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Vestfold Døveforening har juletrefest på Sem. 

Juletrefesten blir som vanlig den 28. desember kl. 16.00 i 
Sem Samfunnshus. 
Døveprest Roar Bredvei har ansvaret for juleprogrammet sammen 
med menighetsutvalget. 
Det blir servering av kaffe/ te og kaker. Ta gjerne med kaker hvis de 
smaker bedre : ) 

Kanskje vi får besøk av julenissen hvis vi er snille. 
Entre pr person til juletrefest: 25 kr både voksne og barn. 

HJERTELIG VELKOMMEN 

Karin E. Syvertsen
leder i menighetsutvalget 



Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Kjære medlemmer 

Nå er det ikke lenge til jul hvor vi bruker tid til å gi og dele gleder og varme med 
familie og venner. Vi må ikke glemme dem som ikke har det like godt som oss. Mange døve og 
tunghørte i Vestfold har det ikke så godt, f.eks. har ingen jobb eller venner som de savner i 
julen.

Jeg som leder synes det er bra at vi har noen stillinger som eks ”Arbeid med bistand” for 
døve. Det er også bra at Signo jobber med å få til et tilbud for eldre døve i Vestfold.  
 I år 2006 har vi i Vestfold vært heldige med å få noen av sakene gjennomført eller under 
arbeid. Det er fortsatt mange ting VDF ønsker å få gjort, f.eks ansatte noen ledere eller sekretær i 
organisasjonen. VDF har samarbeidet bra om politiske saker med noen døveforeninger i Norge. Det 
er viktig at vi også får en del tips og støtte fra andre når vi gjør det samme for dem. 
 I Bergen planlegger en døveforening å drive en barnehage i deres hus Døvesenteret. Kanskje 
VDF kan gjøre noe med dette i fremtiden? Det vil være mulig for døve å få arbeid som vaktmester, 
assistenter, førskolelærere eller leder for en barnehage på Døvesenteret. 

 Mange av medlemmene har sikkert fått et brev om gaveaksjon til Norges Døveforbund 
(NDF). NDF vil gå med underskudd i år 2006. Det er svært mange av oss døve som har god 
økonomi og kan gi noe av sin overflod av penger til NDF. Hva gir NDF tilbake til oss døve i Norge 
lurer kanskje noen av oss på? NDF har gitt masse til oss som Døves kulturdager, kulturfestival og 
jobber for våre rettigheter (tegnspråklov, diskrimineringslov, skoletilbud for døve og mange andre 
saker).

Tenk på hvor heldige vi er med å få mange ting fra andre mennesker som vi kanskje ikke 
møter ( f.eks NDF, kommuner, staten eller fra andre mennesker). Tenk også på dem som ikke får 
noen ting. 

Som en leser av disse ord her, kan gjøre noe med dette ved å hjelpe eller støtte de 
andre som trenger det. Det er bare DU som bestemmer om du vil være åpen mot kjente eller 
fremmede personer eller ikke. Et forslag fra meg: DU støtter et barn via fadderordning ved å gi en 
liten støtte til NDF. 

På vegne av VDF ønsker jeg alle medlemmer og ikke medlemmer en riktig god jul og 
et godt nyttår! Jeg skal bruke noe av vår tid i jula til tanker om hvor godt vi har det og på 
folk som ikke har det så godt. 

                                             Jim Vold 
                                        Foreningsleder 
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REDAKTØRSPALTEN 

Hei alle sammen! 

Nå er vi inne i en adventstid. Hva betyr det? Jo vi venter 
på noe hyggelig som skal skje. 
I skrivende stund er det to og en halv uke til julehøytiden 
ringes inn. 
Så her kommer et fyldig julenummer. Tom Z. 
Kristiansen har laget en flott forside mens Nina E. 
Wennersteen har laget de fine julemotivene i bladet. Det 
har blitt mange kvelder foran dataen. Mest moro er det 
når Nina Layout kommer og vi skal sette sammen bladet.
Heldigvis har dataen vært snill denne gangen. 
Ute er det mørkt ved tre – firetiden. Samtidig er det 
uvant uten snø når man sammenligner med all den snøen 
vi hadde i fjor. Snøen lyser opp og det blir mer 
julestemning både ute og inne. Spesielt barna er veldig 
glad i snø og sikkert mange voksne også. 
Husker for mange år siden da mine foreldre bygde hus 
og vi bodde i gamlehuset hvor mine besteforeldre hadde 
bodd. Da var det ikke snø på julaften. Heldigvis hadde vi 
rullgardiner i stua og  da passet det bra og ha dem nede. 
Da kunne vi tro at det var snø ute : ). 
Hva venter vi av året som kommer og hva kan gjøres 
bedre? Vekst og utvikling for vår døveforening og for 
alle andre døveforeninger i Norge. Håper vi står samlet. 
Kjempe for saker vi brenner for. At alle aldersgrupper 
kan få være sammen. At ”klikkene” her i Vestfold 
oppløses. I de siste årene er det blitt flere av dem. I en 
døveforening skal vi være på lag og ikke dele oss opp i 
grupper. Vi er alle like verdifulle. 
Like viktig er at vi får være friske, kunne gå på jobb, at 
vi er snille mot hverandre og  
AT VESTFOLDNYTT FÅR FLERE JOURNALISTER 
: ) 

Husk å kos dere i adventstiden. 

Vestfoldnytt – redaksjonen ønsker alle medlemmene en 
fin jul og et aktivt og godt nytt år. 

 En god klem fra Nina, Mette, Siw, Bente, Evelyn og 
Karin : ) 
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Høstdugnaden på Skogstua 30.september

HØSTDUGNADEN lørdag 30. september på Skogstua hadde 
et labert frammøte. Det var synd da mange gjøremål trengs å 
få unna før høsten går over til vinter. Det var 7 personer som 
møtte frem og jobbet veldig bra. Det var Olaf Letterrud, 
Kjersti N. og Morten Husøy, Rolf E. Wennersteen, Cathrine 
Stensrud, Tom Z. og Mette Kristiansen. 

SÅ EN STOR ROS TIL DEM! 

Flott var det at noen hadde tatt med seg ulike verktøy, som 
gjør at noen av arbeidsoppgavene går fortere unna. 
Arbeidsoppgaver som ble gjort: 

Ryddet den del på uteområdet rundt Skogstua, men med få dugnadsfolk rekker man ikke alt. 
Derfor er det mer arbeid igjen så får fortsettes en annen gang. 
Det ble fjernet noen trær på området. Det trengs å rydde vekk kvister og andre grener som ble 
skjært opp og da har vi fått låne en kvistkuttemaskin. 
Det ble rengjort gulv og rekkverk på sydterrassen pluss utemøblene som står der.        Ps: 
Møblene tas inn for vinteren en dag det ikke regner. 
Taklampene på kjøkkenet ble rengjort samt filter til kjøkkenviften (over komfyrene). 

”Uten mat og drikke duger dugnadsgjengen ikke” så det ble kjøpt inn middag fra en kinamat 
restaurant i Sandefjord og som smakte godt etter flere timers arbeid. Kaffe og noe å bite i ble også 
servert

Av arbeidsoppgaver som måtte utsettes på dugnadsprogrammet: 
Spa vekk grus ved nedkjørselen til Skogstua, fordi det er asfalt under 
Rydde i garasjen slik at det blir plass til andre ting 
Brenne bråte som kan brennes. 
Sjekke over alle stoler og bord inne og se om de er brukbare. 
Male tak i underetasjen, gangen, dame og herretoalett 
Ordne til en ekstra dusj 
Eventuelle andre forberedende gjøremål. 

