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Nr4/2009                           Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening                                          Årgang 39 

Møre og Romsdal  
Døveforening, 
Storevågen 75, 6020 Ålesund. 
Org. nr:    971 572 159 
Teksttelefon  70 14 62 64 
Vanlig telefon: 70 14 04 35 
Telefaks:    70 15 41 69 
E-post:           post@mrdf.no 
Hjemmeside: www.mrdf.no 
 
Leder:  
Vibeke O. Larsen 
Skusethmarka 34 
6006 Ålesund. 
Teksttelefon:   
SMS:        926 19 730 
 
Deltidsansatte: 
Daglig leder: 
Leif Gunnar Kvernberg 
SMS:  970 15 044 
 
Velferdssekretær: 
Elisabeth Kolvik 
E-post:  velfsekr@mrdf.no 
 
Underavdelinger: 
Ålesund Døves Aktivitetsklubb 
Leder: Jo Arve Furland 
Janbakkane 
6230 Sykkylven 
SMS:   906 91 312 
 
Ålesund Døves Bridgeklubb 
Leif Gunnar Kvernberg, 
Myrdalsveien 16, 
6011 Ålesund. 
SMS:  970 15 044 
 
Romsdal Døvblittseksjon 
Leder: Bjørg Halås, 
Torbjørnsvei 5, 
6429 Molde 
Teksttelefon:  71 25 34 42 
 
Grupper/Utvalg: 
 
Seniorgruppa 
Leder: Lorents Ness 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 
 
Andre: 
Døves Menighet 
Leder: Lorents Ness, 
Røsslyngveien 2 C, 
6011 Ålesund. 
Teksttelefon: 70 14 31 84 

Her ser vi yngste deltaker på stevnet i Askvoll.  
Synes bildet var så fint at det fortjener å komme på 1. siden av med-
lemsbladet vårt.  
Jenta heter Isa Leonora og er datter til Veronica Voldsund Troland og 
Bjarte Troland 
Hun har besteforeldre fra Fosnavåg så er vel litt møring i henne da :) 
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Julebord 
 blir denne gang på Døvesenteret lørdag 12. desember kl. 19.00. 
Priser: Medlemmer       kr. 350  
           Ikkemedlemmer  kr. 450   
Det blir som vanlig servert julemiddag og dessert.  
Til dere i Nordmøre/Romsdal så har vi tilskuddsordning for 
overnatting.  
Påmelding innen 1. desember. 
Send mail, faks, brev eller ttlf til kontoret. Adresser finner 
dere på 1. side av Kontaktposten.  
Det henger også oppslag på Døvesenteret.  
Det blir  salg av drikke. 
Mer informasjon får dere ved å kontakte daglig leder Leif Gunnar. 

Euroepan Deafgolf Challenge ih Hohwacht/Germany 
Vi var 5 gutter fra Norge som spilte golf. Jeg reiste med fly ned til Oslo for å treffe 4 andre døve golfspiller.
(David,Marco,Ola og Ole) Vi dro med bil og båtferge til Hohwacht 
Vi trente for å bli kjent med banen der. Banen var hardt, like hard som asfalt. Fordi det ikke har regnet på flere 
uker ble banen hardt. Jeg var ikke vant til å spille på hard bane. så jeg spilte veldig dårlig (heldigvis bare tre-
ning ☺). Fredag: ca 36 deltakere meldte seg på turnering. (6 damer inkl.) 7 land deltok. SOL og varmt ca 22 
c. Jeg spilte sammen med 2 Tyskere i 1 runde på 18 Hull 
da spilte jeg veldig bra og etter det  dro vi til hotellet og 
på hotellet var det sauna,solseng og svømmebasseng så 
det var godt å slappe av. Etterpå dro vi ut for å spise mid-
dag sammen med andre døve og det var god sosial-
samvær.Lørdag: ny dag sol og varmt ca 25 C men banen 
var like hardt som stein som i går UFFA  Da jeg , og 2 
tyskere spilte i 2 runde  på 18 Hull, spilte vi bra .  
Etter at vi  spilte og hvilte ca 1 time så dro vi til Kiel for å 
rekke Båt-ferge til Gøteborg. Vi dro kl 1630.  vi fikk ikke 
vite hva resultatet var etter spillet.  vi spiste på båten. 
dagen etter var vi kommet til Gøteborg, kjørte vi videre til 
Oslo og jeg fløy hjem til Ålesund på kvelden. Endelig fikk 
eg vite hva resultat. 
Stableford Netto HCP 20,1 - 30,0 
1. Dieter, Beckenbauer-Wenig GBF Munich 77 poeng 
2. Arne, Karlsnes Norway 68 poeng 

