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Redaktør spalten 

Ja, nå er nr 4 : Julenummeret igang. 
Som vanlig jobbet vi med å samle all stoffene til bladet, så håper alle får  
koset seg i Jula med denne. 
 
I år så langt har vi ( jeg og layouten) vert fornøyd med samarbeidet osv,  
men savnet en del mer , MER stoff fra medlemmene.. 
 
Så på vegne av Styret som Kulturleder, så legger jeg noen ord her,  
at "Lederspalten" ikke ble satt inn her og da, pga Lederen har vert mye opptatt  
med prøver, og nå har hun Juletentamer, og vert mye borti studier, så hun prøvde  
så godt hun kunne.. 
Ønsker da henne lykke til med tentamener, og så Eksamen i mai.... 
 
Men det er for det meste sykdommen som "stopper" henne...og hun har prøvd så godt hun 
kunne..Derfor var hun en del "fraværende" så dere vet det nu. 
 
Så er Julebasar igang, og Så Juletrefest, og så VAR det Juleverksted, så det er snart Jul som alle ser 
seg fram til, ikke minst Julebordet... 
Gler meg veldig til Julebordet den 12 desember, i alt ca 33 kommer....! 
Bilder og reportasjer fra Julebordet blir satt inn i nr 1/2010.... 
 
Styret og VesfoldNytt ønsker alle medlemmene ei riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
Ser fram til ett nytt år med 2010! 
 
Vennlig hilsen  
 
Siw Kristin Mathisen 

 Redaktør 
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Vaskehjelp til privat hus ledig.  
Har bred erfaring. 
Send sms til : 95902260 

Adventsvers av Inger Hagerup 
 

 
Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede. 
Det står å skinner for seg selv, 
og oss som er tilstede. 
Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede 
 

 
 
 

                    Så tenner vi to lys ikveld. To lys for håp og glede. 
         Det står å skinner for seg selv, 
          og oss som er tilstede. 
           Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. 

 
 

Så tenner vi tre lys ikveld. Tre lys for lengsel, håp og glede. 
Det står å skinner for seg selv, 
og oss som er tilstede 
Så tenner vi tre lys i kveld. Tre lys for lengsel, håp og glede. 
 

 
Så tenner vi fire lys ikveld, 
og lar de brenne ned. 

                  For lengsel, glede, håp og fred, 
            men mest allikevel for fred 
                    på denne lille jord der mennesker bor. 

Visste du………….. 
 
…… at du når tolketjenesten via din 3G - mobil?? 
 
Bilde av sonyericsson.com 
Av: Redaksjonen 
Du kan ringe NAV tolketjeneste via 3G og få tolket samtaler der  
kl 08 - 15 i ukedagene. 
Dessuten kan du bestille tolketid utenfor åpningstiden. 
Telefonnummeret til NAV tolketjeneste via 3G er 21 05 32 03 

Adventsvers / Info 
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Skogsstua / Julebasar  

Rolf E. Wennersteen og Knut Syvertsen 
planlegger julebasaren. Skal sende post med 
loddlister og informasjon til medlemmene.  

Nå er loddsalget i gang. Første sted 
var matbutikken Spar på Skoppum. 
Fornøyde selgere var Rolf E. 
Wennersteen og Karin E. 
Syvertsen. 
 
Basarkomiteens leder Knut 
Syvertsen håpet alle var aktive med 
på loddsalget slik at det ble mer 
penger til uthuset. 

Høstfest hadde vi gjennomført og vellykket. Det ble rundt 30 stk som 
kom og maten ble servert av Bali-gryterett m kylling med ris og salat. Vi 
koset oss resten av kvelden. 

Pubkveld i okt og nov ble det avlyst pga lite interessant. 

Uthuset har vi snakket om å bygge ny vegg og tak så ble det enige til 
våren som kommer til neste år.  

Dugnad hadde vi en gang i måned og det kom vel få folk og det ble 
likevel gjennomført av dugnader. Knut Nilsen og Fetsum malte dørlister, vegg til alle rommene og 
resten i gangen maler de fortsetter med og det er lite grann igjen så ble ferdig å malte hele i 3 etasjer 
ifølge med nye vinduer. 