Skogstuakomiteen var representert med 5 av 7 på denne høstdugnaden. Så savnet mer innsats både 
fra bryggekomiteen og fra andre medlemmer. 
Dermed er det et håp om mer frivillig innsats. Når noen har tid og lyst til overs og kan prioritere en 
håndstekning til Skogstua er dette kjærkomment! Vel møtt til neste innsats. 

Tekst: Mette 

Vestfold Døveforening har 
fått 2 nye medlemmer: 
Julianna Macha fra Larvik 
Kjell Skagen fra Andebu 

BESTILLING AV VARER FRA SJØHUSET:

      Vi mottar oppdrag / bestilling av varer etter ønske. 
      Vi lager alt som står skrevet under her: 
Eks: Kort 
        Sengeteppe 
        Broderi                 Kontakt:   AKTIV HVERDAG 
        Vev o.l                                   V/ Gry 97151113
                                                                   eller 

Kjersti 95411442
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Historisk journaliststudent fra Vestfold
Den første tegnspråklige studenten som noen gang har tatt 
journalistutdanning i Norge heter Anja Hofsøy Tolsrød (22) og fra 
Andebu. At det er en døv Vestfolding kan vi være stolte av. 

Foto: Eirik Borud
På bildet har vi Norges første døve journaliststudent: Anja 
Holfsøy Tolsrød fra Andebu 
Den hørselshemmede jenta skrev historie da hun i høst begynte på journaliststudiet ved Høgskolen i 
Oslo. Blant de mellom fem og seks tusen tegnspråklige i landet har ingen tidligere valgt det samme 
yrkesvei som Tolsrød. 
Veldig artig å få vite at hun er den første døve som velger denne utdanningen. Andre døve har 
studert ved andre ulike typer medielinjer, sier general-sekretær Paal Richard Peterson i Norges 
Døveforbund.

Har TV-erfaring
Anja sier: Det føltes ganske bra å være litt historisk. Jeg håper mange følger i mine fotspor, for det 
trengs flere tegnspråklige journalister mener Anja Tolsrød som man på talemåten nesten ikke 
merker hører dårlig. Hun var selv aldri i tvil om hvilken høyere utdanning hun skulle ta. Det er dette

Skogstuanytt:
Høsten er forbi og vintermåneden desember med juleforbredelser er i full gang rundt omkring. 
Litt har også skjedd på Skogstua siden sist. 
Leie fra utenforstående har det ikke vært siden slutten av oktober, men derimot har VDF og 
underavdelingene benyttet Skogstua til sine aktiviteter. Både Skogstuakomiteen og andre ildsjeler 
fikk gjøre nødvendige arbeidsoppgaver i ro inne. 
Dugnad ble gjennomført med iver av de få ildsjeler som møtte opp lørdag 30.september. De fikk 
utrettet noen arbeidsoppgaver som måtte gjøres på en dugnad tross vått vær den dagen. 
Frivillig innsats av ildsjeler som ønsker å ha Skogstua i trivelig stand har det vært og er en god del 
av hele tiden, og de er uunnværlig både for Skogstua og VDF. 
Det siste som skjer er at etter mye bruk av Skogstua blir gulvene både i 1. og 2. etasje bonet. 
Søknad for ny tinglysning av Skogstuas tomt er nå hos kommunen, forberedelser om søknad til 
rehabilitering  av et nytt brukshus.(Lille huset ved siden av Skogstua.). Skogstuakomiteen får i disse 
dager en med arkitektutdannelse bak seg tegnet en grunntegning på godkjente papirer. Da kan det 
jobbes videre med å sende inn søknad til godkjenning, for målet er få begynt med dette prosjektet en 
gang på vårparten.. 
I mellomtiden håpes det å kunne gjøre en del andre praktiske saker før en ny sesong begynner og når 
vintermånedene er vel overstått. 
Økonomisk så kan det sies det er et bra år for Skogstua tross for faste utgifter og store oppgaver som 
er utført ikke gir budsjettet noe stor fortjeneste. 
Må her nevne at uten en dugnadsgjeng, Skogstuakomiteens medlemmer og andre hjelpere for god 
frivillig innsats holdes utgiftene nede så godt det lar seg gjøre og det er en kjempeinnsats. 
Året 2007 står foran oss med blanke ark og kan fylles med de delmål som VDF/Skogstua har, og 
troen på å få utført ett eller flere MÅL i løpet av året som kommer. 
Skogstuakomiteen vil med dette takke alle som har bidratt til både stor og liten hjelp og har troen på 
at det alltid vil være ildsjeler som fortsetter å hjelpe til og med dette ønsker Skogstuakomiteen alle: 

EN RIKTIG GOD JUL OG ETT GODT NYTTÅR!           Tekst: Tom Z.Kristiansen 
Leder i Skogstuaskomtieen                
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jeg alltid har hatt lyst til lenge. Jeg er nysgjerrig av natur og er interessert i hva som rører seg. Er glad 
i å skrive. Derfor tror jeg journalistutdanningen er perfekt for meg, sier 22-åringen som ikke er helt 
uten erfaring fra media. 
Hun begynte i redaksjonen som lager NRK- programmer «Tid for tegn» og det er om  barn, ungdom  
og aktualitetsprogrammer på tegnspråk. Tolsrød vil et steg videre. 

Få hindringer
– Drømmen er å kombinere jobben som journalist med tegnspråk. Uansett hva slags jobb det blir vil 
bare det å få jobbe som journalist være spennende, sier hun. Både Norges Døveforbund og Norsk 
Journalistlag (NJ) hyller Tolsrøds studievalg. 
Mangel på hørsel er ingen hindring for å velge dette yrket. Om man er hørselshemmet eller døv er det 
mulig å finne løsninger slik at man kan fungere i journalistyrket, sier Peterson i Norges Døveforbund. 
Min erfaring er ikke at det er den direkte kontakten med mennesker som er utfordringen, snarere tvert 
om. Jeg ønsker å jobbe nettopp med å møte mennesker og formidle deres historie avslutter Tolsrød. 
Kilde: Nettavisen, Norsk Journalistlag v/ ref. Eirik Borud, forkortet v/ red. Karin i VN 

Organisasjonskursets siste foreleser på Skogstua 
24.november

Det var med stor spenning hvor mange tilhørere vår siste foreleser Øyvind 
Madsen som er lærer ved Ål folkehøyskole og filosofistudent ved 
Universitetet i Bergen ville få. Det var mange ulike aktiviteter som julebord, 
seminar og andre foredrag rundt omkring som også fristet. Selv om 
kurskvelden startet med kaffe og litt å bite kl 18.30 var klokka godt over 
19.00 før Mette Kristiansen ønsket Øyvind Madsen hjertelig velkommen, og 
som kom den lange veien fra Ål til Sandefjord/Skogstua. Tross for bare 5 
tilhørere gjennomførte Øyvind sin meget interessante forelesning om 
døveforeningens fremtid med tanke på globalisering og individualisering i 
filosofiske perspektiver. Siden det var en liten gruppe ble det også en veldig 
interessant diskusjon om forskjellen på globalisering og individualisering. 
Få av salens tilhørere påpekte klart at dette var ett flott og lærerikt foredragstema i samspill med å 
kunne lage visjon/handlingsplan på en demokratisk plan i organisasjonsform. Om man ikke er 
organisasjonsmenneske er det likevel nyttig å kunne litt om slike perspektiver, selv om man bare 
prioriterer på sine egne interesser. Av tilhørere kunne det møtt frem flere aldersgrupper spesielt av 
den yngre generasjon. Øyvinds foredragstema om globalisering og individualisering i filosofiske 
perspektiver og demokratisk kommunikasjon er virkelig viktige og nåtidens foredragstemaer for 
fremtiden i både storsamfunnet og i vårt eget døvemiljø. Så vil sterkt anbefale at VDF igjen inviterer 
Øyvind Madsen med sine temaer til en ny dag eller kveld på et godt tidspunkt og med flere 
aldersgrupper tilstede. 

