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VESTFOLD
DØVEFORENING 2005:

Døveforeningens styre:
Leder: Rolf Wennersteen
Nestleder: Rolf Hope
Sekretær: Turid Trollsås
Kasserer: Knut Syvertsen
Styremedlem: Thorbjørn Thomassen
1.vara: Jim Vold
2.vara: Monica Edquist
 
Kulturkomite:
Leder: Thorbjørn Thomassen
Kultursekretær: Mette Kristiansen
 
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
 
Bilagrevisor: Monica Edquist
 
Lovkomite:
Medarbeider: Thorbjørn Thomassen

Pål Bersvendsen
Øyvind Grande

  
Skogstuakomite:
Medarbeider: Tom Z Kristiansen

Knut Reidar Nilsen
Siw K. Mathisen
Rolf Wennersteen
Nina Wennersteen
Øyvind Grande

Basarkomite:
Medarbeider: Knut Syvertsen

Tom Z. Kristiansen
Cathrine Stensrud

Vara: Karin Elise Syvertsen

Vestfold Nytt:
Medarbeider: Bente Andersen

Siw K. Mathisen
Karin Elise Syvertsen
Mette Kristiansen
Jim Vold

 
Valgkomite:
Medarbeider: Bente Gry Carlsen Thomassen

Kjersti Nesse Husøy
Karin Elise Syvertsen
Evelyn Paulsen

Menighetsutvalg:
Leder: Karin Elise Syvertsen
Medarbeider: Randi Rønning

Unni Bjerg
Vara: Kjersti Nesse Husøy
 
Historielaug:
Leder: Karin Elise Syvertsen
Medarbeider: Unni Bjerg

Tom Z. Kristiansen
Mette Kristiansen
Randi Rønning

 
Barnegruppa:
Medarbeider: Siw K. Mathisen

Else Gro Kristiansen
Kjell Helge Hogstad
Marianne Hogstad

 
Pensjonistgruppa:
Leder: Unni Bjerg
Nestleder: Lillian Aas
Kasserer: Jørgen Bjerg

Sportsgruppa:
Leder: Rolf Hope
Sekretær: Thorbjørn Thomassen
Kasserer: Olgeir J. Hartvedt
1.styremedlem Stian Pedersen
2.styremedlem Beate Johnsen
1.vara: Morten Løvberg
2.vara: Linda K. Hansen

Ungdomsgruppa:

Arrangementskomite til døves kulturdager 2005:
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SERVERINGSLISTE
Personer som står oppført på listen har ansvar for å selge mat, kaffe og brus + rydde etter seg når møtene er ferdige.
Alle har ansvar selv imellom å bytte med andre hvis datoen ikke passer. Styret må få beskjed.
Det er fritt frem for gruppene hva de vil servere. En i gruppen har ansvaret for innkjøp. Ta vare på kvitteringen og
pengene fåes tilbake hos kasseren Knut Syvertsen.
September torsdag 08 Foredrag kveld Døvesenteret Anne S. Windingstad

Tore Windingstad
Per Leif Pedersen

Oktober torsdag 27 Hyggekveld Døvesenteret Mette Kristiansen
Tom Kristiansen
Knut Syvertsen

November lørdag 19 Juleverksted Døvesenteret Cathrine Stensrud
eller Sem Kjersti Husøy

Morten Husøy

Bjørn Stensvoll
Mette Kristiansen

Marianne Bjerg
Cathrine Stensrud
Tom Z. Kristiansen

Bente Andersen
Olgeir J. Hartvedt

Paal Richard Peterson

Knut Syvertsen
Turid Trollsås (ikke avbildet)

Innholdsfortegnelse:
 

s. 3 Lederspalten
s. 4 Redaksjonssiden
s. 5 Nytt fra Styret
s. 4 Vestfold Nytt er 40 år
s. 7 Teater Manu på Bakketeigen
s. 8 Nytt fra Skogstua
s. 9 Annonse: Sommeråpning på Døvesenteret for alle
s. 10 “Finnes det et liv etter døden” v/ Lisa Lind
s. 10 Medlemsmøte 26. mai
s. 10 Boklitteratur
s. 11 Hippiefest 16. april
s. 12 Personalia
s. 14 Nytt fra menighetsutvalget
s. 14 En trivelig påskeandakt på Døvesenteret
s. 14 Påskeverksted, lørdag 12. mars på Døvesenteret
s. 15 Fem på senteret
s. 15 Annonse: St.hans-feiring på Døvesenteret
s. 15 Annonse: Skalldyrfest
s. 16 Matoppskriftstafetten
s. 17 Informasjon fra Tolketjenesten i Vestfold
s. 18 Nytt fra Holtan Døves Sportsklubb
s. 18 Veihjelp via SMS
s. 19 Kryssord (for voksne)
s. 20 Utdrag fra boken hvordan det norske flagg ble til
s. 20 Kryssord (for barn)
s. 21 Døves dag seminar
s. 22 London Børsen slutter med tegnspråk
s. 22 Frivillighetsnorge.no
s. 23 Båtkurset 1.-3. april
s. 24 Døves kulturdagene
s. 24 Terminliste (juli - desember)
s. 24 Annonse: Kaptein Sabeltann forestilling (med tolk)



Lederspalten

Hei, kjære medlemmer.
Takk for sist!

Morsom historie
Jeg var nylig på besøk hos min mor. Vi koste oss med kaffe og kjeks, samtidig som
vi mimret om de “gode gamle dagene”. Min mor fortalte en historie som far fortalte
henne fra da jeg var liten og han var leder i VDF. Min far og jeg var på besøk hos Alf
Melgaard, den gang kasserer i VDF. Det var svært hyggelig og mot slutten av
kvelden snudde Alf seg til meg og sa; “Du blir nok leder i VDF når du blir stor du
også, akkurat som din far”. Jeg husker min far smilte og sa vi fikk nok vente og se. Ja
sånn kan det gå, Alf hadde visst rett. I dag er jeg leder av Norges beste døveforening.

Jeg er blitt valgt ny leder for Vestfold døveforening på årsmøtet på Sem
Samfunnshus den 04/03/05 og gleder meg til å være aktiv i organisasjonen. Tidligere
har jeg vært leder i lærerrådet, og leder i kursrådet for kursavdelingen på Ål
folkehøyskole og kurssenter for døve.

Jeg har bodd på Ål i mange år, men har savnet Vestfold og medlemmene i
Vestfold døveforening. Nå har jeg endelig bosatt meg i Sandefjord, hvor jeg bruker
fritiden min sammen med familien og samboeren Gina (og katten Max).

Jeg vil berømme alles innsats i forhold til utleie av døvesenteret sine lokaler. Jeg
forstår godt at vi trenger penger fra leie til døvesenteret – penger til drift/oppussing/
nye materialer osv, men samtidig må vi også tenke på at vi medlemmer skal ha
mulighet til å bruke døvesenteret til våre sosiale arrangementer.
Jeg har tenkt mye på hvordan vi skal få flere til å møte på f.eks. medlemsmøter,
sosiale arrangementer, dugnader osv. Hva skal til for at folk vil komme? Nye
foredragsholdere, nye temaer på medlemsmøtene…forslag mottas med takk.

Rolf Wennersteen

3



Sommer
Sommeren er en deilig årstid. En årstid fylt av alt det vi lengtet etter hele
vinteren. Sommer er lukter, lys og varme. Og ikke minst tid. Det er noe
med de lange dagene og lyse nettene. Vi får mer tid til andre – mer tid til
oss selv. Sommer betyr ferie; det er ro og avslapning.

For hytteferie og båtferie innebærer fred og ro for de fleste. Det gode liv,
der familien er samlet. Late dager, der livet leves i langsom rytme. Er vi
ved sjøen tøffer vi ut på fjorden eller tar en rotur i prammen for å prøve
fiskelykken. Vi sanker blåskjell eller tenner bål i strandkanten og steker
pølser på spidd med barna. Og er vi på fjellet går vi lange fotturer, plukker
bær og sopp, fisker og bader i elver og vann. En god bok og Vestfold Nytt
er sommerens beste følgesvenn.

Opplevelsene sammen blir gode minner i etterkant. Kan vi etter hvert se
konturene av en ny norsk “tilbake til naturen” trend? For det er vel ingen
andre enn nordmenn som sjarmeres av å hente vann i bekken??

