
.



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

2

Innholdsfortegnelse:
 

s. 3 Lederspalten
s. 4 Redaktørsiden
s. 5 Tematur i Tønsberg med tegnspråk-tolk
s. 5 Div. annonser
s. 6 Døves Kulturdagene i Tønsberg 2005
s. 8 Døves Kulturdagene: Takkefesten
s.8 Annonse: Etterlysning etter bilder fra døves kulturdagene
s. 9 Døves Kulturdagene: Bilder
s. 10 Personalia
s. 11 Jentekveld
s. 10 Døves Kulturdagene: Friluftsgudtjeneste på Slottsfjellet
s. 11 Julebord på Wasilioff
s. 11 Juleverksted
s. 14 Menighetsiden
s. 15 Nordiske Kulturfestival for døve i Island
s. 15 Mobilen 3G gir “øyne og ører”
s. 16 DM i fotball, Bergen
s. 16 Annonse: Årsmøte til Holtan Døves Sportsklubb
s. 17 Fotballfest
s. 17 Konkurranse m/ premie
s. 17 Aktuelle websider for døve
s. 18 Matoppskriftstafetten
s. 18 Annonse: Julelunsj og juletrefest 2005
s. 19 Julebord, pensjonistene
s. 19 Serveringsliste for 2006
s. 20 Terminliste (januar – mars)
s. 20 Annonse: DVD fra Døves kulturdager til salgs
s. 20 Veibeskrivelse til Sjøhuset
s. 20 Annonse: Innkalling til VDF’s årsmøte 2006

Vi i Styret ønsker dere

en riktig god jul og et riktig godt nytt år!



3

Lederspalten

HEI ALLE MEDLEMMER.

Takk for sist!

Jeg vil først og fremst takke for året som har vært. Vi kan se tilbake på en travel sommer på
Døvesenteret og ikke minst et svært vellykket arrangement med Døves kulturdager.

Desember er en måned fylt av stemning og spenning. En tid vi tilbringer med familie, men også med
venner. Jeg vil derfor minne alle på at de er hjertelige velkomne til julelunsjen/juletrefesten 28. des.
Den vil bli holdt i Sjøhuset på Framnes i Sandefjord.

Vinterlokalene er klare. I tillegg til Sem samfunnshus blir vi ønsket velkomne til Sjøhuset. Håper vi
kan gjøre mye ut av begge disse tilbudene.

Det var vel alt for i år. Gleder meg over å kunne ønske dere en god jul og et fantastisk nytt år!
Rolf Wennersteen



             Redaktørsiden
Mørketiden er for lengst over oss, og vi har endelig kunnet tenne levende
lys hver eneste dag. De små gleder seg som bare barn kan gjøre til den store
kvelden, selveste julaften. Den er ikke så langt unna nå. Dette er barnas tid,
og vi voksne opplever kanskje mer stress og mindre kos i denne perioden.
Det er jo mye som skal gjøres; etter  jobb, gaveinnkjøp, husvask, bakst,
følge med barnas juleaktiviteter, juleavslutning og andre forberedelser. Det
kanskje hadde vært lurt å prøve å få litt tid til kos og hygge før julekvelden
kommer også?

Jeg leste i et blad en gang og vil gjerne ha sitatet her på spalten min. Det
høres kanskje litt smålig og rart ut, MEN…
“Gode klemmer gjør godt for helsen, særlig hvis du er dame. Forskere ved
University of North Carolina testet 39 par. Parene klemte flere ganger, og
etter klemmingen ble det tatt blodprøver. Prøvene viste at alle hadde fått
høyere nivåer av hormonet oxytocin, som er forbundet med kjærlighet og
nære bånd mellom mennesker. Par som var spesielt glad i hverandre hadde
mer av hormonet enn resten. Kvinnene hadde i tillegg lavere nivåer av
stresshormonet kortisol i blodet etter klemmene. Det så også ut til at
kroppskontakten hadde senket blodtrykket, som igjen reduserer faren for
hjertesykdom, ifølge forskning.no.”

Så bare klem i vei dere; det er både koselig og kjempesunt, så føler du økt
velvære og mindre stress.

Til slutt håper vi i redaksjon at du får en fin og rolig adventstid, og ønsker
deg en riktig god jul, når den endelig kommer!! Kos deg og nyt dagene med
Vestfold Nytt i mellomtiden.

En stor klem til deg fra Siw, Mette, Jim, Karin og Bente :-)
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Tematurer  i Tønsberg

med tegnspråk-tolk

Foto: Per Moe, Tbg. Blad

Torsdag 8. juni kl. 19.00
Kong Ring på Ringshaug

Kaffe/kaker i kafeen på Furustrand etterpå
Start på P-plass i

nordlig ende av Ringshaugstranda,
6 km nordøst for Tønsberg

Torsdag 22. juni kl. 19.00
Storgaten fra nr. 1 til 59
Kaffe/kaker i kafeen på

Maskinistenes Hus etterpå.
Start ved Storgaten 1

(ved Gunnarsbøparken) i Tønsberg

Torsdag 27. juli kl. 19.00
Gråbrødre og premonstratensere
Kaffe/kaker i menighetslokalet til

St.Olav kirke etterpå. **

Torsdag 10. august kl. 19.00
Sommerblomster i byens parker

Kaffe/kaker i
selskapslokalet Odd Fellow etterpå. **

Torsdag 24. august kl. 19.00
Disch, Müller og Tschudy med flere

Kaffe/kaker i et historisk lokale etterpå. **

Guide: Inger Bjar-Kessler
** Start: Turistkontoret/Brygga  – Tur kr 50,

barn gratis  –  Kaffe/kaker kr 50
Turen tar ca. 1,5 t.

Arr.: TønsbergGuidene, tlf. 922 58 078  INFO:
inger@accesstrans.no

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

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

Interiørkonsulent (se forrige nr)  har fått ny e-mail
adresse: ingunn@interiorideer.com.
Sjekk også www.interiorideer.com.
Hjemmeside under oppføring.