Valg ble foretatt i Volsdalen kirke. 
17 med stemmerett var til stede var til stede. 
Det ble innlevert 3 forhåndsstemmer. 
Tellekorps besto av Leif Gunnar Kvernberg med 
Lorents Ness og Karstein Ramsvik som vitner. 
Opptelling ga følgende resultat: 
Lorents Palmar Ness           29 stemmer 
Tone Borghild Rørvik Elvenes 27 stemmer 
 Marit Sølvi Holte 26 stemmer 
Johannes Hagebø 26 stemmer 
Stine Richardsen Liaset 24 stemmer 
Erling Arne Fylling 20 stemmer 
 
Styret består av de 6 første på listen.  

Karstein Rune Ramsvik 15 stemmer 
Magne Gaustad 9 stemmer 
Solveig Petra Olsen 9 stemmer 
Viggo Stein Elvenes 7 stemmer  
Inge Hallbjørn Heen 5 stemmer 
Sissel Margot Pedersen 1 stemme 
 
Som en ser av stemmetall så var det veldig 
jevnt blant de 6 som sto øverst på listen. 
 
De har ikke hatt møte og valgt leder enda. 
 

Menighetsrådsvalg 13. september 2009 i Døves Menighet i Møre. 
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VELFERDSSEKRETÆREN 
 
GOD HELSE MIDLER -  ”Sammen for fysisk aktivitet” 
Velferdssekretærens søknad om midler til seniorgruppa har gitt resultater. 
De fikk et tilskudd på kr 5000.- til innkjøp av utstyr til friluftsaktiviteter for 2009. 
Møre og Romsdal fylke, ved kulturdirektøren fordeler disse midlene ut til mange av sine søkere. 
Dette utstyret kommer godt med på alle turene som seniorgruppa har, og alle er velkommen å bli 
med på trimturene til fjells og rundt diverse vann og på andre fine turstier. Utstyret er lagret på Døve-
senteret. 
Det er også mulig å søke om GOD HELSE midler neste år. 
 
HUSK: Velferdssekretæren kan komme på hjemmebesøk i hele fylket. ☺ 
Besøkstjenesten er åpen for alle døve som trenger besøk. 
Selv om stillingen som velferdssekretær ikke er større en 37 % så rekker jeg over en del av behovet. 
Det er bare å si fra så kommer jeg en tur. 
 
TEGNSPRÅK KAFEEN PÅ MOLDE var siste gang tirsdag 6. Oktober. 
Da ble det bestemt å ikke fortsette med treffene.  De få som var til stede mener tilbudet om ”Åpen 
kirke” som døvepresten har i Domkirka en gang månedlig er nok i Molde regionen. 
 
REGN HVER DAG ? 
Er det noen som hadde planlagt å male hus eller gjerde på ettersommeren og høsten ? 
Umulig å gjøre det i år. Nå er det bare å finne fram innesyslene.  
Fordeler med mye regn ?  ja, luften blir veldig klar og ren å puste inn, og fri for statisk elektrisitet, 
ikke noe støv som virvles opp. Men ikke så bra for de som har revmatisme. 
Vits: Gud sa da han skapte vestlandet; perfekt, jeg skal vaske det hver dag. Og slik ble det… 

SENIORGRUPPA skal ha julebord med julemiddag på Døvesenteret onsdag 2. desember. 
Da døveforeningen har sitt julebord samme sted 12. desember besluttet seniorgruppa å endre datoen  
fra 9. til 2. desember. 
Daglig leder har sagt seg villig til å stå for matlagingen og andre hjelper til så dette skal bli en trivelig  
avslutning på året. 
Det blir servering av tradisjonell julemat med pinnekjøtt og alt tilbehør som vi bruker. 
Vi vil komme tilbake senere med mer informasjon om påmelding og klokkeslett når det nærmer seg.  