En riktig god ferie og god sommer til dere alle ☺

Klem fra
Bente Andersen
redaktør

VDF har fått en fargelaser fra Nedre Gausen kompetansesenter! Den kan
skrive i A3 og duplex (to-sidig) og er bare 2 år gammel. Grunnen til
Nedre Gausen ønsker å gi det bort er at alle Statped (Nedre Gausen
kompetansesenter er en av enhetene) skal ha få og samme skrivere, for å
gjøre arbeid lettere for IT-konsulenter.
Leder Rolf takker senterleder Gudmund Eikli for den flotte gaven.
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mekri@online.no

sikrima@hotmail.com



NYTT FRA STYRET
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Noen av sakene fra VDF’s styremøtene den 18. mars 2005. Både det gamle og det nye styret møtes for første gang
etter årsmøtet i mars:

· Påmelding til landsmøte i Bergen den 19. – 23. mai 2005. Vedtak: Jim og Rolf W. representerer VDF, Thorbjørn
er vara. Turid sender fullmakt til NDF. Jim og Rolf W. ordner med betaling og fyller ut bestillingskjema.

· Vedr. søknader til fylkesmann – velferd og trivsels tiltak, som nå må sender til NDF, som godkjenner og
sender videre til fylkesmann. Vedtak:  Turid har sendt søknaden , men tar kontakt med NDF for å kontrollere
at alt er greit.

· Representasjon av VDF på generalforsamlingen i Designtrykkeriet. Vedtak: VDF ved styret mener det er
unødvendig å representere for kun en stemme.

· Bærbar PC: Vestfold Nytt ved Bente Andersen ønsker å overføre det som nå ligger på hennes PC til den nye
innkjøpte bærbare PCèn  til VDF  . VDF må vurdere hvordan det  i praktisk er mulig vedr. lagring av stoff fra
forskjellige grupper og VN. Vedtak: Jim tar ansvaret for overføring og lagring på VDF‘s bærebare PC.

· Parabolantenne på døvesenteret, Rolf Hope har ansvaret for den saken. Vedtak: Det overføres fra det gamle
styret til det  nye styret. Rolf følger opp saken.

· Referat fra VDF‘s årsmøte den 4. mars er godkjent. Vedtak: Sendes til  medlemmene som vedlegg til Vestfold
Nytt.

· Definisjonen festkomiteen og trenger vi dette utvalget? Vedtak: Styret er enig i at festkomiteen kan fjernes,
men at styret har fullmakt til og opprette ved behov.

· Opprettelse av juletrefestkomitè? Forslaget kom fra et medlem, og som ble overført saken fra årsmøte.
Medlemmet ønsket en tilbakemelding og at det ville bli informert i VN. Vedtak: Styret ønsker å vente med
saken til ledermøte i august, Medlemmet får beskjed om dette.

· Brannsikkerhet, øvelse og ny brannvernleder. Vedtak: Det må være en kontaktperson (brannvernleder) som
kan ta ansvaret for å gjennomføre øvelser. Rolf W. tar kontakt med Skogstuakomitè.

· Serveringsliste: Det mangler personer til St. Hans aften og Skalldyrfesten. Vedtak: Styret og Skogstuakomitè
finner folk.

· Juletrefesten,  er det mulig å samarbeide med foreldreforeningen for hørselshemmede  i Vestfold? Viser til
Bergen døveforening som har et slikt samarbeid. Vedtak: Styret tar opp saken på medlemsmøte.

· Vedr. serveringslisten: Påsken – Rolf W. tar kontakt med meninghetsutvalget.
· I hyggekveld  26. mai vil det bli tatt opp oppsummeringer fra NDF‘s landsmøte og juletrefesten evt. et

samarbeid. Vedtak: Til orientering

Videre noen av sakene fra VDF’s styremøtene den 2. mai 2005.
· Mottatt brev fra Helse Sør. Vedtak :  Vestfold døveforening fikk 25.000,- i tilskudd for 2005. Kopi av brevet

til Knut og leder.
· Brev fra NDF v/ barne- og ungdomsutvalget, fordeling av fonds - midler 2005.  Søknad om FRIFOND

Vedtak : Vestfold døveforening kontakter arrangementkomiteen for Døves kulturdager og samarbeider med
dem om en søknad til FRIFOND, AU tar ansvaret. Fristen er 1.juni.

· Hjemmeside – VDF og VN. Jim foreslår å opprette hjemmeside som kan være felles for VDF‘s  styre og VN
redaksjonen. Fin måte å koble sammen informasjon på for  medlemmene  og styret. Vedtak : Jim undersøker
mer til neste styremøte.

· Plan for døvesenteret med forbehold om økonomi: ny flytebrygge, skifte kledning på (lille røde hytta), bord,
utelys, tak lamper i soverom 1-8, kjøkken med mer… Vedtak : Leders forslag tas opp på medlemsmøte og
Skogstuakomiteen , de har laget oversikt over arbeidsoppgaver (vedlikehold) for det nærmeste året, og må
samarbeide med styret.

· Idebank og nye temaer til oppslag på døvesenteret og i Vestfold Nytt. Fint for medlemmene å komme med
ønsker/tips  om kurs seminar og annet. Vedtak:  Styret jobber videre med forslaget.

· Forslag fra leder - kryssord med premier i Vestfold Nytt. Vedtak :  Styret støtter forslaget, VDF dekker
premiene, Rolf W. og Jim har tar ansvaret.

· Vestfold Nytt. Innholdet i VN , terminliste, lederside osv. hvem har ansvaret? Vedtak:  Redaktøren av VN
(Bente), Leder av VDF (Rolf W.) og Jim har hovedansvaret for innholdet.

· Mottatt brev fra Tom Z. Kristiansen. Det er kommet ønske om å oppgradere døvesenteret med parabol,
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internett, hjemmeside, prosjektor og DVD. Fint å ha når senteret leies ut og når alle sommergjestene kommer.
Vedtak : Styret  bestemte at det blir for dyrt og må undersøkes mer hvordan vi sikrer utstyret. Rolf W. gir
beskjed til Tom om å vente med planene.

· Servering   torsdag 26. mai hyggekveld. Hvem har ansvaret for den 26. mai, hva gjør vi. Vedtak : Jim og Rolf
H.  har ansvaret og prøver å finne to til.

· Døves dag seminar 10. – 12. juni 05. Hvem ønsker å delta fra VDF. Vedtak : Rolf W. og Thorbjørn undersøker
fristen og om de har mulighet til å  delta.

· Leie av lokale på Sem samfunnshus vinter 2005/2006. Vedtak: Knut tar ansvaret.
· Mottatt takkekort og støtte på kr. 4000,- fra Tom Z. Kristiansen i forbindelse med VDF‘s oppmerksomhet da

mor til Tom gikk bort. Vedtak: Pengegaven skal etter ønske fra familien brukes til lys og trivsel i soverommene
og  møtesalen på døvesenteret.

· Mottatt takkekort ved Leif Kaupangs sykdom og bortgang. Vedtak: Til orientering takkekortet henges på
tavla på døvesenteret. (Red: VDF har mottatt en pengegave kr 5650,- ved Leif Kaupangs båre)

JimV

VESTFOLD NYTT ER 40 årVESTFOLD NYTT ER 40 årVESTFOLD NYTT ER 40 årVESTFOLD NYTT ER 40 årVESTFOLD NYTT ER 40 år

Redaktøren spurte om jeg kunne ta med litt historie fra den gang jeg begynte som medarbeider og senere som
redaktør . :-)
I 1965 da Vestfoldnytt ble til var jeg bare unge tenåringsjenta og visste ikke noe om Vestfoldnytt, så får ta med litt
om starten.
 I det første Vestfoldnytt 1. juli 1965 var det foreningsleder Gunvor Skog Carlsen som kom med ideen til bladet. På
årsmøtet 28. februar 1965 ble det vedtatt å utgi et medlemsblad. Gunvor døde like etterpå, men fikk vite at et blad
skulle det bli og komme ut 4 ganger i året.
På  årsmøtet ble mangeårig kasserer og sekretær Alf Melgaard valgt som bladets første redaktør. Hans kone Marit
Melgaard som var like aktiv og vant navnekonkurransen og navnet ble Vestfoldnytt. Kan med en gang si at jeg
lærte mye av dem også om organisasjonsarbeid. Hadde godt samarbeide med dem i mange år.
Navnet Vestfoldnytt og fire blader i året har vi fremdeles, men innholdet i bladet har naturligvis fulgt utviklingen.
De gamle skrivemaskinene tok lengre tid. Skrev vi feil puttet vi små korrekturlapper under slik at vi kunne skrive
om igjen. Vi hadde stensilmaskin når vi skulle kopiere og holdt på i mange timer, så det måtte ha masse tålmodighet.
Den gangen visste vi ikke noe annet. Stensilmaskinen sto mye hos oss da vi bodde i Åsgårdstrand.
På årsmøtet i 72 ble Roald Wennersteen valgt som den 2. redaktøren, far til nåværende foreningsleder Rolf
Wennersteen. Medarbeidere var Alf Melgaard og Karin E. Langemyhr (Syvertsen).  I april 72 fikk bladet forside og
Tom Z. Kristiansen tegnet feriehjemmet “Skogstua”. Den samme forsiden ble brukt frem til 1978. Pause fra 73 til
75. Alf var redaktør en kort tid. Samtidig overtok Mette Kristiansen som medarbeider etter Roald.
Det var en spennende tid da jeg fra 1977 til 1980 hadde vervet som den 3. redaktøren.
Vært med i til sammen 11 år. Har bestandig vært glad i å skrive.
Stor forskjell fra den gangen vi hadde “tungvint” utstyr og til i dag med bærbar PC. Kopimaskinen har også overtatt
mange oppgaver, så nå har det blitt lettere å lage blad.
Karin Syvertsen

