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 Leder fra Vestfold Døveforening spalten 

Kjære medlemmer! 
 
Nå nærmer det seg til VDF’s årsmøte. Det blir spennende å se hvem som sitter i neste styre 
til døveforening vår. Historielauget fikk meg til å hoppe over deres side – siden jeg også har 
vært lenge interessert i historie. Det passer veldig bra nå som historielauget har fått kr 
65000,- fra Vestfold fylkeskommune til å samle stoffer om døve fra gamle dager til i dag ved 
å registrere mest mulig av kilder/materialene. Registrering av kildene/materialene vil være 
min ”ny” jobb! Jeg vil informere dere alle at jeg vil også fortsette i styret som styremedlem, 
for jeg ønsker å jobbe videre for døve i Vestfold. Valgkomiteen har fått tilbakemeldingen 
min. 
  
Det er en del oppgaver som døveforening bør jobbe med i fremtiden – særlig 
interessepolitiske saker. Tidligere leder, Cathrine Stensrud har kommet med noen konkrete 
forslag som skal tas opp til årsmøtet og jeg ser frem til behandling av dem. Vestfold 
Døveforening har vært noe svak i dette i de siste årene – med tanke på tilgjengelighet i 
Vestfold, for eksempel informasjon på alle tog- og busstasjonene, bestille taxi pr SMS, 
tekstet på norske film i kino og andre områder hvor det berører oss som døve. 
 
Jeg vil rose Holtan DSK og Døveutvalget i Norges Fotballforbundet for et godt gjennomført 
DM i futsal som var i Tønsberg i januar/februar månedskiftet. På søndag har det vært to 
ganger ”falske” brannalarm som må evalueres grundig med tanke av evakuering ut av hallen. 
Jeg tar dette opp fordi jeg var der som frivillig hjelper og så at det ikke fungerte som det 
skulle. Når alle andre (hørende) er vante med sine dagliglivet – f.eks informasjoner på tog- 
og busstasjoner, bestille taxi pr telefon, se på norske film og andre ting. Brannalarmene er 
også en del av deres hverdag hvor dere er ”trent” til. Det må også være en del av vår 
hverdag. 
 
Slike og andre ting trenger vi en døveforening til for å få det til og bedre våre hverdager. 
Uten lokale døveforening i Norge og Norges Døveforbundet, ville vi ikke fått for eksempler 
døvetolker (i 1972 med offentlige tolker og større krav ved TS-kompetanse i 1979 og 1987), 
tekst-telefon (fra 1984) tekstet av norske filmer på kino (varierende i de siste årene) og 
norske tv-programmer (varierende etter det startet fra ca 1978 og forbedret ved 1988 pga 
NRK-lisensstreik), undervisning i og på tegnspråk til døve elever (1997), bedre 
arbeidsforhold for døve og mange andre ting! Dermed er det svært viktig at døveforening 
trenger støtte av meg og dere alle! I tillegg vil døveforening også jobbe for sosiale 
møtepunkter for oss alle slik at vi får pusterom av og til! 
 
Så jeg vil til slutt takke dere alle for at jeg har fått lov å være leder i VDF i 3 år. Jeg håper at 
det har vært en bra utvikling for oss døve i Vestfold i den perioden. Styret kan umulig dekke 
ALLE våre ønsker og behov. Gjennom årene ser jeg at VDF’s lederne og styre-/
varemedlemmene har prøvd å gi mest mulig vi kunne til oss alle i Vestfold. Så jeg vil rose 
og takke dem alle for at jeg har det bra som døv her i Vestfold!  
 
Og jeg ser frem til hvem neste som vil lede vår døveforening til årsmøtet. Vel møtt i 
årsmøtet! 
 
 
Jim Vold 
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Hei, alle sammen! 
Godt Nytt År vil jeg først si til alle Medlemmer og de andre! 
Snart er det Årsmøte, så da blir det spennende, eller annet til hvem som skal lede 
Foreningen enda et år. 
 
Så var det denne undersøkelsen som jeg har gitt informasjon om i det forrige nr, 
Julenummeret, der vi sendte med Spørreskjemaer over hvor mange som vil ha Bladet i 
papirutgaver eller via epost. 
Klart at MANGE vil ha det i Papirutgaver, det visste vi fra før, men en ting som vi ble 
veldig skuffet over, er: 
Vi har sendt ut 90 spørreskjemaer, og hvor mange fikk vi svar?   BARE 9............ 
Det er nå på tide å forandre noe, så det har jeg og layouten snakket sammen om, så vi får 
se fremover, hvordan det blir, enten fortsette med bladet, eller bare lage eget hjemmeside.. 
Det tar tid, og tålmodighet! 
 
Vi venter med dette, til etter Årsmøtet er over, så da får vi sette fart i saken, eller gi andre 
oppgaven med Bladet... 
Som jeg har skrevet mange ganger tidligere, RIS og ROS, men fremdeles hører, rettere 
sagt SER jeg ingenting, og INGEN tips eller noe, det virker som dere bare sitter eller står 
eller annet, og bare mottar bladet.. 
MEN det er feil....Det er DERE vi er avhengige av. 
 
Ellers, ønsker jeg lykke til med Årsmøtet, og håper det ender godt. 
Snart er det Fastelavn, og så  kommer Påsken, og så SOMMER, det ser vi fram til:) 
 
Klem Siw Kristin Mathisen 
Redaktør 
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 En glad nyhet fra Historielauget 

Vestfold døveforening ved underavdeling historielauget har søkt Vestfold fylkeskommune 
om et prosjekt som heter ”formidling av døves liv og vilkår fra 1850 – 1900 tallet”. Dette 
skal gjøres gjennom å samle inn foreningens gamle protokoller, registre, medlemsblader, 
ulike arkivmateriale, foto, smalfilmer, etc. 
Samarbeidspartner vil være Norsk Døvemuseum og Fylkesarkivet. Hensikten er å ta vare på 
de døves historie og formidle denne. Vi håper derfor at befolkningen generelt skal få økt 
kunnskap og forståelse for døves kultur og historie i Vestfold. Prosjektleder er Cathrine 
Stensrud. Historielauget er drivkraften bak prosjektet. 
 
Vestfold fylkeskommune har tildelt oss et tilskudd på kr 65.000. Norsk døvemuseum bidrar 
med ett månedsverk til rådgivning og bistand i registreringen. Vi gleder oss veldig over å få 
en samarbeidspartner Hanna Mellemsether i Norsk døvemuseum og ser frem til det videre 
samarbeid. 
 
Historielauget har markert det ved å feire den fantastiske nyheten med en bløtkake på 
sjøhuset før møtet startet lørdag den 7.februar. 
 
Historielauget har en felles mailadresse: historie@vdf.no. Vi har fått peisestua som vårt 
arbeidssted på døvesenter for to år med mulighet for forlengelse for å få fullføre vårt 
prosjekt. 
Leder Unni Bjerg ønsket å gå av som leder, og vil fortsette i historielauget. Den nye leder er 
Cathrine Stensrud. Følgende medlemmer er Unni Bjerg, sekretær Mette Kristiansen, Tom 
Kristiansen, Karin E. Syvertsen, kasserer Knut Syvertsen, registreringsansvarlig Jim Vold, 
vara for registringsansvarlig Nina E.Wennersteen, Rolf E.Wennersteen, og Jon Martin Brauti 
på sidelinja. Så gleder vi oss over to flotte medlemmer under 18 år som er nylig rekruttert – 
Daniel Sæves og Johanna Asprutsen. 
 
