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Forbehold endring. 
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Info fåes hos
Frank Mandt

og
Sten Arne Karlsen 
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Kjære medlemmer! 

Nå er vi kommet til høsten hvor det kommer mange regndråper fra himmelen. Det 
kommer også mange regndråper til oss døve i Vestfold, altså mange tilbud med 
bl.a. Odysseen, Døves Dag i Sandefjord, gudstjenester, foredrag og så videre. Dere 
alle må følge med www.vdf.no og e-post. Det viser at medlemmene får med seg 
mye informasjon fra oss i styret. 

Uthuset på Døvesenteret er revet ned og vil bli bygget opp på nytt med solide murvegger på 
utsatte områder. Da vil Døvesenteret stå sterkere når det gjelder trivsel på senteret og utleie 
til andre. Når vi får også bryggen på plass, så regner jeg med at senteret vil komme seg inn i 
en bedre posisjon i forhold til tidligere. For øyeblikket er søknaden om brygge-utvidelse 
under behandling i fylket. Til orientering vil jeg si at vi har i år store utgifter til Døvesenteret 
pga innkjøp av nye inventar (konferanse-møbler + sengeutstyr) til Skogstua og oppgradering 
av utegård (steingjerde + pukkstein på bakken + mur til trappa). 

VDF ønsker fortsatt bidrag fra medlemmene med økonomihjelp, f.eks å gi gevinster til 
lotteri, kjøp av lotteri under ulike arrangementer i døveforeningen og selge lodd til Julebasar. 
Videre kan vi hjelpe med muskel- og hjernehjelp på andre ting, som dugnad og 
organisasjonsarbeid.  Her håper jeg som leder at hver av oss vil bidra med dette. I årsmøtet i 
våren har medlemmene sagt ja til en del oppgradering / oppussing på Døveseenteret og at vi 
har sagt at vi vil stille opp! En del av medlemmene har gitt sin del, jeg håper at flere andre 
vil gi sin del utover tiden som kommer og de får en fin følelse som lønn. 

På slutten av september skal jeg som leder til et ”Ny Given”-seminar sammen med andre 
døveforeninger i Norge. Seminaret vil handle om hvordan vi skal styrke det 
interessepolitiske arbeidet lokalt. Forhåpentligvis vil vi i fremtiden få mange nye typer av 
regndråper hvor de skal gi oss bedre tilbud fra kommunene utenom døveforeningen vår. 

La oss nytte med mange regndråper utover høsten. Husk at det er dårlige klær som ødelegger 
våre dager, ikke været! ;-) 

Jim Vold 
Leder i VDF 

      ****************** 

Annonsepriser av størrelse:

 A4- kr 500,- * A5- kr 250,- * A6- kr 200,- * A7 – kr 150,- * A8 kr 

Julebord lørdag 1. desember 2007  

Følg med WWW.VDF.NO / TEKST TV 
Dere får mer informasjon om dette senere. 
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Redaktør:
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Fotograf:      
                                                         

Evelyn P.
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Redaktørspalten.

Hei, nu er bladet nr 3 allerede igang, så 
langt har jeg klart og få ei flott samarbeid 
med de andre journalistene mine...:)) 
Håper dere er fornøyd med bladet som var 
laget tidligere. 
Jeg vil gjerne høre ros eller ris, mottas med 
takk. Kanskje jeg har sagt det før, men 
likevel.
Får ikke noe, så derfor sier jeg det igjen og 
igjen, kanskje. 
OG neste nr 4, er om ikke langt igjen i 
gang...altså er det Julenummer, så jeg håper 
det blir ei koselig blad som man skal kose 
seg i julen....eller i påvente av det.... 
Så....imens det skjer mye på Døvsenteret, 
med oppuss, riving og annet, så det blir 
spennende å se, og ikke å glemme 
BRYGGA.....som "alle snakker 
om".....Spennende!!
Kanskje vi får med i neste nr? 

For å informere dere ....ikke mye er 
forandret i redaksjonen, MEN.... 
Vår Layout, Nina E. W har eget epost adr, 
til privat, og en adr til bladet...så man kan 
sende dit over epost hva man vil/ønske ska 
stå i bladet... 
Så adressen er; nwenn@online.no (altså 
stoff/bilder til bladet, VestfoldNytt....) 

Ellers så er det snart Høstferie, så jeg og co i 
Redaksjonen ønsker dere ei skikkelig FIN 

høst...!!

     Høstklemmer fra Siw 
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Foredrag om Usher besøk av Andebu 
døveblindsenter torsdag 23. august 
07 på Døvesenteret.

Døvblindkonsulenten Gunilla Henningsen 
Rönnblom fortalte litt om hva, årsakene og 
hvordan man kan tilrettelegge til livet til 
døvblinde og usher. Her har jeg plukket litt 
noe fra internettet: 

Usher syndrom 
Usher Syndrom er en sjelden recessivt arvelig 
sykdom som innebærer medfødt hørselstap og 
synsproblemer med retinitis pigmentosa som 
gir blindhet i løpet av tenårene. Mange av 
pasientene har også problemer med 
svimmelhet. 
En reccesivt arvelig sykdom må hos pasienten 
ha gen for sykdommen på begge 
kromosomene i det aktuelle kromosomparet. 
Det vil være mange friske bærere av 
sykdommen som har genet på ett av 
kromosomene i paret. 
Retinitis pigmentosa er en sykdom på 
netthinnen i øyet som vanligvis gir blindhet i 
voksen alder. 
(http://no.wikipedia.org/wiki/
Usher_syndrom)

