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Unna vegen - her kommer vi!
Det er forfriskende med et fall i snøen.

(Fra vinterkurset for blinde døve i Mesnalia.)
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Landsmøtet 1968,Trondheim

INNKALLING

Under henvisning til forbundslovens § 4 innkalles hermed til ordinært
landsmøte i Trondheim i dagene torsdag 11. til lørdag 13. juli.

Foreløpig dagsorden for landsmøtet blir:
1. Godkjenning av fullmakter.
2. Valg på dirigent.
3. Valg på protokollkomite.
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Landsstyrets beretning for perioden.
6. Landsstyrets regnskap for hvert av kalenderårene peri

oden.
7. Innkomne forslag.
8. Fastsettelse av medlemskontingent for neste periode og av

bladkontingent for forbundets tidsskrift.
9. Valg.

10. Fastsettelse av tid og sted for neste landsmøte.
11. Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må meldes landsstyret senest
2 måneder før landsmøtet, altså innen 11. mai.

Vær oppmerksom på at representantene fra medlemslagene til landsmøtet
skal velges på medlemslagenes årsmøter. Medlemslag med 1-50 medlem
mer kan sende 1 representant, lag med 51-100 medlemmer kan sende
2 representanter, og lag med 101 eller flere medlemmer kan sende 3 re
presentanter. Utregningen bygger på antall medlemmer i medlemslaget
pr. 31/12 1967. Ingen representant har mere enn 1 stemme på lands
møtet. Representantenes fullmakter må være innsendt til landsstyret
senest 3 uker før landsmøtet.

Dersom ordinært landsmøte i medlemslaget allerede er holdt uten at
det er valgt representant til landsmøtet, må laget innkalle til ekstra
ordinært årsmøte for å gjennomføre valget.

Landsstyrets beretninger, og regnskap for de 2 siste år, vil bli utsendt
senere.

Bergen, 11. mars 1968.

Med vennlig hilsen
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

E. Ohna Alb. Breiteig

3



På besøk •
I døveskolene

Av Helga Taal Gisholt

i Singapore

(Forts. fra forrige nr.)

Neste dag var jeg på Singapore
døveskole. Jeg hadde avtale om å
komme klokken 9, men da jeg var
tidlig ute, tok jeg en tur bortom en
småbåthavn og så på djunker, sam
paner og luksusbåter der. Det er litt
av hvert å se på her i Singapore!
Døveskolen lå i et område med flere
folkeskoler for hørende barn (en ma
layisk, en kinesisk og en engelsk
skole). En malayisk skole vil si at
undervisningen foregår på malayisk,

SMØR
gjør alt

så mye bedre!
Kaffebordet om etter
middagen er hyggelig 
selv uten stor oppdek
ning. Har De kjeks eller
rundstykker med smør
på serverer De alltid
noe som smaker.

--- Enten De velger ---
I I
I NYKJERNET SMØR I
I I
I eller I

l SMØR SETER-TYPE: l
I bare SMØR er SMØR I
l I
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med engelsk som bispråk. Det sam
me er det med den kinesiske skolen,
men altså med kinesisk som under
visningsspråk.På den engelske skolen
er engelsk undervisningsspråket,med
malayisk som bispråk. Barna på
disse skolene er derimot blandete,
det er altså språket som er det av
gjørende.

Da jeg kom til skolen, ble jeg mot
tatt aven døv pike som arbeider der
som sekretær. Hun viste meg veien
til kontoret.

Denne skolen er delvis overtatt av
Staten fra Singapore døveforening,
og er nå underlagt Undervisnings
departementet. Skolen er delt i to
avdelinger, begge med 9 klasser som
dekker omtrent det pensum vi har
i Norge for 1. til 6.-7. klasse. Skolen
ble åpnet i 1963 som den første of
fentlige døveskole, og den har 200
elever i alderen fra 6 til 12-13 år,
hertil en snekkerklasse for 6-12 gut
ter om formiddagen, og om etter
middagen for voksne som tidligere
har hatt noe undervisning eller aldri
gått på skole. Skolen er bygd for
innsamlete midler. Vedlikehold osv.
blir bekostet av døveforeningen. Sta
ten har gitt tomten til skolen og be
taler også lærerlønningene. De er
altså ikke kommet på langt nær så
langt som (jeg tror) de er det i Norge.

Døvearbeidet i Singapore begynte
først i 1950, da en britisk frue, Eli
zabeth M. Goulden, kom hit med
sin døve sønn. Hun lette etter en
skole for ham, og da hun ikke fan t
noen døveskole, begynte hun en selv,
også med noen andre døve barn.
Hun var vel kvalifisert som lærerinne
for døve, og sammen med Singapore
Røde Kors og andre innflytelsesrike
personer fikk hun overbevist om
nødvendigheten aven døveskole.
Det ble satt i gang en innsamling av
penger i 1956, og i 1963 var altså
skolen klar for innvielse. I mellom
tiden, fra 1951 til 1963, hadde de
døve barna hatt noe undervisning
her og der i byen.

Skolens to avdelinger ledes av fru
Pereira (hørende)·og herr Peng Tsu
Ying (døv). Da jeg kom inn på kon
toret, satt disse to travelt opptatt
med noen problemer. Fru Pereira
satt i telefonen, og jeg kom i snakk

med herr Peng. Spørsmål og sval'
ble for det meste skrevet på lapper,
og det gikk fint. Jeg måtte fortelle
om min bror, hvordan han ble døv,
hva slags arbeid han hadde osv., og
også det lille jeg visste om døvear
beidet i Norge. Herr Peng hadde
vært på døvekongressen i Stockholm
i 1963, men hadde ikke vært med i
Warszawa i fjor. Han var svært in
teressert, og jeg måtte gi ham min
brors adresse, så han kunne skrive
til ham. (Jeg håper du ikke har glemt
skole-engelsken din, Thor!)

Nå var fru Pereira ferdig med tele
fonsamtalene sine, og kom bort til
meg. Det var jo skolen jeg skulle se
på og høre om, men hun satte i gang
med å fortelle om det hun ikke hadde,
men ville ha.

Det store problemet nå er at de
ikke kan gi barna videre utdannelse
etter grunnskolen. Det er mange
slags arbeide døve kan utføre, men
de har ingen mulighet her til å lære
dem opp. Døveforeningen har pen
ger nok til å bygge et skolehus, men
de leter etter tomt, og regjeringen
vil ikke gi det. Det de ønsker, er en
bygning der de kan lære ungdom
men forskjellig slags håndverk. For
øyeblikket har de bare snekkerklas
se, og de større pikene blir ofte sendt
på sykurs. KFUK har også en del
kurs som kan passe (jeg har selv
vært med på et kokekurs der). Fru
Pereira får rett som det er besøk
av tidligere elever som er sinte og
skuffet fordi de ikke får seg arbeid.
Det er noen få fabrikker her som
tar inn noen, en sykkelfabrikk tar
inn en del, men de betaler dårlig,
ca. $ 60 pr. måned (altså Singapore
dollars, det tilsvarer i norske kroner
ca. 150.-). Dessuten ligger ofte fa
brikkene langt vekk, slik at det kos
ter en god del med buss. Fru Pereira
holder nå på å bearbeide Olivetti
skrivemaskinfabrikk her for å få
dem til å ta inn døve. Hennes «ynd
lingsgutb> er en som etter bare 4 års
skolegang fikk arbeid i National
Cash Register (lager regnemaskiner,
kassa-apparater osv.). Han fikk der
3 års opplæring med en liten lønn
på samme basis som de hørende. Nå
er han fast ansatt, reiser rundt til
de forskjellige firmaer på øya og
tjener $ 450.- pr. måned (ca. n. kr.



Den halv-offentlige døveslcolen i Singapore, sett fra to sider.

1.200.-). Gift med en døv pike, har
ett barn og venter nr. 2. Dessverre
er han et unntakstilfelle. Det er ikke
mange som har vært så heldig som
ham.

Og så noe om selve skolen igjen.
Som jeg sa, er det to avdelinger. Fru
Pereiras avdeling har 100 elever, og
her benyttes tale og munnavIesing.
Undervisning€n foregår på engelsk.
Det er gutter og piker av alle rase'.',
men selvfølgelig flest kinesere. Fru
Pereira er selv av filippinsk avstam
ming, og ellers var alle de andre læ
rerne på denne avdelingen hørende.
De fleste av dem hadde utdannelse
fra skoler i Singapore, enkelte var
utdannet ved døveskolen i Manches
ter i England.

Herr Pengs avdeling var i 2. etas
je. Han er (som navnet sier) kineser,
og han var en veldig hyggelig kar.
Han ble døv i 6 års alderen, og han
har en for meg brukbar stemme. De
fleste barna på skolen var døve fra
fødselen av, men jeg snakket med to
gutter på fru Pereiras avdeling som
var blitt døve i 6-7 års alderen, og
de kunne snakke veldig godt.

Undervisningen i herr Pengs av
deling foregikk på kinesisk (med alle
de rare skrifttegnene som jeg ikke
forstår det minste av), og undervis
ningsmetoden var tegnspråk. De har
engelsk som stort bifag. En liten pike
på 7-8 år, Kim Seng Ang, het hun,
ble «ropt» fram til tavlen da jeg kom
inn i klassen. Herr Peng sa en set
ning på engelsk til henne (med t€gn
språk som hjelp), og hun skrev set
ningen på tavlen. Med tegnspråk
støtte spurte han henne om forskjel
lige ting, hele tiden på engelsk, og
svarene ga hun skriftlig på tavlen.
(At svarene ble gitt skriftlig, tror jeg
var til ære for meg; jeg ville jo ellers
hatt små muligheter til å forstå sva
rene.) Jeg synes dette var veldig
godt gjort; engelsk var jo et bifag.
Da jeg spurte herr Peng, måtte han
innrømme at han hadde «ropt» fram
en av de flinkeste i klassen. Men like
vel, godt gjort var det. Hvilken norsk
hørende kan uttrykke seg skriftlig
på engelsk i 8 års alderen?

Den øverste klassen var egentlig
delt i to. Den ene gruppen, under
ledelse av herr Peng, var på 3 gutter
og 1 pike. Til høsten skal disse ta en
eksamen på like fot med hørende
barn. Jeg tror denne eksamen kan
sammenliknes med en norsk 8. eller
9. klasse, i alle fal] for en del fags
vedkommende. Herr Peng viste meg
et avisutklipp fra i fjor, der det ble
skrevet om 3 elever fra døveskolen
som hadde tatt denne eksamenen.

J eg fikk med meg en timeplan for
7.-klassingene. Den var skrevet på
kinesisk, med kinesiske skrifttegn,
så herr Peng måtte oversette for
meg. Timeplanen så slik ut: Kinesisk
3 % time, engelsk 5 Yz time (det året
de hadde mest engelsk), matematikk
3 Yz time, historie 3 timer, geografi
3 timer, fysikk/kjemi 3 timer og
kunst (sannsynligvis tegning) 1 time.
r tillegg til dette kom sport og lek.

J eg var også innom snekkerklas
sen. Her var 10 gutter i alderen 10
12 år. Disse guttene hadde hatt litt
vanlig skolegang, men hadde ikke
klart å følge med i undervisningen,
og var blitt flyttet over i denne
klassen. Om ettermiddagen er det
her skole for 15-25-åringer, og jeg
så enkelte av de tingene disse hadde
lagd. Det var stoler, bord, bokhyller,
tørkestativer, avisstativer osv., og
meget av det var godt arbeid. En
gang i året holdes utstilling, og da
blir elevarbeidene solgt. Herr Pereira
vil ringe til meg når neste utstilling

skal holdes, og da tar jeg meg kan
skje en tur ned for å se om det er
noe jeg trenger.

