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 Leder fra Vestfold Døveforening spalten 
Hei Vestfold Nytt lesere!                                                                                                     
Et nytt år har for lengst kommet i gang og styret forsøker etter beste evne å få til en grei start 
på året for medlemmer og andre.  
Det første var å få i gang juletrefesten i samarbeid med barnegruppa og menighetsutvalget. 
Tradisjonelt pleier den å være på Døvesenteret 4.juledag - 28.desember, men på grunn av 
Kong Vinter var sterk måtte det utsettes. I ettertid ser vi at det ikke tok noen skade, for 22 
voksne og 11 barn møtte frem og hygget seg sammen på juletrefest lørdag 09.januar. 
 
Første medlemsmøte var fredag 22. januar på Sjøhuset. Bare 11personer som deltok, men 
alle var ivrig med i diskusjonen under de ulike punktene som var satt opp for møtet. Referat 
fra møtet leses annet sted i bladet samt er opplyst på vår hjemmeside. 
Det er fortsatt viktig at alle som ikke var med enten du er medlem eller ikke, gir 
tilbakemeldinger og hjelp, for at VDF skal kunne få en bedre organisasjonsstruktur som 
passer inn i dagens samfunn. 
Det er spennende tider framover, nå jobber styret i disse dager å forberede sitt årsmøte som 
er 6.mars. Vil det gi foreningen nye ”koster” som kan være med å forbedre en 
organisasjonsstruktur som kan nå ut til flere enn pr. i dag?  Villig til å være med 
utfordringen? 
La oss krysse fingrene for at det blir ett godt årsmøte og nytt arbeidsår blir godt! 
En ting er sikkert, alle trenger lærdom i hva er organisasjonsstruktur og kan ha nytte av i 
flere sammenheng, så la det bli kurs/seminar i den retning. 
 
Noe nytt i år er fjernkulturinnslag hvor Norges Døveforbund (NDF) arrangerer  
Vår-quiz gir alle døveforeninger mulighet å delta i et ”foreningssmesterskap” og skjer  
fredag 16.april kl 19 -22. Styret ønsker at mange av dere kan være med å delta i 
mesterskapet på VDF s vegne. Vel møtt til den spennende konkurransen:-), og døvesenteret 
er sted for konkurransen den kvelden. Dette kan bli gøy for alle aldersgrupper ☺ 
Spørsmålene vil dreie seg om døvesamfunnet, verden, sport, politikk og m.m.  
Hjelpemidler kan benyttes som bøker, gamle døves tidskrft og annet skriftlig materiell. 
Andre gledelig saker som skjer er at ulike grupper oppstår etter behov og interesse. Vil 
nevne barnegruppa har blomstret opp med flere aktiviteter utad, Tegnspråkkafeen i 
Sandefjord er et populært innslag annen hver torsdag på kveldstid i byen. 
Rart å tenke på for når vi ser tilbake i VDF s historie, altså før VDF fikk Skogstua i 1934 
traff døve hverandre ofte på kafé i tillegg til foreningens møtevirksomhet.  
MC- gruppe for motorsykkelinteresserte har sine treff, Holtan Sport forsøker etter beste evne 
å holde seg oppegående er også veldig bra. Menighetsutvalget ser en nå etter hvert vil få en 
sterkere grunnmur her i Vestfold.  Finnes det allerede eller dukker det opp flere grupper er 
flott. Det beviser at samfunnet er i bevegelse hele tiden, men ikke glem døveforeningen som 
har levd i snart 100 år ønsker å bli kjent med gruppene og vil være med å bestå på lokalt plan 
samtidig som vi har NDF på sentralt plan. Alle døve/tunghørte enten du er 
organisasjonsinteressert eller ikke må vi være med å stemme/jobbe for våre rettligheter i 
samfunnet, ingenting kommer oss til gode gratis.  
 
Når dette leses har ett nytt arbeidsår for VDF begynt, nytt styre og utvalg er sikkert kommet 
i gang og ønskes hjertelig til lykke med mange aktiviteter for noen og hver sin smak. 
Et ønske er også at noen kan være med om å hjelpe hverandre å holde Skogstua åpent i 
påskeuken, slik det nødvendigvis ikke må være Skogstuakomiteen som bærer det ansvaret 
alene.               
             Vinterhilsen m/ vårlig gløtt fra Tom Z. Kristiansen.(Nestleder i VDF.) 