Tilskuddet og rådgiving/ bistand betyr mye for foreningen og underavdelingen 
historielauget, også for landets døve. Vi har alle en historie, og den kan lære oss ting vi kan 
ha nytte av i dag. Vi gleder oss til å komme i gang med det viktige arbeidet. 

 
Cathrine Stensrud 
har overtatt leder-
rollen i 
historielauget etter 
Unni Bjerg. 

mailto:historie@vdf.no�
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 Nytt fra Skogstua 

Flere av Skogstuakomiteen og andre er med frivillig innsats i full gang med å jobbe med 
diverse restaureringstiltak på Skogstua:  
Kjøleromsmotoren som Skogstua har hatt i lang tid begynte å svikte. Firma hvor den ble 
kjøpt ble kontaktet. En installatør kom for å sjekke hva måtte gjøres. Det viste seg at selve 
motoren var defekt og måtte dermed byttes ut – noe som er nå blitt gjort.   
 
Alle vinduer i huset har gjennomgått en trekktest – og det viste seg vindu ved hoveddøra, 
vindu i salongen og på kjøkkenet var trekkfult. Det er nå blitt isolert på nytt. 
Soveromsvinduer har noen karer frivillig begynt å skifte ut – Rom nr 5 var dårligst, så det er 
ferdig byttet ut. Når alle blir byttet ut etter hvert er målet at det skal bli tryggere og varmere. 
 
Materialer for oppbygning av uthuset er bestilt ved tilbudspris, men lagres på 
bestillingsstedet til det er mer fremkommelig med stor bil ned til Skogstua.  
Det er ett stort dugnadsprosjekt medlemmer kan se fram til å være med på å hjelpe VDF og 
Skogstua å få ferdig i flott fasade i løpet av 2009. 
 
Ny brannalarmsentral på Skogstua er bestilt, det ventes på tid for avtale med installatør 
kan komme på Skogstua.  

 
Pub/sosiale kvelder i februar og mars er planlagt på 
Skogstua 21.februar og 20.mars med bespising, med 
noe program som vil komme i hjemmesiden vdf.no 
også. 
 
Utleiesesongen er i gang allerede nå selv om snøen 
ligger med ett tykt hvitt ute. Vil også se positivt på at 
”snøballen” med mer utleie øker fremover.  
 
Påskeuken er i april: Vi etterlyser vakter hvis det 
skal være åpent hus på Skogstua.  

 
Første dugnaden på Skogstua er 14. april og håper mange vårglade medlemmer dukker opp 
med pågangsmot til å hjelpe.  
Ta kontakt med Skogstuakomiteen hva du kan gi av dine erfaringer og krefter.  
 
Sommeråpent av Skogstua er kanskje litt tidlig å nevne? Kanskje ikke – Hvis det skal 
kunne få tak på vakter.  
En skal jo ha tid til å sette sen ned å planlegge, tenke vil jeg prioritere å være vakt en eller 
flere dager på Skogstua i kombinasjon med litt ferie. Sommeråpent er i tidsperiode 7.juli til 
6. august. Gi beskjed til Nina E Wennersteen i god tid før 1. Juni   
   
Jubileum: Det er 75 år siden VDF kunne være med om å innvie Skogstua 8.april 1934 til 
sitt feriehjem som det het den gang. Mye har skjedd der gjennom årene, ordbruken feriehjem 
gikk over til døvehytta og så til døvesenter.  
Jubileum blir feiret sammen med VDFs eget 95. års jubileum 31.maiTil gode har vi sa å 
gratulere hverandre med dette jubileumsåret.   
 
Godt å vite: Vi går inn mot lyser tider ute.! 
Hilsen Skogstuakomiteen 
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 Syn på saken. 

I forrige blad, nr ¾ - 2008 årgang 46 kommer Gry Enggrav med mange spørsmål i sitt 
innlegg. Jeg fikk lyst å svare på noen av hennes spørsmål i denne omgangen. Hun har et 
reflekterende innlegg som får oss til å se på sin egen dugnadsånd. 
 
Selv har jeg ikke dårlig samvittighet, nettopp fordi jeg har stilt opp to ganger av 6 
dugnader som ble gjennomført i 2008. Jeg vet alt om hvordan det er å komme i tidsklemma 
og prioritering av fritiden. Jeg har gitt to kvelder av min fritid til dugnad på døvesenteret. 
Da har jeg 363 kvelder igjen av året. Det er ikke mye. 
 
Det er helt utrolig at det ikke er obligatorisk/pliktig fremmøte på døvesenter. Jeg vil påstå 
at medlemmene er ”bortskjemte” som slipper unna dugnad i forhold hvis jeg sammenligner 
med andre organisasjoner, særlig på idrettsfronten, og jeg mener også at styret i Vestfold 
døveforening må ta en større del av sitt ansvar for at det er en dårlig dugnadsånd blant 
medlemmene. Skogstuakomiteen har bare ansvar for vedlikehold og utleie av døvesenteret. 
Hvis medlemmene hadde en god dugnadsholdning hadde det vært et ”ikke-tema” på bladet 
Vestfold Nytt. 
 
Enggrav skriver i sitt innlegg om at hun føler at alle synes at hun gjør et dårlig arbeid, fordi 
hun tar ofte pauser. Hun føler at hun blir målt av alle. Her vil jeg si til ethvert medlem at et 
hver innsats er like verdt, uansett hvilke små og store oppgaver som blir utført. Det 
viktigste av alt er at folk stiller til dugnad, og har det hyggelig sammen, og utfører 
oppgavene som blir gjort ferdig. Jeg mener også at det ikke er nødvendig at folk blir fra kl 
17 til kl 21. Noen har sikkert sine grunner for å måtte gå kl halv åtte. Jeg mener det er 
greit. Vi skal ikke måtte forklare hvorfor vi måtte gå kl halv åtte. Jeg mener også at det er 
nok å stille opp en av 6 dugnader. Det fine med 6 dugnader er at vi kan velge når det passer 
oss å komme til dugnader. 
 
Min nevø er 14 år, og er med på en fotballklubb, Vear IF. Vi må stadig bidra noe med noe 
hele tiden. Det er stadig kjøring til kamper nesten hver helg, salg av bestemorkaker, 
skrapelodd, stå i kiosk, og i form av dugnad for å få et kunstgressbane klar. Nevøen får 10 
skrapelodd, og har plikt å selge alle loddene. Vi synes at Vear IF krever mye av oss, og vi 
har faktisk ikke noe valg. Vi gjør det for at guttene i Vear IF skal ha det moro. 
 
Skal vi sammenligne Vear IF med Vestfold døveforening ser jeg bare at medlemmene må 
stille opp til servering på døvesenteret eller på andre steder som på Sjøhuset en gang om 
året. Er det flere plikter vi har, jo, vår årlige basar. Basar var og forblir et kjærkomment 
bidrag til døvesenteret, hvor den er med å vedlikeholde av døvesenteret. Tidligere fikk vi 
to loddlister, men som medlemmene har klaget på er det blitt en loddliste som gis ut til 
medlemmene hvert år. Det synes jeg er trist. Nettopp fordi døvesenteret trenger penger og 
at vi slipper mye unna fra våre plikter. 
 