Vi i Skogstuakomiteen ønsker dere alle medlemmer og ikke medlemmer en god jul og et godt nyttår! 

Velkommen til Skogstua, Døvesenteret året 2010. 
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Historielauget 

JULERENGJØRINGEN. 
 
Når julehøytiden kom måtte både hus og folk være nyvasket. 
Julerengjøringen var fra gammelt av en storvask som omfattet 
gulv, vegger, tak og inventar, og ble utført med stor grundighet. 
Fra Ullensvang heter det:  
” Fresvikbesta slo vatn yver golvet, sidan spadde ho ut skiten i 
store flak med ein rekkjespade (skuffe) og før ho yver med varmt 
vatn og tvoga”. 

JULETREET. 
 
Den tidligste dokumentasjonen på det vi forbinder med juletreet, er fra 
Strasbourg i 1605. I løpet av 1700 - 1800 tallet ble skikken med juletre 
utbredt i Tyskland og blant tyske nybyggere i Amerika, og fra Tyskland 
spredte skikken seg til Andre Europeiske land. En av de første norske 
juletrærne er beskrevet i en skildring fra Kristiania i 1822, og på midten av 
1800 - tallet var juletreet å finne i det fleste borgelige hjem i norske byer. 
 
v/ Randi Dorethe Rønning 

Historielauget ønsker dere lesere  
en riktig  
God Jul  

og  
Godt Nytt år.  

        
 
 
       Nå tar vi en pause fra historiejakten og nyter julen. Om dere 
       har noen blader, bilder, film tar vi gjerne med stor takk.  
       Vi kan også ta kopi av bilder og filmer hvis dere vil  
       beholde det selv. 
 
 
Julehilsner fra: 
Unni Bjerg 
Daniel Andre Sigmund Jensen Sæves 
Karin E.Syvertsen 
Knut Syversten 
Mette Kristiansen 
Tom Kristiansen 
Jim Vold 
Rolf Endsjø Wennersteen 
Nina Endsjø Wennersteen 
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Besøk på slottet 

Med jevne mellomrom ønsker NDFs høye beskytter, Prinsesse Märtha 
Louise, å få vite mer om forbundets arbeid.  

Av: Paal Richard Peterson  

I dag besøkte NDFs nestleder Cathrine Stensrud og 
generalsekretær Paal Richard Peterson prinsessen på 
slottet. 

- Prinsessen var som alltid varmt og levende opptatt av 
arbeidet vårt, og det var en stor glede å fortelle om noen 
av de viktigste sakene vi jobber for nå, forteller Stensrud 
og Peterson.  

Representantene benyttet anledningen til å takke for at 
prinsessen var til stede under NDFs 90-årsjubileum 18. 
mai i fjor.  

Ellers ble spørsmål om døve barns skoletilbud, SMS-varsling, tolkesituasjonen, språkmeldingen fra 
2008 og NDFs økonomiske utfordringer berørt. Vi var også inne på hvilket uutnyttet potensiale NDF 
har for tegnspråk i det norske samfunn, og vi fortalte dette: 

NDF gjennomførte i uke 7 i år en undersøkelse blant 1000 hørende via firmaet Visendi. Vi ønsket å få 
vite mer om kjennskapsgraden til Norges Døveforbund, altså hvor godt den hørende befolkningen 
kjenner til vår organisasjon. På spørsmålet Hvilke(n) av disse organisasjonene har du hørt om eller 

kjenner til? (hjulpet kjennskap) svarer 93,6 % at de kjenner til Norges Døveforbund. Hvis vi 
sammenstiller dette med et annet funn vi har gjort, nemlig at det hver dag er 144 personer som søker 
etter ”tegnspråk” på google, viser det at vi har et stort og uutnyttet potensiale for kunnskaper om 
tegnspråk i den norske befolkning. Akkurat nå har vi et babytegnprosjekt der vi lager en bok med 99 
enkle tegn som kan gjøre kommunikasjonen lettere for hørende foreldre med hørende barn. 
Tegnspråk som verktøy også for andre enn døve er et område vi ønsker å jobbe mer med de neste 
årene. 

