
Info
Diverse

Medlemsblad for Vestfold Døveforening 

 Nytt fra
Små nytt fra Styret 
Litt om Skogstua 

Resultater fra DM 
 Personalia 
 Eldreprosjekt 

 Åpent hus på Sjøhuset 
 Juleverksted 
 Julebord 
 Damekveld 
 Servingslister 
 Barneforstilling 

Intervju med: 

Line Thorsen 
Laila Ø. Gjeldsten 
Asbjørn Grødem 

Trives i Sandefjord 

Matoppskrift-stafett 
Hjernetrim

Vestfold Nytt 

Høstnummeret
3. utgave 2006 

Årgang 42. 

Karin(Redaktør), Rolf ”Vaktmester” og 
Nina (Layout) 



2

VESTFOLD 
DØVEFORENING 2006/07:

Døveforeningens styre:
Leder: Jim Vold 
Nestleder: Karin E. Syvertsen 
Sekretær: Turid Trollsås 
Kasserer: Knut Syvertsen 
Styremedlem:  Bente Andersen 
1.vara: Paul Hellan 
2.vara: Monica Edquist 

Kulturkomite:
Leder: Bente Andersen 
Sekretær: 

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund 

Bilagrevisor: Monica Edquist 

Lovkomite:
Medarbeider: Pål Bersvendsen 
 Øyvind Grande 

Skogstuakomite:
Medarbeider: Tom Z Kristiansen 
 Morten Husøy 
 Siw K. Mathisen 
 Rolf Wennersteen 
 Nina Wennersteen 
 Øyvind Grande 
                         Cathrine Stensrud 
                         Mads Moriggi 

Basarkomite:
Medarbeider: Knut Syvertsen 
 Tom Z. Kristiansen 
 Karin Elise Syvertsen 
    
Vestfold Nytt:
Medarbeider: Bente Andersen 

Siw K. Mathisen 
Karin Elise Syvertsen 

 Mette Kristiansen 
 Nina Wennersteen 
                          Evelyn P. Bersvendsen 

Valgkomite:
Medarbeider: Bente Gry Carlsen Thomassen 
 Kjersti Nesse Husøy 
 Balas Kantor 
 Evelyn P. Bersvendsen

Menighetsutvalg:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Randi Rønning 
 Unni Bjerg 
 Lilian Aas 

Historielaug:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Unni Bjerg 
 Tom Z. Kristiansen 
 Mette Kristiansen 
   
Barnegruppa:
Medarbeider: Siw K. Mathisen 
 Else Gro Kristiansen 
 Kjell Helge Hogstad 
 Marianne Hogstad 

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

Holtan Døvesportsklubb:
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 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Innholdsfortegnelse:

s 3     Lederspalten 
s 3     Døveforenings julebord 
s 4     Redaktørspalten 
s 5     Små nytt fra Styret 
s 5         Åpent hus på Sjøhuset 
s 6         Litt om Skogstua 
s 7         Organisasjonskurskveld på Sjøhuset 
s 7         Et brev fra Aslaug Kristiansen 
s 8     Eldreprosjektet 
s 8         Servingslister 
s 9     Eldretreff på Sjøhuset 
s 10       Elev Stian Rusten trives i Sandefjord 
s 10     Matoppskrift 
s 11     Foredragskveld: Syd Georgia v/ Thomas Blix 
s 12     Hyggekveld på Døvesenteret 
s 12       Juleverksted på Døvesenteret lørdag 25.nov.06 
s 13     Intervju med Line Thorsen 
s 13       Ny leder i Norges Historielag 
s 14/15  Rekeaften på Skogstua lørdag 19. august 06 
s 15      Annonser: Til salgs... 
s 16 /17  Personalia
s 18 /19  Intervju med døvetolk Laila Ø.Gjeldsten 
s 19        Informasjon om brannvarsling på SMS 
s 20/21  Intervju med Asbjørn Grødem 
s 21       Annonse: Jentekveld på byen 
s 22       Resultater fra Døvemesterskap i Sandefjord 
s 23       En hilsen fra sekretæren Thorbjørn Thomassen 
s 23       Spørsmål og svar 
s 24       Juleforstilling på Oseberg kulturhus i Tønsberg 

Et fint vers om god kaffe en tidlig morgen : ) 

        Morgenro. 

Gryende dag hvor stillheten rår. 
Våkner vi opp til en kaffetår. 
Så rolig og skjønn en morgenstund. 
Blant trærne og fjellet i dikterlund. 

Klem fra morgenfuglen Randi Rønning  
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LEDERSPALTEN 

Kjære medlemmer! 

Nå er sommertiden forbi og vi har fått med oss mer sol og energi enn det vi pleier. Det bør vi 
sette pris på når vi ellers så ofte savner den. Energi blir brukt til å ta vare på hverandre, VDF, 
Skogstua og ved andre arrangementer som eks DM i fotball som ble gjennomført i 
Sandefjord. Den hadde Holtan Døves Sport Klubb ansvar for. 

De fleste av dere har fått med dere informasjon om brannvarsling pr SMS til 110-sentral i 
Vestfold. Jeg håper fortsatt at flere av dere registrerer dere siden til 110-sentralen. Da 
tilføyes et bestemt nr i mobilen deres. Samtidig bør dere legge inn telefonr  til ”Akutte tolk”. 
Det ble lagt ut på vår hjemmeside i slutten av junimåned, men ingen har brukt ”Akutt tolk” i 
Norge. Dette er alvorlig og ser ikke bra ut når vi virkelig har behov for det. Det kan også 
brukes til akutt innleggelse i sykehus, ved arrest / fengsel, brann eller ved andre akutte 
situasjoner som vi ikke har kontroll over. 

Som foreningsleder hadde jeg en del å gjøre i vår/sommer. Det har vært et veldig 
inspirerende arbeid eks det å styre Vestfold Døveforening, holde kontakten med Norges 
Døveforbund, andre døveforeninger eller politikere / interesserte personer.  
Likevel må jeg si stopp til mange ting i lederjobben da jeg må prioriterere andre ting i livet 
mitt. Jeg har ikke all energi til alt mulig, dessverre.  
Mange er flinke til å gi noe av sine krefter og ellers bidra til beste for oss døve. Det setter vi 
pris på. Det er en del igjen som VDF bør jobbe videre med, slik at det fremover blir lettere 
for styret, eks et ordentlig arkiveringssystem og bedre rutiner for sikkerhetskopiering. I det 
siste har det vært masse energi i været som har tullet med noen datamaskiner for våre 
medlemmer. 

Ellers går det forhåpentligvis mot en roligere periode hvor det ikke skal kreves mye arbeid 
innen VDF, Skogstua og andre grupper/avdelinger. Vi bør bruke tid mot jul med julehandel 
og julebord. Det er viktig at vi mennesker må få tid til hverandre for det vil styrke oss mye 
mer. Vil gjøre oss sterkere når vi har behov for det. 

Jim Vold 
Foreningsleder       

DØVEFORENINGENS JULEBORD
        
      Det arrangeres julebord lørdag 2. desember 06, men stedet er ikke 

helt klart ennå.
      Fint om du holder av den helgen og følg også nøye med på 

VDF’s hjemside, e-post eller jungeltelegrafen. Det settes  
      også på Tekst-tv når det kommer inn mer informasjon. 