Vennlig hilsen
Ingunn Thomesen
Interiør Ideer
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Skrevet av
Mette Kristiansen og Cathrine Stensrud
Vestfold døveforening og arrangementskomiteen er stolte over å ha tilrettelagt Døves kulturdager 2005 i Tønsberg
- fredag  14.oktober til søndag 16.oktober 2005.

Kulturdagene gav oss forskjellige opplevelser, og like viktig: Det er den eneste anledning til å treffe hverandre i et
stort tegnspråkfellesskap. Denne årlige mønstringen samlet godt og vel over 725 deltakere fra hele landet i år, og
deltakerne gledet seg over et variert program fra amatører og profesjonelle døve.

Døves kulturdager var underholdning som skjedde kun på tegnspråk. Det var program fra fredag formiddag til
søndag ettermiddag. Tilbud som passet til alle aldersgrupper - alt fra eventyrstund, lekeplass, “tegnspråk kafe”,
teater, ulike form for kunst, infostand, døves historie og mange ulike works shop.

Arrangementkomiteen v/Vestfold Døveforening var arrangør og gjennomførte døves kulturdager etter Norges
døveforbunds prinsipper/retningslinjer. Døves kulturdager ble planlagt, forberedt og gjennomført av døve, for
døve.
Arrangementkomiteen som bestod av 11 personer er representant av tolketjenesten Marianne Bjerg, Bente Andersen,
Turid Trollsås, Evelyn Paulsen Bersvendsen, Paal Richard Peterson, Tom Z. Kristiansen, Knut Syvertsen, Olgeir
Hartvedt, Bjørn Stensvoll, Mette Kristiansen og Cathrine Stensrud. Evelyn Paulsen Bersvendsen og Bjørn Stensvoll
gikk ut av arrangementkomiteen på grunn av praktiske årsaker. Det har vært veldig nyttig å ha representanten
Marianne Bjerg med i arrangementmøtene.  Arrangementkomiteen har hatt 12 møter i 2005 samt andre møter i
planleggingen, som var 5 frivillige møter, 5 møter med offentlige personer og 10 møter med diverse hoteller, ellers
hadde det vært en god del email samt 37 kvelder med søknadskriving. Og en god del etterarbeid med regnskap og
rapportskriving fordelt på 8 dager/kvelder.

Arrangementkomiteen søkte om diverse tilskudd til arrangementet. Arrangementkomiteen utarbeidet et eget budsjett
og utførte regnskap for arrangementet. I budsjettet skulle det tas med alle utgifter som direkte angår det aktuelle
arrangementet og som betales av døveforeningen.

Arrangementkomiteen inviterte NDF ‘S leder Hanne Kvitvær, Fylkemannen Mona Røkke og ordfører Per Arne
Olsen fra Tønsberg kommune, leder av arrangementskomiteen Cathrine Stensrud på vegne av komiteen og
døveforeningen til åpningen av døves kulturdager.
Fylkesordfører Anne Rygh Pedersen, Hørselshemmedes landsforbund, avd Vestfold ved Asle Hedemark kunne
ikke komme. Stortingsrepresentant, KRF, Elsa Skarbøvik takket ja til invitasjonen, men etter valget mistet hun
stortingsplassen, og kunne derfor ikke representere der og da. På riksplan hadde NDF invitert kulturministeren
eller andre i departementet og vår høye beskytter prinsesse Märtha Louise til åpningsdagen av døves kulturdager,
men ingen kunne representere fra disse kanter.

Arrangementkomiteen utlyste allerede om en plakatkonkurranse i januar måned i døves tidsskrift og vår hjemmesiden.
Etter fristen var det ingen interesse. Arrangementkomiteen valgte derfor vår lokale kunstner Tom Kristiansen til å
lage en plakat. Uansett var det moro at det ble en ekte vestfoldning som fikk denne ære og kjente godt Tønsbergs
historie.

Arrangementkomiteen inviterte to profesjonelle døveteatre og et profesjonelt danseband til døves kulturdager.
Begge forestillingene ble fremført på tegnspråk med stemmetolk i bakgrunnen. Den standhaftige tinnsoldaten
(av H.C. Andersen) som blir spilt av teater Manu fra Oslo. Tyst teater fra Sverige spilte stykket. Natten är dagens
mor av Lars Norén. Grunnen til at Tyst Teater fra Sverige ble invitert var at det er unionsoppløsning 2005, og at det
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er naturlig å markere den under døves kulturdager. Skuespillerne fikk en rose hver av arrangementkomiteen. Det
var også leid inn ett av Vestfold danseband - Five 4 You til lørdagens dans og underholdning.

På fredag var 9 forestillinger spilt av døve amatører fra ulike steder i Norge. Vestfold døves teatergruppe var en av
dem, Stykket het “FØ”, spilt av Liv June Krag, Christine Dahl, Tommy Aarøe, Thea Klemmetsrud, Katrine
Gjermundsrød, Katja Eidesen, Jim Vold, Marius Hansen og Balas Kantor. Instruktør var Katja Eidesen. Nedre
Gausen skole deltok også ved to teaterstykker “Klovnesprell og tigerhopp” og “Rødhette og ulven”, spilt av Rebecca
Park Hansen, Sondre Holgersen, Magnus Johansen, Aleksander Dahl Hegdal, Thomas Jønnevald Tronrud, Petrine
Olgeirsdottir, Johanna Asprusten, Ajan Dalabe, Dunija Sulimani, Phanida Bjønnes, Ingvild Lien, Kristine Wathne
og Juliane Næss. Instruktører var Cecilie Horgen og Per Øyvind Rekkedal. Døves tidsskrift roste dem opp i skyene,
og det som var moro, var at Nedre Gausen skole vant publikumsprisen, og at Vestfold døves gruppe kom på delt 2.
plass med Oslo døveteater med sitt stykke: “Samfunn”

Arrangementkomiteen gjorde noe man ikke har gjort tidligere, ved å sette all informasjon på tegnspråk på en kanal
i alle hotellrom og i lobbyen. Jim Vold og Stian Giltvedt fra Oslo hadde ansvaret for all filminga, redigering og
visning på kanal nr 23.
Dessuten dukket det opp mange overraskende underholdning av Eureka teater i ungdomsaldrene fra Trondheim
under hele helgen. Ungdommene var veldig flinke og underholdende. De var veldig fornøyde med oppholdet.