Foto: Monica Sundkvist 

 
Handler om å ”være” 
nær og kjær 
 
Snakke og ikke snakke 
noe av det vanskeligste på jord.  
 
Å bli ”sett” og ikke ”sett” 
forstått og misforstått  
 
Å ”være” og ikke ”være” 
fraværende eller nær 

 
Øyeblikk av lykke 
når alt kjennes ”sant 
 
Møte seg selv 
sann og ikke sann. 
 
Kan vi kreve forståelse! 
 
Ved livet vi har levd 
 
 

Å være menneske 
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Informasjon om Route66 / Deaf Riders hjemmeside 

USA på tvers på motorsykkel 

- Vi vil ha med flere døve, tunghørte og hørende som kan tegnspråk på den store drømmen vår. 17 
dager gjennom 8 stater, 3 tidssoner og 4 årstider i USA på motorsykkel. Vi kjører Harley Davidson 
og blir borte fra 1. til 17. september neste år, forteller Merete og Sten Arne Karlsen. 
 
Dette er et 17 dagers eventyr på to hjul, reklamerer arrangørene‹‹Route66››. Man vil få gåsehud i Grand 
Canyon, bo på Kelling Ranch, møte indianere, krysse ørken, gamble i Las Vegas, få verdens beste blues 
opplevelse i nydelige Chicago, og kjøre inn i solnedgangen på Santa Monica Piir. Dette er en reise 
gjennom selve hjertet av USA - og man vil oppleve det som å kjøre gjennom et levende museum - der 
naturen skifter like brått som kulturen - vi lover dere minner for livet. Turen er på 4000 km Los Angeles 
– Chicago tur-retur på splitter nye Harley-Davidson. Se mer informasjon på www.route66usa.info.. 
  
- Unn deg den store jente- og guttedrømmen, Drømmen om det ekte Amerika. Follow your dreams – 
never stop, smiler Merete og Sten Arne. 
- Målet med turen er felles opplevelser sammen med andre tegnspråklige. Vi jobber med å skaffe tolk 
til turen. Vi er allerede en liten gruppe som har bestemt oss for å reise, men vi har flere ledige plasser, 
frister Merete og Sten Arne Karlsen. 
 
Påmeldingsfristen er 1. februar, og de som er interesserte bør snarest kontakte Merete på sms 959 
46 436 eller Sten Arne på sms 971 57 861 – eller e-post mere-ka@online.no 

Deaf Riders, Norge  
Hjemmeside er: http://deaf-riders.com 
Klubbhuset ved Vivestad.. 
 

Medlemskveld, Sosial samvær på klubbhuset kl 18.00 den: 
Torsdag 17. desember, 2009 

Torsdag 21. januar, 2010 
Torsdag 25. februar, 2010 
Torsdag 25, mars, 2010 
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Lutefiskerens Venner / Litt info om Dm fotball 

Lutfiskerens Venner har hatt "julebord" lørdag den 21 november 2009 på Brygga i Tønsberg.. 
De møttes før 18, og julebordet starta rundt 19, de møttes i Puben først, deretter inn i spisesalen, og 
koset seg.. 
Deretter var det Puben igjen, skravlet og koset seg utpå Natten.. 
 
Til noen Kjerringer kom og henta, eller de slo seg sammen og kjørte eller blir kjørt hjem... 
Alle var Storfornøyde med kvellen, og gleder seg allerede til neste års Treff og det blir i Sandefjord:) 
 
Med vennlig hilsen Lutfiskerens Venner 

Døvemesterskap Futsal i Oslo Februar 
 
Hei alle sammen! 
Det er gledelig nyhet at Holtan Døves Sportsklubb sender to lag både herre og dame lag til Oslo 
Futsal til Februar 2010 og at startkontigentene til begge lagene er ferdig betalt, og det er sånn at vi i 
styret skal jobbe videre med å få til et avsluttende årsmøte med samarbeid med Idrettskrets ved Lars 
Martin Monsen slik at det blir satt inn ny valg forhåpentligvis før jul hvis vi får alt på plass da. 
 
