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Kære læser!
Dette Visualis bliver mit sidste nummer.
Jeg har fået et nyt arbejde, og der søger
jeg nye udfordringer. Jeg kiggede de gamle
numre igennem og er overrasket over, hvor
hurtigt tiden er fløjet. Det vækkede også gode
minder med redaktionen, grafiker, skribenter
og dem, jeg havde diskussioner med. Jeg vil
rette en stor tak til alle, som har været med
til at gøre Visualis til et spændende blad for
unge døve!
Det er stadig uvist, hvem der skal overtage
redaktørjobbet, men det er op til Danske Døves Ungdomsforbund at finde en ny redaktør.
Dette blad har indvandrere som tema. Det
er altid et spændende emne, hvordan man
som fremmed fra et andet land kommer og
integreres ind i det danske samfund. Nogle
indvandrere bliver født i Danmark, men så
er de jo danskere men bliver kaldt andengenerationsindvandrer. Til dette nummer har
redaktionen valgt forskellige perspektiver
omkring indvandrertemaet.

ANNONCE

Det nye år byder os på en generalforsamling
og skønhedskonkurrence-showet, så der
bliver noget at se frem til. Og så er der nogle
andre spændende artikler om at tage tolke
med i teatret, samt om træet på Skolen på
Kastelsvej, der skal fældes. Hvad betyder
træet for de gamle kastelsvejselever?
Slutteligt får I noget som julehygge – nemlig
en julequiz!
GOD JUL og
GODT NYTÅR!
Mads Jonathan Pedersen
Ansvarlig redaktør af Visualis
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NYT FRA

I BESTYRELSENS TEGN

DUF’S AFSLAG PÅ DDU’S
ANSØGNING OM DRIFTSTILSKUD

Ny lokalforening under DDU:

3U

t den 12. november 2011 med
En ny klub under DDU blev etablere
for unge fra 18 – 30 år i
sandsynligvis navnet 3U. Det er en klub
og vi ser frem til en spændende
Fredericia. Det glæder DDU meget,
fem lokale foreninger under sig:
udvikling for klubben. DDU vil har nu
Finest, Globen Ungdom, Limfjorden
Absalon Ungdomsklub, Gentlemen’s
(velkommen tilbage) og 3U.

Uddannelsesmesse
på Castberggård

AF
BESTYRELSEN

Onsdag den 5. oktober modtog DDU
Danske Ungdoms Fællesråd (DUF)’s
afslag om bevilling af driftstilskud til
DDU . DUF begrunder afslaget med, at

Ved en nærmere
undersøgelse viser
det sig, at DUF ikke
længere kræver
et minimum antal
medlemmer i en
ungdomsforening
DDU ikke lever op til deres vedtægter
vedr. politiske aktiviteter. DDU har været tvunget til at afskedige hele sekretariatet, for uden driftstilskud har DDU
ikke penge nok til at finansiere deres
løn. Afskedigelsen betyder, at DDU i
øjeblikket udelukkende er baseret på
frivillige kræfter, og det politiske aktivitetsniveau hos DDU er blevet reduceret
væsentligt.
DDU’s bestyrelse har haft travlt med at
indsamle oplysninger, der understøtter
en anke på afgørelsen fra DUF.
Ved en nærmere undersøgelse viser
det sig, at DUF ikke længere kræver
et minimum antal medlemmer i en
ungdomsforening for at anerkende
den som en fuldgyldig ungdomsfor-
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ening under DDU. Ungdomsklubben
Limfjorden var ikke taget med i DDU’s
ansøgning om driftstilskud for 2010,
men nu vil DDU tage dem med i dokumentationen.

Det vil tage tid for nævnet at behandle
ankesager, hvorfor DDU har valgt at
skære alle tunge udgiftsposter væk og
kigget efter, om der kan søges midler
til fremtidige aktiviteter – uden aktivi-

For at DDU kan få tilskud, skal DDU
have mindst to ungdomsforeninger i
hver deres region med nogle politiske
arrangementer, dvs. arrangementer
der fremmer medlemmers viden og
lignende. I den gamle aktivitetsoversigt fra DDU’s ungdomsforeninger kan
man få det indtryk, at der næsten kun
er sociale arrangementer i klubberne,
hvilket ikke er gældende. Undersøgelsen viser, at alle foreninger havde lavet
politiske arrangementer, fx studienetværksmøder, så ungdomsforeningerne
lever ifølge DDU op til kravene hos
DUF. Disse nye oplysninger medbringer
DDU i anken.

Undersøgelsen
viser, at alle foreninger havde lavet
politiske arrangementer, fx studienetværksmøder,
så ungdomsforeningerne lever ifølge
DDU op til kravene
hos DUF

Med DDL’s hjælp har DDU’s bestyrelse
fået skrevet en 3 siders anke med adskillige bilag vedlagt og fået den sendt
til ankenævnet og DUF. For at sikre sig,
at det ikke er gået galt i afsendelsen,
har DDU valgt at sende dem pr. mail,
fax og post.
Desuden er der her i 2011 flere ungdomsklubber, der er ved at blive etableret. Men disse kan dog først inddrages i ansøgning om driftstilskud for
2012. Bevillingen for driftstilskud for
2012 sker først i 2013.