Årsaker til døvblindhet 
? Aldersrelaterte sykdommer som rammer 
syn og hørsel
? Sjeldne sykdommer og 
infeksjonssykdommer som innebærer både 
syns- og hørselshemming  
? Tilfeldige kombinasjoner av ulike 
skader/sykdommer som rammer både syns- og 
hørselsfunksjonen
? Usher syndrom. Personer med dette 
syndromet er født tunghørte eller døve, og 
synet reduseres gradvis som følge av 
øyesykdommen Retinitis pigmentosa. 
(www.conradsvendsen.no)

Taktilt tegnspråk: Brukes hvis mottakeren 
ikke kan oppfatte tegnspråk gjennom synet. 
Brukes også i mørket eller når avstanden 
mellom de som snakker er for kort til å se 
tegnspråket. Den som prater/produserer har 
hendene under samtalepartnerens hender.  

Haptisk kommunikasjon: Et taktilt tegn-/
berøringssystem som brukes for å supplere 
det talte eller tegnede ord parallelt med 
språket. Man benytter gjerne rygg, skulder, 
hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Ja/
nei/hva/vent, bordplassering (hvem sitter 
hvor), høyde, mengde, retning og latter er 
eksempler på hva som kan beskrives ved 
hjelp av haptisk kommunikasjon. 
Noen generelle tips til deg som ser godt: 
? Avstand: La den syns- og 
hørselshemmede selv bestemme avstanden 
mellom dere. Vent med å begynne å prate til 
du har fått klarsignal.
? Lys: Man er avhengig av godt lys for å 
kunne avlese leppe- og ansiktsbevegelsene. 
Plasser deg slik at lyset faller på ansiktet ditt. 
Stå aldri med lyset i ryggen, for da blir den 
som hører og ser dårlig blendet.  
Lydmiljø: Mye bakgrunnsstøy gjør det 
vanskeligere å oppfatte tale, så reduser om 
mulig uønsket støy. Husk at det kan være 
mye støy på venterommet, på kafèen eller 
ute på gata og at den hørselshemmede 
dermed oppfatter mye dårligere der enn 
vedkommende gjør i stille omgivelser. Det er 
dessuten vanskelig å oppfatte tale i rom med 
mye etterklang, som for eksempel 
trappeoppganger, korridorer i betong, osv.
(www.eikholt.no) Syndromets typer På 
bakgrunn av senere genetisk forskning og 
studier av sykdomsforløpet har en til nå 
foreløpig delt Usher syndrom opp i tre typer, 
Usher I, Usher II og Usher III.  
Disse skiller seg fra hverandre ved 
hørselstapets karakter, samt at balanseevnen 
er påvirket i noen tilfeller. Videre har man på 
grunnlag av genetisk forskning kunnet dele 
Usher syndrom type 1 og 2 inn i flere 
undergrupper avhengig av hvilken genfeil 
som ligger til grunn for syndromet Man 
regner med at forekomsten av Usher 
syndrom (alle tre typer) i Nord-Europa ligger 
et sted mellom 3,5 og 6,2 pr. 100.000 
innbyggere. En dansk undersøkelse foretatt i 
1997 viste en forekomst på 5 pr. 100.000 
innbyggere, altså ca. 270 personer i Danmark 
(ca. 250 i Norge). 

Fort side nr 8 
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Sommershow på Hotell 
Wassilioff 14. juli og 28. juli 07. 

På sommershowet på Hotell Wassilioff i 
Stavern den 14. juli 07 møtte det opp ca 10 
døve.
I salen var det fullt, men til oss var det 
reservert plasser helt foran slik at vi kunne se 
både komikerne og tolkene. Alle fikk med 
seg et kort hvor vi kunne komme med enten 
forslag til tema eller gi dem spørsmål. 
Hele kvelden var det mye latter siden 
komikerne Tommy Steine og  Sturla Berg 
Johansen holdt på hele tiden. Tolkene Laila 
Ødegården Gjertsen og Jannicke Amundsen 
var godt forberedt for de gjorde en 
kjempeinnsats. 
Selv om tolkene bare skulle tolke ble de 
allikevel trekt med i showet men det ble for 
oss ekstra gøy. Fra tre til fire deltakere fra det 
døve publikum var også med. 
Samtidig ville både Tommy og Sturla lære 
tegnspråk. Vi måtte være raske med å svare 
for god tid hadde de ikke. De likte godt når 
tegnene var mer visuelle eller litt grove. 
De lærte fort. 
Både Tommy og  Sturla hadde fin 
kroppsholdning og sterk stemme. 
Begge to var flinke til å synge men spesielt 
Tommy hadde en varm og fin sangstemme. 
Noen ganger sang de sammen og andre 
ganger hver for seg.  Innimellom fortalte de 
om  morsomme og / eller sprøe opplevelser 
de hadde hatt. Eller om tabber de hadde gjort. 
Flere syntes det var flott å se på. Musikken 
var høy så den følte vi godt fra gulvet. Flere 
døve nevnte at det var en herlig følelse. 
Vi som hadde litt hørselsrest og var glad i 
sang og musikk hadde ikke noe problem med 
å høre den. Da var det fint med tolk slik at en 
fikk med teksten samtidig. 
I tillegg ble det en visuell opplevelse for de 
hørende.
Tenk om alle forestillinger kunne blitt 
oversatt. Det er en rettighet vi har krav på, 
slik at vi får ha det like moro som hørende og 
få le like mye. Som alle vet, latter forlenger 
livet. 
                                               Fort. neste side 