Noen som visste at vår daglig leder har fått en  
tunell oppkalt etter seg? 
Ikke han heller, og den ligger utenfor Førde mot 
Askvoll. :) 
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Fritidsklubben på tur til Finnøy. 
2-4 oktober drog 13 barna og 11 voksne til Finnøy og vi ankomst til et hyggelig sted, som heter Havstuene. Rommene ser 
fint ut og det gir bra plass. Været var ikke så spesielt bra og der regnet hele helgen. Lørdag drog vi til badelandet ?Håp i 
havet?, som ligger noe få meter fra hotellet. Vi ble der fra kl. 11 til 16, flest barna syntes at det var gøy å leke med rutsje-
banen med tidtaking og vannet ved bassangen var varm og perfekt. 4 menn har lagt en konkurranse om tiden, Jo Arve 
klarte med 03.03 sek. 
Noen barn stod ved kaia og fisket, dessverre var fiskene ikke så store. Om kvelden nøt vi med god mat og barna nøt med 
mat og is. Søndag rakk vi å leke litt med stol-lek, ?politi og mord? før hjemreisen kalte. Stort sett var vi veldig fornøyd 
med hotellet, mat, badelandet for små og stor. Bortsett fra været.  
Litt nytt fra fritidsklubben: Helle takket for halvt år å være med i fritidsklubben og nå overtar Tove G. Iversen ved varm 
stol og jeg ønsker henne lykke til. 
Tiltaket er blitt gjennomført med tilskudd fra Tubfrim og Frifond. Vi takker så mye! 

Søndag 22.november  
er det gudstjeneste i Bergmo  
kirke, kl.11. Her vil jeg med-
virke med lokal prest. Etterpå 
samles vi til middag på en av 
byens kafeer, og dette kommer 
vi tilbake til med mer informa-
sjon (tekst-tv, m.m.). Her  
betaler dere selv middagen, 
men Døves menighet spanderer  
desserten.  
 

Hilsen 
 
 

Odd Erling 

DATAKURS 
Seniorgruppa skal starte datakurs for nybegynnere i november måned på Døvesenteret.  
Dato vil bli bestemt senere.  
Det blir Leif Gunnar Kvernberg som skal undervise. Han sier det blir en utfordring, da det 
er ulik erfaring med data på deltakerne, men det skal nok gå bra etter hvert. Det er til 
nå påmeldt 8 deltakere. Mer informasjon får dere ved å ta kontakt med  døveforeningens 
kontor. 

ÅPEN KIRKE 
Det ble gjennomført Åpen kirke i Molde 
domkirke tirsdag 13. oktober.  
Lorents, leder i Døves Menighet, forteller at  
det ble en hyggelig kveld.  
12 deltakere var med.   

NY GIV/LANDSRÅD 
Fredag 30 . oktober reiser leder Vibeke, nest-
leder Erlend og daglig leder Leif Gunnar  til 
Oslo for å delta på møtet.  
Bla skal en gjennomgå årsmelding og  regn-
skap 2008 for Norges Døveforbund. 
 
