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Apeland & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
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OSLO

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
SKIPSREDERI

Haakon VlI's gate 1, OSLO
Postboks 1577

Kjelstad Kafe
BAKERI og KONDITORI
an befales

SKREIA

Oscar Grenager
Fargehandel

Telefon 1276 - HALDEN

Fargehandel - Vindusglass - Linoleum
Tapeter

A.s Ingeniør Gran
Postboks 1

DRAMMEN

P. M. E.ngebretsen A.s
Manufaktur- og utstyrsforretning

Grensen. Hj. Akersgt. - O S L O
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Sosialt arbeide
grunnlagt på lotterier

Døves Volvo-lotteri 1967 er trukket, og de døve over hele landet kan
puste lettet ut. Det er over! Appeller, bønner, slit og fortvilelse - det er
over for denne gang!

Mange må vel undre seg over at det skal være nødvendig for en organi
sasjon av handikapte å drive lotterivirksomhet. Mange undrer seg over
at de døve selv farter omkring som loddselgere, men så tenker de vel
som så at det gjelder å tjene en ekstraskilling. Det er sannsynligvis bare
et fåtall mennesker som har så godt kjennskap til det hele at de kan
undre seg på de rette premisser.

Når en tenker nærmere over det hele, virker det langt på vei utrolig.
De døve overvinner sin naturlige tilbakeholdenhet, skyter hjertet opp
i halsen og trasker fra dør til dør i all slags vær for å få solgt sine lodd,
utsetter seg for godtfolks forargelse og korrekser fra politiet - ikke for
å tjene på det, men for å gjøre det mulig for dem å tilegne seg en del av
det som alle andre får gratis og uten å løfte en finger! De selger lodd for
å holde hjulene i gang i en organisasjon som har til formål å gi dem kon
takt med medmennesker og drive voksenopplæring - en voksenopplæring
som avviker fra det en vanligvis legger i dette uttrykket, fordi det ve
sen tlig dreier seg om en form for opplysning som alle med normal hørsel
tilegner seg så å si automatisk. Dette organisasjonsapparatet - Norske
Døves Landsforbund og de tilsluttete foreningene - må finansieres, og
de døve må selv skaffe pengene tilveie.

De voksne døve har innsett at det er nødvendig å ha en sterk organisasjon,
fordi det fra samfunnets side ikke er sørget for et tilsvarende ettervern.
Døveorganisasjonen er et absolutt nødvendig trivselstiltak for alle døve
og sterkt tunghørte. Organisasjonen har utviklet seg gjennom 90 år.
I dag ser vi klart at det er behov for nye landeviIl..ninger. Staten har sagt
seg villig til å støtte organisasjonen med betydelige tilskott - etter 90 års
virksomhet. Vi har all grunn til å glede oss, og vi er takknemlig for den
anerkjennelse som Jigger bak disse bevilgningene. Men midt i gledes
rusen må vi ikke glemme at bevilgningene nærmest i sin helhet er øre
merket bestemte formål, og at selve organisasjonsapparatet fortsatt må
finansieres av de døve selv, slik at forbundet og foreningene i det hele
tatt kan få muligheter til å bruke statsbevilgningene.

Derfor er det lite sannsynlig at Døves Volvo-lotteri 1967 blir det siste.
Vi må være forberedt på at det fortsatt blir slik at lotterivirksomheten
vil skape grunnlaget for gjennomføring av de oppgaver Staten vil støtte.
Det vil bli nødvendig med nye krafttak. Det nye er at vi nå vet at
Staten vil belønne vår innsats. Det bør inspirere oss og gi oss nye krefter!

Th. S.
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På besøk •
I døveskolene

Av Helga Taal Gisholt

•
I Singapore

(Helga Taal GishoU er søster av
Thor GishoU. Hun er bosatt i Singa
pore, Malaysia, og har på anmod
ning av sin bror besøkt et par døve
skoler der nede. Her følger hennes
beretning om besøket.)

Vi har hatt et lurveleven her i
Singapore de siste 14 dagene, for ki
neserne her holder fremdeles på å
feire sin nyttårsfest. Hver kveld er
det en masse fyrverkeri, over hele
byen, og det er ikke bare for øyet
dette fyrverkeriet sendes opp, det er
like meget for at de «onde ånder» skal
jages vekk for et helt år. Det blir
vanskelig å sove i alt dette bråket,
selv om det hjelper litt å være innen
dørs. Ved siden av dette har jeg den
stadige brummingen fra luftkondi
sjoneringsapparatet, så det hender
ofte at mitt forsøk som <<artikkelfor
fatter» får seg noen avbrytelser.

Først må jeg fortelle litt om Sin
gapore og alle de forskjellige folke
slag som er samlet her. Hele øya er
ikke stor, bare ca. 600 kvadratkm,
slik at det strengt tatt ikke er nød
vendig med internatskoler for døve.
Befolkningen er på ca. 2 millioner,
og det er ca. 1.500 registrerte døve.
J eg framhever registrerte, for de for
talte meg på døvekontoret i Orchard
Road at det er mange foreldre som
ikke vet hvor de skal henvende seg
for å få hjelp til døve barn, og det
er andre som ikke tør eller vil slippe
slike barn fra seg. Selv om Singa
pore ikke kan regnes som et under
utviklet land, kan det heller ikke
sammenliknes med <<velstands- orge»
med sine gode sosiale lover. - Det
er vanskelig å nevne alle rasene som
er samlet her, men i store trekk
kan en si at det er 75% kinesere,
10% malayere, 7-8% indere, og res
ten er europeere og alle andre «rare»
folkeslag. Denne fordelingen av folke
slag og hudfarge vil en også finne
blant de døve. - Den største delen
av befolkningen her har lite å rutte
med, arbeidsløsheten er stor, og det
finnes mange voksne (også hørende)
som ikke kan lese og skrive, men
det er nå skoleplikt for alle barn.

7. februar tok jeg meg en tur til
en av døveskolene her i Singapore.
Jeg begynte med en pikeskole (na
turligvis!), Canossa Convent Pri
mary School i Aljunied Road. Denne
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skolen blir drevet av 2 nonner fra
Canossa-ordenen. Skolen er en stor
to-etasjes bygning, en kan nesten si
i «herregardsstil». På dene ene siden
gikk det en lang fløy bakover og på
den andre siden en kortere. Jeg
kjørte inn den åpne porten og par
kerte bilen foran huset. En nonne
kom mot meg da jeg steg ut, og jeg
ba om å få snakke med Moder Helen.
Jeg ble vist inn på et venteværelse
med behagelige stoler og åpne dører
ut mot grasplenen, og jeg hadde
ikke ventet lenge da jeg hørte det
raslet i skjørtene til Moder Helen,
som kom inn. Det var en liten tykk
fallen dame, jeg kunne ikke riktig
bestemme rasen, men jeg tror det
var en blanding av inder og kineser.
Vi pratet litt sammen. Jeg fortalte
om grunnen til mitt besøk, og hun
fortalte om pikene sine. Skolen var
et internat, men tre av pikene bodde
hjemme. Moder Helen ville helst ha
alle boende i klosteret. Hun mente
at barna lærte ikke bare i skole
timene, men også i lek og underhold
ning etterpå. Skolen hadde plass for
31 piker, for øyeblikket hadde de 29,
hertil 5 større piker som egentlig var
ferdige med skolen, men som ble på
klosteret for å hjelpe til med de
mindre barna og ellers gå til hånde.
Jeg fikk det inntrykk av Moder
Helens forklaring at disse pikene var
redde for å forlate skolen og stå på
egne ben i «den farlige verden» uten
for. Tre av disse pikene var foreldre
løse, og jeg kan godt forstå at de
ville få det meget vanskelig om de
forlot klosteret. Klosteret kunne ikke
betale disse noen lønn for det de
gjorde. De fikk kost og losji og litt
lommepenger, slik at de kunne kjøpe
noen småting til seg selv og gå på
kino av og til.

Det var altså 29 barn på skolen
nå. Av disse var 2 indiske og resten
kinesere. Den minste var en søt
liten tulle på 3 år, den eldste en
hengslet tenåring på 16 år. Under
visningen foregikk på engelsk, og
det ble lagt meget vekt på munn
avlesing. De fleste barna ble på
skolen i 10-12 år, og ved siden av
vanlig skolearbeid ble det lagt vekt
på sying, brodering, husarbeid og
matlaging, og også litt maskinskri
ving. Foreldrene besøkte barna en
eller flere ganger i måneden. I fe-

riene reiste barna hjem. - Barna var
fordelt på 3 klasser, og det var
3 nonner som hadde undervisningen,
Moder Helen, Moder Maria og Moder
Angela. Moder Maria og Moder
Angela var italienske. De hadde alle
fått sin utdannelse i Italia. Moder
Helen hadde først vært lærerinne for
hørende barn, før hun gikk over til
å undervise døve. Staten betaler for
2 nonner og oppholdet for 20 av
barna. Resten av utgiftene dekker
klosteret. Foreldrene behøver ikke å
betale noe for barna, men bidrag
blir jo mottatt med glede.

Jeg tror at klosteret ikke bare er
en døveskole, men like meget et
hjem for foreldreløse døve barn, og
andre som har det vanskelig. De tok
seg helst av de fattige. Moder Helen
fortalte at en 4-åring var så under
ernært da hun kom at hun ikke
kunne gå. En annen de hadde tatt
imot var bare 6 måneder gammel.
Den lille søte tulla på 3 år ble sendt
dit av moren da hun skulle ha en
baby. Hun var redd for at den nye
babyen også skulle bli døv, hvis hun
var i nærheten. I en klasse satt to
døve søsken. Den minste av de to
var veldig uskikkelig, fortalte Moder
Helen, men jeg tror ikke vi skal ta
det så høytidelig. Hun var ikke
verre enn unger flest, synes jeg.

Som alle barn her i Singapore,
hadde også disse barna «skoleuni
former». Klosteret har også folke
skole for hørende barn, og tidligere
hadde de døve samme uniformer som
disse, blå skjørt og hvite bluser.
Dette var nettopp blitt forandret.
Barna hadde selv fått velge hvilken
fasong og farge uniformene skulle ha,
og de hadde valgt grønn- og hvit
rutete kjoler. Alle skolekjoler, både
for de hørende og de døve barna,
ble sydd av de 5 fastboende døve
pikene.

Moder Helen viste meg rundt i de
døves avdeling. Den lå i den lengste
fløybygningen, med alle værelsene
vendt mot en lang, åpen gang eller
veranda, og derfra så vi rett ut på
sportsplassen. Vi gikk gjennom på
kledningsværelsene, som også var
vaskerom (med 10 små vasker og 10
klesskap i rad og rekke) og videre inn
i sovesalen. Her var 33 senger, alle
barna og 2 av nonnene sov her. Bor
tenfor lå tre klasseværelser. Moder



Døves Volvo-lotteri 1967
TREKNINGSLISTE

Lodd nr. Gev. nr. Lodd nr. Gev. nr. Lodd nr. Gev. nr.
179 2 184.875 106 314.534 77

2.875 18 193.060 12 317.345 72
9.484 55 193.159 97 322.748 60

12.994 15 193.268 52 332.320 79
16.675 68 196.563 36 332.998 95
25.429 80 199.211 88 373.144 87
25.451 21 202.676 11 373.889 71
39.444 107 203.062 67 379.078 105
50.187 58 204.535 22 381.424 89
52.577 92 206.786 98 392.216 48
60.112 78 209.223 70 392.441 102
66.744 24 213.236 100 395.260 16
70.724 28 216.239 25 397.980 13
71.425 30 217.571 50 411.653 7
85.845 65 220.242 84 412.514 8
97.401 49 234.123 45 419.358 4

100.297 90 234.763 91 419.498 53
101.438 81 248.736 99 420.008 20
101.733 104 249.047 5 423.731 74
108.231 29 253.621 63 430.551 40
110.157 46 253.948 93 436.678 76
110.439 103 255.047 61 437.086 6
114.164 35 260.524 27 472.686 96
114.619 3 267.093 66 480.539 26
116.190 38 267.520 56 485.521 17
126.529 75 269.237 108 491.667 44
126.836 64 269.941 83 494.816 101
128.186 59 276.235 37 499.741 43
148.740 54 276.566 109 512.234 94
152.307 32 278.947 1 513.987 39
157.268 34 279.276 19 532.698 73
159.368 9 288.834 10 535.511 47
160.063 31 289.845 14 536.522 41
160.623 62 298.318 86

539.871 82163.341 110 300.918 51
169.046 57 309.560 85 551.864 42
181.347 33 309.895 69 557.640 23

Riktig trekning bevitnes: BERGEN POLITIKAMMER, 1/3 1968
Kjell Enehaug Olaf Solheim (politibetjenter)

Helens klasse var de største pikene.
De satt alene og skrev nå da hun var
opptatt med å vise meg rundt. I
neste klasseværelse satt Moder An
gela med sine 9 barn, og i det siste
Moder Maria med småtrollene. Disse
barna holdt akkurat på å lære å si
«one» (en). Ved siden av her var det
et værelse som ble brukt til stemme
bruk og munnavlesingsøvelser. Noe
særlig utstyr hadde de ikke her.
Moder Helen fortalte at de for noen
år siden hadde hatt med seg fra Italia
et audiometer, men p.g.a. varmen
og fuktigheten her var apparatet
ødelagt og kunne ikke repareres. Alle
disse værelsene var i 2. etasje. Nede
i 1. etasje var spisesalen og speider
rommet. De hadde tre speiderpatrul
jer. Før jeg reiste hjem, oppførte 6
av pikene en enkel malayisk dans
for meg. Moder Helen fortalte at de
var alle sammen glade i å danse,
ellers satt de som klistret til TV
apparatet.