Tekst: Mette 



Foredrag om Mobil PersonAlarm på Skogstua torsdag 16. november

Pensjonist/uføregruppa hadde møte m/ 
middag og foredrag på Skogstua torsdag 
16. november.  
Det var veldig trivelig å ankomme 
Skogstua kl. 13.00 for ”vaktmester” Rolf E. 
Wennersteen hadde gjort det lunt med 
masse lys på salongbordene, og det var 
varmt og godt inne siden det var trist og 
vått vær ute. Etter hvert som middagstiden 
nærmet seg dukket det noen til opp. Elsa 
Lysnes og Gunn Kari Vassbotn var 
behjelpelig med å dekke til et fint 
middagsbord like før middagen (Gryterett 
m/ tilbehør) som var bestilt fra Fønix kom. 
Maten smakte godt og hyggen rundt bordet gjør at tiden flyr fort. Foredragsholder Per Hauge 
som jobber som operativ leder ved firmaet Mobil Personal Alarm i Larvik kom kl 16.00. Da 
var alle interesserte på plass. Per Hauge fortalte om tryggheten med å ha Mobil 
PersonalAlarm. Først viste han en kort film om hva som skjer når man bruker en slik alarm og 
deretter litt om selve firmaet og så mer detaljert bruk av Mobil Personal. En bruker av 

alarmtypen fortalte om hvordan ha slik trygghet: Takket være 
en alarm tilknyttet 110-sentralen, og dyktige mennesker i 
ambulanse og på sykehuset, kom hun hjem allerede neste dag 
ved bruk av Mobil Personalarm. Et eksempel på rask 
redning: Dette er kanskje trygghet for deg også.? Det ble stil 
mange spørsmål fra salen som foreleseren svarte på beste 
måte. Han ble så takket for sitt foredrag og overrakt en 
blomst. Deretter var det kaffe, te m/eplekaker (bakt av Karin 
E. S og Mette K) og  rullade m/syltetøy (bakt av Jørgen B.). 
Mens praten gikk videre var det salg av lodder til utlodning 
av fine gevinster. Det ble likevel langt på kveld før alle dro 
hjem etter en trivelig dag på Skogstua. 

                                                                                                          Tekst: Mette 
                                                                                                           Foto: Nina E.Wennersteen
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BASAR 2006 

Det har igjen vært julebasar på Meny på Teie, Nøtterøy mandag 22. november.  
Sigrid Langemyhr og jeg solgte mange lodd. Vi fikk et bra resultat. 
Dagene 30. november, 1. og 2 . desember hadde vi også julebasar på Eurospar Mat på 
Skoppum. Tom Z. Kristiansen, Karin E. Syvertsen, Morten Husøy, Rolf Wennersteen og jeg 
fikk solgt mange lodd. Det er moro når mange gir 50 kr. Loddprisen hadde gått opp til kr 5,00 
men det var visst ikke noe problem. (Lettere med 5 kr enn 2 kr. Bruker så mye papir : )  
Folk var flinke til å kjøpe lodd og vi var alle fornøyde med det gode resultatet. 
Vi hadde fått flotte gevinster fra Grantoppen, Vevkroken, Color Line og fra flere medlemmer.
Så vi takker for den gode støtten fra givere. 
En stor takk skal dere selgere ha for at utbyttet ble så bra. Trivelig var det også at i år var det 
flere frivillige selgere. 

På vegne av basarkomiteen 
Knut Syvertsen 
   leder 
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Organisasjonskursets forelesning lørdag 21.oktober på Skogstua 

Denne lørdagen kunne Cathrine Stensrud 
ønske Norges Døveforbunds leder 
Hanne Kvitvær velkommen til Skogstua. 
Cathrine spurte om Hanne kunne 
presentere seg litt og om når hun ble 
interessert i organisasjonslivet. Hanne 
visste ikke helt når organisajonslivet ble 
hennes bane, men det kom frem at 
hennes foreldre var døve og 
Døveforeningen i Stavanger har og er ett 
naturlig sted for henne. Lang fartstid i 
organisasjonsarbeid med blant annet forskjellige verv (sekretær, kasserer, styremedlem og 
leder) i Stavanger, både i ungdomsklubb og døveforening siden 1973. Forbundslederen 
gikk over i Norges døveforbund 1996, og har vært styremedlem og nestleder før hun 
ble valgt som leder i Norges døveforbund år 2003. En gjeng fra både Telemark pluss en 
representant helt fra Kristiansand møtte opp for å kunne ta med seg alle de spennende 
temaene Hanne la frem før det ble gruppearbeid. 

Døveforening, hva nå? Hvor står vi om 10 år?  
Visjon? Hva er det?  
Hvordan å nå vår visjon om 10 år?  
Hvilke endringsprosesser ønskes i egen organisasjon?  
Planlegging, organisering og styring av endringsprosesser  
Involvering og eierforhold til endringsprosessene - hvordan få medlemmene til å 
jobbe for visjon?  

Pizza kom senere på dagen for som et ordtak sier: Uten mat og drikke duger helten ikke. 
Deretter var det gruppearbeid med temaet: Visjon på hva Døveforeningen gjør for å overleve i 
fremtiden. Det var 3 grupper og alle med ulike visjonstemaer. På slutten av dagens 
forelesning la hver gruppe frem hvilken type visjon de hadde laget og artig var det. Da 
gruppearbeidene var lagt frem ble det sagt fra spøk til alvor. Tenk om slike forslag til Visjon 
en vakker dag blir realisert? Hanne ble så takket for at hun kom og at dagen ble så 
innholdsrik. Tilslutt måtte hun selvsagt fortelle litt fra hva NDF sentralt gjør for tiden. Det 
som opptok situasjonen der var menneskerettigheter, godkjenning av tegnspråk som eget 
språk og om tolkesituasjonen. Tiden gikk raskt selv om dagen var blitt til kveld, så var det 
ikke alle som skyndte seg hjem.   

Tekst: Mette 
Kilde: VDF’ s hjemmeside 
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VDF’s medlemsmøte, 26. oktober 2006 kl 18.00 på Skogstua. 
Høstens medlemsmøte tiltrakk bare 13 medlemmer tross god informasjon på forhånd om at 
det var mange viktige saker. Det var salg av kaffe, te, brus og gode hamburgere. Etter at alle 
var forsynt ønsket lederen Jim alle velkommen. Bente Andersen og Kjersti N. Husøy fikk 
oppgaven å notere ned de sakene som ble tatt opp og kommentert. Disse var….    

Julebord 2. desember 2006, kl 19.00. 
• Det ble informert at julebordet blir på restaurant Fishland i Horten med to middags-
alternativer:  
 Ribbe m/tilbehør og Pinnekjøtt m/ tilbehør. Hvert A-medlem får 100 kr i rabatt.  
Riskrem kr 69,- for de som ønsker dessert. 