Vi håper på innspill om hvordan vi vil ha 
Døves Kulturdager 2010 fra deltakerne også. 
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KLIPRA-JUBILEUMFESTEN DEN 26.SEPT-09    skrevet av Klipra-komiteen. 
Tidligere elever fra Klipra skole hadde i flere år snakket om å gjennomføre et jubileumfest for gamle elever og lærerne. 
Etter en del runder med diskusjoner i de siste årene, så fant vi ut at det var på tide å gjøre det i år før det ble for sent for 
enkelte av oss. Vi dannet da en klipra-komiteen for å planlegge en jublieumfest :Jo-Arve Furland, Arne Karlsnes, Britt 
R. Olausen og Vibeke O. Larsen. 
Etter noen uker med en dreven detektiv arbeid fant vi til slutt alle elever og lærerne fra tiden på Klipra skole. 
Til vår store overraskelse etter et besøk hos Ålesund kommune der de hadde et arkiv med oversikt over elever og lærer-
ne, så viste det seg at Klipra skole var mye eldre enn vi trodde. 
Vi hadde i årevis trodd at det ble opprettet på slutten av 1970-tallet, men det viste seg at vi hadde tatt feil ! 
Tunghørtklassen i Ålesund ble startet den 23.8.1967 med 6 elever fra Ålesund og omkringliggende kommuner. Klassen 
hadde lokaler ved Klipra skole. Den ble drevet som en kommunal spesialklasse etter spesialskoleloven. 
Klipra skole ble nedlagt i 1987. Dette ga oss enda større grunn til å gjennomføre en gjenforeningsfest for tidligere elever 
og lærerne. 
Vi sendte ut invitasjon til gamle elever og lærerne i god tid før sommerferie inntrådte. Etter endt sommerferie så strøm-
met det inn flere påmeldte til jubileumsfesten. 
Resultatet ble slik: 11 lærerne og 19 elever takket ja til å kunne komme på jubileumsfesten lørdag den 26.sept kl 1800. 
Jubileumfesten ble en dundrende suksess, og det ble en hyggelig gjensyn med flere kjente fjes. Det ble holdt fine taler 
fra elever og lærerne, og vi hadde en artig mimre kveld fra den tiden på Klipra skole. 
Her er noen bilder fra jubileumsfesten som kan fortelle mye mer enn ord ☺. 
Til slutt vil vi rette en stor takk til våre snille rydde hjelperne som gjorde en 
god innsats for at festen ble meget godt gjennomført. 

Pinocchio  Av Klaus Hagerup (fritt etter Carlo Collodi) 
Geppetto sitter og spikker en tredukke. Plutselig blunker tredukken.  
Geppetto tror han ser syner og han blir forskrekket når han plutselig opp-
dager at tredukken våkner til liv og prater til ham. Tredukken får navnet  
PINOCCHIO. 
I Teater Manu sin versjon av Pinocchio snakker alle norsk tegnspråk – også  
Pinocchio. De som ikke kan tegnspråk vil høre en skuespiller som fremfører  
replikkene med norsk tale. 
Stykket har visning i Parken Kulturhus i Ålesund tirsdag 24. november kl. 
12.00  
og 18.00. (Forestillingen kl. 12.00 er for skoleelever)  
Priser: 

Kr. 200,- (Voksen/barn/student) Kr. 160,- (medlem i Norges Døveforbund) 
+ avgift (lokale variasjoner) 
I tillegg spilles forestillingen for skoleelever. Billetter administreres for hele grupper og har rabatterte pri-
ser.  
kr. 50,- pr elev 
kr. 30,- pr elev (ved grupper på min 10 elever)  
Lærere går gratis (én lærer pr. gruppe) 
Prisforespørsel for skolegrupper kan rettes til: info@teatermanu.no og i Bergen: www.dns.no 
Se vedlegg for mer informasjon om forestillingen. Samt www.teatermanu.no 
Ved spørsmål kan dere kontakte Jeanett Hagen, 23 40 74 00 / info@teatermanu.no 

 
Døves Kulturdager 2009 
Som de fleste har fått med seg så ble årets Kulturdager i Ål i midten 
av august avlyst grunnet for få påmeldte.  
 
Men det blir likevel Døves Kulturdager, og det er i Oslo det skjer.  
Datoen er 4.-6. desember.  
Hva som skal skje denne helgen ser dere på plakaten til høyre. 
Det ligger mer informasjon på hjemmesiden vår og på Døveforbundet 
sin hjemmeside. 
 
Så håper vi mange herfra også får lyst til å dra til Oslo for å delta. 
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Vi gratulerer: 
 

Jorunn Rokkones som fyller 80 år 23. november  
 

Solfrid Lid som fyller 70 år 2. desember 
 
 

Døves Kulturdager 2010 
Som mange vet, så er kulturdagene 2010 lagt til Mol-
de 1.-3. oktober. 
I komiteen som jobber med arrangementet sitter: 
Vibeke O. Larsen, Jo Arve Furland, Helle Christian-
sen og Leif Gunnar Kvernberg. Det kan bli supplert 
med flere etter hvert.  
Komiteen har allerede skrevet avtaler med Rica Sei-
let hotell som blir arrangørsted og også gjort avtaler 
med hotell Molde og Thon Hotell Moldefjord som blir 
de andre hotellene som deltakerne skal bo på. 
Her i Ålesund har allerede vår teatergruppe startet 
forberedelsene til kulturdagene. De har engasjert 
Karoline Isaksen til å lage manus og til å være  
instruktør. Dette er samme person som hjelp til med 
”Bybrannen” i 2006 som fikk mye skryt for sin frem-
føring.  