Nyborgskolen og Castberggård arrangerer en fælles
uddannelsesmesse på Castberggård 14.januar 2012. I den
forbindelse vil der være en
repræsentant fra DDU, hvor
deltagere har mulighed for at
snakke med repræsentanten
omkring udfordringerne for
uddannelsessøgende unge
døve.

Gentlemen’s Finest

Ungdomsklubben kun for herrer har
fået deres egen hjemmeside stablet
på benene. Hjemmesiden kan ses på
www.gentlemens-finest.dk

Ny uddannelsesvejledning

Fælles julefrokost
10. december har DDU haft en rigtig god fælles
julefrokost sammen med tre ungdomsklubber,
3U, Globen Ungdom og Absalon. Det foregik
på Fredericia. Der var julebuffet sammen med
julebryg og ikke mindst snaps og gode julehistorier. Formålet med dette var at få unge døve
rundt omkring Danmark rystet sammen, så
deltagere ville få et uvurderligt socialt netværk.
Det blev en succes.

og Center for Døve fået en uddanDDU har i et samarbejde med DDL
kan give gode råde i forbindelse
nelsesvejleder, Rikke Nørum Juul. Hun
Man kan møde uddannelses-vejlemed alle studierelevante spørgsmål.
muligt indenfor uddannelsesomderen til en uforpligtet samtale om alt
lemer på studiet og alle studierelerådet, studiestart, tolkeområdet, prob
vante emner.
onsdag fra 10 til 17 på DDL’s
Uddannelsesvejledningen er åben hver
r frem til udgangen af 2012. Udkontor i Snaregade 12, Kbh. K, og løbe
annelsesvejlederen tilrettelægge
over den ugentlige rådgivning kan udd
uddannelse efter behov.
forskellige aktiviteter for døve under
taktes på rj@deaf.dk eller på
Uddannelsesvejlederen kan altid kon
Skype: DDL.rikke.juul.

teter på programmet har DDU meget
svært ved at få bevilget driftstilskuddet
fra DUF.
Med venlig hilsen
DDU bestyrelse
NYTNYTNYT!
Efter lederen blev skrevet, fik
vi denne fantastiske nyhed!

Driftstilskud
DDU har fået en tidlig men fantastisk dejlig julegave i år. DUFs bevillingsudvalg har
nemlig drøftet DDU’s sag og besluttet at ændre afslaget til en bevilling på 540.000 kr,
dvs. DDU endelig får driftstilskud for året 2011.
DDU’s bestyrelse skal nu i arbejdstøj for at få DDU op i gearet igen, og selvfølgelig vil
bestyrelsen sørge for, at DDU ikke havner i den samme situation igen.
Endelig ønsker DDU jer allesammen en rigtig glædelig jul og godt nytår.
visualis december 2011
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Muslimsk jul
Den 24. december sidder vi danskere hjemme sammen med vores nærmeste og er parat til at have en rigtig hyggelig aften med juletræ, gaver,
traditionel dansk julemad med flæskesteg, andebryst, brune kartofler, brun
sovs, rødkål og så ris la´ mande og så videre. Vi danskere synes, at det er
en selvfølge at have denne tradition, og vi vil med glæde fastholde den.
Men ikke alle folk, der bor i Danmark, holder dansk jul. F.eks. muslimerne,
der med deres kultur ikke fejrer julen. Derfor har vi interviewet to muslimske
unge og spurgt, hvad de så i stedet for laver juleaften.

AF
CHRISTINA BIHL

Sanaa Tazgtazg

32 år gammel.
Født i Danmark, men hendes forældre er født i Marokko. De flyttede til
Danmark, fordi faderen fandt et job
i Danmark.
Har 4 søskende – hun er den
andenældste. Første, tredje og femte
barn er hørende, imens de to øvrige
børn er døve. Alle børn er født i
Danmark.
Arvede døvheden efter bedsteforældrene.
Hendes livsstil og kultur er en
blanding af dansk og arabisk. Når
hun er sammen familien, så lever
hun efter arabisk kultur, imens hvis
hun er i byen sammen med venner,
så lever hun som en dansk ung døv
pige. Hun har bemærket, at hendes
hørende søskende kun lever arabisk,
imens hendes døve søster også
lever dansk som hende selv.
Besøger resten af familien i Marokko
hver anden sommer.
1)Hvordan plejer du at fejre din jul?
”Vi holder aldrig jul – så den 24. december opfatter vi bare som en almindelig
aften. Vi giver ikke hinanden gaver eller
gør noget specielt ud af maden. Men
jeg har engang prøvet at komme hos
en af mine danske veninder juleaften,
så jeg oplevede den danske juleaften
– det var vildt med gaver, alt det mad
og den specielle hyggelige stemning.”
2)Kan du finde på at ændre det senere? Fx hvis du får en dansk kæreste?
”Ja, klart! Intet problem! Jeg har intet
imod at holde en dansk jul”
6
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Marokko

