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LEDEREN 

Kjære medlemmer! 

I vår har det skjedd en del innenfor vår døveforening etter jeg overtok 
ledertrøyen i mars-måned. I samme måned opprettet vi vår egen 
hjemmeside: vdf.no. Ansvarsforhold mellom Skogstuakomitè og 
hovedstyret er nå mye tydeligere når det gjelder eiendommen 
Skogstua. Vi ser det er viktig at alle ulike utvalg / grupper / komitèer 
og døveforening og selvsagt medlemmer har et godt samarbeidsånd 
slik at alle føler de bidrar noe med sine ting. Derfor ble Bryggekomitè 
opprettet. 

For øyeblikket har vi ikke fått kultursekretær på plass. Arbeidsbyrden i hovedstyret vil bli 
mye lettere dersom vi har lønnet ansatt i vår organisasjon. Det vil jeg jobbe en god del for å få 
det til og på sikt kan vi kanskje kutte ut sekretær, kulturleder og kultursekretær. Da vil det bli 
igjen tre viktige stillinger i hovedstyret: leder, nestleder og kasserer. 

Det har Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund klart å få dette til! Det må vi også 
når vi har mange døve/hørselshemmede som bor her i Vestfold. 

Jeg som leder hadde nylig en samtale med Signo om hva slags bidrag vi har her i Vestfold 
fylke. Vi vil prøve å få ansatt noen personer som skal jobbe for døve- organisasjonen i 
Vestfold. Det blir ikke tryllet frem over en natt, men kanskje vil det ta noen år før alt kommer 
på plass. 

Kanskje mange av dere lurer på hva slags organisasjonserfaring jeg har. Jeg kan si at jeg har 
vært i ulike verv i ulike organisasjoner siden 1991. Etter bare et halvt år som varamann i 
Ringerike Døveforening, ble jeg leder i den foreningen. Da var jeg bare 20 år! Ellers har jeg 
vært innom ungdomsklubb, ungdomsforbund og vært representant flere ganger i landsråd og 
landsmøter i NDF. Så har jeg sittet 2 år som varamedlem i Vestfold døveforening og 3 år i 
lovkomiteen. Jeg håper at min kunnskap vil bidra slik at vår døveforening blir en enda bedre 
forening for oss i Vestfold. 

Til slutt håper jeg at alle medlemmer og ikkemedlemmer blir med og skaper et bedre miljø for 
oss alle her i fylket! 

Jim Vold 
Leder i VDF 

Døvesenteret skal ha åpent for alle fra 10.juni til 3 
august i år. 
Sommerfest på døvesenteret  for alle
Den 29. juli fra kl 17. Ta med mat/grill selv. 
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Redaktør: 
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Syvertsen
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Mette
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Fotograf:
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Layout:

Nina
Wennersteen

REDAKTØRSPALTEN  

Det er spennende å lage avis for vet aldri hvordan det blir til 
slutt. Fra undertegnede første gang var med som medhjelper i 
redaksjonen i 1972 og senere som redaktør i 1977, 27 år  
gammel har utviklingen gått betraktelig fremover.  
Den gang hadde vi ikke PC og hjemmeside noe som nå gjør 
arbeidet raskere pluss at oppdateringen i bladet skjer raskt nå.
Da Bente sa ja til å bli redaktør var hun den første som 
forandret bladet totalt. Da Jim Vold ble vår nye 
foreningsleder ble det mer fart i teknologien. Han startet vår 
hjemmeside som nå blomstrer. 
Det er og har vært en interessant prosess om hvordan bladet 
Vestfold Nytt er blitt. Den er blitt en del av vår moderne tid. 
Mange av Tom Z. Kristiansens fine tegninger er blitt borte, 
men i julenummeret har vi motiver fra hans penn. 
Etter hvert måtte vi igjen finne en ny person til 
Layoutarbeidet for Bente skulle begynne i ny stilling og Jim 
ble valgt som ny foreningsleder etter Rolf Wennersteen som 
ikke ønsket å fortsette. Gledelig var det at Nina hadde sans 
for teknisk arbeid / Layoutarbeid. Etter opplæring fra Jim 
holder Nina på pr. i dag å sette sammen dette bladet, og som 
redaktør synes jeg dette er et spennende samarbeid. 
Evelyn tok oppgaven som fotograf og har lært å bruke 
Digitalt kamera av Bente.    
I mens vi har jobbet med Vestfoldnytt har våren vært her og 
sommeren har kommet for å bli en stund. Det er blitt varmt 
og i hagen har det kommet mange blomster. 
Hva jeg mener med det? Jo, det spirer og gror om våren. Til 
nytt liv. Foreningens blad har gjennom dataen utviklet seg 
videre!!  Når sommeren kommer har alt vokst frem og bladet 
Vestfold Nytt er blitt mer moderne og nå i tråd med 
utviklingen. 
Jeg vil her takke dere alle i redaksjonen for det gode 
samarbeidet vi har hatt med Vestfoldnytt.  

          GOD SOMMER TIL STORE OG SMÅ! 

Karin E. Syvertsen  
Redaktør 

Gjeitebukkene fra Valdres er nå ute på beitet. Foto: Tom 

kesyvert@online.no

ni-wenn@online.no

be-ande2@online.no 

mekri@online.n

sikrima@hotmail.
com 

lynpau@online.no 
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          Astrid Sund slutter som virksomhetsleder på Nøkkelbo. 

I den forbindelse får jeg til en avtale med henne, slik at vi kan treffes til et intervju før 
hun slutter på Nøkkelbo. Jeg begynner med å spørre henne om… 

Når slutter du som virksomhetsleder på Nøkkelbo?
Mandag 14.august blir min siste arbeidsdag som virksomhetsleder 
på
Nøkkelbo. 

Hvem tar over etter deg? 
Det er ennå ikke bestemt hvem den nye virksomhetslederen blir. 
Ansettelsesutvalget jobber med intervju av aktuelle kandidater. 

Har du fått en ny jobb?
Jeg har fått ny jobb som leder av fagavdelingen i Stiftelsen Signo. Det 
er en nyopprettet stilling tilknyttet Hovedkontoret på Nordstrand i Oslo. 