Så ble jeg vist om i forsam
lingssalen og et rom med mange led
ninger og øretelefoner. Herr Pereira
forklarte meg hva dette var for noe,
men sannelig om jeg kunne forstå
alt dette, så jeg vet ikke om jeg kan
få forklart det. r alle fall: r gulvet i
forsamlingssalen var det lagt et nett
av ledninger. Via en mikrofon ble så
lyd (tale) overført til barnas høre
apparater uten noen direkte ledning
til hvert enkelt apparat. Forsam
lingssalen var isolert slik at lyd og
vibrasjoner utenfra ikke kunne for
styrre. Noe av det samme systemet
hadde en i rommet med alle øre
telefonene, men her var det noe
enklere. Ledningen gikk langs veg
gene. Øretelefonene ble brukt til
hørseltrening av barna, og også litt i
undervisningen.

*
Til slutt vil jeg nevne litt av hvert
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Landsmøtet i Trondheim 1968

I forrige nummer ble det fortalt om
besøk på Canossa Convent Oral School
i Singapore. Etter besøket har skolen
fått nye hjelpemidler i undervisningen,
og vi ser her Moder Angela drive tale
øvelser med den 7 år gamle sterkt
tunghørte piken Leow Geok Eng.

som jeg snappet opp på mine rund
turer.

Staten bevilger $ 12.000.- (ca.
nr. kr. 30.000.-) pr. år til Singapore
døveforening i tillegg til at de løn
ner lærerkreftene ved døveskolen.

Styret i døveforeningen består av
7 personer, og de arbeider på frivil
lig basis, bortsett fra at sekretæren
får dekket alle utgifter i forbindelse
med arbeidet. I styret sitter en re
presentant fra undervisningsdepar
tementet, en fra helsedepartementet
og en fra sosialdepartementet. Fore
ningen får melding om døve barn via
General Hospital, privatpraktiseren
de leger eller distriktssøstre som be
søker hjemmene.

For dem som kan ha noe nytte
av det, har døveforeningen ordnet
med salg av høreapparater til ned
satt pris, til $ 55.- (nr. kr. 135.-) pr.
stk. De kan også selges på avbeta
ling, da som regel gjennom General
Hospital, for, som foreningens sekre
tær fru Segeram sa, folk er mere
punktlig med betalingen når de har
med en offentlig institusjon å gjøre.

Her i Singapore har de to store
problemer:

1) A finne firmaer og fabrikker som
er villige til å ansette og lære opp
døve, unge og voksne, og også å
få et hus hvor døve kan lære et
håndverk, slik at de kan melde
seg på arbeidsmarkedet som ut
lærte.

2) Døveskolen er ikke i stand til å
ta imot mere enn 2/3 av de døve
barna i skolepliktig alder. Skolen
de har kan ikke gi fullgod under
visning, det er ønskelig med 2-3
års lengere skolegang for de døve
barna.

Noen ord om Singapore døve
forening også. Såvidt jeg har for
stått, kan ikke denne døveforeningen
sammenliknes med de norske døve
foreningene. Skulle det være en
sammenlikning, måtte det være med
de blindesaksforeningene vi har i
Norge. - Foreningen er stiftet i 1951,

og formålet er å hjelpe døve så langt
det er mulig. Den driver altså døve
skolen (med delvis statsstøtte), og
hjelper foreldre med døve småbarn.
Videre gir den råd og veiledning for
lærere og elever i normalskolen om
hvordan de skal ta imot døve, dette
gis også for medisinske studenter og
sykesøstre, disse kommer også til
«demonstrasjonen> på døveskolen. I
1961 begynte de med en klubb for
døve. Der kunne de døve komme og
slappe av, drive med forskjellige hob
bier som løvsagarbeid, modelljern
baner, motorreparasjoner osv., og
pikene kunne også få hjelp i litt
håndarbeid og sying. Dessverre
måtte denne klubben slutte i 1965

Fra hovedkomiteen for
LANDSMØTET I TRONDHEIM
11.-13. juli

LANDSMØTESENTRET

blir Folkets Hus, 4. etasje, i Olav
Tryggvasonsgate. Det er her lagt
vekt på å få alt så sentralt som
mulig, med lett atkomst fra jern
banestasjonen og Hurtigruten samt
Braathens flyekspedisjon vis-a-vis
Sentrum Hotell i samme hus. Så her
slipper de aller fleste å slite skosåler,
å trave rundt blir ikke nødvendig,
da Folkets Hus rommer alt hva en
reisende eller turist har behov for,

p.g.a. plassmangel, men det er håp
om å få åpnet den igjen snart.

Jeg har nå meldt meg inn i døve
foreningen her, så hvis jeg i fram
tiden kommer over noe av interesse,
skal jeg skrive igjen. Jeg er ingen
ekspert når det gjelder døve. Det
er så mange ting jeg ikke forstår,
men jeg håper det skal rette seg etter
hvert.

Ute driver kineserne fremdeles på
med nyttårsfeiringen, til stor glede
for min lille datter. Hun er nesten
ikke til å få i seng om kvelden, for
hun vil se på alt det fine fyrverkeriet.
Men-men, til sengs må hun som alle
andre barn. Det får ikke hjelpe om
det er kinesisk nyttår aldri så mye.

bank, reisebyrå, hotell, kino (Kino
Sentrum, hvor åpningsmøtet finner
sted), kafe, restaurant osv.

INFORMASJONSTJENESTE

Landsmøtekontoret vil også ha
egen avdeling for opplysning for dem
som ønsker det. Til å stå for denne
tjeneste har Margot Botten stint seg
til disposisjon. Hun er datter av
døve foreldre og behersker tegn
språket. Sammen med sine med
hjelpere vil hun gi råd og opplys
ning så langt det er mulig, i spørs
mål som måtte melde seg fra lands-
møtedeltakerne. H. Størkersen

7



li'inger-samtale i vinterkulda.

Døv-blinde drar til fjells!
Hjemmet for Døve arrangerer vinterkurs

- og Staten betaler for trivselen

varmt og kaldt vann, dusj, og tørke
rom i kjelleren. Ungdommen ble inn
losjert i småhyttene for å lære seg
til å fyre i ovn og peis og holde
hyttene varme, de eldre fikk hotell
preget opphold.

Det var ikke bare staben ved
Hjemmet for Døve som fulgte grup
pen til fjells, men også noen hjelp
somme venner av institusjonen som
ville gjøre en innsats for at dette ny
opplegget skulle bli en fulltreffer, og
disse pasientvennenes hjelp var til
stor nytte for arrangørene.

Det ble arrangert turer til fjells
med de sprekeste, og det var en for
nøyelse å se hvorledes sterkt syns
svekkete døve kunne gå i frisk dia
gonalgang innover vidda. Hvis de
hadde en mørkkledd skiløper foran
seg i løypa, kunne de holde kursen
og gjennom skiene føle at de holdt
seg på rett spor. Når det gikk utfor,
kunne det gå ganske hardt for seg,
men heldigvis var snøen dyp, og om
en gikk overende, så var det også
en ny kontakt med elementene som
en kanskje ikke tidligere hadde opp
levd på den måten.

Noen av de eldre døvblinde hadde
ikke hatt ski på bena på 30-40 år,
og det var som å gå på ski for første
gang_ Uten å kunne se noe lys, og
uten å kunne høre råd og hjelp fra
de nærværende, var det sannelig
ikke greit å skulle gå i langrenn og
konkurrere om korteste tiden. I
noen av tilfellene gikk det da en ski
løper foran og en bak den døvblinde,
slik at skiløperen foran og bak med
sine staver kunne dytte bort i den
døvblinde, så den døvblinde kunne
føle av de lette stavslagene i hvilken
retning løypa gikk. Når det bar ut
for, ble det til at den døvblinde sto
bak den hørende og holdt rundt livet
på den hørende, og så var det å håpe
på at den seende greide å holde seg
på bena, for da var en i virkeligheten
to personer på ett par ski - ja, slik
føltes det for den som loset de d øv
blinde nedover bakkene. Når de
gikk overende i snøen, var det med
latter og pågangsmot, og det varte
ikke mange minuttene før de var på
bena igjen og inne i løypa for å nå
til mål fortest mulig.

Når en skulle snakke med en ute
i løypa, måtte en ta av seg de varme,
gode vottene og begynne å bruke
fingerspråket i kulda, og det for
hindret også kommunikasjonen noe,
så av og til tydde vi til å bruke store
tegn med vottene på. Den døvblinde
måtte da med votter på føle på armer
og votter til den seende, og gjennom
følelsen av armenes bevegelse få tak

meIser av forskjellig slag (cerebral
parese, f. eks.) skulle også være med.
Sist, men ikke minst, de spreke ung
dommene fra behandlings- og tre
ningsavdelingen.

Vinterkurset er planlagt som en
del av den sosiale trening de unge
må gjennom. De eldre døve med til
leggshandikap skulle gjennom vin
terkurset få oppleve en real ferie fra
det daglige livet på institusjonen og
lære å nyte fjellivets gleder.

I god tid var turen planlagt, og
Sosialdepartementet hadde innvilget
økonomisk støtte fra budsjettposten
<<Trivselstiltak for iunksjonshem
mete».

Med tog og buss gikk ferden til
Mesnalia øst for Lillehammer_ Mi
sjonsselskapets ungdomssenter er vel
tilrettelagt for vinterkurs. Mange
småhytter er spredt utover det vakre
landskapet, og hovedhuset har stor
spisesal, peisestue og møtelokale. I
et annet hus er det nye rom med

Værmeldingene lød på stiv kuling
og storm i fjellet da 36 døve og 16
hørende 5. februar forlot internat
bygningene på Nordstrand. Vinter
kurset 1968 skulle nå realiseres. Alt
var vel forberedt, og selv tanken på
snøstorm kunne ikke få gruppen til
å avlyse kurset. De 8 døvblinde
hadde aldri opplevd snøstorm, og
hvorfor ikke la det bli en livserfa
ring? Det ville kanskje bli lettere å
trives hjemme på rommet når de
hadde følt vinden piske i ansiktet
en stund, eller ville de ønske seg til
seters for alltid?

«Det terapeutiske team» (staben)
ved Hjemmet for Døve på Nord
strand hadde vær~ ute i hardt vær
før. Det var ikke første gang det ble
arrangert vinterkurs for unge døve
med kompliserende funksjonshem
ninger. De siste vintrene har det
vært et fast opplegg - men nå skulle
også de synssvake og blinde voksne
døve få prøve seg. Døve med lam-
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Blinde og synssvake døve langt·ennsløpere.

Forberedelse til utforkjøring: -

og kom fram til Mesnalia ved tre
tiden om ettermiddagen. Alle var
iført skiutstyr i forskjellige farger:
Blå, rød, grønn eller sort. Vi var
svært spent på hvordan det ville gå.
Det var jo første gang vi var med
på skitur. Olaug og Gunnar Iversen,
som er turledere for blinde i Oslo, var
også med.