Informasjon om trivselstiltak og frifond (primært for barn og ungdom) fra NDF. 
• Trivselstiltak brukes til julebord, pengestøtte for dem som var med på Døves Kulturdager i 
Ålesund. De som deltok på kulturdagene vil få opptil kr. 500,-. Må sende søknad med 
kvitteringer til lederen i VDF.  
• Overnevnte støtte kan bli brukt til andre arrangementer som ble gjennomført tidligere i år. 
*Frifond brukes til filmkvelder, dataparty, juleverksted og lign.  
• Mottatt støtte på kr 25.000.- fra Anders Jahres fond. Beløpet er øremerket Pensjonistgruppa 
og Skogstuakomiteen  så derfor deler de beløpet. Pengene blir brukt til utelys og 
foredrag/julebord for pensjonister/uføre.  

Akutt tolkehjelp 
• Ingen har brukt ”Akutt tolkehjelp” i Norge siden det begynte i Juni-måned. Det viser at en 
god del er usikker på bruken av det. Viktig at nr lagres på deres mobil. Medlemmene har 
behov for mer informasjon om Akutt tolkehjelp.  
• De kan brukes i akutte situasjoner som f. eks brann, politi, sykehus, legevakt og 
trafikkulykke.  
Det må være ”alvorlige” tilfeller før vi kan bestille tolk.  
• Telemark døveforening inviterer medlemmer fra Vestfold til deres foredrag om Akutt 
tolkehjelp (17. november).  

Tolkesituasjonen i Vestfold 
• Flere protesterte på forslaget fra Rikstrygdeverket om å overføre tolken på sin arbeidsplass 
til arbeidsplass hos NAV / hjelpemiddelsentral. Noen medlemmer mener lederen må skrive 
brev til Stortinget og Rikstrygdeverket.  
• Lederen i VDF  Jim ville først vite hva andre døveforeninger og forbundet mente om denne 
saken før han evt. skal skrive et brev. Det var mye uklart rundt ordningen av tolk på 
arbeidsplassen og hva som vil skje fra 1. januar 2007.  
• VDF`s leder Jim og medlem Cathrine Stensrud vil samarbeide med å formulere et brev som 
lederen sender på vegne av VDF. Medlemmene har et sterkt ønske om at det skal være turnus
på  tolkesentralen slik at tolkene er tilgjengelig døgnet rundt. 

VDF’s lov 
• Loven er lagt ut på hjemmesiden www.vdf.no.

10
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VDF må ha visjon

• Det ble informert om at VDF må ha visjon om foreningens fremtid. 
• Må lage en handlingsplan med hovedmål og delmål. 
(i følge Hanne Kvitvær som nylig hadde forelesning om visjon). 

Store utgifter på Skogstua
• Cathrine fra Skogstuakomiteen tok dette opp med medlemmene. 
• Det er for 2006 foreløpig beregnet utgifter på ca 160.000 hvorav ca 60.000 til faste utgifter. 
• Pr i dag har vi inntekter på ca 110.000 kr men venter å få ca 40-60 tusen på slutten av året. 
Balansen vil forhåpentligvis bli utjevnet. 
• Det er ikke nok penger på Skogstuakomitebudsjettet til å renovere rødbygget , så VDF må 
ha det på sitt budsjett 
• Av hensyn til oppmåling må det betales ca kr. 15.000 for å tinglyse tomten. Det vil bli gjort 
så fort som mulig. 
• Det skal settes store og fine larvik-kitt-stein på tomten, hver på ca 1 tonn, men vet ikke når 
.
Andre ting som ble tatt opp angående Skogstua. 
• Når det gjelder brygge så er det vanskelig å få godkjenning fra kommunen. Tipset fra 
kommunen for å utvide/endre bryggen må den være tilpasset naturen rundt for at 
utbygningen skal bli godkjent fra kommunen. 
• Det ble diskutert om lys rundt tomten. Cathrine noterte alle forslagene fra medlemmer om 
lysforslag.
• Cathrine lyttet til mange ulike forslag fra medlemmene om hvordan vi skal bruke 
kjelleretasjen (kjellerstua og garasje). Foreningslederen nevnte at en kommune hadde spurt 
om Skogstua var handikapvennlig. Kanskje bør en fokusere på å lette muligheten av 
framkomst for rullestolbrukere, eldre og andre som trenger det. 
Det bør være noen nye soverom og også endre kjellerstua til mer ungdomsvennlig rom, 
datarom og mindre tv-stue. 
Cathrine nevnte noe om å dele kjellerstua i to, slik at det kan bli et familierom som kan 
brukes til funksjonshemmede eller eldre. 

Saker ang foreningsarbeid / styrearbeid.
• Styremøtereferater kan alle nå få lest på hjemmesiden www.vdf.no
• Foreningslederen informerte litt om at noen fra myndighetene jobber med å få til dette med  
befolkningsvarsling pr SMS hvis det skulle skje store ulykker osv. 
• Pr i dag er VDF’s økonomi bra. Det var interesse for å legge frem noen merkbare utgifter 
som 
f. eks 
o VDF har 3 bærbare datamaskiner (leder har egen, kasserer har egen og en fra Vestfold Nytt 
låner for tiden til blad-arbeid). 
o Medlemsbladet ”Vestfold Nytt” er VDF`s dyreste utgiftspost. 
 I fremtiden mulig at medlemmene kan hente ut bladet fra internett / e- post. Noen som ikke 
har internett-tilgang vil få bladet pr post. Det må senere undersøkes om å redusere 
postsendingen av bladet. 
Med all den informasjon/diskusjon var det noe å tenke på videre for de som deltok i 
debatten. Avbrekk på kvelden var utlodning før alle dro hjem. 
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   P E R S O N A L I A — S I D E N     
                TAKKEHILSEN 

Hjertelig takk for gaven jeg fikk fra Vestfold 
Døveforening til min 80 årsdag 4. november 
06.
Takker også for gaver jeg fikk fra venner i 
døveforeningen. Veldig hyggelig. 
Tilslutt en varm takk til min datter for de gode 
ord som ble skrevet i Vestfoldnytt.  
Med vennlig hilsen Sigrid Elsy Langemyhr 

TAKKEHILSEN 

På vegne av Frelsesarmeens arbeid blant døve i 
Østre distrikt vil jeg takke  
for blomsterbuketten til 70 årsmarkeringen 
29/9-06. 

Wenche W. Stensland 
divisjonsfeltsersjant 

Per Martin Thorsen 50 år 

Foreningens eldste medlem.

Martin Udland som ung.    På 94 årsdagen. 
Gratulerer med overstått bursdag 1.desember 
Foto:Alfred Stensland 

Endelig et fint bilde av Per Martin tatt på 
foreningens julebord på Fishland i Horten. 
Igjen gratulerer med overstått jubileum. 
Foto: Nina E. Wennersteen 

To medlemmer fyller 50 år.

Per Leif Pedersen blir 50 år 7. februar 07. 

Bjørn Magnar Trollsås blir 50 år
23. februar 07. 

Vestfold Døveforening gratulerer. 

Her har vi et nydelig brudebilde av 
Marianne Bjerg Nordman og Gorm 
Nordman som giftet seg i Tanum 
kirke 9 september 2006. 
Vestfold Døveforening gratulerer.