Hva er grunnen til at du vil ha den stillingen? 
Jeg har trivdes veldig godt som virksomhetsleder på Nøkkelbo. Det jeg synes er at det 
har blitt en veldig lang og dyr reisevei fra Lier hvor jeg bor og 
til arbeidsplassen på Andebu. Da Stiftelsen Signo lyste ut stillingen som leder av 
fagavdelingen så jeg en mulighet til å fortsette å arbeide i en spennende 
lederstilling i Stiftelsen samtidig som reiseveien til og fra jobb vil bli kortere. Etterhvert 
regner jeg med å flytte til Oslo, der de fleste av de nære vennene mine bor. 

Hvilke tanker har du når du ser deg selv tilbake i de 7 årene du jobbet 
som virksomhetsleder?
I dag har jeg jobbet på Nøkkelbo i nøyaktig 6 år! Det har vært en veldig 
spennende jobb å ha. Det er mye arbeid og mye ansvar i en slik 
virksomhetslederstilling, men også en stilling med mye frihet og 
med mange artige arbeidsoppgaver. Jeg har satt veldig stor pris på det gode 
samarbeidet med andre ansatte på Nøkkelbo og personer fra andre virksomheter. 
Det er virkelig mange flotte og kreative overskuddsmennesker i Signo! Jeg har 
vært spesielt opptatt av å være med på å videreutvikle det gode tilbudet 
Nøkkelbo gir til de som ønsker det. Til høsten etableres det eks et nytt 
botilbud i Sandefjord og vi jobber også aktivt med et tilbud til eldre døve 
som bor i Vestfold. Det å utvikle en best mulig arbeidsplass for både døve og hørende 
ansatte er noe jeg synes det har vært veldig viktig å prioritere. I 
tillegg er det selvfølgelig  avgjørende å sikre driften av virksomheten 
med gode avtaler med brukerkommuner, god økonomistyring og en 
personalpolitikk med mulighet til faglig videreutvikling. Det er på mange 
måter trist å slutte i en jobb som en trives så godt i, men heldigvis vil jeg 
kunne beholde kontakten med Nøkkelbo i den nye jobben. Takk for et godt 
samarbeid til dere som leser denne artikkelen......Vi sees nok igjen!

Referert v/ Bente Andersen 
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Fargeanalyse kurs – Sjøhuset 11.-12. mars 2006 

5 deltakere: Line Thorsen, Mette Kristiansen, Karin E. Syvertsen, Bente Gry C 
Thomassen og Kjersti N. Husøy 

Spørsmål 
1. Hvorfor meldte du deg på kurset? 
2. Fikk du utbytte av kurset? 
3. Kommer du til å endre stilen din fremover? 

Svar 
Line: 

1. Fordi jeg ikke har vært med på dette før. Er nysgjerrig på dette kurset. Jeg hadde lyst å 
lære om farger som passer til meg. 

2. Både ja og nei. Kurset var interessant og innholdsrikt. Mars er kanskje feil måned å 
arrangere kurset på  pga mange regninger. Kanskje bedre å ha det på høsten?  

3. Ja, i sminkestilen. Jeg må forandre fra svart til blått - svart maskara , da det er i 
mykere toner. Fargestilen min var riktig fra før så der trenger jeg ikke å endre stil, 
bortsett fra sort, men kunne kombinere med andre farger. 

Kjersti: 
1. Det å finne ut hvem jeg er mht stil. Jo eldre en blir, så er jeg aldri fornøyd med meg 

selv ang. farger og stil. 
2. Ja, det var for å bli tryggere på meg selv og samtidig føle meg vel. 
3. Må bare bygge meg opp. Ting tar sin tid. Mye inntrykk på en gang, så jeg må fordøye 

det litt. Samtidig vil jeg følge med om stilen passer meg eller ikke, er blitt mer bevisst 
på det. 

Mette:
1. Nysgjerrig på hva slags type jeg er. Konsulenten Berit tok en test på meg og fant ut at 

jeg er vintermenneske. 
2. JA!! Konsulenten tok seg god tid på hver av oss. Hun var en rolig og tålmodig dame 

og jeg er i alle fall veldig fornøyd med henne. 
3. Stilen jeg brukte før var riktig, men kommer nok til å tørre mer mht sterke farger. 

Bente Gry: 
1. For å bevisstgjøre min stil 
2. Ja, fargen på klærne + fasong var riktig fra før, men sminken var feil. Må bytte fra 

svart til svart/blå maskara. 
3. Veske, klær, smykke var riktig, så fikk her bare bekreftelse på at det var den riktige. 

Så jeg fortsetter med samme stil som før. 

Karin E: 
1. For å bli mer kjent med meg sjøl. Fikk vite at jeg er høsttype. 
2. Å ja, er kjempefornøyd. Lærte mer om fargesammensetning på klær og hvilke 

sminkefarger jeg bør bruke. Konsulenten var veldig tålmodig og tok seg god tid.    
3. Fargene jeg brukte før var også riktige. Dempende farger. Helst ikke bruke skarpe.  
      Jeg må ta hensyn til lengden på lange og korte skjørt på grunn av høyden. 

Tekst og foto: Bente Andersen 
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Aktive barn på påskeverksted. 

Det var påskeverksted på Sjøhuset 
lørdag 25.mars fra kl.12.00 til kl. 
16.00.  
Det kom 11 aktive barn og 13 voksne 
så det syntes vi var kjempeflott! 
Det ble lagd hull i egg, og barna 
blåste så  hardt at innholdet som  
eggeplomme og eggehvite kom ut. 
Etterpå malte de hvert sitt egg med 
ulike  
farger og etter deres ønsker. Så 
fikk eggene tråder på og hengt opp 
på  
gardinstativer til tørk. Kjempeflott 
å se på at barna hadde fantasi, og  
etterpå malte de på hvert sitt krus 
i fargerike farger. Krusene som ble 
malt  
ble brent i ovnen i ca. 40 minutter 
for å få fargeglans. Etter malingen 
fikk  
de små og store bake boller og 
selvsagt gule boller som smakte 
kjempegodt!  
Alle var kjempeflinke!!! 
Døveprest Roar Bredvei holdt en fin 
påskeandakt. Han fortalte oss 
spesielt  
om Peter som var vennen til Jesus. 
Da Peter sviktet Jesus og nektet å 
kjenne ham, tok Jesus og tilga ham. 
De to  
ble gode venner. Barna var rolige og 
fulgte godt med da Roar fortalte om 
det  
fine påskebudskapet. Han fortalte 
også om de fine og fargerike eggene.
Tusen takk til Gry Moriggi og Sten 
Arne Karlsen som hadde 
serveringsansvar  
på kjøkkenet! Dere gjorde en 
kjempeflott innsats! 