Tommy blir tolket av Laila

Tommy synger og Jannicke tolker/synger

Sindre veldig fornøyd med showet.
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Håper også på at flere show kan oversettes. 
Komikeren Tommy Steine fikk tilslutt en 
ønskepris for balladen ”You raise me up”. 
Da Tommy sang den så vi godt at døvetolken 
Jannicke hadde forberedt seg ekstra godt der. 
Skal man tolke responsen var alle fornøyde 
med forestillingen den kvelden 
Det å få tolket alle sangene og alt det 
morsomme de sa var virkelig gøy. En 
uforglemmelig kveld må en si om dette. 
To uker senere fikk vi gratisbilletter av 
Tommy og  Sturla men da var det bare seks 
som møtte opp . De fleste hadde vært med 
forrige gang. 
Takk til tolketjenesten som fikk frem den 
fine ideen med å oversette et av årets 
sommershow i Vestfold og også takk til 
Tommy og Sturla som viste en positiv 
holdning til dette. 

Referert v/ Karin E. Syvertsen
Foto: Østlandsposten, Erik Berge, Fotosjef

  **************** 
Sommershow i Stavern 14. Juli 07

Sturla Berg-Johansen og Tommy Steine, 
begge velkjente reality TV-fjes og stand up-
artister.
Poenget med showet er at Steine og Berg-
Johansen stiller "uforberedt" - publikum skal 
stille spørsmål eller velge tema som de to så 
skal improvisere over, med en publikummer 
som referent. 
Her oppfordres publikum til å stille spørsmål 
og foreslå tematikk. Og det er ikke spesielt 
overraskende at det kommer til å dreie seg  

om både Steines grunnstøting med en 28 fots  
cabincruiser og Berg Johansens 
villmannskjøring i Slottsfjelltunnelen og 
tidligere rus problemer. Sånn sett har de hatt 
muligheter til å forberede seg godt.
Flotte glitrende imitasjoner signert Sturla 
Berg Johansen (Juster, Paus, Ivo Caprino og 
Kong Harald). Og får tilbake publikum som 
både skratter og humrer til ettertanke.  
«My way» fremført av Tommy Steine med 
Jannicke som tolk stjal det meste av showet. 
Jeg kan nesten ikke huske at noen ?oversatte? 
sangen så innmari flott.  
Kort rapport fra vdf.no: Hva kan jeg si om 
det? WOW!!! Supert dupert!! En så flott show 
skal man lenge lete etter!! Vi var så heldige å 
ha to så dyktige tolker (Laila og Jannicke) 
som fremførte replikkene og sangene så godt. 
Det gikk over all forventning. Jeg fikk senere 
høre at Tommy Steine og Sturla Berg 
Johansen var fornøyde med å ha oss som 
publikum..de har fått lære noen tegnspråk (-
ikke spør meg hva de har lært) ? 

Hilsen en av publikummer 
Bente Andersen 
Foto: Bente Andersen 
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NDF trenger flere slagord!

3. november skal alle være med på demonstrasjonen for å styrke norsk tegnspråk!
Av: Helge Herland

Forberedelsen til demonstrasjonen er i full gang. Det blir en stor dag med program på 
Youngstorget fra kl 10 og etter demonstrasjonen i Oslo Døveforening. Til selve 
demonstrasjonen vil NDF trykke opp plakater med forskjellige slagord. Kan du hjelpe oss? 
Har du et eller flere gode slagord så send tips til e-post: helge.herland@doveforbundet.no

"Tegnspråkets fremtid, vårt felles ansvar", er et eksempel på slagord som NDF bruker i dag.  

Slagordene i demonstrasjonen må ha kort tekst og inneholde noe som krever at tegnspråk 
blir styrket, at vi får egen tegnspråklov og liknende. Ikke brenn inne med gode ideer, men 
vær med på idedugnad om å lage de beste slagordene. Frist for å komme med forslag er 8. 
oktober.

***********
Fort fra  side nr 5

Usher syndrom type I 
Personer med denne typen Usher syndrom er 
født døve, noe som vanligvis oppdages i 
løpet av de to første leveår. 
Usher syndrom type II 
Personer med Usher syndrom type II er født 
som middels til sterkt hørselshemmete, dvs. 
med en gjennomsnittlig hørselsnedsettelse 
som ligger mellom ca. 40 og 95 dB. De 
bedrer sin hørselsfunksjon ved hjelp av 
høreapparat og de vokser derfor vanligvis 
opp med norsk som morsmål. De har ikke de 
samme balanseproblemene som gruppen 
med Usher I, Usher syndrom type III Denne 
typen er den som er oppdaget senest, og den 
er ikke like godt undersøkt enda som Usher 
syndrom type I og II.  
Usher III-gruppen består av personer som er 
født med noenlunde normal hørsel, og 
deretter får et gradvis økende hørselstap 
samtidig som de utvikler RP og kanskje får 
balanseproblemer i forbindelse med det. Det 
begynnende hørselstapet kan ofte konstateres 
ved en hørselsundersøkelse allerede i 
småbarnsalderen, og det blir antatt at 
hørselstapet er til stede allerede fra fødselen 
av.
(http://www.statped.no/
nyUpload/23083/Usher2.utg.pdf)

Bilder
fra

foredrag 
av

Usher  
på

Døve-
senteret. 

Foto:Evelyn P. Bersvendsen 

Foto:Evelyn P. Bersvendsen 

Foto:Nina E. Wennersteen 
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           *********** 

En hånd kan si det som 
ingen munn tør kle i ord. 