Mesnalia er et ungdomssenter som
drives av Det Norske Misjonsselskap.
Der er plass til 130 personer. Sentret
består av flere hytter, som bærer
navn etter forskjellige land. Og så
var der to nye bygninger. I den ene
av disse er kjøkken og spisesal med
småbord, i første etasje. I annen
etasje er der en stor forsamlingssal
og peisestue. Det var så festlig å
være der. I den andre bygningen er
det gjesteværelser med to senger på

TERBA.

I år hadde staben på Hjemmet for
Døve, Nordstrand, fått den ide at
de døvblinde og andre døve som bor
der skulle på skitur til Mesnalia. Vi
var syv døvblinde med følge som
deltok i denne turen. Og nå vil jeg
forsøke å fortelle litt om våre opp
levelser.

Vi kjørte med buss fra Nordstrand
mandag 5. februar om formiddagen,

En av de døv-blinde
forteller om turen

Turen hjemover foregikk med buss
og i klart solskinn, og nesten alle
tenkte: Hvor går ferden neste gang
vi skal ut på kurs?

i hva som ble meddelt. Oppfinnsom
het måtte til, og det manglet det da
heller ikke på.

Det ble arrangert utforrenn og
langrenn for de sprekeste.

En av kveldene holdt sjefsekre
tæren gudstjeneste for samtlige som
var til stede, og det hele ble tolket
for de døvblinde. Gudstjenesten ble
holdt i forsamlingslokalet på ung
domssenteret, fordi snøstormen på
vidda hindret oss i å benytte oss av
fjellkirken. De siste dagene av kurset
var det knallende blå himmel med
sterk sol og påskestemning over
fjellet. Det ble arrangert ake- og skli
brettkonkurranse for alle dem som
ikke vågde seg innover vidda på
langturer. A sitte på et sklibrett
eller kjelke og ake for full fart ned
over en bakke uten å vite hvor en
havnet, var nok en mye større på
kjenning enn vi seende og hørende
er klar over. Derfor satt en seende
døv eller hørende sammen med den
døvblinde; og det var nok mangen
slags rar kiling i magen som de døv
blinde kunne oppleve under de tu
rene som skulle til for at konkurran
sen skulle bli gjennomført. De døve
tok også ivrig del, for aking er en
morsom sport. Vi stengte av et vei
stykke hvor det gikk ganske bratt
utfor, og med en lang slette neden
for, så vi kunne få tatt nøyaktig tid
og se hvilken evne de forskjellige
hadde til å styre seg fråm til mål
uten å velte mot snøfonnene på siden
av veien.

Vinterkurset varte mens en del
av olympiaden i Grenoble holdt på,
og gjennom Rotary-klubben i Lille
hammer var det sørget for TV-appa
rat på senteret, slik at de av del
takerne som ville følge med i TV
programmet, hadde anledning til det.
Vanligvis var sendingen om kvelden,
og det passet fint inn med at da var
vi slitne etter en lang dag ute i frisk
luft, og det passet godt å ta plass
foran TV-apparatet for de av ung
dommene eller de eldre som ønsket
det.

Maten var upåklagelig. Det var
hotellstemning med store, pyntete
bord med mange slags retter, og fel
lesskapet om måltidene var nok
blant høydepunktene på vinterkur
set. Trivselen var stor og døve hjalp
til med serveringen.

Premieutdelingen siste kvelden
skapte også stemning, og særlig in
teressant var det å legge merke til
hvorledes de døvblinde mottok ap
plaus ved den vibrasjon de følte
gjennom bena når alle klappet og
trampet for prestasjonene.
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AfS FRAMNÆS ME.K. VÆRKSTE.D

SAN DEFJORD

ferdig med å spise, ble det spørsmål
om vi ville spasere hjem til Mesnalia
eller ta buss. Elleve av oss ville spa
sere, resten ville ta buss. Da vi hadde
gått halvannen time, kom bussen,
og da vi hadde etgodt stykke igjen
å gå, tok vi den for å komme tids
nok til middag.

Den siste middag vi fikk besto av
middagspølser med surkål og gele
med vaniljesaus. Det smakte godt
etter turen. Kl. 20 ble det holdt
avslutningsfest i peisestuen. Det var
stor forventning og spenning, for det
skulle også være premieutdeling. Dr.
Basilier var så morsom, og vi lo.
Først fikk vi kaffe og iskrem med
jordbær. Så ble premiene delt ut.
Anna Storemark fikk første premie:
Diplom og en fin teskje. Underteg
nete fikk annen premie, også diplom
og teskje. Alvilde Nilsen fikk tredje
premie: Diplom og teskje. Så fulgte
de andre etter tur. Alle fikk diplom
og en minnegave fra dette første ski
renn for døvblinde. Det var virkelig
morsomt, og jeg ønsket av hele mitt
hjerte at alle døvblinde hadde vært
med oss.

Det skulle vel la seg gjøre å holde
et sommerstevne for døvblinde på
Mesnalia en gang i den deilige fjell
luften. Det er gode veier der oppe,
men om sommeren er det vel ingen
snø.

Lørdag 10. februar kom vi hjem.
Reisen gikk også denne gang med
buss i strålende solskinn. Ja, vi hadde
en herlig uke på Mesnalia. Men jeg
må allikevel avslutte med å si: «Borte
er bra, men hjemme er best».

Anna Leivestad.

En døv·blind loses fTam gjennom løypa.

i den friske fjelluften. Vi drakk kaffe
på Misjonshotellet. Det-"Var så·fest~

lig der. Om kvelden var det samvær
i peisestuen. Vi fikk frukt og brus.

Så kom:fr-edag, den siste dagen på
Mesnalia. Dagen opprant med herlig _
solskinn. Etter frokost kjørte vi med
buss til Sjusjøen, hvor vi skulle ake
kjelke i fjellbakken. Dr. Basilier var
med og akte med oss alle etter tur.
Jeg skal si det gikk lystig nedover
bakken. Alle frydet seg og syntes
det var festlig. Vi spiste lunsj på
Sjusjøen Hotell. Vi fikk speilegg,
karbonader og mye godt, sjokolade
med krem, brus og kaffe. Da vi var

Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse : «Verkstedet»

hvert rom, varmt og kaldt vann, og
i kjelleren dusjbad. Det var gode
senger og god mat, og døgnprisen
var rimelig.

Formiddagen gikk med til ski
øvelse. Her var Anna Storemark den
ivrigste. Jeg måtte også forsøke, og
ved hjelp av Gunnar Iversen og frue
gikk det bra, uten fall. Det var mor
somt å stå på ski når det gled fint
framover. Jeg klarte også langren
net. Da de sa vi var ved mål, tok jeg
skiene av, men da begynte jeg å
synke ned i snøen. Da jeg ikke fant
fotfeste, ble jeg redd. Gunnar Iversen
og dr. Basilier forsøkte å hale meg
opp, men jeg svømte i snø og bare
sank. Til slutt kom de med en
kjelke som jeg fikk satt meg på.
Bena satt imidlertid fast. Så dro de
opp bena og fikk satt skiene på, og
da var jeg reddet. Da jeg kom til
hektene igjen, syntes jeg det var
moro, og da fikk jeg meg en god
latter.

Etter lunsj gikk vi tur. Vi var
innom et par butikker, hvor vi kjøpte
pene minnesaker. Det var mange
pene ting å få kjøpt der.

Onsdag aften kom pastor Vogt
Svendsen. Det var meningen at han
skulle holde gudstjeneste i fjell
kirken, men den dagen var det tett
snøføyke, så vi kunne ikke komme til
kirken. Det ble derfor holdt andakt i
forsamlingssalen. Etterpå fikk vi
kaffe i peisestuen.

Vi spiste frokost kl. 8.30, lunsj
kl. 13.30 og middag kl. 18.00.

Torsdag hadde vi busstur til
Mengshol. Der gikk vi en lang tur
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Også en tysk
•manneqUIn

••

Abonner på
TEGN og TALE

En 24-årig pike, Traudel Koller
fra Furstenberg i Westfalen, som
ikke kan høre eller tale, er Tysk
lands «merkeligste» mannequin og
fotomodell, skriver Deutsche Gehor
losen-Zeitung. Hun er svært glad i
å danse, men hører ingen instru
menter. Hun smiler nesten bestan
dig, men sier ikke et eneste ord.
Hun ble døv i 3 års alderen etter
skarlagensfeber, og har gått døve
skole. For øvrig er hun ivrig til å
svømme og stupe, og hun gjør spiral
hopp fra 10 meters tårn. Hun dyrker
både ski- og skøytesporten og har
reist både i Syden og i Amerika.
Men hennes hovedyrke er designing;
hun tegner og lager utkast til møns
tre og modeller ved en porselens
fabrikk. Hun kom innom et manne
quin-studio i Dusseldorf, og hun har
nå stor suksess som mannequin.

Alt som har vært skrevet om hen
ne i illustrerte blad, vil nok vekke
forbauselse hos hennes tidligera læ
rere og skolekamerater, skriver vår
vesttyske kollega.

munikasjonsmulighetene; tenk på
omveien og reiseruten for dem som
skal komme nordfra, fra sør-vest osv.
og opp til Al.

Jeg undres på om N.D.L. virkelig
har tenkt på alt, og prøvd alt.

Karl G. Bjørnsen.

Ad
«Folke

høyskolen»

Jeg vil komme tilbake til mine
tidligere innlegg om Alm skole og
landsforbundets negative innstilling
til skolens beliggenhet, og her i bla
det legge fram en del tanker i for
bindelse med at N.D.L. nå vil sette
i gang folkehøyskole.

Tidligere var det tale om kurs
senter, og da kunne jeg nok forstå
at Hallingdal, nærmere bestemt Al
(Gol), kunne ligge bra til, selv om
det jo er enda lengre inne i «øde
marken» enn Alm skole. Men nå er
det visst blitt folkehøyskole, og det
kunne være interessant å høre
N.D.L.'s begrunnelse for hvorfor det
passer så meget bedre med en folke
høyskole på Al i Hallingdal, ca.
3-4 timers biltur fra Oslo - når
turen Oslo-Alm tar ca. 50-60 min.
At Alm da ikke passer for ungdoms
skolen, er det vanskelig å forstå.
Det skulle være interessant å vite
hvilke «ytre» impulser eventuelle ele
ver på en slik folkehøyskole skulle
få deroppe utenom den vanlige teo
retiske undervisning.

Såvidt meg bekjent, er Alm skole
den eneste i sitt slag med bare
teoretisk undervisning, og det kunne
jo kanskje oppstå konflikter hvis
elever som går på Alm på ungdoms
skolestadiet synes det er nok med
den og ikke vil ta ekstra utdannelse
på en folkehøyskole etterpå, om
noen slike tanker skulle ha streifet
N.D.L.'s styre.

Hvorfor har ikke N.D.L. prøvd å
samarbeide med Staten om en kom
binasjon av ungdoms- og folkehøy
skole på Alm? Der er det jo massevis
av tomteplass og plass til utbygging.
Jeg vet ikke om dette har vært drøf
tet, men etter min oppfatning måtte
dette ha vært en ideell løsning, her
i dette flotte distriktet hvor mulig
heten til atspredelse og fritid utenom
den vanlige skoletid i høy grad er
like god som i Hallingdal, om ikke
bedre her. Også med tanke på kom-

ORGAN FOR
NORSKE DØVES LANDSFORBUND

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Elvebakken 27, 5032 Minde

Forretningsfører og ekspedisjon:
MølJendalsVll. 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:

Oslo: Olav Vik,
Dronmng Astridsgt. 3.

Bergen: Marta Ringsø,
Løbergsveien 5.