Da jeg skulle gå, gikk jeg innom
de tre klasseværelsene for å si adjø.
Hvis noen tror dette var fort gjort,

.. qt sjøen er soll for· ....at kaffein i kaffen e
dl det ligger saultRr1")~InTeIGr sterl\ere enn tein i te.
und2r yannet .' . URIKTIG. i<offeln og
Saltet I sløen er li tørt tein er nemlig det
av elvene. somme.

-:::-!---=-c=71

at SchuberUkke fikk ... gt \Iere branner blir
fullført .~.In utullendte stilte ved f~llrn.dne
Symfoni fordi dødefl enn eiers IK IIG
overfalt ham URIKTIG. Ful manen oren·
Sch].Jbert I'/Jdde. ugunstig in~flYdelSe
Qldrl tenkt a skrive p5 mennes ·er som
den 4. delen av oy oatu ren lar trang
symfonien ti d stifte branner.

tar de grundig feil, jeg måtte først
se på minst 20 forskjellige broderi
arbeider, og mange av disse var fan
tastisk gode.

Denne skolen begynte egentlig
som skole for alle slags handikapte
barn. I 1952 ble det besluttet at de
bare skulle ta imot døve. Noen spas
tiske barn ble sendt til et annet spe
sialhjem, og 3 blinde barn ble sendt
til Hong Kong, til et blindehjem
som et søsterkloster har der. -

Jeg hadde inntrykk av at det ikke
var så mange som fikk avsluttet full
skolegang, men det kan vel heller
ikke ventes når de først kom i gang
for alvor i 1952, og det er jo 10-12
års skolegang. Jeg fikk opplyst at
2 tidligere elever har fått arbeid på
en ananasfabrikk (rensing og herme
tisering av ananas). Videre er det en

som hjelper sin far som er skredder
og 2 som har overtatt husholdningen
hjemme mens moren er ute og ar
beider.

J eg spurte Moder Helen om klos
teret ga religionsundervisning, men
til det svarte hun nei. Det ble bedt
morgenbønn, bordbønn og aften
bønn, og om de ville være med non
nene i kirken, sto det helt opp til
barna selv å bestemme. Hun fortalte
at barna var buddhister (kineserne)
og hinduer (inderne).

Ved avskjeden fulgte Moder Helen
meg til bilen min og sa at hun håpet
å se meg igjen. I oktober skal det
være en utstilling av forskjellige ar
beider som barna har lagd.Hun ville
skrive eller ringe til meg når utstil
lingen skulle være.

Forts.
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Dronningensgt. 8

OSLO

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

, PATENTER· VAREMERKER· MØNSTER

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

NO RS K
ILDFAST STEIN

BORGESTAD FABRIKKER A.S

BORGESTAD p. å.

Aktiese/skabet Borgestad

Borgestad p. å.

MANUFAKTUR - UTSTYR
PIKE- OG DAMEKONFEKSJON

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

A.s Byggteknikk

Kjøpmannsgaten 8 - Telefon 29620

TRONDHEIM

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt; KJØTT - FLESK - PØlSEVARER
SPEKEVARER - FISKEMAT

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO 1
Telefon 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - O SLO
Telefon 336890

Gausdal Ysteri

SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost



Sentrum Hotell og Folkets Hus (sentrumjor landsmøtet).

Landsmøtet i Trondheim 1968
Priser for innkvartering under landsmøtet

Prisen for en slik seksjon er pr.
døgn kr. 50.-.

Det er anledning til å foreta inn
kjøp i selve Studentbyen både av
matvarer, frukt, tobakk, lesestoff
m.m. Det er også en bank på stedet,
som står til tjeneste med de nød
vendige bankforretninger.

Når De bor i Studentbyen, vil De
være sikret et hyggelig opphold i
trivelige omgivelser. Det går buss
hvert kvarter, og det tar ca. 15 min.
fra byen. Har en bil, går det fortere
(7-8 min.)

For landsmøtedeltakerne er det
reservert 52 enkeltrom, dvs. 13 sek
sjoner med kjøkken.

Alle opplysninger angående inn
kvartering kan fåes ved henvendelse
til innkvarteringskomiteens for-
mann: Geir Jensen

0stersundsgt. 22,
Trondheim.

Innmeldingsskjemaer blir sendt ut
til foreningene en gang i april må
ned, men de som ønsker å bestille
sengeplass, kan gjerne bestille nå. Vi
disponerer i alt ca. 280 senger.

I nnkvarteringskomiteen.

Sentrum Hotell (kun for forbunds
styremedlemmer og representanter)

Enkeltrom med dusj, kr. 42.-.
Dobbeltrom med dusj, kr. 70.-.
Frokost, ca. kr. 11.-.

Bristol Hotell (kun for representan
ter)

Enkeltrom uten dusj, kr. 30.-.
med dusj, kr. 35.-.
Dobbeltrom uten dusj, kr. 50.-,
med dusj kr. 55.-.
Frokost, ca. kr. 11.25.

Misjonshotellet
Enkeltrom kr. 24.-.
Dobbeltrom kr. 50.-.
Frokost, ca. kr. 10.-.

Phoenix Hotell
Enkeltrom uten dusj, kr. 30.-,
med dusj kr. 40.-.
Dobbeltrom uten dusj kr. 50.-,
med dusj kr. 60.-.
Frokost, ca. kr. 11.50.

Trønderheimen
3-4 sengsrom, pr. seng: Kr. 23.-.
Frokost, ca. kr. 10.-.

Bondeheimen
Enkeltrom uten dusj kr. 29.-,
med dusj kr. 36.-.
Frokost, ca. kr. 11.-.

Singsaker Studenterhjem
2-3-sengsrom, pr. seng: Kr. 18.50.
Frokost, ca. kr. 10.-.

Studentbyen på M oholt
Enkeltrom med hotellservice, kr.
22.- pr. døgn.
Frokost kr. 7.-.
Familieseksjoner (4 rom og kjøk
ken)
Uten romservice kr. 50.- pr. døgn.

Studentbyen på Moholt
Studentbyen disponerer vel 800

enkeltrom.
Rommene er gruppert i seksjoner

med 4 rom rundt et felles oppholds
rom (kjøkken). Oppholdsrommet har
telefon. Til hver seksjon hører dusj
og toalett.

Studentbyen har dessverre ikke
spisesal eller kantine, men vi besør
ger morgenmat brakt til fellesrom
mene (minimum 20 personer.) For
øvrig er det anledning til å lage sin
egen mat, da fellesrommet er utstyrt
med kokeplater og kjøleskap.

All innkvartering skjer på enkelt
rom.

For hele familier, som ønsker å
stelle for seg selv under oppholdet,
finnes det seksjoner på 4 rom, opp
holdsrom (kjøkken) dusj etc. De
bruker Deres eget sengetøy og lager
Deres egen mat. Denne ordning er
ypperlig egnet for familier med barn.

Skådals posten
KOMMER IGJEN

Eldre elever utgått fra Skådalen
døveskole husker sikkert skoleavisen
«Skådalsposten», som i sin tid ble
satt og trykt av yrkeslæreren Anker
Gusfre på skolens lille «hus-trykkeri».
Siste nummer utkom visstnok julen
1941, med Haldis Birkenes (nå
Vatn) som redaktør. Så ble det stopp.
Skolen turde ikke lenger bruke sitt
lille trykkeri under krigen, av frykt
for at nazi-myndighetene skulle fatte
mistanke om trykking av hemmelige
aviser, og lage ubehageligheter.

Etter krigen ble det ingen gjen
opptakelse av skoleavisen, og «tryk
keriet» ble overflyttet til yrkessko
len i Bergen, hvor det på et vis ble
en forløper til Døves Trykkeri Als,
hvor nå den gamle skriftreolen frem
deles står som en slags museums
gjenstand.

Nå er Skådalsposten gjenoppstått
med et nummer som kom ut til jul,
og den skal komme med 4 nummer
i året. Skoleavisen blir nå stensilert,
og i julenummeret har mange av
elevene tegnet og skrevet, foruten
at det er nytt fra foreldrelaget m. m.

Et hyggelig gjensyn etter mange
år! Red.
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i Bergen, dagene 12. - 13. oktober

Unge Døves Kulturdager 1968

Konkurranseprogrammet for Unge Døves Kulturdager 1968 er klart, og her blir det
diskutert av forbundets kontaktmann for ungdomsarbeidet, Toralf Ringsø, og Bergens
yngste døvetolk, Vigdis Nesse.

holde tale offentlig. Det vil bli lagt
vekt på god rettskriving og et greit
innhold som må passe med det emnet
du velger.

Emnene blir de samme som for
foredragskonkurransen, nemlig:

1. Min ungdomsklubb.
2. Mitt første møte med døve.
3. Et menneske jeg aldri vil

glemme.
Stilens lengde: 800-1200 ord.

8. TEGNEKONKURRANSE
De som ønsker å delta, kan velge

en av de nedennevnte gruppene, eller
alle tre.

Gruppe 1: Tegning etter modell
Oppgave A: Tegn din egen hånd.

Merk tegningen: Oppgave lA.
Oppgave B: Tegn en kopp som

står på bordet. Merk tegningen:
Oppgave lB.

Oppgave C: Tegn det du ser ut
fra vinduet ditt. Merk tegningen:
Oppgave lC.

Gruppe 2: Tegning etter fantasien
Oppgave E: Tegn et landskap

(fjell, skog, sjø eller annet). Merk
tegningen: Oppgave 2E.

7. STILKONKURRANSE
Denne konkurransen passer godt

for den som er for beskjeden til å

6. FOTOKONKURRANSE
Deltakerne innbys til å sende inn

foto over emnet:
«Det beste sommerbildet 1968».
Du kan sende inn maksimum 3

forskjellige bilder, og bare i sorti
hvitt. Format 15 x 10 cm, klebet på
stiv kartong i format ca. 21 x 30 cm.

5. TALE/KUNNSKAPSPRØVE
Deltakerne trekker et emne, og

får 5 minutter til å tenke. Deretter
skal de holde et kort kåseri om det
emnet de har trukket. Varighet: 3-5
minutter.

Dommerne vil legge vekt på talens
innhold og på en rolig og grei fram
føring.

De emnene som trekkes, vil alle
være ganske lette og kjente emner.

4. FOLKEDANS
De lag som melder seg på må inn

øve 2 - to - obligatoriske danser.
Dessuten kan lagene få lov å ta med
etter fritt valg opp til 3 - tre - andre
danser.

Det er jo her tale om nasjonaldans,
og det vil bli lagt vekt på at dan
serne opptrer i nasjonaldrakter. Sørg
for helt gjennomført påkledning!

De 2 obligatoriske dansene er:
1. «Åtte turer».
2. «Eg gjekk meg upp i seterli».

3. FOREDRAG
Varighet 5-10 minutter. Den som

vil delta kan få velge ett av disse
emner for sitt foredrag:

1. Min ungdomsklubb.
2. Mitt første møte med døve.
3. Et menneske jeg aldri vil

glemme.
Den opptredende kan ha manu

skriptet med seg på talerstolen, men
han må kunne det så godt at han
ikke stirrer ned i manuskriptet hele
tiden. Dommerne vil legge vekt på
foredragets innhold, på den måte
foredraget blir framført på - og på
riktig tegnbruk.

2. KOMIKERSHOW
Det gjelder her enkeltmannsopp

treden. Varighet 4-5 minutter. En
står helt fritt når det gjelder valg av
emne og innhold. Det vil bli lagt
vekt på at den opptredende gjør et
morsomt inntrykk.

1. SKETSJER
a) Obligatorisk. - Varighet 5-8 mi

nutter. Den obligatoriske sketsjen
er altså lik for alle. Emne sammen
med manuskript blir sendt til alle
ungdomsklubbene og døveforenin
gene i løpet av våren.

b) Fritt valg. - Varighet 5-8 mi
nutter. Her kan en velge emne og
manuskript selv.