 Redaktør spalten / Quiz konkurranse 

Hei, alle sammen! 
 
Ja, nå sitter jeg og skriver her og tenker tilbake, NÅR begynte jeg, 
altså, HVOR lenge har jeg sittet i Vestfold Nytt??? 
Hmm, det husket jeg ikke, men LENGE nok..:) har vert her og 
skrevet, og passet på at stoffer kommer og, tar kontakt, og at det skal 
komme i tide, hatt ei godt samarbeid, osv... 
Trivdes godt, og har litt vanskelig med å si, NEI skal ikke fortsette; 
MEN kanskje være til hjelp, eller annet...har vanskelig med å si NEI, 
men nå må jeg det....Sukk (he he he) 
 
Det er litt vemodig å skrive her, og si takk for meg... 
 
Nå skal jeg snart skifte beite, og gifte meg, og flytte... 
 
Så er jeg veldig spent på hvem som overtar bladet videre, det blir spennende og se... 
Det har vert ei lærerikt tid å være i redaksjonen, så jeg gler meg å se fremtidens blader, og 
leser stoff fra Vestfold, osv kanskje..:) 
 
Til dere som jeg kjenner og har vert sammen lenge i Vestfold;  
Takk for denne tida jeg har vert her, og vi kommer til å se imellom, da jeg kommer på 
besøk/tur:) 
                                                     Takk! 
Med vennlig hilsen Siw Kristin Mathisen, med STOR klem:) 

 
Fredag 16. april 2010 kl. 19.00—22.00 i døveforeningene  
 
Norges Døveforbund arrangerer vår-quiz for alle foreningene som 
”foreningsmesterskap” med mange gode og spennende spørsmål! 
Spørsmålene sendes over mail, og så skal foreningen i fellesskap 
besvare innen en bestemt tidsfrist hver gang. Spørsmålene vil dreie seg 
om døve-samfunnet/Norges Døveforbund, verden, sport, politikk og mer! 
Det er ikke lov å bruke elektroniske hjelpemiddel som internett, mobil 
eller sms! 
Dere selv tar med bøker, gamle Døves Tidskrift og annet skriftlig materiell. 
Foreningene må ha pc med tilkobling til mail, lerret og projektor i forsamlingslokalet. 
 
3 flotte premier til 1, 2 og 3 plass  
Den foreningen som verver prosentvis flest nye medlemmer denne kvelden og 
den foreningen som har prosentvis flest medlemmer tilstede får ekstrapoeng!!!  
 
Bli med på ”foreningsmesterskapet”!!  
 Arrangør: Paal Richard Peterson og Niels Kristensen 
NB : Fint om så mange av dere her i Vestfold kan melde seg på til oss i VDF- styret slik vi kan 
melde på med godt lag innen 15. mars 2010 til arrangørene i NDF         

               4 
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 Nytt fra Skogstua 

Når dette skrives er det fortsatt vintermåneden februar, og nå i uke 6 har det vært en del sol 
midt på dagen som gir oss vårfornemmelse og lengsel til at naturen igjen kan blomstre etter 
vinterdvalen.   
Mens det fortsatt er vinterdvale holder flere av Skogstuakomiteen og andre med å yte  
frivillig innsats med å gjøre diverse restaureringstiltak på Skogstua.  
Det er godt å vite at noen fremdeles føler ansvar for at oppgaver som settes i gang blir ferdig 
utført.  
Skogstuakomiteen har (i januar) hatt to komitemøter og et samarbeidsmøte (i februar) med  
VDF-styret. Det som har vært mest i fokus er regnskap for 2009 og budsjett 2010 som må 
være klart til VDF s årsmøte 06.mars. Samt komme i gang med å planlegge en handlingsplan 
for Skogstua fremover.  
På Skogstua merker en at det stadig dukker opp flere ting som må gjøre noe med. 
Som alle vet er fungerer ikke rom perfekt etter mange års bruk. Det må både du og jeg som 
medlem være med på å se hvordan en kan utbedre oppgavene med huset på beste måte. 
Følg med på informasjon ved møter og dugnader hva det vil gjelde.   
Uthuset har fått sin grunnmur oppbygget av medarbeidere i Skogstuakomiteen i fjor sommer 
Nå det trengs vegger av trevirke snekret opp på plass er det etterspørsel etter frivillige 
snekkerkyndige folk. Noe trevirke har vi liggende på stedet som kan startes med.  
Arbeidet håpes å komme gang når snøen er borte på vårparten.  Til det er det kjempeflott om 
noen melder seg frivillig til ulik hjelp. 
Utleiesesongen starter ikke så tidlig som i fjor og er pr i dag ikke etterspørselen så stor som 
tidligere, men noe er det så klart … 
Vet du om noen som kan tenke seg å leie et sted for så vær med om å reklamere for 
Skogstua. 
Påskeuken 1. – 5. april 2010: Det etterlyses vakter hvis det skal være åpent hus på 
Skogstua. 
Håper noen som sier ja til det, for da kan både du og jeg nyte vårsola ved sjøen i stedet for 
fjellet.  
Første dugnaden på Skogstua er mandag 12. april som er nevnt på VDF s terminliste og 
Skogstuakomiteen 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 5.juli til 5. august.  
Gi beskjed til Nina E Wennersteen i god tid før 1. Juni 2010 om du en av de som kan tenke 
deg å være vakt. 
Godt å vite: Vi går mot lyser tider ute, og når du leser bladet har VDF gjennomført sitt 
årsmøte som sikkert har avgjort et bra valg av nye og gamle koster til ulike verv og et 
spennende samarbeid fremover.  
 
