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TOLKE-TJENESTEN
foran et gjennombrudd?

Vi skal i dag se litt nærmere på en av postene i den omfattende søknad
som Norske Døves Landsforbund i disse dager vil oversende statsmyn
dighetene, posten Tolketjeneste for døve. Til tolkutdanning og tolk-virk
somhet vil en søke om et samlet beløp på kr. 271.000.- for året 1968.
Det er et ganske stort beløp, men hva med behovet?

La det være klart at undervisningen av døve og sterkt tunghørte natur
ligvis tar sikte på å gjøre barna og ungdommen best mulig skikket til et
normalt liv i samfunnet. En når bare ikke langt nok. Dette bør innrøm
mes. I mangfoldige situasj~erhar den hørsel-handikapte behov for tolk,
og egentlig er det vel ingen vi direkte kan klandre for dette forholdet.
Døvelærerne gjør naturligvis sitt beste innenfor den skoleordningen og
med de hjelpemidler vi har i dag. En omfattende plan for utbygging av
døve- og tunghørtskoIene er utarbeidet. En ny læreplan vil foreligge med
det første. Likeledes er det gjort betydelige framskritt på områdene
hørea.pparat-service og hørsel-trening. Likevel er vi stadig i den situasjon
at det finnes ca. 3.000 nordmenn som på grunn av dårlig hørsel, derav
følgende mangelfullt ordforråd, språkforståelse og taleferdighet, ofte
støter på problemer som bare kan mestres ved hjelp av hørende som
forstår deres problemer og som selv mestrer tegnspråket. Det er et fak
tum. Ennå er det intet som tyder på at en i overskuelig framtid vil
kunne overvinne de problemer som følger med døvhet og sterk tung
hørthet.

Riktignok har vi allerede i dag en rekke dyktige tolker, og mange av
disse gjør en strålende innsats. Likevel er situasjonen langt fra tilfreds
stillende. Det finnes neppe ett sted i vårt land hvor en til en hver tid
kan være sikker på å kunne disponere en kvalifisert tolk. Tolkene er
meget ujevnt fordelt ut over landet, og selv de dyktigste føler behovet
for virkelig utdannelse i tolk-faget. Videre må det læres opp et betydelig
antall nye tolker, slik at landet til en viss grad blir dekket. Det er et
tidkrevende arbeid. Og selvsagt er det en rekke andre forhold som spiller
inn når det gjelder tolking, som reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og
spolert fritid. Det må være naturlig at tolkene får godtgjørelse for sitt
arbeid. Og tolk-tjenesten må administreres!

Vi har den tillit til myndighetene at en vil forstå det behov for en ut
strakt tolk-utdanning og tolketjeneste som Norske Døves Landsforbund
nå søker om midler til å sette i verk. Bevilgning til dette formål er en
forutsetning for at de hørsel-handikapte skal kunne trives i samfunnet
og føle seg trygge for ikke bare å misforstå og å bli misforstått i de mange
situasjoner hvor de uten kvalifisert hjelp i dag bare må resignere. Så
viktig er det å kunne regne med tolk i et knipetak, at når Norske Døves
Landsforbund nå ber om Statens hjelp til en rimelig ordning, er det å
håpe at søknaden blir innvilget. Th. S.



Arbeidsleder, medarbei
der og medmenneske

En sjef verdsetter

sin døve verksmester

I «Norges Håndverk» nr. 12
1965 fant vi denne omtale av
John Vigrestad, nestformann
i Norske Døves Landsforbund,
skrevet av Egil Tresseit. Nå,
i forbindelse med at Vigrestad
rundet 50 år julaften, synes vi
det er på tide å presentere ham
også for våre lesere, med Tres-
selts ord. Red:

I dag er jeg fristet til å begynne med
en bønn: Måtte det lykkes for meg å
skrive slik at det når inn til hver
enkelt av dere som jeg treffer. Måtte
dere kjenne det som en brann i krop
pen å snakke om dette nummeret av
«Norges Håndverk», fordi dere lærte å
kjenne et medmenneske som med sin
innsats fylte også dere med håndver
kerglede.

Med stolthet presenterer vi på første
side - og over disse linjer - John
Vigrestad, en arbeidsleder av de sjeld
ne, verksmester hos J. W. Cappelens
Pianolager, med ansvar for million
verdier. Før det hadde han ansvar for
fastsettelsen av akkorder som hans
arbeidskamerater skulle akseptere, som
skulle sikre en skikkelig kalkyle for den
bedriften han arbeider i, og sette en
fornuftig pris til forbrukerne, en pris
som kunne gjøre arbeidsplassen trygg
og bedriften konkurransedyktig.

Da John Vigrestad ble født jul
aften 1916 var hans utsikter hver
ken bedre eller verre enn alle de
andre desember-barnas som kom til
verden i Stavanger, der hans for
eldre bodde.

Han fikk en oppvekst og skolering
som alle andre. Det klingende Stav
anger-målet sang i hans ører, han
ferdedes som alle de andre guttene
både i «gadå» og på stra'en «Siddis»,
med sans for den raske replikk, den
glitrende humor som bare tåler sam
menlikning med kjuaguttens i Ber
gen.
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Med ett slag forandret John Vig
restads verden seg. Han hørte ikke
lenger kirkeklokkene, de som hadde
minnet ham om både jul og fødsels
dag.

Bare med øynene kunne han følge
kameratenes sprelske lek. Han så
hvordan de moret seg over replik
kene, over humoren, og hvordan de
delte med hverandre hver nyhet de
fornemmet, hver erfaring de vant.

Men John var utenfor.
John var blitt døv.

*
John Vigrestads utholdende, mål

bevisi!lte og viljebestemte arbeid for
å overvinne sitt handikap og stå
fram i arbeidslivet med tilbud om
sitt medarbeiderskap i snekkerfaget,
hører en annen historie til. Den skal
ikke berettes her.

Vi skal interessere oss for arbeids
lederen, medarbeideren og medmen
nesket.

*
- Når jeg går ut på verkstedet og

stiller meg bak John Vigrestad, snur
han seg, som om han hadde hørt meg
komme.

Han setter et par spill-levende
øyne på meg, og vi begynner en sam
tale som ingen andre kunne skjønne
ble ført mellom en hørende og en
døv: Han leser på munnen min.

Og hva jeg enn spør om, har han
sitt klare svar. Det meste svarer han
på uten å kaste et blikk i bøker eller
notater.

Slik beskriver John Vigrestads
sjef sin medarbeider. Disponent Per
Brande gir uten forbehold uttrykk
for at han i sin verksmester har et
stort aktivum for bedriften.

*
Hvordan ser John Vigrestad på

seg selv? Han sier:
- Jeg har bygd på den tese at fag

folk har respekt for dyktighet. Res
pekt er nødvendig i samarbeidsfor
hold av enhver art. Skal en avan
sere - og det gjelder enten en er hø-

rende eller døv, men ganske særlig
for den som er døv - skal en avan
sere, må en være dyktigere enn dem
en skal gå forbi, og en må framfor
alt bevare sin egen respekt for deres
faglige dyktighet som en skallede i
arbeidet.

- Hva vil du si er grunnlaget for
din egen framgang?

- Det jeg nettopp har sagt - satt
ut i livet, praktisert. Jeg brukte
timer av min fritid for å dyktiggjøre
meg. Jeg brukte år på å komme inn
på de mange faglige finesser. Og så
samlet jeg systematisk på erfaringer.
J eg førte min egen bok over mine
faglige iakttakelser, forsøkte å finne
fram til årsakene hver gang jeg la
merke til noe jeg ikke hadde merket
meg før.

Du aner ikke hvor god tid en får
til å ha det travelt når en er døv.
Det er så mye en slipper å høre.
Det er meget en blir spart for. En
slipper å høre alt hva som sis bak
ryggen på folk. Selv om en er pinlig
klar over at noe sis også bak ryggen
på en selv.

*
- De skulle se John i arbeid, sier

sjefen hans. Han har en helt egen
måte å se på. Når han skal inspisere
et piano bruker han en egen lampe
han har konstruert. Før vi er ferdige
med å ta et overblikk, har han saum-

Fest
Oslo Døves Ungdomsklubb arrange

rer fest i Døveforeningens lokaler,
Sven Brunsgt. 7, lørdag 28. januar

kl. 19.00.
Antrekk: After Skiing.

Dans . Konkurranser.
Smørbrød, kaffe. mineralvann

og øl fås kjøpt . Nattsuppe.
Entre kr. 5.- - Alle er velkommen.

Styret.