På fredag kveld dukket en overraskelse: en stand up opptreden av to døve komikere, Hanne Enerhaugen og Torunn
Bakkestuen fra Oslo.
Det var en vellykket opptreden av de to flotte kvinnene. Alle lo godt innimellom. Det morsomste var kanskje at
Enerhaugen som ba NDF leder Hanne Kvitvær komme fram på scenen, hvor Enerhaugen fortalte at Kvitvær har
opplevd mye, men det var en ting hun sikkert ikke hadde opplevd før. Plutselig grep Enerhaugen hennes ansikt og
kysset henne. Veldig underholdende!       

Flere av works shopene gikk over to puljer, altså både kl 9 - kl 11 og kl 15 - kl 16 på lørdag 15.oktober. Samt noen
enten bare fra kl 9 - kl 11 eller kl 15 – kl 16. Så var det to på søndag 16.oktober. Første post var historisk busstur
med fokus på vikingshistorie på Oseberg haugen. Deretter dro de videre til siste post, friluftsgudstjenesten på
Slottsfjellet som startet kl 12. Etter friluftsgudstjenesten var det kirkekaffe i et av de gamle og stilige husene hvor
den ene het Konservatoriet og som holder til på Fylkesmuseet.

Med et så stort arrangement som døves kulturdager var og med små offentlige tilskudd, satset arrangementkomiteen
på frivillig innsats. Arrangementkomiteen brukte egne ressurser til ulike vaktordninger som ved utdeling av
konvolutter for betalt deltakeravgift etc., sjekket at folk har betalt til kunstutstilling, til teatersal, festmiddag, pass
av barn, vakt i gangen osv. Arrangementkomiteen og frivillige hjelpere hadde ansvar for å ta imot kunstnere og
utstillere. De ordnet det slik at kunstnere og utstillere fikk hver skillevegg og bord samt stoler. Kunstnere og
utstillere hengte opp bilder enten på vegg eller skjermvegg. Mange var også bak scenen både fredag og lørdag .

Arrangementkomiteen begynte i samarbeid med frivillige hjelpere og laget en arbeidsplan etter frivillige‘s ønsker
allerede fra mai måned. Frivillige hjelpere hadde en stå-på-vilje og utførte en flott service overfor deltakerne.
Istedenfor lønn, fikk de frivillige hjelpere T-skjorter, fri deltakeravgift og takkefesten som takk for sin innsats.
Til sammen var det 39 frivillige medlemmer av døveforeningen som gjorde stor innsats for at døves kulturdager ble
flott gjennomført.

Arrangementkomiteen arrangerte en miks av MEGA og GIGA FEST på lørdag. Det var registrert 4 barn og 35
ungdommer på Haugarock. De spiste først Burritos på Quality hotell, deretter til Haugarock hvor underholdning og
musikk ventet på dem. Ungdombandet “Warbirds” og DJ underholdt dem. Dessuten var det en dansematte hvor de
moret seg med. Festen ble avsluttet innen kl 23.00.
Her var det Ole Theodor Sponberg som ledet programmet samt noen fra foreldreforeningen hjalp til som vakter.

På lørdag kveld delte NDF ut to kulturpriser. Den ene kulturpris gikk ut på at personen har gjort mye for lokalmiljø
gjennom mange år på frivillige basis og gikk til Turid Mjølnes fra Nordland. Den andre kulturprisen gikk ut på om
personen som har gjort noe spesielt på kulturfronten som teater, film, foto og osv gikk til Dag Lindeberg fra Sør-
Trøndelag. Plutselig kom konfetti (“fargede snø”) overraskende dalende ned på dem.
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Hei alle som deltok under døves kulturdagene i Tønsberg 2005.
Vi i arrangementskomiteen har ca 140 bilder derfra.
Mange er flotte, men vi tar gjerne imot flere fra dere.

Om du sender et eller flere bilder, tar vi imot disse med glede!!

Vi er takknemlige for hjelpen   :-)

 Helst fra digital kamera og send bilde/bildene til:
Bente Andersen

be-ande2@online.no

Takkefesten lørdag den 5.november 2005

Arrangementkomiteen arrangerte takkefest til 39 frivillige hjelpere hvor komiteen var inkludert. 30 personer
kom til takkefesten. Ni frivillige hjelpere var forhindret. Tom Z. Kristiansen ønsket alle velkommen til festen og
håpet at alle koser seg i løpet av kvelden og forsynte seg godt av koldtbordet. Deretter var det noen taler ved
leder Rolf Wennersteen og arrangementkomiteens leder Cathrine Stensrud som takket alle for flott innsats både
før og under kulturdagene samt nå i ettertid. Resten av kvelden var alle med på å gjøre kvelden til en rolig og
hyggelig stund. Noen overnattet også til neste dag.
Arrangementkomiteen vil her og nå beklage sterkt at ved en glipp av en frivillig hjelper ved navn Sten Arne
Karlsen ble uteglemt. Arrangementkomiteen har tilbudt ham gratis julebord i Stavern som en erstatning, der
Vestfold døveforening skal ha julebord for sine medlemmer og ikke-medlemmer.

Arrangementkomiteen har gjennomført sitt siste fellesmøte 15.november i hvor det blant annet kom frem at
uten alle de frivillige hjelpere og en komité som aktivt stod på siden oppstarten av arrangementskomiteen i
februar 2004.
Det er blitt gjennomført 23 slike felles møter i tilegg til en rekke ulike møter hvor ulike personer av l
arrangementskomiteen og andre hjelpere har deltatt på. Selv i ettertid med tanke på noen små ting som sikkert
kunne vært bedre organisert sitter likevel arrangementkomiteen igjen med en riktig god følelse av å være stolte
og kjempefornøyde!

Med dette rettes en stor TAKK til ALLE som var med på å gjøre Døves Kulturdager 2005 i Tønsberg til en
suksess, samt nå kan nyte årets siste uker med mimring fra den STORE helgen!