Referert v/ Marianne E.Hogstad 
på vegne av barnegruppa 

                            PÅSKEANDAKT PÅ  
”SKOGSTUA”  

Det var et veldig bra fremmøte på 
påskeandakten langfredag 14. april 06 på 
ettermiddagen. Ser ut som det har blitt en 
tradisjon at påskeandakten er på langfredag 
for samme var den i fjor. 
Menighetsutvalget hadde som vanlig 
ansvaret for arrangementet.    
Døveprest Kjell Steinbru fra Oslo var 
tilbake igjen som døveprest og ble ønsket 
velkommen av menighetsutvalgets leder 
Karin E. Syvertsen. Samme ble alle de 
andre som hadde møtt opp. Den eldste som 
var tilstede var Elsa Lysnes som fylte 89 år 
1. juni 06. Like sprek. 
Før andakten fortalte døvepresten litt om 
hva han hadde gjort de årene han hadde 
vært borte fra døvekirken / 
døvemenigheten. Foreløpig jobbet han nå 
som vikarprest frem til sommeren. Hans 
ønske var og kunne fortsette som døveprest 
etter sommerferien, og det håper vi også.   
Menighetsutvalget hadde ordnet med 
altertavla og pyntet alterbordet. Bordet var 
nå pyntet med en fin ny hvit damaskduk og 
døvepresten hadde kjøpt fine blomster.  
Bordene var dekt tidligere på dagen så alt 
var klart. 
Døveprestens preken inneholdt om hele 
påskebudskapet og ble fortalt på en fin og 
innholdsrikt måte slik at både store og små 
kunne følge med.  
Etterpå gikk Karin frem og takket for fin 
preken. Samtidig håpet hun at 
forsamlingen fikk en trivelig ettermiddag. 
Så var det servering av kaker og kaffe / te. 
Det så ut som alle koste seg for det ble sent 
før man tok fatt på hjemveien. 

Karin  
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Båtførerkurset 21. – 23. 
april 2006 på 
Døvesenteret.

Det ble gjennomført et kurs på 
Døvesenteret med instruktøren Dag 
Kenneth Marholm som var en veldig 
etterspurt instruktør. I alt kom det  
8 deltakere og 4 tolker som lærte hvordan 
man skal føre båtene på vannet, og om 
regler og sjømerker. 
To medhjelpere på kjøkkenet var tilstede 
og det var Else Gro Kristiansen som 
medansvarlig for kurset og Siw Kristin 
Mathisen. 

Alle var på Døvesenteret fra fredags 
morgen og holdt på helt til søndags kveld 
inkludert eksamen. Det som var veldig 
hyggelig var at ALLE bestod eksamen!  

Da er båtførerbeviset nok til at man kan 
ta ansvar for å kjøre en båt, så Dag 
Kenneth er en dyktig instruktør :o) 
( intervjuet med han er et annet sted i 
bladet ) 

Deltakere:      Gry K, Moriggi 
                       Inger Aase Enebakk 
                       Peter Schmidt 
                       Åsmund Dehli 
                       Knut Rune Saltnes 
                       Glenn Andre Aulie 
                       Henrik Nordal 
                       Fetsum Paulus Netserab 

Vi gratulerer alle åtte. 

Tolkene:         Marianne Bjerg 
                       Marit Løkkenmoen 
                       Toril Skellerudsveen 
                       Unn Stenersen 

3 spørsmål av 3 
deltakere på båtkurset.

1. Hva heter du? 
2. Har båt? 
3. Hva synes du om kurset? 

1. Peter Schmidt, Oslo 
2. Nei, men vil ha førerbeviset, 

slik at jeg kan leie.  
      Skal kjøpe senere. 
3. Flott!  Flink instruktør! Flott 

kurssted! 

1. Inger Aase Enebakk, 
Porsgrunn 

2. Ja, Summer Family, 27 fot 
3. Greit kurs og overrasket over 

at det er mye å lære. 
Får mer info enn det som står 
i boka! 

1. Henrik Nordal, Lillestrøm. Går 
på Sandefjord VG skole 

2. Ja, sportsbåt som er 4 m lang
og har 60 hk 

3. Ok / kjedelig kurs, men 
instruktøren får oss i humør!
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Intervju med Dag Kenneth Marholm.

Han var instruktøren som gjennomførte båtkurset på 
Døvsenteret 21-23 april 2006, og undertegnende kjente han fra i 
fjor, da jeg tok førerbeviset… 

Etter at kurset var gjennomført, og eksamen pågikk, så stjal jeg 
et stund  
med han, og tok sjansen til å spørre hvem han var, og utdannet som… 

-Hvem er du?  

Jeg er fra Osterøy utenfor Bergen, og er 32 år gammel. 
Var her i fjor, også i år , syntes det er hyggelig å komme tilbake til et flott sted, og flott 
deltakere , også i fjor…! 

-Hva er ditt kommentar fra  kurset? 

Veldig interessant og morsomt å være sammen med døve, som jeg aldri  
har opplevd før, så jeg fikk masse lærerrikt stunder sammen med dem i fjor og i 
år…..Har ingen erfaringer om døve…Men lærer veldig mye… 

Jeg har fått mange kommentarer fra andre at jeg bruker veldig mye kroppspråk og 
bevegelser, så det passer perfekt til å bruke på kurset! (latter) 

-Hva er ditt yrke? 

Er utdannet på Skipperskolen, NYD- Norsk Yrkes Dykkerklubb, spesialisert på 
hurtigbåter (eget setrifikat), jobbet på Redningskøyter rundt ifra Oslo mot 
Vestlandet….Kan jobbe fremdeles på Redningskøyter hvis de trenger meg og jeg har 
tid…Også hurtigruter… 
Instruktør for NUTECK (hvis ulykke inntar, fører helikopter som redning) 
I det siste 4-5 årene jobbet med Redningskøyta i Stavern-basen…(som heter 
”Askerbæringen”) 

-Ditt siste ord før vi slutter?? 

Tenker mye på dette med VHF-telefon som alle bør ha i båtene, tenker på de 
døve…hvordan kan bruke, og annen løsning…. 
De kan bruke den, med en som hører….men hvis alene, hvordan…….. 
Noe å tenke på….. 

Referent: Siw Kristin Mathisen 

Neste turnering: DM (utendørs) fotball i 
Sandefjord,

16.-17. september 2006 
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CODAGRUPPA SENTRALT VÅREN 06. 