Hva er det vi krever av Vestfold døveforening? Hva er det vi medlemmene kan hjelpe 
Vestfold døveforening med? Det handler jo også om å ta og å gi. Hva er vår holdning til 
dugnad? Hva er medlemsfordeler for et medlem? Hva er vår plikt som medlem? 
Det er et interessant spørsmål. Det bør tas opp som et tema på medlemsmøte. 
 
Hilsen 
Medlem Cathrine Stensrud 
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 Trekningsliste fra julebasar den mandag 15. des - 08. 

Sist søndag, 14. desember var det trukket ut vinnere til julebasar etter julegudstjenese 
på St. Olavskapell. Her blir lagt ut en trekningsliste med gevinstnr, navn (ikke full) og 
sted. 
 
1. Kaffeservice i nissemotiv til 6 ->Turid T., Vestskogen 
2. Båtbillett (Oslo-København t/r) -> Mette C. F., Østre Halsen 
3. Båtbillett (Larvik-Hirtshals t/r) -> Rolf  H., Sandefjord 
4. Fuglehus -> Anne S. F., Sandefjord 
5. Fruktkurv -> Thor L. T., Styrvoll 
6. Fruktkurv -> Unni B., Larvik 
7. Fruktkurv -> Monica G., Revetal 
8. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Bodhil J., Tjodalyng 
9. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Heidi N., Blystadlia 
10. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Rolf E. W., Sandefjord 
11. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Randi R., Våle 
12. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Brekke, Skoppum 
13. Juleløper -> Mette H., Stord  
14. Rød juleløper -> Jorunn H., Larvik 
15. 1 Sukkerskje i plett -> Lillemor A., Larvik 
16. 5 flax skrapelodd -> Kari S., Skoppum 
17. 1 blomstvase -> Gerd S., Larvik 
18. 5 flax skrapelodd -> Thor L. T., Styrvoll 
19. 1 blomstvase -> Schermann, Larvik 
20. 1 veske og lommebok -> Ole J. N., Skoppum 
21. 1 par sokker -> Fam. Berger, Skoppum 

En ny dag! 
Jeg har fått en vakker gave.  

En ny dag som kun er min, det er opp til meg å velge hva jeg vil bruke gave til. 
Dagen står der i min dørsprekk, venter på å komme inn. Full av blanke, rene sider med all 

verdens farger til. Hvordan kan jeg best utnytte den gaven jeg har fått? 
Jeg må velge varme farger, ikke farger arket grått.  

Jeg vil bruke dagens timer til å være positiv. 
Glede mennesker jeg møter. Gi oppmuntring og smil. Uansett så m jeg huske at når dagen er 

forbi, har de ting jeg sa og gjorde tråkket opp en sti. 
Det er opp til meg å styre hvordan den stien fører hen. Ønsket er at du som ser den kan 

sporet av en venn. 
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 Stafett oppskrift / Eldre prosjekt 

Pizza snurrer: 
 
Lag en vanlig pizzadeig. 
Fyll etter smak 
Ost 
 
Kjevle ut til en rektangel 
Smør med pizzasaus 
Ha på fyll.  
(ikke for mye, blir for tungt å rulle sammen). 
Dryss på litt pizza ost. 
Rull sammen, og skjær opp i skiver 
Legg dem på et brett, evt. Dryss på oregano. 
 
Stek i ca 225 grader til det er gyllen brunt. Ca 10 - 15 minutter 
 
Kjempe godt og populært hos barn- 
 
Herved gir jeg stafetten til Merete Karlsen.  

Eldre prosjekt: 
 
Her er ikke mye å fortelle om det da det ikke har skjedd så mye. Selv om det har vært 
regelmessig ”eldre treff” hver 2. torsdag, så det er blitt bare vanlig treff hele tiden i fjor. Det 
har ikke vært noe tur til Oslo, pga sykdommer de o 2 yngre som hadde i fjor. Det var bare de 
to eldste (begge 91 år) igjen på treff sist høst 2008. De trives med folk som jobber på 
Sjøhuset eller på besøk. Nå er de 2 yngre tilbake til eldre treffet igjen, nå er det 4 personer.  
Tidlig strikket de 2 eldste, men ikke nå da de ville heller prate sosialt. Ikke noe rart de er jo 
mye hjemme og er veldig selskapsyke og da er det godt å ha noe å gå til der det er sosialt ;-). 
Mange vet fra før om eldre prosjektet, så det har ikke vært noe nytt om det. Vi har ikke 
jobbet videre pga for få eldre i Vestfold nå i det siste tiden, men det er fortsatt eldretreff 
fremover.  
 
Vennlig hilsen  
Anne Synnøve Fevang. 

ET ORD GJØR STOR FORSKJELL 
 
Et ord gjør stor forskjell 
Det kan forandre livet ditt på en blunk 
Noen ord er for evig 
Andre blir det glemt 
Men de er der fortsatt 
De sier bare ikke et ord. 
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 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 

 Møtekveld på Sjøhuset Sandefjord 12.februar. 
 
Det var ca 20 medlemmer som møtte opp den kvelden, fleste med i et eller annet tillitsverv 
i VDF. 
Fleste av tillitsvalgte som hadde møtt opp gikk fram og nevnte det en mente var sine 
oppgaver. Noen av de andre kom med spørsmål og tilføyelser. 
Her noteres kun de oppgaver som ble notert på møtet for den enkelte verv eller utvalgenes 
oppgaver generelt. 
Grupper som velges på Årsmøte 
 
Hovedstyrets leder:  
• Gi veiledning og dekke styret, utvalgenes og medlemmenes behov. 
• Fordele arbeidsoppgaver i styret  
• Samarbeide med ulike organisasjoner  
• Vise ansikt utad. 
• Ha god kjennskap til lov og regler. 
• Innkalle til diverse møter  
• Kan ikke avgjøre ting alene  
Nestleder:  
• Vikar for leder ved behov 
• Får oppgaver fra oppgaver fra lederen 
• Ha god kjennskap til lov og regler 
Sekretær: 
• Referent på styremøter  
• Skrive søknader 
• Fordel å ha norskkunnskaper 
• Skal kunne føre all korrespondanse etter styrets retningslinjer 
• Samkjøring av AU møte 
Kasserer: 
• Ha organiseringsansvar av økonomien. 
• Ha ansvar for utgifter og inntekter  
• Ha god oversikt for å kunne svare Ja/nei til innkjøp 
• Sende oversikt på regnskap til styret, Skogstuakomiteen og andre utvalg etter avtale 

og hvor ofte de ønsker å få det.  
• Samarbeid med bilagsrevisor minst 2 ganger pr år, og ved avsluttende årsregnskap å 

ta kontakt med revisor. 
• Ha god medlemsoversikt innad og med NDF. 
• Ha ansvar for innkjøp av oppmerksomhet til medlemmer ved jubileum, dødsfall og 

sykdom.  
• Ansvar for innkjøp til utlodning. 

Å Lese   
Jeg åpnet boka,  
leste et kapittel,  
lukket den igjen.  

 
Nå har den samlet støv i lang tid.  