Mange kommenterte at det var en fin overraskelse på scenen. Senere var det rodeo i hotellets lobby. Mange benyttet
seg av det og synes det var veldig gøy. Vinneren av Rodeokonkurransen var en gutt fra Sem, Filip Hogstad med
sine 46 sekunder. De aller fleste klarte seg til over 20 sekunder.

Arrangementkomiteen tok selv kontakt med lokal media i god tid før arrangementet. Det var veldig dårlig oppslutning
fra disse kanter. Det har vært en kort reportasje vedr søndagens friluftsgudstjeneste fra Tønsberg Blad, og en notis
ved fylkemannen Mona Røkke fra Sandefjord blad. Ellers hadde arrangementkomiteen god kontakt med redaktøren
av døves tidsskrift.

Evalueringsmøtet fant sted ved arrangementets slutt på Quality hotell der hvor arrangementskomiteen, og NDFs
representant Hanne Kvitvær deltok i. Arrangøren av neste års døves kulturdager (Møre og Romsdal døveforening)
kunne ikke være tilstede på møtet.
Der ble det diskutert hva som var bra og hva som kan gjøres bedre til neste døves kulturdager.
Arrangøren av neste års døves kulturdager og NDF har fått en rapport fra møtet.

Vestfold døveforening sitter igjen med overskudd etter gjennomført arrangement. Etter arrangements slutt har
foreningen fått mye skryt både av deltakerne og døves tidsskrift.
I døves tidsskrift skrev redaktøren et sitat: “Døves kulturdager i Tønsberg ble en suksess, la det være sagt med
en gang.”
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BILDER FRA DØVES KULTURDAGER 2005

Kulturhuset Oseberg

Dyktige programledere Paal Richard
Peterson, Petrine Olgeirsdottir og
Cathrine Stensrud

Alle får premier

Fylkesmannen Mona Røkke

Jehovas vitne deltok

Demonstrasjon av G3-telefon

Cathrine tester rodeo!
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PERSONALIASIDEN

Takk for oppmerksomhet på
min 50 års dag!

Hilsen Audhild Letterud

Karin Syvertsen fikk et hyggelig brev fra Oskar Nilsen i forb med hans 70
årsdag. Karin ville så gjerne dele dette historien hans med oss Vestfold Nytt
lesere

Hei fru Syvertsen!
Takk for sist!
Jeg glemte å fortelle mer om meg selv. Den dagen i 1973 da det var OL for
døve i Malmø, var jeg valgt som hovedleder for døve. I åpningsseremonien
da vi gikk ut på banen, ropte det plutselig i høytaleren at vi måtte stoppe.
Det kom en svensk døvetolk bort til oss. Fra høytaleren sa de ,,,,, ”til vår
kjære norske døvetropp! Gratulerer med dagen i dag. Kong Harald har fått
en sønn, en kronprins i dag.” Jeg svarte til vår norske døvetropp og vi heiet
3 x 3 hurra.
Den gangen lagleder Finn Johansen fra Drammen, død for flere år siden og
jeg ordnet et telegram til Kong Harald med gratulasjoner. Senere fikk vi
tilbakemelding med ”Takk og ønsket oss til lykke med OL – lekene. Jeg var
da 48 år gammel og meget stolt den dagen 20. juli.

Jubilanten hadde åpent hus på Døvesenteret 16. juli 05. Det var 31 personer
som stakk innom. Jubilanten fikk store og små gaver den dagen, og også var
det taler fra flere. Mange hadde morsomme og fine minner fra opplevelser
langt tilbake.

På et kort som fulgte med i brevet står det…

Vestfold døve venner.

Trillioner takk for
overveldende oppmerksomhet

Elin Margrethe Olsen har vært medlem i 60 år dvs fra 1945. Hun er 87 år og
i fin form. Det begynner å bli mange år siden hun flyttet til Gipø Bo og
Servicesenter i et av de små leilighetene som holder til i husene ved siden
av. Stedet er på sørsiden av Tønsberg.

Oskar feiret 70 årsdag på Døvesenter

Gratulerer med 40 års dag!

Elin sier hun trives bra for pleierne
er snille mot henne. Noen ganger får
hun tilbud om “ferie” på Nordstrand
slik at hun får treffe andre døve og
samtidig får være i et tegnspråkmiljø.
Vi vil her få gratulere henne med
jubileet og for et langt og trofast
medlemskap.
Samtidig ønsker vi deg en god jul og
et godt nyttår!
Karin

Rolf Hope blir 40 år 26.02.06
Gratulerer så mye med dagen din

den 26. februar
Masse klemmer fra Bente

Gratulerer med 40 års dagen,
håper bursdagen blir bra!

Hilsen Ronja, Jonas,
Sunniva og Veronika
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Medlem Martin Udland 93 år.

Postmann Martin Udland fra Nybo i Andebu sentrum kunne torsdag 1.
desember 05 feire sin 93 årsdag. Det betyr at han er døveforeningens eldste
medlem. Han var glad i å sykle og husker også da han kom syklende til
døvesenteret. Flittig var han med landslotteriet. Martin var en av de som
solgte mest her i Vestfold enten det var Døves Landslotteri eller årets julebasar.
Dette holdt han på med helt til han ikke orket mer.
I mange år var han postbud og syklet rundt i hele Andebu og leverte brev.
Fremdeles har han posten som hobby. Han er flittig til å klippe ut frimerker
fra brever han får, og frimerkene sender han til Tubfrim. Godt gjort Martin.
På bursdagen hans var det folk som kom på korte visitt og ville hilse på
“bursdagbarnet”. Ved femtiden var det ordnet til selskap i leiligheten hans.
Han så veldig fornøyd ut da alle etter hvert hadde satt seg rundt salongbordet.
Det lå flere gaver rundt omkring. Noen var pakket opp og noen ventet på å
bli pakket opp. Det hastet ikke. Det ble servert deilige smørbrød og etterpå
en nydelig bløtekake.