Så vi gleder oss! 

DØVEMESTERSKAPET I FOTBALL  
Mesterskapet ble holdt i Bergen 3.-4. oktober. Oslo A vant 
herreklassen og  Trondheim dameklassen. Dette har vært 
vanlig i de siste årene.  
I rapport fra mesterskapet på Bergen Døvesenter sin hjem-
meside og Deafnet noter vi oss:  
 
De to beste unge spillerne 
under døvemesterskapet i 
fotball, Ane Serine Dimmen,  
Volda og Julian Standal,  
Ålesund - begge spilte for  
Bergen.  

Bildet er tatt av  
Helge Herland. 

 
Vi gratulerer Ane og Julian. 
 
Dere kan lese mer om mes-
terskapet i Døves Tidsskrift 
som kommer snart. 

Døveforeningen og Seniorgruppa har i  
sommer fått en uventet gave på kr. 500 til 
hver fra Trygve Gunnarud. Han ønsker oss 
lykke til videre med arbeidet. 
Vi takker Trygve så mye for gaven! 

Til Døveforeningen, Seniorgruppa og ÅDAK 
 
Takk for oppmerksomheten på min 60 års 
dag. 
                           Hilsen Leif Gunnar 

Torsdag 5. november drar døveforeningens 
styre og øvrige tillitsvalgte på kurs/studietur til Kø-
benhavn, og er tilbake igjen søndag 8. november.12 
deltakere blir med og vi har med oss to tolker. Dette 
er samme dag som Aalesund Fotballklubb spiller cup-
finalen mot Molde. Noen blir visst igjen i Oslo og prø-
ver å få seg billetter til kampen. 
Kurset begynner allerede mens båten ligger til kai i 
Oslo med forelesere fra Døveforbundet. 
Ved ankomst København neste dag drar vi rett til 
hotellet.  
Etterpå har vi avtalt besøk hos Døveforeningen af 
1866 og Danske Døves Landsforbund. Her gleder vi 
oss til å få høre hvordan danskene driver sin forening 
og sitt forbund. Spesielt er vi interessert i å få vite 
hvordan danskene gjennomfører sine Kulturdager. 
Som kjent skal vi arrangere Døves Kulturdager i  
Molde neste år og håper vi får mange ideer derfra 
som kan overføres til vårt arrangement. Som vi  
husker fra vårt arrangement i 2006 så hadde vi  
teatergruppen handOrama som kom derfra som våre 
gjester og som gjorde sine saker veldig bra med styk-
ket ”Up and down” Kursdelen fortsetter så på  
hotellet i København utover kvelden. 
Hjemreisen blir lørdag ettermiddag og da fortsetter 
kurset på båten. 
Vi takker Studieorganisasjonen i Norges Døveforbund 
for tilskudd til å kunne gjennomføre kurset.  
Vi takker også Nils Gunnar Solli hos fylkeskultur-
avdelinga samt Norges Døveforbunds Felleslegat for 
tilskudd til studieturen. Uten disse tilskuddene kunne 
ikke turen blitt gjennomført. Også deltakerne har 
måttet bidra selv, bl.a kunne vi ikke dekke tapt lønn 
for dem som har det. 
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Døvestevne i Askvoll 
Samlingen ble gjennomført i helgen 18.-20. september. Denne gang var det 48 deltakere med, tolkene medregnet. Hvorav  
5 var barn/ungdom. Vi hadde ankomst fredag ettermiddag/kveld og ble møtt av en hyggelig betjening ved Askvoll Fjordho-
tell som var vårt vertskap for samlingen. De hadde jobbet mye med å tilrettelegge for oss både ved opphold og utflukte lør-
dag. Vi fikk en deilig laksemiddag fredag kveld. Det ble under middagen informert om programmet for helgen. Det meste 
som skulle skje lørdag var tur til Værlandet/Bulandet, noe mange så frem til.  
Lørdag opprant med ikke det aller beste været, men hva gjør vel det. Det finnes klær til slikt også og de fleste hadde tatt med 
riktige klær for en utflukt ut i havgapet, hvor det både kan blåse og regne. No var det heldigvis ikke så mye regn på turen.  
Vi tok fergen som gikk fra Askvoll i 11 tiden. Turen over tok ca 1 time, og der ventet egen buss på oss. Første stopp var et 
steinbrudd som tok ut en spesiell type stein og laget bordplater og mye annet ut av dette. Så dro vi videre til en kafe og fikk 
servert en deilig fiskesuppe. Vi hadde egne guide med på turen og fikk masse informasjon underveis. Neste stopp var på Te-
maparken, et lokalt museum, som imponerte med sin store samling om folk og båter lokalt gjennom historien. Her var også 
mye fra Shetlandstrafikken under krigen, som mange kjenner til fra før. Tiden ble nok for knapp til å få med seg alt her. Et-
terpå dro vi til Værlandet Båt, der vi fikk servert kaffe og vafler. Her var også trekkspillmusikk for de som hørte det :) 
Vi var så tilbake til hotellet ca kl 19.30. Hvor vi fokk en deilig middag. Senere på kvelden var det underholdning i salen der.  
Søndag var det gudstjeneste i den lokale kirken. Så bars det tilbake til hotellet for lunsj og avreise hjem igjen. Så møtes vi 
forhåpentligvis igjen i 2010.  Ellers får bildene tale for seg : 