                                                                                                                               
Sittende: Torill Zahl og Anne Mette Dahl   Stående 
bak: Marianne Bjerg, Hanne Merkesvik og Line 
Mimi Strøm  

Informasjonsmøte på Sjøhuset i Sandefjord
fredag 24. mars 2006 

Det deltok over 20 spente tilhørere hvor prosjektleder Anne Mette Dahl fra 
rådgivningskontoret i Oslo presenterte ulike behov og årsaker til det å kunne 
starte samtalegrupper for hørende barn av døve foreldre. CODA-foreningen 
sentralt fortalteTorill Zahl hvordan hun  
selv opplevd det å vokse opp som CODA barn og det å gi av sine erfaringer  
videre til nye generasjoner av codabarn. 

Noe av det en Codagruppe kan bidra med er bl.a: 

* Barn møter andre barn i samme situasjon. 
* De vil få informasjon om døv kultur, tegnspråk, hørsel og hørselhemning 
* De kan dele opplevelser og erfaringer om det å vokse opp med døve foreldre 

* Gruppene ledes av to voksne CODApersoner og en fagperson fra  
kompetansesentrene med kunnskap om tegnspråk, døv kultur og hvordan det er 
å
vokse opp som hørende i en døv familie. 

I Vestfold har det vært tre samlinger etter dette informasjonsmøtet.  
Det er en stor gruppe barn og unge som har foreldre som er tegnspråkbrukere 
her i Vestfold. Vil tro at deltakerne var fornøyde med et slikt nytt og spennende 
tiltak.  
Et pusterom i hverdagen og dermed sikkert ingen angret på deltakelsen.  
Hovedansvarlig for prosjektet i Vestfold er Hanne Merkesvik Nedre Gausen med 
medarbeidere Marianne Bjerg og Line Mimi Strøm som voksne CODA- barn. 

Ansvarlige for lokal Codagruppe: Hanne Merkesvik, Marianne Bjerg og Line Mimi Strøm.
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                 FOREDRAG v/ codabarn Liv Solbø Nesse 

Foto: Evelyn         
Tema denne 
foredragskvelden 
fredag 28. april 06 
var om CODA  på 
engelsk ( children 
of deaf adults) barn 
av døve foreldre. 
Foredragsholder 
Liv Solbø Nesse 
kom fra Bergen. 
Hun hadde vokst 
opp med døve 
foreldre pluss to 
hørende søstere. En 

positiv og smilende dame. Til foredraget kom det 21 personer.  
Det ble en spennende kveld om hvordan prosjektet ble prøvd ut. Begynt med samtalegrupper 
med tilbud til hørende barn med døve foreldre og er avsluttet dette året.  
Mye av foredraget handlet om hennes oppvekst og det å forholde seg til sine døve foreldre 
og hennes hørende søstere. I dag jobber søstrene i døvemiljøet.    
Liv tok frem noen eksempler fra sin barndom eks hvordan ha familieselskaper med både 
døve og hørende tilstede. De var mange døve i familien så slik var de heldige. Det hendte de 
ønsket å tolke men det var bare frivillig. Liv tilføyde at vi aldri ble spurt om å tolke i viktige 
ting.  
Av og til følte jeg at dette måtte jeg tolke eks. da en dame sa til meg at mamma hadde fin 
kjole. Var ikke jeg som hadde fin kjole så det var ikke meg hun mente. Da hentet jeg 
mamma og tolket for henne, slik at hun selv fikk vite det.   
Hun fortalte også om eksempler på forskjellige holdninger de opplevde i deres oppvekst og 
også om det at andre bør vise respekt. 
Hun og hennes søstere har norsk som førstespråk men lærte naturligvis og bruke tegnspråk 
sammen med sine foreldre. Som hørende var det naturlig at tegnspråk var deres andre språk. 
De ble tospråklige. Et hørende barn møter mange utfordringer i en slik sammenheng.   
Etterpå viste Liv frem mange fine bilder av storfamilien bla var flere tanter og onkler døve, 
mens deres barn var hørende. Det var koselig og se et bilde av Liv som liten sammen med 
sine to søstere og deres foreldre.   
Da foredraget var ferdig kom folk med spørsmål og Liv svarte så godt hun kunne. Vi fikk se 
flere fine familiebilder som hun hadde lagt på bordet.  

Så ble det tid til sosialt samvær hvor foreningen og serveringsgruppa solgte pølser, 
pølsebrød, brus, kaffe og te.   
Kulturleder Bente Andersen hadde informasjon ang turen til Veierland ved Tjøme som blir 
utsatt til den 10.juni 2006. 

Så var det salg av lodder og senere utlodning. Det var lagt frem mange fine gevinster  så var 
spennende å se hvem som vant.  
Resten av kvelden var det sosialt samvær hvor flere ikke hadde sett hverandre på en stund. 
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Pensjonist /uføregruppas sammenkomst på Skogstua tirsdag 2.mai 2006

En fin vårdag med flere personer enn 
vanlig møtte opp på Skogstua den 
formiddagen. 
Alle som møtte opp var i godt humør 
både for å ha det hyggelig sosialt og med 
prat og mat. 
Pensjonist Randi D. Rønning fylte 70 år 
et par dager senere.  
Derfor ble hun fra alle æret med en flott 
blomstergruppe og en kjempegod 
bløtekake som Jørgen Bjerg hadde bakt for anledningen. 
Jørgen / Unni ønsket Randi til lykke med dagen og fremtiden på 
vegne av  
Pensjonist /Uføregruppa. 
Bl.a. nevnt at Randi har vært aktivt med i pensjonist/uføregruppa 
over lang tid. Mange av oss vet hun har planer klare for å flytte til 
Drammensområdet i junimåned. Av den grunn håper vi at Randi 
fortsetter som medlem i foreningen noe hun bekreftet.  
Som alltid var det også utlodning av gevinster som alle hadde tatt 
med seg. Det var gevinster som inneholdt nyttige ting og som man 
har god bruk for i hverdagen. 
Leder Unni Bjerg tok også opp spørsmålet om hvor neste møte 
samt den årlige sommerturen /sommeravslutnngen skal være. Det 
kom fram at nytt møteforslag på tirsdag 22. mai, men det passet 
ikke de fleste. Unni fikk fullmakt til å undersøke ny dato, mens 
sommeravslutningen taes opp på neste møte. Det ble langt på 
ettermiddagen før alle dro hjem, og veldig trivelig var det å kunne 
bruke Skogstua igjen nå når vår og sommer er her. 