Med vennlig hilsen fra Holtan Døves Sportsklubb 
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Vil ansatte døve nattevakter 

- Mangel på hørende som kan tegnspråk godt nok, sier virksomhetsleder Hilde Kari Maugesten. 
Hun har nå søkt om midler fra Vestfold fylkeskommune til ansettelsene på Nøkkelbo Bo- og 
behandlingssenter i Andebu. 
 

- En ekstra ressurs 
- Det er vanskelig å finne hørende nattevakter som har tilstrekkelig godt tegnspråknivå i forhold til 
det våre brukere krever, sier Maugesten. 
Hun legger til at de også har nattevakter som er flinke i tegnspråk. 
- Vi ønsker å legge til rette for at døve skal få samme muligheter til også ha denne type arbeid om 
natten. 
 
Døve mennesker behersker tegnspråk på et høyt nivå, og er derfor en ressurs, forteller 
virksomhetslederen. 
 
- Her er tegnspråket et arbeidsspråk. Tegnspråk er jo døves morsmål, og det språket de behersker på 
et helt annet nivå enn hørende gjør uansett. 
 
- Er det et stort behov for å få de døve ut i samfunnet? 
 
- Det er klart at i det alminnelig arbeidslivet blir høreseltapet litt fremmed. Men døve er jo absolutt 
akkurat like gode medarbeidere som hørende. Hos oss er de også en ekstra ressurs fordi de har en 
medfødt språkkompetanse som hørende ikke har tilegnet seg, sier Hilde Kari Maugesten. 
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Stafett oppskrift / Julehumør 

Matoppskrifter: 
Etter jeg har vært på ferie i Indien har jeg fått smak for orientalske mat spesielt med curry og masala. 
På en vandretur i Zanskar, Kashmir hadde vi en kok med og han var fantastisk til å lage mat ut av få 
råvarer! 
 
Opskriftet jeg fik luret ud af Sondro! 
 
Sondro`s Pasta 
 
- Ost 
- Friske tomater 
- Løg og hvitløk 
- curry, salt og peber  
- Kogt pasta 
 
Grønsakene og osten skæres i små stykker og stekes i en pande eller wok-gryde i olje. Når pastaen er 
kokt og grønsakene stekt, sies vandet fra pastaen og blandes de sammen med grønsakerne og osten i 
panden/wok-gryden. Salt og peber tilsættes efter smag. Curry kan tilsettes etter behov. 
Ost, tomat og løk i lige store porsjoner, løket kan reduceres efter ønske. Egg eller ærter kan tilføyes 
hvis man ønsker proteiner. 
 
Retten kan serveres alene eller med salat, absolutt velsmakende!  
Opskriften testet med godt resultat! 
 
Stafettpinnen sendes videre til Thomas Blix og hans fantastiske evner til å lage italiensk mat! 
Tar du imot utfordringen?!  
 
Hilsen Bruno Ottesen 

Julehumør: 
 
La babyen ta vasken  
for deg. 



Gudstjeneste i Tønsberg 
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Døvekirkens representant Nora 
Edwardsen Mosand,  
Ål leser dagens tekst fra bibelen 

En del av forsamlingen fra 
døvemiljøet 

Her ser vi Thor Lasse 
Thoresen fra Svartstad viser 
poesi om nadverden om brød 
og vinen. 
Lisa Lind til høyre 

Kirkemøte i Den norske kirke - Oseberg Kulturhus 16. - 19. november 2009 
 
Integrert åpningsgudstjeneste i Tønsberg Domkirke 16. november 2009. 
 
Det var en fullsatt kirke da Domprest David Gjerp åpnet gudstjenesten med temaet ” Den hellig ånd”, 
om åndenes verk i våre liv. Dvs. være gode mot våre medmennesker.  
 
Verden trenger håp. 
 
        Flere benkerader var reservert oss døve og noen fra  
                denne målgruppa var også delegater til kirkemøter i  
                Den Norske Kirke.  
 