På tide å ta den opp igjen? 
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 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 

Styremedlem/kulturleder:   
• Ansvar å følge opp terminliste 
• Ansvar å finne forelesere til foredrag og tema og lede tema for sosiale  

sammenkomster medlemmer ønsker 
• Passe på at medlemmer får informasjon via Vestfold Nytt, vdf.no(VDF hjemmeside)  
         e-post, pr. brevpost og sms. 
• Være med om årlig ledermøte. 
• Søke om støtte til ulike arrangement og prosjekter. 
• Ha samarbeid og fordele oppgaver med utvalgene. 
• Ha ansvar for å sette opp serveringsliste. 
• Ha god dialog med medlemmene, VDF- kasserer og styret for øvrig.  
• Ha god dialog og ansvarsfordeling med kulturkomiteens medlemmer.  
Varamedlem 1 og 2 til styret: 
• Anbefales å delta på styremøter for å få oppfølging i hva skjer. 
• Har bare stemmerett ved andre styremedlemmers fravær på styremøter 
• Bidra til godt team 
• Mulighet til å få bedre kjennskap til organisasjonen i VDF og dermed ved senere 

    mulighet å ta større verv innad i styret. 
Bilagsrevisor:  
• Gjennomgår og godkjenner regnskapets bilag(kvitteringer) minst 2 ganger årlig.  
Revisor:  
• Godkjenne foreningens årlig avsluttende regnskap 
• Være en nøytral person utad fra VDF 
Kulturkomiteen:  
• Har kulturleder som automatisk sitter i VDF- styret samtidig har minst 3 
          medarbeidere. 
• Medarbeidere skal ha dialog med kulturlederen og få oppgaver å utføre av 

vedkomne. 
• Skal lytte til medlemmenes ønsker av ulikt temaønsker.     
Skogstuakomiteen: 
• Leder har ansvar for at vedlikehold og service på Skogstua blir gjennomført etter de 
          midler en har til rådighet.  
• Ha ansvar for at medlemmer får informasjon på medlemsmøte, i Vestfold nytt, og 
          vdf.no hva skjer på døvesenteret. 
• Innkalle komiteen til egne styremøter ved behov (minst 4 ganger årlig) og 
          samarbeidsmøte m/VDF 2 ganger årlig.  
• Ha god dialog med egen komité, hovedstyre og andre utvalg.   
• Skogstuakomiteen har eget budsjett å jobbe ut fra så komiteen bestemmer selv en 

god del av inntekt og utgifter.  
• Ved store kostnader tas opp med hovedstyret eller på medlemsmøte dersom ikke 
          årsmøte er en nødvendighet eller sette på eget budsjett. 
• Har 4 medarbeidere med fordelte oppgaver som kjøkkensjef, altmulig menn, 
         Kontaktperson for brannvern, nøkkelansvarlig, økonomi, har egen referent på sine 
          møter. 
• Alle har ansvar å være i et godt team, god dialog med utleieansvarlig og 

medlemmene.  
  



 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 
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Utleieansvarlig for Skogstua: 
• Ta i mot bestillinger på leie av Skogstua  
• Ansvar for rett oversikt på utleieplanen 
• God dialog med utleierne og Skogstuakomiteen 
• Ha tett samarbeid med kasserer. 
• Samarbeide med Skogstua om tilstanden på Skogstua i leieperiodene.  
• Ansvar for oppfølginga av personer til nøkkellevering i samarbeid med 

nøkkelansvarlig  
• Ordne rengjøringshjelp etter utleie. 
 
Vestfold Nytt: 
Redaktør: 
• Ansvar for utgivelse av medlemsbladet Vestfold Nytt utgis i 4 nummer pr år. 
• Ansvar for det er god teamånd i redaksjonen og med samarbeidspartnere. 
• Ha god dialog med utvalgene om stoff ønskes inn i bladet. 
• Ansvar for at deadlinen og utgivelse overholdes  
• Passe på at utvalg og medlemmer får direkte beskjed om slike frister i god tid. 
• Ha tid for kreativitet til bladet. 
• Ha tid til å være tilstede for redaksjonen og tidsvis der ting skjer  
• Videreformidle stoff til layout så rask er mulig for å kunne anse mengde stoff som 

kan inn.   
• Gi journalister og layout friheten til å gjennomlese hele bladet før det trykkes.  
Layout: 
• Utforme bladet på en kreativ måte, både faste spalter og nytt stoff som redaktør og 

journalister og andre har levert inn ved fristen utløp.  
• Samarbeide tett med redaktør og journalister før bladet skal i trykken   
• Ha frie hender for et kreativt layoutarbeid til å skaffe stoff til bladet. 
Journalister/ Fotograf: 
• Utføre  arbeidsoppgaver for artikler redaktøren /layout ønsker i årets 4 blader skal 

inneholde. 
• Passe på  den som for eksempel  er blitt intervjuet  får godkjenne innlegget  før 

trykken av bladet skjer.  
• Alles oppgave er å lytte til hvordan vil medlemmene bladet skal være. 
• Jobbe med tanker om det skal noen spennende nyheter settes inn på vdf.no i tillegg 

til bladet. 
Lov komiteen: Består av 3 personer: 
• Delta på årsmøte, ekstra ordinært årsmøte 
• Må kunne ha godt kjennskap til lov og regler i VDF.  
• Innkomne endringer til lovforslag skal lovkomiteen legge frem forslag for 

medlemmer, utvalg eller styret før det tas opp på årsmøtet.    
• Å vurdere loven er a jour med tiden. 
Basarkomiteen: 
• Har en leder og 3 medarbeidere  
• Har ansvar å følge opp og planlegge basar 
• Må skaffe gevinster samt oppfordre medlemmer til å skaffe gevinster.  
• Skaffe tillatelser å sitte med basaren i diverse butikker en han få den muligheten. 
• Lage loddelister som man medlemmer mottar pr post eller ved forespørsel. 



   Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 
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Bryggekomiteen:  
Det ble glemt å nevne på møtet, men har 3 personer, 
Olgeir Hardtvedt, Mads Morrigi og Sten Arne Karlsen. Og de var ikke tilstede for å kunne 
fortelle hva slags oppgaver de har. 
 
Valgkomiteen :består av 3 medarbeidere og 1 varamedlem. 
• Rekruttere frivillige personer inn i ulike verv på årsmøte. 
• Lede valget under årsmøte og ekstra ordinært årsmøte 
• Lytte og ta i mot forslag fra medlemmene og styret og komiteer. 
• Passe på å ha oversikt av bekreftelse fra hver enkelt medlem som har sagt seg 
          villig til å ha verv i utvalg som velges under årsmøtet.   
• Kan bestemme om det bør skje eskludering av noen tillitsvalgt med videre eller 

annen kandidat kan inneha sitt verv. Eller be om omorganisering.     
 
Utvalg som velges utenfor årsmøte: 
 
Historielauget: består av laugleder/prosjektleder, kasserer, sekretær, registrering s sjef m/
hjelper, samt 5 medarbeidere med ulike områder å jobbe med. Laugets oppgaver er  
• ivareta VDFs historie ved å samle, lage oversikt, skanne/ kopiere og registre det som 

finnes av historisk verdi.   
• forske videre for å finne mer fakta til kilder som finnes i VDF og Skogstuas 

dokumenter. 
• Ha klare kilder til et jubileum i 2014.( VDF 100 år og Skogstua 80 år) 
• Oppfordre medlemmer til å komme med fakta kilder enten ved tidskrift, bilder, eller 

annen historie som menes er av verdi. 
Barnegruppa: 
• År 2008 kun bestått av en kontakt person men det skal være en gruppe på minst 4 

personer som samarbeider å få opplegg og program til aktiviteter for barn i ulik alder 
(0 – 15 år) 

• Samarbeide med menighetsutvalget om Påskeverksted, juleverksted, juletrefest.  
Pensjonistgruppa har pr i dag kun en kontaktperson siden det er lite møtevirksomhet. 
Oppgaven den har er å ivareta medlemmer (over 50/60 år) rettligheter. 
 