NYGIFTE
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Elevtreff fest på Nedre Gausens 125 års jubileum

Nedre Gausen skole feiret 125 årsjubileum med 
elevtreff helgen 27.-28. oktober 06. Vi ser mange 
vestfoldinger som er med på bildet. 
Det hele startet med samling fredag ettermiddag 
og  programmet fortsatte allerede kl 10.00 på 
lørdag . Da var det samling til en oppstilling ved 
skolen på formiddagen og alle ble delt opp i 
grupper etter hvilket år vi sluttet på døveskolen. 
Deretter ville vi vandre fra det som tidligere var 
marsjruten dvs. fra internatet til skolebygningen. 
Videre var det fint program med omvisning, utstilling, sosialt samvær, lek og underholdning, 
servering og en tur på byen. Om kvelden var mange samlet til en stor 125 årsfest i skolens 
gymnastikksal, hvor det var middag, taler, historiefortellinger og praten rundt bordet gikk på det vi 
kaller: Husker du? Alle som deltok håpet det igjen ville bli en slik fest, så takk til en flott 
arrangementkomite for to spennende dager. 

Tekst: Mette, foto: Rektor Birger Sæverud 

Vestfold Døveforening  
innkaller til årsmøte 

fredag 2.mars 2007 presis kl 18.00  
på Døvesenteret. 

Dagsorden for årsmøtet: 
1.   Åpning ved foreningens leder 
2.   Valg av møteleder 
3.   Valg på 2 referenter 
4.   Valg på 2 desisorer 
5.   Valg på tellekorps på 3 medlemmer. 
6.   Godkjenning av dagsorden 
7.   Årsberetning for foreningen 
8.   Regnskap for foreningen 
9.   Innkomne saker 
10.  Lovendringer 
11.  Vedta medlemskontingenten for neste år 
12.  Budsjettsforslag for foreningen 
13.  Valg som ledes av valgkomiteen

Ps: Innkomne saker og lovforslag må være styret i 
hende før 1. februar 2007

Årsberetningen vil bli sendt ut minst 2 uker før 
årsmøtedagen 

Vestfold Døveforening v/ Styret 

ÅRSMØTE 
ONSDAG 24. JANUAR 2007 

KL.18.00
Idrettens Hus i SANDEFJORD 

Husk!!! Lokalet er åpent fra 
kl.17.00

Dagsorden:
 1.  godkjenne sakslisten 
       velge: 1 møteleder  

            2 referenter,
            2 tellekorps og
            2 repr. Til å undertegne protokollen 

2. Årsberetningen   (fra 1.jan. Til 31.des. 2006) 
3. Lagets regnskap (fra 1.jan. Til 31.des. 2006) 
4. Medlemskontingenten 
5. Innkomne forslag ( innen 23.des.) 
6. Behandle lagets budsjettforslag 2007 
7 Valg 

Alle medlemmer i holtan døves sportsklubb, og 
også medlemmer i  vestfold døveforening er 
hjertelig velkommen til årsmøtet. 

Det blir servert gratis kaffe og kaker. Brus kan 
kjøpes.

Arr. Styret i Holtan Døves Idrettsklubb 
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DØV BOLEDER PÅ HESTEHAGEN

Personalia:
Navn: Bente Andersen 
Alder: 38 år 
Sivilstatus: Samboer med Rolf Hope 
Barn: 2 jenter (fra tidligere samboerskap) 
Utdannelse: Grafisk linje (typograf + 
repromontør), 
barnevernspedagog tatt videre utdanning i 
10 vekttall ”Arbeidet med 
funksjonshemmede døve” 
Tidligere arbeidsplass: Skådalen 
kompetansesenter 
(3 ulike arbeidsplasser: Barnehage, internat 
og SFO ). 
Hobby og interesser: Æh…det kan være 
variert på årstidene. 
Akkurat nå er det boklesing. 
Sport: Tidligere skiløper, turner, høydehopper 
og badmintonspiller 

Som nevnt da jeg skrev om Cathrine som er blitt ny boleder på Flåtten, må det være historisk at de to 
døve damene Bente Andersen (fra 26. juni) og Cathrine Stensrud (fra 2. august) i år ble ansatt som 
boledere på Nøkkelbo, Signo. Bente på Hestehagen og Cathrine på Flåtten. 

Det var midt i et overlappingsmøte jeg stakk innom Bente på Hestehagen for å ta bilder, og måtte 
vente i fellesstuen hvor to av brukerne satt (tilknytning til Hestehagen) og så på TV. 
I mens jeg ventet fikk jeg en liten prat med dem. De fortalte stolt at de hadde egne leiligheter, en i 
Andebu og en i Sandefjord. Hestehagen er pr i dag kun et tilholdssted hvor de bare kan komme hvis 
de ønsker det. Like viktig som den sosiale biten var at de når som helst kunne spørre om forskjellige 
ting de lurte på og hvor personalet var tilgjengelig med støtte og veiledning. De virket fornøyd med 
denne ordningen. 

Hestehagen har tidligere vært en bolig inntil for ca 1,5 år siden. Den ligger overfor Monte Verde 
barnehage og nedenfor ”Gården” hvor noen av brukere har sin faste arbeidsplass. 

I dag består Hestehagen bare av to kontorer; en for personalet og en for bolederen + base for brukere 
som bor i egne leiligheter rundt omkring, men som fortsatt har tilknytning til Nøkkelbo. 
Bente har nesten hele tiden (6 av 7 år) som miljøterapeut jobbet sammen med personale og brukere 
(tidligere Solstua; byttet hus februar 2005), men kun fått ny tittel. 

Jeg ville vente til hun ble litt varm i trøya som det heter før jeg spurte om intervju.. Bilder er tatt i god 
tid før da jeg regnet med at hun ikke hadde så mye tid til begge deler samtidig. 

Hun har mange jern i ilden og har blant annet i flere år vært aktiv i Vestfold døveforening. Hun har
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vervet som kulturleder og sitter ellers i foreningsstyret. Tidligere har hun vært redaktør i Vestfold 
Nytt. Da hun fikk stillingen som boleder ønsket hun å trappe litt ned på ansvaret, så hun fortsatte i 
stedet som journalist i bladet. 

Bente har ulike verv på sin arbeidsplass: Hun var tidligere tillitsvalgt (for FO medlemmer på 
Nøkkelbo). Der satt hun i ca 5 år. Da hun fikk stillingen som boleder ønsket hun ikke å fortsette som 
tillitsvalgt. Et annet FO-medlem har tatt over oppgaven. 
(FO – Felles Organisasjon for vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger). Hun sitter fortsatt i 
ansettelsesutvalget (ser gjennom søknader + CV, innkaller til intervju samt er med på selve 
intervjuene) og i arbeidsgruppen ( 3 hørende og 3 døve; hvor de sammen diskuterer hvordan skape et 
bedre tegnspråkmiljø-arbeidsplass på Nøkkelbo). 

Hva var det som gjorde at du søkte på den ledige bolederstillingen?
Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bli boleder da det er for stort ansvar. Jobben  var kun på dagtid dvs
ingen kveldsvakt. I  utgangspunktet ”mister” jeg den  daglige kontakten  med brukere som jeg trives 
veldig godt sammen med. Så  tenkte jeg: ”Hvorfor ikke” og  bare for ett år se hvordan det går. Jeg 
trengte kanskje litt forandring mht daglige arbeidsoppgaver og få litt større utfordringer, som det  å 
gjøre noe annet enn det jeg var vant med. 
Pga sykdommen i sommer passet det veldig bra for meg å jobbe nesten bare på kontoret. 