NB: Selvfølgelig er det aller best
om en melder seg på til begge disse
former for sketsj. Men det er også
anledning til å melde seg på til enten
bare den obligatoriske eller bare den
frie.

Det innbys til følgende konkur
ranser ved Unge Døves Kulturdager
1968:
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Lars A. Havstads Minnefond
ARS-OVERSIKT 1967

Ved utgangen av året 1966 var fondets kapital oppgitt til kr. 15.089,31
pr. 1. januar 1967.

Senere er det innkommet
25. februar 1967: Bergen Døveforening kr. 100,00
19. april Olaf Hassel ...........................» 100,00

3. juni Renter av kr. 7.000 -1/4 » 140,00
17. august Trondheim Døveforening » 66,11
31. desember Renter 1967 ..........................» 208,16

1/1 1968 var fondets størrelse kr. 15.703,58

som består av: 4% statsobligasjoner 1955 kr. 7.000,00
Innestående på bankgiro 235024/661 » 8.703,58

Tilsammen kr. 15.703,58

Bidrag til fondet kan sendes enten direkte til fondets regnskapsfører,
Gunnar Vatn, Protonveien 18b, Oslo 6, eller innbetales i en hvilken som
helst bank på bankgiro 235024/661 (Oslo Sparebanks kontraboks og giro
nummer).

Bøler, 2. mars 1968. Gunnar Vatn.

(Fra Tegn og Tale mars 1943)

en
Det er sendt rundskriv til døve

foreningene fra landsforbundet om
korrespondanseundervisning. Fore
ningene blir i rundskrivet bl. a. gjort
oppmerksom på at døve nå har ad
gang til å få innvilget halv pris for
korrespondansekurs.

Oslo Døveforening har nå 268
medlemmer. Foreningen er åpen
hver søndag, onsdag og fredag. Fes
ter og servering i foreningen ga siste
år et overskudd på i alt kr. 700.
Passkontoret krever attest fra fore
ningen for at døve kan få skrevet
DØV på sine legitimasjonskort. Med
lemmene fikk dyrke poteter og
grønnsaker på feriehjemmet siste
sommer. Arne Vaieland ble valgt til
formann etter Joh. R. Gundersen,
som ikke ønsket gjenvalg.

Alt sendes innen 15. september til:
Toralf Ringsø,
Løbergsveien 5,
Bergen.

Innmeldingsfrist:
15. september 1968 for alle kon

kurranser. Dette gjelder også alle
manuskripter til foredrag, fotokon
kurranse, stilkonkurranse og tegne
konkurranse.

selv. Kulissene til den obligatoriske
sketsjen ordnes av meg.

o lIIlIar SIor
«Aarhus Amtstidende» har hatt en

hel side om tegnspråket, med over
skriften: «Språket som får den døve
til å kjenne livets rytme.» Poul
Hansen uttaler: Ved hjelp av tegn
språket fornemmer den døve intenst
og -levende hva som meddeles ham.
Gjennom tegnspråket oppfatter de
døve livets rytmer. Det biter seg inn
i deres sinn og får de dypeste stren
gene der inne til å vibrere. Tegn
språket er et speilbilde av selve det
levende menneskelivet. Gjennom
dette malende og vakre språket til
fredsstilles et påtrengende åndelig
behov. Tegnspråket er de døves
umistelige eiendom, deres hele poesi,
deres musikk og den kraft hvori
gjennom sjelen løses ut fra sin iso
lasjon ...

Kulisser og klær m.m.:
Klær og kulisser er noe som jeg

må konferere med de enkelte klub
ber om. Allerede nå vil jeg likevel
si at alle klær ordnes av deltakerne

Det tilfaller den ungdomsklubb
som har den høyeste poengsum sam
menlagt etter endt konkurranse.

Dommerkomite:
Denne oppnevnes av Norske Døves

Landsforbunds styre, etter innstil
ling fra meg.

Premier:
Det vil bli premiering av de beste

prestasjoner.

Vandreskjoldet:
Dette ble vunnet av Bergen i

1967. Det må vinnes 3 ganger før
det er vunnet til odel og eie.

9. HVEM VET MEST
KONKURRANSE

Dette er en lagkonkurranse. Hvert
lag teller maksimum 3 personer.
Ungdomsklubbene og døveforenin
gene kan delta med så mange lag de
vil. NB: Flere klubber eller forenin
ger kan ikke slå seg sammen til ett
lag.

Det blir først 12 runder med 3
spørsmål i hver runde. De 5 beste
lag går videre til finalen, som har 6
runder med 3 spørsmål i hver runde.
Spørsmålene blir laget slik at de skal
kunne besvares av alle lag med van
lig kunnskapsområde.

Aldersgrense:
Opp til 30 år (før var den 18-30 år).

10. OPPVISNING
Hvis det er ungdomsklubber eller

døveforeninger som vil vise annet
enn det som er nevnt ovenfor, så
kan de kontakte meg om det. Jeg
kan da gi anledning til oppvisning
på festen om kvelden 12. oktober,
utenfor konkurranse.

Hvis oppvisningen blir vellykt,
kan det bli mulighet for å ta den
slags med i konkurranse-programmet
neste gang.

Oppgave F: Tegn et dyr. Merk
tegningen: Oppgave 2F.

Oppgave G: Tegn noen mennes
ker. Merk tegningen: Oppgave 2G.

Gruppe 3: Morsomme tegninger
Oppgave H: Tegn et morsomt

dyrebilde. Merk tegningen: Oppgave
3H.

Oppgave I: Tegn et morsomt bilde
med barn. Merk tegningen: Opp
gave 3I.

Oppgave J: Tegn et morsomt bilde
slik du selv ønsker. Merk tegningen:
Oppgave 3J.

Du må ikke etterlikne tegninger
eller fotografier fra blad, bøker eller
liknende.

Du bestemmer selv hvor mange
tegninger du vil sende inn.

Du kan velge en eller noen få av
oppgavene - eller du kan velge dem
alle sammen.

Du kan bli vinner aven enkelt
oppgave. - Du kan bli vinner aven
hel gruppe. - Du kan bli vinner av
hele tegnekonkurransen.
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Apropos hjerte-transplantasjonene:

HVA MED ØRENE VARE?
I den senere tiden har verdens

pressen vært sterkt opptatt av hjerte
transplantasjoner, etter at den første
slike transplantasjon ble foretatt av
et lege-team i Cape Town i Sør
Afrika. En døende ung pikes hjerte
ble overflyttet til en dødssyk mann.
Til å begynne med så det ut til at
legene hadde hatt hell med seg i
dette første forsøket. Det enestående
operative inngrepet så ut til å ha
lykkes. Men så begynte mannens
kropp å gjøre motstand mot det
fremmede hjertet, og denne mot
standen var så sterktat mannen døde.
- Men lege-teamet i Cape Town
vågde et nytt forsøk. En tannlege
fikk overført hjertet fra en farget
døende ung mann. Denne operasjo
nen synes å ha vært mere vellykt,
men ingen kan vite med sikkerhet
om det vil gå bra.

I forbindelse med disse sensasjo
nene innen legevitenskapen er det
fra mange hold blitt antydet mulig
hetene av å kunne erstatte andre
syke deler av det menneskelige lege
met med tilsvarende friske deler fra
andre mennesker - eller kunstige
deler. Vitenskapen har for lengst
oppfunnet den kunstige nyre, og
nyretransplantasjoner har allerede
forlenget livet for mange mennes
ker. Vi har videre hørt om over
føring av hornhinnen, som har red
det mange mennesker fra blindhet.

For oss som ikke kan høre, har
det alltid vært av spesiell interesse
om det en vakker dag kan bli mulig
også for oss å få del i den store fram
gang innen legevitenskapen. Er det
mulig at det kan bli oppfunnet et
kunstig øre som kan gi døve hørsel,
eller vil dyktige kirurger kunne
transplantere et friskt hørsel-organ
til en døv, slik at han kan få normal
hørsel?

I et vitenskapelig tidsskrift kunne
en for en tid siden lese om forsøk
som allerede er gjort. Under over
skriften «Kunstig øre hører tale og
musikk», fortelles om en bitteliten
magnet som er blitt innsatt i tin
ningmuskelen og som formidler elek
triske impulser til den døves hjerne,
slik at lyder kan oppfattes.

Men ved forsøkene på å skape
kunstig syn eller hørsel til de sanse-
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skadde ved hjelp' av moderne elek
tronisk teknikk, støter en på et spe
sielt problem: Hvorledes kan en få
aktivisert den gjenværende rest av
syns- eller hørselnerve når selve
sanseorganet er ødelagt. Kan en lede
lydinntrykk når den kunstferdige
trommehinnen eller membranen er
ute av funksjon? Hvorledes skal en
kunne oppnå den irritasjon av hør
seinerven, ved hjelp av elektroniske
impulser, som framkaller akustiske
inntrykk?

Hittil har den direkte elektriske
pirring av nervene bare vært mulig
mens nervene har ligget fritt under
operasjoner. Ved slike anledninger
har nervespesialistene forbundet den
frittliggende nerven med en tynn
metalltråd, for så senere, når såret
var grodd etter operasjonen, å kunne
irritere nerven igjen med elektriske
impulser. Men alle disse forsøkene
mislyktes, enten fordi området ble
infisert, eller fordi vevet støtte frem
medlegemet fra seg.

Ved Sorbonne-universitetet i Paris
har en nå, i følge tidsskriftet «The
New Scientist», utviklet en ny, lo
vende framgangsmåte for direkte å
kunne «peile inn» bestemte nerver.
Andre Djourno, professor i elektro
fysiologi ved det medisinske fakul
tetet, fikk den ide å vekke nerven
ved hjelp aven liten induksjons
spole, en spole av tynn tråd som er
viklet om en ørliten magnet. Den
skulle forbindes med den aktuelle
nerve og alltid forbli inne i øret.
Da levende vever gjennomtrengelig
for et magnetisk område, skulle da
en annen spole, utenom legemet, in
dusere strøm til den innsatte spolen
og dermed vekke nerven.

En begynte med forsøk på dyr.
Det ble satt inn ørsmå spoler på
frosker og kaniner, forbundet med
en nerve. Så snart strøm ble indu
sert, gjorde dyrene rykkvise refleks
bevegelser. - Men før en begynte
med slike forsøk på mennesker, måt
te en være sikker på at nerven ikke
tok skade av å være forbundet med
spolen over lengere tid. I årevis
måtte en foreta kontroll-undersø
kelser. Dyr som i flere år hadde levd
med slike spoler, ble undersøkt etter
sin død. Og det kunne ikke oppdages

tegn på at nerven hadde tatt noen
skade.

Det første mennesket som pro
fessor Djourno prøvde sin induk
sjonsspole-metode på, var en pasient
som i en årrekke hadde vært full
stendig døv, og som det ikke var
noe håp om å helbrede på annen
måte. Han var blitt operert for en
farlig svulst, og operasjonen med
førte at hele hørselsystemet i mel
lomøret og det indre øret (på begge
ørene) gikk tapt. Bare hjernens hør
selsentrum og en ubetydelig del av
hørenerven var ennå intakt. - Det
ble lagd en spole av sølvtråd viklet
om en 2.5 cm lang stålkjerne og
omskjermet aven plasthinne. Dette
«kunstige øret» la professor Djourno
bak tinningbenet inn i tinningmus
kelen (som en kan føle bevege seg
når en spiser), og forbandt den til
hørenerve-resten. Denne siste fasen
av operasjonen ble gjennomført un
der et spesial-mikroskop.

Etter noen dager, begynte en de
første høre-forsøkene. Legen talte inn
i en mikrofon. Strømmen løp inn i
primærspolen, som pasienten holdt i
hodehøyde. Sekundærspolen i tin
ningen ledet så den induserte strøm
men, hvis impulser tilsvarte stem
mens modulasjon, videre til høre
nerven. Og den døve kunne faktisk
høre igjen! Til å begynne med, opp
fattet riktignok pasienten lydene
bare som piping og susing, men alle
rede ved tredje forsøk, kunne han
forstå noen enkle ord!