Menighetsutvalget: ble ikke tatt opp fordi utvalget samarbeider mer med Døvekirken enn 
VDF – men hvordan er det økonomisk? Hvis med i VDF regnskap fortsatt bør det vel 
være under?? Dette får tas opp som et spørsmål under årsmøtet. 

Vennskap er et tre som vokser! 
Jo mer treet vokser 

Jo mer venner får du. 
Hvis treet blir borte, 

Da forsvinner vennskap også 
Når treet ikke vokser, 

Så er du ensom. 
Sant? 
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     Dikt om tolv måneder: 

Mange undres på Mars 
Alltid forskjellig 
Raskt kan snøen smelte 
Snart daler det ned igjen 

Julen er over 
Atter et nytt år 
Nye muligheter som venter 
Under snøen 
Alle grønne planter 
Rolig venter de på våren. 

Fine kvelder ved peisen 
Endeløst med snø 
Barn som leker 
Rundt meg 
Unger med røde kinn 
Alle er glade 
Rolig glir solen ned 

April varm etter vinteren 
Påsken er rundt hjørnet 
Raske harer spretter bak busker 
I den første vårmåneden 
Lier vokser frem 

Mye stas 
Alle er glade 
I mat er det flott 

Jippi 
Unger jubler 
Nå er det sommer 
I ukevis har de ventet på den 

Jublende barn 
Under himmelen 
Ler alle barn og unge 
I dag er det sommer 

Alle går til arbeid 
Unger går til skolen 
Gode venner treffer hverandre igjen 
Unger og gamle 
Store og små 
Tenker tilbake på sommeren 

Så er høsten plutselig her 
En ny økt med høsting 
Potetene tas opp 
Turnipsen høstes 
Eplene plukkes 
Mange er i arbeid 
Bærene er modne nå 
Etter en varm sommer 
Reiser fuglene sin vei 

Overalt blir det stadig mørkere 
Kaldere blir det 
Tåka kommer 
Og regnet plasker 
Borte blir varmen 
Enda er høsten her 
Røde blader er å se overalt 

Nå er det plutselig kaldt  
Og høsten må gå nå 
Vi fyrer mye igjen 
Enda et år går mot slutten 
Marken dekker av rim 
Bladene faller 
Etter hvert er de borte 
Rett som det er kommer snøen 

Den siste måneden i året 
Egentlig ganske koselig 
Snøen faller 
Endelig er det jul 
Masse snø bir det fort 
Barn er glade 
Endelig har vinteren kommet 
Røde kinn kommet til syne igjen 



Elisabeth Mølbach fra Ulefoss i Telemark som er dyr kommunikasjon.  
 

Som dere sikkert husker at hun var på Sjøhuset, tidlig i høst - 08 og holdt foredrag om dyr 
kommunikasjon.  

 
Ho komme til Skogstua / Døvesenter i Sandefjord, torsdag den 11 juni fra kl 18.00. 

Ho skal ha praktisk samtale med eieren og dyr i ca 1 time hver. 
Ho kan ta i mot 5 personer som har en dyr hver, så her er første i mølla som får plass å 

komme til Døvesenter.  
Prisen er 800 kr pr samtale, som dere må betale selv. 
Dessverre får ikke dekket fra NDF. Så det beklage vi.  

 
Det ho skal gjøre, er å snakke med dyr og eieren i egen privat rom. Som Elisabeth har evnen 

til å kommunisere med dyr og kan videre tolkning til eieren hva den har å si, eller om du 
eieren ønsker å vite om og spørre dyret ditt. 

 
En veldig spennende og andbefale sterk hvis dere vil gjerne gjøre alt for dyrene deres.  

Det blir en artig kveld for både eieren og dyr slik begge blir fornøyd når kommer hjem i 
egen hjem.  

 
Vi skal ordne tolk den dagen.  

Fint at dere sende email til Gry Enggrav som har ansvarlig for dette, og melde dere på, 
Første i mølla får plass.  

Bare 5 person med en dyr hver får plass. 
Email: gry_eng@hotmail.com, siste frist: 11 mai - 09 
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         Dyr - kommunikasjon, praktisk samtale.   
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 4 på gata.  

1.  Hva betyr Skogstua / Døves senter for deg i Vestfold? 
2.  Har du opplevd noe problem for å leie Skogstua?  
     Hvis ja, kan du fortelle litt om det. 
3.  Hvis du var leder, hva ville du ha gjort for at medlemmene skal  
     Komme å bidra for Skogstua?       

1. Jeg har ikke noe spesielle følelser for Døvesenteret. Jeg syns 
stedet er tungt og kostbart å vedlikeholde. Det går for mye penger 
til driften som vi medlemmene får lite for. 
 
2. Jeg har ikke hatt noe problemet for å leie senteret. Det eneste er 
at  man må passe på å reservere stedet i god tid. 
 
3. I dagens situasjon prioriteter man annerledes enn før. Da må man 
tenke ”nytt” istedenfor å fortsette i samme spor. Jeg for min del 
ville solgt stedet og heller satse på minst som mulig  
vedlikeholdfritt lokaler i sentrum hvor det kan være lettere for både 
ungdommer og eldre som ikke har bil å komme.  Bente Gry Carlsen. 

1. Skogstua betyr mye for meg, nettopp fordi alle døve har 
et sted å gå til Skogstua og gjøre ting sammen. Som for 
eksempel kurs, foredrag, møter, og rett og slett sitte og 
prate sammen. 
 
2. Nei, jeg har aldri opplevd noen problemer med å leie 
Skogstua. 
 
3. Jeg vet at Skogstua har ca. 6 dugnader i år. Jeg som 
medlem har også et ansvar for Skogstua, og det gjør jeg 
ved å stille opp en eller to ganger på dugnad. Jeg ville tatt 
initiativ for å spørre venner om de skal dit. Jeg tror også at 
bedre middag vil hjelpe mye. Jeg tror også det kan være 
lurt å ta det opp på medlemsmøte og spørre medlemmene 
hva som trengs for å bidra til for Skogstua.  
 

Om medlemmene vil bruke Skogstua mer er det bare å ta kontakt med Skogstuakomiteen / 
kulturleder i styret. Historielauget sendte en søknad til Skogstuakomiteen og ba om et sted 
hvor kilder kan oppbevares. Vi har nå et sted å gå til, og det blir mer effektivt. 
Jeg har nå for eksempel lyst å lære mer om foto, og kunne tenke meg å få i stand noen 
uformelle treff for fotointeresse. Jeg har lyst å bli en bedre fotograf, og hva er bedre enn å få 
døve fotointeresse å møtes på Skogstua og diskutere / utvekslinger om begreper for 
eksempel blender, bruk av knep, hvordan ta gode bilder og beskjæring av bilder 

Cathrine Stensrud. 
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 4 på gata. 

1. Mye. Side Døvesenteret er rett ved vannet, betyr det mye. Jeg 
elsker å være nær vannet, sjøluktet gir meg en slags fred og ro. 
En balsam for sjelen man, man kan si det sånn.  
 