Særlig utdannelsen av fagfolk svikter enormt

Statsbudsjettet byr ingen
bedring for handikapte

fart hver kvadratcentimeter. Og det
snekkertrick er ikke oppfunnet som
ikke blir oppdaget av Vigrestad.
Han ser gjennom både lakk og poli
tur, og hvor noen har søkt å dekke
over en svakhet, bringer verksmes
teren den for dagen.

- Han kan da ikke bli populær
da - blant leverandører, mener jeg.

- Ikke i første omgang. Og før
hans folk lærte ham å kjenne, kunne
det nok knipe. Men i dag er det slik
at folk er stolte av å få sitt arbeid
godkjent av John Vigrestad. Hans
godkjenning fyller leverandøren med
stolthet. Den gir hans arbeidskame
rater del i den rene, faglige glede.

*
Jeg vender tilbake til noe John

Vigrestad sa:
- I gamle dager var det bare snek

kere, skomakere og skreddere en ut
dannet de døve til. En trakk opp
grenser for hva de skulle kunne.
Etter hvert er de blitt så meget
styrket i sin selvtillit at de har brøy
tet seg vei inn i mange andre yrker,
og de gjør seg gjeldende der de ar
beider.

Det gjelder for de døve som for de
hørende: Viktigere enn evnen til å
tale, er karakteregenskapene: Påli
teligheten, ærligheten, den faglige
dyktighet. Ja, jeg vil hevde at faglig
dyktighet i meget høy grad er en
funksjon av karakteregenskaper:
Utholdenhet i øvelse, tålmodighet
i å vinne over vanskeligheter.

Slike visdomsord gjør noen hver
vel i å legge seg på sinne.

Samtalen spenner over vide felt.
- Hva har du - generelt - å si til

oss hørende? spurte jeg.
- Blir du sint hvis jeg sier noe 

han leter etter et passende adjektiv 
hvis jeg sier noe alvorlig?

- Nei, hvorfor det ... ?
- Dere tar svært ofte mindre hen-

syn til oss - som dog utvilsomt har
et handikap - enn dere tar til en
hørende. Men slik hensynsløshet er
jo ikke tilsiktet. Den er ikke ondt
ment.Den kan såre grenseløst likevel.

For eksempel: Jeg lå på sykehu
set. Legevisitten med hele harangen
kom to ganger om dagen. Tre gan
ger. Det manglet ikke på oppmunt
ring til de hørende. En replikk, en
bemerkning om framgang. Meg, som
var døv, gikk de forbi. Ikke et nikk.
Det gikk uker før vaskehjelpen ga
meg en nødtørftig forklaring. De
hadde for travelt til å tenke på hva
de ikke gjorde.

*
Det er sikkert nok at de døve

trenger en skikkelig utdannelse'; Når
de har fått den, er de så gode som
noen. Hvis det ikke da går godt med
dem i arbeidslivet, er det fordi vi
hørende er belemret med et handi
kap: Vi kan ikke forstå tegnspråket
som er deres naturlige meddelelses
middel. Det er mye lettere å forstå
de døve enn folk flest tror. Tegn
språket er logisk, det er enkelt, og
det er uendelig deskriptivt.

Det faller lett for den som blir glad
i de døve å forstå dem. Men det
begynner unektelig med å være
glad i.

Og er en glad i de døve, vil en
gjerne kommunisere med dem - skal
en prøve å uttrykke seg - også med
sine egne selv nokså hjelpeløse hen
der. Da skjønner den døve med hjer
tet et en vil noe mere enn å kom
munisere med dem intellektuelt.

(NTB): Aksjonen «Rettferd for de
handikapte» har sendt ut en rede
gjørelse der det blir gitt uttrykk for dyp
skuffelse med statsbudsjettet for 1967.
Skuffelsen økte etter trontaledebatten,
som ikke ga noe håp om at Stortinget
ville gå inn for alvorlig revisjon av
statsbudsjettet for å innfri løftene
under siste års offentlige ordskifte,
heter det i redegjørelsen.

Det blir pekt på at det gang på
gang er blitt understrekt at utdan
nelsen av fagfolk er den avgjørende
faktor før det viktige gjennombrud
det kan komme i de funksjonshem
metes sosiale vilkår. Aksjonen finner
det mest bekymringsfullt at nettopp
dette avgjørende området lider under
praktisk talt totalt fravær av vesent
lig økte bevilgninger. Dette skjer i
en permanent krisesituasjon som kan
illustreres ved at kommende nøkkel
personer innenfor sterkt ledende fag
områder må tigge seg fram fra må
ned til måned hos hardt' presset
privat hjelpevirksomhet for å få
midler til å fullføre sine studier.
Dette hender til og med ved helt
sentrale medisinske institutter.

I samband med dette er det egnet
til å vekke spesiell oppmerksomhet
at Helsedirektoratets altfor beskjedne

Def har vært sagt at en overfor
den døve uttrykker seg intellektuelt
med munnavIesing, mens en med
tegn taler til hjertet.

*
Mange bedrifter har åpnet sine

porter for en døv. Kanskje gjorde
noen det av medlidenhet. Det skulle
de ikke ha gjort. De skulle fra først
av ha sett hva de senere kom til å
erfare, at de gjennom sin døve med
arbeider fikk en verdifull tilvekst til
sitt personale.

- Knytter det seg da ingen pro
blemer til samarbeidet med de døve?

- Jo, like mange som det knytter
seg til samarbeidet mellom hørende,
med fradrag av alle de komplikasjo
ner som oppstår når folk forteller
videre alt hva de har hørt før de har
fått tenkt seg om og tatt seg tid til
å kontrollere sine kilder.

søknad om 500.000 kroner til sti
pendie- og utdannelsesformål er blitt
møtt med kr. 170.000 i budsjettet,
til tross for at alle ansvarlige instan
ser innser behovet av millionbeløp
om en ønsker å se situasjonen realis
tisk i øynene.

De siste ukers politiske hendelser
har tydeligere enn noensinne fortalt
de funksjonshemmetes egne organi
sasjoner og det frivillige hjelpearbei
det at bare samlet opptreden på
tverrpolitisk grunnlag har sjanse til
å lykkes i dagens aktuelle prioritets
politikk. Aksjonen «Rettferd for de
handikapte» vil på det sterkeste un
derstøtte denne samlingstanke, he
ter det.

'KONTINGENTEN
Bladpengene for Tegn og Tale er kr.

15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1967, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen
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KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL

NORD-FRON SPAREBANK
Telefon Vinstra 15 - Etablert 1862

Alle van lege bankforretninger utføres
Sikkerhetsbokser utleies - Sparebøs
ser til utlån.

Kontortid 9.30-14. - Fredager også kl. 16
18. - Lørdager kl. 9.30--13.

Kongsberg Sparebank, en god
forbindelse når det gjelder alle

banktjenester i Kongsberg

KONGSBERG SPAREBANK
125 år i byens og distriktets tjeneste

STANGE ALMENNING
SKOGBRUK - TRELAST

STANGE

Reg. nr. 4930 Telefon nr. 1501
1502 ULLENSAKER SPAREBANK

VADSØ SPAREBANK
VADSØ

Alle bankforretninger

Jespersen & Thon A.s
Sentralbord 13203

Kanalveien 1 og 3 - TØNSBERG
Volkswagen - Dodge

A.s Norsk Presstoff
Bakel ittpresseri

lilletorvet 1 - OSLO

JESSHEIM

Telefon banksjefen 1166
» ekspedisjon 1107

Alm. bankforretninger utføres

StjørcJalens Sparebank

STJØRDAL

Johan Jeremiassen A.s
BYGGEARTIKLER - TRELAST - TYPEHUS

Sentral bord 50052
PORSGRUNN



Døvegudstjenesten I TV 2. juledag

I Landstads salmebok står det i
salme nr. 151 bl. a.:

Til ende året haster -
min Gud, har jeg det brukt?

Disse to linjene synes jeg det er
verd å stanse opp ved, og jeg vil
gjerne spørre: Har vi døve som er
tillitsmenn i landets døveforeninger
brukt vår forstand på den rette må
ten? Har vi gjort vårt beste for å
lette kårene for våre døve brødre og
søstre rundt omkring i vårt land? 
En kan vel svare både ja og nei til
dette spørsmålet. Ja, for så vidt som
vi vel har prøvd å løse mange pro
blemer på beste måte. Nei, for så
vidt som vi vel kunne ønske at en
og annen ting var ugjort. På årets
siste dag var det vel enkelte av oss
som gjorde en og annen handling i
året som gikk til gjenstand for nær
mere overveielse. Gjorde jeg rett da
og da? Brukte jeg min stemme rett
da min stemme var avgjørende?