Den spesielle vanskelighet for pa
sienten, ligger i at impulsene som
kommer fra spolen er nye og uvante
for hørenerven og høresentret i hjer
nen. Hvorledes de naturlige hørsel
cellene i et friskt øre forvandler lyd
bølgene til nerveimpulser, er ennå
en gåte, men det er iallfall klart at
de, som alle andre sanseinntrykk,
blir oversatt til en bestemt «kode»,
som et hvert spedbarn møysomme
lig og langsomt må lære seg å «de
chifferere» - eller fortolke - riktig.
Professoren forklarer det også slik:
«Hvis vi kunne bytte øynene på to
mennesker, måtte begge først om
stille seg fullstendig, før de kunne
«fortolke» synsinntrykkene riktig
med de nye øynene. Når en elek-



PROGRAM

Arrangør: De Døves Menighet i Oslo.

lørdag 30. og søndag 31. mars

Døves Kirkedag i Oslo

til å høre og forstå det som høres,
har nok fått ny næring,mendet er
ingen grunn til overdreven optimis
me. Det er uendelig mange årsaker
til døvhet, og enhver form for hør
selskade vil trenge individuell forsk
ning, eksperimentering og be
handling. - Vi døve kan jo i påvente
av miraklene beskjeftige oss med
andre og mer nærliggende spørsmål.
Det skulle f. eks. være interessant
å få vite om det første døve mennes
ket som ved vitenskapens hjelp er
blitt hørende - føler seg mere lykke
lig enn før inngrepet ble foretatt.
Det finnes jo mennesker som mis
unner oss vår døvhet - i den støyens
verden vi i dag lever i. Det er jo
ikke helt umulig at det kan være
grunn til å misunne oss!

Søndag 31. mars:

Kl. 11.00: Festgudstjeneste i Markus kirke, Schwensengt. 15. Tegnkoret.
Offer. Nattverd. Kirkekaffe i Markus Menighetshus.

Kl. 15.30: Festmiddag på eiro, President Harbitzgt. 4, for representan
ter og innbudte. Avslutting.

Lørdag 30. mars:

Kl. 10.00: Åpning av kirkedagen i Døves Forening, Sven Brunsgt. 7.
Andakt. Referat fra forrige kirkedag (i Bergen 1967). Presen
tasjon av representanter og gjester.

Kl. 11.00: «Hvor står vi?» Oversikt over resolusjoner, beslutninger og
saker som er behandlet på tidligere kirkemøter. Foredrag og
samtale. Adgang for representanter og innbudte gjester.

Kl. 12.30: Kort kaffepause.

Kl. 13.00: Familierådgiing. Foredrag av pastor Albert Assev. Samtale.
Åpent for alle.

Kl. 17.00: I Døves Forening: «De døves kirkeliv i USA. Hva kan vi lære
av det 7» Foredrag av døveprest Asger Andersen, Danmark.
Samtale. Åpent for alle.

Kl. 19.30: Festmøte i Døves Forening. «Døvemenigheten og fjernsynet».
Innledere: Programsekretær Sverre Tinnå og verksmester John
Vigrestad. Samtale. Bevertning og utlodning.

Til ovenstående bemerker «Deut
sche Gehorlosen-Zeitung»: Av denne
vitenskapelige utredning, som for
toner seg nokså innviklet for oss lek
folk, går det ihvertfall fram at det
eksperimenteres også med tanke på
å hjelpe de døve - at det ikke bare er
hjertetransplantasjoner som har prio
ritet. Men til tross for de sensasjo
nelle resultater professor Djourno
synes å ha oppnådd, er det nok langt
fram å gå. Håpet om at det skal skje
et mirakel som kan gi alle døve evnen

løste i mellomgolvet kunne puste
igjen. Dyreforsøk har vist at dette
er mulig. Hvis forsøkene også lykkes
hos mennesker, vil en endelig kunne
avskaffe den «tortur» som et opp
hold i jernlunge er.

*

---._------_._-----~..._---_.._--------

----._----_..._-...._---_..._-_._--_..•_---._---

trisk mekanisme skal settes i stand
til å utføre samme funksjon som
et normalt øre, må pasienten til en
viss grad lære å høre på en helt ny
måte.

Djournos første pasient gjorde
hurtige framskritt. Daglig øvde han
seg i flere timer. Han talte inn i en
mikrofon og innprentet seg hvordan
tonene som han hørte stemte overens
med ordene han talte. Han begynte
med korte ord og setninger, som:
«Ja, far. - Nei takk! - Hvordan har
du det 7» Han gjentok det han forsto,
og slik utvidet han stadig sitt opp
fattete ordforråd. Legene oppdaget
til sin forbauselse at han reagerte
på et helt ualminnelig stort lyd
område. Mens det normale mennes
kelige øret bare kan oppfatte lyd
bølger på inntil 16.000 svingninger i
sekundet, hører denne mannen lyd
bølger på 40.000 svingninger i se
kundet like tydelig som toner på
2.000 svingninger. Han er det første
mennesket som kan høre ultralyd!

Senere operasjoner på like døve
pasienter førte til enda hurtigere
resultater. I disse tilfellene var det
bare mellomørets funksjon som var
ødelagt, mens det indre ørets orga
ner, som oversetter det hørte til
hjernens «kode», bare var mindre
skadd. Disse pasientene kunne, kort
etter at induksjonsspolen var satt
inn, høre tale og musikk nesten nøy
aktig på samme måten som før de
hadde mistet hørselen. For tiden ar
beider en nå i Paris med å fullkom
mengjøre de kirurgiske detaljene
ved den nye operasjonsmetoden, slik
at liknende inngrep kan foretas i
andre sykehus og klinikker.

Professor Djourno er overbevist
om at hans induksjonsmetode vil
åpne muligheter også på andre felter,
kanskje f. eks. ved behandling av
kjertel-forstyrrelser. Hvis en forbin
der en spole med f. eks. den nerven
som regulerer skjoldbruskkjertelen
eller binyrene, kan en aktivisere
kjertlene ved direkte-pirring og der
med bevirke større hormon-produk
sjon. Dyreforsøk har allerede vist at
kjertler reagerer på en ganske typisk
måte ved slike inngrep.

En kunne også behandle visse
muskelsykdommer ved ad elektrisk
vei å irritere den nerven som utløser
muskelreaksjonen.Professor Djourno
tenker da i første rekke på bekjem
pelsen av barnelammelse (poliomye
litt). Hvis en spole ble forbundet med
mellomgolv-nerven, og det ble sendt
en elektrisk impuls ca. 15 ganger i
minuttet, ville pasienten gjennom
den bevegelsen som impulsen ut-
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NYTT FRA FORENINGENE

Trygve Krogstad ny formann

Godt frammøte på årsmøtet i Ålesund

..

--
Abonner på

TEGN og TALE

Kontortid i Oslo
Sosialsekretær Harry Landen har fast kon

tortid i Oslo Døveforening, Sven Brunsgt. 7:
Hver tirsdag og torsdag fra kl. 12.00 til

kl. 15.00.
Hver fredag fra kl. 19.00 til kl. 21.00.

Telefon: 205408.

Hamar og Omegn Døveforening holder
fest på lærerskolen i Hamar 27. april. Nær
mere opplysninger om festen kommer i nes-
te nummer av «Tegn og Tale». Sekr.

Styret.

Det vil muligens bli holdt et ekstra-møte
maifjuni. - Rett til forandring i program

met forbeholdes.

Program for Hamar

Program for Oslo

Lø 23. mars: Døves Kvinneforenings fest.
Lø 20. april: Døves Sportsklubbs fest vI

hånd ballgru ppen.
Lø 4. mai: Døves Ungdomsklubbs fest.
Fr 17. mai: Døves Kvinneforenings arrange

ment.
Sø 26. mai: Utflukt i samarbeid mellom

Døves Ungdomsklubb, Døves Menighet
og Døveforeningen.

Lø 1. juni: Døves Sportsklubbs fest vI fot
ballgruppen.

Sø 9. juni: Feriehjemmet, pensjonistdag.
Lø 15. juni: Døves 'Skytterlag.

Sept. 14, lørdag: 40 års jubileumsfest på
Støtvig Hotell, Larkollen. Klokkeslett
kunngjøres senere.

Oktober 19, lørdag: Siste styre- og med
lemsmøte på «Fjellstua» denne sesongen.
med etterfølgende hyggesamvær. Klokke
slett kunngjøres senere.

Oktbr. 27, søndag: Kirkemøte i Sarpsborg,
Klokkeslett senere.

November: Årsmøte på Hotell St. Olav,
Sarpsborg. Dato og klokkeslett kunngjø
res senere.

Des. 28, lørdag: Ju letrefest på Hotell St.
Olav, Sarpsborg. Klokkeslett kunngjøres
senere. Arrangør: Menighetsrådet.

Lo-ness.

Program for Østfold

det behandlet forskjellige innkomne saker,
og så gikk en over til valg.

Styret for 1968 ble følgende: Formann
Trygve Krogstad (ny). Nestformann Lorents
Ness (gj.v.). Kasserer Magne Lid (ny).
Sekretær Lorents Ness (gj.v.). Styremedlem
mer Margaret Farstad (ny) og Einar
Djupvik (gj.v.). Varamenn: Ole Solsletten
og Torbjørg Larsen (begge nye).

Revisor: Ole Solsletten (gj.v.).
Referent til Tegn og Tale: Lorents Ness

(gj.v.).
Opplysningskomite: Magne Lid, formann

(ny). Medarbeidere Einar Djupvik og Lorents
Ness (begge gj.v.).

Lotterikomite: Magne Lid, formann
(gj.v.l, som selv skal plukke ut to med
arbeidere.

Valget på representanter til landsmøtet,
ku Iturdagene og menighetsrådet ble ved
tatt utsatt til det ekstraordinære årsmøtet,
på grunn av liten tid.

Feriehjemsstyre: Gerhard Goksøyr, hyt
tesjef. Medarbeidere Kjell Fiskergård og
Kjell Olsen (alle nye).

Festkomite: Ingrid Iversen, Inger-Anne
Krogstad, Steinar Moldvær og Einar Djupvik
(alle nye).

Til slutt takket Krogstad den avgåtte
formannen, Magne Lid. for innsatsen som
formann gjennom flere år. Han takket vi
dere for den tillit som var vist ham ved å
velge ham til ny formann, og han håpet at
det skulle gå godt med arbeidet.

Årsmøtet ble hevet kl. 22.35.

Mars 17, søndag: Kirkemøte på Moss. Guds
tjeneste kl. 11.00 i Moss kirke. Det blir
gitt beskjed i kirken om hvor en skal
samles til kirkekaffe. Arrangør: Menig
hetsrådet.

April 27, lørdag: Styre- og medlemsmøte
på «Fjellstua». Klokkeslett vil medlem
mene bli underrettet om senere.

Mai 26, søndag: Busstur til Andebu.
Juni 2, første pinsedag: Muligens Vestfold

besøk på «Fjellstua».
Juni 22, lørdag: Midtsommerfest på «Fjell

stua». Klokkeslett fastsettes senere.
Juli: Ferie. Styremøte bare hvis det blir

nødvendig.
Aug. 17, lørdag: Styre- og medlemsmøte

på «Fjellstua». Medlemmene vil senere
få beskjed om klokkeslett.

Trygve Krogstad.

Møre og Romsdal Døveforening holdt sitt
årsmøte 10. februar i Ålesund, med godt
frammøte av medlemmene.

Formannen. Magne Lid. ønsket velkom
men. refererte dagsordenen. og erklærte
møtet for åpnet.

Beretningen ble fort gjennomgått og god
kjent.

Regnskapet for foreningen viste seg å
ikke være helt riktig. så det ble besluttet
å ta det opp til ny behandling på ekstra
ordinært årsmøte 14 dager senere.

Etter en kaffepause, og før valget. ble
Trygve Krogstad valgt til dirigent, uten
motkandidat. Hyttesjefen. Erling Fylling,
fikk ordet, tolket av dirigenten. (Fylling er
nemlig tunghørt, og han har ennå for lite
trening i å bruke tegnspråket.) Først og
fremst ville han som hyttesjef få takke alle
som hadde deltatt i dugnadsarbeidet på
feriehjemmet «Steinhammer» .siste året.
Han syntes at det hadde vært hyggelig å se
den iver og glød alle hadde gått inn for
arbeidet med for å få en førsteklasses ver
anda på feriehjemmet. som vi kunne være
stolt av. Feriehjemmet sku Ile også vært malt
siste sommer, men dette var det ikke blitt
noe av. Den dårlige sommeren hadde ført
til at det tok lang tid å bli ferdig med veran
daen. - Fylling ville til slutt be om å bli
fritatt for vervet som hyttesjef i året som
kom, og han foreslo isteden å velge Gerhard
Goksøyr, som bor på feriehjemmet i som
merhalvåret, og som er en meget nyttig
kar når det gjelder arbeid på feriehjemmet.
Fylling mente dessuten at det var best å
sette opp et arbeidsprogram for feriehjem
met for kommende sesong. slik at alle ville
være klar over hva som skulle gjøres.

Formannen takket Erling Fylling for hans
gode innsats som hyttesjef. Deretter ble
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Program for Drammen

Søndag 17. mars: Filmaften. «Melke-
baren».