 

Askvoll Fjordhotell Fra v: Rune, Tommy, Klement og Gøran.  

Odd Erling i kirken. Den var ikke helt 
god med de vinduene i bakgrunnen... 

Fra underholdningen på lørdag kveld. Tror Møre vant sammenlagt,  
holdt på å si som vanlig :):) 
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Returadresse: Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund 

 
SERVERINGSLISTE 

 
 

 
15.10: Solveig Olsen -Jo Arve Furland 
22.10: Jorid Fylling -Harald Oppigård 
29.10: Britt Olausen -Vidar Farstad 
12.11: Tone Elvenes -Adolf Standal 
19.11: Beate E. Furland -Erling fylling 
26.11: Vibeke O. Larsen -Martin Stavaas 
  3.12: Cecilie Måseidvåg -Rolf Arntsen 
 
 

 
 
Dersom det 
ikke passer å 
servere den  
dagen du er 
oppsatt med, 
ta kontakt 
med noen 
andre på lis-
ten for å  
bytte dag. 
 

 
 
OKTOBER   
15 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
22 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
24 lør Havets Festbord 
28 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
29 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
NOVEMBER   
1 søn Gudstjeneste i Langevåg kirke. Allhelgensmesse 
5-8 tor-sø Organisasjonskurs/Studietur til København 
8 søn Gudstjeneste i Metodistkirken. Også Volsdalen. Kirkekaffe på Ynglingen? 
11 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 
11 ons Bortleid til Regionsenter for døvblinde kl. 14.30-18.00 
12 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
14 lør Tegnspråkkafe på Døvesenter Fritidskl/Kultur 
15 søn Bortleid barnedåp  
19 tor Romsdal Døvblittseksjon på Frivillighetssentralen i Vestnes kl.18-21 
19 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
22 søn Gudstjeneste i Bergmo kirke Molde. Middag på kafe' 
25 ons Åpen kirke i Volsdalen menighetshus 11.00-14.00 
26 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
29 søn Gudstjeneste i Volsdalen. Adventverksted og kirkekaffe etterpå 
DESEMBER  
2 ons Seniorgruppa på Døvesenteret kl. 11.00-14.00 (JULEBORD)  
3 tor Døvesenteret åpent fra kl. 19.00 
6 søn Putti Plutti Pott ???? 
12 lør Julebord på Døvesenteret 
24 tor Gudstjeneste kl. 14.00 i Volsdalen kirke 
28 man Julebowling. Arr: ÅDAK  