       Tilleggsinformasjon fra hyggemøte 22.september 06 
       Kulturleder Bente A. vil at medlemmene kommer med egne forslag til julebordarrangement 

2. desember i år. Det opprettes en julebordkomité som undersøker videre.  
       Forslag fra medlemmene var Color Lines ulike strekningers tilbud av julebordturer,            

overnattingstur til Gomobu fjellstue i Valdres, julebord på Fishland i Horten eller på 
Skogstua i Sandefjord. Gi beskjed til kulturlederen før 15.oktober. 
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Redaktørsiden 

Hei alle sammen! 

Nå er det høst og høstferie. Tiden går og vi høster det vi sår. 
Livet er nå. 
Bruk naturen riktig. Nyt det den gir deg. I dag høstet vi epler. 
Både her på gården og i hagen hos min mor. Mesteparten 
leveres til pressing og ut av dette får vi mye god eplesaft / 
juice, eplegele osv. Ellers kan vinterepler lagres og spises slik 
de er mens andre venter til senere og  lager eplemos eller 
eplekake. Regner med mange av dere gjør det samme.   
Av en venn fikk vi mye tyttebær og det ble lagd deilig 
tyttebærsyltetøy som kan brukes eks til middag. En liten klatt 
på tallerkenen gjør at middagen smaker ekstra godt. 
Det eldste barnebarnet mitt er veldig glad i blåbær. Sist de var 
på hytta de eier oppi Telemark, satt han mesteparten av dagen 
ute i blåbærlyngen og spiste. Bærene han fant var rett utenfor 
stuevinduet deres.     
Naturen har både positive og negative sider. Som nevnt gir den
oss mye god mat fra hage, skog og mark men kan også gjøre 
naturskader både ute og inne. To uvær med regn, torden og lyn 
ødela to data som redaksjonen brukte for å lage Vestfold Nytt. 
Første gangen var redaktøren uheldig med sin private PC og 
andre gangen (i skrivende stund) dvs. sist lørdag var 
redaksjonens Layout uheldig med sin PC. En hel dag ble brukt 
til å overføre stoff fra den ene PC til den andre. Naturkreftene 
kan man ikke rå med men utfordringer er til for å løses. 

Medlemsbladet ble noe forsinket men nå har dere den i hånden 
og håper bladet er til interesse og glede for mange lesere. 

På vegne av Vestfoldnytt ønsker vi alle lesere en god høst. 
Husk mange te - lys på bordet. Det gir lys og varme.  

Høsthilsen Karin E. Syvertsen 
Redaktør for medlemsbladet ”Vestfoldnytt” 
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Smånytt fra styret: 

Tilskudd: 
Fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse: Fått kr. 25.000. 
Skogstuakomitèen og pensjonistgruppa skal bruke disse pengene. De var 
enige om at  kr.12.500 brukes til pensjonistgruppa og kr. 12.500 til utelys 
på Skogstua. 
Fra Norges Døveforbund `s frifond for barn og ungdom: Fått kr. 6 000,- 
som brukes til filmkvelder, LAN-party, sankthansaften, skalldyrsaften og 
julefester. Målgruppe: Barn og ungdom. 

------- 
Brannvarsling til 110-sentral i Vestfold: 
For at det skal kunne varsles om brann, må telefonnummer være registrert på 
brannstasjonen og det sendes SMS med innhold før man ringer på vanlig måte 
på 110. (Se om dette i www.vdf.no eller et annet sted i bladet.)
------- 
Oppdatert lov til VDF er lagt ut på www.vdf.no
------ 
Større utgifter i forhold til budsjett for Skogstua i år: 

I samarbeidsmøte mellom Skogstuakomiteen og VDF ble det orientert 
om at det kan bli større utgifter i forbindelse med oppmåling og 
oppussing av gårdsplassen med blant annet store steiner. 
Antatt overforbruk på kr. 45.000. 

------- 
VDF har støttet Holtan Sportsklubb med utgifter til programblad da det ble 
arrangert DM i fotball i Sandefjord. Det var sist i september i år. 

ÅPENT HUS PÅ SJØHUSET 1. NOVEMBER KL. 19.00 

Vestfold Døveforening blir med på denne kvelden og en av de ansatte Beate 
Syvertsen vil holde foredrag med tema ”Arbeid med Bistand”.  

Da får vi vite mer om hva som skjer på Sjøhuset  bl.a med temaer som 
: ”Arbeid med Bistand” nevnt ovenfor og om ”Varig tilrettelagt arbeid”.  

Det blir bevertning. 

VELKOMMEN TIL EN INTERESSANT KVELD : ) 
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Litt nytt fra Skogstua:

Siden sist har mange hatt glede av de nyanskaffede tingene som gir bedre og mer lys både 
inne og ute på Skogstua. Det er blitt triveligere på terrassen med nytt belegg og tregulv samt 
flere og bedre sittemuligheter.  
De gamle impregnerte materialene ble lagt 
på platået bak huset. Der ble det satt opp 
lys på veggen og bord med stoler til slik at 
vi fikk en koselig krok.  
Nede i peisestua ble det oppdaget vond 
lukt og dette er utbedret til glede for flere. 
Ferist med mulighet til å få vannet bedre 
ut ved nedkjørselen er lagt ned.  
Nye kledningsbord på veggen ute mot syd 
er skiftet ut og malt.  
Kjøkkenet har fått andre farger og ett mer 
oversiktlig system enn tidligere. 
I augustmåned ble viften over komfyrene 
utsatt for vannskade, men ble utbedret uten store kostnader. 
I sommer ble det installert trådløs internettsystem på Skogstua, så nå kan alle som ønsker det 
ta med seg bærbar PC dit. 
Det kunne sikkert nevnes mange andre detaljer og oppgaver som er blitt utført av trofaste, 
snille og flinke frivillige personer. Alle vet med seg selv hvem som har gjort mye eller lite 
både ute og inne på Skogstua, så enhver skal ha en STOR takk for sin innsats.  
Ordtak som sier; Mange bekker små – blir til en stor Å, og tingene kan gjennomføres bedre 
enn få. 
Videre vil det nok skje både små og litt større endringer etter hvert som Skogstuakomiteen 
har og får midler å rutte med. I mens kan alle medlemmer og andre frivillige støtte opp med 
gjøremål som har minimale kostnader.  
Det kan skje ved avtalte eller frivillige dugnader så det er bare å si ifra. 
Sommerferieåpent på Skogstua hadde normal pågang i år som tidligere. 
Av vakter har det også i år vært flere personer. Alle gav godt inntrykk på både 
overnattingsgjester og dags - besøkende gjester. 
Kommentarer var: Alltid rent og ryddig til enhver tid. Alltid blide og hjelpsomme vakter. 
Føler seg velkommen. Skogstua er lys og trivelig. Masse flott vær og mye sosial omgang. 
Kan nevne den nye tradisjonen med å ha en fest som er åpen for alle den siste lørdagen i juli 
og nærmest olsok. Den lokker mange folk til Skogstua.  
Utleiesesongen på Skogstua har gått greit og startet i slutten av mars til den nå begynner å 
avta litt. Ennå er det fullt mulig å bestille. Utleie er nok den beste inntekts- kilden Vestfold 
Døveforening / Skogstua har.   
Alle kan være stolte av at Skogstua ligger så flott til ved Mefjorden og dermed gir flere gode 
tilbud. 
Derfor veldig viktig at alle tar et skippertak så Skogstua fortsetter å bli et trivelig sted og har 
et enda bedre tilbud i fremtiden. 
Høstdugnad er vel gjennomført 30. september når dette bladet leses. 
Etter den tid kan vi også se hva er blitt gjort og hvem som prioriterer sin tid på dugnad når 
sommersesongen er over.  
Samtidig er vi spente på bryggekomiteens virksomhet og samarbeid fremover. 