Onsdag 20. mars: Ungdomsklubben.
Torsdag 21. mars: Bridgeklubben.
Søndag 24. mars: Bridgeturnering Oslo

Drammen! «Melkebaren».
Torsdag 28. mars: Bridgeklubben.
Søndag 31. mars: Havstadkveld. (Skirenn

om formiddagen, arr. Ungdomsklubben.
Torsdag 4. april: Bridgeklubben.
Søndag 7. april: Hyggeaften.
Torsdag 18. april: Bridgeklubben.
Søndag 21. april: Program v{ Opplysnings-

komiteen.
Onsdag 24. april: Ungdomsklubben.
Torsdag 25. april: Bridgeklubben.
Søndag 28. apri!: Program v{ Opplysnings

komiteen.

Møtested, hvis intet annet er nevnt, er
kafe «Globus».

Program for Vestfold

Lørdag 23. mars: Med lemsmøte i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Søndag 2. juni (1. pinsedag): Busstur til
feriehjemmet «Fjellstua» i Østfold.

Søndag 23. juni: St. Hans-fest på feriehjem
met «Skogstua».

Lørdag 28. september: Høstfest på ferie
hjemmet «Skogstua».

Lørdag 26. oktober: Medlemsmøte i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Fredag 27. desember: Juletrefest i Sandar
herredshus, kl. 16.00.

Antakelig blir det døvegudstjeneste i Lar
vik en søndag i april måned, og i
Tønsberg en søndag i november
måned.

» blir det besøk av danske døve i
Vestfold i tiden fredag 10. mai 
søndag 12. mai.

» blir det Danmarks-tur for 4. gang
i tiden fredag 30. august - søndag
1. september.

Rett til forandring i programmet forbe
holdes.

Styret.

Program for
Skien-Telemark

Lørdag 30. mars kl. 18.00: Årsmøte i Indre
misjonsheimen, Skien.

Onsdag 24. april kl. 18.30 i Kafe Williams,

Porsgrunn.
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Onsdag 22. mai kl. 18.30 i Indremisjons
heimen, Skien: Hyggemøte i anledning
Norske Døves Landsforbunds 50 års
jubileum.

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Sol høy.

Program for Bergen

14{3 to: Filmaften v{ Opplysningskomiteen.
(Vi prøver å få tak i danske døvefilmer.)
(Festkomiteen har møte på kontoret
kl. 19.30.)

16. og 17. mars har Ungdomsklubben ut
flukt til Voss.

18{3 ma: Motorkurset kl. 18.30 hos Rogstad.
Kl. 20.00 Ungdomsklubben.

19/3 ti: Dameklubben.
21{3 to: Program vi Opplysningskomiteen.
23. og 24. mars har vi stevne på Ungdoms-

heimen, Kvamskogen. Reisetilskudd og
billig opphold. Meld deg snarest til Birgit
Torsteinsrud, Sigmund Ness eller Asle
Karlsen. Buss går fra Døves Hus lørdag
middag.

25{3 ma: Motorkurset hos Rogstad kl. 18.30.
Kl. 20.00 Ungdomsklubben.

26/3 ti: Misjonsforeningen hos fru Hammer.
(Lokalet er bortleid.)

28{3 to: Kåseri om «Fjellvett» v{ Opplys
ningskomiteen.

30{3Iø: Idrettsklubben har fest i foreningen.
1{4 ma: Motorkurset hos Rogstad kl. 18.30.

Kl. 20.00 Ungdomsklubben.
2{4 ti: Dameklubben.
3{4 on: Døveforeningen har styremøte kl.

19.30 på kontoret.
4{4 to: Menighetsaften i foreningen.
8{4 ma: Ikke åpent.
9{4 ti: Åpent.
Både feriehjemmet og hytta er åpne i pås

ken for besøk og opphold.
16{4 ti: Åpent.
17{4 on: Opplysningskomiteen har møte kl.

19.30 på kontoret.
18{4 to: TV-debatt med John Vigrestad fra

Oslo som innleder (han er formann i
Norske Døves Landsforbunds TV-utvalg.)
Obs! Møtet begynner kl. 19.00, fordi
Vigrestad skal hjem igjen med siste fly
samme kveld.

22{4 ma: Ungdomsklubben.
23{4 ti: Dameklubben.

*
En dag i april måned blir det antakelig

omvisning på Sjømannsskolen.

Program for Trondheim

Fre 15/3 Servering.
Søn 17{3 Lars Havstad-aften med film.
Ons 20{3 Døves Ungdomsgruppe. Diskusjon

om ku Iturprogram ved landsmøtet 1968.
Leder: Geir Jensen.

Fre 22{3 Dameforeningen. Besøk fra N.D.L.
av Toralf Ringsø.

Lør 23{3 Døves Ungdomsgruppe. Disku
sjonsaften med hyggefest etterpå. Leder:
Torfinn Trondsen. Foredragsholder: Tor
alf Ringsø.

Søn 24/3 Filmaften.
Ons 27{3 Foreningen er åpen for alle med

lemmer.
Fre 29{3 Døveforeningen har ekstraordi-

nært årsmøte.
Søn 31{3 Filmaften.
Man 1{4 Orgelaften i døvekirken kl. 19.00.
Ons 3{4 Døves Ungdomsgruppe. Disku-

sjonsaften. Foredragsholder: Solfrid Gjer
stad.

Fre 5{4 Dameforeningen.
Søn 7{4 Siste åpningsdag før påske.
Ons 17{4 Første åpningsdag etter påske.

Døves Ungdomsgruppe. Fritt program.
Leder: Ingolf Rønning. Det serveres bul
jong med kjøttboller. Entre kr. 4.-.

*
Til medlemmene i De Døves Forening:
Det er gjort en del forandringer i det tid

ligere oppsatte program, etter vedtak på
årsmøtet 16. februar, så det tid Iigere ut
sendte programmet må dere kaste. Ung
domsgruppa bruker nå lokalet annenhver
onsdag til sin virksomhet.

Tirsdagene er det kurs i folkedans (leikar
ring) fra kl. 20.00 ti I 22.00.

Torsdagene er det kurs i tegnspråk.
Sosialsekretæren har kontortid hver ons

dag fra kl. 19.00 til 21.00.
Nestformannen.

BEKJENSTSKAP ØNSKES

Sjarmerende tunghørt dansk mann
søker bekjentskap med norsk jente i
alderen 25-32 år.

Svar, med foto, sendes til Bill.
mrk. «Danske», Tegn og Tale, Elve
bakken 27, Bergen-Minde.

INGER-JOHANNE
JOHANNESSEN

Fru Inger-Johanne Johannessen,
Hauketo pr. Oslo, døde 21. februar,
i en alder av bare 32 år. Hun var
gift med en hørende.

Vi lyser fred over hennes minne.
K.J.



Budsjett på kr. 60.000.
vedtatt på årsmøtet i Bergen

Thorbjørn Sander.

Bergen Døveforening holdt sitt 87. års

møte 22. februar. Formannen, Thorbjørn

Sander, ønsket velkommen, og spesielt for

mannen og sekretæren i Norske Døves

Landsforbund. Han holdt så en minnetale

over to medlemmer som er avgått ved

døden siden siste årsmøte, Torki Id Vindenes

og Åslaug Breiteig. Deres minne ble æret

med ett minutts stillhet.

Som referenter ble valgt Konrad Rende

dal og Ragnvald Hammer.

Arsmeldingen:
Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for

punkt, med få bemerkninger.

Ad hørsel undersøkelsen : Denne er fore

løpig ikke gjennomført p.g.a. at finansierin

gen ennå ikke er ordnet. Albert Breiteig

opplyste at Haukeland sykehus arbeider med

spørsmålet.

Ad Norske Døves Landsforbund: Det er

kommet nytt brev fra forbundet om å søke

om midler til trivselstiltak. Foreningen har

etter dette søkt om kr. 27.500.-.

Ad Opplysningskomiteen: Hans ErikTofte

beklaget at det kjøres for mange filmer på

en og samme kveld, dessuten har filmene

ikke vært godt nok egnet. Formannen nevnte

muIigheten av at pengene forbu ndet har

fått kan åpne veien for bedre filmer for døve.

Hittil har det vært vanskelig å skaffe gode

opplysningsfilmer med tekst.

Ad feriehjemmet: Terje Karlsen ba om at

det måtte bli gjort noe for å bedre belys

ningen på kaien. Han kunne tenke seg at

kaien fikk røde innkjøringslys, eller at båten

ble forsynt med lyskaster. Rendedal lovet å

ta spørsmålet opp i feriehjemsstyret.

Hele beretningen ble deretter godkjent.

Regnskapene:
Regnskapet for Bergen Døveforening ble

godkjent. Sekretær Breiteig spurte om det

ikke var best å stryke «fordringer kr.

1.748,38». Sander foreslo at dette ordnes

neste år, og at styret ser saken an. Regn-

skapet for Døves Hus ble godkjent. Sekretær

Breiteig antydet at Byggefondets midler

burde plasseres i Døves Hus, så det kunne

oppnås høyere rente. Dette kan overveies.

Torkel Eikjeland likte ikke tanken på å

låse midlene fast. Regnskapet for ferie

hjemmet ble godkjent. Regnskapet for kaffe

salget ble godkjent. Regnskapet for Med

lemmenes Interessefond ble godkjent. Regn

skapet for Byggefondet ble godkjent.

Sekretær Breiteig kom nå fram som for

bundets representant. Han ville uttale sin

ros for de fine regnskapene. «Vil du vite

hvordan en forening arbeider, kan du først

og fremst se på regnskapet. En forening

som arbeider godt, skal ha hauger med ut

gifter. Her har dere klart å skaffe mange ut

gifter og likeså penger til å betale utgiftene

med. Årsberetningen fra styret er god, fin,

og kan trygt sendes ut ti I hvem som helst.

Den forteller at dere arbeider her. I det

arbeidsåret som begynner nå, blir dere også

nødt ti I å arbeide. Dere får mange penger

som må brukes opp». Breiteig sa også at

han trodde Bergen Døveforening liker å

arbeide. «Landsforbundet får nå for første

gang betydelige midler fra Staten. Disse

pengene skal brukes opp. Døveforeningen

må være snill og hjelpe med dette». Han

sa også at det ikke var rart at innvendingene

mot årsmelding og regnskaper var få. Han

brakte en takk til styret for et godt ar

beidsår.

Sander besvarte talen med å si at han

hadde hatt et godt styre å samarbeide med,

og en god forretningsfører.

Den tradisjonelle kaffepausen fulgte så.

Budsjettet for 1968:

Hans Erik Tofte mente at vaktmesteren

fikk for lav lønn. Formannen ga en begrun

nelse for dette. Når regnskapet er avsluttet,

blir vaktmesteren husket med en påskjøn

nelse. Sigmund Ness pekte på problemet

med å skaffe brukbare filmer. Harald Nesse

gjorde oppmerksom på at han sterkt savnet

tolketjeneste i forbindelse med fagfore

ningsmøter. Styret skal ta seg av dette,

lovte formannen. I omtalen av posten ved

likehold/nyanskaffelser, takket formannen

Døves Dameklubb for de vakre nye gardi

nene i lokalet. Helge Kjølleberg hevdet at

formannen bør få kr. 500.- for sine store

reiseutgifter. Sander så helst dette spørs

målet behandlet ved årets slutt. Et forslag

fra Ohna om representasjonsgodtgjørelse

til formannen, stort kr. 500.-, ble så ved

tatt. Dette skal tas med på framtidige bud

sjetter. Etter dette ble budsjettet vedtatt

som det forelå. Det balanserte med kr.

60.000.-.

Innkomne saker
a) Kontingenten ble etter litt diskusjon

fastsatt til det samme som før.

b) Sosialsekretæren: Det ble vedtatt å

utvide sosialsekretærsti Ilingen ti I halvdags

stilling under forutsetning av at foreningens

andel i lønnsutgiftene ikke ville overstige

kr. 7.500.-, og at resten blir dekket ved

statsti Iskuddet via Norske Døves Lands

forbund.

c) Opphør av innsamlingslister i forenin

gen i forbindelse med brylluper: Årsmøtet

vedtok at foreningen skal gi medlemmer

som gifter seg en gave.

d) Byggefondinnkrever: Årsmøtet vedtok

at det bare skal være en innkrever og en

varamann.

e) Medlemskap i boligbyggelag: Årsmøtet

vedtok at foreningen skal melde seg inn i

boligbyggelag, for å kunne hjelpe medlem

mer til leiligheter.

Valg
Styre: De uttredende medlemmer:

Sander, Kjølleberg, Dagny Nesse og Ren

dedal, ble gjenvalgt. Sander ble gjenvalgt

til formann. Varamenn: Guttorm Karlsen,

Arnold Val land og Liv Ohna.

Revisorer for Bergen Døveforening,

Døves Hus,lnteressefondet og Byggefondet:

Harry Tofte og Sverre Koppen. Varamenn:

Sverre Samuelsen og Harry Ellingsen.