(Om dere medlemmer har gamle Vestfoldnytt på loftet eller i kjeller hadde vi satt pris på å få :-)



TEATER MANU GJESTETTEATER MANU GJESTETTEATER MANU GJESTETTEATER MANU GJESTETTEATER MANU GJESTET
BAKKETEIGEN KULTURHUSBAKKETEIGEN KULTURHUSBAKKETEIGEN KULTURHUSBAKKETEIGEN KULTURHUSBAKKETEIGEN KULTURHUS

Horten lørdag 30. april kl 19.30
“Menneskets sju aldre” i regi av Bentein Baardson

Stykket var hentet ut fra en samling med dikt om menneskets følelser og tanker i løpet av et liv.
Fargerikt kroppspråk - poetisk- frodig - absolutt visuelt slik det stod i reklamen og kan en trygt si fleste av
publikum opplevde forestillingen. Kanskje noen følte at det var litt på høyt nivå!? Noen av publikum
kjente seg selv igjen ettersom de selv har opplevd en eller
flere av de sju aldre. Av de skuespillerne som deltok på scenen
var det en gjesteskuespiller fra Russland.
Det var mulighet for hørende å være publikum da diktene ble
formidlet simultant av norskspråklig skuespiller.
Den store publikumsmengde vi er vant til når Teater Manu
gjester Vestfold ble det ikke derimot denne gangen.
Var det fordi teateret kom på en lørdag? Var det andre
interesser som fotball? Vanskelig å få barnevakt? Følsomt
tema på forestillingen? Fordi det var poesi?
Men vi tror ingen av oss som så forestillingen angrer på en
var publikum! Det er jo så sjelden vi  får teateropplevelser på
våre egne premisser …!!
 
Teater Manu er alltid velkommen til Vestfold igjen.
Tekst: Mette Kristiansen

Gjettekonkurranse for
medlemmer ang. VN’s alder!!

   Mona Britt Pettersen – 1 år 3 mnd
  Evelyn Paulsen – 5 år
 Merete Karlsen – ca. 6 år
Gry K. Moriggi – 10 år
Paul Helland – 6 år
Ann Soffi Windingstad – 4 år
Bjørn Stensvoll – 15 år
Marianne Hogstad – 7 år
Margareth Hardtvedt – Aner ikke!
Rolf Hope – 30-40 år
Line Thorsen – 5 år
Wenche Stensland – 35 år
Rolf Wennersten – 36 år

Vinner: Rolf Wennersten
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NYTT FRA DØVESENTERET

Sommeren har for lengst åpnet døren. Naturen har blitt vakkert med grønne enger, vakre blomst samt dyr og
mennesker er det lett å legge merke til. Det betyr også at mye mer skjer på Døvesenteret. Blomsterkassene på
terrassen har fått liv og ved sjøkanten ser vi ender og små svanunger.

Vedlikehold:
Alltid har Døvesenteret en lang ønskeliste til ulike gjøremål og mange slitasjer er der alt. Listen er ikke like lett å
komme til bunns i både fordi det ikke er alltid nok folk til frivillige innsatser eller skyldtes det foreningens økonomi
som ikke tillater det så raskt som det burde ønskes. Målet er å kunne tømme den nåværende listen før nye ønskemål
kommer til!
Vil gi en stor ros til lokale ildsjeler(medlemmer) som sjekker at det er så bra som det kan være på senteret
til enhver tid!
Salen og kjøkkenet har fått den beste oppfriskning denne våren – ny oppvaskmaskin, nytt gulvbelegg, nye gardiner,
ny farge på veggene, og andre gjøremål som ble gjort, men det synes vel ikke så godt?

Dugnad:
Vårens tradisjonelle dugnad som var den 30. april (på dagtid) og i 1. mai (på dagen) samlet noen av de få trofaste
travere. Det ble en del mye vask inne der det var mest nødvendig siden det kun var to damer, Bente Gry C.
Thomassen og Nina Wennersteen.
Ute var det Jim Vold, Rolf Wennersteen, Per Arne Jønnevald, Knut Reidar Nilsen, Thorbjørn Thomassen og Tom
Kristiansen.
Hver gang det er en dugnadsdag som på terminlisten medlemmer har fått i god tid, er håpet om at det skal komme
ett stort oppmøte – men atter en gang ei - bare noen av de få trofaste som viser ansvar.  Takk til dere som prioriterer
dugnaden på senteret midt i deres travle hverdag.
Til dere som er forhindret til å delta: - Gjentas det at kan en sette opp flere dugnader – men gi Skogstuakomiteen
beskjed om tid som passer!!

Utleie:
Døvesenteret er fortsatt populært å leie både til seminarer, skoletur, konfirmasjoner, familietreff, jubileum og lignende.
Pågangen for leie er ikke like stor utenfra i år har så folk noen muligheter fortsatt. Mange vil benytte de mest
populære måneder som mai, juni, august og september hvor de først som kommer til mølla får plass.
Sommer utleie: 1. –  5. juni, 10. – 12. juni, 14. – 15. juni, 17. – 19. juni. Juli: 4. – 10. juli. August: 5. – 7. aug, 12.
– 14. aug, 26 – 28. aug.

Arrangementer:
Det er kjempeflott at mange ulike arrangement i foreningens regi har kommet til som matkurs, båtførerkurs, foredrag,
hyggemøter, seniorklubb, arrangementkomité for døves kulturdager m.m
To store tradisjonelle arrangementer som St. hans helg som er start på at midtsommer er kommet og Skalldyrsfest
som avslutter sommeren i august. Det er blitt populært både for oss i Vestfold og en god del utenbys fra.
Det er kjempeartig at mer enn 50 – 80 deltakere med stort og smått finner veien til døvesenteret ved disse anledninger
med bil, sykkel eller båt. Alle har medbrakt mat m /tilbehør for enhver smak. Ikke minst blir det en masse hygge
rundt bordene inne og ute – alt etter som været er.
Det er flere som har bestilt overnatting til både St. hanshelgen og Skalldyrsfesten allerede før året starter noe som
beviser også at trivselen er på topp!!!
I blant må en se litt på fakta bak medaljen slik at ikke bare noen få står igjen med “kaos” etter slike store hyggelige
fester. At blir det for mye som må ryddes opp både inne og ute. Ved tidligere erfaring er at det stort sett blir overlatt
til de som virkelig tar ansvar for sine egne saker og for at Døvesenteret skal være i god stand til neste bruker av
huset i samarbeid med den eneste oppnevnte vakt og noen av de trofaste overnattingsgjester. Tar her hatten av for
dem som virkelig støtter opp.
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 Sommeråpning på Døvesenteret for alle
11. juli til 4. august

Sommeravslutningsfest lørdag 30. juli

Om dere lurer på noe, ang sommeråpning, ta kontakt med vakt på mobil 99 48 17 23, døvesenteret ttlf.
33 47 48 98, og adresse: Nedre Holtanvei 56, 3234 Sandefjord i denne tidsperioden…..

 Ps! Ta med grillmat eller noe som ønskes., og lurt å ta med papptallerken og kopper, også på St Hans
festen….

 VELKOMMEN!!
OPPHOLDSPRISER PÅ DØVESENTERET “SKOGSTUA “ I TIDEN 15.JUNI – 15.AUGUST

(endret på årsmøte 04.mars 2005)

Opphold:
Medlemmer av VDF /andre døveforeninger/ NDF: kr      80,- pr døgn/person
Ikke medlemmer av døveforeninger og NDF: kr    120,- pr døgn/person

 
Bobil (benyttes på senterets eiendom) kr    100,- pr døgn
Båtbesøk v/brygga kr      35,- pr dag

 
 

Barn under 7 år gratis opphold i følge med voksne.
Barn fra 7 år - 15 år halv pris.
Familie m/barn med opphold mer enn en uke (7 dager) får deretter 10 % rabatt.
Bestilles oppholdsplass på senteret og ikke er ankommet innen kl 20.00 og ingen annen beskjed gitt vakten har VDF ikke ansvar
for å holde rom reservert.