Begjærlig knuge en annens 
hånd og sette spor. 

En hånd kan røpe i fryd og 
kval det ingen vet. 

En hånd kan være den tause 
bønn om kjærligheten. 

Halloween
Den amerikanske feiringa av 
Halloween stammer fra den katolske 
allehelgensdag som igjen 
har trekk fra flere hedenske 
høstfester, blant annet den 
romerske festivalen for 
Pomona og kelternes fest 
for dødsguden Samhain. 
Den moderne feiringa av Halloween 
varierer fra land til land, mellom ulike 
religiøse grupper og i forskjellige 

miljøer. Amerikanske barn 
markerer kvelden ved kle 
seg ut og gå fra hus til hus 
og tigge godteri under 
trusselen om å gjøre 
rampestreker overfor dem 

som ikke gir..
For satanister og hekser 
har Halloween vært 
feiring av døden og 
starten på heksenes år. 
Den markerer starten på 
død og ødeleggelse som 
assosieres med vinteren. På denne 
tiden er kraften fra underverdenen 

sluppet fri, og 
ånder skal være 
løselatt for å fare 
rundt på jorden. 
Denne tiden skal 
være den 
gunstigste for å 

kontakte ånder. 

Kilde: Wikipedia 

Den Norske Kirke-Døvekirken
Program Høsten 2007.

02.nov; Vestfolddag
Kl 14.00 Alle Helgenes-samtale 
Kl 16.00 Noe å spise 
Kl 17.00 Aktiviteter for barn 
Kl 18.00; Gudstjeneste 

23.nov; Vestfolddag
Kl 14.00 Samling for eldre 
Kl 16.00 Noe å spise 
Kl 17.00 Juleverksted 
Kl 18.30 Gudstjeneste 

13. des; Barnehagegudstjeneste
Kl 10.00 Aulerød Barnehage 

14. des; Vestfolddag
Kl 16.00 Dørene åpner 
               Servering 
Kl 18.00 Gudstjeneste 
Kl 19.00 Kirkekaffe og trekning 

20. des; Skolegudstjeneste i Holmestrand
Kl 16.00 Holmestrand Kirke 

28.des; Juletrefest på Døvsenteret
Kl 16.00 
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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 

Rekefest 11 august 2007, på 
Døvsenteret.

Tradisjonelle dagen, været viste seg ikke så 
godt, og vi var spente hvem som kom, og om 
det kommer mange det vil vise. 
Så overraskende, var det ikke så mange som 
tidligere, antakeligvis pga været sier noen, 
men det stemte ikke, for i fjor pøste det som 
bare det, og huset var FULLT. 
Det viste seg ifølge de medlemmene og ikke 
medlemmene, at det var litt tidlig arrangert, 
den 11 august, 
Så vi får prøve neste år, om det er bedre med 
uken eller to uker etter. 

I alt kom ca 35 voksne og 7 barn. 
EN båt. 
Biler ja en del ledige plasser. 

Men rekekonkurransen, den holdt :) 
Mange var med. Så da det var i gang, så var 
mange ivrige med å pelle så mange som 
mulig, og rene som mulig. 

Resultatet ble slik: 

1. Morten Husøy    106 
2. Hilde  (dama til Ø. Grande)   105 
3. Torgeir Bratland                  100 
4. Tor Inge Vatland                     95 
5. Frank Mandt                            91 
6. Olaf Letterud                           75 
7. Lisbeth Sæves                         73 
8. Øyvind Grande                        69 
9. Kjell Olav Carlsen                   36 

Morten Husøy ble Rekemester 2007 :) 

Takker for dette året, så på GJENSYN til 
neste år! 

Ref/foto: Siw Kristin Mathisen 

        *********** 
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Matoppskriftstafett:
Hei.

Her er matoppskriften: 

Kyllingwok for 2 personer 

2 kyllingfilet 
3 gulerøtter 
1/2 squash 
1 løk 
broccoli
1 paprika 

Skjær kyllingfilet i tynne strimler - legg 
i bolle med rapsolje, 2-4 presset 
hvitløk, hell etter smak kikoman, 
pepper og rosmarin.  
Rør innimellom - slik at alt blir godt 
blandet. Smaker best hvis du gjør 
kvelden forveien, la det stå i 
kjøleskapet over natten. 

Skrell gulrøttene - og del dem i lange, 
tynne skiver. 
Del squash i lange, tynne skiver. 
Del løk i skiver. Det samme gjelder 
paprika.
Broccoli deles i små blomster. 

Varm woken godt - hell litt olje oppi. 
Hell kyllingstrimlene oppi - og rør 
innimellom. 
Når kjøttet er ferdig stekt - hell de over 
i en bolle. 
Hell all grønnsakene oppi og wok i 
noen minutter - ved behov, hell litt 
vann oppi. 
Unngå å woke grønnsakene for lenge - 
da blir de for godt stekt. 
Hell kyllingkjøttet sammen med  

grønnsakene - la de woke i noen 
minutter. 
Til sist kan du helle over ferske 
gressløk, krusepersille eller basilikum 
rett før servering. 

Det smaker godt sammen med stekte 
potetbåter, kokt ris eller pasta. 
Samt friske salat til. 

Jeg oppfordrer Else Gro Kristiansen til 
matoppskriftstafetten.