Hvilke utfordringer er det mest spennende i den nye jobben?
Hvilke målsetninger har du for fremtiden? 
Tja, det kan være mange. Kanskje først og fremst skape et ordentlig ”lilla kultur”..(hvorav hørende 
er røde og døve blå. Om man blander disse to fargene sammen blir det lilla-farge, skjønner du ) ? 
Ikke minst skape et arbeidsmiljø der alle trives godt. !!! 

Hvor mange ansatte og brukere har du ansvaret for på Hestehagen? 
Det er 9 fra  personalet - fordelt på ca 6,8 årsverk og det bor 8 brukere 

Var det mye som måtte innlæres den første tiden? 
Tja, ikke akkurat så mye. Jeg var som sagt tillitsvalgt før og visste en del om systemet.  
Hestehagen’s forrige boleder ga meg litt opplæring i løpet av våren før jeg overtok hennes stilling. Vi 
skulle ha et boleder-overlapping en uke før sommerferien, men så ble jeg syk og det ble dessverre 
ikke noe av. Heldigvis fikk jeg papirene/mappene hvor hun hadde gjort noe av grovarbeidet på 
forhånd og samtidig skrevet noe  viktig informasjon før jeg begynte. Det er jeg glad for,  slik at jeg 
kunne begynne rolig.
Jeg har nå en ”fadder” (en boleder fra et annet hus med lang erfaring) som jeg bare kan spørre hvis 
det er noe jeg lurer på.

På  eksterne møter og lign. Får du dekket tolkebehovet? 
Ja, som oftest får jeg det. 

Har du ellers behov for tolk når du er sammen med dine arbeidskolleger eks på 
overlappingsmøter på Hestehagen? 
Jeg har aldri brukt tolk på overlappingsmøtene. Hvorfor skal jeg ha det når hele personalet kan 
tegnspråk. Vi bruker heller ikke tolk på personalmøter (som varer i 2 timer). På en avdelingsdag 
(som tar hele dagen) er vi nesten nødt å ha tolk av hensyn til referenten og vernepleierstudenten som 
nå er hos oss. Noen er fornøyd med det, mens andre mente det var best uten tolk for da lærer man 
mer avlesning. Vi får se det an
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Er det flere døve ansatte på Hestehagen? 
Vi er som sagt 9 fra  personalet dvs. to døve og syv hørende. 

Bente er en hjelpsom og god dame, men samtidig kan hun være veldig bestemt og kan sette 
klare grenser. Er både rettferdig og målbevisst. 

På vegne av foreningens medlemsblad Vestfold Nytt ønsker vi også Bente lykke til i den 
nye stillingen. 
Takk skal du ha
Jeg vil gjerne tilføye at Bente tidligere var badmintonspiller og har deltatt på begge 
landslagene, en for døve og en for hørende. Dette er en annen historie, så kanskje vi tar et 
nytt intervju igjen senere om dette. 

Tekst: Karin E Syvertsen 
Foto: Karin E Syvertsen 
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DØV BOLEDER PÅ FLÅTTEN

Som nevnt i det andre intervjuet så er det 
historisk at det i det nye skoleåret er ansatt to 
døve boledere på Nøkkelbo, Signo. Den ene på 
Hestehagen og den andre på Flåtten. 
Begynner med den ene som i dag har ansvar 
for Flåtten og er den nest største boligen av de 
fem første som ble bygd. Den ligger nydelig til 
oppi ved Håskenveien med nærmeste nabo til 
Snekkerverkstedet og hvor mange av beboerne 
har sin arbeidsplass. Til orientering er Nybo 
den største boligen og hører til nede i sentrum. 

Den døve bolederen vi her skriver om er 
Cathrine Stensrud fra Melsomvik som har byttet både arbeidsplass og yrke. Hun har mange jern i 
ilden og har i flere år vært aktivt med her i Vestfold døveforening og i Norges Døveforbund 
sentralt. 

Ville vente til hun ble litt varm i trøya som det heter før jeg spurte om et intervju. Bilder ble tatt i 
god tid før da jeg regnet med at hun ikke hadde så mye tid til begge samtidig. 

Cathrine er en veldig aktiv og kreativ dame og kan samtidig være en stor skøyer. Hun yter maks når 
det er oppgaver hun prioriterer. En kan se at hun liker utfordringer. 

Fortell litt om utdannelse / tittel, hvor du jobbet før? 
I yrkeslivet har jeg i 8 år jobbet som tegnspråkkonsulent på Nedre Gausen Kompetansesenter. 

Hvilke interesser har du i dag?  
Jeg har mange interesser, men dessverre bruker jeg liten tid på dem. I fritiden bruker  jeg mye tid 
på organisasjonsarbeid. 
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Hvilke oppgaver har du i døveorganisasjonen? 
Jeg er med i Skogstuakomiteen, og det er å ta vare på døvesenteret. Vår viktigste oppgave er 
vedlikehold. Dessuten er jeg styremedlem i Norges døveforbund hvor vi verner om døves rettigheter 
eller kjemper for vår rett på alle områder i samfunnet. Jeg sitter også i stiftelsesstyret. Norges 
døveforbund er oppført som eier av lokalene på Ål. Jeg er nestleder i skolens styre for Ål 
folkehøyskole. Skolens styre har ansvar for avgjørelser overfor skolens eier og departementet. 

Hva var det som gjorde at du ville skifte både arbeidsplass og yrke? 
Personlig utvikling! Jeg hadde behov for å få nye arbeidsoppgaver nettopp for å utfordre meg selv 
som menneske og som yrkesutøver. Underveis liker jeg å prøve meg på nye ting. Det er spennende. 

Hvilke utfordringer syntes du er størst på din nye arbeidsplass? 
Hmmmm... Jeg har mange utfordringer, men den største utfordringen er nok personalforvaltning. 
Mine medarbeidere går i turnus. Det tar tid å få informert alle medarbeiderne, og det å få tid til å 
diskutere med alle eller en og en. Noen av dem jobber kun på kveldstid og jeg om dagen. Vi 
kommuniserer ofte via lapper. 

Hvor mange ansatte og beboere har du ansvar for? 
På Flåtten er vi 22 ansatte og 7 beboerne.

Var det mye som måtte læres i den nye jobben på Flåtten? 
Både ja og nei.

Vet du har mange interesser pluss noen verv i døveforeningen og i døveforbundet. 
Hva er det som gjør at du klarer å jobbe med så mange krevende oppgaver? 

Min største drivkraft er å glede våre døve medlemmer både i døveforeningen og i Norges 
døveforbund. Jeg ønsker å gi mitt bidrag til døveforeningen slik at døve i alle aldre kan ha et sted å 
gå til. Når det gjelder Norges døveforbund vil jeg som representant på vegne av landets døve 
medlemmer gjennom Norges døveforbund bidra til å bedre døves livskvalitet samt sikre døves 
rettigheter i samfunnet.

Når det er store møter og lign. Får du dekket behovet for tolk?
Jo, jeg får dekket tolk hvis jeg har bruk for det. Jeg bestiller nesten aldri tolk til møter innenfor 
Nøkkelbo, men når jeg har møter med representanter fra kommuner, pårørende, kurs og lignende må 
jeg ha tolk. 

Har du ellers behov for tolk når du er sammen med arbeidskolleger eks på overlappingsmøter 
på Flåtten?
Vi bestiller tolk til stormøte en gang i måneden. Ellers kommuniserer vi både på norsk tegnspråk og 
tegn og tale. 