JENTEKVELD

Tekst og foto: Evelyn Paulsen
Vi hadde en jentekveld i Tønsberg 16. oktober 2005. Vi var tilsammen 11
personer som var med. Vi satt og spiste god mat. Sosialt samvær etterpå.
Det var kjempe hyggelig for alle damene og vi var der ca 4 timer.
Vi skal arrangere  jentekvelden igjen neste år i Sandefjord.
Informasjon om dette kommer på Vestfold Nytt -høstutgave

     GOD JUL
                         OG
               GODT NYTT ÅR!

Varme klemmer fra alle damene.

Her er medlemmer med langt og
trofast medlemsskap.
Elin Margrethe Olsen har i år vært
medlem i 60 år. Hun ble med i
døveforeningen i 1945.

Målfrid Brauti har vært medlem i 30
år. Hun meldte seg inn i
døveforeningen i 1975.

Vestfold Døveforening gratulerer.

Takk til deg Martin og dine hyggelige
hjelpere for en fin bursdagfeiring og
samtidig ønsker vi at du fortsatt har en
god helse.
Klem fra  Karin og Knut

PERSONALIASIDEN



12

VELLYKKET GUDSTJENESTE PÅ SLOTTSFJELLET

I nydelig høstvær ble Døves Kulturdager avsluttet med gudstjeneste i Mikaelskirkens ruin på
Slottsfjellet søndag kl. 12.00.
For de ca 50 deltakere ble messefeiringen en vakker avslutning på tre opplevelsesrike dager i Norges
eldste by Tønsberg.
Gudstjenesten ble forrettet av døveprest Roar Bredvei fra Døvekirken i Oslo. Han er egentlig vokst
opp i Tjølling utenfor Larvik. Ekte Vestfoldgutt.

Denne gangen var ikke døvegudstjenesten stemmetolket slik som det var annonsert i avisen, men
som dessverre skyldtes en misforståelse. De som ikke kunne tegnspråk måtte derfor gå.
Uansett var det mange døve tilstede og også mange andre som kunne tegnspråk som ble igjen.
Mange satt på ”grunnmuren” mens de fleste sto. Hvis det var behov fikk de eldre låne tepper av
menighetsutvalget. Andre hadde husket å ta med seg campingstoler og puter.
Ellers i døvegudstjenesten valgte Døveprest Bredvei et enklere og mer middelaldret opplegg.
I sin preken tok han utgangspunkt i Olav den helliges liv og gjerning, imens poesiarbeider Karl
Robertsen fra Døvekirken fortalte om to trosfortellinger som satte Olav inn i en moderne
sammenheng.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Konservatoriet som er et av de gamle og flotte husene som
tilhører Fylkesmuseet. Det var kjempekoselig å se hvordan de bodde i gamle dager.
I samarbeid med døvepresten hadde menighetsutvalget dekket til med mange langbord og noen korte
hvor det var satt frem flere flotte kaker med kaffe / te i tillegg. Knut Syvertsen gikk ned før
gudstjenesten var ferdig for å koke kaffe.
Det var trangt om plassen så mange måtte stå og holde kaffe og kaker i hver sin hånd.
Etter kirkekaffen var det valg av nytt utvalg for de neste tre årene. Det er for lengst planer om egen
døvekirke, men menighetsutvalg har vi hatt i mange år. Det vi ønsker er et selvstendig menighetsråd
under Vestfold og ikke under Oslo. Resultatet av valget er øket til seks faste og to vara. Disse var
Karin E. Syvertsen (leder), medarbeidere Unni Bjerg, Randi Rønning, Lillian Aas, Rolf Wennersteen,
Katja Marita Eidesen, Knut Syvertsen og Knut Rune Saltnes.
Nå som det er blitt flere i utvalget håpes det på mer aktivitet slik at det jobbes mer med planene om
en lokal døvemenighet som står under Vestfold.
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Julebord på Wasilioff, Stavern 3. desember

Juleverksted 19. november 2005
Tekst: Siw Kristin Mathisen

Døveprest Terje Johnsen kom med en koffert med det rare i.
Det viste seg at innholdet i kofferten var i forbindelse med
jul og Jesus fødsel.. mange ulike motiver. Barna det var
spennende og moro, svarte flittig da presten kom med
spørsmål. Det kom 27 voksne og 16 barn. Antall besøkende
vokser for hvert år..kjempekoselig! Etter verksted med
valgfritt håndarbeid var det julegrøt. Fillipa Peterson, Mette
Kristiansen og Kjell Helge Hogstad fikk marsipangriser.
Gratulerer

God Jul og på GJENSYN neste år!!
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Tid: Fra kl. 18.30 – kl. 21.00.
Tilstede: Medarbeidere Randi Rønning, Unni Bjerg og
leder Karin E. Syvertsen.
Forfall: Lillian Aas

Kulturdagene 14.-16. oktober 05.
Sak: Gudstjeneste på Slottsfjellet søndag 16. oktober
05
Kulturdagene 14.-16. oktober 05.
Sak: Gudstjeneste på Slottsfjellet søndag 16. oktober
05
Menighetsutvalget fikk mye ros fra døveprest Roar
Bredvei for arbeidet som ble gjort før og etter
gudstjenesten på Slottsfjellet. Samme med kirkekaffen
på Konservatoriet som er et av de eldste husene som
står nedenfor Slottsfjellet. Knut Syvertsen hjalp også
til med kaffekoking.
Det var fullt med folk i de tre stilige stuene, og flere
måtte stå og drikke / spise. Det var satt frem mange
ekstra stoler men det viste seg og ikke være nok.
Vedtak: Hyggelig at det meste gikk greit og at
gudstjenesten ga en fin avslutning på kulturdagene.

B. Stemmetolk under gudstjenesten på Slottsfjellet:
Ingen stemmetolking under gudstjenesten. Det var på
forhånd annonsert i dagsavisen Tønsbergs Blad.
Gudstjenesten var for både døve, hørselshemmede og
hørende. Mange gikk.
Vedtak: Den lille annonsen viste seg å koste mye, så
dette var meget beklagelig.
Lederen sendte et brev til døvekirken om at det må brukes
stemme under gudstjenester / andakter. Døve kan ikke
tolke for familie og venner. Da får de ikke fulgt med selv.