En må vel stilltiende bekjenne at
mange ting kunne vært gjort bedre,
og da er det dessverre bare å si som
så at «gjort gjerning står ikke til å
endre». Det er så menneskelig å feile
- og feile har vi alle gjort.

Når en skal ta et tilbakeblikk over
døvearbeidet i året som gikk, faller
det naturlig å merke seg det som er
utrettet på forbundsplan. Alle lan-

Gudstjenesten ble holdt i Studio
på Marienlyst. Først hadde vi en
kort prøve, og så tok sendingen til.

Helga Rogstad, eldstemann i tegn
koret, leste inngangsbønnen med
tegnledsakelse, mens pastor Vogt
Svendsen knelte foran alteret. Der
etter sang vi unisont «Kimer, I klok
ker», tolket av Vogt-Svendsen. Det
er sjelden en ser så vakre og har
moniske tegn! Torshov menighets
kor var innbudt til Studio for å delta
i sangen.

Deretter Gloria.
Dagens evangelium var hentet fra

Lukas, 2. kap. 1.-14. vers - jule
evangeliet.

Evangeliesalmen var «Jeg er så
glad hver julekveld.» Her trådte

dets døve skal være takknemlig for
at vi har folk i landsstyret som gjør
sitt aller beste for landets døve.
Ingen skal komme og si at han Eilif
og han Albert er «trøtte» ansikter å
se på talerstolene i landets døvefore
ninger. Han Eilif med sitt lune glimt
i øyekroken, og han Albert med sitt
Bergens-glimt - to trøtte ansikter?
Anei du - er en av disse oppe på hler
stolen og har noe å fortelle oss, så
er vi straks «lydhøre». Vi kan speku
lere på hvor mange mil pr. bil, buss,
tog, båt og fly forbundsformannen
og forbundssekretæren har reist siste
år, for å besøke oss, holde oss med
selskap, fortelle fra sine reiser og
orientere oss om forbundets arbeid
og planer. Det har vært mye natte
våk og mange problemer for både
Eilif og Albert.

Ja, her kan vi bare kort stanse litt
ved årsskiftet og si som så: Vi, lan
dets døve, skal være glade og takk
nemlige for at vi har slike folk som
arbeider til beste for oss. Takken
går til forbundsstyret og til landets
døveprester, som på hvert sitt om
råde utretter så meget. La oss for
ene oss i ønsket om alt godt for disse
våre hjelpere i det nye året, og takke
hver især for innsatsen i året som
gikk. Takk til dere alle - og godt
nytt år!

Rasmus Bjelland.

tegnkoret i aksjon. Tegnkoret har jo
vært i TV før, men det var denne
gang merkbar bedring. Og det er
også rimelig, for koret har øvd seg
en kveld ukentlig hele høsten, av
og til to ganger ukentlig også. Og de
unge kordeltakernes dårskap har
utvilsomt inspirert «de gamle» til ny
dyst. Helhetsinntrykket var «skjønt».
Det var virkelig gripende å se den
kjære gamle julesalmen tolket av
tegnkoret!

Vogt-Svendsen holdt en meget
aktuell preken. Vi husker jo alle hva
han talte om, så jeg skal ikke komme
nærmere inn på dette. Men som han
bl. a. sa: «Stjernen lyser også i dag.
Ikke så vi kan se den, men billedlig -

gjennom Jesus-barnet som kommer
til oss hver juL»

Tegnkoret trådte i aksjon igjen
med utgangssalmen «Deilig er jor
den». Jeg vil bare få referere hva
Vogt-Svendsen sa om koret: «Dere
var praktfulle!»

Ja, vi her i Oslo er svært stolte av
vårt tegnkor, slik det nå er blitt.
Ekstra glade er vi over at ungdom
men har sluttet opp om koret. Fire
av korets medlemmer er under 23 år.
Og Karin og Helga er jo også så
ungdommelige!

Nå håper vi at Trondheim vil
følge etter, slik at vi virkelig kan ha
noe å glede oss til når vi kommer til
landsmøtet der i 1968. Dere trøn
dere har god tid på dere, og vi her i
Oslo-koret vil ønske dere lykke til.
(Dette er en utfordring til deg, kjære
pastor Wetlesen!)

Det kunne vel også være på sin
plass å ha tegnkor andre steder. Er
ikke dette en ide til overveielse for
bl. a. våre mange kristelige døvefore
ninger, såvel som for andre? - Bare
prøv - dere skal se det vil gå flott!

Ref.

De ble døve!
En lege i Mixicos hovedstad har

oppklart årsaken til en merkelig syk
dom som har gjort omkring femti
personer i en isolert landsby døve og
døvstumme.

De første meddelelser om syk
dommen utløste panikk i egnen om
kring landsbyen, fordi det gikk ryk
ter om at den var smittsom.

Tale- og hørespesialisten dr. Fran
cisco Hernandez Orosco fra Ciudad
de Mexico, har etter en undersøkelse
slått fast at sykdommen er arvelig
betinget og skyldes at den lille, av
sidesliggende landsbyens innbyg
gere gjennom generasjoner er blitt
inngiftet.

TYNNE SAKER?

Vi er enig i at det er lite lesestoff
i dette nummer av bladet. Det er
minst to årsaker. For det første er
det nesten ingen som har brukt julen
og nyttårshelgen til å skrive til bla
det. For det annet må vi spare litt i
1967, for bladets regnskap siste år
viste underskudd.
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et Lite orå

Et lite ord, kanskje tankeløst sagt
eller slynget imot deg i vrede,
kjenner du ikke den sviende makt?
Det trekker et slør over nytent glede,
dreper den åpne tillit i sinnet.
Hvor sørgelig sent det går deg av minnet.
I morgen, kanskje det er ditt ord
som skaper mismot hvor håp nå gror.

hjem til kontorsjef Haaland. Olaf
Hassel forteller at det var meget
vanskelig å finne veien, på grunn av
blendingen. Han måtte gå inn i flere
private hager for å kunne lese gate
navn og numre på husene, og han
holdt på å kollidere med to tyske
militære. (Hassel var formann i
Drammen, men bodde i Oslo.) Styret
i Drammens-foreningen: Formann
Olaf Hassel, nestformann Alfred
Johansen, sekretær Finn Johansen,
kasserer Sverre Johansen, styremed
lem Ruth Sundet.

'Y-ez 25 åz $i~lJn

(Tegn og Tale januar 1942)

Et lite ord, som er sagt med et smil
som toner mot deg fra åpent hjerte,
kanskje det demper din uro og tvil
hindrer den ensomme, såre smerte.
Det smelter kulden og trossen i deg
fra bitterheten det kan befri deg.
Kanskje i dag kunne du si det ord
som tenner gleden hvor mismot bor.l .. .-__~(....In_n_s_e_n_d_t) J

Tegn og Tale's nyttårsnummer
1942 var på hele 80 sider, men av
dette var det bare ca. 7 sider stoff
om døve, 29 sider annonser, og res
ten var noveller.

Det bringes en omtale av profes
sor Frithjof Leegaards lærebok for
medisinske studenter, «De viktigste
øre-, nese- og halssykdommer», som
er kommet i 4. opplag. Det opplyses
at en undersøkelse av skolebarn i
Oslo har vist at ca. 10% av dem er
mer eller mindre tunghørte. I boken
finnes også beskrevet en rekke me
toder for å finne ut om en person
simulerer (spiller) døv, f. eks. for å
slippe militærtjeneste. En døv vil
gjøre sitt beste for å forstå, mens en
simulant vil gjøre sitt beste for ikke
å forstå. En døv vil reagere hvis en
smeller i døren eller slipper noe i
gulvet, mens en simulant vil late
som om han ikke merker noe. En
simulant kan også vekkes ved at en
roper hans navn når han sover, for
han kan ikke simulere i søvne. Van
skeligere er det å oppdage simulasjon
av tunghørthet, men Leegaard nev
ner flere metoder som kan brukes.

Døveforeningen i Oslo har juletre
fest i all enkelhet. Husk: Brødkort
og spisebestikk medtas.
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Stillingen som styrer ved yrkes
skolen for døve i Bergen er kunn
gjort. Skolen skal antakelig starte
til våren.

Vi finner referat fra et stevne i
Trondheim. Fredag var døvekirken
fylt til siste plass. Prestene Skollerud
og Digre forrettet. Om kvelden var
det festlig samvær i kirken, hvor
Lunde Johansen fortalte om sin
sykkeltur til Hattfjelldal, hvor han
hadde vært hos den døve nybrotts
mannen Guttorm Sørensen. - Lør
dag var døveforeningen vert ved en
fest i K.F.U.K.s lokaler. Pastor
Digre var formann i døveforeningen.
Pastor Stueland fra Bergen var også
med. - Søndag var igjen døvekirken
fylt til siste plass ved gudstjenesten,
og om kvelden var det nytt fest
samvær i kirken. En stor kake ble
vunnet av Arvid Røstad.