Velkommen til en ny sesong på Skogstua alle kan ha glede av! 
 
Vintersolhilsen fra Skogstuakomiteen:-) 
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 Sminkekveld 20 november 2009 

Det har vert ei Sminkekveld, fredag den 2o november 2009, på Døvesenteret, der noen fikk 
tips hvordan de ska fikse ei vakker ansikt, feks til Julebordet.. 
Fra grunnen til ei vakkert ansikt, og det syntes nesten med det samme hun begynte. 
 
Linda Røhmen, som holdt foredrag, hun er ei proff sminkør, som har sminket en del 
kjendiser, og noen som skal spille i småfilmer, og vert og reist rundt og påført noen 
kroppsmalinger. 
Hun er samboer med Knut Arne Letterud, sønn til Audhild og Olaf Letterud. 
På denne kvellen, ble det ei litt skuffelse, TOLKEN kom ikke! 
 
MEN...en stilte opp snilt..og det var Mona Letterud som tolket.........STOR takk til henne...! 
 
Det kom IKKE så mange, men...greit...Så en hund var med, som dere ser på bildet:) 
Det er bare Dipti...Lille bikkja til paret Thomassen. 
 
Referent/foto; Siw Kristin Mathisen 
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 Oppskrift skafett 

Denne her slår aldri feil!! 
 
Spaghetti alla carbonara til 3-4 pers. 
 
500 g spaghetti 
1 ss olivenolje 
1 stor løk, i tynne skiver 
2 fedd hvitløk, hakket 
175 g bacon uten svor, skåret i tynne strimler 
25 g smør 
175 g sopp, i tynne skiver 
3 dl kremfløte 
3 egg sammenpisket 
100 g ferskrevet parmesan og gjerne ekstra til servering. 
salt, pepper  
 
1: kok opp en stor gryte med lettsaltet vann over middels varme. ha i pasta, og kok til den er 
myk, men fremdeles 
bitefast. La pastaen renne godt av, ha den tilbake i gryten, og hold den varm. 
 
2: varm oljen i en stor stekepanne over middels varme. legg i løk, og stek den gyllen. tilsett 
hvitløk og bacon, og stek 
til baconen er sprø. legg det på et varmt fat. 
 
3: smelt smøret i en stekepanne over middels varme. Ha i sopp og stek i 3-4 min. 
Ha  baconblandingen tilbake i pannen. 
dekk og hold det varmt.  
 
4: visp sammen fløte, egg og ost i en stor bolle. krydre med salt og pepper. 
 
5: ha pastaen i bacon og sopp blandingen, hell over egg- og fløteblandingen, og bland godt 
med to gafler. krydre med pepper. 
 
Sender stafettpinnen til de nye vestfoldingene, Anne Kari og Kristian Skaarnes! 
 
Hilsen fra Thomas Blix 

Sitater: 
 

” Det finnes ingen sannere kjærlighet enn kjærlighet til mat” 
 

” Det er kokkens rett - når maten er ferdig skal han være mett” 
 

”Spis aldri mer enn du kan løfte”. 
 