 
Priser på diverse:

 
Dusj uten overnatting kr 25,- pr. gang/person
Leie av vaskemaskin kr 35,- pr. gang
Dagsbesøk m/koking /kjøkkenbruk kr 35,- pr. gang
Leie av sengesett kr 30.- pr. gang
Deler av sengesett pr.del kr 15,- pr. gang
Håndkle kr 10,- pr. gang

Så for at det ikke skal bli merkbart og at arrangementene fortsatt skal være like populære, oppfordres det til noe
hjelp:
1) Alle har sin egen bærepose til søppel - fordi svart søppelsekk er for stor til å kastes i kildesorteringen ved

hovedveien.
2) Takk dersom du kaster din egen søppel for kvelden eller ved hjemreise.
3) Bruker du/dere servise o.l. fra kjøkkenet da er det best du/dere vasker det opp selv eller avtal/ samarbeid med

andre før avreise.
4) Det ønskes samarbeid om 2- 3 vakter i stedet for 1 ved disse arrangementene (23. – 26. juni og 20. – 21. august)
Meld deg/dere gjerne frivillig til Skogstuakomiten så fort som mulig for nærmere informasjon!

Sommeråpent for alle:
Døvesenteret er åpent m/vakter fra mandag 11. juli til onsdag 4. august.
Her er der også allerede meldt seg overnattingsgjester både for kortere og lengre tid. Vil tro at mye hygge og
samarbeid finner sted både på senteret og til alle severdigheter det finnes rundt omkring å besøke.
Det gjenstår å håpe på at sommeren blir varmere enn den er i skrivende stund.
Se annonsen et annet sted i bladet.
Ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på de tilbud døvesenteret har i sommermånedene enten du/dere er
dagsbesøkende eller overnattingsgjest!
  
Skogstuakomiteen v/Tom Z. Kristiansen
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FOREDRAGSKVELDFOREDRAGSKVELDFOREDRAGSKVELDFOREDRAGSKVELDFOREDRAGSKVELD
Finnes det noe Liv etter Døden?

Vestfold Døveforening hadde foredrag på døvesenteret torsdag 14. april 05 kl. 18.00. Det var fullt i salen så mange
var sikkert spente på hva foredragsholderen Lisa Lind fra Oslo hadde å bidra med.
Vi andre var også veldig spente for muligens det var fra hennes egne opplevelser hun ville fortelle om. Det var det
ikke men fra de mange bøker hun hadde lest og som lå på bordet.
Bøkene inneholdt om personer som hadde opplevd forskjellige måter om “nesten døden opplevelse”. Etter disse
opplevelsene var ikke personene redd for å dø. En hadde hatt en nydelig opplevelse. Ble ført gjennom en tunnel og
mot personen strålte det frem et sterkt lys som skinte så fint. Det ga en uendelig kjærlighet og lykke. Personene var
positive og ville passe på. Det var en god opplevelse fra personene hun møtte.
Et medlem kom frem et par ganger og fortalte om sin nesten døden opplevelse. Syntes det var fint og etter denne
opplevelsen var hun ikke redd for å dø.
En som satt i salen hadde også opplevd noe lignende men ønsket ikke å utdype det noe mer da hun følte det for
personlig.

Etter foredraget fikk vi kikke i de mange
bøkene hun hadde tatt med seg. Lisa Lind
var også villig til å svare på de mange
spørsmål som kom frem etter foredraget.
Noen ville hatt litt om astrologi som tema
den kvelden Lisa Lind holdt foredrag på
Døvesenteret, men da svarte Lisa at det
eventuelt kunne utsettes til en annen
foredragskveld.
Så var det salg av rundstykker, kaffe og te og
fortsatt en del diskusjon om kveldens tema.
Ref: Karin Syvertsen, foto: JimV

MEDLEMSMØTEMEDLEMSMØTEMEDLEMSMØTEMEDLEMSMØTEMEDLEMSMØTE

Siste medlemsmøte før sommeren ble holdt på Døvesenteret 26. mai 05. Det var mange fremmøtte og leder Rolf
Wennersteen åpnet møte ved å ønske alle velkommen. Han informerte om styresaker fra døveforeningen. Etterpå
fortalte representanter Jim Vold og leder Rolf Wennersten om landsmøte som var på vei til og fra Bergen og
Newcastle. Viktige punkter under landsmøtet:

• Forbundstyret økes fra 5 styremedlemmer til 6 styremedlemmer.
• Lån på to millioner fra foreningsfondet til Norges døveforbund er slettet
• Medlemskontingent for de som er fra 0 til 26 år betaler kun 250 kroner til Norges døveforbund og Vestfold

døveforening.
• Loven til Norges Døveforbund ble grundig gjennomgått med mange endringer.
• Medlem i Vestfold Døveforening Cathrine Stensrud er valgt inn som styremedlem i Norges Døveforbund.

To av de som sitter i arrangementkomiteen for kulturdagene Bjørn Stensvoll og Cathrine Stensrud informerte om
de som frivillig ville arbeide under døves kulturdager. Det trengtes mer hjelp til de forskjellige oppgavene.
Det var salg av kaffe / te og vafler / muffins. Etterpå utlodning med sosialt samvær utover kvelden.
 Karin Syvertsen

Boklitteratur:
Sandra Brown: Tystnaden
Anna Corbett er døv siden fødselen, men hun har alltid forsøkt å leve et så vanlig liv som mulig.
Nå står hun alene med ansvaret for en ranch på egen hånd. Hun har levd med sin sønn og sin
svigerfar på ranchen siden hennes mann døde, men nå er hun og sønnen alene og veldig sårbare.
Anna er altfor stolt til å be om hjelp og kjemper ensomt videre. Hun vet ikke at de ukjente
brødrene Herbold nærmer seg ranchen og at de tenker å selge gården.
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Alfred Stensland, 60 år

På vegne av Vestfold Døveforening
vil vi her skrive litt om Alfred
Stensland som nå har fylt 60 år.

Har kjent Alfred som en snill,
tålmodig og hjelpsom mann. Flink til
å lytte og har ellers en lun måte og
være på. Sammen med sin kone
Wenche har han fra september1999
jobbet som feltsersjant for
frelsesarmeens arbeid blant døve og
blinde, med østre distrikt som sitt
arbeidsområde.

Når møtene frelsesarmeen arrangerer
i Larvik er det  Alfred som pleier å
bidra med de oppgavene han kan fra
å dekke bord, ta av bord, rydde, sette
på oppvaskmaskinen og ber gjerne en
bønn hvor kona Wenche tolker til
tegnspråk. Han begynte i
frelsesarmeen i Horten i 1960 og ble
soldat desember 1961.

Begynte også på tegnspråkkurs og det
første var i Tønsberg høsten 1977 hos
Knut Syverten og Hans Hassum. I
1999 tok han et par kurs også i Horten
hos Mette Kristiansen.

Han er som nevnt født 23.. mai 1945
hjemme i Holtanveien 3 på Borre og
er yngst i en søskenflokk på fem. I
30 år har han vært gift med sin
Wenche og etter hvert kom det tre
jenter. Alle har flyttet ut av hjemmet.

Av interesser er han veldig glad i
kryssord og liker godt bilkjøring.
Data er også hans store interesse som
han begynte med for ca ti år siden.
Han er  glad i sang og liker gjerne å
synge salmer på møtene vi har i
Larvik.

I 1995 flyttet familien fra Horten til
Sandefjord men nylig solgte de huset
der, for snart flytter de til Ringkollen
ved Sandefjord. I familien har han to
døve svogere og en døv svigerinne.

I 1998 meldte Alfred Stensland seg
inn som medlem i Vestfold

Døveforening. Han kommer av og til
på arrangementer døveforeningen har
enten det er årsmøter, turer, foredrag,
kulturkvelder, medlemsmøter m.m.

Vestfold Døveforening vil her få
sende en forsinket gratulasjon til
jubilanten og samtidig ønske alt
godt.

 Karin

Audhild Letterud fyller 50 år

Audhild Letterud fyller 50 år den 11.
august 05. Hun ble medlem i Vestfold
døveforening 31. mai 1991.

Mannen hennes Olaf fortalte på siste
medlemsmøte en uvanlig historie om
hvordan Audhild kom til verden. Hun
ble født på ferga “Nattruta”  mellom
Stavanger - Bergen dvs fra Bokn til
Føresvik. Det å føde i en båt må ha
vært spennende for hennes foreldre.
Heldigvis gikk det bra.

Audhild Letterud

Verdens beste kone, mamma,
bestemor og svigermor fyller 50 år
den 11.08.05. De varmeste
gratulasjoner ønskes deg. Håper du
får ei flott dag!

BursdagsKLEMMER fra Olaf, Knut
Arne, Mona, Per Arne, Rebecka og
Robin.
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Gratulerer med dagen, Kine!

Nå er du blitt 4 år og blitt en stor jente
nå!!