Referat også fra stevne i Dram
men, som begynte med døveguds
tjeneste i Bragernes kirke v/Bonne
vie-Svendsen. Det skulle etterpå
vært fest i Folkets Hus, som fore
ningen vanligvis leide til møter og
fester, men på grunn av den van
skelige brenselsituasjonen var det
forbudt å fyre i Folkets Hus på søn
dager. Isteden ble de døve invitert

Døve ba rn på tur
til dyreparken

Barna på Skådalen offentlige skole
for døve i Oslo var 31. oktober på etter
middagstur til Dyreparken eit par-tre
mil utanfor Oslo på Mosseveien. Ut
ferda vart kosta av nokre private som
ynskjer å vera anonyme. Barna sette
stor pris på å få koma ut og sjå på
dyra.

- Korleis er det, styrar JohanSæbø,
er det ofte at elevane ved døveskolen
får koma på utferder som denne?

- Ja, mange ulike organisasjonar
og mange einskildpersonar gjev oss
god hjelp når det gjeld å gje barna
høve til god rekreasjon. Før skule
året slutta i vår, hadde Lions Club
Tonsen oss med på ein gild tur til
Bygdøy. Den største hendinga av
dette slaget var vel turen til Høv
ringen. Elles tek lærarane barna med
seg ut i marka - Skådalen ligg fram
~frå til i så måte - og dei tek seg
også av omvisingar på muse og i
kunstsamlingar.

- Når det «private initiativ» er så
sterkt inne i biletet, vil det seia at
budsjettet for skulen ikkje har nokon
post som dekkjer nettopp slike ting
som til dømes denne turen?

- Vi har nok pengane, eg trur bud
sjettet er rommeleg nok, men vi set
likevel særs stor pris på alle tiltak
utanfrå, ikkje minst for kontaktens
skuld. Det er styrkjande for oss å
vita at det finst nokon som tenkjer
på oss, interesserer seg for oss og
som så beredviljug lagar i stand ting
for oss.

- Kor mange elevar er det ved
skulen no?

- Vi har 44 elevar i år, fordelt på
åtte klasser.

(<<Nationen»).



100-års-festlighetene - en strålende blanding av

kulturprogram, fest og - arbeid

DØVEFORENINGEN AF 1866,
København En aktiv 10D-åring

Allerede mandag, dagen etter av
sluttingen av jubileumsfestZighetene,
var Døveforeningen af 1866 i full
gang igjen med blikket rettet fram
over mot nye 100 år. Det ble nemlig
på den dagen holdt et innlednings
foredrag med etterfølgende diskusjon
over emnet: Den unge døves utdan
nelsesmuligheter i moderne perspek
tiv. - København-foreningen gir seg
ikke tid til å hvile på sine laurbær.
Den er Nordens eldste døveforening,
men den virker like ungdommelig og
aktiv som det siste skudd på stam
treet. V i ser nå at det organiserte
arbeidet blant døve, som Nordens
døveforeninger og deres respektive
døveforbund står for, er utviklet til
en faktor av betydning i samfunnet.
Som en to-veis-formidler av almen
opplysning, faglige kunnskaper og
erfaringer, inngår arbeidet som et
nødvendig ledd i samfunnet, og kre
ver innsats hver eneste dag. Person
lig vil jeg uttale at høydepunktet i
100 års festlighetene var nettopp det
at Døveforeningen af 1866 kastet
av seg festantrekket og tok på seg
arbeidstøyet uten å somle bort en
eneste dag. Avsluttingen av jubi
leumsfestlighetene og innledningen
til en ny 100 års æra kunne ikke
fått en bedre og mer verdig ramme.

Unnskyld at jeg innleder med en
konklusjon, men det må da være
tillatt å lufte tanker og følelser før
en går i gang med omtalen av ar
rangementet, som fant sted fredag
og lørdag 18. og 19. november. Det
omfattet en mottakelse i 2 avdelin
ger, en skuespillframførelse og jubi
leumsbankett. I parentes vil jeg
nevne at søndag og mandag ble be
nyttet til møte i S.O., som i denne
forbindelse var sammenkalt.

Festlighetene startet med mot
takelse i jubilantens eget hus i Bro
husgade, og da foreningsformannen,
litograf Sten Heilmann-Clausen, åp
net med velkomstord, etterfulgt av
en kort historisk oversikt, var en
lang rekke representanter møtt fram.
Blant disse merket en seg bl. a. so
sialminister Kaj Bundvad, som på

vegne av den danske regJenng og
sosialdepartementet overbrakte en
hilsen og en gavesjekk pålydende
kr. 10.000 og sosialrådmann Børge
H. Jensen, som stilte i utsikt en gave
fra København by.

Asger Holm hilste fra «Effata»,
med en gavesjekk på kr. 50.000, og
direktør Erik Leuning, formann for
Døvefonden, opplyste i sin tale at
Egmont H. Petersens fond hadde be
vilget kr. 300.000 i obligasjoner til
byggeplanene for Døves Hus i Bro
husgade og kr. 25.000 fra National
banken. Blant de mange gratulanter
var også de nordiske døveforbund
ved sine formenn, H. S. Sejrup fra
Dansk Blindeforbund, og flere for
menn fra døveforeningene i Dan
mark. Det var sannelig overflod av
blomster, gaver, hyllest og penger,
og en kunne trygt slå fast at den
vellykte mottakelsen dannet en flott
opptakt.

Om kvelden møttes vi i Folkets
Hus, hvor De Døves Teater fram
viste skuespillet «Sparekassen». Det
er skrevet av den danske dikter
Henrik Hertz (1798-1870) og er et
typisk københavnsk lystspill. Det
handler om en københavnsk kjøp
mannsfamilie som er på«retur» i mynt
og posisjon, kjøpmann Skårup, hans
kone og 2 døtre. Videre medvirker
døtrenes kjærester og - en rival. Fa
milien arver uventet en pen sum og
blir innviklet i en lang diskusjon om
hva pengene skal brukes til. Det
mangler ikke på forslag - nye møb
ler, sommerhus, en reise, pene kjoler
- eller settes i en sparekasse. Under
diskusjonen dukker loddselgersken
madam Rust opp og overtaler dem
til å kjøpe et lodd i klasselotteriet.
Det viser seg at loddet kommer ut
med kr. 50.000 i gevinst. Snakk om
glede og ståhei. I påvente av utbe
taling låner kjøpmannen penger av
madam Rust til diverse innkjøp, og
til et stort forlovelsesgilde. Til gildet
innfinn er seg «fine» venner og be
kjente, og midt i det hele kommer
madam Rust igjen, og med dårlige

nyheter. Hun hadde oppgitt feil
nummer på gevinstloddet. Stor for
ferdelse og sorg. Gjestene får det
plutselig travelt med å komme seg
hjem,og likeledes den ene forloveden.
Men «happy ending» ble det likevel,
da rivalen viser seg å være en kaptein
med atskillig av penger på kiste
bunnen og dessuten eier aven fin
seilskute.

Skuespillet var bearbeidet for døve
av Asger Holm, og kostymene (fra
1830-årene) var utlånt fra Det Kon
gelige Teater.

Kommentarer? Vel, mitt inn
trykk var at «Sparekassen» var et
riktig fornøyelig stykke, og med det
utmerkete spille som flere av de 16
rolleinneha.vere viste på scenen, ble
det en hyggelig teaterkveld. De
Døves Teater har fått fram flere gode
emner som skuespillere. Deres spill i
«Sparekassen» lå på et godt nivå, og
1. motsetning til i «Jeppe på Bjerget»
i 1960, hvor Gudmund Kjær Søren
sen som Jeppe var i en klasse for seg
selv, har han nå flere i sin klasse.
Men på den annen side synes jeg at
«Sparekassen» var for stillestående,
på samme måte som «Maskerade» i
Bergen og «Jeppe på Bjerget» i Kø
benhavn. De døve tilskuere skal
«se» replikkene, et forhold som tvin
ger de opptredende til et såkalt
frontalt spill, og bevegelsesfriheten
på scenen blir derved redusert. Spørs
målet er nå om ikke nye metoder i
skuespillframvising for døve er verd
en diskusjon.