2. Har kun bare leid privat en gang i forbindelse med min eldste 
datters konfirmasjon og leid to ganger i jobbsammenheng, til 
tema dagene. Har ikke opplevd problem med dette. Jeg er 
fornøyd og kommer til å leie igjen. 
 
3. Jeg syns ikke at lederen skal ta alt ansvaret for å lokke nye og 
unge medlemmene til å bruke Døvesenteret mer. Det er oss 
medlemmene som burte ha oppfordret mer. Vi kan via 
kulturleder / kulturutvalget påvirke interessante foredrag, 
aktiviteter, turer osv.  Jeg har selv vært kulturleder og jeg vet 
meget godt at dette er ikke en lett oppgave, her mener jeg også 
medlemmene burte ha gjort noe mer. Det er noe som heter 
ansvarfordeling /ansvaroppgave.   Bente Andersen 

1. Døvesenteret betyr ikke så mye for meg, er ikke så mye der. 
Men er med på St.hansaften og Skalldyr fest, men ikke ellers. 
 
2. Jeg har leid lokal på Døvesenteret noen ganger, og det har 
gått ok. Jeg skulle ønske at de kunne ha vært mer fleksible for 
oss medlemmer. Ikke være så strenge med tidspunkt når vi skal 
hente nøkkel og levering av nøkkel uten å betale tillegg. Det 
syns jeg ikke noe om det. Jeg skjønner at reglene men den 
gjelder for de som er utenfor. Men for oss medlemmene kunne 
de vært mer fleksible slik at vi føler mer avslappende og 
behagelig forhold til utleier. 
 
3. Jeg ville hatt ha en Døvesenteret midt i sentrum i 
Sandefjord. Pga ungdommer, eldre og flere som ikke kjøre bil. 
Jeg tror at vi kunne ha fått flere medlemmer på besøk pga mer 
sentral og lettere å komme til. Har en drøm er å ha egen cafebar 
og hatt et stort rom ved siden av som kan bruke til f.eks kurs, 
møter, sosialt treff for oss medlemmer og styremedlemmer :-). 
Tror det hadde vært mer liv blant oss. Jeg ville ha lyttet til 
medlemmer og unge. Høre hva de tenker, føler, ønsker og ha 
gjort noe med det. 

Merete Karlsen 
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 Julebord - / Juletrefest på Døvesenteret. 

Julebordet på Døvesenteret 6. Desember 2008 
 
Det har vært en kjempe suksess fra festkomiteen å arrangere et julebord som fant sted på 
Døvesenteret, og det kom 36 personer til julebordet. 
Alle fikk god mat og koste seg riktig godt den kvelden, og de fikk også dessert etterpå. 
Der var det også musikk og dans til de som ville det. 
Sosialt samvær varte ut over natten , og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at alle var 
fornøyde med festarrangementet! 
Mvh Festkomiteen. 

Juletrefest 28 desember 2008. 
 
Det ble holdt på Døvsenteret, og i alt kom ca 45 voksne og ca 15 barn. 

 
På programmet var det, Gudstjeneste med 
døveprest Terje Johansen, som holdt andakt. 
Så var det kaffe  og noe attåt å bite på. 
 
 
 
 

 
 
Barna og voksne gikk rundt juletreet, og 
sang julevisa, og venta på at Nissen ska 
komme med masse godtepose. 
Nissen kom og lovet det han lovte... 
 
 
 
 

 
Etter det hele har gjennomført, så Kom ei Klovn, FixFax, han 
underholdt m mange rare trikser, og vitser, og hadde med seg ei 
levende kanin! 
Det var det som gjorde at barna, nesten alle, satt helt helt stille! 
De lo til o med godt av hans dumme "trikser" 
OG, så var det noen barn som var heldige som var med, og hjalp til:) 
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 Fødselsdag - TEST 

Mandag: 
De som er født på en mandag, har aldri problemer med å finne på noe gøy. De liker å være 
midtpunktet, er glad i oppmerksomhet, og det å få andre til å le. 
Fremtidsutsikter: 
Mandagsbarn blir ofte journalister, programledere eller komikere. 
 
Tirsdag: 
Tirsdagsbarn kan virke litt ”smågale”. De har godt fantasi, og er ofte vågale og impulsive. 
De kan også være stressa og glemsomme, men stiller alltid opp for vennene sine. 
Fremtidsutsikter: 
Tirsdagsbarn bør jobbe med media, underholdning eller kundeservice. 
 
Onsdag: 
Onsdagsbarn er flinke til å tilpasse seg det motsatte kjønn. De elsker å flørte og gi 
komplimenter, men samtidig bli respektert. Liker også diskusjoner. 
Fremtidsutsikter: 
Onsdagsbarn blir gode selgere og rådgivere. 
 
Torsdag: 
Torsdagsbarn er forsiktig personer. De er ofte stille og rolige, og velorganiserte. Alle burde 
ha et torsdagsbarn i familien pga omsorg, og som konfliktløser.  
Fremtidsutsikter: 
Torsdagsbarn blir gode omsorgsarbeidere. (Veterinær, lege, psykolog og lignende) 
 
Fredag: 
Fredagsbarn er ”tøffe”, og tilhører den harde kjerne. De er fulle av selvtillit og attitude. De 
har sterke meninger, og er realister i ett og alt. 
Fremtidsutsikter: 
Fredagsbarn blir ofte gode advokater, prosjektleder og managere. 
 
Lørdag: 
Lørdagsbarn er forfengelige. De er svært opptatt av mote, utseendet og status. De er 
representative og diplomatiske. Humøret svinger som regel ofte. 
Fremtidsutsikter: 
Lørdagsbarn blir gode designere, stylister og arkitekter. 
 
Søndag: 
Søndagsbarn skiller seg ut. De er svært selvstendige og uredde. De gjør alltid som de selv 
vil, men tråkker aldri noen på tærne. Det virker som om de lever litt i sin egen verden. 
Fremtidsutsikter: 
Søndagsbarn blir gode kunstnere, håndverkere og lærere.  

Finn ut hvilken ukedag du er født på, og se hva nettopp denne 
ukedagen forteller om deg! 



Barneside 
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Lage påske - egg. 
Du tar å blande hvetemel og vann. 

Da får du en litt klissete masse, det fungere som lim. 
Blås opp en ballong, størrelse bestemmer hvor stor du vil ha.  

Klipp opp strimler av avispapir og dypp de i ”limet” ditt og legg de på ballongene. 
Du trenger en god del lag oppi. 

La ballongene tørket opp på en glass i noe dager, da vil den stivne og bli hard. 
Skjær egget ditt i to, og lag en kant som stikker i ca 1,5 cm oven for den ene delen, og fest 

den på innsiden . Da kan du sette sammen delen igjen etterpå.  
Mal egget i forskjellige farger og mønster etter ønske.  

En liten underholdning for familie! 
Et av familie medlem gjemmer påske - eggene. 
Man får en lapp hvor det står et lite hint om hvor egget befinner seg i huset. 
Etter det første hintet finner man en ny lapp som hvor egget befinner seg og 
tilslutt har man funnet egget sitt med masse overraskelse oppi. 

  To bokstaver foran og to bak - blir navn på et dyr. 

 
Ø 

 
EFA 

 
G 

 
AN 

 
V 

 
T 

 
EKA 

 
RA 

 
B 
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Personlia / Hva skjer??? 

