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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
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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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Redaksjonssiden
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   Siw K.
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be-ande2@online.no

jimvold@online.no

kesyvert@online.no

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

16



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
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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
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InteriørkonsulentInteriørkonsulentInteriørkonsulentInteriørkonsulentInteriørkonsulent

Flåtthalsbånd

Sted for døve!!



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

Arrangementskomite til døves kulturdager 2005:

2

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.

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)
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    Lederspalten    Lederspalten    Lederspalten    Lederspalten    Lederspalten
       HEI ALLE MEDLEMMER.
       Takk for sist!

Vi har vært så heldige i år å ha hatt så mange sommergjester ved Døvesenteret. Det har vært fullt hus
nesten hele tiden. I tillegg har dagsbesøkene overgått all forventning.
Sankthansfesten og skalldyrfest trakk til og folk fra Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Sverige og
selvfølgelig matglade vestfoldinger.
Døvesenteret her i Vestfold har tydeligvis et godt rykte og flere her allerede bestilt for neste år.
Jeg håper enda flere fremover. Alder spiller ingen rolle. Alle skal føle seg hjertelig velkomne.

Nå lir sommeren mot slutten, men ingen grunn til å bli lei seg av den grunn. Vi har en flott tid fremfor
oss, nemlig høsten med sine flotte farger og friske vær. Ingenting er vel som en hopp varm kaffe/te/
kakao i godstolen samtidig som en hører vinden ute på utsiden?

Det er viktig å tenke fremover og jeg vil fokusere på organisasjonsarbeidet i VDF. Terminlisten for
2006 er allerede ferdig og vil bli trykket i Vestfold Nytt når vi nærmer oss det nye året.

God høst!

Rolf Wennersteen



             Redaktørsiden
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   Jim
   Vold

  Bente
  Andersen

   Karin E.
   Syvertsen

    Mette
   Kristiansen

   Siw K.
   Mathisen

be-ande2@online.no

jimvold@online.no

kesyvert@online.no

mekri@online.no

sikrima@hotmail.com

Sommerens late dager er dessverre forbi, men
allikevel er høsten en herlig tid til tross for mørk tid i
vente. Høsten er innetid, vaffeltid, stearinlystid, lesetid,
peistid, kakaotid, mm.  Høres det koselig ut??
Naturens farger forandrer seg til noe rødt-, rosa- og
oransjeaktig over seg. Noe å nyte under bilreise til og
fra jobben?! Dessuten var vi nylig på en søndagstur på
Mølen; vi satt blant mange steiner og nøt vakker utsikt
utover vannet. Barna plukket steiner og bygde
pyramide på et stort stein. Jeg tok noen flotte bilder
derfra. Kakao og skillingsboller var selvfølgelig med.
Balsam i sjelen; litt vekk fra stress og mas i hverdagen.
Og dessuten en flott start på høsten :-)
Når det blåser ute, synker jeg gjerne meg ned i
godstolen med de bøkene som jeg ikke har fått mulighet
å lese før … Jeg har dessverre en vond vane ved å
kjøpe en bok hver gang jeg er i byen.. (tør nesten ikke å
fortelle hvor mange ganger jeg har vært der)
Jeg fant den jo veldig interessant og tenker: “Oi, den
leser jeg med en gang jeg kommer hjem”, men så har
det seg sånn at de bare ligger i i hyllene og støver…ikke
det jeg ikke har tid, men har bare ikke fått muligheten å
gjøre det… …kanskje er denne høsten perfekt
tidspunkt å starte med en god bok??

Eller skal jeg benytte denne høsten med å omøblere
stuen, male entreen, rive en vegg? Det kunne jeg ha
gjort for lengst, men har bare ikke fått det til. Kanskje
er jeg “interiørdyslektiker”? Eller er bare treg av meg?
Kanskje bør jeg ta kontakt med hørselhemmede
interiørkonsulent Ingunn Thomesen (les om henne på s.
13)?

Ønsker dere Vestfold Nytt-lesere en god høst!
Bente Andersen

Redaktør:

Layout:

Journalist:

Journalist:

Journalist:
Forrige nummer kryssord:

Løsningsord: EFFEKTUERE
Vinnere: Knut Syvertsen og Jim Vold

Et flax lodd hver

______________________________________
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Det blir på en måte aldri normalt, siden jeg vokser opp
med mine døve foreldre.
Det er lettere å misforstå hverandre på grunn av at de har
ikke evnen til å høre og det gjør det vanskelig
kommunisere.
Vi hørende barn med døve foreldre kan ikke rope når vi
faller og slår oss fordi det er som om å rope til et tre, hvis
vi er syke kan vi ikke rope at vi vil ha sånn og sånn. Det
er som om å stå i et godt isolert rom og rope til en på
andre siden av vinduet, og som ikke kan høre deg.
Forskjellen jeg ofte merker når jeg er ute og reiser, er alle
andre som er med på turen får telefoner fra foreldrene
sine og sitter og prater lenge, de kan le og gråte.
Foreldrene kan høre  når det er noe som har skjedd; enten
om det er bra eller dårlig.
Jeg derimot må holde meg til SMS; ikke det at jeg har
noe i mot det for det er jo den eneste måten å få kontakt
med mine døve foreldre på.
Det er likt som når de ringer på døra bråker døra det
blinker på kjøkkenet og i stua, det vibrerer under puta til
moren min; det er masse som uler og bråker (men man
blir jo vant til det.)
Spørsmål jeg ofte får er jo mange spørsmål jeg kunne
stilt selv om jeg hadde hørende foreldre, men det blir jo
irriterende hvis jeg får høre ting som:

* Er begge foreldrene dine døve? Det viste jeg ikke!
* Stakkars deg, er det ikke vanskelig å snakke med

de når de ikke hører deg?
Og noe av det som er mest fryktet imellom alle venner og
kamerater som blir med meg hjem er det å hilse på
foreldrene mine som om å ta på et strømgjerde, men
sannheten er at det faktisk ikke så skummelt som man
trodde, men gruer seg til allikevel.
Men det forandrer ikke hvordan man føler for sine
foreldrene, jeg tror at det er slik at jo mer man må jobbe
med foreldrene sine jo nærmere og sterkere bånd får man
til de for man bruker mer tid på å være sammen med de!
Å være døv er et handikap (i mindre grad!?) å da ha
“mot” til å si at de er dumme alle sammen er teit! De
døve som har jobb, familie, eget hus osv.. De har gjort en
stor innsats og fortjener det de har! Naboer og skole kan
også være med på en såkalt “undervurdering”, jeg kan
huske at en konferansetime så ble temaet at det var rart at
jeg var ganske flink i norsk når jeg har foreldre som ikke
klarer å prate rent norsk (jeg tror mamma tok det ganske
frekt ☺).
Naboer har evnen (spesielt damer/jenter) til å tro at vi har
dårlig oppdragelse fordi søstera min og jeg kan være litt
“rampete”, men sannheten er at barna deres kan være
akkurat like “ille” og sikkert fått dårligere oppdragelse.
Og lavere norsk-karakter!?!