Mads Moriggi 

        *********** 

To norske i Frontrunners (hvor 
en er fra Vestfold)

Ditte E. S. Behrns og Kathrine 
Gjermundrød er med i det 
internasjonale
ledertreningsprogrammet
"Frontrunners", som holdes over ett år 
på Castberggaard i Danmark. Nå har 
programmet fått egne hjemmesider.  

http://www.fr3.frontrunners.dk/
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P E R S O N A L I A — S I D E N         

Gratulerer 
Elin Margrethe Olsen fyller 90 år 

Medlem Elin 
M. Olsen fyller 
90 år 10. 
oktober 07 og 
er i like fin 
form. 
Hun er født 
Søderquist og 
vokste opp i 
Halden med 10 
søsken. Hennes 
far var svensk.
I hele 62  år 
har hun vært 

medlem av Vestfold Døveforening, så hun har 
et langt medlemskap bak seg.  
Hun har vært enke i mange år, men har en 
datter. Etter hvert ble det både barnebarn og 
oldebarn. Sønnen døde tidlig. 
I dag bor hun på Gipø Bo og Servicesenter i et 
av de koselige leilighetene ved siden av 
aldershjemmet. Elin trives bra på Gipø men 
det er et godt stykke fra Tønsberg så hun er 
glad når hun blir hentet av venner, slik at hun 
kan være med på formiddagsmøtene som 
pensjonistgruppa har en gang i måneden på 
Døvesenteret eller Sjøhuset som de låner av 
og til.
Tidligere var hun oftere med på 
døveforeningens mange aktiviteter, men den 
gang bodde hun på Teie som ligger nærmere 
Tønsberg. Hun syntes pleierne er veldig 
snille, men det hadde vært lettere om de hadde 
lært seg tegnspråk. I dag blir det mest 
skriving. Hver morgen trener hun men det blir 
mest egentrening. Det 
 gjør at jeg holder meg i  
bra form og smiler stolt. 

Vestfold Døveforening 
 gratulerer med dagen. 

Unni Bjerg blir  65 år 2. oktober 07 

I  46 år har 
Unni Bjerg 
vært medlem i 
Vestfold
Døveforening.
Da var hun 
bare 19 år. 
Det er ikke 
lenge siden 
hun feiret sitt 
60 årslag på 
døvesenteret
men 5 år har 
gått fort. 
Unni er en aktiv dame i døveforeningen og 
deltar ofte på arrangementene. 
Hun er gift med Jørgen og har to barn og to 
barnebarn. Familien er hun veldig glad i og 
det er stas når barnebarna kommer på 
besøk eller overnatter en helg hjemme hos 
dem. 
Hun er glad i å reise og er mye på turer 
sammen med sin kjære. 
Det å ta buss til døveforeningen er ikke noe 
problem, så det gjør hun ofte. 
Hun liker å ordne opp og er veldig 
hjelpsom. God hukommelse har hun også 
for hun husker ofte saker som har vært 
behandlet tidligere. Da ble det lettere for 
eks styret å jobbe videre. 
Fra 1963 var hun protokollfører i styret i 4 
år og fra 1986 var hun nestleder i til 
sammen 6 år. Styremedlem i 4 år og 
vararepresentant i 3 år. Hun satt også i 
hyttekomiteen som det het før. Unni var 
med i arrangementkomiteen da 
døveforeningen fylte 80 år. Hun innehadde 
vervet som festkomiteens leder i 11 år og 
også to år som medarbeider. 
Hun er fremdeles medarbeider i 
historielauget og det har hun vært i 9 år. 
Der har hun jobbet spesielt med å finne 
Vestfoldstoff enten det er fra aviser, blader 
eller gamle, nye bilder osv. 
                                                                   Fort neste side 

Foto: N. E. Wennersteen 

Foto: N. E. Wennersteen 
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     P E R S O N A L I A — S I D E N

Her er  to bursdagbarn
hvor begge er født i august. Mor og datter, 
Ylva Syvertsen og Ailin Ugland. 
Ailin er nydelig som brud. Giftet seg med 
sinTerje.
På bryllupsfesten hjemme hos bestemor og 
bestefar på Skoppum. 
Foto: K.E.Syvertsen 

Takk for   oppmerksomheten på vår 
bryllupsdag.
Vi fikk mange gaver og hadde en flott dag 
hjemme på gården på Skoppum. 

Klem fra Ailin Ugland og Terje 
Syvertsen.
Foto: K.E.Syvertsen            Fort neste side

Takk for oppmerksomheten 

Helene Maria 
Wennersteen fyller 
18 år den 20. oktober. 
Gratulerer så mye med 
dagen  og du er blitt 
myndig. Du får ha en 
fin dag  på din 
bursdag.

Masse gode klemmer 
fra mamma og Leif og 

resten av familien. 
Foto: Nina E. Wennersteen 

Evelyn P. 
Bersvendsen
Kjære kona. 
Gratulere med 37 år 
den 20. oktober. 
Glad i deg. 

Stor varme klemmer 
fra din mann Pål :) 

Foto: Pål Bersvendsen 

Hun sitter på det 7. året som medarbeider i 
menighetsutvalget og på det 6. året som leder i 
pensjonistgruppa. Hun har også vært 
medarbeider i flere arrangementkomiteer bla. da 
døveforeningen fylte 75 år og 90 år osv.
Da døveforeningen hadde kulturdagene i 
Tønsberg var hun med og ordnet til gudstjeneste 
på Slottsfjellet. 
Representant har hun vært både  
på landsmøter og kirkemøter.  
Vi er glad for din innsats og
regner med at du vil holde på 
 i mange år til. 
Vestfold Døveforening vil på
denne måten få gratulere vårt  
kjære medlem med dagen og ønsker alt godt for 
årene som kommer. 