Referert for Skogstuakomiteen v/ Tom Z. Kristiansen (leder) 

Foto: Nina E.Wennersteen 
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Organisasjonskurskveld på Sjøhuset 18.august
    

 Fredag 18.august hadde VDF`s organisasjonsku
rs nådd sin tredje kveld.  

Sissel Gjøen - interessepolitisk rådgiver i 
NDF var foreleser om hvordan man kan 
skape god lagånd i organisasjonen / 
foreningslivet. For 
at man skal ha et godt samspill må man 
kunne se vidt på det som skjer både internt 
og utad i samfunnet. Her brukte hun eksempler 
fra det å delta i en god håndballklubb til 
samspill med etater i departementet. Det var 
interessant og flere a ha opplevelser for de18 
deltakere som også hadde spørsmål Sissel svarte 
på så godt hun kunne denne kurskvelden.                                                               Foto: Jim Vold

Etter Sissel var ferdig med foredraget fikk flere muligheten til å spørre henne ang. døvesaker 
som for eksempel  NRK og SMS-varsling. 

Neste foredragskveld 29.september vil være Øyvind Madsen med temaet: Døveforeningens 
fremtid med tanke på globalisering og individualisering i filosofiske perspektiver. 
 I oktobermåned vil det være forbundsleder Hanne Kvitvær som foreleser, så følg med på 
VDF sin hjemmeside, jungeltelegrafen samt e-post. 

Referert v / Mette 

    Aslaug Kristiansen flytter nordover
Her har vi mottatt en hilsen fra Aslaug… 

Da det lyste ut noen ledige stillinger i Trondheim grep jeg sjansen og søkte.  
Jeg tenkte på mine foreldre som nå begynner å bli eldre, og som gjør  
at  jeg gjerne vil være i nærheten av dem. 
Den 18. september begynte jeg i ny jobb som miljøarbeider i Trondheim.  
Det er elevhjem hvor det bor unge døve som går på videregående skole. 
Nå har jeg jobbet på AKS i Andebu i mange år og må si det var en flott  
arbeidsplass hvor jeg trivdes godt og også her i Vestfold. 
Nå som jeg fikk meg ny jobb flytter jeg nå tilbake til mitt  
fødested, og vil derfor benytte anledningen til å takke dere alle for den tiden  
jeg bodde her. 

 Aslaug Kristiansen 
 Prestmovegen 19d, 
 7500  Stjørdal 
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Eldreprosjektet - høstens aktiviteter for eldre døve  

Forprosjektet som vi hadde et håp om skulle bli et større prosjekt med støtte fra Helse- og 
sosialdirektoratet har foreløpig ikke blitt noe annet enn ”bare” et forprosjekt.  
Hovedmålet til prosjektet har vært og er: ”Utvikle og etablere tiltak for eldre 
hørselshemmede”.  
Nøkkelbo fikk avslag på søknaden om prosjektmidler, så prosjektgruppa satser foreløpig på å 
holde varme noen av de aktivitetene som så smått startet opp før sommerferien.  

For å finne ut hvilke tiltak eldre døve ønsker har vi samarbeidet med pensjonistgruppa i 
Vestfold døveforening. Medlemmene her sitter med nyttig informasjon om behov og noen vil 
også være med på de aktivitetene som vi skal ha utover høsten. For noen har kanskje møtene i 
pensjonistgruppa vært blant de få treffpunktene den eldre har i et miljø som kommuniserer 
med tegnspråk. Derfor har det vært viktig å ikke konkurrere med disse møtene, så eldretreffet 
er lagt på dager hvor det ikke er aktivitet i pensjonistgruppa.  

Hovedtiltaket som eldreprosjektet har dratt i gang er eldretreff på Sjøhuset i Sandefjord. I 
samarbeid med ”Aktiv hverdag” er det denne høsten satt av 6 ganger (vekselvis tirsdag og 
fredag) 2. hver uke hvor det er mulig for eldre døve å komme. Målet er at dette skal være et 
hyggelig møtepunkt hvor eldre møter noen å snakke med. Noen av de eldre som bruker dette 
tilbudet kjører ikke bil og de bor spredt i Vestfold. For disse har vi også etablert en 
transportordning som henter og bringer mot en liten egenandel. 

En gang før jul håper vi også å reise til Oslo for å besøke St.Hanshaugen eldresenter for døve 
og døvblinde. 

Nøkkelbo har i samarbeid med Norges Døveforbund søkt Helse og Rehab om midler til å 
drive prosjektet videre fra nyttår 2007. Vi venter spent på svar og håper vi kan etablere noe 
mer fast aktivitet i framtiden. 

Anne Grethe Midtbø (prosjektgruppa) 

HEI ALLE SAMMEN.    
DET ER GJORT FORANDRINGER PÅ LISTA. SE ETTER NÅR DET ER DIN TUR. 
      
      
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 
Oktober Torsdag 26 Medlemsmøte / Døvesenteret 18:00 Knut Rune Saltnes 

  tegnspråktreff   Rolf Wennersteen 
  Beate Syvertsen 

November lørdag 25 Juleverksted Døvesenteret 12:00 Ole Petter Kongelf 
 Anne S. Fevang 
  Margareth Hartvedt 
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Kjersti, Gry og Anne Synnøve vil ha eldretreff på Sjøhuset i 
Sandefjord 

Det blir på følgende datoer i tidsrommet 10-14: 
Fredag 15. september 
Tirsdag 26. september 
Fredag 13. oktober 
Fredag 10. november 
Fredag 8. desember 
Tirsdag 19. desember 

Her blir det mulig å strikke/hekle (ta med eget håndarbeid), 
lage kort, silkemaling og selvfølgelig ha en hyggelig stund 
sammen. Du kan kjøpe det du lager og i tillegg blir det mulig 
å kjøpe en enkel lunsj. 

Kjersti, Gry og Anne Synnøve. 
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Elev Stian Rusten trives i Sandefjord.

En tunghørt elev skriver til lokalavisen om hva han synes om byen Sandefjord og om den 
videregående skolen han går på.  

Hvorfor er jeg i Sandefjord?

Jeg er en tunghørt gutt på 17 år og kommer fra Hedmark. Jeg bruker tegnspråk til å 
kommunisere med andre. Jeg flyttet til Sandefjord i 2005, fordi jeg startet på "knutepunkt-
skolen" (Sandefjord videregående skole). Der begynte jeg på allmennlinje og i klassen var det 
29 hørende elever og to døve elever, med tolk til stede. 
På forhånd var jeg spent på hvordan det skulle gå i timene og året på Sandefjord vgs. Før jeg 
begynte her, hørte jeg mye positivt om Sandefjord som et fint sted å besøke. Det er et koselig 
sted å bo og flott å gå til sentrum og shoppe. Det er topp å bo ved sjøen og jeg har flott utsikt.
Når jeg kom hit var det meget annerledes enn jeg trodde. Mye som stemte riktig, men det 
eneste jeg ikke hadde hørt om er at Sandefjord har flott fjellutsikt over mesteparten rundt her. 
Jeg har gått en tur dit og fikk bra opplevelse! Fjellet heter Mokollen. 
Nå har jeg kommet tilbake fra sommerferie og startet på VK1 allmenn. Fikk mange spennende 
lærere og medelever i forskjellige fag! I de fleste fag er mine gamle klassekamerater spredt og 
har valgt forskjellige fag. Ellers syns jeg det er topp å møte nye mennesker på skolen. Mange 
nye døve grunnkurselever er nytt for meg som ikke har møtt dem før. Det er trivelig! 
Jeg skal bli her et år til og håper miljøet i Sandefjord fortsetter med å være bra! Etter 
videregående skole, aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Håper jeg finner en bra utdannelse og får 
meg en god jobb med mange gode kollegaer. Et koselig sted å bo.