Jubileumsbanketten i Håndvær
kerforeningens fornemme selskaps
lokaler dagen etter, var en herlig
opplevelse. Hva vi spiste? Det er
ikke mulig å oversette menykortet,
men første rett ble beskrevet med
6 linjer - det var visstnok kald fiske
filet. Annen rett var «Jegermesterens
Mørbrandstek», som for øvrig ble
beskrevet med 5 linjer, og til slutt
is. 3 sorter vin ble servert, likeledes
sigarer og sigaretter. Ole Plum, for
mann i Danske Døves Landsforbund,
var festtaler, og for øvrig var det
mange talere. Undertegnete var plas
sert så ideelt at det ikke ble oppfat
tet så meget av hva som ble sagt.
Festens vert var Erik Linnesø, og
han ledet på en elegant og elskver
dig, men også bestemt måte, så det
ble rikelig med tid til etterfølgende
dans og gjenoppfrisking av gamle
minner. Og her var særlig kongressen
i Bergen i skuddet.

E.Ohna.
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MØBELSTOFFER
Sentralbord 29640 - TRONDHEIM

Arbeidernes LandsbanK A.s

Fagorganisasjonens bank

Youngstorget - OSLO
Telefon 335885

John Iversen
BAKERI - KONDITORI

Telefoner 62275 - 62082
SANDEFJORD J

Volkswagen
Østbye-Pedersen Auto A.s

SKIEN
Telefon 20092

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT

A.s Byggteknikk
Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

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

Hovedkontor: Shellgården, Pilestredet 33 - OSLO

Bøndernes egen forretning

Aktiese/skabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11274

FREDRIKSTAD

Sev. Dahl's Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

Grubernes Sprængstoffabriker A.s

Haakon den Vll's gate 2

OSLO
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Min inderlig kjære mann og min
snille far døde rolig 31. desember.

Thyra Hannemyr, hustru
K it/il, sønn

LUNDE JOHANSEN
Det tynnes i rekken av æresmed

lemmer i De Døves Forening i Trond
heim. På ett år har foreningen mistet
tre av sine kjære æresmedlemmer.
Først var det fru Lunde Johansen,
som gikk bort 5. desember 1965.
Helmer Moe døde 8. mai 1966, og nå
har vi heller ikke Lunde Johansen
mere blant oss.

Lunde Johansen døde 18. desem
ber, etter en kort tids sykdom. I
«Tegn. og Tale» nr. 15-1966 kunne en
lese om hans innsats innen forenin
gen, idrettslaget og i landsforbundet,
og ikke minst om hans glede ved å
arbeide. Dette ble skrevet i for
bindelse med hans 80 års dag.

Lunde Johansen var i god vigør på
sin 80 års dag 12. september, så
hans død kom brått på alle oss som
så opp til denne gode og vennesæle
mannen. Han vil bli dypt savnet i
foreningen, hvor han alltid var å
finne. Vi takker Lunde Johansen for
han.s gode forbilde - og lyser fred
over hans minne. R. V.

*

Vaktmester Lunde Johansen ble
22/12 bisatt i Tilfredshet kapell,hvor
organist Peter Risan spilte orgelsoli
til inngang. Kisten var pyntet med
en vakker blomsterdekorasjon fra
barn, svigerbarn, barnebarn og bar
nebarsbarn, og det sås kranser fra
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arbeidere og medarbeidere hos Thau
low, De Døves Menighet, De Døves
Forening,Døves Idrettslag og Norske
Døves Landsforbund. Strykere og
organist innledet med «Mot kveld»,
og unisont ble sunget «Bedre kan jeg
ikke fare». Døveprest Wetlesen talte
ut fra Johs. 3, 16: «For så har Gud
elsket verden at Han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som
tror på Ham ikke skal fortapes, men
ha evig liv». Presten bar til slutt fram
en varm takk fra avdødes datter,
svigersønn, barnebarn, barnebarns
barn og den øvrige familie, og fra
De Døves Menighet. Etter talen ble
sunget «O, bliv hos meg». Det ble
nedlagt kranser fra De Døves Fore
ning, Norske Døves Landsforbund
og Døves Idrettslag. Under kistens
senking spilte musikerne «Stjerne
sangen», og til slutt ble sunget «Den
store, hvite flokk».

Adresseavisen.
*

Det var mange som fant veien til
Tilfredshet kapell da Lunde J 0

hansen ble bisatt, selv om det var
bare to dager før jul.

R.V.

Ledig bistilling, Oslo

Stillingen som sekretær i Oslo
Døveforening er ledig og skal beset
tes snarest. Lønnen er kr. 1.000.- pr.
år. Interesserte bes levere skriftlig
søknad til styret innen 31. januar
1967.

Syerske søkes

Yngre. selvstendig dame søkes til fast
arbeid i dame- og herreskredderi,

gjerne også til forandringsarbeide av
klær. Hyggel ige arbeidsforhold, og
fri hver annen lørdag.

I forbindelse med ansettelse, skaf
fer jeg hybelleilighet. som innehas.

med 2 delvis møblerte værelser og
kjøkken mf elektrisk komfyr, samt

W.c.
Ansøkning med kopi av vitnesbyrd

og attester, sendes snarest til:

Skreddermester
Alf Melgaard

Nansetgt. 24 - Larvi k
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Bør fore

ningene
starte lokal
lag i bolig
blokk-strøk?

I de store byene våre har vi døve
foreninger med eget hus og møte
virksomhet i byenes sentrum, mens
flere og flere av de døve flytter inn
i boligblokker i byenes utkanter.
Vi har f. eks. Oslo Døveforening med
eget hus midt i byen, mens masse
døve bor i boligstrøkene i byens ut
kanter, som Lambertseter osv. Disse
døve kommer sjelden i foreningen.
Årsaken er lang vei, og de er gjerne
trett etter arbeidet.

Hvorfor kan ikke Oslo Døvefore
ning prøve å starte lokallag i bolig
strøkene? Boligbyggelagene sørger jo
for møtelokaler, og disse kan sikkert
også brukes til møter for døve av og
til, hver måned eller 14-daglig, til
opplysningsvirksomhet, filmframvi
sing, og selvfølgelig bør de også få
orientering som medlemmer av bolig
byggelaget ved hjelp av tolk. Jeg
tror at en slik ordning ville være til
stor nytte og glede for de døve i
Oslos utkanter som nå sjelden har
anledning til å delta i foreningens
møtevirksomhet i sentrum.

Et annet eksempel er Sandnes.
Her er det nå mange døve som bor
og arbeider, og det er rimelig med
en klubb eller et lokallag under Stav
anger kr. Døveforening. Foreningen
i Stavanger er pengesterk, og dette
vil bety at foreningen kan yte hjelp
til et lokallag i Sandnes, hvis de døve
i Sandnes er interessert. Stavanger
foreningen har filmframviser, tolker
osv., 'og kan sørge for foredrag og
filmframvisinger i Sandnes 14-daglig
eller en gang månedlig, ettersom
de døve i Sandnes ønsker det. Dette
vil lønne seg bedre enn å ha en egen
forening i Sandnes. De døve i Sand
nes bør prøve å samarbeide med Stav
anger, som underavdeling eller lokal
lag. Jeg mener at det ikke er rimelig
å mene at de døve i Sandnes bør
reise til Stavanger så ofte. Det tar
for meget av både tid og penger, så
jeg synes den beste løsningen er at

Sandnes får et lokallag av Stavanger
kr. Døveforening, med regelmessig
møtevirksomhet i Sandnes.

Det samme gjelder for andre byer.
Jeg tror det er på tide å starte lokal
lag på flere steder, i boligstrøk i ut
kantene eller i nærheten av stor
byene. Det bør undersøkes hvor
mange døve det bor i slike boligstrøk
eller drabantbyer. På steder hvor det
bor 20 eller flere døve nokså kon
sentrert, bør det være aktuelt å starte
et lokallag. Også for en del andre som
bor litt lenger borte, vil det passe
bedre å komme til møter her, enn i
byens sentrum, og et lokallag under
hovedforeningen skulle derfor ha be
rettigelse.De største foreningene våre
klager jo også over for små lokaler.

Jeg synes at også Norske Døves
Landsforbund burde være interes
sert i en slik utvikling.

J eg kunne tenke meg at lokallage
ne kunne ledes av et utvalg på 2-3
personer, en leder (som bør sitte i
hovedstyret), en hjelpekasserer for
hovedforeningens kasserer, og even
tuelt en sekretær. I alle viktigere sa
ker vil lokallagene være underlagt
hovedforeningens styre og årsmøte.