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

Noen ganger når jeg overnatter borte må mamma ringe
(sende SMS) til vennene mine sine foreldre for å høre
om det er greit med overnatting; i starten var det veldig
flaut, men nå har jeg begynt å venne meg til det. Det er
fortsatt flaut når hun sender melding eller ringer
gjennom 149 for den saks skyld! Men mamma vil jo bare
vårt beste, det har jeg ikke skjønt før nå.
De gjør jo det for å få informasjon om hvor vi er og hva
vi gjør!
Jeg er så utrolig stolt over jobben moren min har gjort
med meg og søstera mi. Etter min mening er hun den
beste moren til tider (også den verste!!), men allikevel er
jeg så utrolig glad i henne og  jeg ville aldri byttet henne
ut mot noen annen!
Jente 14 år (som er utrolig stolt over moren sin)

Å ha døve foreldreÅ ha døve foreldreÅ ha døve foreldreÅ ha døve foreldreÅ ha døve foreldre



Ble syk av flåtthalsbånd
En sommerdag fikk Knut og jeg besøk av Elinor Rønning og hunden hennes Demi (5 år).
Vi var spesielt spente på hvordan hunden hadde det. Jeg benyttet muligheten å intervjue Elinor. Vi hadde jo lest om
henne og hunden i Kragerø- avisen , VG og litt på TV.

Elinor forteller: Jeg og min samboer Borgar var på ferie ved Bamblekysten.
I Stathelle fant vi en dyrebutikk og spurte om de hadde noe mot flått.
Vanligvis pleier jeg å kjøpe Export eller Aloe Vera Quick Help, men uheldigvis glemte
jeg å kjøpe det før vi reiste så derfor innom denne butikken.

Damen i butikken anbefalte meg et flåtthalsbånd som jeg kjøpte. På fredag fikk hunden Demi det på seg. Søndag
morgen ble hun syk med diare, så veldig slapp ut. Pupillene på øynene ble store, hun siklet og fikk lav puls +
temperatur, så det ble mye på en gang. Senere oppdaget jeg flått under båndet med tydelig tegn på at båndet ikke virket
som det skulle. På halsen hadde det utviklet seg en rød runding og det så vondt ut.

Vi fikk heldigvis tak i en flink veterinær på Vestmar dyreklinikk, Kragerø. Demi grundig undersøkt. Dyrlegen så på
flåtthalsbåndet og sa at det var ulovlig.

Demi hadde klassiske symptomer på forgiftning. Fra veterinæren fikk de vite at de måtte skaffe motgift fra Kragerø
sykehus og kunne ta tid. Motgiften virket med engang.

Jeg var så glad for at han overlevde, men jeg hadde vært veldig skjelven etter denne hendelsen. Det var så forferdelig
å tenke på. Det var jo helg og tenk om det ikke hadde vært vakt på veterinærens kontor. Jeg kunne ha mistet henne.
Jeg syntes at det har tatt lang tid  før det viste bedring, men fikk opplyst fra veterinæren at behandlingen ville ta tid.

Flåttbåndet inneholdt ulovlige organofosfater, dvs farlige stoffer som kan føre til akutt forgiftning både på
mennesker og på dyr. Borgars hund gikk det heldigvis bra med.

Uten behandling kunne hunden Demi ha fått krampe og dødd.
For meg som er en dyrevenn er dette vanskelig å akseptere, så det må kreves en permanent ordning (veterinærere og
politikere krangler om vaktordninger i helgene) for hele landet slik at alle dyr kan være trygge.

Jeg har vært i Kragerø flere ganger for kontroll og tatt blodprøver. Demi’s røde og hvite blodlegemer er fremdeles
ujevne. Hun ble også EKG hjerteundersøkt og har fått litt problemer med høyre hjerteforkammer med press mot
luftveisrør og lunge. Derfor må hun også bruke hjertemedisin.

Nå jobber Elinor videre med saken og har bl.a. anmeldt dyrebutikken og legemiddelverk.
Legemiddelverket, Veterinærhøgskolen og Mattilsynet har ikke gitt tillatelse av bruk av flåtthalsbåndet Febo Norge.
Karin Syvertsen
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En hestegal ungdom fra Vestfold

Jeg heter Hege Håheim Eide og er veldig interessert i hester. Jeg ble født i Bergen. Jeg bodde i Os sør
for Bergen i mine 5 første år. Så flyttet min familie til Molde fordi mine foreldre skilte seg. Vi flyttet
til Trondheim etter 4 år fordi min mor mente at jeg trengte å bo nærmere flere døve og gå på
døvskolen. Jeg var 10 år da vi flyttet dit. Jeg gikk på hørende skole både i Molde og i Trondheim. Jeg
var på korttidselev på døveskolen. Jeg hadde det flott i Trondheim og bodde der i 6 år. Jeg flyttet
sammen med mamma til Sandefjord 2004 for å gå på Sandefjord videregående skole.

Nå går jeg i linje formgivingsfag vk1. Jeg har nå bodd i Sandefjord et år. Jeg husker ikke når jeg
begynte å interessere meg for hester, men begynte på ridekurs i Molde etter jeg flyttet fra Bergen; jeg
var da 6 år gammel. Jeg gikk på ridekurs en gang i uken til jeg ble 14 år gammel, endelig jeg fikk en
fòr på hest og red to ganger hver uke. Jeg byttet mange forskjellige hester som jeg har vært vikar ,
passet og fòr på hest. Til slutt nå har jeg egen halv fòr på hesten, rir fire ganger i uken. Hesten heter
Anton Rigel og har hatt ham i tre måneder.

Jeg finner ikke en døv som rir på hester her i Vestflod. Noen av mine venner liker hester, men de rir
ikke akkurat nå. Jeg rir sprangtrening to ganger og dressur eller tur to ganger hver uke. Også har jeg
planlagt å ri stevner i helger av og til. Jeg ønsker meg en dag å bli topp sprangrytter og bli med på
landslaget for sprangstevne eller bor på en bondgård med mange hester, hester, hester som driver med
lære unge hest og opp til selg.
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Bjørn Stensvoll, daglig leder av Bruhuset og Topphuset

Botilbudet startet i år 2000 etter en henvendelse til Grantoppen AS (den gang Hjemmet for Døve) , nå Stiftelsen
Signo fra Vestfold Fylkeskommune om etablering av et botilbud for hørselhemmede gjesteelever som gikk på
knutepunktskole ved Sandefjord videregående skole.
Opplæring ved knutepunktskolen var Vestfold Fylkeskommunes ansvar, men botilbudet måtte drives av andre.

Vi begynte med et hus like ved siden av skolen (Sirkelhuset, lå ved en rundkjøring), derav navnet. Grantoppen leide
huset av Sandefjord vid. skole,

3-4 elever den gangen. Fra august 2002 ble det stor øking av søkere til knutepunktskolen her i Sandefjord. Stiftelsen
Signo kjøpte et hus i Rosshavsgaten og døpte den “Bruhuset” pga ei bru over veien like ved. Da hadde vi ca 10 elever
til sammen i begge husene. Det var ikke tilfredstillende med 2 hus så lå litt langt fra hverandre. Naboen til Bruhuset
skulle selge huset sitt, og Signo kjøpte huset sommeren 2003. Døpte til “Topphuset” som lå litt ovenfor Bruhuset.
Da var det ikke behov for Sirkelhuset lenger. Antallet elever holdt seg rundt 10 elever i et par år. Nå er det 14
ungdommer i begge husene. Hvordan det blir videre med antallet gjesteelever, er ikke godt å si. Vi har andre
knutepunktskoler rundt i Norge, så det vil jevne seg ut med antallet elever i årene fremover.