Det kan vi være stolte av som eks. Nora Edwardsen Mosand som i 4 år har representert Oslo 
Bispedømmeråd. Flere døve var også aktivt med under gudstjenesten bla. Tor Lasse Thoresen - 
Vestfold som viste poesi om nadverden om vinen og brødet. Lisa Lind fra Oslo viste poesti om et 
annet tema 

Dagens tekst fra bibelen ble lest av Nora E. M.  
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Gudstjeneste i Tønsberg 

Ansvaret for prekenen var 
biskop Laila Riksaasen Dahl 
fra Tunsberg bispedømme. 

Biskop Laila Riksaasen Dahl fra Tunsberg bispedømme hadde hansvar for prekenen. Ellers var det 
mye sang og musikk og tegnspråktolk var Vibeke Bø 

SEKS VEIER TIL ET BEDRE LIV. 

 

Å se det POSITIVE som blir sagt - og ikke det negative. 

Legge merke til det som BLIR GJORT - i stedet for det som ikke gjøres. 

Å huske de GODE stundene – ikke lagre de onde. 

Å GI omsorg – ikke bare vente å få. 

Å  LE av bagateller – ikke grunne seg over dem. 

Å  FREMELSKE det BESTE i hverandre. 

LIVET er kort – GLEDENE kan være MANGE. 

  

Ukjent 

Foto: Karin og Knut Syvertsen 
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 Personlia 

Tom Zeiffert Kristiansen fyller 60 år 10.desember.   
 
Utrolig at du vår kjære mann, pappa og svigers nå runder nytt tall – ikke så lenge siden synes vi du ett 
halvt hundre feiret. Tiden står som sagt ikke stille, men flyr sin vei. Fortsatt er du like fult aktiv og 
alltid har mange baller i lufta samtidig.  
Vi - samt andre i familien kan ikke annet enn å ønske deg mange slike aktive år fremover og glede 
oss sammen om det.  
Kjærlig hilsen  
Mette, Magnus, Line & Geir, Kai & Siv.     

Jubileumsbarnet:  Tom Zeiffert Kristiansen fyller 60 år 10. desember 2009. 

Født i Bergen men flyttet til Horten som liten gutt. Han var ikke fylt ett år da. Det var farens 
arbeidsplass som krevde at familien måtte flytte. Det er vi alle glad for i dag ;.)  

Tom kan kalles siseløren, kunstneren, organisasjonsmannen, skøyeren og kameraten. I tillegg er han 
kreativ, sosial, positiv, hjelpsom og dyrekjær. Tom jobber som siselør på Tønsberg Sølvvarefabrikk 
og der trives han godt. Han har i tillegg også oppgaver som gravør.    

Vi er mange som er glade i Tom. Det gode humøret smitter på mange av oss. Ofte forteller han 
morsomme historier, og da får vi oss en god latter. Så underholde er han flink til både privat og i 
døveforeningen. Han er ellers en familiemann og viktigst for ham er kona, barna, katten Essi og det 
koselige hjemmet deres som han har stelt godt med. De flyttet til Skoppum i 1981 

Knut ble kjent med Tom da de gikk i hver sin klasse på Holmestrand døveskole mens jeg (Karin) ble 
kjent med ham på Alm framhaldsskole. Året var 1965-66. Det blir nesten 45 år. 

Gjennom årene har han hatt og har fremdeles flere tillitsverv. På 70 tallet husker jeg vi 
”nybegynnerere” kom inn i styre og stell. På 80 tallet var vi med i byggekomiteen da døvesenteret 
skulle planlegges og bygges om. Det har vært mange utfordringer og mye glede.  

Alt godt ønskes for dagen og fremtiden, og at du får beholde helsa og bevarer det gode humøret. 

Jubileumsdagen blir feiret med familieselskap hjemme på Skoppum. Vennene hans er bedt dagen 
etter til ”restemat”. 