Stian Rusten 

Kilde: Sandefjords Blad 

GODE VAFLER  

Godt til innekos nå som høsten har kommet. 

2 egg 
3 ss sukker 
3,5 dl mel 
2 ts toppede bakepulver 
1 ts kardemomme 
5 dl melk 
Så 2 ss smeltet smør oppi 

Så venter vi litt før vi begynner å steke. 

LYKKE TIL! 

Jeg oppfordrer Gry Engrav til å komme med ny oppskrift i neste nr. 

Hilsen Nina Eriksen 
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Spennende foredragskveld på Skogstua fredag 1. sept, kl 18.00

Syd Georgia 

Serveringsgruppa fikk det travelt med å 
få unna køen av sultne tilhørere med 
tilbud på både pølser m/ tilbehør, 
nystekte vafler, sjokoladekake, kaffe og 
te både før kulturleder Bente Andersen 
kunne ønske en fullstappet sal 
velkommen og spesielt kveldens unge og 
en eventyrlysten foredragsholder Thomas 

Blix. Asbjørn Grødem hadde også vært med på oppdraget men var forhindret denne kvelden. 

Thomas viste frem mange flotte lysbilder og fortalte om deres opplevelser på storskjerm fra 
deres fantastiske sommerferiejobb. Han dro til Syd Georgia sammen med Asbjørn Grødem og 
7 andre hørende menn fra fylket. Kan nevnte at en er Thomas sin arbeidssjef innen 
byggebransjen, samt en annen er god kamerat av Bjørn Magnar Trollsås som er gift med 
sekretæren i styret. Prosjektet var et team som tidligere hadde vært der nede og undersøkt 
omfanget av de steder som bare var blitt forlatt, etter at hvalfangernes glanstid var forbi her i 
Vestfold. Ulike daværende tilholdssteder på Syd Georgia er nå er i sterk forfallen tilstand. Det 
ble så bestemt at en gruppe menn med ulik bakgrunn fra Vestfold skulle reise ned for å 
restaurere et mottak/ forskningsstasjon. Før de kom så langt hadde noen beregnet ett vist 
antall materiell for oppgaven de skulle gjøre og det var ikke lite. Tross for de jobbet godt 
sammen og benyttet materiellet så godt det lot seg gjøre, ble det knapt med noe. Men 
fingernemme og smarte som de er ble det gjennomført det som planen. Mange steder på øya 
er oppkalt etter ulike plasser og byer i Vestfold.  

Thomas som er glad i friluftsliv og naturen kunne fortelle om mange spesielle opplevelser om 
dyrene som lever der. Spesielt artig med ulike typer sel, hvalrosser og pingvin som det er 
flokkevis av over hele øya. Vi så på noen bilder at sel og hvalross hadde overtatt stedets 
tidligere fjøs/grisehus til litt beskyttelse. I fjellene var det reinsdyr å se, man antok at det var 
en formering av noe hvalfangerne den gang levende hadde tatt med seg. Noen av denne 
prosjektgruppa satte faktisk selv ned skilt med Tønsberg på.. Thomas sa tiden gikk raskt der 
for de jobbet og opplevde en masse hele tiden. Plutselig en dag var igjen båten som skulle 
hente dem hjem igjen var kommet var alle overrasket - allerede nå! 

Da hadde også Thomas var kommet seg igjennom visningen av den spennende 
bildeopplevelse og jobbtur takket Bente ham for spennende ” tur” han tok oss med på. 

Deretter informerte leder Jim Vold igjen om 110 bruken via mobil og vervet flere nye 
brukere. Sportsgruppa v/ Rolf Hope informerte om forestående DM i Sandefjord. 
Skogstuakomiteen v/ Tom Z. Kristiansen informerte litt om Skogstuas snarlige planer. 
Deretter var det utlodning og sosial hygge utover kvelden før alle dro fornøyde hjem.   

Referert v/ Mette  
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Hyggemøte med tema om Døves dag på Skogstua fredag 22.september.

Det var forbausende få som benyttet denne sjansen til en hyggekveld når det først var 
arrangert på Skogstua. Serveringsgruppa solgte ferske rundstykker med pålegg på samt kaffe 
og te. Det smakte fortreffelig for oss som kom til dette møtet og hadde det riktig hyggelig 
sammen. Da det etter hvert kunne telles 13 personer tok Jim ordet og ønsket velkommen 
Her er noen temaer som ble tatt opp:  

Døves dag treff i Holmestrand med program sammen med Oslo Døveforening. Dette i 
stedet for en demonstrasjon stand i byene 
110 sms varsling - Fremdeles flere som bør melde seg på å være sikret hjelp fra 110. 
Jim kan fortsatt være behjelpelig med å fylle ut søknaden til registreringen. 
Jim og Knut Syvertsen tok opp fristen til Elevtreff på Nedre Gausen, samt flere kan 
melde seg på ved Knuts hjelp på møtet. Det håpes mange fremdeles melder seg på.  
Jim viste fram plakat for Teater Manu – norsk tegnspråkteater arrangerer 
teaterverksted med drama/teaterlek og dans/rytmikk høsten 2006. 
Plakat for Teater Manu - stand-up v/Hanne Enerhaugen og Torunn Bekkestueren  
”Silikon eller fettsuging – Ja takk begge deler. 
Tom la frem del av dugnadsprogram for lørdag 30.september kl 13.00 og håper på 
godt fremmøte. 
Bente A ville at medlemmer kan komme med forslag til julebordsarrangement 
2.desember i år. Resultatet ble at det opprettes en julebordkomité som undersøker 
Color Lines ulike strekningers tilbud til julebord turer, overnattingstur til Gomobu 
fjellstue i Valdres, julebord på Fishland – Horten eller på Skogstua Sandefjord var av 
forslag som kom ivrig fram. Det legges frem for kulturlederen før 15.oktober. 
Mette Kristiansen gjorde lederen oppmerksom på at neste møte på terminlisten fredag 
27. oktober. Medlemsmøte/tegnspråkaften kolliderte med starten på Nedre Gausens 
elevtreff.  Det ble så da vedtatt at det møtet fremskyndes til torsdag 26.oktober. 

Deretter var det utlodning på to fine poser med sunt innhold og fortsatt en stunds hygge 
før alle dro hjem. 

   Referert v/ Mette 

Juleverksted lørdag 25. november 06 kl. 12.00 på Døvesenteret.

Hei alle barn! 

Nu er det snart jul i igjen og vi i Barnegruppa har tenkt å arrangere juleverksted. 
Der kan dere trylle fram alle juletingene og pynte opp jula ekstra koselig for dere selv. 

Så det skal ordnes til juleverksted på Døvesenteret som det har blitt gjort i alle år. Vi får også 
besøk av grøtnissen som tradisjonen er. Godt skal det bli med servering av risengrynsgrøt og 
noget attåt som forresten er hemmelig. Blir spennende : ) 

Er dere i julestemning så bare ta i fatt i deres foreldre og KOM til Døvesenteret og kos dere 
der sammen med oss og de andre. 

