Stiftelsen
Drammen og Omegns Døveforening ble stiftet den 20. februar 1932. Ved
en
festlig tilstelling hjemme hos en av de døve var det at tanken på å stifte
en forening for døve i Drammen kom opp til drøftelse. Interessen for en
forening var stor, og på initiativ av frk. Mildred Eriksen, fru Kathrine Stokke,
herr Sverre Klemmetsen og frk. Else Hansen, ble der innkalt til et møte for
døve i Drammen og omegn i den hensikt å stifte en døveforening. Det
møtte fram 15 døve til møtet, og frk. Else Hansen ble valgt til dirigent. Hun
framholdt at det ville være en stor fordel for de døve å komme oftere
sammen og ha en forening som kunne ivareta deres interesser. Man ble
enig om å skrive til pastor Conrad B. Svendsen og få ham til å komme til
Drammen og være med og gi veiledning ved stiftelsen av Drammens
Døveforening.
Man valgte et foreløpig styre, bestående av frk. Else Hansen,
formann, Sverre Klemmetsen, kasserer, og Mildred Eriksen, sekretær.
Den 20. februar ble der innkalt til møte i frk. Signe Eriksens hjem.
Pastor Bonnevie-Svendsen var tilstede og ga gode råd ved oppsetting av
lovene og annet vedrørende starten av den nye forening. Det var igjen møtt
fram 15 døve, som ble foreningens medlemstall ved stiftelsen. Der framkom
tre navneforslag: Drammens Døveforening, Drammens Kristelige Døveforening og
Drammen og Omegns Døveforening. Da flere av medlemmene var fra
distriktet, ble man enige om det siste forslag og den nye forenings navn ble
således Drammen og Omegns Døveforening.
Lover og retningslinjer ble enstemmig godkjent og foreningens
oppgave er:
Å vekke almenhetens interesse for de døve og deres stilling i samfunnet.
Man
vil arrangere gudstjenester, møter og sammenkomster som kan oppbygge
og glede. Hvis anledning gis, vil man tre støttende til når de døve er særlig
vanskelig stillet.
Som foreningens første styre ble følgende valgt: Formann, frk. Else
Hansen. Viseformann, fru Arnhild Klemmetsen. Sekretær, frk. Mildred
Eriksen.
Kasserer Sverre Klemmetsen. Styremedlem, frk. Doris Hagen.