Revisorer for feriehjemmet, serveringen,

klubbene osv.: Einar Koppen og Andor

Arnesen. Varamenn: Terje Karlsen og

Sverre Samuelsen.

Kontingentinnkrever : Petter Rønnestad.

Varamann: Terje Karlsen.

Husstyremed lem: Rendedal. Varamann

Rolf Mjaaseth.

Feriehjemsstyre: Olaf Olsen, Walther

Reite, Astrid Teines, Liv Ohna. Varamann:

Torkel Eikjeland.

Opplysningskomite: Torkel Eikjeland,

Thomas Stavenes, Harald Nesse, Sigmund

Ness, Johan Moldekiev, Margareth Karlsen,

Gunvor Ruud.

Festkomite: Anna Strandheim, Terje

Karlsen, Toralf Ringsø, Marta Ringsø, Ellen

Rossnes, Sverre Johansen, Gunvor Ruud.

Programkomite for fester: Arnold Val

land, Andor Arnesen, Britt Olsen.

Representanter ti I landsmøtet: Sander,

Kjølleberg, Dagny Nesse. Varamenn: Jo

hannes Samuelsen jr., Erling Buanes og Asle

Karlsen.
Komite for nytt Døves Hus: Rendedal,

Moldekiev, Sander, Ohna, Ringsø. Styret

skal oppnevne en hørende i tillegg til disse.

. Byggefondinnkrever: Jon Olafsson. Vara

mann: Asle Karlsen.

Valgkomite: Jon Olafsson, formann, Marta

Ringsø og Annlaug Koppen. Varamenn:

Sverre Koppen og Olaf Olsen.

Formannen takket for godt frammøte og

for tilliten ved at han var blitt gjenvalgt.

Referentene.
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KONTINGENTEN

21,Sonsgt.
mars.

50 AR
Arne Hansen jr.,

Oslo 6, fyller 50 år 31.

60 AR
Fru Marit Strømme, Colletsgt. 84,

Oslo 4, fyller 60 år 23. mars.
Fru Strømme har i mange år vært

en av de mest aktive i døvearbeidet
her i landet. Hun har bl. a. vært
formann i Oslo Døveforening og har
sittet i Norske Døves Landsfor
bunds landsstyre. Hun innehar for
bundets hedersmedalje.

50 AR
Magnhild Hansen, Birch Reichen

valdsgate 26, Oslo 4, fyller 50 år
l. april.

60 AR
Øivind Kristensen, snekkerlæreren

ved yrkesskolen for døve i Bergen,
fyller 60 år 25. mars. Han er fra
Finnmark. Helt siden skolen ble
opprettet i 1942, har han vært lærer
for snekkerguttene.

Bladpengene for Tegn og Tale er kr.
15.- pr. år - og skal betales forskudds
vis!!!

Har du ikke betalt for 1968, så gjør
det nå. Hvorfor ikke i dag?

Tegn og Tale's postgironr. er 13691.
Og adressen er:
Møllendalsveien 17, Bergen.

Lo-ness.

FØDT
Astrid Cf. Grindalen) og Kjell

Honnemyr, Vennesla pr. Kristian
sand S., fikk en sønn 22. februar.

BRYLLUP
feires 30. mars av Eva Marie

Hansen, Bergen, og Åge E. Laurit
zen, Halden, begge f. t. Oslo.

Adr. for dagen: Ruths Kafeteria,
Folkets Hus, Bergen.

FILMAFTEN
Møre og Romsdal Døveforenings opp

lysningskomite hadde filmaften 9/3 på

«Havly». Etter at foreningsformannen,
Trygve Krogstad, hadde ønsket velkom
men, orienterte opplysningskomiteens for

mann, Magne Lid, om filmene, som så ble
kjørt.

Første film var fra Egypt og viste Nilens

betydning for landet, elva som gjennom år
hundrer har gitt liv til en stripe land mel

lom mil av ørken. I filmen så vi hva som er
skapt langs denne livsnerven, fra Ramses lI's
tempel og byen Luxor, fram til dagens

Egypt med hovedstaden Cairo, hvor gam
melt og nytt står side om side. Videre
Alexandria, Alexander den store's hoved

stad, hvor gamle statuer står i sterk kon
trast til det glitrende turistiiv som i dag

utfolder seg i byen. En meget god film.
De to andre filmene var av mer under

holdende art, nemlig Donald Duck i «Mo

derne oppfinnelser» og «Pluto er lur».
Foreningsformannen fortalte etterpå en

del nytt fra styrets arbeid, og det ble litt

diskusjon både om saker vedrørende fore

ningen og feriehjemmet.
Til slutt var det utlodning av 3 fine gevins

ter, og 3 av medlemmene kunne dra for

nøyd hjem med hver sin gevinst etter kvel
dens program.

65 AR
Edvard Bekkelund, Grønnegate

144, Hamar, fylte 65 år 9. mars.

65 AR
RektorToralf Eng ved yrkesskolen

for døve i Bergen, fyller 65 år 2.
april. Han var lærer ved døveskolen
i Holmestrand til han i 1942 ble til
satt som styrer ved yrkesskolen.

Program for Møre/Romsdal
24/3 kl. 16.00 på «Havly» : Foredrag av

Toralf Ringsø fra Bergen.

6/4 kl. 17.00 på «Havly»: Hygge-aften med

besøk av døveprest Hammer.
7/4 kl. 11.00: Døvegudstjeneste ved pastor

Hammer. Middag på Nørve's Kafe i

Langevåg.
27/4 kl. 17.00: Siste møte på «Havly» før

ferien. Foredrag?

4/5 kl. 17.00: Første møte på feriehjemmet
denne sesongen. Drøfting av arbeidet som

skal utføres.
18/5: Dugnad på feriehjemmet, og hygge

kveld med film.
8. og 9. juni: Døvestevne i Molde. (Program

senere.)
22/6: St. Hans-fest på feriehjemmet med

skuespill m.m.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Lørdag 24/2 holdt Møre og Romsdal Døve

forening ekstraordinært årsmøte på «Hav
ly» i Ålesund. Formannen, Trygve Krogstad,

ønsket velkommen og ledet møtet.
Foreningens regnskap ble heller ikke

denne gang godkjent, og kassereren var

dessverre fraværende.

Det ble vedtatt at den nye kassereren
skal føre regnskap både for foreningen og
feriehjemmet. Alle utbetalinger som ikke
straks kan anvises av formannen, skal ved

slutten av hvert kvartal forelegges til an
visning. Kassereren skal så legge fram av

sluttet regnskap pr. 31/12, som skal gjen

nomgås av autorisert revisor, stemples og
underskrives av denne når det er i orden.

Trygve Krogstad ble valgt som forenin
gens representant til landsmøtet i Trond

heim.
Som representant til Unge Døves Kultur

dager i Bergen, ble valgt Lorents Ness. To

andre medlemmer uttas senere.
Det ble litt diskusjon om menighetsrådet,

som skal bestå av 7 medlemmer, om valget
av rådet og om representant til kirkemøtet
i Oslo. Deltakerne var enig om at forenin

gen ikke har noe med dette å gjøre og at
menighetsrådet må ordne det selv. Dette

ble vedtatt uten at det kom noen protester.
Det ble også diskutert om foreningen

skulle ha en fotosamier, som skal samle bil
der fra foreningsvirksomheten. Resultatet

ble at Skjalg Iversen ble valgt som fotosam
Ier. Han har fotografering som hobby, og

han skal nå samle bilder til foreningens eget

album.
Formannen, Trygve Krogstad, ledet mø

tet glimrende, og han takket til slutt for

frammøtet. Møtet ble hevet kl. 22.45.
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Hva slags
service byr
fjernsynet
oss?

Stortinget har nylig hatt en inter
pellasjonsdebatt om mulighetene av
å yte de døve og tunghørte bedre
service i forbindelse med fjernsyns
programmene. En rekke stortings
representanter hadde ordet, og samt
lige uttalte seg med forbløffende stor
sakkunnskap, tatt i betraktning av
hvor få normalthørende det vanlig
vis synes å være som gir inntrykk
av å forstå litt av de hørselskaddes
problemer.

Det er imidlertid grunn til å frykte
at det hersker forvirring med hensyn
til fjernsynets planlagte kurs i munn
avlesing. Såvel statsråd Bondevik
som flere av Stortingets representan
ter (og likeså NRK's ledelse) synes
å være av den mening at et kurs av
dette slaget vil gjøre det mulig for
et stort antall hørselskadde å kunne
følge med i vanlige fjernsynspro
grammer. I så fall tar de grundig
feil. Skal dette kurset kunne bli en
effektiv hjelp til forståelse av fjern
synsprogrammer i sin alminnelighet,
forutsetter det at fjernsynet legger
opp sine programmer stikk i strid
med målsettingen og hele folkets
krav om større vekt på visuelle
effekter.

Munnaviesing er kunsten å lese
på leppene. Skal en kunne avlese,
må en ha den som taler i nærbilde,
i en face eller i halvprofil. Skal fjern
synet legge forholdene slik til rette
at de hørselskadde kan få utnytte
sin avlesingsferdighet, vil det for de
normalthørende ikke bli annet enn
bilde-radio. For ikke å nevne at en
lang rekke mennesker måtte ute
lukkes fra opptreden i fjernsynet på
grunn av at de vanskelig lar seg
avlese.

Når statsråd Bondevik igjen refe
rerer til «gode erfaringer» fra et av
lesingskurs i dansk fjernsyn, er det
fristende å spørre hva slags gode
erfaringer danskene har høstet. For-

mannen i Danske Døves Landsfor
bund har gitt en offisiell uttalelse
som går ut på at kurset nærmest
var helt verdiløst. Det er imidlertid
grunn til å anta at det planlagte
kurs i norsk fjernsyn vil få stor verdi
for de hørselskadde som ikke allerede
har lært munnaviesing, men da på
den måten at det vil hjelpe dem til
bedre kontakt med deres medmen
nesker i dagliglivet, og intet mere.
Kurset har således ingen sammen
heng med representanten Selands
intensjoner om å bevege RK til å
yte de anslagsvis mellom 120.000 og
160.000 hørselhemmete en service
som gjør at de kan få bedre mulig
heter til å følge med i fjernsynspro
grammene. Det skulle være klart.

«Elles blir det og i sportssendingar
svært ofte nytta tabellar og vist ti
der som då alle kan lese av på skjer
men», sa statsråden som et-eksempel
på den velvilje NRK legger for da
gen. - En må spørre: Er dette av
hensyn til de hørselskadde ? Sikkert
ikke! For de normalthørende vil en
resultatliste på skjermen gi en be
tydelig bedre oversikt enn en opp
lesing av resultatene. Likevel opp
lever vi til stadighet at resultatlister
blir lest opp. Et typisk eksempel var
vel sendingen fra skøyte-VM. Etter
lørdagens løp kom resultatene fra
500 og 5000 m på skjermen, mens
det viktigste, stillingen sammenlagt
etter to løp, ble lest opp. Selv stakk
jeg av fra middagsbordet og satt
klar med blokk og blyant for å no
tere. Jeg måtte vende tilbake til kald
middagsmat med uforrettet sak ...
J eg syntes jeg hørte en skadefro
latter fra Marienlyst. Var det ikke
Jante-loven TV-vertinnen leste opp
da jeg slo av apparatet. .. muligens
forsnakket hun seg ... jeg syntes hun
sa: «Du må ikke tro at du er som
oss . .. ».

Døv TV-titter.

Døves Kirkedag
i Oslo
lørdag 30. og søndag 31. mars

Programsekretær Sverre Tinnå i
NRK, og formannen i Norske Døves
Landsforbunds TV-utvalg, John Vig
restad, blir med på et programinn
slag med emnet: «Døvemenigheten
og fjernsynet».

*
Som kanskje de fleste vet, var det

Helmer Moe som for 2 år siden tok
initiativet til Døves Kirkedag. Det
startet i Trondheim 1966, fortsatte
i Bergen 1967, og nå blir det altså
i Oslo.

Det blir ca. 45 representanter fra
hele landet som kommer sammen for
å drøfte kirkelige spørsmål. Bl. a.
skal de legge opp kirkemøtearbeidet
for døve. Målet med disse kirkemøte
dager er å finne nye veier å gå, nye
ideer, og å oppbygge hverandre.

Har vi noe i oss som vil fram, må
det få lov å komme fram. Intet her
i livet er så vanskelig at du ikke kan
klare det, hvis du bare vil. Men du
må ha en sterk vilje, du må kunne
ditt fag, og du må ikke være redd
for å arbeide.

La oss gå sammen om å gjøre
disse kirkemøtedagene til et lyst og
givende møte i Guds ånd.

Døves Menighet i Oslo.