Michael Karlsen ( sønn av Sten Arne og Merete 
Karlsen )  
Er en vinner av Novelle konkurransen på 
Mellomhagen ungdomskolen i Larvik. Det er en 
stor ungdomskolen. Alle både 8. , 9. og 10. klasse 
som var med på konkurranse.  
 
Han vant første premie og fikk en fin Novelle bok 
fra skolen. 
Michael skrev på Novelle : 
 
HENDENE MINE KAN SNAKKE FOR MEG. 

Innvielse av Deaf Riders 
Fest på Døvesenteret Skogstua, Sandefjord 

Lørdag 21 mars kl 19.00 
Salg av mat og drikke 

Utloddning 
Inngang 50 kr 

Aldersgrense 18 år 
Antrekk: Olabukse, skjorte og skjerf, ( typisk klær for Mc og cowboy stil) 

Overnatting kr 100,- 
Ta kontakt / påmeldning til: 

Gry Enggrav på sms: 97151113 

Sommervakt på Skogstua søkes:  fra 6 juli - 6 august 2009 
Er du / dere interessert å være på vakt på Skogstua i sommer? 

Så meldt deg til  
Nina E. Wennersten , skogstua komiteen 

Innen 6. mai.  

Jubilanter 2009. 
 
50 år: 
16 februar: Svein Arne Egil Olsen 
6. juni: Thorbjørn Thomassen 
 
60 år: 
12. mars: Toril Oksdøl 
4. april: Rune Seder 
17. mai: Knut Reidar Nilsen 
 
75 år: 
11. februar: Else Nina Wennersteen  

GRATULERER: 
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NWG - en raftklubb? Nei en klubb for tøffe damer.   

Hva, hvordan og når ble det startet en raft klubb for damer? 
NORWEGIAN WILDLIFE GIRLS - Det hele startet med at Torunn Bakkestuen arrangerte 
en ur for jenter som ville utfordre seg selv i naturen. Vår første tur gikk til Besseggen i 2006. 
vi sov i telt der, og etter turen dro vi til Sjoa. Rafting var neste aktivitet, og vi hadde det så 
moro at vi bestemte oss for å prøve å få til en slik tur hver sommer. Både i 2007 og 2008 har 
vi gjennomført en slik jentetur. Rafting, juvevandring, elvebrett og strikkhopp stod da på 
programmet.  
 
Har dere egen hjemmeside, og hva er det? 
Vi har egen hjemme side: http://norwegianwildlifegirls.blogspot.com/  
Her forteller vi om turene våre, viser bilder etc. her kan man også lese om neste tur, hvilke 
aktiviteter som er satt opp, og hvordan man melder på.  
 
Kan alle damer være med på arrangementet, når blir det og hva koster 
det? 
Er for jenter som vil utfordre seg selv i naturen, og man må være over 20 år. Prisen varierer 
litt, alt ettersom hva slags aktiviteter man vil være med på.  
 
Fortelle hva det innebærer og hvilke utfordringer det gir? 
Det innbærer at man skal være interessert i friluftsliv, og være uredd forå bruke sin kropp i 
forskjellige aktiviteter. Vi vil ha det moro, og nyte det gode liv ved å være et 
villmarksmenneske 
 
Noe vi bør vite mer om disse arrangementene? 
Alle som deltar tar med egen klær som passer for friluftsliv, sovepose og annet utstyr som 
trengs. Sikkerhets utstyr til de forskjellige aktivitetene er det guidene som har ansvar for.  
Vi prøver å arrangere samkjøring til Sjoa hvis det er mulig. Det lønner seg å følge med på 
bloggen for opplysninger om den neste turen. 
 
Takk, Else Gro at du fikk tid å svare på disse spørsmålene. 
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Døve mesterskap i Tønsberg / Sluttresultat. 

Døvemesterskap i Tønsberg på Slagenhallen 30 januar til 1 februar 2009 
Holtan døves sportsklubb hadde en ære ved å arrangere sammen med Døves utvalget hos 
NFF et døvemesterskap i egen hjemmebane i år fra 30 januar til 1 februar 2009, og det har 
vært en suksess. 
Mange besøkte hallen og så på futsal( fotball men en ny type måte å spille fotball på) 
kampene og Holtan herrelag kom på 7. plass. Og det var kjempe bra innsats fra herrelag! 
På lørdagen 31 januar hadde det vært sosial samvær på Quality hotell i Tønsberg og mange 
fant veien dit. 
Den 1 februar var den siste kampene og final på sin plass i hallen, og da kom det 2 ganger 
falsk brannalarmen som gjorde at alle måtte  gå ut . Heldigvis varte det veldig kort, og det 
var ikke noe store forsinkelser i timeplanen under kampene. 
Holtan døves sportsklubb vil herved si tusen takk for all god hjelpen de fikk av alle 
frivillige medarbeidere under Dm og er stolte over dette. 
Her ser dere sluttresultatene: 

DM futsal i Tønsberg, 31. januar – 1. februar 2009 - sluttresultat  

Kam
p 

Tid Pulje Lag Lag Res 

1 09.00 – 09.30 Gr. C Oslo Oldboys 
A 

Trondheim B 3-2 

2 09.00 – 09.30 Gr. D Bergen A Oslo B 6-2 
3 09.45 – 10.15 Gr. A Oslo A Bergen B 11-0 
4 09.45 – 10.15 Gr. B Stavanger A Ål 7-0 
5 09.45 – 10.15 Dame Trondheim Trondheim B 9-0 
6 10.30 – 11.00 Gr. C Trondheim B Oslo Oldboys 

B 
2-1 

7 10.30 – 11.00 Gr. D Trondheim A Oslo B 6-3 
8 10.30 – 11.00 Dame Ål Bergen 0-6 
9 11.15 – 11.45 Gr. A Bergen B Hamar IL 1-4 

10 11.15 – 11.45 Gr. B Ål Holtan 0-6 
11 11.15 – 11.45 Dame Trondheim B Oslo 1-1 
12 12.00 – 12.30 Gr. C Oslo Oldboys 

A 
Oslo Oldboys 

B 
9-1 

13 12.00 – 12.30 Gr. D Bergen A Trondheim A 1-2 
14 12.00 – 12.30 Dame Bergen Trondheim 0-3 
15 12.45 – 13.15 Gr. A Oslo A Hamar IL 1-1 
16 12.45 – 13.15 Gr. B Stavanger A Holtan 8-3 
17 12.45 – 13.15 Dame Oslo Ål 2-0 
18 13.30 – 14.00 Kvart Oslo Oldboys 

A 
Bergen A 4-3 

(3-3 ordinær tid) 
etter ekstra omgang 

19 13.30 – 14.00 Kvart Trondheim A Trondheim B 7-2 
20 13.30 – 14.00 Dame Bergen Trondheim B 0-0 
21 14.15 – 14.45 Kvart Oslo A Holtan 5-0 
22 14.15 – 14.45 Kvart Stavanger Hamar 1-0 
23 15.00 – 15.30 9.-12. pl Ål Oslo B 1-7 
24 15.00 – 15.30 9.-12. pl Bergen B Oslo Oldboys 

B 
2-5 

Lørdag 31 januar - 2009 
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Sluttresultat. 