Referert v/ Mette 

Kunstner søker  voksen døvetolk e. l som kan oversette en sangtekst til  
tegnspråk. 

Kontaktes på mail: hoemjanne@hotmail.com eller telefon: 90802919
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På Sjøhuset så hadde vi i Aktiv hverdag med samarbeid med Eldreprosjektet om en 
Åpen dag, 1.juni som ble veldig vellykket. 

Det kom 3 døve pensjonister og resten uføretrygda og 
ansatte til sammen 
ca 15 personer. Det var en veldig blanda gruppe som 
hjalp hverandre med 
aktiviteter som silkemaling, kortlaging, og sosial prat 
som var tema den dagen.  
Det var åpent for hva de kan lage og av ideer. 
Interessen var der og hadde de hadde stor glede av å 
komme sammen den dagen og allerede da kom det 
ønsker om å ha flere slike framover. 
Den beste overraskelsen var at en av de eldre fikk blomst 
og bløtekake på 
dagen sin siden vedkomne fylte 89 år. 

Vi koste oss sammen med varm mat som ble laget til oss, 
og kaffe og kaker 
etterpå i lunsjtiden. 

Neste gang blir tirsdag den 27. juni kl 10-14 . 
Vi ønsket å ta en gang til før sommerferien og begynner 
igjen på høsten. 
Dette var en veldig flott dag som inspirerte oss til å forsette 
med 
når vi ser behovet blant de eldre og også de yngre. 

Det er åpent for alle som ønsker å være med. 
Hjertelig velkommen! 

Hilsen Gry og Kjersti 

Matoppskrift: 

Pizzasnurrer: 

Bak pizza på vanlig måte men bare litt tynnere. 
Så rulle den og skjære den i biter. 
Legg disse midt i ovnen på 200 grader i ca 15 min. 

Lykke til! 

Vennlig hilsen fra Balas Kantor 

Matoppskriftstafetten går videre til Nina Eriksen.  
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   Protokoll fra SAMARBEIDSMØTE
                       for 
         Vestfold Døveforening 

Sted: Døvesenter, Sandefjord
Tidspunkt: Onsdag den 3.mai 2006 kl. 
20.00 – kl 21.30 
Tilstede: Cathrine Stensrud 
(Skogstuakomite), og Tom Kristiansen 
(Skogstuakomite), Jim Vold (VDF) og 
Karin E. Syvertsen (VDF) 
Meldt forfall: Ingen 
Møteleder: Jim Vold 
Protokollfører: Cathrine Stensrud

Jim ønsket alle tilstedeværende 
velkommen. Han viste til årsmøtet hvor 
det ble bestemt at det skal være minst 
to samarbeidsmøter i året, og derfor 
innkalte han oss til dette møtet. Han la 
til at det egentlig er leder av 
Skogstuakomiteen som har ansvaret for 
innkalling, men han hadde mange 
presserende saker som må tas raskt. 

Videre orienterer han at styret er 
kjempefornøyd med Skogstuakomiteens 
jobb, derfor frigir han resten av beløpet 
til komiteen. 

Sak 1a) Godkjenning av protokoll 
Konklusjon: Det er første møte mellom 
Skogstuakomiteen og styret. 

Sak 2) Endring av paragraf - 
samarbeidsmøte  
Konklusjon: Jim og Karin utarbeider et 
forslag i god tid før neste 
samarbeidsmøte i august. Da har vi et 
grunnlag å jobbe utifra forslag. 

Sak 3) Bryggekomiteen og 
Skogstuakomiteen 
Konklusjon: Cathrine skal skrive kort 
om samarbeid mellom Bryggekomiteen 
og Skogstuakomiteen til hjemmeside og 
Vestfold Nytt. 

Sak 4) Rehabilitering av uthuset 
Konklusjon: Representanter fra styret 
er informert om kostnader som vil 
komme mellom 80.000 kr og 100.000 
kr. Styret har ingen innvendinger mot 
kostnadene.  

Sak 5) Vaktordningen – St.hans 
helg, Skalldyraften og 
sommersesongen. 
Konklusjon: Skogstuakomiteen påtar 
seg det hele ansvaret for St.hans helg 
og skalldyrhelgen. Komiteen skal sørge 
for salg, underholdning og vakt om 
nettene på en betingelse. Betingelsen 
er at saken tas opp på 
Skogstuakomiteen mandag den 22.mai 
2006. Hvis Skogstuakomiteen ikke vil 
skal styret og Skogstuakomiteen 
samarbeide om disse to 
arrangementene. 
Styret skal ha ansvar for å skaffe vakt 
til sommersesongen. 

Sak 6) Evaluering av arrangement 
Konklusjon: Skogstua og VDF skal ha 
eget møte angående evaluering av 
arrangementer i sommer en gang før 
ledermøte. 

Sak 7) Tinglysning av tomt 
Konklusjon: Skogstuakomieen og 
styret er enig i at det skal ryddes opp i 
dette. Skogstuakomiteen jobber med 
saken.

Det er opprettet en bryggekomitè under 
Skogstua. Mads Moriggi og Olgeir Hartvedt 
er med i komitèen. Dens oppgave vil være: 

Rydde og gjøre pent badestrand og hage 

Vedlikeholde brygge 

Klippe grener og rydde rundt trær 
Søke til kommune/havnevesen vedr. 

ombygning/forlengelse av brygge 
som ble vedtatt i et samarbeidsmøte 
mellom VDF, Skogstuekomité og 
Bryggekomité. 
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Tematurene er:

Torsdag 15. juni, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll og Margit 
Skrattegard
    Kong Ring på Ringshaug (start på Ringshaugstranda.)
    Rømmegrøt/saft på Furustrand Camping etterpå.  

Torsdag 22. juni, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolk Margit Skrattegard
    Storgaten fra nr. 1 til 59. (Start ved Storgaten 1)
    Kaffe/kaker på Maskinistenes Hus etterpå. 

Torsdag 10.august, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll 
og Margit Skrattegard
Sommerblomster i byens parker (Start v/ Turistkontoret på Brygga)
Kaffe/kaker på Odd Fellow etterpå. 

Torsdag 24 aug., kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll og Margit 
Skrattegard
    Disch, Müller og Tschudy med flere (dvs. Europeere i Tønsberg). (Start 
v/ Turistkontoret på Brygga)
    Kaffe/kaker i Kockegården etterpå. 