Ungdommene tar fritidstilbud som finnes i Sandefjord. Bruhuset gir opplysning hva Sandefjord har av tilbud.
Elevene bruker å være med i fotball-lag for hørende og for Holtan, dans, helsestudio, teatergruppe i VDF, Sandefjord
Ungdomsråd (SUR), Snowboard i Kongsberg om vinteren, bowling, pizzatur. Ellers er venner det viktigste aktivitet.

Vi tilbyr en leksebase til ungdommene som ønsker hjelp med lekser og vi har ansatt en døv lærer til å hjelpe
allmennfaglige ungdommer, mens miljøpersonalet hjelper de yrkesfaglige (helse- og sosialfag, formgivningsfag,
hotellnæringsmiddelfag, trearbeidsfag, mekanisk fag). Vi hjelper ungdommene til å klare seg selv med leksene videre.

Botilbudet er åpent annenhver helg. Ungdommene betaler selv husleie – de får dekket boutgifter via noen etater.

Som nevnt er Stiftelsen Signo eier av Bruhuset og Topphuset og Grantoppen leier husene av Signo. Det er 10 døve
og 4 hørende ansatte fordelt i ulike yrker.

Det er ca 30 hørselhemmede (18 døve og 12 tunghørte) elever på Sandefjord vid. skole
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Hørselhemmet interiørkonsulent med eget firma

Jeg har alltid vært interessert i interiør. Helt fra jeg var liten og fikk eget rom har interessen vært der.
Stikkordet var orden og system. Jeg bestemte meg først for en utdannelse innen helsevesenet. Men
etter at barna kom i rask rekkefølge, samtidig som jeg fikk betraktelig dårligere hørsel falt valget på
interiør. Dette kunne jeg nemlig kombinere med dårlig hørsel. Jeg befinner meg stort sett alene med
kunden og jobber alene. Slipper dermed støy og forstyrrelser fra andre rundt meg.
Jeg tok utdannelsen som kombinert undervisning gjennom NKI og var ferdig i 1998.
I forhold til kunder går det ganske greit. Jeg må gi beskjed om at jeg er hørselshemmet, og kanskje
også minne dem på det underveis. Jeg benytter helst ikke telefon, men kommuniserer på e-mail eller
sms. Noen synes kanskje det er litt uvant, men sånn gjør jeg det, og det går helt fint.
Interiør Ideer er forholdsvis nystartet. Min arbeidsdag består av f.eks et kundebesøk, deretter å
analysere hva kunden ønsker. Oppsøker aktuelle butikker som fører de produktene kunden er ute
etter f.eks fliser. Låner med prøver til kunden og viser dem fram. Utarbeider forslag til planløsning,
farger mm. Oppsøker kunden igjen med forslaget (-ene). Lager evt flere/andre forslag til løsning. Jeg
er også mye rundt i interiørbutikker for å holde meg oppdatert på hva som finnes. Samt på internett.
Jeg hjelper kundene med alt innen interiør til hjemmet. Ny planløsning/møblering i et eller flere rom.
Fargesetting og belysning. Finne fram til nye møbler som passer inn. Tekstil- og materialvalg ,som
gardiner, fliser, tapeter mm. Innrede utleieenhet. Gjøre hjemmet mer presentabelt før salg. Kan også
bare ta den siste finishen, pynte opp, henge opp bilder med mer. Jeg legger vekt på helhetlige
løsninger som gir harmoni til rommet/rommene. Jeg kommer hele tiden kun med forslag, og alltid i
samarbeid med kunden. Det viktigste er å komme fram til en løsning som passer kundens hjem og stil.
Jeg har et hjemmekontor i Sandefjord. Startet opp for ca et år siden, men har vært konsulent for
venner og familie før det.
Ingunn Thomesen,
Interiør Ideer

9



Kjære medlem/medlemmer

BASAR 2005
Nå er vi gang med årets julebasar 2005. Håper at dere vil hjelpe døveforeningen med å selge mange lodder. Vi har
satt dere på listenummer slik at vi har oversikt.

Pengene skal gå til restaurering av sidebygningen. Vi må gjøre noe med den røde sidebygningen. Slik at vi kan bruke
bygningen også. Dere kan være med og bestemme hva den skal brukes til på et medlemsmøte senere. Så skal
skogstuakomiteen lage en tidsplan og kostnadutgifter. Vi satser på å få det bygd opp på dugnadbasis.

Dere har plikt å selge alle loddene og hjelpe døveforeningen deres.

Medlemmer over 70 år gamle og ungdommer får bare en liste hver. Enslig får to lister hver og ektepar får tre lister til
sammen. Det koster bare kr 120 for en liste.
Spør deres familie, venner, kolleger og naboer.

Sett pengene til Vestfold døveforenings konto:
Postbankkontonr: 05314315008

Returner de solgte listene tilbake innen 8. desember 2005
Vestfold døveforening v/ kasserer Knut Syvertsen, Adalsveien 33, 3185 Skoppum

Vi mottar gjerne gevinster fra dere hvis dere har lyst å gi gaver til basaren for eksempel en pen duk med
julemotiver, strikking, broderier, snekring, kjøpe noe dere har lyst å gi til basaren.

Det blir trekking søndag den 11. desember på Bugården arbeidskirke som vanlig.

Basarkomiteen har bestemt at dere som sitter i matbutikkene og selger lodder for Vestfold døveforening, vil
dere slippe å få lodd i posten og selge privat. Dette avtales mellom Knut Syvertsen og dere. Det blir Maxi
matbutikk i Larvik, Meny Skoppum, Meny Palletten, Åsgårdstrand og Meny Bellevue, Teie.

Hvis dere er interessert i å sitte i butikken og selge, er det fint om dere sier fra til oss i basarkomiteen enten til
Cathrine Stensrud, sms: 95 29 90 54
Tom Kristiansen, sms: 41 26 81 22
Knut Syvertsen, sms: 93 45 94 13
Karin Syvertsen, sms: 92 24 81 30