Kam
p 

Tid Pulje Lag Lag Res 

25 09.45 – 10.15 5.-8. pl Holtan Bergen A 2-8 
26 09.45 – 10.15 5.-8. pl Hamar Trondheim B 2-0 
27 09.45 – 10.15 Dame Trondheim Oslo 9-2 
28 10.30 – 11.00 11.-

12.pl 
Bergen B Ål 2-1 

29 10.30 – 11.00 9.-10. pl Oslo Oldboys 
B 

Oslo B 6-7 
(3-3 etter ekstra 
omgang) 
etter straffe spark 
konk. 

30 10.30 – 11.00 Dame Trondheim B Ål 3-0 
31 11.15 – 11.45 Semi Oslo Oldboys 

A 
         Oslo A 1-3 

32 11.15 – 11.45 Semi Trondheim A Stavanger 5-4 
33 11.15 – 11.45 Dame Oslo Bergen 0-1 
34 12.00 – 12.30 7.-8. pl Holtan Trondheim B 5-2 
35 12.00 – 12.30 5.-6. pl Bergen A Hamar 5-0 
36 12.00 – 12.30 Dame Ål Trondheim 0-18 
37 12.45 – 13.15 3.Pl Oslo Oldboys 

A 
Stavanger 3- 2 

(1-1 etter ekstra 
omgang) 
etter straffe spark 
konk. 

38 13.30 – 14.00 Finale Oslo A Trondheim A 0-2 

Søndag 1. februar - 2009: 

Sluttresultat herrer: 
 
1. Trondheim A    7. Holtan 
2. Oslo A     8. Trondheim B 
3. Oslo Oldboys    9. Oslo B 
4. Stavanger    10. Oslo Oldboys B 
5. Bergen A    11. Bergen B 
6. Hamar     12. Ål 

A B C D 
Oslo A Stavanger A Oslo Oldboys A Bergen A 

Bergen B Ål Trondheim B Oslo B 
Hamar IL Holtan Oslo Oldboys B Trondheim A 

Gruppeinndeling herrer: 
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Resultat puljespill for herrer / kvinner. 
Gruppe A: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Oslo A 2 1-1-0 12-1 4 
2. Hamar 2 1-1-0 5-2 4 
3. Bergen B 2 0-0-2 1-15 0 

Gruppe B: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Stavanger 2 2-0-0 15-3 6 
2. Holtan 2 1-0-1 9-8 3 
3. Ål 2 0-0-2 0-13 0 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Oslo Oldboys A 2 2 – 0 – 0 12 – 3 6 p 
2. Trondheim B 2 1 – 0 – 1 4 – 4 3 p 
3. Oslo Oldboys B 2 0 – 0 – 2 2 – 11 0 p 

Gruppe C: 

Gruppe D: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Trondheim A 2 2 – 0 – 0 8 – 4 6 p 
2. Bergen A 2 1 – 0 – 0 7 – 4 3 p 
3. Oslo B 2 0 – 0 – 2 5 – 12 0 p 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Trondheim A 4 4 – 0 – 0 39 – 2 12 p 
2. Bergen 4 2 – 1 – 0 7 – 3 7 p 
3. Trondheim B 4 1 – 2 – 1 4 – 10 5 p 
4. Oslo 4 1 – 1 – 2 5 – 11 4 p 
5. Ål 4 0 – 0 – 4 0 – 29 0 p 

Sluttresultat for kvinner: 

Toppscorer herrer:      Toppscorer kvinner: 
Øverås, Einar (Trondheim A) – 8 mål     Skårvold, Silje (Trondheim A) – 12 mål  
Grønvold, Marius (Trondheim A) – 8 mål 
Johannessen, Geir (Oslo B) – 8 mål 
Tangen, Rune (Oslo Oldboys B) – 8 mål 
Beste spiller herrer:      Beste spiller kvinner: 
Grønvold, Marius (Trondheim A)    Helland, Unni (Trondheim A)    
Fairplay herrer:       Fairplay kvinner: 
Bergen B – 1 gule kort       Ål – 0 gule kort  
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Terminlister/serveringslister - 2009 

Dato/måned: Aktivitet: Sted: Klokkeslett: Ansvar servering: 

Februar:     

Fredag 20. Vestfold fredag 
Gudstjeneste 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

14.00 - 19.00  

Lørdag 21 Pubkveld Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00  

Mars: .    

Lørdag 7. Årsmøte Døvesenter i  
Sandefjord 

15.00 Per Leif P, Arne P, 
Heidi W 

Lørdag 21 Påskeverksted 
m/gudstjeneste 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

14.00  

Fredag 27. -  
Søndag 29. 

Samlivskurs Hotell et sted. Se 
Info på  
Www.vdf.no 

  

April:     

Torsdag 9. -  
Mandag 13. 

Fotokurs Døvesenter i  
Sandefjord. Se 
info. 
Www.vdf.no 

  

Fredag 10. Påske -  
Gudstjeneste/ 
langfredagmesse 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

16.00  

Tirsdag 14. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 16. Foredrag Sjøhuset i  
Sandefjord 

18.00 Juliannea M, 
Diana B, Beate J. 

Lørdag 25. Vinkveld m/middag 
for kvinner 

Tønsberg se info 
På www.vdf.no 

17.00 - 18.00  

Onsdag 29. Ungdomskveld Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00  

Mai:     

Lørdag 2. Mannfolk - kveld Se info på  
Www.vdf.no 

18.00  

Mandag 4. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 14. Medlemsmøte 
m/utvalg 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Ole Theodor S, 
Marianne H, 
Marius H 
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Terminlister/serveringslister - 2009 

Dato/måned: Aktivitet: Sted: Klokkeslett: Ansvar servering: 

Fredag 22. -  
Søndag 24.? 

Erotisk Show Se info på  
Www.vdf.no 

  

Lørdag 30 75 / 95 års -  
jubileum 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Susan P, Øyvind G, 
Johanna A 

Søndag 31. Jubileum -  
gudstjeneste 

Døvesenter i  
Sandefjord 

13.00  

Juni:     

Mandag 8. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 11. Samtale med dyr-
kommunikasjon 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Elin P, Katja E, 
Cathrine S. 

Fredag 19. -  
Søndag 21. 

St.hanshelg Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Lørdag 20. St.hans fest Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Tirsdag 23. Åpen døvesenter Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Påske sol: 
 
Varme i koppen 
Kakaoen dufter 
Strålende sol i vinduet. 

Kveld: 
 
Varme i luften 
Kulden i bakken 
Hvilken herlig, stjerneklar natt. 

Inne i stua: 
 
Varme kommer 
Lys skinner  
Lampen står på. 

April: 
 
I går 
Bakken brun og bar 
Nå bare hvitt. 

Vår 1: 
 
Snøen graver ned  
Gamle minner 
I vårregnet. 

En kopp med te: 
 
Noen ganger er det fint å gjøre 
ingenting 
Bare sitte, å se på skyene 
Se barndommens drager fly forbi 
Og bare være til. 

Små tanker ord: 
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 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. 

http://www.vestfold110sentral.no 

Neste nr 02-2009: 
 
    Deadline den 5 juni.  
    Utdeles den 12 - 14 juni.  

Svar fra løsning:  
To bokstaver foran og to bak - blir navn på 
et dyr: 

 
ELEFANT 

 
BJØRN 

 
ROTTE 

 
BEVER 

 
TIGER 

 
SLANGE 

 
APEKATT

 
SEBRA 

 
SIRAFF 

http://www.vestfold110sentral.no/�
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