***********

***********

                        ************   
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P E R S O N A L I A —
S I D E N               

Gratulerer

Endelig ble jeg tante til ei jente! 
IDA kom til verden den 27.august, veide 4210 
gram  og  53 cm lang. 
Gratulerer masse til nevø Daniel og familien i 
Hjørring, Danmark 

Klemmer fra Siw K. Mathisen & Co 

***********

Del dine opplevelser , erfaringer 
og forhåpninger med oss lesere… 

Vi aksepterer dersom du ønsker å 
være anonym!!! 

Fakta om Sjokolade:

HVIT sjokolade 
I motsetning til brun sjokolade 
inneholder ikke hvit sjokolade 
kakaomasse, men kakaofett, melk, 
sukker og vanligvis vanilje. 

LYS sjokolade 
Sjokolade tilsatt helst 20 prosent 
melkepulver. 
MØRK sjokolade 
Mellom 30 og 75 prosent kakaomasse. 
Jo mørkere sjokoladen er, desto mer 
kakaomasse er den laget av. 

KAKAOPULVER 
Kakaopulver er det som er igjen når 
kakaosmøret er blitt presset ut av de 
ristede og malte kakaobønnene. 

KAKAOBØNNER 
Sjokolade lages av kakaobønner fra 
kakaotreet. Opprinnelig vokste 
kakaotreet kun i Sør- Amerika, men i 
dag dyrkes det i hele ekvatorbeltet. 

KAKAOSMØR 
Kakaosmør er verdens dyreste fett. 
Derfor bytter mange produsenter det 
ut med vannet og billigere vegetabilsk 
fett. Smaken og konsistensen til ekte 
sjokolade laget av ekte sjokolade laget 
av ekte kakaosmør er en helt annen 
kvalitet enn sjokolade som lages av 
vegetabilsk fett 

Kilder: Allers 31/2007 
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ELDRETREFF PÅ SJØHUSET HØSTEN 2007 

Anne Synnøve og Nina A fortsetter å arrangere eldretreff  på Sjøhuset 
i Sandefjord. 

Med noen få unntak blir det ca. 2  hver torsdag på følgende datoer i 
tidsrommet 10—14: 

16. august 
30. august 

13. september (besøk av Oslo) 
27. september 

25. oktober 
  8. november 
22. november 
  6. desember 
20. 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. 

Anne Synnøve og Nina A. 
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Indvivuel intervju

Spørsmål 

1. Navn, alder og hvor fra 
2. Har du vært der? 
3. Er du ofte på døvesenteret? 

St.hans:

1. Evelyn P. Bersvendsen, 36 år, 
Sandefjord

2. Ja, jeg var tilstede 

3. Ja - av og til 

Jeg synes det var veldig bra, mange folk og  
veldig bra med sosial i bra vær :-) 

                     ********** 

1. Ann Kristin Staberg, 34 år,  Trondheim 

2. Ja 

3. Nei, 1. gang siden på St.hans 2007 

Sommeropphold:

1.  Anita Navelsaker, 38 år, Trondheim 

2. Nei, aldri vært der og ble 1. gang sist 
sommer, jeg synes det var et fint sted med 
flott utsikt og med fin parkeringsplasser. 
Men hjertet banket pga smal vei nedover til 
døvesenteret.
Jeg synes det var flott av Nina E Wennersteen 
sin prestasjon om døvesenteret da hun var vert 
der :-) 

3. Jeg dro dit igjen, ble det 2. gang - KULT av 
(samme uke). Anbefaler sterkt at andre bør 
dra dit spesielt 1. gang :-) 

                          *********** 

1.  Heidi Markussen, 40 år, 
     Trondheim - Ekte Trønderjenta :-) 

2. Ja jeg har vært der før p.g.a har bodd i 
Holmestrand i halv år og var der noe ganger 
på døvesenteret. 

3. Nei, fordi jeg bor i Trondheim. 
Jeg synes døvesenteret har fått seg fin 
parkeringsplass :-)

Fort neste side 
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Men synes det var vondt å kjøre smal vei 
nedover dit. 

Jeg var der på sommeropphold pga målet å 
reise til Kristiansand døvesenter på rekefest - 
Det var 4 damer på jentetur:-) 
Vi kom innom da i Sandefjord og overnattet 
i 1 døgn før vi dro videre til Kr.sand - Det 
gjorde vi også tilbake etter Kr.sand:-) 
Fint tur, men det var lite folk og var synd - 
skulle ønsket det var flere, og med været var 
ok - men litt kaldt vind. 

            ************* 

Skalldyrfest:

1.  Torbjørn Palmer Thomassen, 48 år,  
     Tønsberg 

2. Ja 

3. Ja - Jeg synes det var flott, liker slik 
tradisjoner og været holder trivsel:-) 

                       *********** 

1. Øyvind Grande, Blir 41 år den 21. okt:-),
    Tønsberg 
2. Ja 
3. Nei, sjelden 
                                            Fort neste side 

Det var sånn passe folk, hadde hatt hyggelig 
med sosial samvær - god mat og jeg vant på 
utlodding og det ble 1 boks  fiskeboller :-) - 
var fornøyd å være der og var også med på 
konurranse som rekerenser - ble 5 eller 6. 
plass:-)

   ********** 

1. Morten Husøy, 44 år,  Sem 

2. Ja 

3. Ja ofte, men av og til når jeg rekker det. 

Jeg synes det var bra, fint sted der - hadde det 
sosial samvær og var fornøyd med det :-) 

   ********** 

1. Tore Windingstad, 47 år, Nøtterøy 

2. Ja 

3. Jeg er ikke ofte på døvesenteret, bare når 
jeg rekker tid. 

Akkurat i år var det lite folk p.g.a været og 
ellers var jeg fornøyd og hadde hatt 
sosialsamvær der:-) 

            Jornalist/Foto: Pål Bersvendsen :-) 
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Hei

Jeg vil gjerne å fortelle litt hva vi har lært på 
kurs i Ål, 10-12.september 2007. 