Døvepresten kommer i år også og vil sikkert fortelle noe spennende til dere barn som blir 
med. 

Velkommen alle sammen! 

Hjertelig hilsen fra oss i Barnegruppa 
Siw Kristin, Else Gro, Marianne og Kjell Helge 
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INTERVJU MED LINE THORSEN - Vært på kurs for diabetikere. 

Vil her få presentere Line Thorsen. Litt personalia får vi lov å ta 
med, så får vite at hun er 38 år gammel og fra Sandefjord.  

-Samboer  : o) 

-Vet du har vært på kurs i Oslo i uke 35 og hva gjaldt det? 
Lærte om hvordan leve med diabetes (sukkersyken), om 
kosthold, hva  man skal gjøre når diabetikere har lavt blodsukker,
”5 om dagen” og mye annet nyttig informasjon. 

-Hvordan fikk du meldt deg på kurset? 
Ble informert av en person, ikke gjennom Døves Tidsskrift som 
noen lurte på. 

-Hvem fikk du informasjon fra? 
Vidar Sæle som jobber i Oslo Døveforening. 

-Når fikk du diabetes? Er du født med det eller fikk du det senere i livet? 
Fikk det i1999 så det er ikke medfødt. 

-Er det diabetes 1 eller diabetes 2  du har?  Kan du forklare hva som er forskjellen på de to? 
Diabetes type nr 1 må bruke insulin mens type nr 2 bruker tabletter. Det er viktig at de som 
har dette må følge riktig kosthold, ha mosjon og ellers være i aktivitet. 

-Hvordan er det og leve som diabetiker? 
Det går greit, men det varierer. Med meg er det bare og følge opp min hverdag med å ta 
blodsukker - måling og bruke insulin. Det verste er når jeg får for lav blodsukker for da 
begynner jeg å skjelve og får hjertebank. Da er det bare for meg å få tak i et glass med melk 
eller noe flytende med sukker i. Det hjelper. 

Vi takker Line Thorsen for viktig informasjon. 

Referert v/ Siw Kristin  
Ny leder i Norges Døves Historielaug 

Jon Martin Brauti, Ål har tatt over roret etter Thorbjørn Johan Sander, Bergen som hadde 
dette vervet i mange år. Snakket med Jon M. i dag som kunne bekrefte det. En annen 
vestfolding Øyvind Madsen har tatt over som nestleder.  
Jon Martin er født på Hamar men 5 år gammel flyttet de til Tolvsrød utenfor Tønsberg. 
Moren bor fremdeles på samme plassen. Jon Martin har tidligere gått på Holmestrand 
Døveskole, nå Nedre Gausen skole og kompetansesenter. Han har studert både i Oslo og i 
USA. Han er gift med Ulla som er finsk og har to barn.  
Jon Martin har bestandig vært glad i historie og kunne gjerne holde lange ”foredrag” om 
interesser han brant for. På Ål har jobben hans de siste årene vært mye om historie. Det har 
vært flere utenlandsreiser for å finne kilder til nye opplysninger. En tålmodig men spennende 
jobb. Med den brede erfaringen passer det bra at du fikk dette vervet.  

Vi i Vestfold Døveforening Døveforening gratulerer   
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 Rekeaften på Skogstua lørdag 19. august            Foto: Bente Andersen

Den helgen med rekeaften på lørdagen 
startet med åpent hus allerede på fredagen 
for de som hadde bestilt rom for lenge siden. 
Helt fullt belegg på alle rom ble det ikke da 
noen måtte avbestille på grunn av sykdom. 
Men alle som kom hygget seg sammen til 
langt på fredagskvelden.  

Lørdagen opprant med regnvær, noe vi 
hadde håpet skulle holde seg vekk. Været 
kan vi ikke bestemme over, men gav ikke 
noen demper på å dra til byens beste 
fiskebutikk. Der de fleste kjøpte inn reker og 
annen sjømat m/ tilbehør. Klokka nærmet 
seg 17.00 begynte det å strømme på av folk som ville være med på den gode stemningen slik 
rekeaften skal være.  

Dermed kom den populære rekeskrellemesterkonkurransen i gang. 10 frivillige deltakere 
satte seg tett under partyteltet på terrassen siden det regnet fortsatt mye ute. 5 kg s kartong 
med reker ble fordelt på brett langs bordene. Poenget er å kunne skrelle flest rene og hele 
reker og stoppet når alt var renset. Tom Kristiansen var dommer og tok oppgaven med å telle 
frem til vinneren på de respektives tallerkener!  Det er alltid spennende å se om det måtte 
veies i gram, men den gangen behøvde ikke Tom det. Kristiansandgjesten og tidligere 
Holmestrandelev Erik Gundersen bestod seieren med glans - 111 hele reker foran Sten Arne 
Karlsen også Holmestrandelev med 84 hele reker. Erik mottok rekemestermedaljen som Tom 
hadde laget som premie.

  Foto Tom Z. Kristiansen

Resultatliste: Erik Gundersen -111, Sten Arne Karlsen - 84,Thor Lasse Thoresen – 74, Erna 
H. Nilsen – 67, Yngve Germundsen – 58, Viktoria Grande - 53, Øyvind Grande – 52, 
Thorbjørn Thomassen – 50, Jim Vold – 47 og Espen Ruud fra Østfold klarte 44 hele reker.  

Kjempeflott innsats av alle deltakerne som ble heiet i mål av flere tilskuere. 



ANNONSER: 

NYDELIG BRUDEKJOLE TIL SALGS 

Skal du/dere eller deres datter gifte seg? 

   
Informasjon om brudekjolen: 

Brudekjolen har en fin bysteform og har u form på sidene. Både kjolen og sløret er mønstret med
nydelige blomster. Armene har et halvt mønster med blomster. Kjolen er halvlangt bak. 
Stoffet heter Lily og er av slike. Kjolen er i str. 38 – 40. 
Selges for kr. 3500. 

Dere er velkommen til oss for å se min fine brudekjole : ) 

Ta kontakt med Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr. 93 69 09 54 

ER DERE INTERESSERT I EN BRUKT DAMESYKKEL? 

Sykkelens merke er DBS. Det følger med en fast 
flaske, pumpe og lås/ nøkkel som er satt fast under 
setet. 
Ellers har den lys både foran og bak. 
Sykkelsetet er trekt på med et varmt stoff. 
SELGES FOR KR. 900. 

Dere kan gjerne komme og se på sykkelen : ) 

Kontakt med Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr er 93 69 09 54 
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Kjempeflott innsats av alle deltakerne som ble heiet i mål av flere tilskuere. 
Deretter kunne alle fortsette å kose seg med reker m/tilbehør og sosialt hygge og latter inne. 
Senere ble det salg av kaffe, te, mineralvann og nystekte vafler. Med utlodning i tilegg ble 
det også litt klingende mynter i kassa. Trivelig å se på slik både unge og voksne hygget seg 
sammen til langt på natt. Det var mellom 50 – 60 personer på det meste som på tidligere po-
pulære arrangementer. Dermed var det trangt om plassen med biler. De som langveisfra kom 
sa på gjensyn og det vil det nok bli! 

