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Norske Døves
Landsforbund

SAMMENSLUTNING ·AV
DE DOVES FORENINGER

Konto,-:
Møllendalsveien 17, Bergen

. . Telefon 94996

Formann:
Eilif Ohna, Erleveien 42a, Bergen

Nestformann:
Karsten Samuelsen, Ullandhaug,

Stavanger

Sekretær:
Albert Breiteig, Møllendalsveien 17,

Bergen

Landsstyremedlemmer:
Thor Gisholt, Skien

Halvor Greftegreff, Trondheim
Sverre Lindquist, Oslo

Karl Lundqvist, Narvik

Foreninger for døve
TILSLUTTET

NORSKE DOVES LANDSFORBUND

()STFOLD: Ostfold Doveforening. For
mann: Olaf K. Ugland, Sofienlund,
Idd, Halden.

HAMAR: Hamar og Omegn Doveforening.
Formann: Arne Olsen, Folkestads
gate 22. Hamar.

OSLO: De Doves Forening, Sven Brunsgt.
7, Oslo 1. Formann: SverreLindquist,
Waldemar Thranesgt. 15,.OsI0 1.

DRAMMEN: Drammen og Omegns Dove
forening. Formann: Rolf Hansen,
Lierstranda 18; Drammen.

VESTFOLl) : Vestfold Dove/ore;"ing. For·
mann: Gunvor Skog Carlsen, Boks
153, Eik pr. Tønsberg.

TELEMARK: Skien-Telemark Dovefore
ning, Boks 181, Skien. Formann:
Olav Haug, Skogmo 9, Skien.

AUST-AGDER: Aust-Agder kr. Dove
forening. Formann: Finn Grut
Løvig, Arendal.

KRISTIANSAND: Kristiansands Dove
forening. Formann: Arne Birkenes,
Setesdalsveien 45 a, Kristiansand S.

STAVANGER: Stavanger kr. Dovefore
ning, Saudagt. 11, Stavanger. For
mann: Olav Jerstad, Boks 66, Rute 9,
Lura, Sandnes.

HAUGESUND: Haugesund og Omegn
Doveforening. Formann: John Egil
Knutsen, Saudagt. 20b, Haugesund.

BERGEN / HORDALAND / SOGN OG
FJORDANE: Bergens Doveforening, Ves

t"e Torvgt. 20a, Bergen. Formann:
Thorbjørn Sander, Mannsverk 61,
Bergen. Tlf. 96157.

M()RE: Morekr.Doveforening.jformann:
Magne Lid, Ikornnes p.r.~..Å,lesund.

TRONDHEIM: De Doves Forening, Erik
Jarlsgt. 2, Trondheim. Formann:
Halvor Greftegreff, A. Tvereggens vei
Il, Nidarvoll.

INNHERRED : Innherreds Doveforening.
Formann: Jorulf HjuJstad, Stjørdal.

HELGELAND: Helgeland kr. Dovefore
ning. Formann: Karoline Sørensen,
Fagertun, Hattfjelldal.

SALTEN: Salten kr. Doveforening. For
mann: Ludvik Nilsen, Otto Sverd
rupsvei l, Bodø.

NARVIK: Narvik og Omegn Doveforening.
Formann: Karl Lundqvist, Hage
bakken 4 b, Narvik.

HARSTAD: Harstad kr. Doveforening.
Formann: Leif Henriksen, Borggt.
81, Harstad.

TROMS(): Tromso kr. Doveforening.
Formann: Julius Lorentzen, Roy
tun, Karl Hallsvei 14, Tromsø.
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Utgiver: Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen.

Redaktør: Thorbjørn Sander, Mannsverk 61, Bergen.
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PANIKK i Ki rke- og
Undervisningsdepartementet?

I løpet av de siste to årene (for ikke å gå enda lenger tilbake) har det
med stigende styrke vært rettet kritikk mot internatforholdene ved
våre døveskoler, og kravene om radikale forbedringer har økt i intensitet
og omfang. Etter hvert har også dags- og ukepressen engasjert seg og
berettet i tekst og bilder om de uverdige forhold. Utålmodigheten er
videre kommet til uttrykk i Stortinget, hvor statsråd Helge SivertSen
måtte love fortgang ihvertfall med bygging av yrkesskolen. Ved utgangen
av 1964 var det vel mange som satt med inntrykket av at det var blitt
et folkekrav - NA MATTE STATEN BY G G E DØVESKOLERl

Ja, BYGGEl - Til slutt burde vel enhver ha innsett at det er meningsløst
å fortsette å flikke på de gamle internater eller flytte over i andre alders
stegne, uhensiktsmessige lokaler. En hver ny utsettelse vil bare gjøre
krisen enda mere akutt, sette departement og regjering i et stadig verre
dilemma, og sannsynligvis tvinge fram nødløsninger som skaper nye
problemer, ny kritikk, nye komiteer og utredninger.

Til tross for alt det som er blitt skrevet og sagt, og som kan ha gitt grunn
til optimisme i vide kretser, er en vel i grunnen ikke kommet ett skritt
lenger i de to siste årene heller. Til tross for at delegasjoner fra storting,
departement og direktorat har vært på befaring i Bergens-området, er
det ennå ikke tatt noen avgjørelse om byggetomt for den nye yrkes
skolen. Vi har konsekvent avholdt oss fra å bringe flere «gledelige»
meldinger inntil vi eventuelt en gang med sikkerhet kan slå fast at
byggearbeidet er igangsatt.

Og hva med barneskole på Vestlandet og i Nord-Norge? Hva med de
kummerlige forhold i Holmestrand og Skådalen? Hva med den provi
soriske barneskolen på hotell i Gudbrandsdalen?

Og slik kunne vi fortsette å spørre. - Det er god grunn til panikk-stemning
i Kirke- og Undervisningsdepartementet. Det trengs handlekraft for å
få rettet på de uverdige forhold i døveskolesektoren - og det har bråhast!

Th. S.

'---------------~) • - • - -
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KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

BLIKKENSLAGERMESTRE .

MICHAEL SCHAU & SØN~ AlS
All slags arbeide i
ALUMINIUM

HAMAR

AlS O S L O B A A N O & L lOS E F A B A I K

Goteborggt. 8 - Tlf. 378960 - OSLO

NECKAR • SKODA· TOYOTA

Johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKIEN

A/ s Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn. Etabl. 1877

Per Aubert • A. T. Deinboll • Jacob Larsen
Kjell Gulbrandsen· Gunnar lilletvedt

Knud.Henry lund

Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening

Patenter - Varemerker - Mønstre
Tostrupgården, Karl Johansgt. 25, Oslo

Leverer til medlemmer i de 7 Østlands-fylkene:
Kraftfor, handelsgjødsel, såvarer, reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO
Bøndernes egen. forretning

Kåre Renø
Skjervøy

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH-FISH
Spesialitet: Laks; Reker, Kveite, Flyndre
Telegramadr. : «Renø»- Telefon 19- Priv. 16

MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 • Trondheim



NOEN ER KOMMET LANGT!

Om televisjorJsprogrammer
for døve i Storbritannia
Fra den britiske in!ormasjons..tjeneste

Disse resymeene, som blir trykt
og utgitt av RRC., kommer ut hver
femte eller sjette uke. Ca. 13000
eksemplarer av hver utgave blir
distribuert gjennom the Royal
National Institute fro the Deaf
(som sørger for videreforsendelsen
til de enkelte :.døve) eller de fåes
gjennom RRC.-kontorene.

Blant disse seriene finnes ,slike
populære ting som: «Dr. Finlay's
Casebook» og «Z-Cars», og for barn
(skjønt man gjetter at like mange
ungdommer liker å se dem) slike
røverhistorier som «Hertugen av
Monte Cristo».

Den trøst er dog den siste 

den tro består tilsist:

Hva her jeg måtte miste,

jeg møter engang hist.

Til undergang ei skaptes

endog det minste frø.

Nei, intet liv der taptes,

skjønt hvert et liv må dø.

!'~. !>?! :.Jc!:H~~Mlil!e~.

Hvor er den blomst som fylte

din sans med liflig du(t?

Hvor strålen som forgylte

den sommervarme luft?

Hvor er vel lundens kroner

og skogens bladehang

med sine tusen toner

av fuglekorets sang?

2•••
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Aubrey Wilson

A, kast ditt blikk tilbake

og se hva selv du var:

Hvor er de svunne dage

med hver en blomst de bar?

Hvot er vel håpets kjerte

og kjærlighetens krans?

Hvor er ditt unge hjerte,

og hvor ditt øyes glans?

_ed

-

•

SPESIELLE GUDSTJENESTER
Hvert år i midten av august blir

det overført en gudstjeneste for
døve i the Saviour's Church for the
Deaf i Acton, et distrikt i Vest
London. Den første televisjons
overføring aven fullstendig guds
tjeneste for døve seere ble sendt i
januar 1955.

Disse gudstjenester adskiller seg
på to markerte måter fra andre
gudstjenester som blir overført i
T.V. - salmene blir talt i stedet for å
bli sunget, og kameraene blir kon
sentrert om næropptak av den som
forretter, slik at både munnen og
hendene hans kommer inn på bildet.
Det er fordi tegnspråk, fingerspråk
og leppelesning er gode hjelpemidler
for de døve.

Arkitekten Sir Edward Maufe,
som er velkjent for sitt arbeide med
Guildford Cathedral, tegnet St. Sa
viour-kirken slik at det skulle lette
«høringen» med øynene. Han ga
kirken et skrånende gulv på samme
måte som i et teater, avskjermet
belysningen og sløyfet vinduet over
alteret.

SPESIELLE SERIER
RB.C. benytter seg av sammen

drag av handlingen i skuespill og
dramatiske serier, slik at de døve
(både ungdommen og barn) kan
glede seg over framførelsene like
lett som kinogjengerne i gamle
dager gledet seg over stumfilm
forestillingene.

Miss Ursula Eason, som har laget
disse programmene allerede fra
starten av i 1952, sier om opplegget
av dem: «Det er nødvendig å bruke
så få ord som mulig, og de ordene som
blir brukt, må være lette å se, fordi
døve barn bruker i særlig grad
øynene som hjelpemiddel ved opp
fattelsen av tale. Jeg prøver å gjøre
programmene så variert som mulig og
legger hovedvekten på lystspill.
Våre programmer er ment å skulle
underholde, og ikke være en fort
settelse av skoledagen deres.

Da televisjonen først kom på
markedet, var det helt klart allerede
fra første stund av at apparatet
neppe ville komme til å bli til noen
nytte for de blinde - skjønt mange av
dem liker likevel å lytte til T.V.
programmene. Det var imidlertid
ikke like opplagt kanskje at hoved
mengden av de programmene som
ble sendt skulle by på uoverstigelige
problemer for de døve.