Tegnekonkurransen
Vi minner om konkurransen om

den beste tegning til forsiden av Tegn
og Tale's påskenummer.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

Tegningen skal forestille et påske
motiv, slik at vi klart kan se at
«dette er påske».

Tegningen bør være i tusj, enten
bare i sort, eller i sort + en farge.

Størrelse: Det er meningen å bruke
den beste tegningen i et billedfelt som
er 15.1 cm bredt og 20.8 cm høyt.

Tegningen må sendes til «Tegn og
Tale», Elvebakken 27, Bergen-Minde
senest 23. mars.

Vinneren får kr. 25.- i lommepen
ger til påske, pluss den store ære å
få sitt navn på forsiden av påske
nummeret, sammen med tegningen.

Lykke til! Red.
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Døves Sportsklubbs lag som vant stafetten,
Brenden, Nysted og Karlsen.

ham, men han gikk et så sterkt løp
at ingen klarte å true hans tid, som
ble på 54.27. Kampen om annenplass
ble en hard dyst, og det var bare
så vidt Brenden reddet sølvmedal
jen, med ett sekunds forsprang på
Terje Karlsen, som gikk et meget
jevnt løp. Han er uten tvil et meget
lovende emne, og han laget en over
bevisende debut blant de store gutta.
Vi ønsker ham lykke til med fort
settelsen!

5 km damer (uoffisielt)
Det hadde til damelangrennet

dessverre bare meldt seg 3 deltakere,
alle fra Trondheim. Vi savnet del
takere fra 0st- og Vestlandet her.
Det ville selvsagt vært en spesiell
oppmuntring for Trondheims-dame
ne å få konkurranse fra andre lands
deler. Vi vil gi vår uforbeholdne hon
nør til Trondheims-damene, som

Stafetten
Det deltok tre lag, hvorav to fra

Trondheim og ett fra Oslo. Løypa var
på 5 km og ble gått to ganger. På
første etappe stillte Ola Sande for
Trondheim I, Kjell Nysted for Oslo
samt Ingolf Rønning for Trond
heim Il. Ved 5 km ledet Ola Sande,
og han holdt ledelsen til vekslingen,
hvor han kunne sende Bjørn Myran
avsted med en ledelse på 1.06 min.
på Oslos lovende Terje Karlsen.
Dette så ikke lyst ut for Oslo, men
den unge junioren gikk et strålende
løp og ikke bare tok igjenTrondheims
forsprang, men passerte Myran og
kunne sende Reidar Brenden av
sted med en ledelse på 12 sek.! Da
Brenden gikk et enda sterkere løp
og kunne notere seg for dagens beste
etappetid, hadde Arne Karlsen, som
var Trondheims ankermann, ingen
mulighet til å ta inn forspranget og
Reidar Brenden. Det ble således en
klar seier til Døves Sportsklubb, med
tiden 1.54.52, mens Trondheims
første lag brukte 1.58.11 og annet
laget 2.18.03.

15 km langrenn
15 km langrenn hadde fått meget

god deltakelse og ble meget spen
nende. Etter stafetten var det hele
meget uvisst, idet man var klar over
at favoritten Arne Karlsen ville få
hard konkurranse fra Oslo-guttene
Reidar Brenden og lovende Terje
Karlsen. Løypa var på 5 km og ble
gått 3 ganger. Da Arne Karlsen
hadde et tidlig startnummer, var
hans argeste konkurrenter i den hel
dige stilling å ha full kontroll med Slalåmkjørerne Hans Lie og Kjell Larsen.Arne Karlsen vinner 30 km langrenn.

D0VEMESTERSKAPET PÅ SKI I TRONDHEIM

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

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, Drammen.

Arne Karlsen, Trondheim, dobbelt
mester i et vellykket mesterskap

Døves Sportskl., Oslo, vant stafetten

Døvemesterskapet på ski i lang
renn, stafett og slalåm ble arrangert
i Trondheim i dagene 9.-11. februar,
i forbindelse med Trondheim Døves
Idrettslags 60 års jubileum.

Starten for langrennene var lagt
til idrettslagets hytte «Granly», i
Bymarka, og med sin badstue og
gode oppholdsrom var hytta ypper
lig egnet som start- og innkomststed.

Mesterskapet ble åpnet ved at
formannen i Trondheim Døves Id
rettslag, Arild Moslet, ønsket del
takere og ledere velkommen, og han
overlot så ordet til Norges Døve
Idrettsforbunds formann, Fridtjof
M. Tenden, som i en vel anslått tale
ønsket deltakerne lykke til og er
klærte mesterskapet for åpnet. Flag
get gikk til topps, og man tok fatt
på første øvelse, som var 3 x 10 km
stafett, herrer.
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o Arrangementskomiteen for DM på ski 1968:
Staendefra venstre: Ame Karlsen, Jon Pettersen, Asbjørn Bostad (hm'ende),

s~ttende: Ely Myrvang, Tore Evensen og Georg Kirkreit.

"'----------}

Olav Vik,
Dronmng Astridsgt. 3.
Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.
Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.
Aud Berge, Vikedalsgt. L
Finn Johansen,
Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Stangebrua
Alf Melgaard, Nansetgt. 24Larvik:

Bergen:

Trondheim:

Stavanger:
Drammen:

Hamar:

Oslo:

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
'fhorbjørn Sander

Elvebakken 27, Bergen-Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
Møllendalsvn. 17, Bergen

Postgironr. 13691
Abonnement:

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

Beste lag i langrenn, sammenlagt
1. De Døves Idrettslag, T .. 15 p.
2. Døves Sportsklubb, O. 14 p.

30 km langrenn
1. Arne Karlsen, T.heim . 1.54.56
2. Reidar Brenden, Oslo . 2.00.12
3. Bjørn Myran, T.heim . 2.00.34
4. Ola Sande, T.heim 2.03.58
5. Kjell Nysted, Oslo 2.11.09
6. Alfred Vangen, Hamar 2.24.45

7. Ingolf Rønning, T.heim 1.01.16
8. Jan Thomassen, T.heim1.07.32
9. Alfred Vangen, Hamar 1.08.03

Slalåm (2 omganger)
1. H. Lie, Bergen, 61.0/79.1 140.1
2. K. Larsen, Oslo, 66.9/73.6140.5
3. B. Dammen, O., 73.6/79.2152.8
4. G. Gjedrem, St., 69.2/85.6154.8
5. A. Stenberg, O., 69.6/88.2184.8

vase. Hans Lie fikk Adresseavisens
gavepremie som beste slalåmkjører,
og Trondheim kommunes premie for
beste forening tilfalt Trondheim
Døves Idrettslag.

Da alle hadde fått sine vel for
tjente premier, takket Norges Døve
Idrettsforbunds formann, Fridtjof
M. Tenden, De Døves Idrettslag
samt arrangementskomiteen for god
innsats og utmerket arrangement.

Vi viser for øvrig til resultatlisten.
Tortro.

5 km langrenn, damer (uoffisielt)
1. Astrid Movold, Tr.heim 35.05
2. Solfrid Gjerstad, T.heim 38.13
3. Tordis Kofoed, T.heim .. 40.17

3. De Døves Idrettslag, Trondheim,
2. lag
Ingolf Rønning 45.15
Torfinn Trondsen 45.29
Jan Thomassen 47.19

2.18.03

2. De Døves Idrettslag, Trondheim,
1. lag
Bjørn Myran 39.11
Ola Sande 39.29
Arne Karlsen 39.31

1.58.11

Stafett 3 x 10 km, herrer
1. Døves Sportsklubb, Oslo

Reidar Brenden 36.24
Terje Karlsen 37.43
Kjell Nysted 40.45

1.54.52

15 km langrenn, herrer
1. Arne Karlsen, T.heim . 54.27
2. Reidar Brenden, Oslo. 54.52
3. Terje Karlsen, Oslo . . . 54.53
4. Ola Sande, T.heim ... 57.55
5. Bjørn Myran, T.heim . 58.19
6. Kjell Nysted, Oslo ... 1.00.29

Premieutdeling
Trondheim Døves Idrettslag kun

ne by løperne på et overdådig pre
miebord, det var bare å velge eller
vrake av de mange fine gavepremier
som idrettslaget hadde å by på.

Premieutdelingen fant sted på
døvehytta «Granly», og av gave
premiene fikk Arne Karlsen for sin
seier på 30 km Norges Døve-Idretts
forbunds gavepremie, en krystall-

stillte til start! Resultatet ble at
Astrid Movold vant en sikker seier,
men også Solfrid Gjerstad og Tordis
Kofoed laget en fin prestasjon!
Astrid Movold brukte 35.05, med
Solfrid Gjerstad på 2. plass med
38.13 foran Tordis Kofoed på 40.17.

Slalåmrennet
Slalåmrennet ble lagt til Vinter

vannskleivbakken ved Skistua og
ble som ventet en seier for favorit
ten Hans Lie, Bergen. Men seieren
hang i en tråd denne gang, for Kjell
Larsen, Oslo, gjorde en utmerket
innsats og var bare 4/10 etter. Hans
Lie var suveren i første omgang,
mens Larsen vant annen omgang,
dog ikke med så stor margin at han
klarte å ta igjen forspranget. Det
var likevel nære på! Det er tydelig
at Hans Lie satte alt på ett kort i
første omgang, og det holdt altså til
seier denne gang!

Disse to sto i en særklasse, og ti
dene ble henholdsvis 140.1 for Lie
og 140.5 for Larsen.

30 km langrenn
Søndag var det 30 km langrenn

som sto på programmet, mesterska
pets siste øvelse.

Været var ikke det beste, så del
takerne hadde store smøringsproble
mer. Man benyttet samme løype som
15 km, og den ble gått 6 ganger.
Det var til å begynne med meget
spennende, da Reidar Brenden etter
10 km hadde et forsprang på Arne
Karlsen med hele 43 sek., men på
de neste 5 km gikk Karlsen meget
sterkt, var her 83 sek. raskere enn
Brenden, og ledet nå med 40 sek.
forsprang! Senere økte Arne Karlsen
forspranget og vante en overbevi
sende seier, ca. 5 min. foran Brenden!
Bjørn Myran gikk også et meget
godt løp, han var bare 22 sek. etter
Brenden. Ola Sande var raskest i
siste runde og la beslag på 4.-plassen,
noe som tyder på at han hadde
krefter i behoId og muligens hadde
tatt det litt for rolig tidligere i løpet.
Med mere erfaring vil nok Sande
komme sterkere tilbake ved neste
korsvei!
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Styret i jubileumsåret:
Fra venstre: Kasserer Torbjf1rn Pedersen, protokollfører Martin Vines,
formann Arild Moslet, styremedl. Endre Grytnes og nestform. Arne Karlsen.

gave til Sigurd Olsen for hans store
arbeid med pass og vedlikehold av
hytta «Granly». Og så var det dans
til ut i de små timer.

RETTELSE
I vår omtale av Ridderrennet

1968, hadde det dessverre innsneket
seg en grov feil med hensyn til dato
for rennets avvikling. Vi har derfor
her tatt inn fullstendig program, slik
at man kan få mer utførlig forklaring
om vintersportsuken på Beitostølen
1968. Red.

INNBYDELSE TIL

RIDDERRENNET 1968
- og til vintersportsuke på Beitostølen

Døves Idrettslag, Trondheim, 60 år
Asbjørn Kjøsnes tildelt forbundets bragdpokal

En vellykket jubileumsfest verdig avslutting på mesterskapet.

Lørdag 10. februar ble det holdt
en strålende 60 års jubileumsfest på
restaurant Lian, i forbindelse med
Trondheim Døves Idrettslags 60 års
beståen. Laget ble stiftet 16/2 1908
og har i alle disse år vært en fore
gangsklubb innen norsk døveidrett.

Det var samlet en anselig fest
stemt forsamling på Lian Restau
rant, da Tore Evensen, i egenskap
av festkomi teens formann, ønsket
alle velkommen til 60 års jubileums
festen. Han uttrykte sin glede over
at Norges Døve-Idrettsforbunds for
mann, Fridtjof M. Tenden, var kom
met til mesterskapet og jubileums
festen, samt ønsket velkommen re
presentanter fra Oslo, Bergen, Ha
mar og Stavanger, ved henholdsvis
Ola Svare, Hans Lie, Alfred Vangen
og Gunvald Gjedrem. Representan
ten fra Trondheim Skikrets, Erling
Hanstein, og formannen i Trondheim
Døveforening, Halvor Greftegreff,
ble også ønsket velkommen.

Man lot seg så middagen smake,
og den besto av svinestek med til
behør, og is til dessert. Kveldens ut
merkete toastmaster var Jon Pet
tersen.

Av talerne fikk først Døves Id
rettslags formann, Arild Moslet,
ordet. Han uttrykte sin glede over
at laget hadde gjort en så god inn
sats gjennom mange år, og at det
både innen klubben og med Norges
Døve-Idrettsforbund hadde vært et

meget godt samarbeid. Likeså har
samarbeidet med de hørendes id
rettsorganisasjoner vært det aller
beste.