TEMATURENE KOSTER KR. 50, BARN GRATIS.
RØMMEGRØT/SAFT OG KAFFE/KAKER KOSTER KR. 50 EKSTRA.

Med vennlig hilsen 
Guide Inger Bjar-Kessler 
Tlf 33 32 53 20 
Mobil 922 58 078 

Tematurer
                i Tønsberg. 
    På alle turene blir det døvetolk                                   Foto: Per Moe, Tbg. Blad 

                                      T I L  A L L E  I N T E R E S S E R T E  

  F R E L S E S A R M E E N S  A R B E I D  F O R  D Ø V E  I  Ø S T R E  D I S T R I K T  K A N  F E I R E  7 0  Å R

D e n  1 .  o k t o b e r  1 9 3 6  s t a r t e t  F r e l s e s a r m e e n  s i t t  a r b e i d  b l a n t  d ø v e  i  Ø s t r e  d i s t r i k t .  D e t  v i l  s i  d e  
r e i s e r  r u n d t  o g  h a r  m ø t e r ,  j u l e t r e f e s t ,  s o m m e r f e s t  o s v .  o v e r  h e l e  Ø s t l a n d e t .  S o m  a l l e  v e t  e r  d e t  
W e n c h e  W .  S t e n s l a n d  s o m  h a r  h o v e d a n s v a r e t  f o r  d e t t e  a r b e i d e t .  H e n n e s  m a n n  A l f r e d  
S t e n s l a n d  e r  h e n n e s  g o d e  m e d h j e l p e r .  D e r e s  m ø t e r  f o r  d ø v e  o g  h ø r s e l s h e m m e d e  h e r  i  
V e s t f o l d  h a r  l o k a l e n e  s i n e  i  L a r v i k .  D e t  e r  s t o r t  k j ø k k e n  o g  h y g g e l i g e  m ø t e l o k a l e r .    

    S o m  d e t  s t å r  ø v e r s t  e r  d e t  n å  7 0  å r  s i d e n  o g  i  d e n  a n l e d n i n g  v i l  d e t t e  f e i r e s  i  S a n d e f j o r d .   

                 J u b i l e u m s f e s t e n  v i l  m a r k e r e s  k l o k k e n  1 9 . 0 0  f r e d a g  2 9 .  s e p t e m b e r  0 6   
                                  p å  F r e l s e s a r m e e n s  l o k a l e r  i  S a n d e f j o r d .  
                                       
                              H o l d  a v  d e n n e  d a t o  o g  v æ r  v e l k o m m e n  t i l  f e s t .   

            V e n n l i g   h i l s e n  f r a  F r e l s e s a r m e e n s  ” d ø v e a r b e i d ”  v  /  W e n c h e  W .  o g  A l f r e d  S t e n s l a n d  
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P E R S O N A L I A — S I D E N  
60 år

Solveig Thorsen kan feire sin 60 årsdag 15. juli 
06.
Hun har en datter som er døv. I 1972 begynte 
hun på tegnspråkkurs, 
så hun var med på en av de første kursene 
Vestfold startet.
Ønsker deg alt godt for dagen og fremtiden.

Vestfold Døveforening gratulerer

50 ÅR 

Medlem Per Martin Thorsen kan feire sin 
50 års jubileum den 17. september 06. 
Han ble døv bare 15 år gammel. Det vil si 
at han var døvblitt. 
Det må være det gode humøret og hans stae 
vesen som gjør at han står på videre. 
Helsa har det vært opp og ned med, men 
når han er i bra form har han vært med i 
flere tillitsverv innen døvearbeidet her i 
Vestfold Døveforening. Ha har også 
representert i døvblittarbeidet og på 
årsmøtene sentralt. 
Han er glad i å reise og noen ganger vært 
med på turer døvblittgruppa har arrangert. 
I 1976 var han medarbeider i Vestfoldnytt. 
Redaktør i VN fra 1981 og 1982. 
Vestfoldfotograf til Døves Tidsskrift i tolv 
år fra året 1982 til 1993. Han var også glad 
i å skrive og sendte bl.a. inn innlegg om det 
han mente. 
Han var medarbeider i landslotteriet året 
1982. Utenom har han vært veldig aktiv til 
å selge lodd spesielt landslotteriet slik at 
Vestfold noen år var  på toppen eller nesten. 
Han var veldig engasjert i dette arbeidet, en 
stå på person. Dvs også i årene 1982, 83 og 
84 jobbet han i filmkomiteen. Senere var 
han 5 år i lovkomiteen dvs årene fra 1986 
til 1990. Når lovforslag skulle legges frem 
enten det var på medlemsmøtet eller på 
årsmøtet hadde han ofte ordet. 
Likte å diskutere seg frem slik at flere saker 
ble gjennomført. 
Samme var det i kulturkomiteen. Der var 
han medarbeider i 6 år dvs fra året 1992 til 
1997.

Han er en tøff mann som går i butikker og spør 
etter gevinster. Det har blitt mange pene ting 
gjennom årene og også ting til basar og til 
auksjon på loppemarkeder som vi hadde før. 
Samme er det til julebasaren vi har hvert år. 
Det er mye han har bidratt med slik at det er 
blitt mer penger til kassa. Takk skal du ha. 
Vi i døveforeningen håper du får ha helsa i 
behold i mange år og at du kan få jobbe med 
det du liker aller best enten det er i 
døvearbeidet eller i andre arena. Vet du har 
mange interesser og at du liker å være med i 
konkurranser i sammen med andre som har 
samme hobby. 
Vestfold Døveforening ønsker deg til lykke 
med dagen og håper du får en fin dag. 

35 år 

Pål Bersvendsen hadde 
bursdag den 25. mai 06.  
Har blitt 35 år. 
Gratulerer med overstått. 
Varme klemmer fra Fru 
Evelyn.   

30 år          

Balas Kantor fylte 30 år den 
3.juni. 
Vestfold Døveforening 
gratulerer. 
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Bryllup

Marianne Bjerg og Gorm Nordmann gifter seg         
i Tanum kirke den 9.september kl. 14.15.

Hilsen fra Unni og Jørgen Bjerg

 EN JENTEKVELD PÅ BYEN  

Det ble arrangert kveld på byen i Tønsberg i 
midten av november 2005. 
Kvelden ble vellykket og vi som deltok ønsket 
det arrangeres i Sandefjord 2006, men på ett litt 
tidligere tidspunkt.  
Valget falt på Sandefjordsdamer som deltok 
der, og som nå har ordnet med tid og sted. 