Hilsen basarkomiteen



Skalldyrsfest på døvesenteret 20. august
Det var tilreisende Göteborg, Bergen,Stavanger, Lillestrøm/Oslo samt nabo foreningene
Drammen og Telemark var godt representert i tillegg til våre egne her omkring i Vestfold.
Flere av de som overnattet på senteret hadde kommet langveis fra og allerede fredag
ettermiddag/ kveld for å kunne nyte hele helgen med overnatting på senteret.
Vil anta det var bortimot ca 80 – 100 personer med stort og smått som koste seg ute i det
fine været på lørdag ettermiddag / kveld. Den lille plenen ved brygga var proppfull av folk
som hygget seg med ulik skalldyrsmat m /tilbehør Til tross for at alle nesten satt som sild i
tønne rundt bordene som var tilgjenglig var det ingen som merket seg det, tvert i mot var
det bare trivelig.
For siden den sosiale hyggen var så på topp, tok det litt tid til å få folk til å følge med når
litt program for kvelden skulle opplyses.
For da folk hadde spist ferdig var det klart for den populære rekekonkurransen.
Den gikk ut på at 12 deltakere kappes om å rense finest og flest reker på tallerken av de 5
kg reker som kom på bordet.
Alle ble heiet i mål og spenningen var stor etter at noen litt større barn hadde fått lov til å
telle opp hvem som gikk av med seieren. Thorbjørn Thomassen var dommer denne
gangen.
Og alle var enige om at det viktigste var artigheten med å delta.
Thorbjørn startet med å opplyse fra sisteplass og til slutt ble den som gikk av med seieren
tildelt en medalje som Tom Z Kristiansen har laget. Slik ble rekkefølgen:
Eva Åsheim 21 rene reker
Tore Birkeland 28 rene reker
Anne Synnøve Fevang 34 rene reker
Åge Sørhaug 39 rene reker
Kjell Ivar Mesics 40 rene reker
Ann Kristin Fiksdal 43 rene reker
Marianne Gulliksen 46 rene reker
Espen Ruud 49 rene reker
Cathrine Stensrud 57 rene reker
Inger Britt Paulsen 68 rene reker
Morten Edqist 79 rene reker
Susann Pindsle 81 rene reker
Deretter var det utlodding med en del gevinster og inntekter av det gir vel VDF litt igjen for
strevet med å holde Skogstua i stand.
Før mørket falt på var det den reneste fotoseansen ute. Det var noen som fant ut at det
fantes grupper av elever fra ulike skoler som Skådalen, Trondheim, Vikhov, Holmestrand,
Ila og Myrene skole, ja til og med noen som integrert i hørende skole. Og dette måtte alle
være med på å få inni “minneboken” (se bildeside)
Kvelden holdt seg ikke like lenge lys som tidligere i sommer men folk er oppfinnsomme!
Det ble funnet frem stearinlys, lamper med skjøteledninger for flere mente det var herlig
ute selv om det ble mørkere. De 6 båtene som lå ved brygga hadde også tilgang til lys.
Noen gikk inn i huset til lys og varme. Men etter hvert som natten gikk over til morgen ble
det mindre folksomt ute og noen sa god natt og takk for en super skalldyrfestlørdag.
Flere hadde også før festen var over “kidnappet” utleieansvarlig for å kunne få garantert
bestilling på overnatting for neste års St.hans helg og Skalldyrsfest.
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Wenche Wennersteen, 50 år.
Medlem Wenche W. Stensland fyller 50 år 17. september 05 og ble medlem i Vestfold Døveforening i 1998.
Hun er født i Stavanger; sammen med mor og far og som eldst av seks søsken flyttet de til Vestfold, og det var fordi
hennes to døve søsken kunne få begynne på døveskolen i Holmestrand. Siden har hun bodd her i Vestfold.
I 30 år har hun vært gift med sin Alfred og etter hvert har det blitt tre jenter.
Hun er en hjelpsom og aktiv dame. Fra september 1999 begynte hun å jobbe som feltsersjant for frelsesarmeens
arbeid blant døve og blinde, med østre distrikt som sitt arbeidsområde. Hjelp får hun av sin mann som også er
sersjant.
Wenche er flink til å ta ansvar når det gjelder å arrangere møter i frelsesarmeen. Spesielt populære er
familiejuletrefestene i Larvik, påskefest og sommeravslutningsfest. Sist var det hos Karin og Knut og heldig var vi
også med været. Det ble servert rømmegrøt og spekeskinke. På sommeravslutningen kom det 48 deltakere dvs.
nesten 50 personer.
Ekstra moro var det at en av deltakerne fra Ål / Tønsberg hadde fått med seg flere døve fra Amerika. Da var det noen
som fikk sjansen til å trene litt engelsk. På møtene i frelsesarmeen holder hun preken mens mannen hennes synger to
til tre salmer.
De bodde mange år i Horten før de flyttet til Sandefjord i 1995.  Hun trivdes på apoteket i Horten og var der i mange
år. De har bodd flere steder men nå nylig flyttet de til Ringkollen ved Sandefjord. Vi gratulerer og håper de vil trives

Personaliasiden
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på det nye stedet. De har mange familiemedlemmer boende der bl.a. hennes mor, døv
bror, døv søster med sin døve samboer.
Hun var flittig med på Vestfold døveforeningens mange tegnspråkkurs, så i dag er hun
en aktiv tegnspråkbruker. Når Wenche tar med mannen på døveforeningen er de også
med på de forskjellige arrangementer døveforeningen har enten det er årsmøtet, turer,
foredrag, medlemsmøter m.m.
Vestfold Døveforening ønsker deg alt godt for dagen og fremtiden. Stor feiring
blir det i Frelsesarmeens lokaler i Sandefjord.
Karin

Hjørdis Kaupang har fylt 80 år.
Tenk at Hjørdis har fylt 80 år. Vanskelig og tro så kvikk som hun er. Hun har et godt
humør og lett å få kontakt med.
Vårt medlem har dobbeltjubileum i år for i tillegg har hun 25 års medlemskap i
Vestfold Døveforening. Hatt verv som sekretær i hovedstyret i 2 år,  medarbeider i
basarkomiteen i 2 år og medarbeider i valgkomiteen i 1 år.
Hjørdis har vært med når foreningen skulle ha dugnad på Skogstua, eller når det skulle
være loppemarkedet.
Den 11. mai ble hun enke etter Leif. Siste gangen vi så dem sammen var på
Døvesenteret. Da var det bispevisitas med besøk av Gunnar Stålseth.
Hjørdis hadde sine barne- og ungdomsår på Veiby i Rælingen og på  Nerdrum i Fet
kommune.
I Fet kommunehus jobbet hun i mange år som kontordame.
Kom til Kaupang da hun giftet seg i 1951. Barna Mette kom i 1953 og Per i 1963.
Stedet Kaupang der fruen bor er i dag berømt for sine mange spennende vikingfunn. Huset deres er midt oppi hele
området. Hjørdis var med i utgravningsperioden fra 1964 dvs hele 6 spennende perioder. I Larvik jobbet hun bla hos
Narvesen.
Av interesser liker hun håndarbeid; broderer duker, løpere og brikker og flere har hun gitt til julebasaren som
døveforeningen har hvert år. Hun er glad i naturen og det har vært mange fotturer. Skiturer på hytta Stabu som hun og
barna har i Valdres.
Så er hun glad i hagearbeid og spesielt stell av blomster.



Hun er med i kirkeringen på Halsen og i Kaupang misjonsforening. Det var moren til Hjørdis svigermor som stiftet
Kaupang misjonsforening. Hjørdis førte den videre etter sin svigermor. På Kaupang misjonsforening som arbeider
for sjømannsmisjonen og Det norske Misjonsselskap har hun vært medlem i 46 år derav 23 år som kasserer.
Ikke er hun så veldig avhengig av andre når det gjelder bil, for lappen og bilen har hun.
Hun har 10 barnebarn og får ofte besøk både fra Halden og Skoppum.
Jubilanten hadde et stort kvinneselskap på 80 årsdagen sin den 27. august.
På vegne av Vestfold Døveforening vil vi i den anledning få gratulere med overstått
80 årsdag og for 25 års medlemskap i foreningen.
Takker samtidig for at du fortsatt støtter opp med selvlagde gevinster som er til årets julebasar i døveforeningen.
Karin
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Karins tale på minnestunden
Helene Larsen - et kjært, positivt og aktivt medlem har
gått bort..