Afghanistan

Anil Sekandari

28 år gammel.
Født i Kabul, Afghanistan.
Flyttede til Danmark sammen med
familien i 1998, da han var 15 år
gammel. Før det havde han boet i
Indien og Rusland.
Flyttede til Danmark, fordi hans
storebror fik en kæreste i Danmark.
Har nu boet her i 13 år og er derfor
godt integreret i dansk kultur og
føler sig hjemme her.
1)Hvordan plejer du at fejre din jul?
”Min familie plejer ikke at holde en
dansk jul, men jeg elsker at give gaver
til hele familien, da gaverne betyder en
del for de små. Vi synes, at det er hyggeligt og sjovt at give hinanden gaver.
Min nevø og niece er født i Danmark,
og de skal da have lidt af den danske
jul. Vi køber dog ikke et juletræ og vi
spiser ikke den danske julemad.
Senere om aftenen tager jeg videre til
mine venner, der også er muslimske,
og som heller ikke fejrer jul sammen
med deres familie. Der fejrer vi så julen
sammen, dog på vores egen måde. Vi
startede for 3 år siden, og vi gør det

sådan, at vi ikke giver hinanden gaver
men har heller ikke her et juletræ. Men
vi er sammen og spiser engelsk bøf,
kartofler og whiskysovs. Vi kalder det
en muslimsk jul. Vi er sammen for hyggens skyld.
Det kan måske senere udvikle sig til at
indeholde julegaver og juletræ”
2)Kan du finde på at ændre det senere? Fx hvis du får en dansk kæreste?
”Jeg ved nu ikke, om jeg kan finde på
at have en dansk kæreste. Men hvis jeg
gør, så kan jeg selvfølgelig finde på at
holde dansk jul med hende.”

ANNONCE

En

När en indvandrer
kommer til Danmark

danskers

opvækst
AF
KLARA DANØ

Gopika Pararajasingam. Hendes familie flyttede til Danmark, men hun er
født og opvokset her.
Indvandrerne fungerer rigtigt god i
dag, hvorfor og hvordan?
Flere indvandrere er begyndt at tage
en uddannelse og bliver integreret i
samfundet, hvilket er godt, da Danmark
mangler arbejdskraft, og samfundet er
interesseret i at have flere mennesker
på arbejdsmarkedet.
Hvad gjorde dine forældre/din familie?
Mine forældre sætter pris på at jeg bliver
faglært – de har altid opfordret mig til
at prioritere mine lektier frem for fornøjelserne.
Hvordan kan det være, at du har taget dansk tegnsprog til dig så hurtigt? Taler dine
forældre og søskende selv dansk og
bruger tegnsprog til?
Mit modersmål er dansk tegnsprog,
og mine brødre kan ikke tale tamilsk
– Det betyder at min kommunikation
foregår på tegnsprog – Mine brødre
har altid talt dansk til mine forældre
og omvendt. Så der bliver talt dansk/
dansk tegnsprog i hjemmet.
Kommer du mere ud i døvesamfundet end de andre i familien?
Jeg er født her i Danmark og har gået
8
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AF
MADS JONATHAN PEDERSEN

En person med en anden etnisk baggrund end dansk, der flytter til Danmark, er en immigrant, og det kender
vi som en indvandrer. De flytter til Danmark for at søge lykken, for at følge
med familien, for at få et arbejde eller
har måske fundet en kæreste/blevet
gift, men de flytter også for at flygte fra
sit hjemland f.eks. pga. krig. Det er en
stor udfordring at være i et land, hvor
alt er nyt: sproget, kulturen, hverdagen
osv., der er anderledes fra sit hjemland.
Vi har fundet en, som flyttede til Danmark og kom ind i døvemiljøet. Hvordan er det mon for døve indvandrere,
der er flyttet til Danmark? Oplever de
forandringer og forhindringer?

i en børnehave og en døveskole (Lupinmarken, Skolen på Kastelsvej, Nyborgskolen). Jeg besøger også Absalon (ungdomsklubben) og dyrker sport
sammen med andre døve.
Har du kæmpet ekstra for at blive
accepteret af de andre?
Nej, men tror nok at de andre opfatter mig som dansker, da jeg har den
samme holdning og mening.
Handler det om held eller eget initiativ, at du er kommet i den kreds
med en god indflydelse?
Jeg har slet ikke tænkt på det, men
jeg regner med, at det bliver svært,
når jeg skal søge et job, hvor et par
arbejdsgivere kun vil fokusere på mit
navn og mit hørehandicap.
Hvad ser du dig selv som - indvandrer, dansker eller noget helt tredje?
Jeg føler mig som en dansker
Har du tænkt over, at der er forskel
mellem dem, der havde været gennem det danske skolesystem og
dem, der ikke havde været det?
Jeg tænker mest på flygtninge og indvandrere – halvdelen af dem vil komme
til at kæmpe med både sproglige og
kulturelle barrierer, hvis de ikke kender
til det danske skolesystem.
De mangler viden om det danske arbejdsmarked og har brug for en mentor,
der kan vejlede om uddannelse og job.
Har der været kampe i skolen - hvilken form for en kamp?
Vi var nogle, som blev fejlplaceret i en
klasse (5 ud af 7 var etniske elever).

Navn: Vitali Kojounov
Alder: 27
Kommer fra Rusland
Ansat hos Allehaande køkken.
Forældrene var ikke enige med skolen,
så de valgte at stå sammen og kæmpede mod skolen.
Vi fik lov til at flytte over i en anden
parallelklasse, da vi skulle starte i 7.
klasse.
Hvor føler du dig mest tilknyttet som en dansker eller fra dit land?
Som sagt før, så føler jeg mig som en
dansker - da jeg er født i Danmark, og
jeg ser mig selv som et selvstændigt
individ.
Det kan man ikke gøre i Sri Lanka, da
tamilere holder meget sammen - Det
kan have positive og negative konsekvenser.

Hvornår kom du til Danmark?
Jeg ankom til Danmark en kold oktober
måned, 2000.
Hvorfor kom du til Danmark?
Ægteskab. Min mor fandt den rette
mand her i Danmark. Da var jeg 17 og
ikke myndig til selv at bestemme, hvor
jeg ville bo.
Hvad lavede du, da du kom hertil?
I de første 3 måneder legede jeg mig
som en turist i København. Herefter gik
jeg på en specialskole hvor jeg lærte
dansk
Kendte du nogle her i Danmark i
forvejen?
Kun min stedfar.

Hvordan var det at lære dansk tegnsprog? Svært?
Det var meget nemt at lære dansk. Dog
er det stadig svært at udtale nogle ord
rigtig på dansk tale. Dansk tegnsprog
taler jeg flydende.
Hvordan lærte du dansk tegnsprog?
Hvor?
1 år på en specielskole for nyankomne
indvandrere, hvor jeg lærte almindeligt
dansk sprog. Det rigtige danske tegnsprog lærte jeg først på Nyborgskolen.
Heldigvis havde jeg en basisviden om
det danske sprog, så det gik hurtigt
med at lære tegnsprog.
Hvad synes du om døve danskere,
da du kom her?
I den første tid var jeg ikke sammen
med dem, da jeg ikke kunne dansk
tegnsprog. Fik først kontakt med døve
i Nyborg.

egentlig kulturchok for mig da jeg kom.
Det var lidt anderledes mad og anderledes sprog, men adfærd og normer er
stort set det samme i Danmark som i
Rusland .
Er Danmark meget anderledes i forhold til, hvor du kommer fra?
Nej, ikke særligt meget. Danmark
=snaps, Rusland = vodka. Hahaha!
Hvad er det sværeste, du har oplevet, mens du var her?
At få et job udenfor døves samfund.
Det er noget af en udfordring, når man
er hørehæmmet.
Savner du dit hjemland?
Ja, og det vil jeg nok altid gøre, selv
om mit land ikke er det samme nu som
for 10 år siden.

Var det nemt for at dig at blive
integreret i det danske døvesamfund?
Det tog sin tid at finde sig til rette
i det danske døves samfund. Men
det var ikke svært at integreres, da
det russiske døvesamfund har samme type struktur som det danske.
Følte du dig velkommen i det
danske døvesamfund?
Ikke altid, men folk er da rare for
det meste.
Hvad tænker du om dansk kultur?
I de første 3 måneder blev jeg meget overrasket over, at folk smiler
til hinanden og siger hej, uden at
kende hinanden. Der var ikke noget

visualis december 2011

9

Gift med en dansker
– den kulturelle del i et ægteskab

AF
FREJA LILJA-NIELSEN

Fordommene mod at gifte sig uden
for sin egen kulturelle baggrund findes
stadig på trods af vores ellers så integrerede samfund. For hvordan skal det
gå, når man bliver gift med en mand,
der kommer fra en helt anden kultur,
hvor man fx ikke spiser svinekød, eller
hvor nogle kvinder går med tørklæde?
I denne artikel har jeg sat fokus på
den kulturelle del i et ægteskab, når
man gifter sig uden for sin egen kultur.
Til dette har jeg interviewet Majbritt
Thinggård Sepasgozar, som er gift med
Alireza Sepasgozar.
Først og fremmes: Hvor kommer I
hver især fra? Og hvilken religiøs
tro har I?

Jeg er dansk, og min mand kommer fra
Teheran i Iran, men han er blevet dansk
statsborger, og har boet i Danmark i
snart over 12 år. Ingen af os tilhører
nogen religion.
Har I oplevet kulturelle sammenstød i jeres ægteskab? Og gjorde
det kulturelle sammenstød nogen
forskel, da I besluttede at gifte jer?
Nej, vi har aldrig oplevet kulturelle
sammenstød i vores ægteskab, da
min mand er som alle andre danskere.
Hverken han eller hans familie er religiøse. Han er ikke interesseret i islam,
men vil hellere have den samme
frihed, som andre danskere.
Der var ingen problemer, da vi
besluttede at gifte os. Vi er blevet
gift 2 gange – i rådhuset i Hadsund, og i Iran, da hans familie
ønskede at se vores bryllupsdag
i Iran. Det var en meget stor oplevelse at holde bryllup i Iran.
Hvad med højtider, som jul, ramadan, påske osv., er det et
problem at finde ud af, hvad I
skal holde?
Det har vi ikke haft nogen problemer med! Min mand elsker
at holde jul, nytår og påske som
andre danskere. Men det er ikke
helt den samme slags jul, han
holder, da man i Iran først holder juleaften og nytårsaften den
21. marts. Påske holdes dog på
samme måde som den danske.
Har i snakket om, hvilken tro
jeres børn/fremtidige børn skal
opdrages I?
Ja, vi har snakket om det, vores børn
skal opdrages som almindelige danskere, uden religion.
Hvordan reagerede jeres familier
på, at I har giftet jer uden for jeres
kultur?
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Min mands familie accepterede mig,
som jeg er, uden problemer! Jeg kan
huske, at i første omgang skændtes
min familie med mig, fordi jeg valgte
min mand – de troede, at han var muslim. Jeg svarede, at han ikke var muslim
men gik ind for frihed. Da min mor så
holdt hendes fødselsdag, spurgte hun
mig, om min mand spiste gris. Jeg svarede: ”Ja, selvfølgelig!”. Hun valgte at
lave hamburgerryg, og min mand spiste
alt af det, han kunne. Derefter accepterede min familie ham fuldt og fast.

Fakta

AF
KLARA DANØ

Om Danmarks nuværende indvandringspolitik

Ved du, hvad Danmark kræver af en indvandrer, før han kan blive dansk statsborger og bosætte sig i landet? Synes du ikke, det er svært at holde styr på det?
Ja, der er en masse regler, og ændringer sker hele tiden. Så her på redaktionen
vil vi hjælpe dig med at få styr på de mest vigtige regler.
Disse nuværende regler i indvandringspolitikken er fra den gamle VK-regering,
der er Venstre og Konservative med Dansk Folkeparti som støtteparti, fra 27.
november 2001 til valget den 15. oktober 2011. Den nye røde regering med
Helle Thorning-Schmidt som statsminister har endnu ikke lavet ændringer
i politikken.
Indfødsretsprøve er en prøve, der skal tages og bestås, hvis man vil
have dansk statsborgerskab og bo fast i Danmark. Prøven består af 40
spørgsmål, og man skal have 32 korrekte svar for at bestå. Prøven varer
45 minutter og kan tages to gange om året.
Alle spørgsmålene er baseret på lærematerialet Danmark før og nu, der
kan downloades gratis på internettet eller i en boghandel.
24-årsreglen kræver, at man skal være over 24 år for at få sin ægtefælle, der også skal være over 24, til Danmark. Reglen suppleres af et
pointsystem, som skal gøre det lettere at få veluddannede, veltalende
og erhvervsaktive til landet. Til gengæld bliver det sværere for de ægtefæller, som ikke har disse kvalifikationer, at blive genforenet med sin
familie i Danmark.
28-årsreglen betyder, at den danske part skal have været dansk
statsborger i Danmark i de sidste 28 år for at kunne få sin ægtefælle
til Danmark.
Tilknytningskravet går ud på, at ægtefællernes samlede tilknytning til Danmark
skal være større end deres samlede tilknytning til et andet land. Tilknytningskravet bortfalder, hvis 24-årsreglen og 28-årsreglen er opfyldt.
Bankgarantien er et krav om en bankgaranti på mindst 100.000 kr., før man
kan få en ægtefælle til Danmark.
Boligkravet vil sige, at ægtefællen i Danmark skal råde over egen bolig af
rimelig størrelse. At råde over egen bolig betyder, at ægtefællen skal have en
bolig, som han/hun er ejer, lejer, andelshaver, anpartshaver eller lignende af.
Hvis der er tale om en lejebolig, skal lejemålet være tidsubegrænset eller være
på mindst 3 år.
Forsørgelseskravet er, at den forælder, der er i Danmark, skal være i stand til
at forsørge sin familie. Og at den danske part ikke har modtaget sociale ydelser
fra kommunen de seneste 12 måneder.
Straffen for at rejse ind i Danmark igen, efter at man engang er blevet udvist,
er tre år.
Vi håber, at alle disse fakta vil hjælpe dig med at få et klart overblik over indvandringspolitikken.

Alt om prøven for at få dansk
statsborgerskab. Der er også
informationer på 14 forskellige
sprog:
http://www.indfodsretsprove.
dk/
Informationer om bl.a. asyl og
visum:
http://www.nyidanmark.dk/dadk
Lærematerialet på nettet:
http://www.nyidanmark.dk/
bibliotek/publikationer/rapporter/2007/indfoedsretsproeve_laeremateriale/index.htm
visualis december 2011
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Tolke med i teatret?

ANNONCE

AF
KLARA DANØ

For nogen tid siden var jeg med familien inde at se en musical på Det Ny
Teater, Vesterbro. Jeg havde spekuleret på, om tolke i teatret ville være en
fordel eller en ulempe for mig? Hvis
jeg havde tolke med, ville jeg så få det
fulde udbytte af stykket? Men hvis tolkene var der, ville jeg i stedet se på dem
hele tiden og så gå glip af figurerne,
kostumerne og koreografien? Hvad
ville være det bedste?
Jeg besluttede så, at siden det var første gang, var det forsøget værd, og jeg
bestilte to tolke. At have tolkene med
i teatret kræver også, at de er utroligt
velforberedte. Så de skulle have manuskriptet til at læse igennem i god tid
i forvejen og fordele rollerne og scenerne mellem sig. Det skulle også være
muligt med lys, så jeg kunne se tolkene
i mørket. Det betød et samarbejde med
teatret, som tolkefirmaet sørgede for,
uden at jeg behøvede at løfte en fin-

ger. Men jeg fik også manuskriptet, så
jeg kunne kende lidt til stykkets sprog
og vide lidt om sangenes indhold. Om
det er humoristisk eller alvorligt. Jeg
kendte også personerne, så jeg kunne
aftale tegnnavne til dem med tolkene.
På selve aftenen, hvor vi skulle se musicalen, var jeg spændt på, hvordan det
hele ville fungere, og især hvor jeg skulle
sidde med de to tolke. Jeg mødtes med
dem og fik at vide, at de havde ordnet
en plads specielt til os tre i en loge.
Det viste sig at være en luksuriøs dronningeloge helt tæt på scenen, og med
tolkene placeret ved siden af, kunne jeg
nyde musicalen på tæt hold og samtidigt kigge på tolkene. Da mørket sank
sig over hele salen, blev et lille lys tændt
og lyste på tolkene. Folk kiggede nysgerrigt på os indtil musicalen begyndte,
fordi det også var nyt for dem. Jeg opdagede, at det ikke var et problem at
kigge på både tolke og musicalen. Det
var let og gik smertefrit. Det var en smuk
musical med god koreografi med meget
dans og tydeligt kropssprog. Der var
vilde og fantasifulde kostumer. Det er
meget visuelt, fordi teatre altid lægger
meget vægt på synssansen.

Alle folk havde gode muligheder for at
se, hvordan et døvt menneske fungerede, fordi de også kunne se de oplyste tolke under stykket. I pausen kom
mange nysgerrige og interesserede
mennesker hen til mig og min familie
for at stille uendeligt mange spørgsmål.
Om hvordan tolkene kunne formidle
så hurtigt og flot. Om hvordan døve
kunne fungere godt i samfundet. De var
utroligt fascinerede af, at døve kunne få
et udbytte af skuespillet fuldstændigt
på lige fod med dem. Flere sagde, at
de var positivt overraskede og glade
for, at døve viser sig mere og mere
i samfundet i forhold til for nogle år
siden, fordi døve ikke længere er et
ukendt element for dem.
Jeg vil virkeligt opfordre jer til at gå ud
med tolke i fx teater, til udstillinger og
foredrag en gang i mellem og være
med til at få folk til at slippe deres fordomme. For jeg opdagede fordelen
ved at komme med tolke i teatret, for
det giver et billede af døve, som kan
være aktive på lige fod med hørende
i den kulturelle del af samfundslivet.
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e
Det
historiske
kastanjetra
.
.
pa Skolen pa Kastelsvej

AF
CHRISTINA BIHL

Historierne om gamle dage, om store
begivenheder, om forskellige tings oprindelse osv. er meget vigtige at kende,
fordi de er med til at ændre verdenen.

Det kan for eksempel være med til at
man undgår at begå de samme fejltagelser. Historien kan vise, hvorfor vi
står, hvor vi står lige nu.
Man kan sige, at en historie om døve
kan fortælle om den kamp, vi har kæmpet for at nå hertil i dag, hvor fx døve
i dag ses som normale med et hørehandicap/minoritetssprog.

Kastanjetræet på Skolen på Kastelsvej
har en historie.
Man ved ikke, hvornår træet præcist
blev plantet, men når man ser på billeder fra tidligere, kan man se at haven
gik meget langt ind i gården, og det
må være i forbindelse med den hvide
bygnings opførelse, at der er blevet
tyndet ud i skoven, men kastanjetræet
har overlevet. Så træet har i hvert fald
eksisteret før den hvide bygning, der
blev bygget i 1968. Så man kan formode at træet blev plantet i omkring
1950.
Træet skal fældes formentligt i februar
måned 2012, fordi der i området skal
laves en udbygning med en fritidsordning til 400 børn, der hvor træet
står.

Kristine Seiler (25 år):
Kastanjetræet på Skolen på Kastelsvej
har altid været skolens samlingspunkt
nummer et! Træet er uden tvivl mere
kendt end mindestenen af Peter Akte
Castberg. Skolens højtider afholdes tit
ved træet. Der er to traditionelle højtider,
som jeg altid mindes ved kastanjetræet:

Hvert forår, når kastanjetræet begynder at blomstre, afholder skolen ALTID
forårsfest, hvor alle klasser blandes på
tværs, og der dannes grupper, hvor
man skal gennem forskellige poster
med forskellige opgaver. Holdet der har
de fleste point vinder. Derefter afslutter
man dagen med vaffelis.

Højtid nummer et:
Hver august, når skolen åbner igen efter
en lang sommerferie, mødes alle elever, lærere og diverse medarbejdere
henne ved træet, hvor forstanderen
byder alle velkommen. Derefter råber
forstanderen elevernes navne op, man
starter fra børnehaveklassen og så helt
op til 10. klasse. På den måde kan alle
andre se, hvem der går i hvilken klasse.
Derefter forlader hver klasse træet og
publikummet, og føres hen til deres
nye klasselokale.

Udover disse højtider, så har eleverne
også selv opfundet en leg ved træet
(som var den bedste leg jeg nogensinde vil huske), som blev gentaget i
hvert frikvarter, nemlig: 1-2-3-krone! En
leg der er en blanding af gemme- og
fangeleg.
Utroligt nok leger eleverne stadig 1-2-3
krone! mange år efter jeg stoppede.

Højtid nummer to:

hver eneste sommer.
Desværre har Københavns Kommune
(der ejer skolen) og arkitekterne ikke
samme følelsesmæssige tilknytning
som vi. For dem er kastanjetræet bare
et træ, der står i vejen.
Annegrethe Pedersen (64 år):
Når blomsterne på træet er sprunget
ud, betyder det, at foråret er kommet.
Vi fik fri fra timerne og fejrede det ved at
danse rundt om kastanjetræet. Derefter
deltog vi i forskellige lege, sækkeløb,
kartoffel på skeen løb m.m. Det gjorde
vi hvert år.

Det er virkelig træls, at træet skal fældes. Det har altid været der for os gennem hele skoletiden. Det har holdt øje
med os, leget med os, spist is med os
og budt os velkommen tilbage efter

Træet har en stor rolle for eleverne
og har skabt mange traditioner. Der
er forskellige traditioner, der altid udføres hvert eneste år.
Hvert år ved skoleårets start i august
samles alle elever og lærere omkring
det berømte kastanjetræ, der ligger
midt i skolegården. Når skolen har
fødselsdag den 17. april, samles
man også omkring træet og fejrer
fødselsdagen. Vi samles også ved
træet, når kastanjen står i lys. Dette
viser at træet automatisk er blevet
en utrolig stor del af skolen og elevernes liv.
Vi har snakket med nogle gamle
elever, der har gået på Skolen på
Kastelsvej og spurgt dem om deres minder i forbindelse med kastanjetræet.
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Ny

UDDANNELSESVEJLEDER

DDL kan nu tilbyde uddannelsesvejledning til dig på onsdage på DDL’s
sekretariat.

ANNONCE

Danske Døves Landsforbund (DDL) og
Danske Døves Ungdomsforbund (DDU)
har i samarbejde med Center for Døve
oprettet et uddannelsesvejledningstilbud til døve.
Hvis du f.eks. har overvejelser om at
gå i gang med en uddannelse eller allerede er i gang med en uddannelse,
har du mulighed for at trække på mig
som uddannelsesvejleder.
Jeg hedder Rikke Juul og fungerer som
uddannelsesvejleder hver onsdag her
på DDL’s sekretariat. Jeg er uddannet socialrådgiver og har på egen krop
prøvet at gå igennem en uddannelse.
Her har jeg oplevet alle de situationer,
man oplever som døv med at bruge
tolk, at indgå i gruppearbejde og med
at bruge hjælpemidler.
Hvis du går rundt og gør dig nogle tanker omkring de vanskeligheder, der er
forbundet med at være døv i uddannelse, har du mulighed for at trække på
mig som uddannelsesvejleder.
For eksempel kan du bruge mig til at
hjælpe dig i dit valg af uddannelse, eller hvis du er i tvivl om, hvordan man
søger om SU, tolk eller handicaptillæg.
Hvis du oplever ensomhed på studiet
har du også mulighed for at komme
og snakke med mig.
Eller hvis du føler, at det er svært at
fungere som døv i klassen, eller hvis
din klasse mangler oplysninger om det
at være døv, kan jeg komme og holde
et oplæg, hvor jeg kan fortælle om tegnsprog og om det at være døv.
Jeg har også mulighed for at oprette
netværksgrupper, hvor du har mulighed
for at mødes med andre døve studerende, der oplever de samme udfordringer som dig.

Få rådgivning om:

• Studievalg
• Studiestart - SU, SPS m.m.
• Tolkebistand
• Ensomhed på studiet som døv
• Kontakt til skolens studievejleder
• Information til lærere og studerende om at være døv studerende
• Dannelse af netværksgrupper, mentorordning m.m.

Rikke Juul

Du kan få fat i mig her på DDL’s
sekretariat hver onsdag i kl.10-17.
Du kan kontakte mig og lave en
aftale på Skype ddl.rikke.juul eller
gennem e-mail rj@deaf.dk
visualis december 2011
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Tralala… År 2012 nærmer sig. Det er blevet besluttet, at i 2012 skal DDU’s
generalforsamling foregå i Fredericia. Det regnes med, at det vil ske i den 25.
Februar 2012. Som noget nyt skal DDU samarbejde med både arbejdsgruppe
for Miss Deaf Denmark og den lokale ungdomsforening i Fredericia, 3U.
Dagsorden for generalforsamlingen begynder som sædvanlig med valg af referenter, dirigent og stemmertællere. Derefter fortælles der om, hvordan det er
gået med klubber, frivillige, medlemmer, Visualis, hjemmesiden og ikke mindst
aktiviteter. Hvad gik godt, og hvad gik mindre godt?

2012

Og så er der også regnskab, som vi ikke kan komme uden om, især ikke efter
DUF’s afslag på driftstilskud.
Bagefter skal vi kigge på de forskellige forslag, som bestyrelsen har modtaget
fra medlemmer i årets løb. Forslagene kan dreje sig om, hvem man synes skal
være årets frivillig, hvem skal have årets håndjern eller ændringsforslag til vedtægter osv. Du kan stadig nå at sende dine forslag til bestyrelsen. Der er god
tid til generalforsamlingen.
Når vi bliver færdige med forslagene, skal vi beslutte, hvor meget vi skal betale
i kontingent for at være DDU’s fuldgyldige medlemmer eller støttemedlemmer.
Bagefter kan vi diskutere, hvordan DDU’s arbejdsprogram for 2012-2013 skal
se ud. Skal DDU fortsætte med at koncentrere sig om klubber i Jylland? Eller
skal DDU arbejde på fundraising? Eller skal DDU hellere fokusere på lejre?
Hvis programmet er på plads, kan vi komme videre til det næstsidste punkt.
Nemlig valg af bestyrelsesmedlemmer og valgkomitémedlemmer. Det er nok
den meste spændende del af forsamlingen. Hvem vil stille op til formand,
bestyrelsesmedlem eller suppleantposter? Sidste år var der rigtig mange, der
stillede op til valg som suppleant. Håber at denne gang er det til posterne som
bestyrelsesmedlem. Navne på kandidater vil blive offentliggjort på hjemmesiden
senere, så hold et godt øje med den.
Til sidst skal vi finde en statsautoriseret revisor, der skal føre tilsyn med DDU’s
regnskab for at sikre sig, at det er lavet ordentligt.
Vi afslutter forsamlingen med et bragende Miss Deaf Denmark show.
Vi håber at opnå den samme store succes, som vi havde ved sidste års generalforsamling ved at kombinere forsamlingen med en Miss Deaf Denmark
konkurrence, men denne gang med Miss Deaf Denmark. Så både gudeskønne
kvinder kan konkurrere, om hvem er den kønneste døve i Danmark.
Flere oplysninger vil komme på DDU’s hjemmeside senere, så husk at holde
øje med den.

FRED

ERIC

IA

I de forrige år har vi oplevet, at der ikke var mange som
var sikre på deres deltagelse i Miss Deaf Danmark,
men i 2012 ser vi gerne at det bliver anderledes!
Vi arrangerer en konkurrence d. 25. februar på Fredericiaskolen. Vinderen får en gratis tur til Miss Deaf World,
som afholdes i Prag. Turen er oplevelsesrig, og du vil
blive forandret for livet!.
Konkurrencen vil blive meget anderledes og langt mere
realistisk sammenholdt med tidligere, da vi får Lisa
Lents som dommer. Hvis du ikke ved, hvem hun er, kan
vi fortælle, at hun står bag Miss and Mister of Danmark
– en modelorganisation her i Danmark. Hun vil være
med til at vælge den, der skal repræsentere Danmark.
Samtidig er vi en arbejdsgruppe, som består af tre
Miss’er, som har deltaget i Miss Deaf World tidligere.
Vi kæmper for at fuldføre det med succes, men vi har
brug for DIN støtte som deltager i konkurrencen. Det
betyder intet om du er høj/lav, slank/buttet eller lys/
mørk! Vi garanterer, at efter konkurrencen vil du føle dig
som en stjerne!

2012

GENERAL
FORSAMLING

MISS
DEAF
DANMARK

MELD DIG!
Skriv til tilmelding@ddu.dk

Bemærk, valgkomitéen består af Troels Madsen, Julie F. Faustrup og Mette
Bertelsen. I kan altid kontakte dem. Der er ikke oprettet en mailkonto til
komitéen endnu, men den kommer snart. Igen – oplysninger vil komme på
DDU’s hjemmeside senere, så hold øje med den.
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ANNONCE

ANNONCE

JULE QUIZ
1

2

3

4

5

I 2010 opnåede DDU en rekord
i medlemsantal, hvor mange var
det?
1. 554
2. 500
3. 455
Hvem var vinderen af DEAFSHOOT?
1. Christina Bihl
2. Julie Hejndorf
3. Emilie Mahler &
		Julie Meyer

6

7

8

Hvem deltog IKKE i WFD’s kongres i Sydafrika for DDU?
1. Mette Overgaard
2. Mette Bertelsen
3. Kenneth Andersen
Hvornår vil DDU have 20 års
jubilæum som uafhængig?
1. 2014
2. 2015
3. 2012
Hvor blev efterårslejren i 2010
afholdt?
1. Castberggård
2. Trente Mølle
3. Odense
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10

Hvem var vinderen af Miss Deaf
Danmark?
1. Camilla Michaelsen
2. Julie Hejndorf
3. Mette Aaen
Hvor mange ungdomsklubber skal
DDU mindst have?
1. 2
2. 3
3. 1
Hvor mange lokale foreninger
blev der oprettet i år før dette
nummer?
1. 2
2. 1
3. 3

11

12

13

Hvor blev årets håndjern sendt til?
1. Socialministeriet
2. Haderslev kommune
3. DDL
Hvem skrev en spændende artikel
om politik & medie?
1. Klara Danø
2. Victor Thystrup
3. Freja Lilja-Nielsen

14

Visualis’ redaktion havde en test af
chokolade, hvilken vandt?
1. Nestle Crunch hvid
		chokolade
2. Lindt mørk
		chokolade 70%
3. Marabou mælke		chokoladeruller
Hvem er nuværende WFDYS’
formand?
1. Jannicke Kvitær,
		Norge
2. Vivian Batory,
		Danmark
3. Jenny Nilson, Sverige
Hvad skete der på DDU’s hjemmeside d. 31. oktober 2011?
1. Ingenting
2. Der var flagermus på
		hjemmesiden
3. Der var pyntet med
		
græskar i bunden af
		hjemmesiden
Hvornår blev DDU stiftet?
1. 1965
2. 1979
3. 1969

15

Hvad er specielt ved den nuværende formand?
1. Han var med til Miss
		Deaf DK
2. Han svømmede over
		Vejle Fjord
3. Han strandede på
		
CBG over en week
		
end, fordi han mis		
sede bussen til
		København

Du kan sende svarene via email ddu@
ddu.dk, og husk at skrive i emnefeltet
”Visualis julekonkurrence”.
Eller du kan klippe og sende med brev
til adressen:
Danske Døves Ungdomsforbund
Mrk: Visualis julekonkurrence
Snaregade 12, 1
1205 København K
Sidst frist for at sende svar til spørgekonkurrencen er d. 15. januar 2012.
DDU’s bestyrelse, medarbejder og Visualis’ redaktion kan ikke deltage i konkurrencen.
Præmien er et oplevelseskort fra Smartbox til værdi af 199 kr.
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