Klem fra Sunniva, Veronika og
fadder Bente

GRATULERER
P E R S O NP E R S O NP E R S O NP E R S O NP E R S O N A L I A - S I D EA L I A - S I D EA L I A - S I D EA L I A - S I D EA L I A - S I D E NNNNN

Så ble hun senere gift med Olaf som
kom fra Nord- Odal. Hun er mor til
to en gutt og en jente og begge har
forlengst flyttet ut av hjemmet.
Audhild er også mormor til to og vet
hun koser seg når hun kan få være
barnevakt sammen med sin mann. I
dag er Audhild og ektemannen bosatt
i et nydelig rekkehus på Kodal.

En del turer har de også hatt til syden
så de er flinke til å nyte livet.

Hun jobber som miljøarbeider på
Nøkkelbo i Andebu , Signo.

Audhild er en kvikk dame og det går
fort for seg når det er dugnad på
Døvesenteret. Hun er nøye når det
skal vaskes og ryddes på enten det er
tak og vegg eller i skuffer og skap.
Hun liker ofte å hjelpe til der det
trengs og går gjerne ut på kjøkkenet
når mat skal serveres eller benkene
skal ryddes. Det er godt å ha Audhild
for hun ser lett hva som bør gjøres.
Hun er mye med på de mange
aktiviteter døveforeningen
arrangererer.

Audhild har bestemte meninger og
sier klart ifra hvis det er noe.

På vegne av Vestfold Døveforening
vil vi her få gratulere deg med 50
årsdagen.

Karin



Anders Hvitstein 2 år, onkel Yngve
23 år og bestefar 53 år.

Den 23.mai blir barnebarnet vårt
Anders 2 år. Han er godgutten til
bestefar og mormor. Han kan mange
tegn og når vi kommer er det tegnet
for bestefar med fingre på kinnet og
tegnet for mormor med fingre på
panna. Lærer fort gjør han. Kommer
bort og tar på oss når han vil ha
kontakt. Han er aktiv dagen lang og
en riktig fin og blid gutt. Er glad i å
leke og vil gjerne ha oss ned på
lekeplassen som ligger like ved der
han bor. Når det er regn er vi inne og
leser og da har han mye å snakke om.
Veldig moro er dvdfilmen med
Gråtass som han ser mye på. På 17.
mai brukte han bunaden som er to års
gave fra bestefar, mormor og
oldemor. Det beste han vet er is,
pølser og sjokoladekake som han
også får på dagen sin.

Som nevnt er bestefar Knut Syvertsen
53 år 22 mai, dvs. dagen før Anders.
I år deler han dagen med barnebarnet
sitt så da kommer de  til å få det veldig
moro sammen.

Onkel Yngve Syvertsen fyller 23 år
25. mai og feirer bursdagen for seg
selv sammen med familie og venner.
Han er også veldig glad i gode kaker
spesielt sjokoladekake og skumkake.

Sender en forsinket
gratulasjonshilsen med mange varme
hilsener fra alle dine.

Veronika fyller 14 år den 18. juni.

Leif Kaupang ‘ s bortgang.

Medlem Leif Kaupang døde fra oss
natt til 11. mai 05. Var syk i lengre
tid. Han ble 78 år gammel. Den siste
tiden bodde han på Furuheimen
sykehjem hvor han fikk god pleie.

Han ble medlem i 1980 det vil si at
han kunne ha feiret 25 årsjubileum
som medlem i Vestfold Døveforening
og han var et aktivt medlem i mange
år.

Av tillitsverv han hadde var som
medarbeider i byggekomiteen fra
1982 – 1983, 2 år, dvs. han var da
med på restaureringen av
Døvesenteret “Skogstua”. I 1984 ett
år som leder i Skogstuakomiteen. Fra
1984-85-86 hadde han vervet som
revisor i tre år. Var medarbeider i
lovkomiteen fra 1983 – 85 det vil si
3 år. I hele 14 år fra 1985 til 1998 var
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DØDSFALL

Nye medlemmer:

Jon Martin Brauti

Toralf Kvindedal

Velkommen!

han leder i bingo/ lotteri og
basarkomiteen.

Han var av og til med på
arrangementene foreningen hadde og
på bispevisitas kom Leif  sammen
med sin kone Hjørdis slik at de fikk
hilse på biskop Gunnar Stålset.

Kaupang etterlater seg kone, barna
Mette og Per og så mange som ti
barnebarn.

Den nydelige begravelsen foregikk i
Tjølling kirke 20. mai. Døveprest
Roar Bredvei forrettet.

Døveforeningen sendte bårebukett
med sløyfe. På sløyfa satte vi TAKK
og på den andre siden HILSEN
VESTFOLD DØVEFORENING.

MEDLEMSKAP

Langt og trofast medlemskap i
VDF:

I  2005 kan medlemmer i Vestfold
Døveforening feire jubileum:

60 års medlemskap

Elin Margrethe Olsen

30 års medlemskap

Målfrid Brauti

25 års medlemskap

Hjørdis Kaupang

Aslaug Kristiansen

Sigrid Elsy Langemyhr

Bjørg Marit Molvik

Sunniva fyller 8 år den 26. juni.

 

Gratulerer så mye med dagen!!

Masse klem fra mamma

Takk for vennlig deltakelse ved vår
kjære Leif’s bortgang.

Med hilsen Hjørdis, Per og Mette
m/familie



NYTT FRA MENIGHETSUTVALGET

Ny leder i menighetsutvalget ble valgt Karin E. Syvertsen.
Vi sender her en takkehilsen til tidligere leder Randi D. Rønning.
TUSEN TAKK FOR DET GODE ARBEIDET DU HAR GJORT SOM LEDER.
Kjersti N. Husøy er valgt som vara i menighetsutvalget. VELKOMMEN.
Vedr omgjøring av menighetsutvalg til menighetsråd så har biskop Stålset sendt brev til kirkedepartementet.
Døves kulturdager i Tønsberg:
Det er ønskelig med gudstjeneste på slottsfjellet søndag formiddag under kulturdagene.
Saken taes opp på neste møte i menighetsutvalget.
Det blir ikke pinseandakt da det er midt i 17. mai feiringen.
Randi Rønning og Karin E. Syvertsen har kjøpt ny Damaskduk til alterbordet
Siste møte i menighetsutvalget hadde vi  10. mars i Døvekirken i Oslo.
Før møtet var vi på basaren som døvekirken i Oslo arrangerte.
Neste møte blir 11. mars hos Randi Rønning.

Ref v/ Karin

EEEEENNNNN     trivelig påskeandakt påtrivelig påskeandakt påtrivelig påskeandakt påtrivelig påskeandakt påtrivelig påskeandakt på
DøvesenteretDøvesenteretDøvesenteretDøvesenteretDøvesenteret

På langfredag 25. mars 05  kl.16.00 var det ordnet til påskeandakt på
Døvesenteret. Vi var heldig med påskeværet slik at det var lett å komme
frem til døvesenteret. Det var deilig da sola tittet frem.
Det var døveprost Terje Johnsen som hadde ansvaret for andakten. Fra
lysbildene vi så var det bilder og fortellinger om hele påskebudskapet pluss
påskesalmer. Til sangene brukte vi både tegnspråk og stemme men veldig
visuelt var “påskemorgen slukker sorgen”.
Det var fire fra menighetsutvalget som leste hver sin bibeltekst om
palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. De som leste var
Kjersti N. Husøy, Unni Bjerg, Randi Rønning og Karin E. Syvertsen. Lillian
Aas var forhindret fra å komme.
Før andakten begynte ble forsamlingen på ca 25 deltakere ønsket velkommen
av menighetsutvalgets leder Karin E. Syvertsen. En spesiell velkomsthilsen
fikk hovedprosten, påsketuristene fra Kristiansand og Ål som var kommet
på påskeferie til  slekt og venner, og vi så frelsesarmeen var tilstede.
Karin tok fram alterveggen og tente på lys. Hun hadde kjøpt påskeliljer
mens Randi hadde pyntet alterbordet med hvit duk.
Den nye foreningslederen Rolf Wennersteen ønsket også å si noen ord og
var bl.a. spent på den nye oppgaven han hadde tatt fatt på og viktigst var
støtten fra medlemmene. Så ønsket han alle en hyggelig ettermiddag.

Så var det servering av kaker og kaffe / te. Så ut som alle koste seg for det
var mange rundt bordene som hadde mye å snakke om. Rundt bordene var
det mye “prat” om forskjellige temaer også sammen med hovedprosten, så
det ble sent før alle tok fatt på hjemveien.

Ref v/ Karin

PåskeverkstedPåskeverkstedPåskeverkstedPåskeverkstedPåskeverksted
lørdaglørdaglørdaglørdaglørdag

12.mars på12.mars på12.mars på12.mars på12.mars på
DøvesenteretDøvesenteretDøvesenteretDøvesenteretDøvesenteret

I regi av Barnegruppa kom det ca 15
voksne og 15 barn. Et bra fremmøte!!
Døveprest Roar Bredvei kom også
som vanlig, og fortalte om adakten,
som fanget mange barn på stolene…

Etterpå var det verksted: Lime inn
påskeharen og malte påskeegg!!