Referert v / Mette
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  P E R S O N A L I A — S I D E N         
Sigrid Elsy Langemyhr 80 år 

Min mor har vært medlem i Vestfold 
Døveforening siden 21. mars 1980 dvs. 26 år.
Bestandig vært interessert i døvesaken. Første 
gang hun fikk kontakt med døveforeningen 
var på begynnelsen av 70 tallet. Da ville hun 
bli med.  
Hun ble også med i syklubben nord som var 
en gang i måneden. Husker hun fortale at det 
var spesielt artig for henne å treffe mødre til 
døve ”barn”. De hadde mye til felles. Etter 
hvert ble det mange ”skravlehøner” og 
klubben var veldig populær i mange år. Flere 
tok med seg selvlagde ting som ble loddet ut 
og jubilanten var glad i å sy og strikke. I 
første omgang skulle det spares til 
oppvaskmaskin på ”Skogstua”. Da det ble 
nok penger kjøpte syklubben en litt brukt 
oppvaskmaskin som ”Skogstua” fikk beholde 
i mange år. Det ble også samlet inn penger til 
mange andre ting som hun støttet opp om. 
Aktiv medhjelper var hun også når 
døveforeningen hadde loppemarked eller når 
det ble solgt lodd foran landslotteribilen. 
Jubilanten får lett kontakt med folk og fikk 
hun solgt mange lodd til inntekt for 
døvesaken. Foreningen var glad for at også 
hørende ville støtte opp. På loppemarkedene 
solgte hun mange ”lopper” enten det var klær, 
kjøkkenutstyr, møbler osv. I kafeen solgte 
hun kaffe, kaker eller vafler. Hun stortrivdes 
med disse oppgavene. 
Sammen med min far meldte de seg inn i 
døveforeningen og i mange år var de med på 
sankthansfester, juletrefester, høstfester, 
døvegudstjenester osv. Hun er også med på 
turene døveforeningen arrangerer. Var også 
en del barnevakt da barnebarna var små slik at
jeg kunne representere for døveforeningen 
eller Knut og jeg kunne dra på kulturdager. 
Senere da barna ble større ble de med men 
hun liker også å være hundevakt. En varm 
takk skal du for god hjelp i alle år. 
Tar med at hun er glad i å synge av og til er 
hun forsanger på forskjellige arrangementer.  
Var yngst av 8 søsken og alle kunne synge. 
De underholdt med sang og musikk ved store 
og små familiesammenkomster. Regner med 
det blir mye sang på hennes 80 årsdag. Hun 

sang ofte for sine tre barnebarn når hun var 
barnevakt. Nylig fikk hun et nytt oldebarn 
til, så nå har hun to som hun kommer til å 
synge mye for i årene fremover. 
Etter hvert begynte hun på tegnspråkkurs på 
den gamle førskolen i Tønsberg og tegn-
språklæreren var hennes egen svigersønn 
Knut. Tross høy alder har hun holdt tegn-
språket ved like og bruker det mye sammen 
med oss. 
Jubilanten feirer dagen i sitt barndomshjem 
”Soli” som de tok over i 1973. 
Ønsker deg mange gode år og at du fortsatt 
må få være frisk, kunne gå turer og være 
med på bilturer sammen med din venninne 
eller oss andre. Du har bestandig likt å 
svømme så en sporty dame er du. I august 
badet du ved hytta til barnebarnet med fami-
lie.
Vi gleder oss til dagen din for da samles vi 
alle sammen hos deg. 
Mange klemmer fra alle dine 

Fødsel 

Ailin og Terje fikk en datter 25. august 06.  
Gojenta vår har fått navnet Ylva Leoni 
Syvertsen og født på sentralsykehuset i 
Vestfold. Døpes 1. juledag og da blir det på 
dagen 30 år siden hennes pappa ble døpt. 
De varmeste gratulasjoner fra bestemor og 
bestefar på gården og ”voven Buster”. 
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     P E R S O N A L I A — S I D E N  
DØDSFALL 

Astrid Nicolaisen er død. Hun vandret fra 
denne verden 5.september 06. 
Den 4. august fylte hun 95 år gammel så hun 
fikk oppleve et langt liv.  
I mange år bodde hun på Nygård sykehjem i 
Sandefjord og hun sa også at hun trivdes. 
Spesielt en fra personalet kunne tegnspråk og 
hadde god kontakt med henne. 
Astrid Nicolaisen var medlem i Vestfold 
Døveforening i nesten 70 år. I 1999 fikk hun 
tildelt diplom for langt og trofast medlemskap. 
Da hadde hun vært medlem i 60 år.  
Karin E. og Knut Syvertsen hadde den ære og 
besøke henne på sykehjemmet den gangen. 
Husker at avdøde Helene Larsen også var med 
da. De hadde kjent hverandre i mange år. 
Før helsa begynte å svikte var hun trofast med 
på foreningens mange arrangementer og 
spesielt likte hun å være med på bussturene 
foreningen hadde mange av før. Da reiste vi 
land og strand rundt både i Norge og noen 
ganger eks til Ålborg og flere andre steder i 
Danmark.  Det var mer på den tiden da Jørgen 
Bjerg som er dansk var foreningsleder.  
Da medlemsmøtene holdt til enten på Sandar 
Herredshus eller på Maskinistenes Hus i 
Sandefjord var hun ofte med Hun var av og til 
på Skogstua også når det var høstfester, 
sankthansfester osv. 
Astrid var positiv, god og snill. Hun var sosial 
og likte og prate med folk. Hun strålte opp når 
hun fikk besøk på sykehjemmet.  
Hennes bror Leif kom på besøk til henne hver 
eneste dag så i alle år var de veldig knyttet til 
hverandre. Var det noe så var det hennes bror 
hun betrodde seg til. Hun snakket ofte om ham. 
Hun spurte også etter kjente venner fra 
døveforeningen. 
Vi lyser fred over hennes gode minne. 
Bisettelsen har funnet sted i stillhet. 
Seremonien foregikk på Nygård Sykehjems 
kapell. 

For Vestfold Døveforening v/ Karin E. 
Syvertsen 

GRATULERER: 
Helene Maria Wennersteen fyller  
17 år den 20 oktober 06. 

Gratulerer, snart myndig:)  
Varme klemmer fra mamma og Leif 
og resten av familien vår. 

30 årsjubileum 

Terje Syvertsen kan feire sin 30 årsdag 20. 
oktober 06. 
Du er en gogutt Terje. Er raus med 
klemmer og god og snill. 
Så koselig at du tar med deg Ylva når du 
trener i uthuset her.  
Da får vi være barnevakt : ). Av og til 
treffes vi i deres nye leilighet  
som var ferdig 15. desember i fjor. 
Som miljøarbeider jobber du i et 
ungdomsmiljø med store utfordringer,  
så ser du er flink med mennesker.  
Mamma og pappa ønsker deg alt godt for 
dagen og fremtiden.  
Pass godt på jentene dine. 

Forlovelse: 
Ailin Ugland og Terje Syertsen 
forlovet seg 1. juli 06. 
Mamma og pappa gratulerer. ( De 
gifter seg 7.07. 07. Blir et lykketall.) 
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Intervju med døvetolk Laila Ø. Gjeldsten – vant en ny 
”Boble”.
Vi presenterer her døvetolk Laila Ø. Gjeldsten, fra Løveåsen i Larvik og snart 32 år gammel. 
Det siste snakker vi ikke om ;-) (hehe)  
- Hvor er du egentlig fra?  
Jeg kommer fra Ødegården ved Seilerhytta i Larvik 
(Tjølling)  
-Sivilstatus: 
Er gift med Joachim og har 2 barn, Cecilie på 4 og 
Hedda på 1 år. 