”Et du deg ikke mett sleiker du deg ikke mett heller.” 
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 Julebordet 12 desember 2009 
Det kom i alt 31 personer til Julebordet som ble holdt på "Becks Brasseriet" på Fritzøe 
Brygge i Larvik, og mange fant veien dit. 
Det var litt sur kaldt og ikke snø på denne dagen, men alle tok med Godt humør, så det 
gjorde kvelden veldig koselig. 
 
Noen fikk Juletallerkener, noen Buffeter, og en tok Fiskesuppe (som var VELDIG god og 
mektig, iflg denne personen), og en fikk Lutefisk. 
 
Da vi var ferdige med å ete oss mette, og deretter dessert, noen drikker, og kaffi, så gikk vi 
ut, nesten som over gata, der var det ei Pub, som tilhørte Restauranten, der holdt vi oss til 
kvelden kalte oss hjem eller ut videre:) 
 
På noen av bildene, ser dere at vi koste oss ved bordet, og et par av de som dere ser oss 
påkledde, vi satt ute, det var veldig godt m frisk sjøluft som er nesten rett foran vi satt på ei 
god soffa, og noen hadde teppe over seg... 
Skravlet og hadde det koselig.. 
 
Takk for ei Fin Julebordkvell! 
 
På Gjensyn i Horten, eller Tønsberg:) 
 
Referent/foto: Siw Kristin Mathisen 
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 Julebasar / Frelsearmeen 

Gevinst nr:        Navn, adresse: 
 
1. Kaffeservice i nissemotiver til 6    Inger Lise Hvitstein, Andebu 
2. Båtbillett ( Oslo - København t/r )   Bjørn Stensvoll, Sem 
3. Fuglehus        Terje Johnsen, Oslo 
4. Fruktkurv       Jim Vold, Sandefjord 
5. Fruktkurv       Jonas P. Bersvendsen, Sandefjord 
6. Fruktkurv       May E.Grepperud, Tunvn.27, Skoppum 
7. 1 bilpakke for båt (Sandefjord - Strømstad)  Jan Petter Pettersen, Løvenstad 
8. 1 bilpakke for båt (Sandefjord - Strømstad)  Gudbjørg Ingebretsen, Tjodalyng 
9. 1 bilpakke for båt (Sandefjord - Strømstad)  Hunden til Syvertsen, Åsgårdstrand 
10. 1 bilpakke for båt (Sandefjord - Strømstad)  Hilde Vasbotten, Larvik 
11. 1 ransel fra Color Line     Hjørdis Kaupang, Larvik 
12. 1 bag fra Color Line     Hilde Kari Maugesten, Andebu 
13. 3 lystaker ”Fattigmannsølv”    Nina E. Wennersteen, Sandefjord 
14. 1 bordløper       Mette og Tom Kristiansen, Skoppum 
15. 1 syltetøyskje i plett     Nicolas Andre Thorsen, Svartstad 
16. 1 mp spiller       Terje Johnsen, Oslo 
17. 1 mp spiller        Sigrid Langemyhr, Nøtterøy 
18. Stativ til bruk av vinflasker    Helge Hoseth, Larvik 
19. 1 bag fra Color Line     Knut R. Nilsen, Sandefjord 
20. 1 veske av lysbrun kunstskinn    Rune og Bjørg E. Seder, Blystadila 
21. 1 veske av svart kunstskinn    Wilfred Solberg, Horten 
22. 1 selskaphåndveske      Synne og Håkon Martinsen, Larvik 
23. 1 duksett - 3 str.      Anne Lisbeth Mathisen, Larvik 
24. Serviett og stearinlysene     Anne M. Johnsen, Skoppum 
25. 1 nisse i stor sko      Lene Nilsen, Hølensgt., Larvik 
26. 1 nisse med kjelke      Wenche Bergom, Larvik 
27. Hengende telysholdere     Kari Gran, Larvik 
28. Vannmaling - 18 deler og palett i tre   Hilde Vasbotten, Larvik 
29. 1 veske av svart kunstskinn     Sigrid Langemyhr, Nøtterøy 
30. 1 blomstervase      Bjørn Stensvoll, Sem 
31. 1 blomstervase      Veronika Andersen, Sandefjord 

Hei. 
 
Frelsearmeen skal ha Døvemøte i Farmannsvei 2, Tønsberg torsdag 29 april kl. 18.00 
 
Leif – Erling og Anne Beth Fagermo og Kelly Smevik kommer. 
 