 

Det ble servert vafler, kjeks, og
eggdosis til alle sammen..

På gjensyn neste år!!

Siw K. Mathisen
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Helene Larsen: Jeg skal kose meg mest mulig sammen med familie
og venner. Har flyttet inn i en ny leilighet. Får hjelp av barna mine til
å innrede den. Jeg tror jeg kommer til å trives der og  får hjemmehjelp
+ tilsyn flere ganger i døgnet.
 

Erna Haugen og Kjell Nilsen: Vi er mye i Vestfold og kommer
selvfølgelig til å besøke Døvesenteret Men først skal vi til Sogn og
Fjordane, så får vi besøk av slektninger fra Canada. Det er bestandig
så trivelig og treffe familie, slekt og venner.

Rolf Wennersteen: Skal være vakt på Døvesenteret i sommer sammen
med min søster Nina. Håper på sykkeltur og fotturer i nærheten av
senteret. Håper å få tid til fiske på Tønsberg Tønne innimellom. Jeg er
glad i naturen og liker rolige omgivelser.
 

“Fem på Senteret”“Fem på Senteret”“Fem på Senteret”“Fem på Senteret”“Fem på Senteret”
– hvilke planer har du for sommerferien?– hvilke planer har du for sommerferien?– hvilke planer har du for sommerferien?– hvilke planer har du for sommerferien?– hvilke planer har du for sommerferien?

Tom Z. Kristiansen: Håper å få malt huset utvendig, men værgudene
bestemmer. Regner med en tur til hytta vår på Valdres sammen med
min kone Mette og kanskje svigermor. Skal ta med male- og tegneutstyr
med oppover og innhenter trollstemningen + overfører dette på lerret.
Ellers skal jeg kose meg.

St. hans-feiring på DøvesenteretSt. hans-feiring på DøvesenteretSt. hans-feiring på DøvesenteretSt. hans-feiring på DøvesenteretSt. hans-feiring på Døvesenteret
23. juni fra kl 17.00 - 02.00

Helgeåpent!!!
Ta med grillmat m/ tilbehøret selv

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er hjertlige velkomne!!

Skalldyrfest
20. august fra kl 17.00 - 02.00

Alle tar med reker, majones, loff og godt humør!!

Ta kontakt med Tom Z. Kristiansen om du ønsker å overnatte på Senteret.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne!



MATOPPSKRIFT
 
Hei lesere!
Sommeren er her og grillsesong for ulik mat…. Men hva
gjør en når været viser seg med mange tårer? Skuffet for
at kotelettene ikke kan grilles behøver du ikke bli for de
kan brukes til mangt:
 
Middag til 4 -6 personer
 

5 - 6 nakke eller svinekoteletter
Krydder: Salt, provence m/hvitløk, grovmalt pepper
eller annet krydder du liker og halvstekes i stekepanna.
Du bruker enten stekesmør eller olje til stekingen.

 
Du trenger en passe stor kjele for å legge de halvstekte
kotelettene som er delt i to oppi.
Ta en – to store kopper vann i stekepanna og kok det
med den smakfulle kraften som er i stekepanna.
 
Skjær en paprika og en vanlig løk i biter og legg det oppi
sammen med kjøttet. Kan også en to båter hakket hvitløk
etter smak.
Hell på kraften fra stekepanna
3 dl matfløte
3 - 4 dl vann
La det koke forsiktig i minst en halv time …
Smak og tilsett litt buljong og annen kryddersmak du
liker ved behov….
 

Liker du sausen tykkere kan du tilsette litt av en eller
annen form for tykningsmiddel,(f.eks. mel/vann, smør/
mel)
 
Serveres m/ poteter, brokoli, blomkål eller ris m/frisk
salat.
Tyttebærsyltetøy.
 
Dessert: Anbefaler frisk fruktsalat av ananas, bananer,
appelsiner, epler, jordbær eller annet du har til rådighet
m/ litt pisket kremfølte eller is.
 
God appetitt!
 
Tilslutt oppfordrer jeg Jørgen Bjerg til å komme med
oppskrift i neste nr 3 av Vestfold Nytt
 
 Tom Z.Kristiansen

TOLKETJENESTEN I VESTFOLD
 

Telefon: 33 30 75 74
Teksttelefon: 33 30 75 77

Telefaks: 33 30 75 76
SMS: 95 97 25 34

E-post: f-ives@online.no
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Info fra Tolketjenesten i VestfoldInfo fra Tolketjenesten i VestfoldInfo fra Tolketjenesten i VestfoldInfo fra Tolketjenesten i VestfoldInfo fra Tolketjenesten i Vestfold
Tolkestudenter
Tolketjenesten har stort sett hatt tolkestudenter i praksis hver høst og hver vår. Det er kjempeviktig at studentene får
praksis for at de skal bli gode tolker, og vi ønsker å takke alle som har sagt ja til at tolkestudentene kan være med og prøve
å tolke!!
 
Ny avdelingsleder
Tolketjenesten har blitt en egen avdeling på Hjelpemiddelsentralen og vi har i den forbindelse fått vår egen avdelingsleder
som heter Christine Finckenhagen.
 
Situasjonen på tolketjenesten til høsten
Som mange kanskje har oppdaget så er det mange gravide tolker i Vestfold for tiden. Tre av tolkene på tolketjenesten
samt formidler skal ut i permisjon i løpet av sommeren og høsten. I den forbindelse vil tolketjenesten ha færre tolker, og
det kan dessverre bli vanskeligere å få tolk.
En god nyhet er at vi får en ny tolk som heter Jannicke Amundsen, hun starter i slutten av juni.
 
Formidlervikar
Da formidleren vår skal ut i permisjon i midten av juni får vi en vikar. Det er ikke bestemt hvem dette er eller når den
begynner enda. Formidlerjobben er kanskje den viktigste jobben på tolketjenesten, det er en stor jobb, og en veldig travel
jobb. Det tar tid og lære seg rutiner og komme inn i hvordan jobben fungerer.
Derfor ber vi om forståelse og tålmodighet fra dere for at den nye formidleren ikke vil være så rutinert som Ellen den
første tiden.
MEN: Det er mye du kan gjøre for å hjelpe den nye formidleren til å gjøre en god jobb. Det er å være flink til å gi alle
nødvendige opplysninger med en gang når du bestiller tolk!
HUSKELISTE NÅR DU BESTILLER TOLK:
· Dato
· Klokkeslett – Også hvor lenge du trenger tolk!
· Sted –  adresse
· Hvem skal være med på møtet? Er det flere døve?
· Hva skal skje? Er det foreldremøte eller foreldresamtale? Skal du ta blodprøve eller røntgen? Hva handler møtet om:

arbeidsmiljøet eller sommerfesten? Ved begravelse: er det nabo eller familiemedlem som er død.
Tolketjenesten spør ikke for å være nysgjerrige, men for å finne en tolk som passer til tolkesituasjonen og for at
tolkene skal være best mulig forberedt!!
Dersom alle disse opplysningene blir gitt med en gang dere bestiller tolk så sparer det tid for alle parter, for da slipper
formidler å sende mange sms for å spørre etterpå.
 
Hva skjer på formidlerkontoret?
Når formidler får inn en tolkebestilling registreres den i datasystemet. Du skal også få en bekreftelse på at vi har mottatt
bestillingen din. Formidler har en ukeplan med oversikt over alle tolkene. På denne oversikten settes alle tolkebestillingene
inn dersom det er ledig tolk. Av og til får du beskjed om du får tolk med en gang, og av og til må du vente på svar. Det
kommer an på hva slags type oppdrag du trenger tolk til og om vi har ledige tolker eller ikke. Alle tolketjenestene har en
prioriteringsliste vi må følge, så av og til så hjelper det ikke å bestille i god tid.
Dersom tolketjenesten ikke har ledig tolk så spør vi frilanstolker og ofte andre fylker om de kan tolke. Vi samarbeider
også med tolkene på Grantoppen AS, Nedre Gausen Kompetansesenter og Sandefjord videregående skole om å hjelpe
hverandre med oppdrag.
 