Sak: Hovedprost Terje Johnsen kommer til
juleverkstedet:
Hovedprosten kommer mellom kl. 12.30 – 13.00  lørdag
19. november 05.
Det er første gangen han deltar på juleverkstedet i
Vestfold, så dette blir ekstra hyggelig.
Vedtak: Dette til orientering.

Sak: Ingen førjulsgudstjeneste i Bugården kirke:
Prestene i Oslo at de er opptatt. I stedet blir
førjulsgudstjenesten flyttet til kirkerommet på Signo, Aks
i Andebu. Døveprest Arne Christian Halseth forretter ved
førjulsgudstjenesten  fra kl. 18.00 den 11. desember 05.
Samtidig med kirkekaffen har basarkomiteen trekning på
årets tradisjonelle julebasar.
Vedtak: Det trengs ekstrahjelp til kirkekaffen da det
kommer andre som er bosatt i Andebu. Vi sender beskjed
om dette til døvekirken.

Sak: Markedsføring av førjulsgudstjenesten:
Hvordan informerer vi om dette?
Vedtak: Karin lager sirkulære om førjulsgudstjenesten
som sendes sammen med loddelistene. Basarkomiteen
sender disse ut til foreningens medlemmer.
Samtidig undersøkes det om førjulsgudstjenesten kan
settes inn på på teksttv.

Sak: Rapport til Døves Venner - hastesak:
Arrangementkomiteen ønsket en rapport om hvordan
gudstjenesten på Slottsfjellet var og fra kirkekaffen.
“Døves Venner” trenger en rapport. Som nevnt tidligere
blir tilskott tildelt etterpå.
Vedtak: Karin skrev en rapport.

Sak: Valg i et av husene, Konservatoriet på
Fylkesmuseet:
Etter kirkekaffen var det valg mens opptellingen ble gjort
nede på Hotell Oseberg.
Daglig leder Hege Lønning fra døvekirken mente at
opptellingen av kandidater ikke stemte.
Vedtak: Venter til neste møte i desember med ny
opptelling.

Sak 9. Brev fra Fellesrådet:
Det velges personer i nominasjonskomiteen. Deres
oppgave blir valg av nye personer i Fellesrådet for neste
periode. Vedkommende representerer
menighetsutvalgene. Hvem vil være med?
Vedtak: Randi Rønning slutter men går med på å finne ut
om det er interesserte fra de andre menighetsutvalgene,
og som kan sitte i nominasjonskomiteen.

Sak 10. Møte i desember?
Døvepresten ønsket et nytt møte i desember slik at det
gamle og det nye “rådet” kan møtes.
Vedtak: Karin tar kontakt med døvekirken og etterlyser
ny dato. Desember er en travel måned, men håper det
passer for alle.Referert ved Randi Rønning og Karin E. Syvertsen

Litt fra arbeidsmøtet som
menighetsutvalget hadde på døvesenteret 16. november 05.
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Den 20. Nordiske Kultur

Festival for Døve

Sted: Akureyri, Island
Dato: 10-16 juli, 2006

A. Velkommen – Hjem
 
Den 20. Nordiske Kulturfestival vil finne sted i
Akureyri, fra den 10-16 juli, 2006. Den Islandske
Døveforeningen inviterer alle døve, tunghørte og andre
interesserte fra de nordiske nabolandene, til å delta i
kulturfeiring for døve.  Tema for festivalen vil være en
kombinasjon av Islandsk natur og kultur.  Dette vil
være en sammensmeltning av sjøen, omgivelsene,
elvene og spøkelsene som er en del av den islandske
folkeeventyr tradisjonen!  Deltakerne på festivalen vil
få muligheten til å reise fra Akureyeri og se mye av
Island, få nye venner fra andre land, og oppleve
forskjellige kulturelle aktiviteter.

Festivalen har noe å tilby alle og enhver.  Folk kan
velge om de vil bli i Akureyri og slappe av i den lille,
komfortable by-atmosfæren, gå på foredrag og
kunstutstillinger og teaterforestillinger om kveldene,
etterfulgt av levende samtaler over en øl i den Arktiske
Nordiske Døve Puben.  Eller, for de av dere som heller
vil være mer på tur, kan dra på dagsturer til distriktene
rundt Akureyri og oppleve forskjellige aspekter ved
Island - i godt selskap.

Akureyri ligger i den nordre delen av Island, omtrent 5
timer med bil eller 50 minutter med fly fra Reykjavik.
Akureyri er den største byen i nord Island, med
omtrent 16.000 innbyggere. Cirka 200.000 turister
kommer til Akureyri hvert år for å svømme, gå på ski
og nyte bylivet i sine vakre omgivelser.

Kom til Island i juli 2006. Det vil du aldri komme til å
angre på!!!

B. Registrering:
Det ekstakte beløpet det vil koste å melde seg på, har
ennå ikke blitt fastslått, med beløpet vil bli offentliggjort
i løpet av 2005. Dere vil få informasjon om dette, og hva
som er inkludert i påmeldingsavgiften, og hvordan
betalingen kan skje. 

Påmeldingen starter den 15. desember 2005, og du kan
melde deg på, på følgende adresse www.deaf.is/2006.

3G gir ”øyne og  ører”

Teleavisen, 10. desember
Telenor forsker på hvordan 3G-teknologien kan bidra til å
inkludere blinde, svaksynte og døve i samfunnslivet. En 3G-
mobil med mulighet for videosamtale kan fungere som øyne
for en blind og tegnspråktolk for en døv.

Telenor har inngått et samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo
og Hjelpemiddelsentralen for å vurdere hvordan 3G-samtaler
over 3G-nettet kan hjelpe døve og blinde i dagliglivet.- Telenor
har i alle år forsket på brukergrupper med spesielle behov. Det
er viktig for oss at de har de samme rettigheter og muligheter
som innbyggerne ellers i dette landet, sier seniorforsker Jon Emil
Natvig i Telenors avdeling for forskning og utvikling til Telenor
Mobils’ kundeavis, Min Mobil.