Jubileumsklemmer fra mangeårige venner Karin og Knut. Hilser også fra hunden vår Buster. 
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Personlia / Informasjon  

Medlemsskap i 40 år: 
 
Mette Emilie Kristiansen 
Knut Syvertsen 
Karin E. Syvertsen 

Vi i Vestfold Døveforening ønsker å gratulere 
medlemmer for runde tall.  
 

Gratulere: 
 

40 år 
Heidi Grønvold Eidsvoll fyller den 29. desember. 

 

50 år 
Olgeir J. Hartvedt fylte den 3. desember 

Kjell Helge Hogstad fylte den 20. desember 
Werner Halle fyller den 25. januar 
Arne Paulsen fyller den 1. februar 

Tore Windingstad fyller den 13. februar 
 

60 år 
Tom Kristiansen fylte den 10. desember 

Lørdag 9 januar 2010. 
 
Barnegruppa har tatt av dagen til Ski/Aketur fra kl 12, men sted er uklart, så fint om dere ser i 
hjemmesida 
www.vdf.no rundt Nyttåret, eller før Jul... 
Og forbehold endring pga vær... 



Barneside 
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Finn 10 feil 

Finn vei. 
Som du kan finne veien gjennom labyrint 

figurer. 
Start ved pil inn og slutt ved pil ut 

Sudoku 
 

Fyll ut tomme felter, så hver 
vannrett, hver loddrett og hver 3 
gange 3 kasse nummer tallet skal 

være 1 - 9 
Lykke til! 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



4 på gata / Sjekk om 1412 fungere! 
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1. Er du medlem i Vestfold Døveforening. 
    Hvis ja, hvorfor er du medlem? 
    Hvis nei, hvorfor er du ikke medlem? 
 
2. Kunne du tenke deg å være med på noe komiteen gruppe og hva ”brenner”      
    deg til å bli med på? 
 
3. Hva er som gjør deg glad når du kommer til døvemiljø i Sandefjord?  .  

Daniel: 
1. Ja, fordi jeg bor her. 
2. Liker basar, historielaug og arrangere fester. 
3. Døve er åpen. 

Irmelin Henriksen-Rom: 
1. Nei 
2. Kommer ikke på noe, kanskje turer 
3. Å bruke tegnspråk gjør meg glad 

Lena Maria Heiberg: 
1. Nei 
2. Skogstua laget 
3. Sosial samvær 

Maria Edlinger: 
1. Nei, men har lyst å bli medlem 
2. Gjerne noe med aktiviteter 
3. Miljøet er positiv og sosialt 

Bruno Ottesen stilte ett tillegg spørsmål til dem om det er noe de kunne tenke seg i Sandefjord enn 
det som er nå.  
De fleste syns det er bra nok som nå men evt kunne lage noe arrangenmenter egnet for 
rullestolbrukere. F,eks turer og idrett. 
 
Takk! Du, Bruno som kunne hjelpe oss med å stille spørsmål til ungdommene på boligen i 
Sandefjord.  

Sjekk om 1412 fungerer 
 
Nødnummer 1412 skal nå fungere fra alle telefoner. Telenor ber de som ikke er abonnenter hos 
dem om å sjekke at de kommer gjennom til 1412.  

Telenor/149 ber dem som IKKE abonnerer på TELENOR, om å sjekke om 1412 fungerer  

 Telenor har kontaktet alle teleoperatører som har forbindelse til Telenors fastnett om å sjekke at 
anrop mot nødtelefonen 1412 er rutet inn i Telenors nett.  

 Telenor skriver: For å forsikre oss om at dette fungerer som det skal, ber vi derfor alle abonnenter 
som ikke er Telenor-abonnenter å teste anrop mot 1412 - dvs ringe 1412 fra sin teksttelefon. 

 Dette fordi det har vist seg at det har vært umulig å komme gjennom til 1412 fra teksttelefon i 
sommer. 
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Grøtnissen Knut Syvertsen lagde god 
mat. I grøtkjelen var det 3 mandler. De 
som fant dem fikk en marsipangris 
hver. 

Her ser vi noen ivrige barn 
og voksne som lager juleting. 