-Du jobber som døvetolk, men hva var det som gjorde at 
du begynte å utdanne deg som tolk? Kjenner du noen 
døve eller har familie som er døve?                            
Foto: Se og Hør 

Det at jeg ble tolk var egentlig litt tilfeldig. Har interesse for språk. Det var da jeg satt og 
bladde i en informasjonsbrosjyre fra Folkeuniversitetet når jeg gikk på gymnaset. Det gjorde 
meg interessert og begynte sammen med ei venninne på tegnspråkkurs hos Jørgen Bjerg. Han 
fortalte også mye om Ål husker jeg. Syntes det var kjempegøy med tegnspråk (eller ”Tegn og 
Tale” var det vel egentlig). Vi hadde det veldig artig på kurset!!! 
Begynte på norsk grunnfag og hadde tenkt å fortsette på lærerskolen, men så fikk jeg helt 
tilfeldig se programmet ”Tegnsatt” som var om Ål Folkehøyskole. Da sendte jeg inn en 
søknad med en gang. På Ål fikk vi jo en god innsikt i tolkeyrket så ble det tolkelinja i Oslo i to 
år etterpå. 

-Som de fleste vet vant du en ”Boble” fra Se og Hør. Kan du fortelle om hvordan du klarte å 
vinne den? 

I sommer hadde bladet ”Se og Hør” en konkurranse der de la ut 5 bilder hver uke, og så skulle 
man skrive en passende tekst til et av bildene. Jeg valgte et jordbær og skrev en tekst til dette. 
Så ble jeg plukket ut som 1 av de 10 beste i en ukesfinale. Konkurransen foregikk på internett 
og man kunne stemme på det forslaget man syntes var best. Jeg vant 2. ukesfinale og måtte 
vente i hele sommer til det var 9 ukesfinalevinnere. Disse kom tilslutt i bladet og folk kunne 
igjen stemme fram det beste på internett. (Jeg masa på venner og kjente hele sommeren om at 
de måtte stemme på meg…og de gikk sikkert litt lei meg til slutt, men det funka!!!) for jeg 
kom blant de 3 beste og det ble igjen en ny hovedfinale der juryen skulle plukke ut den de 
likte best.  
Så en fredag under et tolkeoppdrag hadde de ringt meg…og jeg kunne jo selvfølgelig ikke 
svare så jeg oppdaga det da jeg var ferdig med oppdraget.  
Jeg ringte dem tilbake rimelig nervøs og da lurte de på om jeg kunne komme inn sammen med 
de to andre finalistene til Oslo og at de der skulle annonsere vinneren. 
(Det ble ei laaaaaang helg med venting).  
Da jeg endelig kom til Oslo var jeg den første som møtte opp. Der venta jeg lenge på de andre 
finalistene, men de dukka ikke opp.  
Plutselig dro de fram Champagneflaska og sa at jeg hadde vunnet...jeg trodde ikke på dem. 
Ble jo veldig overrasket. 
De syntes det var ekstra gøy at det var en tegnspråktolk som vant, 
for det syntes de var et veldig spennende yrke ( og det har de jo rett i :o) ) 
I tillegg trengte jeg bilen sårt for den andre stoppa på veien hjem fra Oslo og ”Viking” måtte 
kjøre den til nærmeste verksted. 
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Informasjon om brannvarsling pr SMS
Registrering og utfylling av skjema via data: 

Vedr brannvarsling har foreningslederen Jim Vold vært 
meget hjelpsom med å informere døve medlemmer om 
utfylling av skjema og registrering . Når det haster er 
det veldig betryggende at en kan sende SMS 110 til 
brannvesenet. I tillegg vil brannvesenet at vi ringer på 
vanlig telefon slik at de er sikker på at det riktig 
informasjon. Ikke så viktig om man ikke blir forstått. 
Nok med at vi ringer vanlig telefon etter å ha sendt 
tekstmelding. Da kommer de med en gang. Interessen 
er stor og mange har registrert seg.  

Er det flere som ønsker å være på den trygge siden så besøk vår hjemmeside www.vdf.no for
mer informasjon og registrering. 

Ref: Karin E Syvertsen 

- Den er sikkert god/morsom å kjøre og har plass til alle, mann og to barn i? :o) 
Det er utrolig stas å kjøre en sånn bil (har aldri hatt en helt ny bil før) og det er første gang 
jeg har kjørt en Cabriolet. Litt kaldt nå, men prøver til våren igjen. 
Det er ikke akkurat noe familiebil, så det blir ”tolkebil” for det meste. 

Jeg kjører ikke med ”Se og Hør” reklame over hele bilen altså, og ikke et lite klistremerke en 
gang he he. Mange som tror jeg må gjøre det nemlig. 

Vestfold Døveforening gratulerer. 

Referert v/ Siw Kristin 

STØTT DØVESAKEN. Gi pengestøtte og du får 
skattefradrag  

Norges Døveforbund har nå en gaveaksjon på gang, og du kan få skattefradrag 
for gaver du gir.  

Bruk bankgiroblanketten som fulgte med siste Døves Tidsskrift. 

Bank giro nr: 8200 06 08072 

Støtt NDFs kamp for tegnspråk!  

    Kilde: Døves Tidsskrift 
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Intervju med en døv seiler - Asbjørn Grødem 

Når begynte du med seiling? 
Jeg er vokst opp med båt og 
familien har hatt seilbåt i mange år 
helt fra  
jeg var liten. 
Begynte først å seile for fullt i 2001 
da broren min spurte meg om jeg 
ville  
stille opp som mannskap i båten 
hans. Broren min Jostein har seilt i 
mange  
år og har mye erfaring. Han har seilt

både Optimist jolle, Laser og Snipe.  
Snipe er den båttypen vi seiler nå. Jeg som mannskap og Jostein som  
skipper. Snipe er en tomannsbåt og har to seil. 
Jeg hadde nesten ingen erfaring når jeg begynte med snipe, men har etter  
hvert fått en god opplæring av broren min. Gjennom årene har vi lært å bli  
veldig sammenkjørte, som det å samarbeide i stressende situasjoner hvor vi trenger litt  
ekstra tid enn andre hørende for vi må også ha øyekontakt. Hørende kan jo  
bare prate uten å se på hverandre og konsentrere seg om ting  
samtidig som de hører mens jeg må snu meg bak for å se hva  Jostein ønsker  
å gjøre i enkelte situasjoner. Så det er moro å tenke på hva vi har fått til  
ved å oppnå gode resultater. 

Hva og hvordan ble du inspirert? 
Fra første dagen da vi tok oss en prøvetur med båten Snipe så bestemte jeg meg for å  
satse på seiling. Det var farten og mye vind og samarbeidet om manøvering  av  
båten som interesserte meg. 

Hvilken type seilbåt har du brukt eller bruker nå?   
Som jeg har nevnt er det  Snipe vi bruker. På Snipe kan vi ha på  
henger bare når vi reiser rundt for å seile på regattaer. Den er på ca 16 fot og  
veier 173 kg  (det minst tillatte vekt) 

Har du deltatt på turneringer? (Kom gjerne med din merittliste!!) 
Vi har deltatt i mange regattaer men kan nevne noen her fra årene 2005 og  
2006.