Noter det inn i avtaleboka di og bli med til: 
Kinesisk restaurant i Kongensgate i 
Sandefjord  
Tidspunkt: Torsdag 26.oktober kl.18.00. 

Ha på dere noe rødt!  
F. eks en rød T-skjorte, genser, bluse eller hva 
dere har av den fargen. 
Håper på en fin jentekveld med god mat og 
mye prat :-) 

Påmeldingsfrist: Søndag 22.oktober 06  (på 
grunn av bordbestilling.) 
Send påmelding til Evelyn. P. Bersvendsen e-
post: lynpau@online.no   eller sms 93 69 09 54

       Nina. Wennersteen        e-
post: ni-wenn@online.no eller sms 41 76 52 41

 Hilsen Nina W. og Evelyn P.B. 

3 år 

Ny sykkel av mormor og bestefar 

Anders
Hvitstein  
3 år 23. mai  

To bursdagbarn: 
Bestefar Knut Syvertsen bursdag 
22. mai. De klipper gress.  

Vi ønsker dere 
alle en riktig god 

sommer!
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Intervju med fallskjermhopperen Mads Moriggi 

Når begynte du med fallskjermhopping?  
Begynte med  fallskjermhopping i 1987

Hvorfor begynte du med 
fallskjermhopping?  

Jeg likte fart og spenning og det er noe 
jeg gjør fortsatt. Den gangen var vi 3 døve som 
startet på fallskjermkurs. En av oss 3 trakk seg 
like før det første hoppet fra et fly.  
Vi 2 andre fortsatte. Den 2. personen ga opp 
fallskjermhoppingen etter ca 15 hopp. 
Som du ser så hopper jeg  fortsatt. I ettertid har 
det kommet et par døve til som hopper med 

fallskjerm.
Er det ikke farlig? Hvorfor ikke med frimerkesamling; da det er mye tryggere?

Så lenge man følger sikkerheten som å pakke riggen riktig, så  er det trygt å hoppe 
fallskjerm. Tro det eller ei så er det farligere å kjøre bil enn å hoppe med fallskjerm.

Å samle på frimerker er for kjedelig for meg. Jeg var frimerke - og myntsamler i en 
periode før jeg fant ut at fallskjermhopping var mer spennende.
Hvor mange hopp gjør du pr år?  

I følge fallskjermreglementet skal man ta 20 hopp pr år for å beholde B-sertifikatet. 
Under 20 hopp må man ta ny praktisk hopp som elev sammen med instruktøren. Etter 3 års 
stillhet må man begynne alt helt på nytt igjen - både teoretisk og praktisk. Før kone og barn 
kom inn i mitt liv tok jeg mange hopp i året og kunne variere fra 100 til 200. Dro til USA med 
hoppkolleger og lærte en masse. Etter det har det blitt mindre hopping. Det blir bare mindre 
for hvert år. Nå har jeg  over 1000 hopp.
Har du vært med på konkurranser? For hørende eller døve?  

Ja jeg har vært med på mange ulike typer konkurranser. Var blant annet med på 
Norges rekord på  90 mann høsten 1999 som var vellykket. Det gjelder fortsatt.  
Var også med i Nordisk rekordforsøk i Sverige på 140 mann som ble mislykket, men vi klarte 
på 138 mann. Var også med på landslaget som reserve i fallskjermhopping i 1992. Trening og 
konkurranse var i Frankrike. Ble tilbudt å fortsette på landslaget, men takket nei på grunn av 
halvt års permisjon fra jobben hvor jeg i den perioden var selvstendig næringsdrivende. 
Hørte at du hadde reist til Florida for å delta på en formasjonsrekord der. Hvordan gikk 
det?  

        Ja jeg kom i kontakt med døve fallskjermhoppere fra USA for 4-5 år siden. De stod bak
organiseringen om å få verdens rekord forsøk for døve hoppere, og spurte meg tidligere om å 
delta. Høsten 2005 meldte jeg meg på, og tok med meg familien min dit. Jeg var den eneste 
nordmannen som var med. Målet var å fornye rekorden på 20 mann, men 4 av dem som kom 
var nærmest nybegynnere og skapte litt problemer med å få til formasjon. De måtte gå ut og 
da klarte vi å fornye rekorden på 16 mann. Tidligere verdensrekord var på 15 mann, så 
gleden var ikke så veldig stor som vi hadde håpet. Treningen, utveksle erfaringer, hoppe 
sammen, humoren og kommunisere på tegnspråk fra ulike verdensdel var en meget positiv 
opplevelse for meg. Vi var fra USA, England, Japan, Canada og  Norge. Det finnes flere døve 
hoppere fra andre verdensdel som ikke hadde mulighet til å komme.

Etter gjennomført verdensrekordforsøk i formasjon for døve var vi 10 mann som tok 
natthoppet. Det var en spesiell opplevelse hvor det var nydelig utsikt, men ikke enkelt å lande 
"riktig" så mørkt som det var på bakken. Det endte med at mange av oss blant annet 
meg landet langt unna fallskjermsenteret. Ikke akkurat hyggelig opplevelse pga giftige 
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slanger, samt sumper her og der hvor det lå krokodiller, men det gikk heldigvis bra med alle 
mann.
Vet du om noen døve i Norge som hopper fallskjerm? Verden?

    Ja, jeg vet om 3 døve hoppere hvorav den ene må fornye alt på nytt. Kona mi har 
hørt om en ung mann som gikk på fallskjerm kurs i høst, men det er bare noe jeg har hørt.
Hva er kravet for å få sertifikat?

Man må ha god helse hvor legen godkjenner det ved sjekk. Hvis en er 16 år må 
foreldrene bekrefte det skriftlig da det er 18 års grense.
Din kone har hoppet før men hva med dine døtre? Unner du dem den opplevelsen å 
hoppe? I så fall når? (hehe)

Det stemmer at kona mi hoppet før, men så ble hun gravid med Katie, og siden har 
hun vært pysete til å hoppe igjen. Klart jeg lar jentene mine få oppleve å hoppe fallskjerm 
dersom de selv har lyst. Når de fyller 16 år eller senere hvis de vil. 
Når er neste verdens rekordforsøk?  