Barnebarnet Ylva Leoni Syvertsen 
konsentrere seg godt sammen med 
sin bestemor Karin E. Syvertsen 
 
Dere ser litt av Terje prest til høyre. 
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Elin Dehli og Charlotte Ricci 
hadde ansvaret for kjøp av 
julemateriell. Bak ser dere Pål 
Winge og Åsmund Dehli 

Noe av barna spiser sammen med 
Grøtnissen. 
Godt med grøt, så grøtnissen måtte 
også smake :-). 
Ved vinduet sitter bl.a. døveprest 
Terje Johnsen. 
 Nesten 30 stk var med på 
juleverksted. Noen var syke og kunne 
derfor ikke komme.  

Et vennskap er som veldig sarte planter, 

det omsorg trenger mot all vind og vær. 

Med stell så ser du at de ikke skranter 

og vil for deg bli enda mere kjær. 

Så la oss stoppe opp å se hverandre 

og ikke stresse rundt på hver vår vei, 

det er jo bedre hvis vi her kan vandre 

i sammen på den samme vennskapsvei. 
Det fine med et vennskap er de tanker 

du dele kan med alle rundt om deg. 

Din beste venn i verden blir et anker 

som du kan bruke når din vei blir lei. 

Og har du bruk for støtte gjennom dagen 

når sorg og smerte blir en tanke stor, 

da vet ditt hjerte hva du helst bør gjøre 

for slike dager gjør at vennskap gror.  

Dikt: 
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Høstfesten 

Høstfesten 17 oktober 2009 på Døvesenteret. 
 
Det ble arrangert av Skogstua, og Kulturlederen, og en del fra Styret var medhjelpere. 
 
Ialt kom det ca 35 personer, så det ble ei stemningsfullt kvell, med god mat, Bali Kyllingsgryte med 
loff og ris. 
 
Kaffe og kaker ble servert, og etter 2o kunne de som ikke påmeldte seg til middagen komme, så det 
kom en del folk også utover kvellen. 
Det ble ei koselig kvell med utlodning, og stemning! 
 
Litt morsomt ved kvelden var, at det var 4 som fylte år som "Perler på snor", der alle ser bildet som 
står på annet sted, at fra høyre, Leif Hauge bursdag den 17, så den 18, Nina Endsjø Wennersteen, så 
Erna Nilsen den 19, deretter Maria E. Wennersteen den 20, noe bedre??? :) 
 
Takk for ei koselig kveld! 
 
Mvh Siw Kristin Mathisen 

Foran på høyre: 
Leif den 17 oktober, Erna den 18 oktober 
Bak på høyre: 
Nina den 19 oktober, Maria den 20 oktober 

Bursdag på rad de fire 
folka her.  

Gode høstkaker. 
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Høstfesten 



     Døve blir ikke hørt? 
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Et inkluderende arbeidsliv? 
Dette innlegget er fra en gruppe døve som jobber på AKS 
(Andebu kompetanse og skolesenter) som vil ta opp problemer vi 
møter på grunn av dårlige holdninger hørende kolleger viser, og 
hvorfor vi trenger holdningsendringer overfor døve ansatte. 
Døve som er i arbeidslivet er opptatt av kontakt med sine 
kolleger. For eksempel når det er lunsjpause er det viktig at alle 
bruker tegnspråk straks det kommer en døv til stede. Døve som 
har pause er interessert i sosial kontakt, og vil vite hva de andre 
snakker om. 
Som døve ansatt har vi opplevd forskjellsbehandling på 
arbeidsplassen. I et tilfelle ønsket en døv å bytte arbeidsoppgaver 
etter å ha arbeidet som miljøarbeider og hatt ansvar for den 
samme eleven i seks år. Det var svært krevende og den døve 
ansatte trengte nye oppgaver og tok dette opp med sin leder. Men 