Hilser fra lederen i Vestfold Døveforening Rolf Wennersteen. Han ba meg
lage en minnetale da han mente jeg kjente henne bedre. Det er mange minner
jeg har om Helene både i døvearbeidet og som god venninne gjennom mange
år.
Hun hadde lengst medlemskap i døveforeningen hele 67 år dvs helt fra 1938.
Fra 1956 ble hun valgt inn som nestleder i hovedstyret og satt i 26 år. I 1965
tok hun over som leder etter Gunvor Skog Carlsen som døde altfor tidlig.
Vervet som leder hadde hun i tre år, nestleder var hun i 19 år og styremedlem i 4 år. Samtidig satt Helene og jeg 10 år
i hovedstyret. Lærte mye av henne. Hun var saklig og samtidig rettferdig. Hun tenkte sak og ikke hvem som kom med
den.
Hun var også med i mange komiteer, kan ramse opp.. Leder og senere medarbeider i festkomiteen i 7 år.  Leder og
senere medarbeider i valgkomiteen i 11 år. Medarbeider i kulturkomiteen i 6 år, Lovkomiteen var hun så vidt
innom…1 år. Ikke så interessert i lover : ) .
I 1992 var hun med og stiftet Vestfold Døves historielaug. Etter 9 år orket hun ikke mer.  I den tiden var hun til stor
hjelp med å få ryddet opp i de mange esker som stod bortgjemt på døvesenteret. Det var mange bilder vi fant og
spesielt fra like før, under og etter krigen ga hun oss mange viktige opplysninger.
Helene var representant både på landsmøter og kirkemøter.
Hvert eneste år når det var dugnad på Vestfold Døvesenter Skogstua var det vasking hun gjorde mest av. Vasket
mange rom på kort tid. Hun hadde et utrolig godt humør så det var trivelig og jobbe sammen med henne.
Hun var med på mange arrangementer og utflukter døveforeningen hadde. Helene var foreningens siste æresmedlem.
Glad var hun i å reise og det ble mange turer til Danmark. Av og til var mannen min og jeg med, men som oftest var
det Elsa og Synnøve hun reiste mye med. Var også i utlandet sammen med familien.
Hun var glad i å hekle, jobbe i hagen, en bytur på lørdagene med sine to søstere. (Da traff hun også moren og tanten
min,,,,,) Helene fulgte med helt til det siste. Hun var opptatt av hvordan andre hadde det. Hun var et moderne
menneske.
To barn fikk hun, Åshild og Jan og hadde tre barnebarn og mange oldebarn. Hun hadde stor omsorg for dem.
Helene var syk i lengre tid. Den 24. juli fikk hun viljen sin og har nå kommet
hjem til himmelen. Siden ville hun treffe oss igjen. Det var hennes ord.
Vi i døveforeningen vil savne deg. Fred være med ditt gode minne.

Den nydelige begravelsen foregikk i Sem kirke den 29. juli. Det var døveprest
Odd Erling Vik Nordbrønd som forrettet. Kirken var fullsatt med familie,
naboer og venner. Etterpå minnestund på Flykafeen ved Barkåker.

Karin E.

Evelyn Paulsen og Pål
Bernsvendsen gifter seg

1. oktober kl 14
i Sandar kirke, Sandefjord.



LITT NYTT FRA HISTORIELAUGET.
Siste møte var 4. august 05 og da hadde vi med Jon Martin Brauti. Han er som tidligere nevnt valgt som medarbeider
i lauget. I tillegg hadde vi Kjersti Husøy som tok over etter Randi Rønning.
Historielauget mintes Helene Larsen som døde 24. juli i år med ett minutts stillhet. I 1992 var Helene med og stiftet
historielauget og var aktivt med de 9 første årene.
Hun var til god hjelp både med navn og sted og når det gjaldt gamle bilder fra både før og etter krigen.
Jon Martin er profesjonell med historiearbeid så der har vi mye unnagjort. I lauget har han jobbet mye med å ta vare
på verdifulle originaler. Lauget har kopiert mye og helst dobbelt opp. Unni Bjerg har også kopiert mye. Nå vil Jon M.
lete i eldre utgaver fra før 1959 for å finne mer om VDF. Vi jobber videre med å få klarlagt og kopiert hvor
regnskapsbøker og all annet verdipapir fra tidligere tider er blitt av . Samme er det med å finne døvesenterets
dokumenter som er like viktige. Dette er en viktig kilde når jubileumsboken lages. Jon M og Karin så etter i safen
hva foreningen eier i banken i Larvik. Fikk kopiert mye.
Det lages arkiveringsperm som inneholder kopi av ulike viktige bilder / avisutklipp, døvesenterets opprinnelse og
tidligere utseende. Stiftelsesbildet, landsmøter, jordbrukskolen.
Jon Martin lånte Karins permer og spesielt personlige avisutklipp og bilder hun eier.
Skannet bilder fra Norges første sjakk klubb for døve som startet i Vestfold. Bilder av innholdet inn i sjakk klubbens
koffert. Vi undersøker for tiden hvor slike verdifulle ting bør oppbevares. Skal vi kjøpe en brannsikker safe? Større
safe i banken? Sende sjakk kofferten med innhold til Rødbygget i Trondheim eller til Vestfold fylkesarkiv.
 Lederen fant bilde 1992 av de første personene som begynte å rydde i de mange esker som var stablet  oppi hverandre
på døvesenteret. Disse er Tom Z. Kristiansen, Helene Larsen og Karin E. Syvertsen. Vi tar vare på bildet til vi finner
noe bedre.
Jon Martin og Karin var hos Tønsbergs Blad for å finne originalbildet eller kopi fra ca 1930 men fant ikke. Det letes
videre når vi har bedre tid.
Jubileumsbok- Vestfold Døveforening 100 år i 2014.
Jon M. Mente det var viktig å ha alle registrerte kilder på plass og lage et utkast til bok med info om hvor kildene
kommer fra. Cathrine kom med forslag om samle alt inn på video, utarbeide tidsplan for arbeid med prosjektet av
jubileumsboka fremover. Det ble enighet om å ta opp dette på eget møte.
Kjøpt bok om “Døveidretten i Oslo gjennom 110 år.” Oskar Nilsen har samarbeidet med forfatter Thorbjørn J.
Sander. Oskar skrev forordet til boka.
Karin, leder i historielauget har i samtale med lauget snakket om hva som var mest hensiktmessig vedr
sidebygningen. Flere var enige i at sidebygningen er veldig forfallen og at det må gjøres noe med. Noe av historien
kan oppbevares der. Saken taes opp med hovedstyret og Skogstuakomiteen snarest.
Karin
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Kjære mamma, sviger.mor , mormor og farmor! Alle er
vi kjempeglad i deg -
Gratulerer med overstått 80 årsdag! Den 26 august !
Klemmer fra alle på Skoppum og Halden!

Cathrine Stensrud gratuleres med 35 års
dagen den 19.oktober
Måtte den feires med jubel!
Fra oss på Skrenten.

Hei og hå for Line Mimi og Geir som i Vikveien bor
Runder år i oktober kan dere i kor
Om enn det er 30 og 35 år
deres kalasdager har både 2. og 16. av dato,
ønskes dere til lykke fra far og mor,
søsken og alle som har dere kjær.

Sigrid Langemyr, 79 år den 4. november. Til en sprek
dame vi sender, og en gratulasjonhilsen og mange
klemmer du får. Kos deg på dagen din. Fra Karin, Knut,
Yngve og “Buster”. Resten av familien hilser.