Imidlertid har en litt etter litt
klart å overvinne deres vanskelig
heter - ved hjelp av tekstet film,
fingerspråk, leppelesning og korte
sammendrag av programmene som
kan studeres på forhånd.

The British Broadcasting Corpo
ration har brukt mye omtanke, inn
sats og sendetid for å hjelpe de døve
til å kunne følge med i verdensbe
givenhetene og for å kunne gi dem
ailledning til å ta del i underhold
ningsprogrammene.

SPESIELLE PROGRAMMER
Antallet programmer som er spe

sielt laget for døve er ganske nylig
øket, og deres temaområde er ut
videt.

Hver søndag kveld overfører
RRC. på sin kanal 2 «nyhetspara
den», en halv times program som
dekker de viktigste begivenhetene i
uken som gikk. En kommentator
leser en introduksjon som omhandler
det som skal vises på skjermen. Ved
siden av seg har han et medlem fra
The Royal National Institute for
the Deaf, som oversetter direkte til
«finger- og leppespråk». Kommen
tarene kommer igjen i forkortet
form som tekst på selve nyhets
filmen.

Programlederen Bill Northwood
samarbeider med RRC.'s nyhets
avdeling.

Det har også skjedd forandringer
med hensyn til programmene for
døve barn. I flere måneder nå er de
blitt sendt hver fjortende dag, og
under tittelen «Vision On» blir de
overført tidlig på kvelden annen
hver tirsdag.

3



Yarekrigs fond ford~v~ ;·og
sterkt tunghørte

... ''"~:, '

Utdeling av stipendier 1965

Av Varekrigs fond for døve og
sterkt tunghørte skaldet våren 1965
deles ut en del stipendier. Etter
fondets statutter skal midlene brukes
til:
a) Stipendier' til videreutdanning av

døve og sterkt hmghøi'te, hei~

under'opplæring i praktiske yrker,
utover den som kan oppnåes i
skoler og undervisningsanstalter
som drives av stat' og kommune
eller med bidrag fra disse. Sti~

pendienes størrelse' og varighet
fastsettes av fondets styre under
hensyn' til at stipendiatene skal
få høve til å skaffe seg slik videre
utdanning som deres evner til
sier. Søknad om tilskott til å
etablere seg i et yrke eller starte
egen virksomhet kan ikke etter
kommes.

b) Stipendier til utdanning av spe
sialpersonale for opplæring av
døve og sterkt tunghørte. Det er
også her en forutsetning at den
særlige pedagogiske utdannelse
som søkeren tar sikte på ikke kan
oppnåes ved statlige eller kom
munale undervisningsanstalter
eller anstalter som drives med
bidrag fra stat eller kommune.
Søkere bør være tilsatt i eller ha
muligheter for å kunne overta
slik stilling at utdannelsen kan
nyttiggjøres.

ALVORLIG
Under diskusjon om døvelærerut

dannelsen på Nordisk kongress for
spesialundervisning 1964, ble det
framholdt at det er en mangel ved
utdannelsen at de voksne døves
problemer ikke blir behandlet.

Støttet!
Her i Tegn og Tale har vi mang

foldige ganger gjentatt ønskelig
heten av at døvelærerne blir best
mulig informert om de voksne døves
problemer - eller, for å si det på en
annen måte: Det er de voksne døve
som er resultatet av undervisningen,
og hva er da mere naturlig enn at
man legger resultatene til grunn for
undervisningen? Kjennskapet til de
voksnes problemer og behov må jo

4

Søknad om stipendium av begge
ovennevnte typer må inneholde:
1. Alle personlige data.
2. Opplysninger orn utdannelse og

beskjeftigelse.
3: Plan' for søkerens videreutdan

nelse.
4. Overslag over videreutdannelsens

kostende.
5. Opplysninger om hvorvidt søk

eren har fått eller søker stipendi
um, bidrag eller lån annetsteds.

6. Opplysning fra søker i arbeid om
det kan gjøres regning med at
han helt eller delvis får beholde
sin lønn i utdanningstiden.

Søknaden vedlegges avskrift av
eksamensbevis, attester og referan
ser samt ligningsattest for søkeren
eller for den som' forsørger søkeren.

Søkere til stipendier som nevnt
under punkt a) må vedlegge søk
naden audiogram.

Søknaden sendes Styret i Vare
krigs fond for døve og sterkt tung
hørte, adr. Helsedirektoratet, Dram
mensvn. 60, Oslo, innen utgangen av
februar 1965.

Søker kan, om nødvendig, hen
vende seg til Albert Breiteig, Møllen
dalsvn. 17, Bergen, for å få råd og
nærmere opplysninger.

MANGEL!
betraktes som en betingelse for et
heldig opplegg av hele undervis
ningen, likeså for foreldrerådgivning
og i det hele tatt all virksomhet for
og blant døve barn.

Red.

NORGES OØVELÆRERLAG

Styret for 1964-65 består av:
Formann lærer Odd Naustvoll,

Vikhamar. Nestformann styrer Per
S. Bjørndal, Jevnaker. Sekretær
lærer Sverre Henning, Vikhamar.
Kasserer Aase Brekke Jensen,
Trondheim.

.'''Døv bed rager
i Finland

En døv mann med navnet «Markku
Henriksson» er blitt kjent av mange
døve" i Finland. Særlig er navnet
blitt trukket fram på styremøter i
døveforeningene. Han har lurt pen
ger av tankeløse døve. Han har vist
frampa'pirer underskrevet med fals
ke navn, .kjente døve og venner av
døve. Og ved å vise fram reisereg"
ninger og hotellregninger, har hari
lurt penger av' både døve privat
personer og døveforeninger. Det
finske døveforbund har fått en rekke
klager, og forbundet hat derfor sendt
ut en advarsel mot denne mannen:

.Forbundet beklager at slike ting
kan hende.' Den døve kan ikke er~

statte de pengene han lurer av god
troende døve. Han bare sløser bort
pengene - ingen som låner ham
penger får dem tilbake. Forbundet
retter til slutt en appell til landets
døve om å være ærlige.

Kunstmaleren
Johan Castberg
«halvt skjebnefelle>,

Den norske kunstmaleren Johan
Castberg (sønn av violinisten Tor
grim Castberg, som i sin tid startet
og ledet Bergens Musikkakademi)
hadde i høst en maleriutstilling i
Bergen. I denne forbindelse fortel
les at Johan Castberg først gikk i sin
fars fotspor, som violinist. Allerede
9 år gammel deltok han i symfoni
orkestre. I 17-årsalderen mistet han
hørselen på det ene øret, og han
kunne da ikke lenger tenke på noen
karriere som musiker. I stedet ut
dannet han seg i malerkunsten, og
han har hatt stor suksess rundt om
i verden, hovedsakelig i Paris, Roma,
Stockholm og Lausanne. H~m er
blitt en «motemaler» i en internasjo
nal krets av samlere, filmskuespil
lere m. v., og mange av hans bilder
er blitt kjøpt av offentlige institusjo
ner og kjente kunstskjønnere.

Til ære for Gagarin
Med rette er tsjekkerne stolte av

sine industriprodukter, for nesten
alltid har de ydet det fremragende på
dette felt. Med en mindre tsjekkisk
motorsykkel, «Jawa-Pioner», foretok



øverst: Fru Randers-Pehrson, flankert av Andreas Ermesjø og Knut Smedsgåt·d.
Nederst: Gunvor Ruud, Ragnvald Hangenholen vg Lill (Anne.Matea,j. Holte) Hovden.

1939. Altså var vi det siste kull før
2. verdenskrig brøt ut, men på grunn
av sykdom og andre forhindringer
ble 25 årsfesten utsatt til 24. oktober.
Da ble festen holdt hjemme hos en
av våre klassekamerater, nemlig
Lill (Anne-Matea, født Holte) som
er gift med Josef Hovden. De har
et deilig hus ute på Langhus ved Ski.

Som avtalt møttes vi på Østbanen
for å ta tog ut til Ski. Spente og for
ventningsfulle var vi. Kommer alle?
Eller ikke? Til vår store glede dukket
også lærerinnen vår, fru Randers
Pehrson, opp.

Vel ankommet til Ski, tok vi
drosje opp til villaen til Lill. Der ble
vi ønsket velkommen i døra av Lill
og hennes mann, samt deres kjekke
11 årige sønn, Erik Anders.

Det viste seg at vi var bare 5 av 9
fra klassen som møtte opp. Blant de
4 som ikke kom, var Arnfinn Matre,
eller bedre kjent av «Tegn og Tale»s
lesere som «Den seilende magiker».
Han befant seg da ute på sjøen, og
hadde vanskelig for å ta seg fri og
komme hjem til Norge.

Hos Lill ble. vi først budt på kol<,it
bord 'som smakte «alle tiders". Det
ble selvsagt også mye prat· mellom
oss som ikke hadde sett hyerandr~

'på:I'e-nge, t-sæt'ritreiet-prateri SElg '(jm

hine skoledager.. I mellomtiden ble
kaffe og kaker fortært, også sendte
vi korthilsen med våre navn på
skrevet til de 4 som ikke hadde an
ledning til å komme.

Nå var det alt blitt midnatt, og
vi brøt opp etter sju timers samvær
som gikk så sørgelig fort. Vi ble
enige om å møtes igjen om 5 år til
30 års klassefest, og da håper vi at
de 4 som ikke kom, får anledning til
å komme.

Så-tilslutt n-.hj&te~takk.-1il

vertskapet fra oss som var tilstede,
for den helt gjennom hyggelige aften.

Gunvor Ruud.

Krigsinvalid bedro døv

I U.S.A. er det nå påbudt at alle
døve syklister bak på sykkelen skal
ha festet et skilt, ca. 20 x 12 cm,
med ordet DEAF. På den måten får
såvel politiet som de personer som
kjører bak den døve i trafikken be
skjed om at syklisten ikke kan
høre verken signal eller tilrop.

Vi vil anta at påbudet blir opp
hevet i løpet av de nærmeste år.

Verdiløst påbud?

Den døve var 70 år gammel og
bodde i et pleiehjem i en av de nord
tyske storbyer. Der bodde også en
krigsinvalid som hadde mistet et
ben og var skadd i ryggraden, en
krøpling.

Den døve, liten og elendig, var
blitt påkjørt aven bil. Krigsinva
liden hørte om det og besøkte den
døve ved sengen hans. Han lovet å
hjelpe den døve: «Forsikringssel
skapet må betale! Det skal jeg sørge
for! Jeg henvender meg til sakfører.»

Så forlangte krigsinvaliden penger,
stadig mere penger, for sakføreren
var kostbar. Da den døve hadde
kvittet seg med alle sine spare
penger, over 1.000.- D-mark, først
da ble han klar over bedrageriet.
«Vennen og hjelperen» hadde brukt
opp alle pengene for seg selv og ikke
rørt en finger for å hjelpe den døve.