Integrering av døve i arbeidslivet
Hensikten med forskningsprosjektet er å finne ut hvordan 3G
kan fungere mest mulig effektivt for å integrere døve i
arbeidslivet. Viktige bruksområder kan for eksempel være å ringe
en tegnspråktolk som tolker over videotelefonen når en døv
arbeidstaker deltar i et møte, er i banken eller skal kjøpe billetter
hos et reisebyrå.Forskerne må deretter kartlegge hva slags utstyr
som fungerer best, hvilke hastigheter som skal til og hvordan
forholdene best mulig legges til rette for tolken.Telenors
forskning blir tatt godt i mot av Norges Døveforbund:- Gjennom
3G blir vi mer likestilte med hørende, vi kan kommunisere med
hverandre på vårt eget språk. Dette er en revolusjon, sier
generalsekretær i Døveforbundet, Sissel Gjøen, til Min Mobil.

3G gir ”øyne” til blinde
I tillegg til å forske på hvordan 3G-mobiler kan være et nyttig
hjelpemiddel for døve, jobber Telenor også med å kartlegge
hvordan videotelefoni over 3G-nettet kan fungere som friske
“øyne” for blinde.- Vi har utstyrt ti blinde og den enkeltes
samarbeidspartner med hver sin 3G-mobil. I det øyeblikket den
blinde trenger hjelp, for eksempel ved at vedkommende har mistet
noe, gått seg bort eller trenger assistanse i en butikk, kan personen
ringe sin 3G-partner, bruke videotelefonen og på denne måten
få hjelp til å se, sier seniorforsker Bjørn Hestnes i Telenor R&D.I
tillegg til dette er Opplysningen AS med i prosjektet som en
instans som kan trå til når vedkommendes 3G-partner ikke er
tilgjengelig.- Formålet med prosjektet er å komme frem til
hvordan vi kan legge forholdene til rette for maksimal utnyttelse
av 3G-telefonien, forklarer Hestnes.
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Lørdag 24. sept:
Herrer
Holtan - Oslo 2-12
Stavanger - Trondheim 4-0
Bergen - Holtan 10-4
Oslo - Trondheim 4-2
Stavanger - Holtan 12-0
Bergen - Oslo 2-2

Damer
Oslo-Trondheim 1-11
Holtan-Bergen 8-0
Trondheim-Holtan 12-1
Bergen-Oslo 2-2

Søndag 25. sept:
Herrer
Bergen - Stavanger 0-0
Trondheim - Holtan 0-0

(ikke spilt, Holtan trakk
seg pga skade, men 3 poeng
til Trondheim)

Oslo - Stavanger 1-1
Bergen - Trondheim 4-1

Damer
Bergen - Trondheim 0-8
Oslo - Holtan 1-6

T A B E L L :
Damer:
1. Trondheim 3 3 0 0 31- 2 9
2. Holtan 3 2 0 1 15-13 6
3. Oslo 3 1 0 2 4-18 3
4. Bergen 3 0 0 3 1-18 0

Herrer:
1. Stavanger 4 2 2 0 17- 1 8
2. Oslo 4 2 2 0 19- 7 8
3. Bergen 4 2 2 0 16- 7 8
4. Trondheim 4 1 0 3 3-12 3
5. Holtan 4 0 0 4 6-34 0

DM i fotball
24.-25. sept 2005

(Bildene er hentet fra www.bgds.no, med tillatelse)

Bergen - Holtan (menn) 10-4

Holtan kvinner vant over Bergen 8-0.

Liv June, årets toppscorer 2005

Holtan Døves Sportklubb
 Årsmøte 26. januar 2006

kl 18.00

Idrettens Hus, Sandefjord

Alle er hjertlige velkomne!!!
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Fotballfest på Døvesenteret 11. november

Premien for alle aldre: Tre refleksvest!
Svar gis til Bente Andersen, Snorreveien 23, 3223
Sandefjord.
Innen 31. januar 2006
Løsning og navnet på vinnere i neste nr.

Sudoku -konkurranse Aktuelle websider for døve:
www.deafnet.no
www.visualis.no

www.deafboatclub.com
www.dovas.se

www.nordicdeaf.se
www.signo.no
www.bgds.no

www.deaf.is/2006
www.teatermanu.no
www.zoom.coip.no/

www.dovesmedia.no/Island2006.doc
www.dovementalhelse.org/

Har dere egen hjemmeside som dere vil skal stå
i neste utgave i VN?

Send gjerne den til Bente på be-
ande2@online.no.



Julelunsj og juletrefest på Sjøhuset i Sandefjord, 28. desember 2005

Dagen starter med julelunsj. Ta med maten selv. Sosialt samvær.

Døveprest Asgeir Straume fra Bergen kommer til juletrefest kl 16.00

Det blir andakt for barn og voksne

Gang rundt juletreet og det blir tolket av døvepresten.

Kanskje vi får besøk av julenissen?

Styret ordner med kaffe/te/brus, utlodning, juleposer til barn

Fint om dere tar med kaker. Håper du kan ta med gevinst til utlodning.
Entrepris 20,- kr

Hjertelig velkommen!!

Matoppskriftstafetten
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Hei kommer Knut R Nilsen med kakeoppskrifta si…
Krokankake

1.
4 egg
2 del sukker
1 dl hvetemel
1 dl potetmel
1 ½ ts bakepulver
Stekes på svak varme i ca 150-170 grader i ca 30-45 min.
2.
100 gr mandler skjæres på langs
ca ½ kopper sukker
1 god skje smør (margarin)
Først har du smøret i stekepannet, så sukker. Når det har brunet, har du mandlene oppi og rører fort rundt så mandlene ikke
brennes. Men før du gjør alt dette, må du ha ferdig ut smørpapir liggende på benken.
Alt slåes ut av pannen og på smørpapiret. Når det er kaldt og stivt bankes det til krokan.
3.