BEHOVET FOR FRIVILLIGE UNDER KULTURDAGENE I TØNSBERGBEHOVET FOR FRIVILLIGE UNDER KULTURDAGENE I TØNSBERGBEHOVET FOR FRIVILLIGE UNDER KULTURDAGENE I TØNSBERGBEHOVET FOR FRIVILLIGE UNDER KULTURDAGENE I TØNSBERGBEHOVET FOR FRIVILLIGE UNDER KULTURDAGENE I TØNSBERG

*  Klargjøring og registrering
* Registrering av deltakere
* Registrering lørdag
* Salg av plakater
* Ta imot inviterte gjester
* Vakter ved scenen ,  teaterforestillinger og åpning
* Hjelpere bak scenen
* Vakt fredag kveld  ved innganger
* Vakter lørdag ved innganger
* Ryddegrupper
* Ansvar for vaktrom
* Vakter GIGA fest
* Vakter MEGA fest

* Vakter som går rundt og hjelper  med forskjellig ved behov…..
* Hjelpere ved info stand og utstillinger, barnepass og ….
* Kom gjerne med innspill  på deres krative løsninger på hvordan vi skal gjøre
   Døves kulturdagene i Tønsberg best mulig

Det er behov for vakter til annet også som vi kommer tilbake til på neste møte
den 29.september kl. 19.00 på døvesenteret

Må se på hvor mange som melder seg til frivillige, lager en turnus som passer for alle
og med korte intervaller (bytter på for eksempel hver time)

DØVES KULTURDAGER
14. – 16. OKTOBER 2005 I TØNSBERG

Hei frivillige hjelpere…..
Alle dere som har skrevet dere på lista for frivillige hjelpere til Døves kulturdager skal møte opp
til nytt møte på døvesenteret torsdag 29.september kl. 19.00  .

Vi  skal legge frem forslag på turnuser og vakter, viktig å  møte opp.

Forslag på  datoer vi møtes  på døvesenteret for å planlegge:

Mandag 3.oktober kl. 19.00  på døvesenteret
Onsdag  5. oktober kl. 19.00 på døvesenteret
Mandag 10. oktober kl. 19.00 på døvesenteret
Onsdag 12. oktober kl. 19.00 på døvesenteret

Hilsen arrangementkomiteen v/ Tom Z. Kristiansen og Turid Trollsås

NB!!! HVIS DU HAR LYST TIL Å JOBBE PÅ DØVES KULTURDAGER OG IKKE
           HAR SKREVET DEG PÅ LISTA  SÅ MØT OPP PÅ MØTET OG BLI MED…..
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Møte på døvesenteret torsdag 8.september

Årets første høstmøte til trakk seg en bra forsamling. Da folk for dette møtet begynte å strømme på var
det allerede en annen gruppe tilstede der.
Pensjonistgruppa hadde sin møtedag fra kl 12.00 med hyggelig besøk av Romerike døveforenings
pensjonistgruppe. Møtets oppmykning var det salg av vafler m/syltetøy samt kaffe/te og brus før leder
Rolf W ønsket alle hjertelig velkommen,
Pensjonistgjestene ble værende noen timer videre siden det bare var hyggelig. Rolf W tok opp litt fra
styret blant annet dette med hvem VDF kunne tenke seg får NDFs Kulturpris 2005. Videre kunngjorde
han hvem som hadde sendt inn kryssord fra siste Vestfold nytt.
Premiene tilfalt Jim Vold og Knut Syvertsen. Videre nevnte Rolf temaer for kvelden var foredrag v /Paal
Richard Peterson samt arr.komiten for kulturdagene v/ Tom Z. Kristiansen

Deretter ble Paal ønsket velkommen og tok fatt på sitt foredragstema:
“Fordeler/ ulemper med å være døv” som f.eks snorking forstyrrer ikke døve, høy støy forstyrrer ikke
døve, du kan kommunisere gjennom glass og lang avstand, bedre forståelse/ kommunikasjon på
internasjonale plan, CI problematikken på godt og vondt.
Døvhet i fremtiden var noe av det han tok opp og her ønsket tilhørere mer og ville at temaet skulle vart
lengre siden det virkelig var noe som interesserte hver og en. Kanskje det bør være ett tema for en
senere foredragskveld.
Så ble det en kort pause med røyk for de som måtte ha det, samt lodder ble solgt før Tom tok fatt på det
med frivillige hjelp før/under/etter forestående kulturdager i Tønsberg.

Tom viste fugleperspektiv av Oseberg innendørs og la frem de frynsegoder arr.komiten tilbyr de som er
villige til å støtte opp om ett arrangement folk gjerne vil huske med glede, samt fikk frivillige til å sette sin
navn på en liste.
Det ble også stilt en god del spørsmål som ble besvart på beste måte samt flere detaljer blir lagt frem på
kommende møter fremover i tiden mot kulturdagenes helg.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MENIGHET:

På siste møte 3. august 05 hos Karin  Syvertsen gikk vi gjennom valg på kandidater. Fristen er nå gått ut. Det vi
jobbet mest med var å få 6 faste og fem vararepresentanter til å være med i menighetsrådet i Vestfold fra 1. januar 06.
Bispedommerådet i Oslo har godkjent at menighetsutvalget  i Vestfold blir gjort om til menighetsråd fra 1. januar 06
og det er fine nyheter. Som nevnt tidligere blir vi selvstendige og slipper å være under Oslo menighetsråd.
De som er med i dag er medarbeidere Lillian Aas, Unni Bjerg, Randi Rønning og døveprest Roar Bredvei, daglig
leder i døvekirken Hege Lønning og frem til 31. desember 05 Karin E. Syvertsen, leder.
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Årets julebord blir denne gang på fastlandet – i kystbyen Stavern
På Hotell Wassilioff

Der det skjer og hvor folk kommer igjen og igjen på grunn av godt
gammeldags julebord med varm/kald mat og dessert.

Ta på festklær og humør og bli med!!!

LØRDAG 03. DESEMBER KL 19:00

Fin stemning – dans og musikk til kl 02:00

Pris kr. 485,- pr. person for ikke medlemmer
Pris kr. 285,- pr. person for medlemmer av VDF

Mulig det blir satt opp buss fra Sandefjord (tur/retur)

Bindende påmeldingsfrist: 2. november

til
Thorbjørn Thomassen

Epost: thorbj-t@online.no
SMS: 40 23 15 94

Betaling via VDF v/ Knut Syvertsen, Adalsvn 33, 3185 Skoppum på
kontonr 0531.43.15008 samtidig du melder deg på
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Julelunsj og juletrefest på Døvesenteret 28. desember

Julelunsj starter kl 12.00 og Juletrefest kl
16.00

(Ta med lunsjen selv!)

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

(Ta gjerne med kaker!!!)

Hjertelig velkommen!!

