Ivar Nes



Møller & Ringstad
Kj EM ISK FABRI KK

SANDVIKA
Telefon *530690

Ostfoldmeierienes Fabrikk a.l
RAKKESTAD

STERILISERT FLØTE

*
20%RØMME

*
YOGHURT

*
HERMETISERT KARAMELLPUDDING

VÆR VAKEN . ••
når De kjøper maarasser,

så sover De bedre . .

DE LIGGER RIKTIG -

DE SOVER BEDRE PÅ

~1JWle
MADRASSEN

Produsent:

J. E. E KOR NES F A B RIK K ER
londets største modrossfobriH

Bonrleheimane
til Vest-Agder Ungdomslag

Bondeheimen, Vestre Strandgt. 22, tlf. 22668
Middag og van leg kaffistovemat.
Gode gjesterom

Bondeheimen, Kyrkjegata 15 (tett v. Torget)
Middag og vanleg kaffistovemat.
Gode gjesterom.
Telefon 22967 - 23707 Kristiansand

BERG-ANDERSEN & CO. A.S

Postboks 202 - OSLO

PAPIR OG KARTONG

Eksport - Import - Agentur

Ingvald Hansen
Maskin- og elektrisk forretning

SKI E N

UTSALG AV
Elektrisk utstyr og apparater
Utfører elektriske installasjoner.

Karl Sax; & Sønn
Autorisert installatør - VADSØ

Døves Trykkeri A.s, Bergen