Det er urimelig at 20-25 døve i ett
boligstrøk skal være nødt til å reise
10-15 km hver gang de vil høre et
foredrag eller liknende, og slik som
Norske Døves Landsforbunds lover
formet, synes det å være umulig for
døve på slike steder å starte sin egen
forening og bli opptatt i forbundet.
Lokallag av de store foreningene ser
derfor ut til å være den eneste rime
lige løsningen.

Det skulle være interessant å høre
hva andre mener om denne saken.

An. Ka.

OBSI
Husk at bladkontingenten skal betales

forskuddsvis. Den er for tiden kr. 15.- for
innenlandske abonnenter og kr. 17.- for

utenlandske.



NYTT FRA FORENINGENE
Program for
Skien-Telemark

Onsdag 1/2 kl. 18.30: lindremisjonsheimen,

Skien.
Onsdag 1/3 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
lørdag 1/4 kl. 17.30: Årsmøte i Indremi

sjonshei men, Skien.
Onsdag 26/4 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Onsdag 24/5 kl. 18.30: I Kafe Williams, Pors

grunn.
Fredag 23/6: St. Hans-fest på «Solhøy».

Program for Bergen

15/1 sø: Juletrefest i Folkets Hus kl. 17.00.
16{1 ma: Ungdomsklubben.
17/1 ti: Frelsesarmeens juletrefest kl. 19.00

i foreningen v{ kaptein Kelly Smevik.

19/1 to: Kåseri av frk. Elde, avdelingssjef
ved Bergen Trygdekasse. Emne: Syke

trygd.
23{1 ma: Ungdomsklubben har diskusjons-

aften. Emne: «Ønsker vi musikk i døve

kirken l »
24{1 ti: Dameklubben.
26{1 to: Menighetsaften i foreningen. Be-

vertning.
28/1 lø: Sjakklubben har fest i foreningen.

30{1 ma: Ungdomsklubben.

31{1 ti: Dameklubben.
1/2 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret. Beretninger og regn
skap behandles.

2{2 to: «Havstad-aftem> med forbunds-
program, bevertning og utlodning.

6{2 ma: Ungdomsklubben.

7/2 ti: Dameklubben.
8{2 on: Sjakklubben har årsmøte.

Program for Møre/Romsdal

lørdag 21. januar: Døveforeningens styre

møte kl. 17.00 på «Havly» (småsalen).
Innkomne forslag til årsmøtet behandles.
Og senere blir det medlemsmøte, kl.

19.00 (7).
lørdag 4. februar: Døveforeningens årsmøte

kl. 17.00 på «Havly». Gratis bevertning.

(Se egen annonse.)

lørdag 18. februar: Døveforeningens fore

dragsaften v{ Opplysningskomiteen, kl.
17.00 på «Havly».

lørdag 4. mars: Døveforeningens medlems

møte med film og utlodning v{ Festkomi
teen, kl. 17.00 på «Havly».

lørdag 18. mars: Kåseri v/ Opplysnings
komiteen. Døveforeningen og menighe
ten har et felles program. Muligens siste
møte før påske.

Søndag 19. mars: Palmesøndag blir det guds

tjeneste i Ålesund ved døveprest R.
Hammer.

Program fra 1. april til ut juni vil bli satt

opp senere. Styret forbeholder seg rett til
forandringer. Foruten det oppsatte pro
gram, er foreningen åpen som vanlig etter
medlemmenes ønske.

ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal Døveforening holder

sitt årsmøte på «Havly» i Ålesund (små
salen), lørdag 4. februar 1967 kl. 17.00.

Dagsorden:
1. Åpning.
2. Beretning.

Veil. priser fra
kr. 3.00 til kr. 9.40.
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AfS HARALD CHRISTENSEN
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BYGGEARTIKLER OG JERN
CASPAR STORMSVEI 12 - OSLO 6

Telefon 670790

AKSJESELSKAPET SMICRIS

AKSJESELSKAPET SMISTAL

TH. SMITH-CH ISTENSEN

Jern og Stål

L. Haak & Co. A.s

Telefon 6731 80

Britiske stålagenturer
Oscarsgt. 27, Oslo - Tlf. 4619 64

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28- OSLO 1
Telefon 410220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRI NGS-AKTI ESELSKABET NOR DEN

RAsTOFFER FOR INDUSTRIEN

IWI WILH. WILLUMSEN AS
W POSTBOKS 517 • OSLO 1 • TL'••410606
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BONDE & CO.
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Sentralbord: 695925

Rådgivende ingeniører for byggeteknikk

OSLO 6

Aksjeselskapet BJØLVEFOSSEN

Fabrikker: Indre Alvik, Hardanger

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

OSLO

Akersgt. 8

j. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. 7 -OSLO



TRONDHEIM

Styret.

Fest i Drammen

FØDT
Marit Sissel, Tor, Atle, Elin Jorunn

og Anne-Kristin fikk en lubben og
god søster på nyttårsdag, en søn
dagsjente på 18 merker. Sum: 6.

Marta og Thorbjørn Sander.

Varekrigs fond for døve og sterkt
tunghørte skal også i 1967 dele ut
stipendier til videreutdannelse av
døve og sterkt tunghørte.

Fristen for innsending av søknad
om stipendium er 28. februar d.å.

En viser forøvrig til fullstendig
kunngjøring i Norsk Lysingsblad
nr. 285 av 7. desember 1966 (som
kommer i neste nr. av Tegn og Tale).

Gerd Kvingedal og Ola Sande, som
giftet seg 12. november i døvekirken
i Trondheim.

60 AR
Fru Birgitte Grebstad, Inndals

veien 110, Bergen, fyller 60 år 26.
januar. Hun er en sjarmerende dame
med bestemte meninger, men dess
verre er hun ikke så ofte å se i fore
ningen, som regel bare ved større
sammenkomster.

I sitt ekteskap har fru Grebstad
to barn, en sønn og en datter, som
begge er gift, og hun er nå bestemor
til 3 barn.

Vi gratulerer med 60 års dagen og
håper at hun vil få beholde helsen og
sitt ungdommelige utseende ennå i
mange år.

VAREKRIGS FOND FOR
DØVE OG STERKT TUNGHØRTE

I ~2~ø~ali~' "l
, '. • • J

STIPENDIER 1967

Abonner på
TEGN og TALE

DM-FE.ST

forbindelse med Ski-Døvemester

skapet i Oslo 4.-5. februar, arrange
rer Oslo Døves Sportsklubb

BERGEN

To uker etter hadde Dameforeningen lagd
til litt ekstra ved sin siste sammenkomst før

jul. Det møtte fram over 40 damer denne

kvelden. Et stort stykke bløtkake og en
kopp kaffe ble gratis utdelt så vel til damer

som herrer. Og alle følte vi at nå nærmet
årets store høytid seg med raske skritt.
Bordene var vakkert pyntet· med levende

lys.

Eks-formannen, Margit Hol berg, ble be
hørig takket av Reidun Veddeng for sin
glimrende innsats som formann gjennom

tre år. En vakkert formet glasskål ble for
ært eksformannen, som rørt takket for

gaven. Hun uttalte at hun syntes hun hadde
hatt en hyggelig tid som formann.

Entre kr. 4.- pr. person.

Kasserer Synnøve Kvidahl forblir trofast på
sin post, likeså revisorene Georg Kirkreit

og Ely Myrvang.

F E ST
Døveforeningens lokale, Sven

Brunsgt. 7

Lørdag S. februar

kl. 19.00
Premieutdeling

Dons
Underholdning

R. V.

Selvangivelsen
Døve i Bergens-foreningens distrikt som

ønsker hjelp med utfylling av selvangivelsen,

bør så tidlig som mulig henvende seg til

sosialsekretær Moldekiev i hans kontortid,
slik at han slipper lang kø siste dager. Husk

å ta med lønnsoppgave, kvitteringer for be
talt livsforsikring, og andre ting av betyd

ning for utfylling av selvangivelsen.
Av hensyn til hjelp med selvangivelsen, og

fordi det er mange som får lønnsoppgave fra

arbeidsgiveren svært sent, vil Moldekiev
få ekstra kontortid mandag 30. fra kl. 20.30

og tirsdag 31. januar fra kl. 19.00 og utover.

Formannen.

SKETSJ
DANS

LEIK
MUSIKK

Fest avholdes lørdag 28. januar kl.
19 på Melkebaren, Drammen.

3. Regnskaper.

4. Kaffepause.
5. Nytt lovforslag for forenin-

gen.
6. Innkomne saker.
7. Valg.

8. Eventuelt.
Ikke-medlemmer, og de som skylder

kontingent for 1966, har ikke adgang til

årsmøtet.
Døveforeningens beretning, regnskaper

osv. utdeles i foreningen 21. januar på
«Havly», og sendes til dem som ikke kom
mer til årsmøtet.