St hans helgen på døvesenteret 23. – 26.juni
Tradisjonelt holder vi her i Vestfold fast på feiring av selveste St. hans aften som i år var på en torsdag og det førte til
at døvesenteret hadde helgåpent med vakt fra torsdag – søndag.
Det var jevn strøm av folk hele helgen - torsdag var det fleste her fra fylket med noen utenbys som grillet og hygget
seg langt utpå kvelden.
Fredagen kom flere tilreisende fra andre kanter som Bergen, Oslo og Telemark.
Det er alltid artig med sosial samling selv om det ikke var noe spesielt program den dagen. Lørdagen kom og folk
forberedte seg til at det ville bli trangt om både båtplass og parkering.
Og jommen ble det trangt; det krydde av biler, folk i alle aldre, bikkjer og brygga hadde 8 båter tjort seg på plass.
Så vakten hadde planen klar med at folk måtte være villig til å rydde godt etter seg selv, noe som så ut til å gå greit.
Det var mange ungdommer på senteret denne lørdagskvelden – ikke så rart –
de er jo fremtiden og noen finner forhåpentligvis en plass i solen, organisasjons arbeid for VDF) om noen år?!
Må rose Holtan sportsklubb – jentene vel å merke!  De var flinke til å selge vafler, kake og kaffe ute. Formålet var å
kunne samle penger til fotballdrakter for jentefotballen! De klarte å få inn en pen sum som hjalp dem godt på vei til å
nå målet! Flere ønsket lykke til videre med alle målsetninger som blir satt i gang med!
Lørdagsnatt ble til søndag morgen for noen som hygget seg godt oppe, og det er vanlig på slike store arrangement på
senteret.
 Vi lar bildene videre tale sitt eget språk fra helgen!
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TTTTTur til Lur til Lur til Lur til Lur til Londonondonondonondonondon

Jeg, Glenn Inge Grongstad reiste til London sammen med en reisefølge. Hun heter Jutta og jobber på Nøkkelbo. Vi
dro fra Torp torsdag 10. mai 2004. Vi var der i 4 dager. Vi overnattet hos Juttas bror som bor i London. Fredag 11.
mai besøkte vi Falcon House. Stedet der er likt Nøkkelbo og Grantoppen…mange døve, som trenger litt hjelp til
forskjellige ting, lærer å lage mat, går på skolen, jobber. Jeg møtte og pratet med noen døve personale som jobber
der. De har lært meg litt engelsk tegnspråk som heter BSL.
Det var moro.

På lørdag besøkte vi vokskabinettet Madame Tussaud…mange forskjellige
dokker som er veldig lik kjendiser fra Hollywood, fotballspillere osv..
Vi så masse rart og hygget oss.

På søndag før vi fløy hjem, hadde vi en liten bytur og sett på London.
Vi så slottet der dronning Elisabeth bodde. Spennende å se London – forskjell
fra Oslo. Jeg var litt forvirret der på veien…dem kjører bil på venstre, mens vi
i Norge kjører på høyre.

En flott tur der!!

Her er det en lørdagskos…

Mexikansk rett
Kjøp Tortilla Wrap og Taco sauce (mild type)
Stek først kjøttdeig med lite pepper til en pent farge (ikke for mye stekt).
Etterpå setter du den i ovnen til 200 grader.
En bakebrett med bakepapir og legg 2 stk Tortilla wrap
Smør på et meget tynt lag Taci Sauce, mild type eller medium.
Strøk lite stekte kjøttdeig jevnt ovenpå, noen små biter ananas, ikke for mye, litt mais, litt paprika, til slutt rivnet ost
ovenpå.
Sett dem i ovnen til det blir pent lyst farge og osten er smeltet (ca 15 – 20 min).
Ferdig stekt kan du dele opp i 4 stk.
Ønsker du litt mer smak eller sterk smak kan du strø Pizzakrydder, paprikakrydder.
Hvis du liker purre, asparges, gressløk er det fint å bruke.
Vi har varierte med smak, selv om vi finner på etter hvert som vi liker og det er også spennende. Noen ting er at ikke
alle liker et eller annet, kan disse fjernes, så det er bare å finne på hva som kan brukes (prøv selv).
Men ikke alt for mye på.. forsøk første gang litt, dersom det er for lite kan du fylle litt mer neste gang. Husk ikke
overflødig med fyll, da blir det ikke stekt nok på bunnen.
Jeg anbefaler denne kosen på en lørdag eller søndag

Lykke til.

Nestemann ute i stafetten er Knut Reidar Nilsen
Hilsen fra Jørgen Bjerg

Matoppskriftstafetten

19



Program for Døves kulturdager
med forbehold om endringer

Fredag
Registrering fra kl 14

Middag (for de som bor på Quality Hotel Oseberg eller har betalt for den) kl 15.45-17.45.

Åpningsseremoni og amatørteaterfestival kl 18.

Følgende skal opptre:

Nedre Gausen skole: Uten tittel
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: Cecilie og Per Øyvind Rekkedal

Bergen Døvesenter: De tidlige årene i Bergen Døvesenters historie
Kristin Fuglås Våge, Birgit Crone Leinebø, Gunn Kristin Selstad, Rune Anda, Toralf  Ringsø og Erling Buanes.

Kristiansand døveforening og Stavanger døveforening: Høy status.
Ine Lorentzen, John Erland Åstrøm, Juliane Eftevåg, Birgitte Skorpen og Billur Taskoparan og Volker Kløckner.
Teknisk medarbeider: Ida Karen Voldmo Kristiansen.

Lisa Lind: Life is Beauty

Nøkkelteateret (Andebu): Tyven
Anne Martha Følsvik, Kjell Skagen, Lasse Seder, Rita Sparby og Tine Klovning.
Instruktører: Inger Liljan Tobiassen og Bente Brekke.

Oslo Døveteater: Samfunn
Mari Hol, Geir Sætre, Marianne Rasmussen, Helle Christiansen og Asbjørn Midtskogen.
Instruktør: Ronny P. Jakobsen.

Panorama (Conrad Svendsen Senter, Oslo): Snehvit og de syv dverger
Lizzie Axelsen, Roald Christoffersen, Khalid Ahmad, Arne Hauglund, Susanne Angell og
Gro Anita Eide.
Instruktører: Vibeke Karlsen, John Åge Homleid.

Trondheim døveforenings teatergruppe: Kultura
Heidi Markussen, Bente Indregård og Anita Navelsaker.
Instruktør: Georg Bjerkli.

Vestfold døves teatergruppe: “Fø”
Balas Kantor, Liv June Krag, Christine Dahl, Tommy Aarøe, Thea Klemmetsrud,
Jim Vold, Marius Hansen og Katrine Gjermundrød,
Instruktør: Katja Eidesen.

Hvilket stykke synes du fortjener publikumsprisen?
Husk å bruke stemmeseddelen!

Sosialt samvær.  Stand up på bartrappen ca kl 23.
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Lørdag
Registrering fra ca kl 09.00

Verksteder kl 09.00-11.00

Utstilling - informasjonsstands - messe. Denne pågår hele dagen (kl 09-17), og er i rommet “Ormen
Lange”.

Teater Manu: Den standhaftige tinnsoldat av H.C. Andersen kl 11.15.

Lunsj kl 12.00-14.00 (for de som bor på hotellet fra fredag til lørdag eller har betalt for det).

Eventyrstund for barn i Tønsberg bibliotek kl 14.00
 Dette arrangementet tolkes til talespråk og er åpent for alle.

Verksteder kl 15.00-16.00

Tyst teater: Natten er dagens mor av Lars Norèn kl 16.30. Forestillingen varer i 2 timer pluss pause, og
egner seg best for voksne.

MEGA barnefest (7-12 år) fra kl 18.00-21.00 Her blir det mat, leker, dans, konkurranser og
overraskelser!

GIGA ungdomsfest (13.-18. år) fra kl 19.00-24.00 på Haugarock (ikke langt fra hotellet). Mat, leker,
dans, tegnspråksang og lokalt ungdomsband underholder!

Festmiddag med dans til levende musikk, utdeling av priser, overraskelser og underholdning! Festen
begynner kl 20.30 og varer til langt ute i de små timer. Ca kl 22.00 åpnes dørene for de som ikke skal ha
middag, men være med på festen etterpå.

Søndag
Historisk busstur med fokus på vikinghistorie kl 10.00

Friluftsgudstjeneste på Slottsfjellet kl 12.00 Kirkekaffe på Oseberg.