Alle er hjertelig velkommen og håper noe vil hjelpe å si ifra til de andre som har lyst å 
komme.  
 
Klem fra Randi 
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 Haptisk kommunikasjon 
Sitat fra er bruker av Haptisk kommunikasjon: 
 
”Uten haptiske signaler blir jeg isolert fra det sosiale samspillet i mange 
situasjoner. Informasjonen gjør at jeg kan delta aktivt i samtalen og vet når jeg 
kan ta ordet eller vente. Jeg kan ikke klare meg uten haptisk nå” 
 

  
 

 Historien bak haptisk kommunikasjon starter i et samarbeid mellom tre personer, nåtiden er 
at det er et kommunikasjons og beskrivelsessystem som er brukt i stor utstrekning og det 
sprer seg til flere og flere land. Russ Palmer og Trine Næss traff hverandre og startet et 
samarbeid om haptisk i 1991. Senere kom Riitta Lahtinen inn i bildet, da hun ble partner 
med Russ  Palmer. Riitta er finsk tegnspråktolk, mobility- og synsinstruktør og 
beskrivelsestolk. Hun er nå ferdig med sin Phd om sosial-haptisk kommunikasjon.  Disse tre 
har utviklet haptisk på hver sin måte.  Russ Palmer har gått inn på området- rytme/ musikk/ 
sansing. 
  
Riitta Lahtinen har sett på sosial-haptisk kommunikasjon for å uttrykke emosjoner, 
interaktive situasjoner hvor hun og Russ bruker "Emotional Response Hand". Hun beskriver 
det slik: " Når Riitta mottar signaler fra Russ, er det visuelt, auditivt og taktilt. Når Russ 
mottar signaler fra Riitta, er det taktilt, som støtte for syn og hørsel. 
  
Trine Næss, gikk inn på området  "Å fange omgivelsene". Hun jobbet med dette og hadde 
dette som et viktig hjelpemiddel i sitt liv. Hun gjorde en formidabel innsats i inn-og ut land. 
 Trine var utdannet spesialpedagog. Hun var selv døvblindblitt, og så hvilke  begrensninger 
dette ga innen kommunikasjon. Fokuset henne var ikke å miste synet og hørselen, men det å 
miste kommunikasjonen.  
Hun startet en formell forskning gjennom samtale med andre som var syns- og 
hørselshemmede. Gjennom videoregistrering og egen praksis, kartla hun hvordan døvblinde 
selv benyttet teknikker for å kompensere og kommunisere. Gjennom dette så hun 
lingvistiske rammer tre frem. 
Kategorisering av tegn, signaler er konstruert med utgangspunkt i allerede eksisterende 
mønstre som døvblindblittte i varierende grad har brukt i mer eller mindre tid.  Dette har blitt 
samkjørt og organisert slik at andre som ikke kjenner til systemet, kan ha et materiale å starte 
med.  En slags haptisk plattform artikulasjonssteder, artikulatorer og kjøreregler som gir en 
felles ramme og forståelse på tvers av familier, grupper og land.  
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 Haptisk kommunikasjon 
Dette ble starten på å utvikle haptiske tegn, de er samlet ved observasjoner og satt i en 
ramme og system. De tegnene som er etablert, har Hapti-Co samlet i et hefte, etter Trines 
bortgang. 
Hapti-Co håper på å kunne bidra med å  utvikle det haptiske tegnforrådet. 
 
Haptisk kommunikasjon er et beskrivelsessystem 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.  
Hvordan er reaksjonen fra omverdenen?  
Hvordan ser det ut?  
Hvem er tilstede i rommet? 
Synes den jeg snakker med dette er interessant eller kjedelig? 
Ler de av vitsen min? 
Hvem kommer inn eller går ut av rommet? 
Dette er bare noen få eksempler på hva Haptiske signaler kan fortelle, det er ufattelig mye 
informasjon som kan formidles via Haptisk kommunikasjon.   
  
Haptisk kommer fra gresk, og handler om berøringssansen. 
 
  
Hapti-Co ble opprettet etter at vi ble spurt av Trines ektefelle om å videreføre hennes arbeid, 
etter hennes bortgang. 
 