Smørkrem

170 gr smør
2 ½ dl melk
1 eggeplomme
25 gr potetmel
75 gr sukker
1 ts vaniljesukker
Melk, eggeplommer røres først ut og potetmel og sukker blandes.
Dette settes over varmen til det tykner, under kraftig omrøring.
Kjøles og røres til den blir nesten kaldt.
Vaniljesukker og smør røres så i krem.

Lykke til!

Hilsen Knut R Nilsen
Nestemann ute er Anne Synnøve Fevang

Krokan kake
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Julebord på Quality hotell /Oseberg i Tønsberg 8.desember 2005
Tekst og foto: Mette Kristiansen
Det var 12 festglade uføre og pensjonister som kom sammen til julelunsj/middag på hotellets restaurant kl 12 på
dagen hvor det var reservert bord. Det var bare å forskynde seg både med varm og kald mat samt ulike desserter
kaker og frukt.
Alle var enige at maten smakte fortreffelig og det ble mye hygge rundt bordet i flere timer. Tema var selvsagt
juleforberedelser og hvilke bøker en liker å lese, hvor en skal feire julaften o. l
Litt artig var det også at enkelte av ansatte for søkte seg med noen tegn.
Noen av juleborddeltakerne hadde ikke deltatt der på Kulturdagene så nå fikk de sett i mer rolig omgivelser
hvordan det er der døve Kulturdager ble arrangert.
Unni nevnte for alle at det allerede nå planlegges besøk av en annen pensjonistgruppe utpå våren.
Karin minte om VDF s   førjulsgudstjeneste m/ basartrekning blir på AKS, Andebu samt Julelunsj/ juletrefest
fjerde juledag  på Sjøhuset, Framnes  - Sandefjord  er  de siste aktiviteter  i  år.  Til sist ønsket en hverandre god jul
og sender alle andre lesere ønsket om GOD JUL OG GODT NYTTÅR fra gruppa.

SERVERINGSLISTE FOR ÅRET 2006
Serveringsliste for personer som skal ha ansvaret for å selge mat, kaffe, brus osv. I tillegg må de også rydde opp når møtene er ferdige. De skal møte opp
alle de dagene som Døveforeningen har åpent for medlemmene enten på Sem eller i Sandefjord. Alle har ansvar til å bytte hvis datoen ikke kasser. Ved
bytting må Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot.

Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem
Januar fredag 20. Medlemsmøte Sem samfunnshus 18:00 Aslaug Kristiansen

Bente Andersen
Knut R. Nilsen

Februar fredag 3. Foredrag kveld Sjøhuset på Framnæs 18:00 Nina Wennersteen
Susan Pindsle
Line Thoresen

fredag 17. Fastelavnskveld Sem samfunnshus 17:00 Thorbjørn Th.
Bente Gry C. Th.
Gry Enggrav

Mars fredag 10. Foredrag kveld Sem samfunnshus 18:00 Øyvind Grande
Jim Vold
Paal R. Peterson

lørdag 25. Påskeverksted Døvesenteret 12:00 Rolf Hope
Gry Kåsa Moriggi
Frank Mandt

Mai onsdag 24. Medlemsmøte Døvesenteret 18:00 Nina Eriksen
Sten Arne Karlsen
Tom Z. Kristiansen

September fredag 1. Foredrag kveld Døvesenteret 18:00 Vibeke E. Stensvoll
Knut Rune Saltnes
Ole Petter Kongelf

fredag 22. Hyggekveld / Døvesenteret 18:00 Wenche Stensland
info om døves-dag Alfred Stensland

Marianne Bjerg
Oktober fredag 27. Medlemsmøte / Døvesenteret 18:00 Monica Edquist

tegnspråktreff Rolf Wennersteen  
Beate Syvertsen

November lørdag 25. Juleverksted Døvesenteret 12:00 Mette E. Kristiansen
Anne S. Fevang
Margareth Hartvedt

Det er fritt for hver av serveringsgruppene hva de vil servere. Enten rundstykker eller vafler, gjerne noe annet. Fint med nor nytt. En i gruppen har
ansvaret for innkjøp.Ta vare på kvitteringen og pengene fås tilbake hos kassereren Knut Syvertsen.
Hilsen Styret ved lederen Rolf Wennersteen.



B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening

v/ Knut Syvertsen
Adalsv. 33
3185 Skoppum

Vestfold døveforening har nå en avtale
med Grantoppen å låne et lokal hos Sjøhuset i Sandefjord.

Veibeskrivelsen til Sjøhuset i Sandefjord:
Sjøhuset ligger ved Framnes mekaniske verksted,

noen km fra Sandefjord sentrum.
Like ved er det en skole som heter Skagerak International school.

Første huset på høyre hånd når man kjører inn på Framnes området

DVD fra

Døves kulturdagene

i Tønsberg 2005

til salgs

Det koster kr 150 + oppkrav/emballasje.
Om de henter den selv eller etter avtale,
koster det uansett kr 150,-.
Kontakt: Cathrine Stensrud

catste@online.no
SMS: 952 990 54

INNKALLELSE TIL
VDF’S ÅRSMØTE

FREDAG 3. MARS 2003 KL 18.00
Sted: Sjøhuset

Minner om fristen for innkomne saker og
lovforslag som skal være i styret i hende

innen 1. februar 2006.

Terminliste 2006:
Januar
Fredag 20., kl 18.00
   Medlemsmøte, Sjøhuset

Februar
Fredag 3., kl 18.00
   Foredrag v/ Olgeir, Sjøhuset

(Nordisk Kultur festival for døve,
Island 10.-16. juli)

Onsdag 8., kl 18.00
   Bowling/Biljard, Sandefjord

Fredag 17., kl 17.00
   Fastelavnskveld, Sem???

Mars
Fredag 3., kl 18.00
   Årsmøte, Sjøhuset

(Kanskje spise middag et sted i
Sandefjord før møtet, kl 16.30, inf.
kommer senere)

Onsdag 8., kl 18.00
   Bowling/Biljard, Sandefjord

Fredag 10., kl 18.00
   Foredrag, Døvesenter, Sem??

(CODA-foredrag, Usher-foredrag
ellerTolketjenesten)

Lørdag 25., kl 12.00

   Påskeverksted, Døvesenter el Sem???