Mat og mineralvann fås kjøpt. - Alle
hjertelig velkommen. - Entre kr. 6.-

DRAMMEN DØVES

UNGDOMSKLUBB

Arr.: Ungdomsklubben og

Bridgeklubben

Døves Dameforening i Trondheim hadde

årsmøte 25/11. Av årsberetningen framgikk

at foreningen hadde kjøpt 16 duker, 6 lam
petter, 2 rullegardiner og 2 fag Terylene
gard iner ti I kjøkkenet, samt diverse s må

ting som trengtes. Ny lysarmatur til gangen
er også anskaffet, så nå behøver ingen å

komme på villstrå i gangen, da den etter
dette er godt opplyst. Dameforeningen skal

ha ros for innsatsen med å gjøre Døvefore
ningens lokaler pene og trivelige. - Døve
hytta «Granly» er også tilgodesett med en

del nytt. BI. a. er anskaffet 5 nye vatt-tepper.
Margit Holberg, som har vært Damefore

ningens formann de siste tre årene, ønsket
å trekke seg fra vervet, likeså sekretæren
Nyfrid Grimstad og nestformannen Reidun
Veddeng.

Til nytt styre ble valgt følgende: Den unge
og blide Solfrid Gjerstad ble valgt til ny

formann med akklamasjon. Else Lundemo,
Kristine Fagerhaug og Johanne Jensen ble
videre valgt som nye medlemmer av styret.

Solfrid Gjerstad
formann i Dameforeningen
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H·C·A· MELBYE
AKSJE- SELSKAP

Sandakerv. 104b OSLO 4 Telefon *213755

HOOVER NORSK A.S

OSLO

FELLESKJØPET I TRONDHEIM

VIKING SHIPPING COMPANY

W alter Thorvaldsen
VIKSFJORD st. - Telefon Larvik 98475

Alt i stein - Fleste sorter

Sagede plater i monumenttykkelser

Septiktanker, gate- og gårdskummer,
havebassenger, gangheller, sementrør
og monierrør m. m.

A.s Bakk Cementstøperi
Sørkedalen, OSLO - Tlf. 699064, 698860

SØRBYE & SKATTUM

POSEFABRIKK - PAPIR EN GROS

PAPIRiNDUSTRI

OSLO

LIND & GREVA
BILVERKSTED

G. GUTTORMSEN

Telefon 41 7884
(6 linjer)

W. ZACARIASSEN

Skippergaten 35
SKIPSMEKLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSL O

Kommisjonslager for
Good Year bilgummi

service



Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sven Brunsgt. 7, Oslo 1

15.000 m
1. O. Landehagen 1.18.17
2. H. Angeltvedt 1.20.59p
3. Peder Nilsen 1.34.16

Best i 1965: ?
20.000 m
1. H. Angeltvedt 1.49.26p
2. O. Landehagen 1.50.12

Best 1965: O. Landehagen
1.50.21.4.

Fri-idrettsserien 1967
Døvemesterskapet på ski 1967

Døves Sportsklubb, Oslo, har her
ved den glede å innby Deres klubb/
lag til Døvemesterskapet på ski i
Oslo lørdag 4. og søndag 5. februar
1967.

PROGRAM:

Lørdag 4. februar på Varingkollen:
Kl. 12.00: 15 km langrenn, senior.

10 km langrenn, junior.
Kl. 14.30: Storslalåm, damer/her

rer.
Kl. 19.00: Fest med premieutde

ling fra dagens øvelser
i Døveforeningen,
Sven Brunsgt. 7.

Søndag 5. februar på Varingkollen:
Kl. 11.00: 30 km langrenn, senior.

5 km langrenn, damer.
Kl. 14.00: Slalåm, damer/herrer.

Kombinert(slalåm/stor
slalåm) for damer/her
rer.

Opprop finner begge dager sted
% time før start.

Premieutdeling på Varingkollen
umiddelbart etter rennets avslutting

Anmeldelsesfrist: Anmeldelse må
være arrangementskomiteens for
mann, Ola Svare, Sven Brunsgt. 7,
Oslo 1, i hende senest 21. januar.

Startkontingent: Startkontingen
ten i de forskjellige øvelser er blitt
fastsatt til kr. 7.- pr. deltaker.

Legekort: Samtlige deltakere må
før start forevise gyldig legekort.

Innkvartering: Det henstilles til
Deres klubb/lag i størst mulig ut
strekning å ordne med felles inn
kvartering gjennom reisebyråene på
hjemstedet.

NB: En gjør merksam på at spe
sielt hopprenn og kombinert (hopp
og langrenn) ikke er oppført på pro
grammet, da vi regner med at det

er liten eller ingen interesse for disse
grener. Skulle Deres klubb/lag mot
formodning likevel ha kandidater i
disse grener, tar en imot anmeldelser
med det forbehold at det blir minst
3 deltakere. Et eventuelt hopprenn
vil bli framskutt til fredag 3. februar,
antakelig i Hytlibakken, og det mu
lige kombinerte langrenn inngå i 15
km lørdag 4. februar.

Vi ønsker Døvemesterskapets del
takere og ledere hjertelig velkommen
til Oslo i dagene 4. og 5. februar!

Ola Svare,
(arr.kom.form.)

Ny sportsred.
Fra sportsredaktør Tore Christi

ansen har trykkeriet fått melding
om at Karl Gunnar Bjørnsen har
overtatt jobben som sportsredaktør
fra og med neste nummer. Sports
stoff skal altså nå sendes til den nye
sportsredaktøren, Karl Gunnar
Bjørnsen, Havreveien 53, Bryn,
Oslo 6.

Idrettsstatistikk 1966
GANG
5000 m
1. O. Landehagen 24.31
2. H. Angeltvedt 25.44
3. Kjell Nysted 33.57p

Best i 1965: O. Landehagen
24.26.6.
10.000 m
1. O. Landehagen 48.35
2. H. Angeltvedt 50.52
3. Reidar Brenden 57.37p
4. Peder Nilsen 60.24

Best i 1965: O. Landehagen 46.37.

1. OSLO
1. Roar Pedersen I.u/t. 2.93 555
2. T. Christiansen, I. u/to 2.78 463
3. Gunnar Kvitvær, I. ult. 2.72 426
4. Gunnar Kvitvær h. u/to 1.35 417
5. T. Christiansen h. u/to 1.35 417
6. Arne Stenberg I. ult. 2.62 364
7. Roar Pedersen h. ult. 1.30 353
8. Henry Lillejord h. ~/t. 1.30 353
9. Arne Stenberg. h. u/to 1.25 288

10. Jan Thomassen h. ult. 1.25 288
11. Egil Haugen I. u/to 2.39 218
12. Rolf Johansen, I. ult. 2.36 199
13. Gunder Søvik I. u/to 2.34 ....•... 186
14. Rolf Smenes h. ult. 1.15 155
15. Rolf Smenes I. u/to 2.19 .. . . . . . . .. 87

4.689

2. BERGEN

1. Kjell Olsen I. u/to 2.89 531
2. Kjell Fiskergård I. u/to 2.87 519

3. Kjell Fiskergård h. ult. 1.40 480
4. Kjell Olsen h. u/to 1.25 288

1.818

o S LO

TIL GAMLE OG NYE MEDLEM
MER AV OSLO DØVES SPORTS
KLUBB

- også til dere som var medlemmer
av Døves Ungdomslag, Døves Ski
klubb og Døves Idrætsforening: Har
dere en god historie som dere mener
bør være med i Sportsklubbens 75
års jubileumsbok? Har dere noe
annet, om idrettslige prestasjoner
og liknende, som dere mener bør
være med? Oslo Døves Sportsklubb
er takknemlig for ethvert bidrag,
som kan sendes til Kjell Omahr
Mørk, Øivinds vei 16, Oslo 5, som
står som hovedredaktør av jubi
leumsboka.

HANDBALL
27/11: I Nordstrandshallen spilte

Oslo-Døve mot Oslo/Kvikk og tapte
som vanlig, 6-14, etter 4-6 i første
omgang. Oslo-Døve gjorde det bra i
1. omgang, men så ble det slutt for
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dem, og de måtte se mange baklengs
mål i rask rekkefølge mot slutten.
Det er mange ting som mangler hos
de døves lag, og de bør trene skik
kelig. Men hvorfor kan de fleste
døve ikke la være å spille fotball og
heller konsentrere seg om håndball ?
EM i håndball for døve i Sverige
står for døren, våkn opp, gutter!