Er det flere døve ansatte på Flåtten? 
Jepp, vi er fire døve ansatte. 

Har du noen egne tanker om hvordan arbeidsoppgavene bør utvikles videre?
Min jobb er å sørge for at beboerne og medarbeiderne har det bra. 

Som døv boleder… hvilke målsetninger har du for fremtiden?                (fort neste side)
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Hmmm, som døv boleder… Hva betyr det egentlig? Jeg tenker her og nå, at jeg gjør min jobb og 
at det fortsatt er en trivelig arbeidsplass på Flåtten også om noen år. 

Det er en engasjert og målbevisst dame vi har med å gjøre. 
På vegne av foreningens medlemsblad Vestfoldnytt ønsker vi Cathrine lykke til i den nye jobben. 

Referert v/ Karin E. Syvertsen 
Foto: Karin E. Syvertsen 

Hei her kommer en kjempe god dessert/kake som jeg anbefaler godt.  

EPLEKNEKK:

6 epler 
100 g sukker 
75g hvetemel 
50g smør 
--------

Skrell epler og skjær i skiver, og legg i smurt ildfastform. 
Bland mel og sukker sammen og dryss det over eplene.  
Legg tilslutt over smør i tynne skiver ca 50g. 
Stekes til sammen i ovnen på 225 gr. til de blir gylne og overflaten blir litt sprø - ca 30 min.  
------- 
Den passer godt ved siden av vaniljesaus eller med vaniljeis ved siden av.  
Serveres varmt. 

LYKKE TIL OG KOS DERE SKIKKELIG!! 

Jeg oppfordrer Merete Karlsen til å komme med ny oppskrift i neste nr. 

Varme hilsener fra Gry Enggrav.  

Matoppskriftstafett 

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 
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Hva skjer når du melder brann på SMS til Vestfold 110-sentral.
(gjelder ikke i Lardal, Hvittingsfoss, Hof og Svelvik kommuner da disse varsles fra 110-sentralen i Drammen). 

For de som er registrert: (for registrering kan du gå til: 
http://www.vestfold110sentral.no/registrering.htm)

Hjemme:

Send en kort beskjed på sms til 97967872 (ta med at du er hjemme, hva slags brann/ulykke og 
evt. antall personer i huset/bygningen.

Når du har sendt SMS, tar det ca 10-25 sekunder før du får bekreftet melding fra Vestfold 110-sentral.

Vestfold 110-sentral varsler lokal brannstasjon. Dette skjer automatisk og de rykker ut i løpet av ca. 2 minutter.

På et annet sted enn hjemme (f.eks bilbrann, båtbrann, skogsbrann og lignende):

Send en kort beskjed på sms til 97967872 (skriv hvor du er, hva slags brann/hendelse og evt. 
antall personer som ikke har kommet ut av huset.

Når du har sendt SMS, tar det ca 10-25 sekunder før du får bekreftet melding fra Vestfold 110-sentral.

Ring 110 vent på svar, lag gjerne noen lyder slik at operatøren skjønner at denne 
telefonsamtalen ”hører sammen” med tekstmeldingen. (gjelder kun i Vestfold fylke)   *1)

Vestfold 110-sentral får på digitalt kart omtrent hvor du er. (derfor må du gi adresse/veibeskrivelse i tillegg) Hvis du 
ringer fra fasttelefon får sentralen nøyaktig adresse.

Vestfold 110-sentral varsler lokal brannstasjon. Dette skjer automatisk og de rykker ut i løpet av ca. 2 minutter.

For de som ikke er registrert: 
Enten du er hjemme eller er på et annet sted:

Send en kort beskjed på sms til 97967872 (skriv hvem du er, hvor du er, hva slags brann/
ulykke og evt. antall personer som ikke har kommet ut av huset.

I dette tilfellet får du ikke noen tilbakemelding automatisk, det er også veldig tilfeldig om tekstmeldingen blir lest da 
den kommer inn på sentralen uten lyd

Ring 110 vent på svar, lag gjerne noen lyder slik at operatøren skjønner at denne 
telefonsamtalen ”hører sammen” med tekstmeldingen. (gjelder kun i Vestfold fylke)   *1)

Vestfold 110-sentral får deg på digitalt kart på hvor omtrent du er. (derfor må du gi adresse/veibeskrivelse i tillegg)

Vestfold 110-sentral varsler lokal brannstasjon. Dette skjer automatisk og de rykker ut i løpet av ca. 2 minutter.

*1)  Du må kontrollere på forhånd at når du slår 110 på telefon din så kommer du til en 110-sentral. For noen 
mobiltelefoner kommer du til 112 (politiet) og det kan være svært uheldig. Hvis det er slik på din mobiltelefon, 
klag dette til din butikk som solgte deg den mobiltelefonen. 



20

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Juleverksted lørdag 25 november- Døvesenteret.

I alt kom 20 barn og 26 voksne, og det var veldig bra! Barnekomiteen merker at 
det bare øker, så opplegget er blitt veldig populært. 

Riktig hyggelig blir det med varme og sosialt samvær. Blir 
liksom en del av forberedelsene til jul. 

Fikk kommentar fra Redaktøren som syntes det var uvant å se 
sin mann godt sittende i en stol i storsalen på Døvesenteret og 
koste seg med barnebarnet sitt. 
Han har i flere år vært ansvarlig for grøtkoking og alt attåt. 

I år var det folk fra serveringslista som kom, og de var aktive på 
kjøkkenet og passet godt på at vi alle fikk i seg både mat og 
drikke.

Takk til Margareth Hartvedt, Marianne Bjerg og Ole Petter 
Kongelf.

Etter at juleverkstedet var ferdig og mange aktive barn hadde laget 
to til tre fine ting til jul, var vår døveprest Roar Bredvei klar til og 
fortelle om julen og Jesu fødsel. Han hadde god hjelp av Lisa Lind 
som brukte poesi fra innholdet i teksten. Det ble mer levende. Hun 
var vikar for Karl Robertsen. 

Etter at de var ferdige, var alle barna sultne på grøt. Imens de 
spiste grøten ventet de i spenning på å finne 3 mandler og den som 
fant en vant en marsipangris 

hver.
Dessverre forsvant den ene, men det kom 2 vinnere fram. Det 
var stas da 
Katie Moriggi og Ola Glåmen vant hver sin marsipangris. 

Denne ettermiddagen ble veldig koselig, så vi sier på gjensyn 
neste år! 
God Jul fra alle oss i Barnekomiteen!! 

Katie og Ola
med hver sin marsipan 

Tekst: Siw K. 
Foto: Siw K. Mathisen 
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Julebord på Fishland i Horten lørdag 2.desember

Julebordsesongen er i full gang rundt omkring 
og VDF følger opp tradisjonen.  
Denne gangen var det i Horten på restaurant 
Fishland nede ved Hortenskaia. 
Det var 40 feststemte personer ankom Fishland 
og etter en liten pratestund i baren satte alle seg 
rundt de to lange festpyntede bordene som var 
reservert for oss.  
Leder Jim ønsket velkommen til bords, spesielt 
til 3 av VDF s jubilanter som hver fikk sin 
applaus. Det var Sigrid E. Langemyhr 80 år, 
Ivar Bjerknes 60 år og Per Martin Thorsen 50 
år. 