NDHS (Norsk Døvehistorisk Selskap) stod 
bak og arrangerte slik kurset på Ål. 

Emne: KURS I BEVARING OG 
ARKIVERING AV HISTORISK 
MATERIALE.
Innhold: Museumsarbeid, merking, 
registrering, akrivinsitusjoner, privatarkiver, 
Lover, regelverk og standarder, arkivering og 
bevaring
Ordning og katalogisering: Teori og praktisk 
oppgave.

Foreleser: Hanna Mellomsether fra 
Døvemuseum 

Norsk Døvemuseum:
Hva er et museum? 
Hvorfor samler vi på ting? 

Museumarbeid:
Behandling av gjenstander 
Merking: Ulike typer materialer 
Foto: Scanning, bevaring og registrering 
Film: Bevaring og kopiering 
System i rotet dokumentasjon og registrering: 
Programmer og databaser (Bruker mest på 
Døvemuseumet…). 
Manuell registrering: I påvente av 
dataprogram
Registrering i praksis: Gjenstander og foto 

Foreleser: Øyvind Ødegård fra Oslo 
Riksarkivet (foreleser) 

Generelt om arkiver/privatarkiver:
Arkivinstitusjoner og andre aktører: Lov, 
regelverk, standarder 

Foreleser: Per-Thomas Ørlegård fra Svensk 
døvehistorisk selskap i Sverige (foreleser) 

Erfaringer fra ulike arkivkurser i Sverige

Vi har lært masse derfra.. Vi håper det blir 
flere og flere interesserte som kan være med 
å jobbe med døvehistorie i framtiden.  

Foran rekke: Henry Lillejord, Tore 
Christiansen, Heidi Markussen 
Midt rekke: Trine Austbø, May-Britt 
Nyløkken, Karin Tanø, Bibbi Hagerupsen 
Bak rekke: Bjørn E. Hammerlund, Lorents 
Ness, Karl-Fredrik Robertsen, Per-Thomas 
Ørlegård (svensk), Jon Martin Brauti. 
Ikke tilstede: Mette Kristiansen og Unni 
Bjerg.

Mvh Heidi Markussen, Trondheim 
Foto: Heidi Markussen 

         *********** 

3 døve fallskjermhoppere til 
USA

Borgvar Berntsen, Tommy Andre 
Johansen og vår egen Mads Moriggi 
drar siste uken i oktober til Texas for å 
delta i et internasjonalt stevne for døve 
fallskjermhoppere.
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Sommeropphold på Døvesenteret fra 09.juli til 2.august 07
Bilder om sommer, sommerfest, riving av uthus: 

                                                       Fort neste side                                   

Jonna og Olaf Gardberg fra 
Danmark,  
Sommeropphold i noen dager. 

Toralv Kvingedal kommer hvert år på 
Døvesenteret om sommeren og han tok en tur til 
Tønsberg,   BÅT MED MASSE BLOMSTER. 

Sommergjestene liker seg på brygga, og 
gleder seg til den nye bryggen som kommer. Sommergjestene og turistene 

(gjennomreisende) slappet av og solet seg når 
sommeren var på sitt beste. 

Sosialt om kvelden. To av dem er 
trofast å være på sommeropphold på 
Døvesenteret i mange år. Vi spiste og koset oss for det var siste dag før 

de reiste hjemover neste dag. Sånt skjer hvert 
året. Smile 
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Sommerfest 28.07.07:

Uthuset er revet 03.september 2007:

***********
Hei medlemmer og ikke-medlemmer:

Bilder fra sommeroppholdet ble tatt av Toralv Kvingedal, fra Bergen. 
Vi takket ham så meget for han var så flink til å ta mange bilder i sommer. 

Bilder fra sommerfesten ble tatt av Toralv Kvingedal, fra Bergen. 
Bilder fra riving av uthuset ble tatt av Nina E. Wennersteen. 

Vi takker de som var sommervakter under sommeroppholdet, vi roser dem for at de stilte opp. 

Med hilsen fra Rolf E. og Nina E. Wennersteen 

Alle medlemmer og ikke-medlemmer kom til denne dagen på Sommerfest. 

Det var dugnad den 3. september. Det kom 11 personer som hjalp til med rivingen av 
uthuset, som en bonus og takk for hjelpen ble de servert middag, etterfulgt av kaffe, kaker og 
is.
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Barnesiden

Løsning finner du 
side nr 23 

Kryssord

Tegning av 
Tom Z 
Kristiansen

Han tegnet 
dette i sommer
på
Døvesetneret.
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Arbeidsplass i Holmestrand

                           *********** 

Humoristen

Hvilken bue går det ikke an å skyte med? 
- Regnbuen.

- Pappa, kan jeg låne bilen din i kveld? 
- Hva tror du egentlig jeg har føttene til, gutt? 
- En til gassen og en til bremsa.  

- Hvordan er den nye doktoren? 
- Jeg stoler ikke på han. 
- Hvorfor ikke? 
- Alle pasientene hans er syke.