Dommen lød på 5 måneders
,fengsel, som den angrende invalid

straks vedtok. Men den døve får nok
ikke sine penger igjen.

•••
oaz

den døve snekker fra Moskva,
Wjatscheslaw Djemin - til ære for
romfareren Gagarin - en reise gjen
nom Sovjet-Unionen. I løpet av
nesten 17 måneder tilbakela. han
mere enn 20.000 km. På denne reise
besøkte han Hvite-Russland, de
baltiske stater, Murmansk (via denne
havnen mottok Russland under
krigen rikelig krigsmateriell levert
fra de vestlige allierte) - Kaukasus,
Ukraina, Ural, Midt-Asia, Sibir, det
fjerne østen og Vladivostok. Etter
reisens slutt ble da motorsykkelens
slitasje undersøkt av tsjekkiske
ingeniører. Men den døve herr Dje
min fikk en ny motorsykkel, en
«Jawa-Ideal».

Lørdag 24. oktober kom noen av
klassekameratene fra avgangs
klassen på Skådalen døveskole i 1939
sammen igjen til en noe forsinket
25 års klassefest.

Egentlig skulle vi treffes lørdag
13. juni til klassefest, i det vi ble
konfirmert fra døveskolen 11. juni

---~::!»_-
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FRA FORENINGENE

øverst: Utsnitt av forsamlingen.
Nederst: Ame Olsen, Ragnvald Hangenholen, Martin Jensen

og pastor Evjen Olsen diskuterer tegnspråket.

Julemøte på Hamar
Hamar og Omegn Døveforening holdt

julemøte for sine medlemmer på Bonde
heimen lørdag 12. desember.

Frammøtet var så godt, at det nesten var
trangt om plassene. På gulvet i matsalen
stod det mange småbord pent duket med
blomster. Og i det ene hjørnet stod et
vakkert' juletre i all sin prakt.

Vi ble med en gang høytidsstemte bare
ved synet av dette vakre juletre og de
festglade døve. Vi var nesten som en stor
familiefiokk som var glade for å treffes igjen.

Som gjest hadde vi den nye døvepresten
vår, døvekapellan Evjen Olsen fra Oslo. Det
var første gang vi hadde besøk av ham, og
alle satte pris på hans besøk.

Etter at formannen hadde ønsket vel
kommen, og døvepresten bedt bordbønn,
gikk vi etter tur til langbordet, som var
dekket med all slags kald julemat. Nei, nå
nyttet det ikke å tenke på «linjene», nå
som vi skulle forsyne oss godt av den kalori
rike mat.

Etter at vi hadde forsynt oss godt, tok
formannen atter ordet. Han leste opp bl.a.

6

et brev fra en av foreningens medlemmer,
fru Ruth Emilsen, hvori hun takket for
blomster som hun fikk av oss under hennes
sykdom.

Videre minnet han oss om juletrefesten
29. desember, neste medlemsmøte 16.
januar og årsmøtet 13. februar.

Deretter ga formannen ordet til døve
presten Evjen Olsen, som først uttalte sin
glede over å få lov å komme til Hamar og
være med på dette julemøte, og å hilse på
alle oss døve. Så fortalte han en del fra
østen, hvor han var født og oppvokst. Han
fortalte bl.a. om matskikker og høflighet
derborte. Om han ikke behersket tegn
språket til fullkommenhet, så forstod vi
ham godt. Det blir sikkert ikke lenge før
han er «innfødt» 'med tegnspråket.

Etter hans tale, koste vi oss med prat som
vanlig, og døvepresten var så interessert i
å lære mer om tegnspråket.

Nå var klokken blitt 23.30 alt, og da brøt
vi opp etter en hyggelig aften.

Gunvor Ruud.

Julefest på Hamar
Tirsdag 29. desember holdt. Hamar og

Omegn Døveforening sin tradisjonelle jule
fest på Håndverkeren, Hamar.

Frammøtet var ikke så overveldende
som tidligere, og vi kan bl.a. skylde på at
annonsen om julefesten ikke stod i «Tegn og
Tale» som det har gjort før om årene, og at
festen ble holdt på en hverdag, i·det mange
arbeidet i rom-ju la.

Da alle var kommet, satte vi oss ti Ibords
for å spise varm mat som, bestod i skinke
stekog iskake, som smakte alle.

Denne gangen hadde vi også besøk av
døvepresten vår, Evjen Olsen,og alle,syntes
det var veid ig hyggel ig å få besøk av ham
igjen.

Senere, da middagen var fortært, hygget
alle seg i salongen..

Under kaffepausen ble Johan M. Dahl
overrakt en juleglede som takk for alt hva
han hadde utført ute på feriehjemmet vårt
i år. Og så ble diplomene fOr 25 års med
lemsskap utdelt. De som fikk diplomer var:

Gunnar Iversen,
Gunnar Gustavsen,

Marie Jensen,
Sidsel Gillebo,
Gunnar Bjerkelund,
Ingeborg Gundersen,
Anna Mehlum.

Døvepresten holdt så andakt for oss.
Som siste post på program met, hadde vi

spørrekonkurranse, som slo godt an. Mange
var jamen riktig flinke til å svare på de nok
så vriene spørsmål.

Etter å ha ønsket hverandre godt nyttår,
skiltes vi for å reise hjem til hver sitt.

Gunvor Ruud.

Årsmøte på Hamar
Arsmøte i Hamar og Omegn Døvefore

ning avholdes i Vangs Sparebanks møte
lokale, Hamar, lørdag 13. februar kl. 18.

Syforeningen
«Mjøsgløtt»s årsmøte

Det var i alt 13 med lemmer som møtte
fram på årsmøtet, som ble avviklet hos
Tordis Lænn 22.. 0.ktober.

Formannen, Sidsel Gillebo, ønsket alle
frammøtte velkommen til'årsmøtet. Først
ble årsmldingenframlagt og lest opp av
sekretæren, Din,a Lien. Av den gikk det fram
at alle møtene ble godt besøkt, og mange
gevinster kom alltid på bordet, så det kom



Nyttårsfest
i Drammen

Til feiring av årsskiftet, i Døves Bridge
klubbs regi, hadde det samlet seg ca. 70
døve på Melkebaren. Det var vel som følge
av annonsen i Tegn og Tale at mange gjester
kom fra fjerne steder. Den «fjerneste»

RETTELSE
Vi er, bedt om å rette et par ti ng i for

bindelse med Døves Dag-arrangementet i
Oslo, referat i nr. 21 :

Rådgivende konsulent H. F. Parr var ikke

med i noe komite-arbeid i forbindelse med
Døves Dag. Han hjalp bare med å få trykt
innbydelsen. Han er rådgivende konsulent
i sitt firma, men han har ikke gitt noen råd
eller blitt bedt om noen råd av komiteen for
Døves Dag.

I prologen av avd.sjef K. 'Davidsen er en
linje blitt feil, så det ødelegger rytmen. Det
skal stå:

TENK!
Vi står ved bekkens bredd - vi ser
hvor glad og fri den klukker - ler.

Oslo•
l

har gitt, beboerne beskyttelse, mat, og
større utvidet kontakt med omgivelsene.
Hvor var de og hvordan hadde de det om
Hjemmet ikke var blitt skapt! En uut
hO,ldelig tanke. Sønnen, pastor Bonnevie
Svendsen, hadde sikkert på sin fars vegne
vært glad om vi friske og selvhjulpne 'døve
hadde vist vår takknemlighet ved åsamle inn
til en stor gave i anledning Døves menighets
70-års jubileum!)

Så gikk Lucia og ternene rundt og delte
ut epler, appelsiner og bananer til hv.er
enkelt. Det var fra hovedstyret.Og vi hygget
oss videre. Men så måtte vi bryte opp. Vi
skulle til en ny Lucia-fest i Døveforeningen.

Der ble vi ikke så :mange som' ventet, så
det ble god plass ved de pent pyntede kaffe
bord, og vi kunne i ro hygge oss, slik som vi
ikke kan i et fullpakket lokale. Kristine
Martinsen, som ledet festen, stod plutselig
uten hjelp - av ukjente årsaker - da hun
skulle gå i gang med forberedelsene. En
reddende engel, Else Kvalness, kom, og
hjalp til, slik at Luciafesten ble avviklet til
fredsstillende. Formannen takket, dem
derfor hjertelig. Han oppfordret vår nye
prest, Evjen Olsen, til å fortelle hvorledes
Lucia-feiringen oppstod. Etter dette bad
presten Fader Vår for oss. Og vi hy.gget oss
videre til vi måtte bryte opp og gå fornøyde
hjem. Takk skal dere ha, Kristine Martinsen
og Else Kvalness! Erna Margareth.

Lucia..{eiring
Det er blitt tradisjon at (len årlig v'algte

komite i Oslo Døveforening reiser ut til
Nordstrand og gir Lucia-fest 'for gamle og
uføre døve der.

Søndag 13. desember ved 16-tiden, i snø
sludd, stuvet formannen Sverre lindquist,
styremedlemmene Marit Strømme og Bryn
julf Dammen seg og Lucia-pikene samt re
ferenten inn i 2 biler, sammen med kurver
og esker, i glad stemning. Nå visste vi at de
på Hjemmet ventet på oss med forventning.
At de gamle og uføre hadde gledet seg lenge
i forveien, fikk vi straks merke da vi kom
inn, og vi ble hjertelig mottatt av bestyrer
innen, frk. Røyseth, og sjefsekretær Vogt
Svendsen.

Etter at vi hadde tilrettelagt for Lucia-'
pikene, ble vi vist inn i spisesalen, som alle
rede var fullsatt. Mange forventningsfulle
ansikter, opplyst av levende lys fra de festlig
dekkede langbordene. Nå kom Lucia inn
med lys krone på sitt lange, blonde hår,
fulgt av sine 2 terner, alle i lange, hvite
drakter med røde belter. De stilte seg opp
midt ved langbordene, slik at vi alle kunne
se dem. Et betagende syn! Valget av disse
unge pikene var meget heldig. Med sine
unge, rene ansiktstrekk klarte de å komme
gjennom den lange Lucia-sangen med vakre
tegn, dirigert av fru Strømme, til tross for
at de bare hadde øvet 3 ganger. Det var
meget godt gjort. Meget betatt satt vi alle
i største stillhet under hele seremonien.
Lucias mor og farmor var kommet for å få
se deres lille pike i denne vakre rollen.

Etter en applaus som ingen ende ville ta,
stod Vogt-Svendsen opp og takket. Han
nevnte at Oslo Døveforening hadde gitt
Lucia-fest for gamle og uføre døve i
mange år, og at Lucia-pikene var meget
flinke, til tross for at de hadde fått øvet så
lite. lindquist svarte med at vi selv også
hadde gledet oss meget til dette.

Så kom kaffen inn. Den digre, hjemme
lagede bløtkaken måtte vi smake på alle
sammen, og den var herlig, foruten annen
god julebakst. Ved bordet underholdt Vogt
Svendsen oss på en hyggelig måte, mens de
snille frøknene Røyseth tok de døvblinde
bort til oss for at de ikke skulle føle seg
tilsidesatt. De befølte oss på håret, kinnet,
nakken og tøyet. Var Vogt-Svendsen
engstelig for at vi ikke skulle oppfatte denne
form for presentasjon, så ble han i hvert
fall fort beroliget. Jeg forstod straks at en
av dem likte å ta på min semskede drakt
kjole, og jeg er ergerlig for at jeg glemte at
fingerspråket kunne brukes, så jeg kunne
snakket med dem. (Et spørsmål ti Ialle døve:
Vet vi egentlig hvor godt vi har det! Det
er så at skaperen av Hjemmet for døve og
døvblinde, vår gamle avdø,de prest Svendsen

Bindende innmeldelse til festen til Olaf
K. Ugland, Sofienlund, Idd L.P. innen 6. febr.

Velkommen til en festkveld!

StYret.

Foreningen avholder fest i Festiviteten"
Sarpsborg, lørdag 13. februar fra kl. 18.00.
Bordsetting kl. 19.00.

Det serveres kylling, is, og S,eflere kaffe.
Prisen for alt blir kr. 20.-.

De som kan, bør ta med en ting til ut
lodning.

Fest i Østfold

skapt
for
menn

inn mang.e penger til d.e g.øde formål. De,t
,ble også nevnt at, det tradisjonelte julebord
i Vangs Sparebank i fjor blemeget vellykket.
Og så var det en hyggefest på Døves Vel,
med en reiseskildring fra Israel, som var
veldig interessant.

Kassereren, Tordis Lænn, leste årsregn
,skapet, som ble godkjent uten bemerk
ninger.

Formannen ville gå ut av styret, og så
ble Johanne Martinsen valgt til nyf01'mann.
Ellers ble alle i styret gjenvalgt.

Avgående formann takket syforeningen
for samarbeidet i 4 år og ønsket den nye
formannen til lykke med arbeidet.

Den nye formann minte syforeningen om
høstfesten, som skulle holdes lørdag 24.
oktober på Døvl:!s Vel. Hun nevnte at panel
ovner er blitt satt inn på veggene i alle
soverommene på feriehjemmet.

Møtet hevet. D. L.
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Høstens nløter i Vestfold

gjest var den symp~tiskeislending Jon
Leifur Olafsson,~om går på ,yrkesskolen' i
Bergen. Som~' det. vanligvis' sies 0111is-,

lendinger, kan vi kanskje også si at han er en
ætling av Eigill Skallagrimsson. Andre

s.teder gjestene, kRm ka.: :Trondheim,

Stay~nger" ,Hamar, Gjøvik, Porsgrunn,
La[vik, Østfold og Uddevalla, i Sverige.
Festen foregikk i fin stemning med. klimaks

i 24-tiden, da, mange strømmet, til vind.uene
eller, ut p~ gaten, og torget for å bivåne, det

sprakende og hvirvlende fyrverkeri som

spredte seg i alle retninger høyt over byen
og elven ..

Juletrefest
3. jan uar var det gudstjeneste i Bragernes

kirke og juletrefest i Harmonien. En del

hørende fant også veien til kirken, som etter
en gransking i avisannonsene,var den,eneste

kirke innen den gamle bygrensen som hadde

gudstjeneste den søndagen. Den nye døve
prest, Evjen Olsen, var kommet på. besøk

for første gang og forrettet gudstjenesten.
Det spørsmål som naturlig melder seg når

en ny døveprest kommer, er om han er
god i tegnspråk eller har anlegg for det.

Det var derfor med spenning vi så fram til
hans besøk, og hyggelig er det nå å kunne
konstatere at han både er god og har anlegg.

I kirken var det også barnedåp. Det var
May Brandser, nå gift med en hørende og

heter Støen, som bar sitt barn til dåp og ga
det navnet May Brit.

På juletrefesten i Harmonien ønsket
formannen, Rolf Hansen, velkommen,

spesielt Evjen Olsen. Harmonien er et
gammelt og pent sted. Etter øyemål hever

taket seg ca. 8-9 meter over gu Ivet i fest
salen. Og under taket henger 2 glitrende

lysekroner. Men det var ikke lys i disse
lysekronene, for den store julegranen og
vegglampene lyste godt nok opp. Det er
alltid greit med julefestarrangementer i

Harmonien, for der er det betjening som
sørger for oppvartning og alt annet, som
festkomiteen så gledelig slipper.

Etter at vi hadde forsynt,ossav de deilige'

kaker og kaffe, presenterte pastor Evjen
Olsen seg for oss i en liten tale. Han hadde
vært prest i Stavanger, og ved siden av det,

hjelpeprest for døve i 3 år. På yrkesskolen
i Stavanger hadde han lært å kjenne elevene,

og det var derfor hyggel ig nå etter 2 år å
kjenne igjen og hilse på Inger Pettersen,

nå bosatt i Drammen, her på julefesten.
Etter talen gikk Evjen Olsen rundt bordene

og håndhilste på alle, en for en" og spurte
oss ut om navn, hjem og arbeid.

Etterpå var det gang rundt juletreet. I
mellomtiden kom julemannen på besøk og
delte ut juleposer med noe godt i til alle

barn. Noen sa skråsikkert at Evjen Olsen
var julemannen. Men det kunne neppe være

8

,mulig, for skoene på julemannen- var så
spisse a:t.d~· passe,t ikke foren mann på

hallS alder. Og barna- hørte, på st.~mmen at
det var formannen i festkomiteen, Reidar
Brenden, som hadde iført seg julenissens

klær., Qet var også leker for, barn, bl.a.
potet løp.. Det, er fornøyelig å se hvordan
barna. morer seg i leker og, ellers trives

godt på våre juletrefester. Borgvar Berntsen
&Co. (filmkomiteen) var en stund frampå og

viste etpar morsomme tegnefilmer. Jens
Andersen viste noen tryllekunster. Han
h,adde nylig skaffet seg en trylle,bok og

apparater. Med en hørende kamerat til å
hjelpe seg, var han, kommet godt i veL Med

det alvor han la.for dagen mens han strevde
med, nybegynnermanerer, og ikke minst

med sine gode replikker, vakte han stor

munterhet.

Og enda en fest

8. januar hadde Frelsesarmeen sin tradi
sjonelle juletrefest for døve. «Tradisjonen
tro» møtte mange. døve opp sammen med
en del hørende venner. Døveoffiserene

Jenny Pedersen og Asbjørg Markussen
kunne glede seg over stort frammøte, over

50 deltakere, og samtidig kunne de ikke nok

BESØK AV DR. BASIllER
31. sept. hadde vi medlemsmøte i Sande

fjord. Som vanlig var det godt frammøte. Vi
fikk også den glede å få besøk av fru Kristine

Bostad, Trondheim, og fru Marie Tellefsen,

Skien.
Aftenens foredragsholder var dr. Terje

Basilier. Han holdt et tankevekkende fore
drag om «Alkoholens virkninger». Det er

flere årsaker til drikking. Før var det vanlig
å si at al kohol ikerne var karakterløse, men
nå er legevitenskapen kommet til det at
alkoholen er en nervegift. Vi kjenner til

Ludvig Holbergsskuespill«Jeppe på bjerget».
Han spiller «kanonfull» nesten i hele skue
spillet, og derfor er et alminnelig spørsmål:

Hvorfor drikker Jeppe1 Hvorfor1 Jo, noen
mennesker som har vanskelige problemer

å kjempe med, tyr til et glass for å berolige
nervene, men ofte blir de slike vanedrikkere
at det går i blodet. De trenger da legehjelp,

men ofte blir de hjulpet ved kjærlighet og
tålmodighet fra pårørende og venner..

Så fikk vi se en vakker fargefilm med nyde
lige kattepuser som forsøksdyr. En av kat,

tene var til å begynne med frisk og kvikk,
men så ble den nervøs og ville heller ha

alkohol enn melk fra koppene som var satt
fram. Den ble så henfallen til alkohol at den

til slutt ble syk. Men ved kjærlig pleie og

takJse" ' ett· god,::høren v,enn, av,Frelses-
"ar'~eens 'ar;i,eide,;f~rdø.ve.frk.; GaJJeberg,

og hennes'.[!1edhjelpere,'for det. te~niske

arrange'11entav, ju lefesten, som.de'l'IåoSo.m:-i
mange~rfør- hadde tatt på, seg: å gjennom.,

føre. De døve har alltid kommetgodt;utav
de,t.'med Frelsesarmeen .•'

Jenny Pedersen,,,har' gått ,av p;g.a. alders~

grensen, men som hun sa: «Jeg er gammel
og pegynner.på nytt.» Vi merket. oss-adiun

bar et ordensbånd på brystet. Asbjørg
Markussen hadde 2 stjerner, på skulder

klaffen. Hun er vel blitt kaptein nå.
Det var forkynnelse av Gudsord og sang.,

Etterpå forsynte vi oss av lekre snitter og
deilige julekaker,_ og kaffen var god. Så

var det juletregang og forskjellige, mor

somme leker, Og Jens var igjen i sving med
noen tryllekunster.

For første gang på mange, mange år kom
ikke julemannen på besøk, kanskje -fordi

han i høst "Iladde brukket ankelen og ennå

ikke var helt bra. Men så kom det til barnas
glede juleposer med noe godt i, båret fram

på et brett av frk. Galleberg.
Det var pakkebytte, som brakte alle mot

takere små og hyggelige overraskelser.
Hele festen forløp i hyggelig stemning

inntil vi fant at det var på tide å reise hjem

ved 22-tiden.
R. W.

omhu ble den helbredet. På samme måte kan

vi hjelpe våre medmennesker, men det
kreves stor tålmodighet.

Ja, det var et meget interessant foredrag,
og dr. Basilier ble hjertelig takket av for
mannen.

Vår kjære Odd Lillehaug var også på

dette møtet, men denne gang som vår gjest.
Vi gleder,oss til dr. Basiliers neste besøk, da

han skal fortelle om munn-mot-munn-sy"
stemet.

BESØK AV «HJALLIS»
20. nov-br. hadde vi et meget hyggelig

møte i Cafe Jarl's lokale, Tønsberg. «Hjallis»
- Hjalmar Andersen ~ besøkte oss den

kvelden, til vår store glede. Han kåserte om

verdensmesterskap på skøyter og vinter
olympiaden i Squaw Valley, med mange
muntre replikker, og så var han litt aven
skuespiller i alt hva han sa, så det, ble mye

latter. Han viste fram film fra olympiadene,
som både var morsomme og, interessante.

Lillehaug var tolk den kvelden. Hjallis

tilbød seg å komme igjen på et medlems
møte i løpet av vinteren eller våren, for å

fortelle om sitt liv som velferdssekretær i
handelsflåten. Det gleder vi oss til, for han

var en spirituell kåsør.



Døve jenter fra Holmestrand Døveskole gir
oppvisning i turdans på Døves Dag iLarvik.

, Farmannen Vestfold Døveforening takk~r jentenefia døveskolen,
som ga, oppvisning også i ballet~. "

KAJ MUNKOG IS
Dagen etter «Hjallis-møtet» hadde vi

igjen medlemsmøte, en ne gang i Fri
murerlogen, Tønsberg. 'rross lange av
stander for medlemmene i Vestfold, var
frammøtet liKevel meget'godt: Denne gang
fikk vi også besøk av fruene Kristine Bdstad
og' MarTe Tellefsen, til megeri hygge for oss'.
På dette møtet'ønsket 'fdrmannen først vel
kommen, spesielt aftenens fore'dragsholdere.
pastor Knutzen og hans frue og salgsinspek
tør' Per Vigeland. Formannen gratulerte på
foreningens vegne de nyforlovede: Ragnhild
Fryden'borg og Eldor Aase, og vår proto
kollfører Unni Stokke og Reidar Øverland
fra Drøbak. Det ble' klappet for' dem.
Reidar Øverland er flyttet til Vestfold, og er
blitt et interessert, aktivt medlem av vår
forening.

Nå begynte pastor Knutzen på sitt fore
drag om dikterpresten Kaj Munks livs
gjerning. Under Knutzens opphold i Dan
mark benyttet han anledningen til å besøke
Kaj Munks grav i Vedersø. Kaj Munk ble
under siste krig skutt, og hans grav har,
siden alltid hatt friske' blom'ster, både fra
turistene og danskene.Knutzen la blomster i
friske farger på graven hans i takknemlighet
over at M,unk som Norges-veTtf!' var modig
til å tale fritt om norske presters kamp mot
nazismen. Han var en framstående frihets
kjemper under okkupasjonen i Danmark,
som, aldri vil, bli glemt hverken i Danmark
eller i Norge. Den siste nyttårsaften preket
han for sin menighet uten ornat, bare i
fr.akk og skjerf. Han hadde en forutanelse
av at det ville bli hans siste preken.

Mellom 4. og 5. januar 1944 ble Kaj Munk
skutt av danske forrædere og tyskere. Hans
lik ble funnet i en grøft. Hans menighet be
gravde ham på en verdig måte. I hans lille
kirke var der piassJol' 400, mens 3.000 andre
som' fulgte Danmarks store prest og fri
hetskjemper stod ute i regn og sludd på
kirkegården mens høytideligheten fant sted.

I prestegården levde hans familie et spar
tansk, men lykkelig familieliv. Munks inn
te ter gl ti menig etens vanskeligstilte
folk, og resten' gikk til bygg av et gamle
hjem i soknet. Han var ikke bare en stor
prest, men også en stor dramatiker, som
skrev mange skuespill.

Det var et gripende foredrag av pastor
Knutzen.

Så ble det salgsinspektør Per Vigelands tur
å kåsere om hvordan «Diplom-is» blir laget.
Han viste også fram en meget vakker film
om hvordan is-bilen kjører til forbindelser
på kryss og tvers fra Lindesnes til Nord
kapp. Og vi følte at vi var på rei,sefot i vårt
skjønne, langstrakte land. Så morsomt det
var å se at også 'hunder og geiter var glad
i is!

Det ble deretter pratekos med kaffe og
snitter i salongen, og til kaffen fikk vi attpå
så meget is vi orket. Is-desserten var laget
med festlige dekorasjoner: Krinolinedamer
med parasoll, hestesko med blomster osv.
Alle de siste ting var en gave fra Slotts~is 'i
Tønsberg.

Dette medlemsmøtet ble også meget vel
lykket, og de døve er så takknemlige over å
få gode foredragsholdere.

Årsmøte i Vestfold
Det meddeles til medlemmer i Vestfold

Døveforening at årsmøtet innkalles i San
dal' herredshus lørdag 28. februar kl. 12.00:

Forslag som ønskes behandlet, må være
sendt til styret senest 14 dager'før årsmøtet.

Gratis servering av kaffe og boller; men
dog bør man ta med seg smørbrød.

Styret.

Plassmangel!
En del nytt fra foreningene må stå

over til neste nr.

Program for' ,
Skien-Telemark
Lørdag 13. februar kl. 18.00 i Indremisjons

heimen, Skien. «Hyggemøte» i 'anled
ning foreningens stiftelsesdag.

Torsdag 4. mars kl. 18.30 i Kafe Williams,
Porsgrunn. «Havstad-kveld».

Søndag 21. mars kl. 16.30 i Indremisjons
heimen, Skien. Årsmøte.

Torsdag 8. april kl. 18.30 i Kafe Williams,
Porsgrunn:

Torsdag 6. mai kl. 18.30 i Indremisjonshei.
men, Skien.

Torsdag'27. mai kl. 18.30 i Kafe Williams,
Porsgrunn.

Søndag 6. og mandag 7. juni. Pinsestevne på
Oksøya.

Torsdag 17. juni kl. 18.30 i Indremisjonshei
men, Skien.

Onsdag 23. juni. St.-Hans-fest på Oksøya.
VEL MØTT!

8este hilsen
Skien·Telemark Døveforening

Styret

Årsfest med
skuespill i Stavanger

Stavanger kr. Døveforening holdt sin 64
årsfest i foreningen 12. des'ember. Salen var
nydelig pyntet, bordene med blomster og
levende lys, det var ekte feststemning.

Kl. 19.30 ønsket formannen" Gunhild
Pedersen, alle hjertelig velkommen, og hun
håpet at maten ville smake. Vi hadde den
glede å ha pastor Hammer på besøk. Han
sang bordverset med oss. Så fi kk, vi servert
deilige kjøttkaker med grønnsaker, og
etterpå fikk vi kaffe og kaker. Så holdt
pastor Hammer en, liten tale. Han gratu
lerte foreningen med dagen og takket for'

maten. +



døvestevne l Stjørdal

Etterpå ble sa \lil ryddet. Vi skulle få' se
skuespillet «SnøhYit og de 7 dvergene.»
Gunhild Pedersen·hadde 2 ganger i uka hele'
hø~ten trenet sk~\epikene. Skuespillet var
meget godt og vi trte bare ros etterpå,

, ~

så de var meget flill,e .
.Senere h,adde vi I~er og konkurranser.

I 11.30-tida var det slut for denne gang.
Ref. G.P.

JULEKOS
I::ørd~ 19. desember hadde StaVallg.er

Døves Idrettsforenings dameavdeling jule
bord hjemme hos Jakobine og Hans Nilsen.
Denne gang skulle damene ha kavalerer med
seg, men ikke alle kunne komme. Likevel
var vi 18 personer. Først ble det··.servert
kaffe, smørbrød og kaker. S'å kom fru Nilsen
inn med en stor bløt~ake, og dere kan tro
det smakte.

Da vi alle varforsynt og borde~ var ryddet,
satte vi oss i ring, slik at alle kunne være
med i leker e.g prat. Den første leken var
«Min venn», og vi lo maJ\~en gang over de
forskjellige replikker.

Senere var det spørsmål og svar 'og for
skjellige andre leker. Vi hygget oss veldig.
Klokken var bortimot 1 da vi brøt opp og
sa god natt til det hyggelige vertskapet.

Ref. G.P.

JULETREFEST FOR BARN
Søndag 27. desember ble det holdt jule

trefest for døve foreldre med barn. Da
klokka var 16, strømmet det barn inn i
foreningens lokale, i alt 24 barn av døve
foreldre.

Formannen, fru Gunhild Pedersen, øns
ket barna og alle de voksne hjertelig vel
kommen og håpet vi skulle ha det riktig
koselig sammen. Hun nevnte til barna at i
julen hadde de sikkert alle fått masse jule
pakker av nissen. I dag skulle vi også få
besøk av nissen, men det ble bare en pakke
til hver, for det ville bli alt for tungt for
nissen å ha med mange pakker til alle. Så
sang pastor Haraldseide bordverset med
oss og barna fikk brus og kaker, de voksne
kaffe og kaker.

Etterpå talte pastor Haraldseide til barna
om julen, og så gikk vi rundt juletreet og
sang våre gamle kjente julesanger, og der-

. Bestillinger på faner, vimpler,
kirketekstiler og alt annet i
kunstsøm, samt vevede vegg- og
gulvtepper i hel floss mottas.

Utkast og overslag leveres på
anmodning.

GUNVOR RUUD
Brukskunstner

Tajet, Furnes; Brumunddal

1_---..----..- ....:.:-(
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etter fikk vi b~søk av julenissen, som kom
med godter i pose til liver av barna. Så
hadde vi gang rundt juletreet igjen, og så
var det på tide å dra hjem, hver til sitt.

Ref. G.P.

Program for Stø,vanger

7. februal" kl. 19.30: Havstad-kveld. E.
Ohna.

25. februar 'kl:'1'9·.-30: Årsmøte.

Program for Bergen

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

2/2 ti: Dameklubben styremøte p~ kon
toret kl. 19.30. Servering: Sonja Eikenes
og Kari Handegard. Kasserer Sverre
Grebstad.

3/2 on: Døveforeningen styremøte kl.
19.30 på kontoret. Årsberetning 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 ogjorunn Koppen. Kasserer
Sigurd Hardeland.

6/2 lø: Ungdomsklubben arrangerer fest i
foreningen. Alle har adgang. Varm mat.
Kr. 8.- pr. person.

7{2 sø: Idrettsklu bben skimerkeprøve.
Gudstjeneste i Storetveit kirke. Offer til
Døves Aldershjem.

8{2 ma: Tillitsmannsmøte v/ forbunds-
sekretær Breiteig, med diskusjon.
Emne: Arsmøte. Storsalen kl. 20. Bevert
ning v{ vaktmesteren.

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

Første
Innherreds Døveforening har arrangert

sitt aller første døvestevne her i Stjørdal.
Det var formannen, Hjulstad, som fant på
det. Det ville bli hyggelig for de døve som
bor spredt å komme sammen. Som dere
vet, ligger Stjørdal sentralt mellom lev
anger og Trondheim, så det passet helt ut
merket at stevnet ble holdt på dette
stedet.

Både formannen og jeg hadde store pla
ner om å få tak i lokale lenge i forveien.
Så kom plutselig. mine tanker og sa at det
ville være greit å leie på Bibelskolen, for
der pleier de ofte å leie bort til mange an
ledninger. jeg ville prøve å spørre noen der.

Så var det en kveld at jeg gikk innom be
styrer Breens kontor. Han håndhilste og
snakket, men jeg sa at jeg dessverre ikke

10/2 on: Sjakklubben årsmøte kl. 19,30 i
styrerommet.