4/12: Som vanlig tapte Oslo-Døve,
11-16 mot Torden, men det var
likevel noe positivt å se hos de døve.
Ved åpningen lå Torden godt foran,
men så var Oslo-Døve nær på å ut
likne. Men kreftene ble liksom borte
for dem på slutten.

10/12: Oslo-Døve gjorde det me
get godt mot det sterke laget År
voll, som er blant de beste i 4. divi
sjon. Ved sidebytte var sifrene 9-9,
men i 2. omgang fikk Oslo-Døve bare
to mål, og altfor mange bom. Vi
tror på Oslo-Døves framgang i den
nærmeste tida, hvis vi får rutine,
trening o.l. Kampen gikk i Bygdøy
hallen, men startet så sent som
klokken halv ti om kvelden, akkurat
som tidligere.

19/12: Skandale-tap for Oslo-Døve
mot det svakeste laget i divisjonen.
Oslo-Døve glemte liksom fullstendig
spilleregler. Forbannelser og skjells
ord ble utvekslet i døvelaget, og bare
rot var det å se hele tiden. Det er
ikke sportslig. De døve burde holde
kjeft og bare spille videre, og de 3
byttespillere i løperrekken bør byt
tes regelmessig. Det bør gjøres for
framtiden. Vi tapte 9-12 etter å ha
ledet 5-2 i første omgang. - Vår
dårligste kamp.

Det ble en dårlig avslutning i dette
året på vår side.

Oslo-Døve tapte med 9-16 i et
tamt oppgjør mot «Bygdegutten»,
som fant sted i Nordstrandshallen
3/1. Stillingen ved pause var 6-6.

BERGEN

GOD START!

Serlestevne i hopp uten til
løp ble holdt i Ålesund 7/12 med
Aksla IL som arrangør. Evigunge
Kjell Fiskergård og Kjell Olav Olsen
forsøkte seg i lengde ult, og helt
uventet var Kjell Olsen best og
satte ny pers. rek. på 2.89 m, Fisker
gård fikk 2.87. I høyde ult. klarte
Kjell F. med letthet 1.40 m, og
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klarte nesten 1.45. Kjell Olsen hop
pet 1.25 m.

Det er meget hyggelig å høre at
begge har trent godt hele høsten', og
de vil nå gode resultater når vår
sesongen kommer.

N.E.

HAMAR

PER EYVOLD
NY FORMANN

Hamar Døves IL har hatt årsmøte
12. november 1966. Det var dårlig
frammøte, men alt gikk greit.
Johnny Olsen, som formann, ønsket
medlemmene velkommen til års
møtet.

Sekretær Arne Olsen leste opp års
beretningen, som ble godkjent uten
bemerkninger, og likedan med Alfred
Vangen for regnskapet.

Hamar Døves fotballgruppe hadde
ingen fotballkamp siste året, grun
net for få deltakere. Men oppmann
A. Vangen håper på kamper i 1967.

Skioppmannen Arne Olsen var for
nøyd med skisesongen, bl. a. klubb
mesterskap i forskjellige grener, og
vår klubbs skiløper Trygve Gun
narrud vant DM langrenn for junior.

Fri-idrettsoppmann Johnny Olsen
meddelte at det gikk bra med gut
tene i fri-idrett, de hadde vært med
i forskjellige konkurranser i Hede
mark. 7 gutter fra Hamar var i Dan
mark til bykamp mellom 3 lag, nem
lig Kiel, Tyskland; «Dan», Danmark,
og Hamar. Hamar vant bykampen.

Valg:
Johnny Olsen ønsket ikke gjen

valg som formann. Valget ga da føl
gende resultat:

Formann: Per Byvold.
Nestformann: Jan Refsahl.
Kasserer A. Vangen.
Sekretær: Arne Olsen.
Styremedlem: Erling Skriden.
1. varamann: Erling Eriksen.
2. varamann: Gunnar Bjørklund.
Oppmenn: Fri-idrett Johnny Ol-

sen, reserve Arne Olsen. Fotball Al
fred Vangen. Ski Arne Olsen. Fest
komite, Gunnar Bjørklund. Repre
sentanter til tinget i Drammen 1967:
Johnny Olsen, Alfred Vangen og Er
ling Skriden.

Og så ønsket den avgåtte formann
den nye til lykke med arbeidet i året
1967.

Sekr. Arne Olsen.

NYTT fra utlandet
UNGARN

Ved Europamesterskapet i Buda
pest deltok øst-tyskeren Gerhard
Sperling i 20 km kappgang og ble
nr. 4 med tiden 1.31.25.8.

Også russeren Skomarokov var
med og deltok i 110 m hekk. Han
ble nr. 7 med 14.7 sek.

Ja, døve kan også gjøre seg gjel
dende blant de hørendes verdens
elite.

SVERIGE
IK Surd, Goteborg, ble mester for

13. gang ved DM i fotball etter å ha
beseiret IK Virtus, 0rnskoldsvik,
med 3-2 i finalen.

SENSASJONELL SVENSK SEIER
I BEOGRAD!

Etter det vi har fått opplyst fra
Sverige, ble resultatene i turneringen
i håndball i Beograd slik:

Jugoslavia-Sverige 9-10.
Jugoslavia-Vest Tyskland 31-4.
Sverige-Vest-Tyskland 21-4.
Det var endog et noe reservespek

ket lag som Sverige sendte til Beo
grad.

FINLAND
I følge «Døv Sport» har finnen

Pauli Savolainen satt tre verdens
rekorder for døve i ett og samme løp
og fikk notert følgende tider: 18.828
m på en time, 1.03.54.6 time på 2
mil (20 km) og 1.22.37.6 time på 25
km. Disse resultater er nå sendt til
CISS' rekordkomite til godkjennelse.

FRANKRIKE
I en bymatsj løp Rachart, Bra

bant, 100 m på 10.9, og som nr. 2
nådde Soulier, ASSlB, samme tid.

CISS' BULLITIN NR. 47
MEDDELER:

At det i Rio de Janeiro fra den
29. januar til 4 februar 1967 vil bli
avholdt 4. latin-amerikanske leker
for døve, som omfatter fotball, bas
ketball, svømming, volleyball, sky
ting og bordtennis. Deltakerland er:
Argentina, Brasil, Columbia, Chile,
Mexico,Uruguay, Peru og Venezuela.

Venezuela er nå opptatt som
medlem av CISS, nr. 37 i rekken.
Det mangler bare neste kongress'
vedtakelse!

Det er slått fast at det ved even
tuelle rekorder i kasteøvelser alltid
skal oppgis nøyaktig vekt på kaste
redskapene i rekordskjemaene, da
CISS rekordkommisjon ellers ikke vil
godkjenne rekordene.



Feitsildfiskernes Salgslag
TRONDHEIM - HARSTAD

A. J. Johansen
MØBELFORRETNING

Ørnen
FORSIKRING

Telefon81126- LEVANGER

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

Halfdan Ditlev-Simonsen te Co
SKIPSREDERI

Karl Johansgt. 6 - O S L O

REDERIET

o. B. Sørensen & Co.

ARENDAL

Heddal Sparebank
- NOTODDEN

STEDETS ELDSTE BANK

Haakon VII's gate 1, OSLO
Postboks 1577

B. Brynildsen & Sønner A.s

CEMENTVAREFABRIKK

MOSS - Telefon 52525

Alt i betongvarer

NECKAR-SKODA-TOYOTA

Johs. Gurholt & Co.

Ved Plesnerparken - SKI EN

Eidsvoll Rørmøbelfabrikk Afs
Telefon 8058

MINNESUND

Utfører alle alminnelige bankforretninger
Mottar innskudd til dagens høyeste rente

Aksjeselskap

Etablert 1846

PAPIRFORRETNING

Henrik Ibsens gate 5 - OSLO

WILH. WILHELMSEN

O S L O

Central bord: 423860



O. WIIG
FARVEHANDEL

Telefon 51744
MOLDE

- 74. skoleår-

Telefon 19166

A.s Økonomibygg
LEVERANDØR AV HYTTER OG HUS

ÅLESUND
K. Wilhelmsgt. 36 - Telefon 4135

Grand)-(otel~rn1inus

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

BE.RGENS REVISJONSINSTITUTT
Statsaut. revisorer

BERGEN

" ...,

Kvernelands Fabrikk A.s
KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper

.,.
Høvding Konfeksjonsfabrikk Afs

MOLDE

_. . ... .

AfS STORD VERFT

SKIPSBYGGERI

MEKANISK VERKSTED

Simon Lohne Møbelfabrikk A.s

LONEVAG

Døves Trykkeri A.5. Bergen