- Har du hørt om mannen som var redd for å 
gå på fotballkamp? 
- Nei. 
- Han var redd for brann. 

Vet du hvorfor svenskene pusser skoene sine 
med Colgate? Fordi de ikke vill ha hull! 

Hvordan starte en Lada? 
- Ta ut motoren og sett inn en symaskin.  

God hjelp 
- Nå, Nils, hvordan trives du med det nye 
høreapparatet? 
- Det er helt fabelaktig. 
- Jeg har alt skrevet om testamentet mitt tre 
ganger.

Et ektepar skulle på fotballkamp, og da de 
kjørte ble de stående i en bilkø. Kona ble 
nervøs og sa: 
- Jeg visste noe sånt ville skje. Nå rekker vi 
ikke kampen. Mannen så rolig på kona og sa: 
- Slapp av dommeren er i bilen bak.  

Hvorfor er enkroningen død? 
Svar: Fordi den har hull i midten.  

To sauer møtte hverandre ute på et jordet. 
- Bæ, sa den ene. 
- Pussi, sa den andre. Akkurat det hadde jeg 
også tenkt å si.

I 25 år har Knut Syvertsen jobbet på Nedre 
Gausen Skole og kompetansesenter. 

På sommerfesten / cowboyfesten 15. juni 
2007 ble han overrakt både gavesjekk og en 
fin blomsterbukett, for å ha jobbet på Nedre 
Gausen i 25 år. 
Den kvelden skulle man kle seg ut med 
cowboyklær og det var Knut også – se bildet. 
I august ved skolestart i 1982 fikk han jobb 
på Holmestrand Døveskole som det het da. 
Tidligere jobbet han 12 år på Eik Sølvplett. 
Han var bare 18 år gammel da han begynte 
der.  Da jobbet han med tinn. 
Vestfold Døveforening gratulerer. 
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Odysseen - Tyst Teater i Oslo 

Dere kan bestille billetter til Odysseen som skal spille i Oslo fra 
torsdag 1. til lørdag 3. november. 

Teater Manu merker stor etterspørsel etter billettene, spesielt på 
lørdagen 3. november. De ser det som mest rettferdig at de med 
lengst reisevei (Nord-Norge) får mulighet til å se forestillingen denne 
dagen. For alle som er tilknyttet østlandsområdet, eller som har kort 
reisevei anmodes om å se torsdagsforestillingen ? Da er vi alle sikre 
på at alle får muligheten til å se forestillingen. Derfor vil VDF 
oppfordre at vestfoldinger ser på forestillingen på torsdag eller 
fredag. Alle medlemmene som er med på denne forestillingen, vil få 
tilbakebetalt en god del for reiseutgifter. (Hvis vi er over 10 personer 
herfra, blir det minst 200 kr på hver for reisestøtten). 
HUSK: Levere kvitteringen til teaterbilletten til Vestfold 
Døveforening v/ Jim Vold eller Knut Syversten, da det er det totale 
antall billetter som utgjør grunnlag for reisestøtten fra Teater Manu. 
Du kan bestille billetter til Odysseen direkte hos billettservice hos 
her. 

Kr 280,00  Voksen 
Kr 210,00  Honnør 
Kr 210,00  Student 
Kr 225,00  Bokklubben BARN 
Alle påplusses med kr 20,00 pr person ved bestillingen. 

De kan hentes på Narvesen, 7-eleven eller Posten (ikke post-i-
butikken). 

Kulturell, politisk og sosial helg. Teater Manu, NDF og ODF jobber 
nå med å lage et program for helgen 1.-3. november for å gjøre dette 
til en av høstens/vinterens store begivenheter. Det vil være program 
torsdag, fredag og lørdag i henholdsvis Oslo døveforening sine 
lokaler og på Teater Manu. Det vil bli arrangert demonstrasjon 
(NDF), seminarer, kulturelle innslag og forhåpentligvis blir det også 
tid til mye hyggelig samvær og kulinariske opplevelser!
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B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Neste nr 04-2007: 

    Deadline den 09.12.07 
     Utdeles den  17.12.07 

http://www.vestfold110sentral.no

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.

Terminlister for 2007
September:
Fredag  21.: Deaf Aid v/ Marit Kolstadbråten kl 
   17.00  på Døvesenteret 
Søndag 23.: Døves dag på St. Olavs Kapell i
   Sandefjord  kl 12.00 

Oktober:
Mandag 01.: Skogstua – Dugnad m/ middag kl
   17.00 på Døvesenteret 
Fredag   26.: VDF’s medlemsmøte, 18.00 på
   Døvesenteret 
Søndag  28.:  Høsttakke- og     
   allehelgensgudstjeneste, 16.00 på  
   Sandar kirke 
   Kirkekaffe på Døvesenteret etterpå. 

November:
Fredag 02.:  Vestfolddag på St.Olavs Kapell kl
   14.00 til 19.00 
Fredag 23.:  Vestfolddag med juleverksted på
   St.Olavs Kapell kl 14.00 til 19.00 

Desember:
Lørdag  01.: Julebord, Tønsberg  ( mer info
   senere) 
Fredag  14.: Vestfolddag med basartrekning kl
   14.00 til 19.00 på St.Olavs Kapell 
Fredag  28.: Juletrefest og barnegudtjeneste kl
   16.00. på Døvesenteret eller   
   Sjøhuset? 

NB! Forbehold forandringer/ se  i 
www.vdf.no / tekst TV 

Serveringslister 2007

Fredag 26. okt.:  Gry K. Moriggi 
          Audhild Letterud 
         Siw K. Mathisen 