Trondheim: Halvor Greftegreff,
Lade Alle 70f.

Stavanger: AuJ Berge, Vikedalsgt. 1
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikbagen 6a.
Hamar: Henrik Hansen,

Stangebrua
Larvik: Alf Melgaard, Nansetgt. 24

stor tegne..
konkurranse

Konkurransen omfatter 2 tegnin
ger som skal brukes i årets julehefte,
nemlig:

1. Forside til Døves Jul 1968. - Teg
ningen må være i sort tusj + 1
eller 2 farger. Motivet må ikke
være utpreget jul (heftets innhold
blir svært blandet), men det bør
ha en viss tilknytting til norsk
vinter. Tegningen skal tekstes
med DØVES JUL 1968. - Stør
relse: 21 cm bred og 29,7 cm høy.

2. En morsom side inne i juleheftet.
Tegningen må være i sort tusj, og
kan være en eller flere gode vitser,
med eller uten tekst. - Størrelse:
17,5 cm bred og 25 cm høy.

Deltakerne må være døve eller
sterkt tunghørte.

Det er 2 premier i hver gruppe,
kr. 75.- for beste og kr. 50.- for nest
beste tegning. - Juryen forbeholder
seg rett til ikke å dele ut premier
om den finner at ingen av de mot
tatte tegninger er gode nok.

Juryer: Tegneren Olav Jøntvedt,
Porsgrunn, og Thor Gisholt.

Tegningene innsendes til:
Thor Gisholt,
postboks 181,
3700 Skien,

innen 15. mai 1968.

Døves Jul innbyr til
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Halse og Harkmark Sparebank
MANDAL

Banken like ved postkpntoret

Halse Meieri

MANDAL

Granheim Hotell

Telefon sentralbord 881530

ASKIM

AL

Aal Sparebank
Største banken i Hallingdal
Ekspedisjonstid: 9-14
Fredager også 16.30-18.00

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.

LIND & GREVA
BILVERKSTED

MOSJØEN tlf. 70711 - BRØNNØYSUND tlf. 368

service

Kommisjonslager for
Good Year bilgummi

«SYMBOLET PÅ KVALITET.

Utenbordsmotorer i toppklasse
3Y2-4,4-6,6-9,9-20-35-45-55-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

Harald Jacobsen

MURMESTER

TEIE - Telefon 20335

Knut Torgersen

Murmester- og Entreprenørforretning

Nordlivn. 34 - STABEKK - Telefon 537582

NORRØNA HOTELL

BODØ

Telefon 22580

.ULLENSAKERSPA,RE.BANK
JESSHEIM

Telefon banksjefen 1166
» ekspedisjon 1107

Alm. bankforretninger utføres



Pastor Bonnevie-Svendsen ble i 1959 tildelt No?'ske Døves Landsforbunds hedersmedalje.

Hovedprest
Conrad Bonnevie...Svendsen

fyller 70 år rI. april

I kirkebladene sto nylig en liten
notis:

«Kirkedepartementet har 1. fe
bruar 1968 meddelt hovedprest for
døve, C. Bonnevie-Svendsen, avskjed
i nåde fra 1. mai 1968».

Dermed er det skjedd som mange
vanskelig kunne tenke seg: Vår me
get avholdte hovedprest skal gå
over -i de pensjonertes rekker! Vi er
blitt så vant til å regne med ham
at vi helst ville beholdt ham be
standig på den plassen han har fått
i livet. Så sier notisen at fra 1. mai
er avskjeden en kjensgjerning!

Conrad Bonnevie-Svendsen er født
i Oslo. Foreldrene var Norges første
døveprest, Conrad Svendsen og hus
tru Hanne f. Bonnevie, som begge
var store personligheter. Da han var
et halvt år, flyttet familien til
Hjemmet for Døve på Nordstrand,
som ble åpnet da. Der lærte han å
omgås døve, og han utviklet seg til
en mester i tegnspråk. Han fikk også
meget tidlig se arbeidet for døve som
et kall, en livsoppgave, en arv han

måtte ta opp. Og han var trofast
mot kallet! Da han 18 år gammel
ble student, fikk han i oppdrag å
hjelpe faren med å besøke døve ut
over landet.

Da han var ferdig med utdannel
sen, ble han hjelpeprest hos faren.
Han var dengang landets yngste
prest. Han reiste over det meste av
landet og lærte å kjenne personlig
alle døve. Han hadde kjempekrefter
og utnyttet dem til det ytterste i
sin nestekjærlige tjeneste. Fra 1934
overtok han hovedpreststillingen et
ter faren. Bedre ettermann kunne
den hederskronte presten ikke få.
Og nå har Bonnevie-Svendsen hatt
denne tjenesten i omtrent 35 år,
bare med -et kort avbrudd i 1945,
da han var konsultativ kirkeminister.

Bonnevie-Svendsen har hatt ad
ministrative evner langt ut over det
vanlige. Han har alltid hatt lett for
å sette seg inn i saker og treffe raske
avgjørelser. Mange har kalt på hans
arbeidskraft og mye har han også
evnet å yte også utenfor de døves
krets. Både kirkelige og nasjonale
oppgaver har han maktet å løse på

en utmerket måte. Mange gode ini
tiativ har han tatt som det står
virkelig respekt av_

Men først og fremst ville han være
døveprest, og det har han vært med
liv og sjel. Han har hatt en egen
evne til å legge vanskelige ting fram
slik at alle fikk noe med seg fra guds
tjenestene. I veltalenhet rager han
høyt, meget høyt. Han har alltid
vært en forståelsesfull venn og råd
giver for døve og for kolleger.

I yngre år deltok han flittig i de
døves foreningsliv. Så vidt vi vet har
han deltatt på alle døves landsmøter
og kongresser.

Alt positivt arbeid for døve har
ligget ham. sterkt på hjertet. En
egen kjærlighet har han hatt til
Hjemmet for Døve. Det var vel også
hans første! Han har i lang tid vært
formann i styret der, og han har for
stått å knytte de rette krefter til
Hjemmet.

I de siste årene har Bonnevie
Svendsen vært noe hemmet av syk
dom. Med beundringsverdig vilje
styrke har han tålt de største lidelser
uten å la andre merke noe. For et
par år siden opplevde han en tung
sorg: To av barna omkom ved fly
ulykke. Men også her viste han sin
store sjelsstyrke og kunne trøste og
skape lys for de andre sørgende.

I disse dagene strømmer takknem
lige tanker mot ham og hans kjære
hustru Marit, som har vært en tro
fast medhjelper i tjenesten.

Gud gi dere all lykke dere kan
tåle å bære.

Ragnvald Hammer.

DR. BONNEVIE-SVENDSEN
SOM SKOLEGUTT

For 50-60 år siden holdtes døve
basar i den lutherske misjonskirke i
Akersgaten 74, som nå er revet. Den
lå ved siden av Kurbadet i Oslo.
Basarinntekten gikk til driften av
Hjemmet for Døve.

En høstkveld sto jeg utenfor og
la merke til at noen nysgjerrige
hørende smågutter åpnet inngangs
døren og kikket på de døve på basar
besøk inne i misjonskirken. En av
de store døveskoleguttene jagde små
guttene bort fra døren. Jeg, som sto
utenfor, jagde guttene lenger bort
fra basarhuset. En av guttene for
søkte å skremme meg med en leke
tøypistol!

Omsider vågde jeg å gå inn på
basaren for første gang. Der la jeg
merke til en enslig hørende gutt,
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SØLVBRYLLUP
17. april kan Marie (Lillemor) og

Tormod Ropeid, Jonas Dahlsplass 2,
Stavanger, feire 25 års jubileum som
ektefolk.

Når en snakker om at motsetnin
ger tiltrekker hverandre, så har vi i
dette ekteparet et godt eksempel.
Sølvbruden er hørende og en hjem
mets kvinne, mens sølvbrudgommen
er døv og en ivrig friluftsmann, med
fiske og jakt som hobby. En kan
bare nevne ordene fisk eller fugl, så
er han straks fyr og flamme. Hva
han ikke vet om fugl og fisk, er ikke
verd å vite.

Trass i disse motsetningene, har
de et harmonisk og gjestfritt hjem.
Og det er ikke så få døve som gjen
nom årene har nytt godt av denne
gjestfriheten.

I sitt ekteskap har paret satt til
verden to kjekke gutter og en pike.
Likevel har de begge rukket å delta
mye i de døves organisasjon i Stav
anger, hun som sekretær og styre-

som sto og gikk blant hørende og
døve, mens de tok loddnumre på
basargjenstander for 5 eller 10 øre.
Jeg mistenkte den fremmede gutten
for «spionering» og trodde at han ville
gå ut og fortelle de utjagde små
guttene om de døves «komiske» tegn
språk.

En søndag senere så jeg igjen den
mystiske gutten, nå sittende midt
blant døve i Døvekirken. Selvsagt
likte jeg ikke guttens «freidige» be
søk - bare for å se daværende Norges
første døveprest Conrad Svendsens
tegnpreken.

Det gikk flere år før jeg skjønte
hvem gutten var, og da ante jeg
heller ikke at han skulle komme til
å ektevie meg til min kone i Stavern
kirke i 1947. Olaf Hassel.

KONTINGENTEN
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.

I
L..-...

- . _.

-

medlem og han som mangeårig for
mann i Stavanger kr. Døveforening.
For tiden er han også medlem av
styret i Norske Døves Landsfor
bund. Utenom dette har han sittet
flere år i styret for Døves Hus, og
vært formann i Stavanger Døves
Idrettsforening. Til tross for sin døv
het, har han også klart å bli tildelt
tillitsverv utenom de døves organi
sasjon - han er for tiden kasserer
for Stavanger Bekledningsarbeider
forening.

Det er forresten litt at et jubi
leumsår for ekteparet Ropeid. Fruen
fylte 50 år 11. mars (vi sender en
forsinket gratulasjon), og mannen
fyller 50 år 21. juni.

Vi håper og tror at vi i mange år
framover kan få ha ekteparet med i
vårt arbeid.

Gratulerer hjerteligst med jubi
leet, og hell og lykke videre mot de
femti!

Ka-Sa.

90 AR
Jonas Rauno, Gamleheimen, Lær

dal i Sogn, fyller 90 år 14. april. Han
drev i mange år eget skomakerverk
sted i hjembygden.

H OTELL- KAFETERIA - KAFFISTOVE

TRØNDERHEIMEN
Prinsens gt. 27

TRØNDERSTOVA
Kongens gt. ved rutebilstasjonen

Heimtriveleg og godt

Nedenes Sparebank
ARENDAL

Forvaltningskapital ca. 105 mill. kr.
Avdelingskontorer: Eydehavn, Mykland og Øyestad.

Fiskmatcentralen - Hedvig Hauan
Tlf. 422443 - 421713 - 416443

Fiskhallen - OSLO 1
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JENSEN
VARME OG SANITÆR

Utfører alt i:
Sanitær-, varme-, olje- og ventilasjonsanlegg

*
Forhandler av Sigdalskjøkken

AUT. RØRLEGGERFORRETNING 
RØRHANDEL
Tordenskjoldsgt. 55 - DRAMMEN - Tlf. 831990

Arbeidernes Landsbank Afs

Youngstorget
OSLO
Telefon 2069 90

Støtt Døvesaken!