2005: Bronse i Norgesmesterskap 
Gull i Nordisk Mesterskap 

2006: 4.plass i Norgesmesterskap 
Gull i Nordisk Mesterskap 

Så har vi nå hatt to VM kvalifiseringer hvor vi vant det første og nummer 2 i  
det andre. 
Vi har en VM kvalifisering til denne sesongen, og så er det tre eller fire  
neste år. Så satser vi på å komme med i VM som blir i Portugal i 2007. 
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Hørte du deltok i Finland i sommer på  Nordisk Mesterskap  i seiling (?) for høren-
de. Stemmer det? Hvordan gikk det forresten? 
Nordisk Mesterskap i Finland gikk veldig bra. Der tok vi gull. 
Det var for det meste fine vindforhold. Noen ganger fikk vi skiftende vind og da var det 
vanskelig. Likevel klarte vi å forsvare topp plasseringen til seilasen var over. 
Moro at vi tok gull i Nordisk for 2.gang på rad. 

Deltatt på noen av turneringer for døve? 
Jeg kjenner ingen andre døve som seiler siden det ikke har vært
aktuelt med turnering for døve. Hadde vært moro om det var noen døve  
som også hadde samme interessen. 

Noen tips til oss som gjerne vil prøve??! 
Vet ikke om jeg har noen gode tips her til de som ønsker å prøve Snipe.
Snipe er en artig båt å seile og moro når man er to i båten slik at vi kan samarbeide  
om å manøvere båten i all slags vær og vind. De som ønsker å prøve Snipe kan  
kontakte nærmeste seilforening.

Referert v / Bente 
Foto: Asbjørn privat

Damekveld på byen i Sandefjord kl. 18.00 fredag den 24. november 06  

I fjor ble det arrangert en fin jentekveld på byen i Tønsberg og vi som deltok ønsket
et slikt arrangement om igjen i år.  
Sandefjordsdamene Nina E. Wennersteen og Evelyn P. Bersvendsen har ordnet ny
 tid og sted..  

Ta med rød skjerf og godt humør så blir det en flott julestemning. 

Sted: Kinarestaurant i Kongensgate i Sandefjord. De som ikke vet veien kan spørre 
Nina eller Evelyn. Påmelding til Nina E. Wennersteen på e-mail 
ni-wenn@online.no eller sms 41765241 

Evelyn P. Bersvendsen på e-mail: lynpau@online.no eller  
sms 93 69 09 54. 

Påmeldingsfrist: fredag 17.nov. 2006 - Pga bordbestilling 
Velkommen til damekveld med god mat og hygge prating  : - ) 

           Hilsen Nina E. W. og Evelyn P. B   : ) 
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HER  ER RESULTATER FRA 18.september: Døvemesterskap i Sandefjord

Oslo A vant Døvemesterskapet i fotball for herrer og Trondheim for damer i 
Sandefjord 16.-17.september, hvor Holtan Døves Sportsklubb var vertskap. Kampene 
ble spilt på Bugården Bane, som lå i nærheten av Jotunhallen og storstadion 
(Sandefjord FK sin bane). 

Resultater fra kampene
Gruppe A - Stavanger (SDIF), Bergen, Oslo B 
Gruppe B - Oslo A, Trondheim (TDIK), Holtan 
Dame-gruppe - Trondheim (TDIK), 
Holtan, Oslo, Bergen 

Lørdag 16.september
Herrer
SDIF - Oslo B: 1-0  
Oslo A – Holtan: 5-1 
Holtan – TDIK: 1-3 
Oslo B – Bergen: 1-4 
Bergen – SDIF: 1-0 
TDIK – Oslo A: 0-3 

Damer
TDIK – Bergen: 3-1 
Holtan – Oslo: 8-1 
Holtan – TDIK: 0-4 
Oslo-Bergen: 3-4 
Bergen – Holtan: 1-2 
Oslo – TDIK: 0-9       Sølvmedalje til Holtanjentene – hurra : ) 

Søndag 17.september Herrer
Semifinale: Bergen - Trondheim: 2-0 
Semifinale: Oslo A - Stavanger: 2-1 
Kamp om 5. - 6. plass: Holtan – Oslo B: 1-4 
Bronsefinale: Trondheim – Stavanger: 0-4 
Finale: Oslo A – Bergen: 2-2 (etter ordinær tid og ekstraomganger, så straffespark 5-4) 

Damer
Bronsefinale: Bergen – Oslo: 2-1 
Finale: Holtan – Trondheim: 1-5 

Toppscorer for herrer: Hassan Yussuf, Oslo og Shazhad Ahmed, Oslo – begge med 4 
mål hver. 
Toppscorer for kvinner: Unni Helland, Trondheim, 9 mål 

Beste DM spiller for herrer: Robert Macha, Bergen 
Beste DM spiller for kvinner: Unni Helland, Trondheim 
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En hilsen fra sekretæren for DM-mesteskap 15. -17. september 06 

DM-komiteen vil her takke de mange foreningsmedlemmer som frivillig stilte opp med mye 
hjelp til Døvemesteskapet i Sandefjord. Det var fantastisk.
Vi var veldig imponert over dem som hadde med hjemmebakte kaker som smakte nydelig, og 
andre som hjalp til med servering av mat eller solgte inngangsbilletter. 
Vi hadde også et trivelig publikum. En stor takk til medlemmer i Vestfold Døveforening. 

Med vennlig hilsen 

DM komiteen for Holtan Døves Sportsklubb 
ved sekretær Thorbjørn Thomassen  
Bilde fra hjemmesiden 

Hjernetrim.

Spørsmål og svar!

Vet du det? 

1. Hva heter sjefen til de to piratene Pelle og Pysa? 
2. Hva heter den supersterke vennen til Tommy og Annika? 
3. Hvor bor Donald Duck&Co? 
4. Hva er resultatet i en målløs fotballkamp? 
5. Hva heter nordmannen som ble rallyverdensmester i 2003? 
6. Hva heter musikalen og senere filmen som bygger på en tegneserie om 

en foreldreløs, rødhåret
       jente?  
7. Hvilket bilmerke har en modell som heter Polo? 
8. Hvilket dyr er vår største gnager? 
9. Hvilket land ble Adolf Hilter født? 
10. Hva heter apen til Pippi Langstrømpe? 
11. Hvor mange kort er det i en vanlig kortstokk? 
12. Hvilken ballsport forbinder du med Diego Maradona? 
13. Hvilke farger har flagget til Finland? 
14. Hva heter fylket som ligger lengst nord i Nore? 
15. Hvor ligger Røyken og Drammen? 

Svar i neste nr. 

(Barnesiden kommer i julenummeret, da det ikke er  kommet stoff fra barnesi-
den i dette nummeret.) 



“Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg” er skrevet som en 
familiemusikal for og med barn i alle aldre. Det lekende menneske har 

vi alle noe å lære av, eller som Rolv Wesenlund skrev: 

«Livet er ikke bare en lek,  
det er også en dans på roser!» 

Juleforestilling “Putti Plutti Pott” vil bli spilt på Oseberg kulturhus 
den 8. desember kl 19.00. Du kan lese mer om forestillingen og 

bestille billetter gjennom denne siden: http://www.putti.no.

Det er ordnet med tegnspråktolk i forestillingen. (som skal også tolke i 
Oslo Spektrum noen dager etter Tønsberg. VDF samarbeider med 

NDF om tolkingen). Det er reservert 20 plasser for tegnspråkbrukere. 

Når du bestiller, gi beskjed at du er tegnspråkbruker og trenger tolk.

24

B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER på vår hjemmeside: 

www.vdf.no 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 

Det kan være av stoff, skinn og lig-
nende

Pris etter avtale 
Kontakt Nina Aarsheim 

SMS 971 82 512 

TILBUD