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

14J2sø:Døvegudstieneste i Dale kirke.Felles
....eise om morgenen med toget. Fenes
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. (U. H. A?)

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
borg Hardeland og Madela Hamre. Kas
serer Kristian Iversen.

19{2 fr: Idrettsklubben medlemsmøte i små
salen. Kl. 20.

21{2 sø: Idrettsklubben arrangerer jubile
umsrenn +·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 ÅRSMØTE 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.

hører.. Så bød han meg en stol og spurte
hva jeg ville. Jeg spurte om skolen hadde
ledig lokale til utleie, om prisen osv. Be
styreren var så ivrig og skrev opp. jeg måtte
først få kontakt med formannen, om han
var enig. jeg var så glad og takket bestyreren
hjertelig, løp og gikk andpusten til for
mannen, Hjulstad, og fortalte nyheten. Han
var enig, for det var meget rimelig leie og
mat. Vi fikk også kontakt med døveprest
Wetlesen om han kunne holde gudstjeneste,
og det ville han svært gjerne. Han var også
glad for at lokalet var ordnet.

Så kom søndag 29. november med snø
og kaldt vær. Døve fra Innherred tok fly
bussen, og en del døve fra Trondheim kom
med tog. Alle tok drosje til Værnes kirke,
hvor. gudstjeneste . ble.. holdt av pastor



Død etter 28 år til sengs
Den nær 76 år gamle Sigrid

Stavlidsbakken er død på Tretten
pleiehjem, etter å ha ligget 28 år til
sengs på grunn av lammelse i bena
helt opp til midjen. Hun var døv
fra fødselen, men hun gikk på døve
skole og lærte både å lese og å
snakke. Hun øvet seg opp til å bli
en dyktig syerske og gikk rundt og
sydde for folk i mange år. Etter
lammelsen i bena gikk hun over til
å brodere, og i de 28 år hun lå til
sengs har hun brodert på over 450
bunader. Hun laget også en ny
messehakel til Tretten kirke og fikk
nylig diplom fra Gudbrandsdal Hus-
flidforening. (Fra dagspressen.)
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FORLOVELSE
er inngått mellom Unni Stokke,
Unneberg pr. Sandefjord, og Reidar
Øverland, Drøbak.

FORLOVELSE
er inngått mellom Ragnhild Fryden
borg og EldorAase, beggeSandefjord.

Laila Risvold og Jan Refsahl,
Hamar, som giftet seg 28. november.

FØDT
Anne Marit fikk en liten bror

12. oktober.
Margot og Edmund Kristiansen.

Stavanger

1/2 ma.: M~dagaskaraften i Dl2lvekirken.
2/2 ti.: Kulturaften.
3/2 ons.: Ungdomsgruppen.
5/2 fre.: Dameforeningen.
6/2 lø.: Ungdomsgruppen. Festlig samvær.--,-H-åk€Hr:-K-a-l'Isen-;---Gsle,---død-e-'t-.-
7/2 sø.: Kulturaften januar., Han var, medlem av Oslo
10/2 ons.: Døveforeningen. Vanlig møte- Døveforening, men vi vet at han

kveld. følte seg like meget som medlem av
13/2 lø.: Årsmøte. Døveforeningen. Klokke- Drammen og Omegns Døveforening.

slettet avgjøres på medlemsmøtet 13. jan. Det siste ble han gjennom sin hustrl;l,
som er fra Drammen. Og gjennom sitt
samliv med henne, hadde 'han funnet
seg utmerket til rette blant døve' i
Drammen. Vi på vår side betraktet
ham som en av de mest «dram
mensiske» blant Oslos døve. Han var
alltid hyggelig og omgjengelig, en
som vi lærte å sette pris på gjennom
hans mange besøk og opphold på
vårt feriehjem «Skogheim», og der
det ellers hendte noe av betydning,
det være seg årsmøter eller større
tilstelninger i Drammen. For noen
år siden ble han rammet av hjerne
blødning og delvis lam. Dette var
forferdelig for en mann full av virke
trang, men med intens trening fikk
han noe av førligheten tilbake.

Budskapet om hans død, har gjort
dypt inntrykk.

Vi lyser fred over hans minne.
R.W.

Program for Trondheim

'P"rog-rClIfJ' for M~re- '. - 0.-

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

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

Wetiesen"og"prost Kvam fra Stjørdal 'dis"
trikt. Inne i kirken satt alle de døve nær
mest alteret og de hørende satt bakenfor.
De menn som hadde med kirken å gjøre,
hadde gjort sitt beste for oss døve. Detvar
mange år sidendet hadde vært gudstjeneste
for døve i Værnes kirke. Kirken er meget
gammel, visstnok nesten like gammel som
Trondheim Domkirke'. Den ble beskuet
nøye av de fleste døve, som aldri før hadde
satt foten innenfor. Der var så mye fint
treskjærerarbeid, som er godt bevart.
Kirken har' vært restaurert flere ganger,
sist for et par år siden.

Etter gudstjenesten kjørte døve med
hørende venner tilbake til Bibelskolen til
middag, hvor 'formannen, Hjulstad; ønsket
alle velkommen til stevnet. Spesielt ønsket
han på vegne av Innherreds Døveforening
bestyrer Breen og frue velkommen, og han
takket for deres velvillighet og hjelpsomhet
ved utleie av det vakre lokalet. - ,Etter
middagen takket så bestyrer Breen for inn
bydelsE!n og uttalte at det var en 'glede for
hans kone og ham selv å få lov å være med
på dette døvestevnet og være sammen for
første gang med de døve. Han takket også
for maten. Etter middagen koset vi oss i
peisestuen med hyggelig prat. - Før kaffen
holdt Harald Størkersen et kort fored rag
om foreningsarbeid.

Jeg var dessverre ikke med i Værnes
kirke p.g.a. at det samtidig var gudstjeneste
i Døves kirke, hvor jeg var med i tegn
koret. Da Synnøve og jeg kom til Bibel
skolen, satt alle, ca. 30 personer, og hørte
oppmerksomt på HaraldStørkersen, som
fortalte om De Døves Foreningsvirksomhet
til i dag. Foreningen har vist stor framgang
når det gjelder det sosiale og kulturelle
arbeid blant de døve i Trondheim og dis
triktet.

Synnøve og jeg hilste på alle, og jeg ønsket
hjertelig velkommen til Stjørdal. Alle koset
seg storlig med ild på peisen, og den varmet
langt ut på kvelden. Så ble det servert
nydelig kaffe og kaker. Wetlesen tok fram
fi Imapparatet og viste oss fil m om døve
kirken i Oslo, Hjemmet for Døve og «Fis
kernes Iiv». Bestyreren og hans kone var
med oss helt til" slutt.

Da klokken nærmet seg 17, gikk alle ned
i kjelleren til et lite kapell, meget pent og
høytidel ig. Der holdt pastor Breen en liten
andakt, som passet utmerket til '1. søndag i
advent. Dette var så gripende. Ja, Gud var
med oss på den store høytidsdag. Da klok
ken nærmet seg 18.30, måtte noen bryte
opp og ta toget til Levanger, mens de andre
ble sittende lenger utover kvelden. For
mannen takket alle hjertelig, spesielt be
styrer Breen. Breen uttalte at vi kunne leie
ofte til stevner eller fester, og han syntes
det var koselig å se de døve med så blide
fjes.

Stevnet var meget vellykket. Hjertelig
velkommen til neste stevne! M.F.
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Gunhar Stran'd & Co.
,PAPIR EN GROS

Alnagt. 11 - OSLO

A~ Boye Andersen
KIRKENES

Autorisert rørleggerforretning
Telefon 208 - Privat 368
Telegramadresse : «Baco»

H.BjørUIn
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RAsTOFFER
Felt~patt - Kvarts - Talkum
Glimmer

Halfdan Ditlev-Simonsen cE Co
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Postboks 1577

Drammens Auto A.s
DRAMMEN

Simon Lohne Møbelfobrikk A.s

LONEVÅG

Aksjeselska:pet Bjølvefossen
Fabrikker: Indre Aalvik. Hardanger

OSLO

Akersgt. 8

AfS MINERALFOREDLING
MIRA-MATT TYNNPUSS
MIRA-PLAST FASADESYSTEM
for lettbetong

Fr. Nansenspl. 9 - Telefon 415934 - Oslo

I. H. Knudsen A.s
SPORTSFORRETNING- VULKANISERING

Prinsensgt. 45 - Trondheim

Hildre Fiskevegnfabrik A.s
BRATTVAG

Forsyn - Not - Garn - Snører

Støtt døvesaken!

Landets mest kjøpte båtmotor

DAMSGARDMOTORFABRI K
Bergen - Telefon 60505



Ref.

OLA SVARE NY FORMANN

Døves ,Sportsklubb avholdt sitt
årsmøte 3. november. 44 medlemmer
var tilstede. Formannen A. Hauke
dalen var forhindret fra å møte, og
i dennes fravær ledet nestformann
Jarle Lid årsmøtet. Som referent
valgtes Bernt Kjølleberg.

Av årsberetning og regnskap fram
gikk det at det hadde vært et jevnt
bra år for klubben. - I forbindelse
med fri-idrettsgruppen, beklaget opp
mann Odd Landehagen at mange
resultater ikke var kommet i års
beretningen eller blitt offentliggjort
i «Tegn og Tale». Han siktet her
spesielt til Bjarne Gunneruds Oslo
mesterskap for junior og norske
døverekord i høyde på 1.85. For
framtiden måtte det pli en selvfølge
at en i størst mulig utstrekning
publiserte resultater fra stevner o. l.
i «Tegn og Tale»s spalter. - I det på
gående «Idrettslotteriet 1964» for
Oslo Idrettskrets, til inntekt for det
aktive idrettsarbeid i lagene, håper
en å få solgt ut bestillingen på 200
loddbøker, noe som vil gi klubben et
pent utbytte. - Kappgjengerne har
hatt en særdeles god sesong og har
bl. a. for 2. år på rad sikret seg pokal
for beste 3-manns lag i Oslo Gang
klubbs stevne. Innen denne gruppe
arbeides det tydeligvis meget godt. -

809
611
606
435

2461

Ingen nye res.

Ingen nye res.

~~~~~~~~~~'~~E~~~~~ FotbaJl-laget har hatt. litt av etII gjennombrudd'. M:ehs'f~get:Uciiigerø~~. ~

~~~~~~r~""~'~~~~~l,: z' - '_: . -== har ta.p,~,~i_~\~ ,k,~~?er me~ tildel~.,. .. '( = store:~f,e'lIar~et.. ,l are.ts sene .lever~.
i - : -;-- ~ ~ - en rekke gode og jevnl:) ,kamper hvo*-=--e'5Z l -,-- =- 'N-= 4~tOgså er blitt bra med poeng. Får

,~ .~ "- bare --lag~t- sta:bUisett seg,kah en
"c~~ellte'Y-tterligereJramgangtil vår,en.