85 AR
Helene Landen, Ullern gamlehjem,

Ullernchausseen 111, Oslo 2, fyller
85 år 11. april.

r ,l DØ VE I ARBEInsu VET J
70 AR

Hovedpresten for Norges døve,
Conrad Bonnevie-Svendsen, Solveien
117/119, Nordstrand, fyller 70 år
11. april. (Se omtale annet sted i
dette nummeret.)

60 AR
Ronald Landberg, Kjølberggt. 13,

Oslo 6, fyller 60 år 13. april.

50 AR
Fru Astrid Berge Rasmussen, Sta

vanger, fyller 50 år 14. april.

SPREK 101-ARING
I DANMARK

10. februar kunne Pouline Ras
mussen i Nærum, Danmark, feire
sin 101 års fødselsdag. Hun er døv,
og hun er usedvanlig sprek for alde
ren. I januar gjorde hun sin borger
plikt og kjørte til Lyngby for å
stemme ved valget. Og på fødsels
dagen satt hun lenge foran fjern
synet og fulgte med i sendingene fra
vinterolympiaden i Grenoble!

-
.Hvor mange pumpe- 5. Hvo~ mange ganger_

bevegelser utfører sl~r hJer~eFImmu1tet.
hjerMpå70 år.? 1A.20-30ganger
A 3m/Il/arder. B 500 B.!'O - 50ganger
m/lltoner C. 6mtlltarderl C. 60 - lOganger

.Jat5uet5 OL - 09 ;9 'Jas/at5a~aqadwnd
JapÆI/ltW[f'J;'7 'Wf'Jt505[-00f:f

~aW!fsnw;z1all15 ;l'CI\1i\S

Hjerneskade og døvhet
etter trafikkulykke 
men greier seg fint!

Etter en trafikkulykke fikk hun
hjerneskade og ble døv. Da var hun
en åtte år gammel småpike, som løp
mot en buss i leken. Resten av ung
domstiden tilbrakte hun på syke
leiet og på hjem for handikapte, hvor
hun kjempet for å bli frisk og for å
lære å greie seg i samfunnet. Sytten
år gammel kunne Asbjørg Olsen be
gynne å arbeide, og nå lever hun
uten uførhetstrygd.

Det er på Bergene sjokolade
fabrikk vi treffer henne. En slik be
drift påtar seg mange sosiale for
pliktelser, her prøver en å hjelpe
vanskeligstillte med å komme ut i
arbeidslivet.

Asbjørg Olsen har vært i Bergene
i 18 år. Hun begynte som viserpike,
gikk så over i eskearbeid, og hennes
tid er nå delt på vekslende gjøremål.
Hun hjelper til ved rissemaskinen,
hun stanser ut esker på maskin, og
hun bretter esker etter akkord. Hun
er så flink at fabrikken har mer enn
fullt utbytte av henne. - Hun og de
andre forstår hverandre godt, for
teller en av kollegene, - hennes
drawback hjelper oss til å påskjønne
at vi selv er friske.

Asbjørg har gått på døveskole i
mange år, hun leser på leppene hva
vi seier, og kan også selv gjøre seg
forstått. En av arbeidskamelatene
assisterer litt, når hun forklarer om
arbeidet sitt. Hun er takknemlig over
å kunne være uavhengig, og har
ikke vanskeligheter med å ta seg

fram. Hennes foreldre bor i nær
heten av fabrikken, og når hun kom
mer hjem etter arbeidet, hviler hun
litt, før hun deltar i husstellet og
hygger seg foran fjernsynet. Hun
har gode venner i døveforeningen,
men ville gjerne komme litt mer om
kring. Ennå plager hodesmertene
henne, men hun greier å passe job
ben sin, og er fylt aven voldsom
arbeidsglede.

- Min begrensning gir meg ikke
nok utfoldelse for min energi, for
klarer hun. - Jeg vet at jeg kunne
klare vanskeligere arbeid, hvis jeg
kunne få lære å regne.

(V.G.)

DEN DØVE BOKSER KID TANO
KLAR FOR EM-FINALEN

Den spanske døve proffbokser, Kid
Tano, er nå klar for en tittelkamp
om Europamesterskapet i profesjo
nell lettvektsboksing etter at han
lørdag 24. februar vant en helt over
legen seier på poeng over fransk
mannen Rene Roque. Tano var helt
suveren i lørdagens kamp og Roque
kan prise seg lykkelig som unngikk
knockout-nederlag. Tano vant 11 av
de 12 rundene. Han skal nå møte sin
landsmann Pedro Carrasco, som er
tittelholder, i en kamp om Europa
mesterskapet.

Vår-fest
i Oslo Døveforenings lokale,
lørdag 20. april kl. 19.

UNDERHOLDNING
OG MUSIKK

*
Pilkast - «Bingo»

*
Premie for bruneste fjes (etter
påske) for begge kjønn

*
DANS OG LEIK
Mineralvann og øl fåes kjøpt
Kaffe, smørbrød og kaker

Alle velkommen!
Entre kr. 5.- (kr. 4.- for medlemmer
1968) Arrangør:

Døves Sportsklubb, Håndballgruppa
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NYTT FRA FORENINGENE
Ny lov trådt i kraft i Stavanger Program for Hamar

Håkon Hoff fortsetter som formann

Håkon Hoff.

Stavanger kristelige Døveforening holdt
sitt årsmøte 29. februar i foreningens møte
sal. Frammøtet var godt, og møtet ble ledet
av Tormod Ropeid, som også ønsket vel
kommen. Etter en kort andakt av sokneprest
G. Haraldseide, gikk en over ti I dagsorde
nen, som ble godkjent uten bemerkninger.
Karsten Samuelsen ble valgt til referent.

Da foreningens forretningsfører, G. Ness,
måtte gå litt tidlig, ble det beslutt~t å ta
regnskapet før årsberetningen, slik at for
retningsføreren kunne være til stede og
besvare eventuelle spørsmål. Det var imid
lertid ikke så meget å sette fingeren på, og
regnskapet ble godkjent. Det ble videre
gitt forretningsføreren fullmakt til å si opp
to obligasjonslån tilhørende foreningen.
Regnskapet viste at foreningens økonomi
er meget god.

Arsberetningen var kort, men den for
talte hva som hadde vært gjort i det for
løpne året. Etter en del bemerkninger, ble
den godkjent.

Beretningen fra husstyret ble likeledes
godkjent, uten bemerkninger. Av denne
beretningen gikk det fram at det hadde
vært store utgifter i forbindelse med inn
legging av vannrør og varmtvannsberedere
til gamlehjemmet, men ved velvillig imøte
kommenhet fra Stavanger kommune, ble
disse utgiftene dekket.

På årsmøtet 1967 var det blitt vedtatt ny
lov for foreningen. Denne var så blitt sendt
Norske Døves Landsforbund ti I godkjen
ning, hvoretter den var kommet tilbake
med en del bemerkninger. Forbundets be
merkninger forelå nå til behandling på års
møtet, og de ble tatt til følge. § 2 om med
lemskap lyder nå: Som med lem kan opptas
en hver døv kvinne og mann. Interesserte
hørende kan også opptas som medlemmer.
Søknad om medlemskap skjer skriftlig. -
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§ 3, pkt. 4, årsmøtet: Her ble tilføyd: For
mannen velges med absolutt flertall. Vara
menn velges særskilt. Pkt. 3: Kvinnefore
ninger som arbeider for foreningen. Døves
Hus eller Døves Menighet, kan sende en
representant hver ti I årsmøtet, dog uten
forslags- eller stemmerett.

Valg av styre: Håkon Hoff, formann.
Sverre Erikson og Tormod Ropeid, styre
med lemmer. (Disse 3 døve). - Amanda og
Olav Jerstad, hørende styremedlemmer.
Varamenn for de døve: Odine Skjeie og
Johan Paulsen. Varamann for de hørende:
Lillemor Ropeid.

Valg av repr. ti I husstyret : Gabriel Rafoss,
varamann Arnu If Pedersen.

Festkomite: Formann Egil Breiland, som
~elv ordner med nødvendige hjelpere.

Kontingentoppkrever : Aud Berge.
Revisor: Tormod Ropeid.

Korsten Somueisen, ref.

Program for Østfold

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

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.

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

Det vil muligens bli holdt 'et ekstra-møte
i mai/juni. - Rett til forandring i program
met forbeholdes.

TIL ORIENTERING
Bussturen til Andebu er blitt avlyst, på

grunn av Vestfolds besøk uken etter. Iste
denfor bussturen vil det sannsynligvis bli et
styre/medlemsmøte i mai måned. Dette vil
bli bestemt på møtet 27. april.

På møtet 27. april blir det anledning til å
fremme forslag som ønskes behandlet på
landsmøtet. Evt. forslag som ønskes lagt
fram på møtet, må være styret i hende minst
1 uke før møtet holdes.

Styret.

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.

Program for Oslo

Lø 20. april: Døves Sportsklubbs fest v/
håndballgruppen.

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 v/ fot
ballgruppen.

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

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.

Program for Vestfold

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 Sand ar
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 programmet forbe
holdes.

Styret.



Men vanskelig å få valgt formann

«Imponert over de døve i Trondheim»,.
sa reVIsoren

Ha/vor Greftegreff, fortsetter en stund til (?)

De Døves Forening, Trondheim, holdt

sitt 69. ordinære årsmøte fredag 16. fe

bruar.
Formannen, Halvor Greftegreff, åpnet og

ledet møtet. Frammøtet var tilfredsstillende.

To medlemmer som var gått bort siden siste

årsmøte, Hanna Eliassen og Peder Eidem,

ble minnet, og det ble lyst fred over deres

minne.
Dagsordenen ble referert og godkjent.

Det ble besluttet å sende blomster med

hilsen fra årsmøtet til styremedlemmet Ely

Myrvang, som lå på sykehuset.

Døvelærer Odd K. Jensen, som er fore

ningens revisor, var til stede, og formannen

benyttet anledningen til å rette en spesiell

velkomst til ham.

Da møtet var kommet i gang litt over

tiden, ble døren ti I lokalet stengt. Dette for

å få slutt på den uskikken som er blitt en

vane, at enkelte medlemmer forstyrrer ved

å komme og gå under møtene. Dette var

blitt vedtatt på siste medlemsmøte.

Arsberetningen var blitt sendt ut som et

spesialnummer av medlemsbladet «Døve

pilen» uken i forveien, av praktiske grunner.

De 27 punktene ble fort gjennomgått og

godkjent. Da det skal holdes landsmøte i

byen til sommeren, er det blitt et ekstra

stort arbeidspress på mange i foreningen.

Det er nedsatt en hovedkomite på 9 med

lemmer, alle gode folk, så vi håper og tror

at arrangementet skal gå bra etter pro

grammet. Det framgikk av beretningen at

det var holdt 11 styremøter siste år, hvor

det var blitt behandlet 91 saker. Takket

være betydelige kommunale og andre til

skott, hadde foreningen hatt muligheter til

å holde god aktivitet i arbeidet, og inn

satsen hadde vært bra. I perioden var det

gjennomført utdeling av diplomer for mer

enn 25 års med lemskap i foreningen. Ved

første utdeling var det 23 medlemmer som

fikk sine diplomer for medlemskap fra 26

til 54 år. For ettertiden vil det bli utdelt

slike diplomer etter hvert som nye med

lemmer passerer 25 års medlemskap. Fore

ningen hadde i perioden et godt samarbeid

med Norske Døves Landsforbund, med to

besøk, av henholdsvis Eilif Ohna og Albert

Breiteig, en tid etter hverandre.

I forbindelse med prestebolig-saken, er

pantobligasjonen på kr. 65.000.- i eiendom

men Døves Hus, som ble satt opp etter

vedtak på ekstraordinært årsmøte i 1966,
oversendt De Døves Forening i slettet stand

17. januar 1968 fra Spareskillingsbanken. De

Døves Menighet har gitt uttrykk for sin

takk for hjelpen i prestebolig-saken.

Tegnkurs ble igjen satt i gang høsten

1967, med 3 grupper elever. Den ene grup

pen består hovedsakelig av døvelærere, og

de to andre gruppene er for nybegynnere.

Som lærere fungerer Harald Størkersen,

Reidun Veddeng og Kristen Mortensen, med

bistand av Ole Madsen.

I ungdomsgruppa deltar Halvor Grefte

greff som veileder. Torfinn Trondsen, som

flyttet hit fra Bergen sist høst, deltar i

ungdomsarbeidet bl. a. som kursleder i be

tjening av filmframviseren. Det ble på års

møtet vedtatt at ungdomsgruppa skal få

leie foreningslokalet hver annen onsdag.

Regnskapet for foreningen ble gjennom

gått av forretningsføreren, Trygve Vcdd

eng, og ble godkjent etter noen merknader.

Regnskapet for gården ble utsatt behand let

til ekstraordinært årsmøte, da det var noen

uklarheter som krevde at det ble gjennom

gått igjen.

Odd K. Jensen hadde ordet i forbindelse

med regnskapene. Han uttalte som sin me

ning at forretningsføreren burde få høyere

godtgjørelse, da han har meget arbeid.

Jensen uttalte forøvrig at han var imponert

over de døve og foreningsvirksomheten, og

at de døve er flinke til å ordne sakene.

Budsjett-forslaget førte ti I lang debatt.

Det var søkt om kr. 15.000.- fra Trondheim

kommune, og dette beløpet var satt opp

på budsjettforslaget. Det viste seg nå at

kommunen hadde bevilget kr. 12.500.-, så

enkelte utgiftsposter måtte reduseres.

Tidligere har foreningen fått kr. 10.000.
årlig fra kommunen.

Det forelå rapport fra granskingskomi

teen som var oppnevnt i forbi ndeise med

regnskapet for Døves Volvo-lotteri 1965,
da dette hadde vist en manko på kr. 900.
Av rapporten framgikk at regnskapet var

dårlig oppsatt og at det var flere innblandet,

slik at komiteen ikke hadde kunnet finne

årsaken. På grunn av mangel på bevis, ble

det derfor foreslått å henlegge saken, og

dette ble vedtatt med stort flertall av års

møtet .

Under valget viste det seg vanskelig å

finne en ny formann. Halvor Greftegreff

ønsket avløsing, etter flere år som for

mann. Geir Jensen nevnte at foreningen har

120 med lemmer, og at det derfor måtte
kunne finnes en som kunne være formann _

å være formann, er i seg selv ikke så van

skelig, når bare styrets øvrige medlemmer

er gode nok. Halvor Greftegreff gikk til

slutt med på å fortsette som formann innti I

det ekstraordinære årsmøtet 29. mars.

Angrim Ytterhus og Torfinn Trondsen

ble innvalgt i styret, varamenn Harald

Størkersen og Nyfrid Grimstad.

Film- og opplysningskomite: Torfinn

Trondsen, Synnøve Kvidal, Georg Kirkreit,

Martin Vines og Solfrid Gjerstad.

Tilsynskomite: Sigurd Olsen, Torhild

Ulseth, Margit Holberg og Signe Pedersen.

Formannen takket ti I slutt de utgåtte

styremedlemmene Ely Myrvang og Nyfrid
Grimstad.

Kristen Mortensen, referent.

Program for Trondheim

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.-.
Fre 19(4 Foredragsaften.

Lør 20(4 Vårfest v( Dameforeningen.

Søn 21(4 Servering.

Ons 24(4 Apent for alle.

Fre 26(4 Dameforeningen.

Lør 27(4 Vårfest på «Gran ly» v(ldrettslaget.

Søn 28(4 Arsmøte i Døvekirken.

Ons 1(5 Døves Ungdomsgruppe.

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

Torsdagene er det kurs i tegnspråk.

Sosialsekretæren har kontortid hver ons

dag fra kl. 19.00 ti I 21.00.

Nestformannen.

Program for
Skien-Telemark

Onsdag 24. april kl. 18.30 i Kafe Williams.
Porsgrunn.

Onsdag 22. mai kl. 18.30 i Indremisjons

heimen, Skien: Hyggemøte 'j anledning

Norske Døves Landsforbunds 50 års

jubileum.

Søndag 23. juni: St. Hans fest på Sol høy.
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SUVEREN, Lars Hansen A.s

KONFEKSjON SFA'8 RI KK

Telefon 73622

KRISTIANSUND N.

FABIN AlS

Finansiering
Factoring - Leasing 
Avbetaling

Komediebakken 9
Telefon 12135
BERGEN

Anders Utkilens Rederi AIs

BERGEN

BERGEN

Hold Dem til Volvo 

den holder!

OLAV RIEBER THORSEN

Autorisert Volvo-forhandler

Telefon 64008 - 62008 - 32606
SANDNES - LURA - STAVANGER

Møllendalsveien 17 - Telefon 94930

Salg av karosserimateriell
og Standox billakk i originalfarger

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN
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Konsulenter for døve

Ved hjelp av midler bevilget fra Sosialdepartementets budsjett skal Norske
Døves Landsforbund fra sommeren 1968 opprette to stillinger som konsu.
lenter for døve således:

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

Program for Møre/Romsdal

Program for Drammen

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. ap ri! : Program v/ Opplysnings
komiteen.

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.

Det er her tale om helt nye stillinger som vil by på krevende, men samtidig
interessante arbeidsoppgaver blant landets omlag 2.500 døve.

Det vil ved tilsetting bli lagt vekt på sosial innstilling og på åpen og vennlig
framferd. Det forutsettes videre vilje og evne til å beherske de døves tegnspråk.

Vedkommende som blir ansatt, må sette seg inn i visse deler av landets
sosiallovgivning.

Også døve personer kan søke stillingene.
Nærmere opplysninger om stillingene og deres arbeidsområde og lønns

betingelser kan fås ved henvendelse til forbundets sekretær, Albert Breiteig.
Skriftlig søknad med attestkopier og oppgave over utdanning og praksis

sendes Norske Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17, Bergen, innen
l. mai 1968, merket «konsulent».

l konsulentstilling med kontor i Oslo og med Østlandet som arbeids
område.

l konsulentstilling ved forbundets kontor i Bergen og med Vestlandet
og Trøndelag som arbeidsområde.

A. Koppen, ref.

tig bruk av de moderne elektriske syma·

skinene, ble det besluttet å agitere mere

for et slikt kurs, for å få nok deltakere til å

gjennomføre det.
Det ble besluttet å arrangere en tur «i

det blå» med buss i løpet av sommeren.

Klubben har i dag 39 medlemmer.

Valgene ga følgende resultat:

Formann Astrid Teines. Nestformann

Dagny Nesse. Sekretær Annlaug Koppen.

Kasserer Marta Sander. Styremed lem Liv
Ohna. 1. varamann Kari Samuelsen. 2.

varamann Anne Berg.

Revisor Jorunn Koppen, varamann Kari
Samuelsen. Festkomite: Gunvor Ruud,

Annlaug Koppen, Edith Eikenes, varamann

Birgit Torsteinsrud. Valgkomite: Gunvor
Ruud, Erna Stene og Kari Handegard. Re

presentant til formannsmøtene, sammen

med formannen: Annlaug Koppen.

Ingeborg Skare fikk overrakt en erkjent.

lighetsgave for 25 års medlemskap i klub

ben. Likeledes fikk Agnes Andersen over
rakt en eske konfekt i anledning sin 70
års dag.

Ti I slutt takket Konrad Rendedal med

noen pene ord for klubbens innsats, og så
ble årsmøtet hevet.

Døves Dameklubb i Bergen holdt årsmøte

5. mars med bra frammøte. Formannen,

Astrid Teines, ønsket velkommen, spesielt
representanten fra foreningsstyret, Konrad

Rendedal. Som referent ble valgt Annlaug

Koppen.
Arsberetning og regnskap ble opplest og

godkjent uten bemerkninger. I årets løp har

klubben feiret sitt 65 års jubileum med en

vellykt fest. Basaren sammen med ferie

hjemsstyret ga et godt resultat. Klubben

har blant annet gitt som jubileumsgave 3
gavesjekker på i alt kr. 1.500, 100 ølglass til

foreningens kjøkken og nye gardiner til
foreningslokalet, de to siste gaver for til

sammen ca. kr. 1.150. Det var holdt bare

en demonstrasjon siste år. Kursene i sy

maskin lære måtte avlyses p.g.a. for liten
tilslutning. Da enkelte på årsmøtet mente

at det er stort behov for instruksjon i rik-

DAMEKLUBBENS
ÅRSMØTE

1/4 ma: Motorkurset hos Rogstad kl. 18.00.

Kl. 20.00 Ungdomsklubben.

2/4 ti: Dameklubben.

3/4 on: Døveforeningen har styremøte på
kontoret kl. 19.30.

4/4 to: Menighetsaften i foreningen.

8/4 ma: Stengt.

9/4 ti: Servering.
Både feriehjemmet og hytta er åpne i

påsken for besøk og overnatting. For over

natting bør en helst bestille plass på for

hånd.

16/4 ti: Servering.
17/4 on: Opplysningskomiteen har møte kl.

19.30 på kontoret.
18/4 to: TV-debatt, med John Vigrestad

(formannen i Norske Døves Landsfor
bunds TV-utvalg) som innleder. Obs!

Møtet begynner tid Iig. kl. 19.00, ford i

Vigrestad skal hjem igjen med siste fly
samme kveld.

22/4 ma: Ungdomsklubben.

23/4 ti: Dameklubben.
24/4 on: Omvisning på Sjømannsskolen.

Frammøte kl. 19.00 på .

25/4 to: Servering.
26/4 fr: Kameratslig samvær i foreningen

forbindelse med terrengløp-Døvemester

skap. Underholdningsprogram.

27/4 lø: Døvemesterskap i terreng løp på
Storetvedt-markene.

Fest på Fløirestauranten.

29/4 ma: Ungdomsklubben.

30/4 ti: Stengt.
1/5 on: Servering og arr. i foreningen ved

Ungdomsklubben.
2/5 to: Medlemsmøte. Forslag som ønskes

behandlet på landsmøtet.
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetiandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Finn Johansen, Kobbervikhagen 6a, Drammen.

Norge dominerte tre-landskampen
for døve på ski

Arne Karlsen og Reidar Brenden best

Fra sportsred.
Det er rent utrolig så fort vinter

sesongen er gått i år, kanskje kom
mer det av at vi har vært fullt opp
tatt aven hektisk, spennende og for
Norge ærerik Olympia-sesong! Men
også på vår front har det skjedd
saker og ting, ting vi har gledet oss
meget over!

Vi har hatt et vellykket Døve
mesterskap på ski i Trondheim, og
vi kunne glede oss over en meget
stor seier i 3-landskampen mot Fin
land og Sverige!

Vi kan også glede oss over at det
i det siste er dukket opp flere lovende
emner som vi kan bygge videre på,
og jeg tror at våre toppmenn i dag
skal få mere enn nok å gjøre for å
forsvare sin lederposisjon neste se
song! Det gjelder å ta vare på disse,
og man må smi mens jernet er
varmt! Forbundet bør derfor allerede
nå legge planer om treningskurs for
disse «morgendagens menn». Man må

24.-25. februar arrangerte Norges
Døve-Idrettsforbund en tre-lands
kamp på ski mellom Finland, Sve
rige og Norge. Det var Døves Idretts
lag i Trondheim som sto for det tek
niske arrangement, og start og inn
komst for konkurransen var lagt til
døvehytta ved Lian i Bymarka.

Stafetten
Første dag var det 3x10 km sta

fett som sto på programmet. Før
start ønsket formannen i Trondheim
Døves Idrettslag, Arild Moslet, del-
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nå merke seg dem som har deltatt i
vinterens konkurranser med alvor
og glød, slik at disse på et meget
tidlig tidspunkt kan bli informert
om at forbundet ønsker dem som
deltakere på sine instruksjonskurs.
J eg tror det er riktig å følge en slik
linje.

Vi er nå inne i en overgangsperi
ode, og det er på tide å ta fatt på
innendørstreningen med henblikk på
sommerens konkurranser. Jeg antar
at lagene er klar over denne viktige
siden aven idrettsmanns forbere
delse til konkurranseidretten. Det er
nå man skal bygge opp sin fysikk
til å tåle den harde påkjenning
idrettskonkurranser er for kroppen.
Husk at den skal bygges gradvis
opp, slik at den kan yte sitt beste
når konkurransene tar til. Derfor
skulle alle som har tenkt å drive
konkurranseidrett snarest ta fatt på
sin trening. Da vil man ha glede av
sin idrett, og dagene på idrettsbanen
vil ikke bli slit, men lek!

takerne og gjester velkommen til
Trondheim. Norges Døve-Idretts
forbund var representert ved for
bundssekretær Anders Haukedalen.
Etter flaggheising var alt klart til
start for 3x10 km stafett. Det var
så mye snø i Trondheim at hytta
nærmest var nedsnødd. Inne i hytta
var guttene travelt opptatt med
smøring av ski, og en som ikke hadde
peiling på ski-idrett, ville ha vanske
lig for å forstå hvordan de klarte å
finne fram til den rette smøringen
som passet til værforholdene.

Arne Karlsen startet på første
etappe for Norge og sikret seg et
godt forsprang på svenskenes beste
mann, Norberg, og kunne ved veks
ling sende junioren Terje Karlsen
avsted med ca. 2 Y2 min. forsprang
på Sverige, med Finland som nr. 3.
Junioren gikk et utmerket løp og
ikke bare holdt stillingen, men økte
forspranget til ca. 5 minutter! Sve
rige lå fremdeles på andre plass, ca.
4 min. foran Finland. Reidar Bren
den kunne så legge i vei på siste
etappe med en trygg ledelse-, men
Brenden sparte seg såvisst ikke, og
etter et strålende løp, avsluttet han
på dagens beste etappetid! Resulta
tet ble en overlegen seier til Norge i
stafetten., hele 12 min. foran Fin
Jand, som på siste etappe hadde sin
sterkeste mann, Eino Kolu, som tok
inn svenskenes 4 min. forsprang og
var ca. 1 Yz min. foran svensken i mål.

1. Norge 1.54.54
Arne Karlsen 38.02
Terje Karlsen 38.53
Reidar Brenden .. 37.59

2. Finland 2.07.04
Timo Karvonen .. 43.07
Pauli Leikas 44.14
Eino Kolu 39.43

3. Sverige 2.09.46
Sven-Åke Norberg. 40.40
John-Eric Sivervall 43.43
Sven-Eric Bohlin .. 45.23
Om kvelden var det hyggefest på

Lian Restaurant, med stor delta
kelse. Her ble det servert deilige
snitter samt kaffe og kaker. Ved bor
det ble det holdt en rekke taler, :;:amt
delt ut premier for dagens 5tafettløp.
Senere var det dans, og så hygget
man seg sammen utover kvelden.

30 km langrenn
Søndag morgen opprant med lett

snøvær. Det var også blitt mildere,
men senere på dagen frøs det på
igjen, og dette skapte smøringspro
blemer for deltakerne.

10 mann stillte opp til start på 30
km. Av disse var 3 fra Sverige, 3 fra
Finland og 4 fra Norge. Løypa var
på 7 Yz km og skulle gås 4 ganger.
Det ble en spennende duell mellom
Reidar Brenden og Arne Karlsen,
som hele tiden var klart foran de
øvrige. Brenden ledet løpet de tre
første runder, men ved en beklagelig
misforståelse trodde han at løypa
skulle gås tre ganger, og han fikk
således hele løpet spolert. I siste
runde kom Arne Karlsen kolossalt
sterkt og vant en klar seier, med
Brenden på 2. plass. De er jevngode
disse to, og det var synd at en mis-



8.16
8.33
9.24

12.47

8.59
9.01
9.41
9.52

10.20

forståelse skulle ødelegge den spen
nende duellen vi utvilsomt ville fått
mellom dem. Overraskende la Sve
riges Sven-Ake Norberg beslag på
tredjeplassen. Bjørn Myran hadde
gode ski og gikk et godt løp, men ble
«snøblind» og var meget hemmet av
dette. Ola Sande besatte en fin 4.
plass, så 30 km løpet ble en stor
triumf for de norske farger!

De beste:
1. Arne Karlsen, Norge . 1.48.30
2. Reidar Brenden, Norge 1.49.12
3. s.-A. Norberg, Sverige. 1.55.44
4. Ola Sande, Norge ..... 1.56.18
5. Pauli Leikas, Finland . 1.56.52
6. Bjørn Myran, Norge .. 1.58.51
7. Timo Karvonen, Finn!. 2.05.15
Resultatet av landskampen ble en

stor seier for de norske gutter, hele
17 poeng foran Finlan d, som ble nr. 2.

Sammenlagt:
1. Norge 29 poeng
2. Finland 12 »
3. Sverige 8»

Premieutdeling ble foretatt på
døvehytta umiddelbart etter rennet,
da de finske og svenske gjester
hadde lang vei hjem. Et overdådig
fint premiebord hadde Trondheim
Døves Idrettslag sørget for, og det
var noen meget fornøyde premie
vinnere som kunne velge. Etter noen
korte taler, hvor bl. a. formannen i
Døves Idrettslag, Arild Moslet, ble
overrakt gaver fra de utenlandske
gjester som takk for utmerket auan
gement, kunne man dra hver til sitt
i visshet om at det hadde vært en
meget vellykket 3-landskamp.

A ud Øverland.

Skirenn
ILA-SKADALEN

Lørdag 24. februar arrangerte
Døves Sportsklubb i Oslo det tradi
sjonelle skirenn mellom Ila tunghørt
klasser og Skådalen døveskole. Også
i år var været meget pent.

Det ble konkurrert i slalåm, utfor
og langrenn, og nok en gang gikk
Skådalen seierrik ut av kampen.
Treningsmulighetene for barna på
Skådalen er meget gode - mye snø er
det i år, og barn3. er ute og boltrer
seg i den hver dag. Dette er nok
hovedforklaringen på det fine resul
tatet som Skådalen fikk.

De første øvelsene var langrenn
for årsklassene 1951-1956, og utfor
for årsklassene 1957-1960. Da disse
var ferdige, samlet alle seg rundt
slalåmbakken - det var igjen grup-

pen 1951-1956 som skulle «i ilden».
Dessverre var snøen i bakken litt for
løs - bakken ble en del oppkjørt
etter hvert - og flere av slalåmkjø
rerne klarte ikke å holde seg på
beina.

Da konkurransene var ferdige, ble
det servert ertersuppe i spisesalen 
jeg tror alle satte pris på å få noe
varmt i kroppen da. Etter en pause,
hvorunder poengene i skolekampen
ble regnet ut, fikk alle boller og brus.

Og så ledet styrer Sæbø utdelin
gen av premier og diplomer.

ø.G.

UTFOR:
Gutter, årsklasse 1957

1. Tom Jørgensen, Ila ..... 17.3
2. Per Leif Pedersen, Skåd. 18.3
3. Egil Allan Martinussen Sk.19.2
4. Jan Øivind Holm, Ila ... 19.6
5. Svein Ingar Fredriksen,Sk. 22.0

Jenter, årsklasse 1957
1. Jane Lisbeth Harlem, Sko 19.6
2. Kate Jensen, Skådalen .. 20.0
2. Elisabeth Bergo, Ila 20.0
4. Mona Nørbech, Ila 20.6

Gutter, årsklasse 1958
1. Egil Aaserud, Skådalen .. 18.3
2. Svein Aasen, Skådalen .. 19.2
3. Geir Brodal, Skådalen ... 19.5

Jenter, årsklasse 1958
1. Helle Heidi Hammerlund

Skådalen 18.9
2. Astrid Lie, Ila 19.0
3. Else Heinonen, Sko 19.7

Gutter, årsklasse 1959
1. Knut Age Berg, Ila 21.5
2. Kjell Olav Berge, Ila 24.8

Jenter, årsklasse 1959
1. Torill Torsteinsen, Ila .... 20.2
2. Inger Kristin Hauge, Sk.. 21.2
3. Lisa Myrholt, Ila 21.7
4. Elin Astrid ylund, S 22.7
5. Bodil Østberg, Skådalen . 27.2

Gutter, årsklasse 1960
1. Bjørn Kristiansen, Ila 19.1
2. Trond Gundersen, Sko 19.4
3. Stein Andresen, Ila 20.6
4. Erik Mehlum, Ila 21.4
5. Gunnar Lindelien, Ila 21.7

Jenter, årsklasse 1960
1. Mette Fiskerstrand, Sko .. 28.2
2. Ingrid Line Hernholm, Ila 29.6
3. Sissel Håvik, Skådalen ... 29.8
4. Ellinor Bugge, Skådalen . 59.8

LANGRENN
Gutter, årsklasse 1951

1. Ottar Thoresen, Ila ..... 7.21
Gutter, årsklasse 1952

1. Kåre Egeland, Skådalen . 7.22
Gutter, årsklasse 1953

1. Finn Bernhoft Storø, Sk.. 6.48
2. Kåre Neraas, Skådalen ... 7.07
3. Freddie Marcussen, Ila .. 8.02

Jenter, årsklasse 1953
1. Rigmor Østberg, Sko
2. Torill Johansen, Ila .
3. Grete Olsvold, Sko .
4. Gro Johansen, Ila .
5. Berit Lie, Skådalen .

Gutter, årsklasse 1954
1. Bjørn Stensvoll, Skådalen 7.15
2. Per Tveitnes, Skådalen .. 7.20
3. Jan Iversen, Skådalen ... 7.33
4. Olaf Letterud, Skådalen .. 8.32

Jenter, årsklasse 1954
1. Marion Moberg, Skådalen
2. Solveig Heinonen, Sko ..
3. Svenhild Storsveen, Ila .
4. Anne Slinning, Ila .....

Gutter, årsklasse 1955
1. Roar Jespersen, Skådalen 7.59
2. Odd Gundersen, Ila .... 8.36
3. Karsten Sørensen, Sko .. 8.41
4. Odd Magne Fløistad, Sko 21.15

Jenter, årsklasse 1955
1. Berit Olsnes, Skådalen .. 9.19

Gutter, årsklasse 1956
1. Olav Harald Håverstad,

Skådalen 7.07
2. Morten Hansen, Ila 7.29
3. Svein Birkeland, Sko 7.31
4. Tore Flidh, Skådalen 7.42
5. Per E. Torgersen, Ila 8.14

Jenter, årsklasse 1956
1. May Britt Litsheim, Ila .. 7.21
2. Hanne Gurine Berge, Sk.. 8.18
3. Kari Wibeke Opdahl, Sk.. 8.46
4. Anne Pauline Undheim, Sko 8.50
5. Kari Smestad, Ila 8.58

SLALAM
Gutter, årsklasse 1951

1. Ottar Thoresen, Ila 21.1
Gutter, årsklasse 1952

1. Kåre Egeland, Skådalen . 22.5
Gutter, årsklasse 1953

1. Kåre eraas, Skådalen. .. 21.7
2. Finn Bernhoft Storø, Sko . 25.6
3. Freddie Marcussen, Ila .. 37.6

Jenter, årsklasse 1953
1. Rigmor Østberg, Skådalen 33.1
2. Grete Olsvold, Skådalen .. 35.7
3. Torill Johansen, Ila 42.1
4. Berit Lie, Skådalen 44.7

Gutter, årsklasse 1954
1. Bjørn Stensvoll, Skådalen 30,3
2. Per Mehlum, Ila 32.4
3. Olaf Letterud, Skådalen .. 32.8
4. Jan Erling Iversen, Sko 41.9
5. Per Tveitnes, Skådalen 47.9

Jenter, årsklassene 1954/55
1. Berit Olsnes, Skådalen 35.5
2. Anne Slinning, Ila 46.5
3. Marion Moberg, Skådalen 52.6
4. Svanhild Storsveen, Ila .. 53.8

Gutter, årsklasse 1955
1. Odd Gundersen, Ila ..... 35.7
2. Roald Bertil Jespersen, Sko 36.0
3. Karsten Sørensen,Skådalen43.9

21



Gutter, årsklasse 1956
1. Tore Flidh, Skådalen .... 22.3
2. Svein Jonny Birkeland, Sko 29.5
3. Per Erik Torgersen, Ila .. 30.0
4. Morten Hansen, Ila 30.2
5. Olav H. Håverstad, Sk 34.1

Jenter, årsklasse 1956
1. Hanne Gurine Berge, Sk.. 35.0
2. Grete Røraas, Skådalen " 36.3
3. Kari Smestad, Ila 36.4
4. Inger B. Kristiansen, Sk.. 42.1
5. Anne Pauline Undheim, Sko 46.7

Skålen 74.5 poeng- Ila 49.5 poeng.
Beste gutt (sammenl. øvelser): Kåre
Neraas, Skådalen. Beste jente (sam
menl. øvelser): Rigmor 0stberg,
Skådalen. Beste enkeltprestasjon
(langrenn): May Britt Litsheim, Ila.

Vellykket sJalåmkurs
på Ingierkollen

Da rekrutteringen til de alpine
øvelser for tiden er dårlig, ble det
avholdt et kurs i håp om å få fram
nye talenter. Slalåmkurset begynte
29. januar og ble avviklet i løpet av
6 kvelder. Kurset kom i gang tak
ket være Norges Døve-Idrettsfor
bund, som bekostet det hele. Godt
var det, for det viste seg å være
veldig behov for instruksjon.

Følgende løpere var med: Berit
Hovde, Terje Lund, Viggo Elvenes,
Arne Stenberg og Hans Chr. Feld
berg. Dyktig instruktør var Per
Formo. Flink var også Berit Hovde,
som fulgte guttene på ski i disse
bratte og krevende løypene. Men
hvor blir det av de andre pikene?
Slalåm er en fin idrett som med hell
kan drives av mange unge døve
jenter! Blant guttene gjorde Hans
Chr. Feldberg og Arne Stenberg seg
særlig bemerket. Men også Viggo
Elvenes og unge Terje Lund blir å
regne med, hvis de trener mere. De
viste begge klar framgang.

K.O.L.

TRONDHEIM

Arne Karlsen deltok i kretsmes
terskapet i Trondheim over 30 km
som ble arrangert av N.T.H.L, og
besatte en fin 5. plass i kl. C, med
tiden 1.44.26. Ola Sande startet
også og kom inn på en tid som lå
ca. 18 min. etter Karlsen.
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O SLO

Reidar Brenden klubbmester i Oslo
Oslo-Døve har holdt klubbmester

skap ved døvehytta i Lommedalen
og kunne glede seg over meget stor
deltakelse. Det var strålende sol og
4-5 minusgrader, men endel vind
under rennet. I alt var det 20 star
tende fordelt på to klasser. Klasse A
gikk 14 km, og Tur-klassen 9 km.

Det var gledelig å se at så mange
er kommet med i skisporten og nådde
så gode resultater. Jeg håper de vil
fortsette treningen, slik at vi til de
døves skimesterskap i Drammen
neste år kan sende en mannssterk
tropp på 10-12 stykker. Mesterska
pet skal som kjent arrangeres av
Hellas-Døve, Drammen.
Kl. A, 14 km

1. Reidar Brenden 50.54
2. Terje Karlsen 52.17
3. Kjell Nysted 54.00
4. Rolf Smenes 56.10
5. Botolf Myrvold 56.35

Tur-klassen, 9 km
1. Henry Lillejord 41.15
2. Erik Andresen 41.44
3. Einar Walbækken 41.59
4. Odd Landehagen 42.00
5. Trond Wilhelmsen 43.50
6. Vidar Gran 45.43
7. Torstein Ekerbakke 47.37
8. Tore Christiansen 49.59
9. Ola Svare 50.25

10. Rolf Johansen 54.59
Utenforkonkurranse startet Erik

Johansen, Drammen, han fikk 43.21.
Klasse over 50 år

1. Peder Nilsen 51.13
Dommere: Gunnar Løvskeid og

Finn Gjøen. F. G., skioppmann.

VIDARL0PET
I Vidarløpet, som er på 33 km og

går fra Stryken til Sognsvann, del
tok det i år hele 12 døve. Løypa var
god fra start til mål, og jeg ble litt
skuffet over Brendens svake tid, som
var 3 min. dårligere enn i fjor. Men
tross alt gikk guttene et bra løp, og
det var sikkert fin trening for dem
alle. Finn meldte forfall p.g.a. hals
onde. Resultatene for de døve ble
følgende: (Vinneren av løpet brukte
tiden 1.46.39.)

Reidar Brenden 2.09.44
Kjell Nysted 2.26.10
Henry Lillejord 2.40.45
S. Sigvardsen 2.47.47
Botolf Myrvold 2.48.21
Rolf Smenes 2.52.23
Erik Andresen 2.59.20
Vidar Gran 2.59.34

Einar Walbækken 3.01.30
Odd Landehagen 3.03.12
Peder Nilsen 3.05.24

Hurra for Hangenholen!
Han startet også i Vidarløpet, for

Furnes I.L., og fikk den gode tiden
2.07.23. Vår velkjente døve skiløper
er tross sine 45 år sprek på de lange
distanser og slo den beste av de døve
ungguttene med 2 minutter! Det
viser at Hangenholen passer godt på
treningen, og vi håper han nå vil
melde seg inn i Hamar Døve-Idretts
lag, slik at norsk døveidrett kan få
bruke ham til større oppgaver både
her hjemme og utenlands! F. G.

HAMAR

PROGRAM FOR PÅSKE-ARRAN
GEMENT PÅ FERIEHJEMMET
«MJ0SGL0TT»

Til påskeaftenens konkurranser
er det oppsatt følgende program:

Kl. 15 skal det konkurreres i ski
løp med skyting (luftgevær) og kast
osv. Det blir tatt tid og utregnet
poeng. Premier.

Det blir utdelt premie til stiligste
dame.

Det blir oppført skuespill, dans og
spørrelek.

Salg av mat og kaffe. Senere blir
der anledning til å få kjøpt nattmat
kl. 24.00 (12), ertersuppe.

Vi ønsker velkommen!

Per Byvold
Arr.: Hamar Døves Idrettslag.

BERGEN

SKIRES ULTATER
Ved et kretsrenn 7. januar, arran

gert av Årstad Idrettslag, deltok
Ingrid Eide og ble nr. 2 i langrenn
for damer, vel 2 min. etter vinneren,
som brukte 37.08 på den 712 km
lange løypa.

*
Klubbmesterskapet i langrenn ble

holdt 21. januar ved døvehytta.
Løypa var på 4 km og ble gått to
ganger for menn og en gang for
damer. 8 var anmeldt, men bare 4
startet, hvorav en ga opp. Pål
Kjellid ble klubbmester, med Bjarne
Tømmerbakke på 2.-plass, bare et
halvt min. etter. Ingrid Eide ble
mester for damer. Tungt føre. Dom
mere: Johannes Samuelsen og Nils
Bjørø.



Joh. Mortensen & Co.
SLAKTERFORRETNING

Munkegaten 54 - Tlf. 24161 - 24181
Utsalg Ilevollen 11 - Tif. 21 871

Utsalg Elgeseter gt. 39 - Tlf. 25 258
TRONDHEIM

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

Grensen. Hj. Akersgt. - O S L O

Polarsirkelen Høyfjellshotell

LØNSDAL

J. PETLITZ BOKTRYKKERI

(Rolf Rannem)

Akersgt. 7 - OSLO

MANUFAKTUR - UTSTYR
PIKE- OG DAMEKONFEKSJON

Magnus Larsen A.s
Rett ned for Tønsberg torv

Telefon 11 038

Forretningen med det gode utvalg

GULLSMED

Georg Øiesvold
BODØ

H. Klein A.s
O. Trygv. gt.

MANUFAKTUR - KONFEKSJON

TRONDHEIM

Gustaf Aspelin A.s
STAL, JERN og BYGGEVARER

TRONDHEIM
Postboks 553 - Telefon 30600

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 11 274

FREDRIKSTAD

Steinkjer komme E.1.verk

Autorisert installasjonsforretning
Radio- og TV-forhandler
Salg av elektrisk utstyr
Koke- og varmeapparater

KUNDENS TILLIT ER VÅRT MÅL

A.s Ivarans Rederi

OS LO

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER
SPEKEVARER - FISKEMAT

SIVILINGENIØRENE

Apeland & Mjøset A.s
Rådgivende ingeniører i byggeteknikk
M.R.I.F. M.N.I.F.
Industrigt. 59 - OSLO 3 - Tlf.* 607880



Ragnar Svensen
AUT. R0RLEGGERFORRETNJNG

Telefon 45991
GAUSEL - STAVANGER

SANDNES STØPERI

Meehanite støpegods

SANDNES

FJiliiirIJ
BERGEN

Rohdins Restaurant
ALESUND

Telefon 22098

A.s Hydraulik Brattvaag
Hydrauliske dekksmaskiner

BRATTVAG

Baneveien 8-10
BERGEN
Telefon 17475 - Telegr.adr.: «Teak»

Utenlandske Tresorter
Finerer, KryssfJnerer, SperrepJater
Ski-emner

GLASS - STENTØY - KJØKKENARTIKLER

PRESANGARTIKLER - LEKETØY

Alt på ett sted
Best og billigst i

KORTEVAREMAGASINET A.S

jonsvoldsgt. 4
BERGEN

Humøret på topp i arbeid,
lek og sport. Feiende frisk
ungdom setter pris på
perlende frisk
CITRONBRUS fra HANSA

TØRSTEDRIKK I SÆRKLASSE

Døves Trykkeri A.s - Bergen