Hapti-Co består nå av fire personer etter i over et år vært kun to. Disse er Frode 
Gravningsmyr, Kathrine Goborg Rehder, Magni  Øverås og Hildebjørg Karlsen Bjørge. Nå 
som det er fire personer med håper vi å kunne satse på flere områder. I tillegg til å holde kurs  
for syns- og hørselhemmede,  famile og venner til syns og hørselshemmede, tolker,  
tolkestudenter og andre fagpersoner, satser vi på å sette i gang med å skrive en mer 
omfattende fagbok, lage en DVD og videreføre dette viktige arbeidet.  
Målet er at dette skal fortsette å være det fantastiske hjelpemiddelet det er innen 
kommunikasjon.  Her er et annet sitat fra en bruker: 
”Haptisk erstatter en del av det tapte synet”. 
Hapti-co har en egen hjemmeside: www.hapti-co.com 
Der ligger også kontaktinformasjon.  
For Hapti-co Hildebjørg Karlsen Bjørge 

http://www.hapti-co.com�
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Medlem Hjørdis Kaupang har gått bort. 

Etter lang tids sykdom sovnet Hjørdis stille inn på Tønsberg sykehus 9.januar 2010.Hun 
ble 84 år gammel, og hun var et positivt, sosialt og snilt menneske med mye godt humør. 
Vi som var så heldige og bli kjent med henne fikk oppleve mye latter og moro. 

Hjørdis ble medlem i Vestfold Døveforening i 1980 og kunne i år feiret 30 års jubileum. 

Hun var også sekretær i Vestfold Døveforening fra årene 1985 og 1986. Hun var en 
rettferdig person og hadde meninger om mangt. 

Glad var hun i å lese bøker. Likte å lære noe nytt og gikk også mye på kurs.  

Hun var på flere utenlandsturer og tok gjerne barnebarna med seg. 

Praktisk var hun også, så hun hadde mange andre interesser. Var bl.a glad i hagearbeid og 
da hadde hun noen ganger med seg avklippede. Blomster fra den store hagen de eide. De 
ga hun bort til døveforeningens mange aktiviteter, eller satte dem på bordene på 
Døvesenteret. 

Når årets julebasar nærmet seg var hun også aktivt med. Da broderte hun juleduker og 
juleløpere osv., og det holdt hun med i flere år. Hun viste stor interesse for loddsalg og satt 
gjerne stand i matbutikkene i flere av fylkets byer. Gjerne sammen med en mor til… 

Sy sin egen bunad fikk hun også tid til. 

Like ivrig var hun da døveforeningen hadde loppemarked. Historielauget har et fint bilde 
av henne der hun hjelper til med å selge lopper. Midt på bildet finner vi henne smilende 
med masse folk rundt seg. Bildet er fra loppemarkedet  i Horten.   

Hjørdis Kaupang var født på Veiby i Gansdalen, et stykke fra Fetsund. Da hun var 13 år 
flyttet de til Nerdrum. Hun ble gift med Leif som døde for ca 5 år siden. De fikk to barn 
først Mette og så Per. Hjørdis fikk oppleve å få ti barnebarn.    

Gode  tanker går spesielt til medlemmene Mette og Tom og til deres tre barn.  

Vi lyser fred over Hjørdis Kaupangs gode minne. 

Begravelsen foregikk i Tjølling kirke 14. Januar 2010. Det var døveprest Terje Johnsen 
som forrettet. Etterpå var det minnestund.    

 Karin E. Syvertsen 

referent 
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Døveprest og bestyrer i tidligere Stiftelsen Hjemmet for døve,                   
Odd Lillehaug er død.   

 Han døde 16/12-2009 på sykehjemmet i Brumundal med sine nærmeste rundt seg. 

Odd Lillehaug var en av de store lederne i Stiftelsen Signo sin historie. Han satte sitt preg på 
utviklingen av tilbudene fra 50 til 80 tallet.                                                                            
Han representerte Signo med å gi informasjon til alle som trengte hjelp spesielt de ensomme, 
forlatte og som ikke fikk skolegang. På Andebu fikk de et sted å være og et meningsfullt liv 
enten det var skole eller arbeid. Den gang var det mange fordommer over det å være døv. 
Heldigvis er det ikke slik i dag.  

Lillehaug var i starten reisesekretær og gjorde Stiftelsen Signo kjent mange steder i Norge. 
Selv i våre dager får stiftelsen arv og gaver som et resultat av den opplysningsvirksomheten 
som han arbeidet med.                                                                                                                     
Senere var han i mange år leder for Andebu kompetansesenter, både på grunn og 
videregående og på voksenopplæringen. Der satte han sitt tydelige preg på både beboere, 
elever og ansatte. Respekt, kjærlighet og omsorg er ord vi forbinder med Odd Lillehaug. 