Tolking på kveldstid og i helger
Vi er klar over at det ofte er vanskelig å få tolk på kveldstid og i helger. Det finnes ikke turnus for tolketjenestene, og vi
er avhengige av at ansatte tolker ønsker å jobbe overtid eller at frilanstolker vil tolke.
I Vestfold har vi ikke mange frilanstolker. Kun 1 tolk jobber som frilans og har ikke noe fast jobb. Det er fire frilanstolker
som jobber fast på høyskole, og resten av tolkene i fylket har full jobb på dagtid, enten som tolk eller et annet yrke.
Vi kan ikke tvinge ansatte til å jobbe overtid eller tvinge frilanstolker til å tolke, de velger selv om de vil si ja eller ikke.
Det er mange frilanstolker som ikke ønsker å si ja mange uker i forveien, og da er det ikke så mye vi kan gjøre bortsett fra
å spørre andre og vente på svar.
Dette var litt informasjon fra Tolketjenesten. Dersom det er noe spesielt du lurer på eller ønsker å vite om oss så ta
kontakt, så kan vi svare deg personlig eller kanskje skrive noe i Vestfold Nytt om det. Generell info om tolkehjelp kan du
finne på www.trygdeetaten.no under “jeg trenger hjelpemidler”.
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NYTT FRA HOLTAN DØVE
SPORTSKLUPP

 

Viking redningstjeneste har opprettet en sms-tjeneste for å legge forholdene til
rette for hørselshemmede som har behov for veihjelp.

Alt kunden må trenge å gjøre når behovet for veihjelp oppstår er å sende

sms til telefon nr. 47 63 06 00

Meldingen må inneholde følgende opplysninger:
• Etternavn på kunden
• Bilens registreringsnummer
• Antatt skadeårsak
• Skadested

Kunden vil få en sms tilbake fra Viking kundesenter om at oppdraget er mottatt. Hvis
mulig får kunden beskjed om antatt ventetid.

For at Viking kundesenter skal ha mulighet til å melde tilbake til kunden er det viktig
at kunden ikke sender fra telefon med skjult nummer.

For informasjon om medlemskap: www.vikingredning.no

*10.april: SEMINAR FOR DØVEIDRETTSLEDERE
Norges Døveidrettskomite arrangerer seminar for døveidrettslagene i Norge 16.
- 17. april 2005 i Oslo.
Olgeir Hartvedt og Thorbjørn Thomassen deltok på seminaret.
Temaene på seminaret var:
- Hva er toppidrett?
- Idrettens oppbygging generelt - NIF, SF, IK, SK, IR- og integreringsprosessen i norsk idrett - formål og
praktisk gjennomføring (inkl. døveidrettens organisering)
- NFI’s fremtidsmodell (inkl. døveidrett)
- Ønske om fremtidsmodell for døveidrett (gruppearbeid og diskusjon)
- Spørreundersøkelse fra døveidrettslagene, se www.fotballdeaf.no
(Thorbjørn Thomassen)
 
Følg med DM utendørs fotball i Bergen, 24.-25.september 05.

-         Husk påmeldingsfrist for lag:  25.juni
-         Frist for lagliste (navn): 25.august
-         Antall spillere: herrer- 11 spillere og kvinner- 7 spillere
-         Husk kontakt med oppmann Kjell Ivar og Beate om reisemåte og overnatting
-         Husk betal depositum og medlemskontingent til kasser Olgeir!
-         Hvis du lurer på noe, bare kontakt med leder Rolf Hope (rolfhope@yahoo.no)

 
Skolemesterskap for hørselhemmede
9. -10.september 2005 i Holmestrand
Aktiviteter: fridrett og fotball  i samarbeid med FAU, Nedre Gausen skole og Holtan dsk
Mer informasjon? Kontakt Rolf på rolfhope@yahoo.no.
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Legg på plass ordene under og få dem til å passe
nøyaktig inn. Bokstavene i de gråe rutene samler du på
og setter sammen til et løsningsord.

GEVINST 2
FLAKS

(SKRAPLODD)

Frist 31. juli
2005,

løsningsordet
sendes til VDF v/

Rolf
Wennersteen,

Ranvikskogen 3,
3212 Sandefjord

eller
wennrolf@yahoo.no



KRYSSORD FOR BARN

20

GEVINST 2
FLAKS

(SKRAPLODD)

Frist 31. juli
2005, utklipp

sendes til VDF v/
Rolf

Wennersteen,
Ranvikskogen 3,
3212 Sandefjord

Utdrag fra boken hvordan det norske flagg ble til

Bergen og bergensere har lov til å skryte av at de har bidratt vesentlig til å forme det trefargede norske flagget av i
dag.

Et eget norsk flagg hadde vært drøftet i Stortinget mer eller mindre fra 1814 til 1821.

Agent G. S. Kielland fra Stavanger hadde drevet intens agitasjon i 1820 for saken, og året etter ble det innsendt en
rekke flaggforslag til Stortinget. Alle forslagstillere var enige om at det blivende norske flagget måtte skille seg
klart ut ifra andre nasjoners flagg, men der sluttet omtrent all enighet. Den nevnte Kielland hadde selv et forslag
omfargene skulle være blått og hvitt i triangler. Andre mente et grønt kors ville være mer passende. Den fargen ville
være nøytral, og ingen kunne bli fornærmet.
Saken gikk videre til Eidsvollsmannen Frederik Meltzer, kjøpmannen og konsul i Bergen, som klarte kunststykket
å komponere det kompromiss som alle kunne godta, enten det var dansker, svensker eller brennende norske patrioter.
Det viste seg at det egentlig var Meltzer 12årige sønn Gerhard som fant frem til den heldige løsningen, da hans far
var medlem av komiteen som stortinget nedsatte i 1821 for å utarbeide forslag til et eget norsk handelsflagg. En dag
hadde gutten tegnet et Daneborg med ett blått kors inni det hvite, og da faren fikk se dette, tok han det med blant
mange utkastene til flagg som kom fra hele landet, - og en enstemmig komité‘ valgte Gerhards utkast.
Flagget ble deretter tatt i bruk før året 1821 var omme.

En tid etter ble det til at 17.mai Norges nasjonaldagsfeiring med barnetog på Eidsvoll var det Henrik Wergeland
som tok internativet til og det norske flagget kom enda mer i bruk.

Til salgs!!!
FORTSATT  mange gode
videofilmer (VHS) og bøker til
salgs!!
Billig!! Kjøper du 10 stk film eller
bøker så får du noen prosent
avslag!

Per Martin Thorsen, Tidemannsgt
31, Sandefjord. Ttlf 33 46 82 81
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Døves dag seminar på Scandic Triaden iDøves dag seminar på Scandic Triaden iDøves dag seminar på Scandic Triaden iDøves dag seminar på Scandic Triaden iDøves dag seminar på Scandic Triaden i
Lørenskog den 10. – 12. juni 2005Lørenskog den 10. – 12. juni 2005Lørenskog den 10. – 12. juni 2005Lørenskog den 10. – 12. juni 2005Lørenskog den 10. – 12. juni 2005

Seminaret ble åpnet ved teknisk ansvarlig: Stavanger døveforening for NDF, Ine Lorentsen, IT ansvarlig Tore
Djuvik og Alvhild Øyri, sekretær. Deltakerne presenterte seg overfor hverandre. Deretter la Lorentzen helgens
program. Jeg var der på Døves seminar på vegne av NDF. Ingen fra Vestfold døveforening stilte opp der! Senere på
kvelden hadde vi en treretters middag og utvekslet erfaringer om Døves dag og ellers hverdagslige snakk.

Cathrine fra arrangørkomiteen overrekker en Døves Kulturdag plakat til NDF
v/Hanne på fredag kveld. Motiver på plakaten er den berømte døve
kunstmaleren Mathias Stoltenbergs som levde fra 1799 til 1871 og det kjente
Slottfjellet i Tønsberg. Vår lokale kunstner er Tom Z. Kristiansen

Deltakerne synes plakaten var så fargerik og så fin.

Neste dag la noen døveforeninger om både positive og negative erfaringer om
Døves dag programmet i fjor. Unni Helland fra Møller kompetansesenter
informerer om nytt tegnmateriell som er kommet på cd. Etter lunsj diskuterte
vi om hvordan å forbedre Døves dag for hørende lørdag den 24. september i
år. Standorganisering, t-skjorte og plakater var også en del av diskusjon. Vi
fikk mange tips:

- Salg av vafler og gratis kaffe
- Vårt motto i år er: Også du kan få et døvt barn.
- Ansiktmaling til barn
- Salg av T-skjorte 50 kroner må gå til NDF, resten kan Vestfold døveforening tjene selv. Vi  bestemmer selv pris
- Vestfold døveforening får to gratis CD fra Møller kompetansesenter hvis vi skal ha Døves dag og har med oss
bærbar PC og lar folk prøve seg på CD-er.
- Et stort lerret ute tiltrekker folk!
- Et show?
- Har dere flere forslag, si fra til Vestfold døveforening.