Neste taler var Norges Døve
Idrettsforbunds form., Fridtjof Ten
den, som innledningsvis nevnte at
Trondheim hadde vært et foregangs
lag innen norsk døveidrett. Forbun
det hadde nydt godt av klubbens
mange gode aktive i representasjons
øyemed, og han sa at han i kveld
hadde den glede å hedre en av lagets
beste idrettsmenn med forbundets
bragdpokal, og ba Asbjørn Kjøsnes
komme fram og motta hedersbevis
ningen! At dette var en populær til
deling var det store bifallet som ble
Kjøsnes til del bevis for. Han over
rakte samtidig en gave til Døves
Idrettslag med hjertelig lykkønsking
i anledning 60 års dagen og med
ønsket om fortsatt godt arbeid i
årene framover. Videre ble det over
rakt gaver fra Døves Sportsklubb,
Oslo, fra Døves Idrettsklubb, Ber
gen, Hamar Døve-Idrettslag, Stav
anger Døves Idrettsforening, Trond
heim Skikrets, samt fra 0rnskoldsvik
i Sverige. Videre kom telegram fra
Oslo Døves Skytterlag og fra for
mannen i 0rnskoldsvik Dovas Id
rottslag. Til slutt takket Erling
Hanstein for maten. Tore Evensen
gjorde et godt arbeid som tolk.

Ved kaffen var det premieutde
ling, og det ble også overrakt en

På vegne av Ridderrennets hoved
komite har vi den glede å innby
blinde og svaksynte og andre fysisk
handikapte til å delta i den inter
nasjonale vintersportsuke (Ridder
uken) på Beitostølen i tiden 15.-21.
april 1968.

Vintersport-uken vil omfatte in
struksjon og konkurranser i skilø
ping, hundekjøring og ispigging. Vi
regner med ca. 150 deltakere, hvorav
ca. 60 utenlandske.

Påmelding til den internasjonale
vintersport-uken må skje til Ridder
rennets sekretariat, adresse: Erling
Stordahl, Beitostølen, Valdres, innen
1. mars 1968, med opplysning om
alder, synsevne, helsetilstand og
hvilke konkurranser en ønsker å delta
i - eller om en ønsker å delta bare
på kurs - ski- og hundekjørekurs,
eller begge deler. Alle som skal delta
i konkurranse, må legge ved lege
erklæring.

Deltakerne må ankomme til Beito
stølen i løpet av mandag 15. april.
Det vil bli gitt nærmere informasjon
om buss- og togreise fra Oslo. Pri
sen på hotellene varierer fra kr. 35,00
til kr. 40,00 pr. døgn for full pensjon.
0konomisk vanskeligstillte delta
kere kan søke om tilskott til reise og
opphold. All instruksjon ved kur
sene er gratis.

PROGRAM:
Tirsdag 16. april: Kursdag.
Onsdag 17.: Kl. 10.30, 5 km lang

renn for damer, 10 km langrenn for
menn.

Torsdag 18.: Kl. 10.30, 3 ganger
5 km stafett for damer. Kl. 15.00,
konkurranse i skipigging og konkur
ranse i hundekjøring med ispigger
staver for bevegelseshemmete.
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Fredag 19.: Kl. 8.00, start for 6
mila fra Ridderspranget til Beito
stølen. Kl. 10.30, konkurranse i hun
dekjøring i 5 km løype for blinde og
svaksynte.

Lørdag 20.: Kl. 10.30, 3 ganger
10 km stafett for menn.

Søndag 21.: Kl. 11.00, start for
Ridderrennet.

Skikonkurransen vil bli inndelt i
følgende klasser:

Menn: Blinde over og under 40 år,
svaksynte over og under 40 år.
Damer: Blinde over og under 35

år, svaksynte over og under 35 år.
Ved siden av konkurransene vil

det bli ordinær kursvirksomhet med
trening og instruksjon. Arrangørene
ordner med ledsagere for dem som
vil delta i 6-mila og Ridderrennet.

Fra sportsred.
Vi er nå inne i den tid da serie

resultatene for innendørsidretten
kommer meg i hende, og jeg har
allerede fått en del resultater fra
gutter som har vært med i stevner.

Disse resultater skal være med i
serien, men det viser seg at de ikke
er innsendt gjennom lagene, og føl
gelig etter reglementet ikke kan god
kjennes og tas med i serien før attes
tasjon for resultatenes riktighet er
mottatt. Det står klart og tydelig i
reglementet for fri-idrettsserien at
dette skal gjøres, og vi ber lagenes
tillitsmenn å merke seg dette. Selv
ikke et avisutklipp er noe bevis for
resultatets riktighet, da det ofte
forekommer trykkfeil i resultatlis
tene.

Vi mener at de aktive har krav på
at lederne i lagene følger så godt
med i de aktives stevnedeltakelse at
resultatene kan bli innsendt i over
ensstemmelse med reglene for serien!

Vi er alle interessert i at serie
resultatene skal bli rettferdig for alle
lag og at det beste laget vinner, og
det er derfor av største viktighet at
lederne er seg sitt ansvar bevisst og
sender inn resultatene i rett tid.

I disse dager arrangeres Døve
mesterskapet innendørs i høyde og
lengde ult. rundt om i lagene, i tiden
1.-15. mars. Vi ber om at man er
merksam på at resultatene skal være
innsendt til Norges Døve-Idretts
forbund på dommerskjerna, innen 7
dager etter stevnet, med kopi til
sportsredaktøren, slik at resultatene
kan komme med i serien. Det koster
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så lite for oppmennene å påse dette,
men det har den største betydning
for lagene!

*

Vi har fått en henvendelse fra ar
rangøren for Ridderrennet på Beito
stølen, med anmodning om å rette
en misforståelse angående de døves
deltakelse der. Man sier at Landsfor
bundet i sitt vedtak er feil orientert
når man tror de døve skal følge eller
konkurrere med blinde. Det riktige
er: Døve deltakere skal starte som
turgåere sammen med hundrevis av
andre turgåere som støtter opp om
Ridderrennet.

Skøytemesterskap
på Skådalen skole

Torsdag 8. februar - mens de
olympiske vinterleker i Grenoble var
i full gang - arrangerte Skådalen
skole sitt lokale mesterskap på skøy
ter, SM (= Skådals-Mesterskapet).

Skolen har fått en bra idrettsbane
som om vinteren gjør nytten som
skøytebane. Banen måler ca. 125 m
rundt. Svingene er krappe og kan
by på vanskeligheter, særlig for
sprintdistansene. Det var da også
flere fall nettopp her. Men bedre tek
nikk og mere trening vil sikkert
hjelpe.

Isen var bra, kanskje litt trå på
grunn av været. Stemningen var fin
både blant deltakerne og tilskuerne.
Alle fikk servert varm buljong på
banen, og det smakte meget godt i
kulda. Takk, husmor!

Premiene besto av medalje til den
beste i hver gruppe. Døvelærer Knut
Arnesen foretok premieutdelingen på
banen som avslutning på skøyte-SM
1968. Skolestyrer Johan Sæbø var
dessverre bortreist. Alle deltakerne
fikk et fint diplom som minne om
sin innsats. A. Aa.

Her er resultatene:
Piker og gutter, 1. klasse (1 runde)

1. Sissel Håvik 0.47
2. Inger Kristin Hauge 0.48
3. Trond Gundersen 0.54
4. Mette Fiskerstrand 0.59
5. Ellinor Bugge 1.01

Piker, 3. og 4. klasse (1 runde)
1. Else Heinonen 0.28.2
2. Elin Nylund 0.28.9
3. Helle H. Hammerlund . 0.32.4
3. Kate Jensen 0.32.4
5. Bodil Østberg 0.38.0
6. Jane Harlem 1.08.0

Gutter, 3. og 4. klasse (1 runde)
1. Per Leif Pedersen 27.2
2. Egil Allan Marthinussen. 27.4
3. Egil Aaserud 39.4
4. Geir Brodal 40.4
5. Bjørn Rossland 47.2

Piker, 5. klasse (1 runde)
1. Kari Opdahl 22.5
2. Hanne Berge 23.2
3. Berit Olsnes 27.2
4. Britt Kristiansen 29.4
5. Anne Undheim 30.0
6. Grethe Røraas 47.0

Piker, 7. og 8. klasse (1 runde)
1. Marion Moberg 23.7
2. Solveig Heinonen 23.8
3. Rigmor Østberg 24.0
4. Grethe Olsvold 29.0

Gutter, 5. klasse (1 runde)
1. Svein Birkeland 21.6
2. Tore Flidh 21.9
3. Roald Jespersen 23.8
4. Harald Håverstad (fall) .. 26.2
5. Torkel Hoff (flere fall) ... 37.9

Gutter, 5. klasse (3 runder)
1. Torkel Hoff 0.56.6
2. Harald Håverstad 0.58.8
3. Tore Flidh 1.01.4
4. Svein Birkeland 1.02.5
5. Roald Jespersen 1.04.3

Gutter, 5. klasse - sammenlagt
1. Tore Flidh 42.360 p.
2. Svein Birkeland 42.430 »
3. Roald J espersen 45.230 »
4. Harald Håverstad .. 45.830 »
5. Torkel Hoff 56.760 »

Gutter, 7. og 8. klasse (1 runde)
1. Finn Storø 18.4
2. Kaare Egeland 18.6
3. Kaare Neraas 20.4
4. Jan Iversen 20.9
5. Bjørn Stensvoll 23.0
6. Per Tveitnes 24.6
7. Svein Mikaelsen 26.4

Gutter, 7. og 8. klasse (3 runder)
1. Kaare Egeland 0.47.5
2. Finn Storø 0.48.0
3. Kaare Neraas 0.53.4
4. Jan Erling Iversen 0.54.3
5. Svein Mikaelsen 0.56.2
6. Bjørn Stensvoll 1.02.0
7. Per Tveitnes 1.13.8

Gutter, 7. og 8. klasse (sammenlagt)
1. Finn Storø 34.400 p.
2. Kaare Egeland 34.430 »
3. Kaare Neraas 38.200 »
4. Jan Erling Iversen .. 39.000 »
5. Bjørn Stensvoll 43.670 »
6. Svein Mikaelsen 45.130 »
7. Per Tveitnes 49.200 »



Skjærvø og Nordreisa Sparebank
SKJERVØY - SØRKJOSEN - ALTEIDET - KAUTOKEINO - ØKSFJORD

VIKING SHIPPING COMPANY A.S ELEKTROKEMISK AfS

Telefon 41 7884
(6 linjer)

SKIPSMEGLERE
Skippergaten 35

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

ELKEM HUSET

Postboks 5430 - Majorstua

O S L O 3 - Tlf. 46 68 70

Vi er spesialister når det gjelder

KONVOLUTTER
Norges største og Skandinavias

mest moderne fabrikk, leverer
Deres konvolutter i alle format og

kvaliteter, med og uten trykk

TØNNEVOLDS REDERI AfS
SKIPSREDERI

~VC~E
TLF. 837970

I
HARALD I
& CC. A.S I

DRAMMEN

TELEGRAMADRESSE : REDERIET - GRIMSTAD

TOYOTA

johs. Gurholt & Co.
Ved Plesnerparken - SKIEN

Torvald Klaveness
Ski psrederi
Postboks 2447 S

OSLO

Fylkesbilene i Nord-Trøndelag
HOVEDKONTOR I STEINKJER

FONAS Fabrikker a.s
Postboks 4225 - Telefon 234090

OSLO

ALT I TRYKKSAKER

Møllendalsveien 17
Telefon 94996
BERGEN



«Bergens

gode

spisested»

Tårnhjørnet. Chr. Michelsensgt. 4

Telefon 18458

SVØMMEHALLEN - BERGEN
Apent
hverdager
fra kl. 8-22
Søndag fra
kl. 13-22

KAFEEN MED SÆRPREG OG GOD MAT!

CAFtk
pdJ·~en

TRYGVE ERIKSEN

SKIPSREDERI

HAUGESUND

Osv. Sivertsen
Aut. rørleggerfirma

Stavanger Røkeri

Telefon 23584
VAULEN - STAVANGER

Telefon 35 159 STAVANGER

Flekkefjords Sparebank
Etabl. 1837

Rogaland Fiskesalgslag SfL
Vi utfører alle vanlige
bankforretninger

Sentral bord 2665
FLEKKEFJORD

STAVANGER
Avd.: Haugesund og Egersund

Telegramadr. : «Rogalandsfisk»

FJiliiE~
WALLEM & CO. AfS

SKIPSREDERI

BERGEN
Slottsgt. 3

BERGEN

Døves Trykkeri A.s - Bergen