han opplevde ikke å bli hørt. Han fikk beskjed om at han måtte fortsette å arbeide med den samme 
eleven til tross for stor slitasje. To av hans hørende kolleger ba også om avløsning, og nye oppgaver 
da de hadde noe av den samme opplevelsen da de var utslitt. De fikk straks bytte arbeidsoppgaver, 
mens den døve måtte fortsette som før.  
På arbeidsplassen til en av oss er det 15 ansatte. Det er bare en døv som er fast ansatt. Gleden var stor 
da ytterligere en døv fikk midlertidig ansettelse i deltidsstilling. Det betydde at to døve kunne få 
anledning til å arbeide sammen en helg i måneden. Det var viktig for oss å kunne komme på arbeid en 
helg hver måned og treffe en døv kollega som vi kunne kommunisere ubesværet med. Men det skulle 
ikke vare lenge, bare ca. fem-seks helger i løpet av et halvt år. Da ble turnusen splittet. Dette tok den 
ene døve opp med lederen, men fikk beskjed om at det var av hensyn til en annen ansatt som fikk en 
bedre skyssordning til jobb. Lederen sa at dette også var drøftet med den andre døve kollegaen. Men 
da vi to døve snakket med hverandre, ble det klart at ingen av oss hadde sagt seg enig i turnusskiftet. 
Vi fikk bare beskjed at sånn ble det. Vi opplevde oss fullstendig oversett. 
På denne arbeidsplassen arbeider miljøarbeidere/ -terapeuter med å gi tjenestetilbud til døve med 
andre funksjonshemninger i tillegg. Holdningen til tegnspråk er dårlig på denne arbeidsplassen. Det 
er ikke høy bevissthet om at tegnspråk skal brukes hele tiden, for å inkludere både elever og ansatte 
som er døve. Bare noen få kollegaer er flinke til å bruke tegnspråk. 
En av oss som underskriver dette innlegget har mer enn tyve års arbeidserfaring og har arbeidet under 
flere ledere. Erfaringen tilbake i tiden var at lederne var oppmerksomme på sine døve ansatte. De ble 
hørt, tatt med på råd, og det var en selvfølge at alle skal bruke tegnspråk, selv om de behersket det 
varierende grad. Opplevelsen er nå en tilbakegang, der døve kan oppleve seg utenfor og tilsidesatt på 
arbeidsplassen. 
Vi er døve ansatte som de seneste årene har forsøkt å si ifra om den negative utviklingen der mange 
hørende ansatte lar være å bruke tegnspråk, og at døve ofte føler seg isolert og utenfor i 
arbeidssituasjonen. Vi har tatt dette opp på husmøter. Bedriftshelsetjenesten har også satt fokus på 
dette. Det har også vært innlegg i Døves tidsskrift og Signofolk. Men til tross for dette kan vi ikke se 
at situasjonen har blitt noe bedre. Vi er derfor en gruppe døve som kommer med et felles innlegg. Vi 
ser at det må komme en holdningsendring hos hørende ansatte. Vi forventer at dette blir diskutert på 
alle arbeidsplasser og i ulike grupper, og at vi skal få se en endring i praksis – et miljø som inkluderer 
alle. 
 
Paul Helland, 



      Terminlister av: 
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Barnegruppa - 09 / -10, består av: 
Ellen C. Ricci, Elin Delhi og Evelyn P. Bersvendsen 

Menighetsutvalget -09 / -10: 

Vestfold Døveforening - 09 / -10: 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: Info: 

Desember     

Mandag 28. Juletrefest 18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

 

Januar:     

Fredag 22 Medlemsmøte 18.00 Sjøhuset i 
Sandefjord 

 

Februar:     

Torsdag 18 Medlemsmøte /
foreberedelse til  
Årsmøte 

18.00 Sjøhuset i  
Sandefjord 

 

 Eller Hyggekveld / 
foredrag 

18.00 Sjøhuset i  
Sandefjord 

 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Desember:    

Mandag 28. Juletrefest 18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: Informasjon: 

Januar:     

Lørdag 9. Ski / ake tur 12.00?  Sted gis senere, 
obs værforhold 

Februar:     

Lørdag 13. Temakveld for 
foreldre og 
pårørende 

18.00 Sjøhuset  
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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 

Vestfold Døveforening  
ønsker  

alle sammen  
en  

God jul  
og  

Godt nytt år! 