På søndag snakket vi også om hvordan vi skal påvirke myndigheter, kommuner, representanter, media (TV og
aviser) og hvordan å verve flere medlemmer til NDF og døveforeninger.
Bakerste rekke fra venstre: Vibeke Sverdrup, Reidar Larsen, Leif Gunnar Kvernberg, Alvhild Øyri, Kari
Mette Ellingen, Daniel Nyheim Mosti, Anita Navelsaker, Berit Kallevik og Inger Knutsen. Miderste rekke
fra venstre: Tore Djuvik, Hanne Kvitvær, Henry Lillejord, Karin Skåle, Jo Arne Scheie og Trine Austbø.
Sittende rekke fra venstre: Claudia Schille, Arne Karlsnes, Billur Taskoparan, Karin Trude Einarsen, Britt
Lundahl, Cathrine Stensrud og Ine Lorentzen

Det er svært viktig å starte forberedelser nå før sommerferien, særlig
med tanke på politi- og kommunes tillatelse for å stå på et sted for
eksempel torg. Ellers viktig å bestille tolk. Det hadde vært lurt å
danne en komité nå, som for eksempel en representant fra
tolkesentralen, en representant fra HLF, en representant fra
foreldreforening og selvsagt en representant fra Vestfold døveforening
som kan samarbeide om en god stand i år. Det er viktig å starte
forberedelser nå.

Før seminaret avsluttet kom Hanne Kvitvær med et forslag om Vestfold døveforening kan være teknisk ansvarlig
for Døves dag seminar i neste år. Jeg takket for det, og sa at Vestfold døveforening sikkert vil ta det på strak arm.
NDF skal sende et brev til Vestfold døveforening om dette.

Hilsen
Cathrine Stensrud



Behov for advokathjelp?

Mine hovedarbeidsområder er:
• Familie- og  barnesaker
• Arv, testament, bobehandling
• Straffesaker
• Erstatningsaker
• Boligrett

Jeg arbeider også mye med å gi råd i forbindelse med  trygdevedtak, bistand til behandling og
sosiale tjenester.

Jeg har kontor i Holmestrand, og er vant til å bruke tolk i klientsamtaler.

Advokatfirmaet Ole Tom Røed A/S
Pb 57 – 3081 Holmestrand
tlf 33056949 fax 33056948
E-post: advokat.roed@online.no

STØTT VESTFOLD DØVEFORENING
ELLER ANDRE KLUBB/FORENING

BLI MEDLEM AV FRIVILLIGHETSNORGE.NO!
 
Ditt bidrag er viktig! Sier du ja til å motta reklamebudskap og andre markedshenvendelser
på e-post, sms/mms og/eller post, vil hele 70% av omsetningen Frivillighetsnorge.no har
på denne typen formidling uavkortet gå til et humanitært, idrettslig eller kulturelt formål.

• En unik form for dugnad
• Store inntektsmuligheter for din klubb/forening
• Gratis medlemskap, ingen bindingstid
• Inntektene skapes utelukkende gjennom formidlingen
• Skreddersydde henvendelser som passer til dine interesser
• Du bestemmer selv hvor mange henvendelser du ønsker å motta per uke

VI TENKER NYTT – FRIVILLIGHET SOM LØNNER SEG!

http://www.frivillighetsnorge.no/
(Registrer deg der – tar en del minutter å svare på alle punktene)
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London børsen slutter med tegnspråk
Etter 25 år er det slutt med tegnspråk, fargekoder, hyl og skrik for oljehandlere på London
børsen. Fra nå av setter de rolig ned foran PC og handler fra datamaskinen, alt blir elektronisk
og kaoset som har vært på London Børs blir etter all sansynlighet roligere fremover.

Kaotisk eller orden? Alle som har vært innom en børs hvor det hyler og skrikes og hvor det
handler på gulvet, får et inntrykk av at det er forferdelige kaotiske tilstander. Men for de som jobber
i børsen virker det som en grei oversikt. De ansatte har forskjellige dressfarger som representerer de
ulike meglerhusene, samt tegnspråk / armbevegelser som skal symbolisere kjøp/salg, på denne
måten skifter millioner kroner eiere i løpet av noen få sekunder.
I 25 år har handelen fungert på London Børs på denne måten. Nå skal handlerne få slippe å gå med
de fryktelige dressfargene og se fram til en roligere hverdag.



Båtkurset 1.-3. april 2005Båtkurset 1.-3. april 2005Båtkurset 1.-3. april 2005Båtkurset 1.-3. april 2005Båtkurset 1.-3. april 2005

Det ble holdt ei båtkurs på Døvsenteret helgen 1.-3. april, og i alt var det 19
personer som meldte seg på, så det var mange…
Stort utfordring for Margareth Hartvedt som arrangerte det og hadde planlagt
det lenge, en stor takk til henne! Også må vi ikke glemme de to søte damene
på kjøkkenet, som lagde masse gode mat/snadder til oss kursdeltakere!!
Det var Merete Karlsen og Gry K. Moriggi, for å nevne noe …..
Ifølge alle kursdeltakere var alle veldig fornøyde med helgenen med gjennomføring om hva man skal gjøre på sjøs,
og om hva vi skal gjøre når vi er f.eks i nødsituasjoner. Vi hadde eksamen på søndag 3. april og det ble en hard helg.
Etter eksamen hadde vi evaluering, alle var enige om at
det burde ta to helgener på rad, for ellers ble man så
fokusert og t.o.m ikke for slått helt ut som vi alle var!
Men ei lærdom må man ta…
 
Kursholderen vår Dag Kenneth Marholm jobbet på
Redningskøyta “ Askebæringen” som oppholder seg i
hele Østlandet rundt Oslofjorden til Sørlandet, med base
Stavern. Vi alle fikk besøk av Redningskøyta på
Døvesenteret, men den kunne ikke ankre ved brygga der,
så den kjørte litt lengre inne i Mefjorden. Vi fikk ei
“søndagstur” til skøyta der hvor den ankret seg og vi
fikk innblikk på hvordan det så ut inne i båten. Et stort
opplevelse, og vi fikk lov å stille mange spørsmål og
etc….
 
Vi deltakere som oppholdt oss på Døvsenteret hele helgen (t.o.m overnattet)
snakket en del om sjølivet og lærte oss å knyte på tauene. Det ble masse
moro og latter. Ja, da sier jeg på vegne av alle deltakere: Et stort takk til
Margareth Hartvedt for ei vellykket helgekurs, selv om vi ble helt utslått på
søndagskvelden!
Tekst: Siw Mathisen, Foto: Rolf Hope
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Juli
Mandag 11.juli – torsdag 04.august
   Feriåpen for medlemmer og ikke
   medlemmer

August
Lørdag 20., kl. 17.00
   Skalldyrfest - Døvesenteret
Mandag 22., kl. 18.00
   Ledermøte - Døvesenteret

September
Torsdag 8., kl. 18.00
   Foredrag - Døvesenteret
Lørdag 24., kl. 11.00
   Døves Dag - Sandefjord

Oktober
Fredag 14. – søndag 16.
   Døves Kulturdagene, Tønsberg
Torsdag 27., kl. 18.00
   Medlemsmøte + bilder fra
   kulturdagene - Døvesenteret

November
Lørdag 11.
   Fotballfest - Døvesenteret
Lørdag 19., kl. 12.00
   Juleverksted - Døvesenteret

Desember
Lørdag 3.
   Julebord
Søndag 11., kl. 16.00
   Julegudstjeneste med
   basartrekning - Bugården
Onsdag 28., kl. 16.00
   Julelunsj + Juletrefest -
   Døvesenteret

Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt

PLANLEGG FERIEN NÅ!
Fikk du ikke sett den spennende og spektakulære

jubileumsforestillingen i 2004? Da har du sjansen sommeren
2005.

Da settes nemlig suksessforestillingen
“Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt”“Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt”“Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt”“Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt”“Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt”

opp på nytt i Kjuttaviga i Dyreparken.
Gled dere alle landkrabber:

Forestillingen blir tegnspråktolket søndag 17.juli og torsdag
21.juli kl 23.00

OBS! Værforbehold.
Bestill billetter på e-post: bestilling@dyreparken.no eller

ring
direkte Dyreparken Booking, tlf: 38 04 98 00.

Oppgi “Døvetolk” som referanse når dere bestiller plass.
Bestillingsfrist: 4. juli.

Tolken vil stå ved rullestol-rampa.
Billettpris for alle over 3 år: kr 225,- + kr 20,-

(salgsgebyr)

              INTERESSERT !?!?!?
Vil   du   være  en   av   de  frivillige   hjelper
under Døves kulturdagene? Det vil bli fordelt
på vakter i ulike poster.

Frivillige skal få gratis deltakeravgift, noe diett, t-skjorte og en takkefest
med god mat og drikke lørdag den 5. november på Døvesenteret.
 
Kontakt Bjørn Stensvoll på mail: bjstensv@online.no eller send posten til:
Arrangementskomiteen for Døves kulturdager, Vestfold Døveforening v/ Bjørn
Stensvoll, Olavs Digresvei 22, 3170 Sem.
 

(Det vil bli møte en gang i august/september måned
for frivillige ang poster og turnus)

B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening

v/ Knut Syvertsen
Adalsv. 33
3185 Skoppum