\ • r'. .._. - ,- -Hytteutvalgetarbeider nå sterkt
Norges Døve.ldrettsforbund: -. Form.! B.. Kjølleberg, Sdlberglivn. 101 a, B:ry~ -~ed'~. i>lå.;;:-eh"e;: 7>ih :"-ffarhførirtg" .a,j

Redaktør: Tore Christ'iailsen, Sandum, Tromøy, Arendal. elektrisk kraft til hytta i Lomme~

------------------------'----.--- dah:m,otdef~t'godthåpom at det ~

inneværende år vil gå i orden:
Omkostningene hertil er foreløpig
ansl.ått til ca. kr. 12.obo,-. Det bl~
på årsmøtet foreslått at·medh:immene
enkeltvis støtter opp om fore"
tagendet med et rentefritt lån på
kr. 100.-, uten at noe endelig ble
vedtatt. ; ,
'. Da A.Haukedalen hadde frabedt

seg gjenvalg, hadae· valgkomiteen
trass i store anstrengelser ikke klart
å·finne fram til en habil formanns~

kandidat. Årsmøtet vedtok at valg
komiteen arbeidet videre med spørs
målet oin en egnet formannskåndi~

dat, og det sittende styret fungerte
inntil det nye møtet som ble be
rammet til 1. desember.

På dette møtet sa Ola Svare seg
villig til å overta formannsvervet!
Styret 1964-65 fikk etter dette
følgende sammensetning: .,

Formann: Ola-Svare (ny) .. _
Nestformann: Jarle Lid (gj.v)
Sekretær: Leif Asen (ny).'
Kasserer:BjørnThornas (1 år igjen)
Styremedl.: Harald Angeltvedt (1

år igjen).
1. varamann og ski-oppmann: Erik
Andresen (ny).
2. varamann og fri-idrettsoppmann:
Harald Bølstad (ny).
3. varamann og fotballoppmann:
Torstein Ekerbakke (ny). ;
Dameavdelingens formann: Velges

.på internt møte i Dameavdelingen;
Revisorer: Ole Reinemo og Yngvar
Olsen, begge gjenvalgt.
Valgkomite: Helge Martinsen og'
Kåre Arnesen, begge gjenvalgt.
Festkomite: Alle oppmenn.
Oppmann for ka1Jpgang: Harald
AngeltvedL
Oppmann for alpint: B. Dammen.
Hytteutvalget:
Formann og hyttesjef:

Gunnar Løvskeid, gjenvalg.
Medarbeidere:

Harald Bølstad,
Arne Hansen sen,
Kari Dammen,
Magnhild Hansen og
Kåre Arnesen, alle gjenvalgt.

Varamann:
Reidar Mathisen, gjv.

Angående den nye poengtabellen,
blir det opplyst at dette nå er den: '
eneste gyldige poengtabell i vårt
forbund (NFIF).
, Den gamle poengtabellen, som
ble utgitt i 1952, er derved gått ut av
bruk.

Stillingen pr. 20/1 :

1. Trondheim
1. Olaf Garberg, slegge 50,44 .
2. Olaf Garberg, diskos 36.33 .
3. Olaf Garberg, kule 12.11 ..
4. Olaf Garberg, sypd 36.36 ..

Den nye sportsredaktøren, Tore
Christiansen. Vi beklager at bildet
av ham ikke kom med i forrige nr.,
hvor forbundsformannen presenterte
ham. . D.T.

2. Bergen
1. S. Tømmerbakke, h.u/t 1.35 405

405
Red.

f'ri-idrettsserien 1965

Ny sportsredaktør
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~øres av ~eneskjøpene

og grosSL'lter over hele
landet.

Altafjord Meieri
HAMMERFEST
Telefon 1549

A.s Byggleknikk
Kjøbmannsgt.8 - Telefon 29620

TRO~DHEIM

~ Helmer Staubo & Co.

\~ OSLO

Porsgrunns Auto Als
AUT. FORD·FORHANDLER

Vallermyrene - PORSGRUNN

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Norsk Mineralnæring
med JOD,

JERN,
KOBBER,
KOBOLT,
MANGAN.
SINK,
MAGNESIUM

Als Norsk Mineralnæring
Postboks 52 - Oslo
Blanderiet, Ringeriksv. 126/128

REDERIET

O.B. Sørensen & Co~

ARENDAL

MQrten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OS LO 1
Telefon 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

fORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

Bøndernes Salgslag
TRONDHEfM

Alt j KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

Sigurd }. Fagernes
Telefon 1944 - HALDEN
Gravmonumenter i fineste utførelse
Tegning og overslag gratis på
forlangende. ,

TERMOSTATER

MALEAPPARATER

REGISTRERPAPIR

Solberg & Andersen A.s
Hansteensgt. 5 - OSLO - Telefon 441985

Feitsildfiskernes Salgslag
TRONDHEIM - HARSTAD



29.98
25.80
21.54
21.49

47.75
41.70
39.90
33.21

10.66
9.92
9.92
9.81
9.66
9.63

Bergen D.LK. har hatt klubb~

mesterskap på enkelte øvelser i fri
idrett på Skansernyren i løpet av
høsten 1964. Juniorer var best i 6
øvelser av 9 mulige. De lovende
juniorer vil komme godt til nytte
nEiste sesong.

Her er resultatene:
100 m løp:

1. Hans Tofte 11,9
2. Gunnar Kvitvær '" . . . . .. 12,2
3. Toralf Ringsø 12,5
4. Kjell Olsen . . . . . . . . . . . . .. 12.6
5. Asle Karlsen 12.6
6. Gotthard Langeland. . . . .. 12.7
7. Bjarne Tømmerbakke .... 12.9

Spyd:
1. Willy Johansen .
2. Svein Tømmerbakke .
3. Jan Thomassen ...... "0 • ,

4. Bjarne Tømmerbakke ...
400 m:

1. Kjell Olsen . . . . . . . . . . . . .. 55.6
2. Asle Karlsen 57.2
3. Toralf Ringsø 58.0
4. Bjarne Tømmerbakke 58.0
5. Hans Tofte ;.. 59.0
6. Gunn~r Kvitvær . ~ . . . . . .. 59.1

Diskos:
1. Svein Tømmerbakke
2. Torfinn Trondsen , .
3. Jan Thomassen .
4. Edvard Moen .

Kule:
1. Svein Tømmerbakke .
2. Edvard Moen .
3. Kjell O. Olsen .
4. Jan Thomassen .
5. Hans Tofte .
6. Torfinn Trondsen .

Høydehopp:
1. Gunnar Kvitvær 1.55
2. Bjarne Tømmerbakke 1.50
3. Kjell Olsen . . . . . . . . . . . . .. 1.50
4. Asle Karlsen . . . . . . . . . .. 1.50

200 m:
1. Gunnar Kvitvær . . . . .. 24.7
2. Kjell O. Olsen 24.8
3. Asle Karlsen , 25.9
4. Torfinn Trondsen. . . . . . . .. 27.2

KLUBBMESTERSKAP

Den ny~ formannen takket så den
avgåtte o fprmannen Nils Bjørø og
sekretærell ,Toralf Ringsø for deres
arbeid gjpnnom årene de har stått i
styret. Ifanappellerte til medlem
mene 0IlJ å hjelpe styret så godt det
lar seg gjøre. Så ønsket haR det nye
styret velkommen og håpet på et
godt år.

o o Så er-flærte han årsmøtet 1964 for
hevet.

Toralf Ringsø
sekr.

tak i en rimelig tomt som vi kan ha
til framtidig bruk for hytte, før
tomteprisene stiger.

Det ble en lang diskusjon om
dette, ettersom det var mange ting
å ta hensyn til, f.eks. om det er en
reguleringsplan der hvor vi eventueJt
får tomt, så blir den verdiløs, osv.
Men vi ble tilslutt enige om å under:
søke dette nærmere og nøye; og så
legge det fram på et medlemsmøte:'

Loven: Etter at vi ble enige om å ,.
sløyfe en del i paragraf 4, ble loven
enstemmig vedtatt. ,

Så var det kaffepause.
Før valget tok til, bemerket Nils

Bjørø og Toralf Ringsø at de ikke
ønsket gjenvalg. De hadde sittet i
styret i 3 år, og de mente at nye
krefter bør overta.

Den avgåtte formannen, Nils
Bjørø, takket valgkomiteen for godt
utført arbeid, samt takket han med
lemmene for god diskusjon, og han
overlot så klubben til den nye for
mannen Johs. Samuelsen jr. og
ønsket lykke til med jobben som
formann.

VALG:
Formann: Johannes Samuelsen jr.
Nestformann: Helge Kjølleberg
Sekretær: Kurt Oksnes
Kasserer: Svein Tømmerbakke
Styremedlem: Nils Bjørø
Varamenn: Hans E. Tofte og Terje

Karlsen
Revisor: Nils Gjerstad, med Sverre

Bjørø som varamann.
Oppmenn:

Fri-idrett: Nils Bjørø, medhjelper
Svein Tømmerbakke

Ski: Torfinn Trondsen, medhjelp/=lr
Bjarne Tømmerbakke

Fotball: Erling Buanes
Representanter til forbundstinget i

Trondheim:
Thorbjørn Sander, Helge Kjølleberg,
Torfinn Trondsen, Johannes Samu
elsen jr. Toralf Ringsø og Erling
Buanes.

Hytterådet:
Torfinn Trondsen, (hyttesjef), Terje
Karlsen, Toralf Ringsø, Peder Nyset
(varamann), og Helge Kjølleberg
(hyttekasserer).

Arrangementskomiteen for 60-års
jubileet:
Sverre Bjørø, Trygve Bjerck, Tor
finn Trondsen, Johannes Samuelsen,
Gunhild Bjørø og Hans Lie.

Referent til Tegn og Tale:
Kurt Oksnes.

Valgkomiteen:
Harry Stene, Einar Koppen og
Sverre Johansen.

BERGEN

Døves Idrettsklubb holdt sitt
årsmøte 18. nov. 1964. Ca. halv
parten av medlemmene møtte fram.
Formannen ønsket velkommen til
årsmøtet, llvorpå han talte over
Kristen Grepstad, som var gått bort,
og dette ble etterfulgt med 1 min.
stillhet.

Formannen beklaget at John
WieseneI' ikke var tilstede for å
motta sølvmedalje med diplom for
25 års trofast medlemskap i klubben.