Lunsj på Quality Hotel kl 13.00-15.00 (for de som bor på hotellet eller har betalt for lunsjen).

I tillegg blir det overraskelser i hele helgen!

                   Les om kulturdagene på nettsidene: www.kulturdagene.net
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Sommeropphold på døvesenteret 11.juli - 4.august

Når fellesferien starter åpner også døvesenteret sine dører for alle som ønsket sommerferieopphold, og
vel å merke de som fikk ledige rom.
Noen trofaste gjester hadde vært tidlig ute med å bestille, da de ønsket lengre opphold enn bare noen
dager.
Det var leder Rolf Wennersteen, hans søster Nina Wennersteen m / samboer Leif Haugje og datter
Maria som var ett flott sommervaktteam hele den tiden døvesenteret hadde sommeråpent!
Teamet hadde nok å henge fingrene i både med forfallent arbeid, mottak av gjester og passe på at de
ble tilfredstilt under oppholdet, salg av mineralvann m.m Ikke minst var rengjøring av kjøkken, sal,
toaletter og andre steder i huset rent til enhver tid!
På kjøkkenet ble det laget en kjempebra løsning om oppvasken. Vaktene hadde godt samarbeid om
oppvasken både med alle gjester. Ingen sure miner om noen som ikke gadd ble det ikke!
Vaktene fortalte om lite ledighet av rommene og at folk var noen ganger var villig til å måtte flytte litt på
seg for å kunne tilfredsstille hverandre.
I tilegg var det jevnlig godt antall dagsbesøkende som fant veien til døvesenteret så å si hver dag. Det
var også gjester fra utlandet -  Danmark, Sverige og Sveits er noe å nevne.
Til gjengjeld gav gjestene positive tilbakemeldinger som synes vaktteamet gjorde en god jobb!
Siste lørdag i juli (30.juli) var det sommerfest både for gjester og dagsbesøkende og det var mange som
fant frem festhumøret og god mat en selv ønsket og hygget seg sammen langt ut i de små timer.
Dagene går raskt når trivselen er topp og plutselig var siste vaktdag der og alle takket hverandre for
samarbeid og trivelig tid.
Noen gjester har allerede begynt å tenke opphold for neste sommeråpentperiode.
Så nå er det samtidig også opp til Skogstuakomiten og deg som medlem å kunne hjelpe hverandre å
begynne tanken på sette sammen et godt sommervaktteam!

22



Juleverksted
Nå arrangeres atter en gang juleverksted som mange barn gjerne kommer.

Det er jo kjempekoselig å møte gamle og nye kjente igjen…

Det skal holdes på Døvesenteret  lørdag den 19 november klokken 12

Det blir som vanlig servert risgrøt, og den som får mandler vinner premier.

Saft og kaffe, og kaker fås også!

Vi har noe nye  ideer som vi skal også satse på i år.
Spennende? Kom da vel og se….!!!

Døvepresten kommer også, og forteller noe spennende til barna.

Velkommen!
Barnekomiteen

Interiør Ideer

Interiørkonsulenthjelp til private hjem.

Kontakt Ingunn Thomesen
Interiørkonsulent NKI

dersom du går med planer om å pusse opp,
bygge nytt el trenger nye ideer.

E-mail: ingthome@online.no
Mob: 916 18 310 sms.

                                                                                               Nytt sted - for døve!!Nytt sted - for døve!!Nytt sted - for døve!!Nytt sted - for døve!!Nytt sted - for døve!!
Mormonerna har Salt Lake City, gamblere har Las Vegas.
Snart har amerikanere med hørselstap stedet Laurent i South Dakota.
Verdens første sted for døve?
“Her ska livet bli enklere for oss”, sier grunnleggeren Marvin Miller. Planene for lilla stedet Laurent på den
nordlige prærien i South Dakota ser ut som hvilket småsted som helst.
Man planlegger å bygge shoppingstrøk, restauranter, hotell, konferanser og bostedsområde. Det blir en helt unikt
sted. All kommunikasjon på gatene og torvet ska skje på tegnspråk.
Laurent ska bli for døve og hørselhemmede som Las Vegas er for gamblere.
“Grunnen til det er å tilpasse våre behov”, sier Marvin Miller som ble døv siden fødselen. Det innebærer blant
annet rikelig med spotlights som varsler med forskjellige typer nød-situasjoner.
Nesten 100 familier har allerede vist interesse og de første innflyttere ventes å flytte inn neste år.
“Siden håper vi det kommer flere fra hele USA. Ja, kanskje hele verden”, sier Marvin Miller.
I South Dakota orsakar uppförandet av Laurent, døpt etter det amerikaneren, “tegnspråkets far” Laurent Clerk.
Aftonbladet 1. august 2005
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Oktober
Fredag 14. – søndag 16.
   Døves Kulturdagene,
Tønsberg
Torsdag 27., kl. 18.00
   Medlemsmøte + bilder fra
   kulturdagene - Døvesenteret

November
Lørdag 11., kl 19.00
   Fotballfest - Døvesenteret
Lørdag 19., kl. 12.00
   Juleverksted - Døvesenteret

Desember
Lørdag 3., kl 18.00
   Julebord på Wasilliof, Stavern
Søndag 11., kl. 16.00
   Julegudstjeneste med
basartrekning, Bugården
Onsdag 28., kl. 12.00+16.00
   Julelunsj+Juletrefest,
   Døvesenteret

B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening

v/ Knut Syvertsen
Adalsv. 33
3185 Skoppum

Fakta om kulturdagene pr. 23. september:

Antall påmeldte: over 500 (vi tar i mot flere!)

Antall utstillere: 17 (vi tar i mot flere!)

Antall teaterforestillinger: 11

Antall ulike workshops: 13

Følgende har gitt arrangementet økonomisk støtte pr:

Vestfold fylkeskommune

Norges Døveforbund

Tønsberg kommune

Anders Jahres stiftelse

Ordfører i Sandefjord kommune

Holmestrand kommune

Felleslegatet for døve

Helse Sør

Signo, Andebu

Sparebank 1 Vestfold, Larvik

DnbNor i Sandefjord

Vi takker hjerteligst!

TEATER MANU VISER:TEATER MANU VISER:TEATER MANU VISER:TEATER MANU VISER:TEATER MANU VISER:
DEN STANDHAFTIGE TINNSOLDATDEN STANDHAFTIGE TINNSOLDATDEN STANDHAFTIGE TINNSOLDATDEN STANDHAFTIGE TINNSOLDATDEN STANDHAFTIGE TINNSOLDAT

I høst feirer vi H.C Andersens 200 års-fødelsdag.
Bli med Teater Manu på en fantastisk reise inn i H. C.

Andersens verden. En forestilling for alle med sansen for
kjærlighetshistorier, eventyr og overraskelser!
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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
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Vi i Styret ønsker dere

en riktig god jul og et riktig godt nytt år!
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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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   Jim
   Vold

  Bente
  Andersen

   Karin E.
   Syvertsen

    Mette
   Kristiansen

   Siw K.
   Mathisen

be-ande2@online.no

jimvold@online.no

kesyvert@online.no

mekri@online.no

sikrima@hotmail.com

Redaktør:

Layout:

Journalist:

Journalist:

Journalist:

VN-redaksjonen ønsker medlemmene
god jul og godt nytt
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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
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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.
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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???
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