Verdens rekordforsøket for døve prøves å gjennomføres hvert 2. eller 3. år. Det er litt 
snakk om å ta opp verdens forsøket i Spania sommeren 2007. Vet ikke om jeg deltar. Ser det 
an.
 Referert v / Bente Andersen

HEI ALLE SAMMEN.     
DET ER GJORT FORANDRINGER PÅ LISTA. SE ETTER NÅR DET ER DIN TUR. 
      
Terminliste/      
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 passer. Ved bytting må 
Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot.  
      

Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem 
September fredag 01 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-   Alfred Stensland 
    dag     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. 
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              Fikk en trivelig jobb i Larvik.
Endelig… Kjell Ivar Mesics har fått jobb, men som nevnt var det litt 
lengre unna enn han hadde regnet med. 
Informerer først om at VN traff hans samboer på 17. mai men da var 
hun var på jobb. Undertegnede 
var på familiebesøk. 
Charlotte Ricci som hun heter virket veldig glad på hans vegne. De 
bor i Porsgrunn og han vi snakker om er 25 år 
og har snekkerfagbrev som sin utdannelse. 
I forrige Vestfoldnytt var både han og samboeren veldig fortvilet. 
Trodde ikke det var så vanskelig å få jobb. 
I dag kan vi skrive i bladet at han forlengst har fått et bra jobbtilbud 
og en jobb han trives med.  

Kjell Ivar må kjøre til nabofylket for å komme seg på jobb. I over to år har han sendt inn 
mange jobbsøknader 
før han endelig fikk svar hos snekkerfirmaet til Steinar Melbye i Stavern,. 
Sjefen Steinar Melby leste via et fagblad om mannen fra Telemark som ikke fikk jobb på 
fordi han var døv. 
Her hos oss er det ingen som hører etter likevel, men de får da gjort jobben sin. Melby 
trodde på Kjell Ivar og at dette ville gå bra, 
så han ble raskt ansatt. Det viser seg at Melby er veldig fornøyd med jobben som den 
nyansatte gjør. Gladest er nok Kjell Ivar selv. 
Fikk vite at han  trives godt, og arbeidskameratene er koselige å snakke med . Får bra med 
informasjon fra arbeidskameratene. 
Det blir mange hus fremover som Kjell Ivar blir med på å bygge. Som døv i arbeidsgjengen 
kommer arbeidskameratene til å 
lære seg mange tegn. Ellers skriver vi beskjeder til hverandre enten det er på planker eller 
lapper.
Han sier at han liker å jobbe med hendene, og så er det fint å ha en jobb å gå til hver morgen. 
Da er det bare for Vestfold Døveforening og gratulere den nyansatte snekkeren med ny jobb. 
( Litt stoff er hentet fra avisen Varden).

 Referert v/ Karin E. 

DETTE MENER LESERNE     (Kjell Ivar fikk jobb i Larvik) 

- Og tenk for et arbeidsjern hvis vedkommende snakker halvparten så mye som 
vanlig 
håndverker er det ingen tvil om hvor jeg skal bestille tjenester neste gang.  
Heia Steinar Melbye!!! 

- Det er positivt at Larvik i det minste hadde en jobb å tilby! Så får heller andre byer 
skamme seg overfor mangelen på behjelpelighet.. Man skal kunne tilby de aller 
fleste en jobb til tross for ett handikap.  (Veronika) 

- Er helt enig med deg. Har selv en fetter som er døv, og jeg vet at folk er skeptiske 
til å ansette folk som er døve. Seriøst så er de mennesker de også. Syntes folk 
seriøst burde få opp øynene. Steinar: Tusen takk, du varmet et hjerte. (Andy) 

- Jeg tar av meg hatten og bukker i støvet! Melbye har nå ansatt en døv medarbeider 
og setter samtidig fokus på at funksjonshemmede kan gjøre en like god jobb som 
”oss andre”. Dette står det respekt av. ( Ola Dunk ) 

 Fra Avisene 
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                             Bilder fra hyggetreffet på Sjøhuset i Sandefjord. 

            

                      

                     

                                        

                     

1: Jarle Lid, leder i pensjonistgruppa fra Oslo takker for invitasjonen 
2: Balas Kantor deklamerer poesi på tegnspråk.  
3: Loddsalg 
4: Besøk fra Oslo, mange kjente for oss fra Vestfold 
5: Gode hjelpere som stilte opp frivillig med å smøre snitter, koke kaffe og steke vafler. 
Fra venstre: Thorbjørn, Mary, Lise og Arne. Ann Kristin fra eldreprosjektet er også med 
og hjelper til.  
6: Kjersti og Gry forteller om "Aktiv hverdag" 
7: Marie Eggen fra rådgivingskontoret i Oslo.  
8: Otto Ottesen, også en av de gode hjelperne våre serverer kaffe 
9: Unni Bjerg, leder i pensjonistgruppa i Vestfold følger med  
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Hei, her prøver vi noe nytt til Barnesiden for å fortelle om hva 
barna har lyst å skrive eller å si noe som får foreldre til å gråte, le 
eller minnes. I tillegg sende noen tegninger som de vil vise frem. 

Her har jeg på vegne av Barnegruppa sendt med to tegninger som 
Remy Michel Mandt 5 ½ år har tegnet. 

Vil også komme noen ord her fra Barnegruppa som har hatt tid og 
stunder med barna ;o) 

Hvis dere barna har lyst å sende tegninger til Vestfold Nytt, så er 
det bare å sende til ; 

Vestfold Nytt v/ Nina Wennersteen,

     Vardenlia 28 a, 3227  Sandefjord. 

ni-wenn@online.no

Drage som blåser ut flammer…. ”M/S Peter Wessel” 
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Fasiten finner du på baksiden 
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B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Frodig familiekrønike
37 år gammel må Torunn for første gang forholde seg til faren og brødrene 
hans. Livet snus på hodet for dem alle når familiens usynlige bånd 
strammes til.  

Da Anna Neshov får hjerneslag og blir liggende 
for døden samles familien for første gang på mange år. Følelser man trodde var begravd og 
borte for lengst                                             blusser opp igjen og nye 
følelser dukker opp når mørke hemmeligheter blir avslørt.  

Enkelte bøker kan en bare ikke legge i fra seg, selv om nattesøvnen går fløyten.

Kilde: www.bokklubbene.no

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER  

ved å sende en epost til 
jimvold@online.no 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 
Det kan være av stoff, skinn og 

lignende
Pris etter avtale 

Kontakt Nina Aarsheim 
SMS 971 82 512 