Så gikk man over til årsberetning:
Sivert Samuelsen spurte hvorfor
det ble holdt fest på hytten og ferie
hjemmetsamtidig. Til dette svarte
Sander at det var den eneste dagen
«Båtlaget» kunne døpe båten sin før
ferien. Feriehjemskomiteen hadde
spurt D.LK.s medlemmer på
formannsmøtet om det var noe i
veien med å holde festen samtidig,
og det kom ingen innvendinger fra
D.LK.s side. Båtdåpen var kun for
båtlaget og noen få innbudte. 
Medlemstallet er feil regnet, må
kontrollere det om igjen. - Hytten
«Birkhaug» : Sivert Samuelsen mente
at vi må :p.a med i beretningen hvem
som besøker hytten flittigst.
Fri-idretten: I beretningen står det
at Bergen lå på 3. plass, men det er
feilskrevet, skal være 4. plass.
Brendens kretsrekord for juniors på
5.000 m er fremdeles kretsrekord.
Skal undersøke det nærmere. Tiden
er 15.23.8. - Damegruppen: Sivert
Samuelsen mente at pengene skal
gå til kjøp av kniver og ting som
hytten trenger.Ellers ble beretningen
godkjent.

Regnskapet ble etter en liten
bemerkning godkjent.

Innkomne forslag: Fra Terje
Karlsen kom det inn forslag om å få

JOHANNES SAMUELSEN
NY FORMANN
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Statistikken for Norden år 1964

1.23.6
1.26.8
1.28.6

22.23.5
22.32.7
23.30.1
27.36.2
29.49.0

1.54.4

3.04.0
3.12.4
3.16.0

3.09.1
3.14.7
3.21.0

1.11.9
1.19.4
1.24.0

1.42.9
1.44.5

200 m bryst
1. Christer Lindsjo, S.
2. Arne Albertsen, D : ..
3. Lynge Sørensen, D .

100 m rygg
1. Christer: ~indsjo,S: .....
2. John Meizner Petersen, D.
3. ErikB. Hansen,'D..... : .

200.m rygg
1. Henrik Hunaeus, D :
2. Erik B. Hansen, D .
3. Henrik West, D .

100 m butterfly
1. JohnMeizner Petersen, D~ 1.08.3

(verdensrek.)
2. Christer Lindsjo, S. 1.12.8
3. Erik ~. Hansen, D 1.25.5

200 m butterfly
1. John Meizner Petersen, D. 2.43.8

400 m medley (individuelt)
1. Arne Albertsen, D 6.45.2
2. Kjeld Steffensen, D 6.55.5

4x50mjri
Døves Idrætsforening. Køben-
, havn, D. . 2.00.3

4 x 100 mjri
Døves Idrætsforening, Kø-

benhavn, D 4.38.1
4 x 200 mjri

Døves Idrætsforening, Kø-
benhavn, D 10.24.5

4 x 100 m medley
Døves Idrætsforening, Kø-

benhavn, D 5.19.2

Damer:
100 mjri

1. Ann-MargretMalmstrom, S.1.15.9
2. Birgitta Orstram, S. ..... 1.22.0

200 mjri
Annelise Hansen, D 3.37.4

400 mjri
1. Lise-Lotte Hunaeus, D... 7.13.5

800 mjri
Annelise Hansen, D 15.59.0

100 m bryst
1. Birgitta Orstram, S.
2. Eva Rasmussen, D.

200 m bryst
1. Ann-MargretMalmstrom, S. 3.36.0
2. Eva Rasmussen, D. ..... 3.38.2

100 m rygg
1. Ann-MargretMalmstrom, S.1.35.0
2. Lise-Lotte Hunaeus, D... 1.35.8

200 m rygg
1. Ann-MargretMalmstrom, S. 3.20.1
2. Lise-Lotte Hunaeus, D. 3.27.5

100 m butterfly
1. Lise-Lotte Hunaeus, D.

200 m medley (individuelt)
1. Lise-Lotte Hunaeus, D... 3.45.9

4 x 100 mfri
1. Sveriges landslag .... ~ .. 5.46.2

FRI-IDRETT, DAMER
100.m

1. Maire Onatsu, F. 13.9
2. Ingelise Tietze, D. 14.3
3. Arja Saunamaki, F~. . . . . .. 15.1

200 m
Ingelise Tietze, D. . . . . . . . . .. SO.9

Høyde
1. Margretha Gay, D. 1.35
2. Augusta Nie~sen,D. 1.20

Kirsti Vuorimies, F 1.20
Lengde

1. Lolo Danielsson, S. . . " . . .. 4.72
2. Maire Onatsu, F. 4.46
3. Arja Saunamaki, F.. . . . . .. 4.28

Kule
1. Kirsti Vuorimies, F. 9.74
2. Maire Onatsu, F. 9.44
3. Aira Kilpelainen, F. 8.23

Diskos
Ketty E. Jansen, D 22.98

SVØMNING, Herrer:
100 mjri

1. John MeiznerPetersen, D. 1.01.5
2. Christer Lindsjo, S. . 1.02.5
3. Kurt Jensen, D 1.09.1
4. Erik B. Jensen, D 1.09.4
5. Henrik Hunaeus, D 1.10.6

200 mjri
1. Christer Lindsjo, S. . .... 2.20.1
2. John Meizner Petersen, D. 2.24.0
3. Kurt Jensen, D. . 2.44.4
4. Erik B. Hansen, D 2.46.2
5. Bjorn Domegård, S. 3.09.0

400 mjri
1. Christer Lindsjo, S. 4.58.2
2. John Meizner Petersen, D. 5.11.2
3. Erik B. Hansen, D 5.54.4
4. 'Kurt Jensen, D 6.05.3
5. Jan Herbst, S 6.14.9

1.500 mjri
1. J. Meizner Petersen, D..
2. Christer Lindsjo, S. . .
3. Erik B. Hansen, D .
4. lb St. Hansen, D .
5. Arne Albertsen, D .

100 m bryst
1. Lynge Sørensen, D .
2. Arne Albertsen, D .
3. Erik B. Hansen, D .

Anmeldelse om deltakelse til lekene
skjer i 3 avdelinger, den første skjer
1. januar 1965, når de tilsluttede
land anmelder sin deltakelse, den
andre 25. april, når antallet del
takere oppgis. Den tredje og siste
20. mai, når individuelle deltakere
anmeldes.

Japan medlem av C ISS
Comite International des Sports

Silencieux (den internasjonale komi
teen for de døves idrett) hadde møte
28. august i Liege, Belgia.

En hel del spørsmål behandledes,
hvorav kan nevnes at Japan ble
opptatt som medlem i CISS. Landet
har en ganske omfattende idretts
virksomhet blant de døve i ikke
mindre enn 10 distrikt med et
sammenlagt antall av 57 klubber.
Hovedsakelig utøves baseball-spillet
men også de andre idrettene fore
kommer.

Spørsmålet om Irlands tilslutning
til CISS, ble henlagt siden det kon
statertes at idrettsforbund mangler
og der kun er 1 klubb i landet.

Hamar Døves Idrettslag skal ha
karnevalsfest 27/2, på J ernbanesam
fundshuset.

Pris: Maskerte kr. 3,-, uten masker
kr.5.-.

Underholdning og dans
Innmelding til Arne Olsen, Folke

stadsgt. 22, Hamar, innen 16/2.

'HAMAR

Nytt fra utlandet

Lengde:
1. Hans Tofte 5.64
2,~ .tab: 'j'liomal?sen : . .. 5.32
2, G,un!lar Kvi~vær . . . . . . . .. 5.32
4.. Torfinn Trondsen , . . . .. 5.04
5. ~d,vard Moen 4.90
,8QO m løp:
1: Kjel! O. Olsen 2.09.2
2. Asle Karlsen .. ' 2,10.2
3. Gunnår Kvitvær' 2.17.4

Angående vinterlekene 1967, frasa
Polen seg oppdraget på grunn av
de finansielle vanskeligheter som
råder i landet.

Jugoslavia ble anmodet om å
arrangere vinterlekene nevnte år.

Tidspunktet for CISS' neste kon
gress fastsettes til 25. juni 1965 l
Washington, U.S.A.

Forberedelsene for U.S.A-Iekene
1965 pågår intenst og omhyggelig.
Som garanti for lekenes økonomi er
hittil innsamlet 60.000 dollar i
Amerika.

Med all ønskelig tydelighet går
U.S.A. til verket fast Qestemt på at
arrangementet skal klaffe i alle deler.
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Aktieselskabet Fjeldhammer Brug
OSLO

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

AfS Graverens Teglverk
Grunnlagt 1852

Sandnes

H. Bergsland

OSLO

A.S HYDRAU LIK BRATTVAAG
HYDRAULISKE
DEKKSMASKI N ER

BRATTVAG

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

Hohnestrands & Opland
Aktiebank

Opprettet 1895

A. j. johansen
MØBELFORRETNING

Telefon 81126 - LEVANGER

Troms Felleskjøp

TROMSØ

Tinfos Papirfabrik
OTODDEN

Rogaland Fiskesalgslag S fL
T defon 29029

Telegramadr. : (,Rogalandsfisk»

Stavanger

Telex 3069 Fonnfisk

joh. Mortensen & Co.
Kjøtt- og pølsevarer - En gros - En detail

Munkegt.54-TIf.24161-24181-Uts:
Elgesætergt. 34. Tlf. 25258 -Ilevolden 11
Tlf. 21 871 - TRO N D HEI M

Vesteraalens
Dampskibs
selskab

Telegr.m.d resse:

VESTERAALSKE
STOKMARKNES

' I.~ , , •••.,••• ,
O.l I' I.·l:lrll•••I ....!



1a
Aktiese/skapet Alpha, Moss

Passasjer- og Bilfergene Bastø I. Il, Ill, IV
Moss- Horten

Godsrute Moss-Oslo og mellomsteder

Jern og Stål

L. Haak & Co. A.s

Telefon 673180

TEISEN, BRYN

Grubernes Sprængstoffabriker A.S

Haakon den VlI's gate 2

OSLO

c. & C. Knudsen A.s
KAFFE EN GROS OG BRENNERI
Apotekergt. IOB, Tlf. 335118, 334121

OSLO

Tangen Metalstøperi
Utfører:
STØPEGODS I BRONSE
RØDGODS OG MESSING
Oslokontor: Kr. Augustgt. 7b - OSLO
Telefon: 202727

Kr. Strøm
HARSTAD

Bygningsartikler - En gros og detalj
Egen ingeniørforretning

4 TANDBERGS ~
• PATENTKONTOR il'I Karl.Johansgt. 13, Oslo. Tlf. 336170 ,.

., PATENTER· VAREMERKER· MONSTER

OSLO

Grensen 2 - Telefon 336695

Spesialforretning:
GULVTEPPER - MØBELSTOFFER
GARDINER - HVITEVARER
SENGER - SENGEUTSTYR

Torvald Klaveness
Skipsrederi
Postboks 2447S

OSLO

Kvernelands Fabrikk ./l.s

KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

,A.s Tønsberg Reperbane

TØNSBERG

Døves Trykkeri A.s, Bergen