Tom Z. Kristiansen ble på vegne av styret 
spurt om å være toastmaster. Hvis det er 
noen som ikke vet det så er det søster og 
svoger til Tom som driver denne koselige 
restauranten.  
Så tok Tom over og informerte litt om stedet 
og bryggen samt om praktiske opplysninger. 
Det ble også passet på at alle fikk sin del av 
kveldens meny som var forhåndsbestilt av 
hver enkelt. Det var enten pinnekjøtt 
m/tilbehør eller ribbe m/tilbehør som 
hovedrettsmeny.  

Etter hovedretten tok Jim ordet og håpet alle var 
like fornøyd som ham med maten, Jo da, alle 
stemte i at de var godt fornøyde med god mat.  
Leder Jim resymerte en del i gjennom hva VDF 
styret med alle underavd har utrettet i 2006, og 
takket alle for godt samarbeid samme om det 
var stor eller liten hjelp.  
Nevnte også hva kan jobbes videre med i årene 
som kommer, for å bedre arbeid og trivsel for 
døve i Vestfold. 
Deretter ble kaffe og te servert til alle samt til de 
som hadde bestilt dessert.  
Som avslutning rundt middagsbordet kom en av gjestene Thorbjørn Thomassen fram og 
spurte hvem som hadde meldt seg først til dette julebordet. Det viste seg å være lederen i VDF  
Jim Vold og tre andre heldige var Bjarne Fevang, Knut Syvertsen og Kjersti N. Husøy.  
Premie alle fikk var båtbilletter Sandefjord – Strømstad som Thorbjørn delte ut.    
Etter hvert flyttet flere seg etter hvert inn i baren hvor det var ulike drikkevarer å få kjøpt.  
Praten gikk livlig og ofte lyste blitslampene fra de som hadde digitalkameraer.  
Mange ville ha minner fra årets fine julebord, før folk fornøyde dro hjem til sitt da lokalet 
stengte kl 01.00.  
                                                                                                                      Tekst: Mette 
                                                                                                                       Foto: Nina Eriksen 
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VESTFOLD DØVEFORENING`S TERMINLISTE OG 
SERVERINGSLISTE 2007  

FRAM TIL ÅRSMØTET 

Dato / 
mnd:

Ansvar: Aktivitet: Kl: Sted: Hvem serverer:

Januar:     

Torsdag 
18.januar 

Styret Foredrag om akutt 
tolkehjelp.Tolkesentralen 

18.00 Sem 
samfunnshus 

Knut R. Nilsen 
Nina E. Wennersteen, 
Rolf Hope 

Tirsdag
23.januar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Fredag
26.januar 

Styret Medlemsmøte 12.00 Døvesenteret Mads Moriggi 
Nina Eriksen 
Jan Veum 

Februar:     

Torsdag
8.februar 

Kultur Foredrag fra NAV – 
arbeidskontoret, 
trygdekontoret og 
sosialkontoret 

19.00 Sem 
samfunnshus 

Jim Vold, 
Bente Gry Thomassen 
Øyvind Grande 

Lørdag
10.februar 

Barnekomiteen Fastelavn 12.00 Sjøhuset Bente Andersten 
Line Thorsen 
Vibeke Stensvoll 

Tirsdag
20.februar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Mars:     

Fredag 
2.mars 

Styret Årsmøte (m/middag) 18.00 Døvesenteret   

      

Dato / 
mnd:

Ansvar: Aktivitet: Kl: Sted: Hvem serverer:

Januar:     

Torsdag 
18.januar 

Styret Foredrag om akutt 
tolkehjelp.Tolkesentralen 

18.00 Sem 
samfunnshus 

Knut R. Nilsen 
Nina E. Wennersteen, 
Rolf Hope 

Tirsdag
23.januar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Fredag
26.januar 

Styret Medlemsmøte 12.00 Døvesenteret Mads Moriggi 
Nina Eriksen 
Jan Veum 

Februar:     

Torsdag
8.februar 

Kultur Foredrag fra NAV – 
arbeidskontoret, 
trygdekontoret og 
sosialkontoret 

19.00 Sem 
samfunnshus 

Jim Vold, 
Bente Gry Thomassen 
Øyvind Grande 

Lørdag
10.februar 

Barnekomiteen Fastelavn 12.00 Sjøhuset Bente Andersten 
Line Thorsen 
Vibeke Stensvoll 

Tirsdag
20.februar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Mars:     

Fredag 
2.mars 

Styret Årsmøte (m/middag) 18.00 Døvesenteret   

      

Damekveld i Sandefjord fredag  24 nov 06  kl.18.00

Det ble en flott damekveld på byen i Sandefjord fredag 24.november kl 18.00. Stedet var på 
Kinarestauranten. Det var Evelyn P. B og Nina E. W. som hadde ansvaret for arrangementet. 

I alt var det 12 personer som troppet opp og ville være 
med på damekvelden. 
Først ønsket Evelyn alle hjertelig velkommen til alle 
jentene og håpet på en hyggelig kveld. Hun takket også 
Bente Gry som i fjor arrangerte jentekveld på byen i 
Tønsberg.
Vi bestilte god mat og spiste godt til vi ble stappmette. Vi 
syntes det er koselig og sosialt å komme sammen. Så at 
alle koset seg. På Kinarestauranten var vi i ca fire til fem 
timer. Alle sa de var veldig fornøyde. 
Neste år blir det Larvik sin tur. Lykke til videre med 
jentekvelden neste år. 

Referert v/ Nina E. W. og Evelyn P. B., foto: Siw K. Mathisen 



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. 

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 E. Wennersteen, Vardenlia 
28 a, 3227 Sandefjord eller  på epost: ni-wenn@online.no

 Tekst; Siw K. 
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Hjernetrim.

Her kommer svar på  
spørsmål fra forrige  
Vestfold Nytt  /  
høstnummer. 

1. Kaptein Sabeltann 
2. Pippi Langstrømpe 
3. Andeby 
4. 0-0 
5. Petter Solberg 
6. Annie 
7. VW 
8. Bever 
9. Østerrike 
10. Herr Nelson 
11. 52
12. Fotball 
13. Blått og hvitt 
14. Finnmark 
15. Buskerud 

  Tekst: Nina E. W. 

Kryssord

Løsningen ser du baksiden 

Remy, 6 år 



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

Hjemme (for de som er registrert)
Send en kort beskjed på sms til 

97967872 (ta med at du er hjemme, 
hva slags brann / ulykke og evt. 
antall personer i huset / bygningen.

På et annet sted enn hjemme
Send en kort beskjed på sms til 

97967872 (skriv hvor du er, hva 
slags brann / hendelse og evt. antall 
personer som ikke har kommet ut 
av huset.

Ring 110 vent på svar, lag gjerne 
noen lyder slik at operatøren 
skjønner at denne telefon-samtalen 
”hører sammen” med tekst-
meldingen. (gjelder kun i Vestfold 
fylke) 

___________________________________

Du må kontrollere på forhånd at
når du slår 110 på telefon din så

kommer du til en 110-sentral.

Grenseløs Verden
Reiseskildring fra 4 døve ungdommers reise verden 
rundt i ett år. Mange fargebilder. Denne boken fåes 

kjøpt hos Vestfold Døveforening.

Kontakt Mette eller Tom Z. Kristiansen 
på sms 95963915 eller e-post:tomzk@online.no

356 sider. 
Kr 298,- 

De fire døve ungdommene som var på reise: 
Cathrine Ørn, Sissel H. Markhus, Karl-Fredrik 

Robertsen og Jon Martin Brauti 

http://www.vestfold110sentral.no

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER på vår 

hjemmeside: 
www.vdf.no 

Løsning på kryssord fra forrige side:


