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JUBILÆUM
Tekst og foto: Frank Holm

G ruppen for biseksu-
elle, homoseksuelle 

og transkønnede døve og 
hørehæmmede havde i be-
gyndelsen af august arran-
geret tre dage med foredrag, 
workshops, debat og fest.

Rekordmange deltagere 
havde fundet vej fra både 
ind- og udland til Tegnbu-
ens store jubilæumsfest 
i Kødbyen i København. 
Der var fyret op i grillen og 
fyldt godt op i glassene til 
en aften med taler, under-
holdning og ikke mindst 
hyggeligt samvær.

En glad formand, Tor-
sten Guhle, bød velkom-
men til de knap 130 gæ-
ster. Da der ikke findes et 
egentlig internationalt 
tegnsprog, måtte delta-
gerne indimellem impro-
visere, og som aftenen gik, 
blev det lettere at finde de 
rette håndtegn.

Pionerer var med
Blandt deltagerne fra både 
USA, Storbritannien Italien, 
Frankrig og Australien var 
også tre af gruppens op-
rindelige medlemmer, som 
for 30 år siden var med til at 
grundlægge foreningen, der 
dengang hed Regnbuen. 

Navnet Regnbuen er i 
hele verden et almindeligt 
navn for foreninger for døve 
homoseksuelle. Navnet blev 
i 2005 ændret til det mere 
beskrivende navn Tegnbu-
en, som er et ordspil med 
ordene tegnsprog og regn-
buen. Samtidig fik gruppen 
både vedtægter og valgt en 
bestyrelse. 

Åben for alle
Tegnbuen har i dag knap 40 
medlemmer i Danmark, og 
foruden det sociale samvær 
med ligesindede arrangerer 
gruppen filmaftener, politi-
ske debatter og fester.

Regnbuen blev grundlagt, 
fordi der var et stort behov 
blandt døve og hørehæm-
mede homoseksuelle for at 

møde ligesindede. Et behov, 
der ikke er blevet mindre med 
årene på trods af de mange 
hjælpemidler, der er kommet 
til hørehæmmede og døve.

”I dag er Tegnbuen åben 
for alle. Det er tegnsprog og 
seksualitet, der binder os 
sammen,” fortæller Torsten 
Guhle, der siden 2011 har 
været gruppens formand.

TEGNBUEN
Vil du vide mere om Tegnbuen, 
har gruppen både hjemmeside og 
Facebookside. Her finder du alle 
de nødvendige oplysninger om 
gruppen og dens aktiviteter.
tegnbuen.dk 

30 ÅR I TEGN- 
SPROGETS TEGN
Tegnbuen fejrede i begyndelsen 
af august sit 30 års jubilæum.

Nelson og Natalia 
kædede aftenens 

underholdning 
sammen.

Ole, Arne og Jørgen, som for 30 år siden var 
med til at stifte Regnbuen, fik en snak med 
Tegnbuens nuværende formand, Torsten.

Karolina, Anni, Rania 
og Sarah varmer op til 

jubilæumsfesten.

Josannah og Bo hygger, 
inden grillen blev tændt.

Robert fra Frankrig og 
Gunnar Mars fra Island var 

blandt de mange jubilæ-
umsgæster fra udlandet.