I mange sammenheng hadde Vestfold Døveforening et godt samarbeid med døveprest/ 
bestyrer Lillehaug. Eks. da det ble arrangert familietreff for foreldre med barn. Det var 
overnatting i en av de små husene enten det var Bekkestua, Midtstua eller Huskestua. Stas 
var det for barna å se på dyra i fjøset. Like moro var det med hest og slede hvor barna fikk 
sitte på. Selvfølgelig var det Lillehaug som førte hesten...   

Andre ganger var foreningen invitert på gudstjenester i gymsalen sammen med beboere. 
Etterpå var det sosialt samvær med kirkekaffe. 

Lillehaug hadde også gudstjenester i andre kirker hvor beboere på Andebu og medlemmer i 
Vestfold Døveforening deltok.   

Han var også invitert som gjest ved foreningens jubileer.  

Det var et stort savn for døveforeningen da Lillehaug og kona ble pensjonister og flyttet til 
Brumundal. 

Odd Lillehaug var svigerfar til vår nåværende døveprest her i Vestfold Terje Johnsen.   

Vi lyser fred over døveprest/bestyrer Odd Lillehaugs minne. 

Karin E. Syvertsen 

referent 
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50 år 
Arne Paulsen fylte rundt tall den 1. januar 2010 

Tore Windingstad fra Tønsberg / Teie fylte rundt tall den 13. februar 2010 
 

60 år 
Ragnar Haug fra Larvik fyller rundt tall 24 april 2010 

Lasse Ramfeldt fra Tønsberg / Olsrød fyller rundt tall 10 mai 2010 
 

65 år 
Kjell Skagen fra Andebu fylte den 7 januar 2010 

 
85 år 

Målfrid Signe Brauti fra Tønsberg / Tolvsrød fyller rundt tall 28 mars 2010 
 

VESTFOLD NYTT GRATULERE MED JUBILEUMSDAGEN! 

På samme arbeidsplass i 40 år. 

Tom Z. Kristiansen har vært ansatt på Sølvvarefabrikken, Tønsberg  i 40 år. Han begynte 16. 
februar 1970. Han jobber i dag som siselør og gravør.  

Vestfold Nytt gratulerer. 

 

Har 40 års medlemskap i LO organisasjonen. 

På Nedre Gausen den 17. februar 2010 fikk Knut Syvertsen utdelt diplom, blomster og nål 
som takk for aktivt medlemskap og innsats i fagbevegelsen i 40 år. Det var den 7. september 
1970 han ble organisert som medlem.  Han er i dag kasserer for Norsk Tjenestemannslag.  

Vestfold Nytt gratulerer. 
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      Intervju døv prest ved Terje Johnsen 

 

Kan du fortelle litt om deg selv: 

Jeg heter Terje Johnsen, er 58 år – gift med Guro Lillehaug (datter av 
rektor/bestyrer Odd Lillehaug på Hjemmet for døve, Andebu). Jeg 
har 2 barn, Markus og Julie – begge musikere, - sønnen er gitarist og 
datteren sanger. Jeg er født i Gøteborg, - min far arbeidet på Den 
norske Sjømannskirken.  

Jeg flyttet til Oslo da jeg var 10 år og bodde i Oslo og Bærum noen år 
før jeg flyttet til Tønsberg. Jeg var aktivt med i kristent ungdomsarbeid i Tønsberg og på 
Knattholmen og var ungdomsarbeider i S. Slagen menighet. Jeg ble kjent med mi kone Guro 
og besøkte ofte Andebu. Utenom hennes familie, møtte jeg også noen mennesker der 
(spesielt tenker jeg på Lasse og Sverre) som har betydd mye for meg, vært mine lærere i 
tegnspråk og gitt meg mye av min grunnopplæring.  De lærte meg t.o.m en del tegnspråk, 
slik at jeg kunne være leder av ungdomsklubben i Døvekirken i Oslo under hele studietiden. 
Etter studiet valgte jeg å bli døveprest og startet som kapellan i Trondheim/det 
nordenfjeldske distrikt, med ansvar for døve som bor fra Sør Trøndelag og til Grense 
Jakobselv/Russland. I hele denne perioden var jeg også med å arrangere konfirmant- / 
ungdomsleirer og jeg satt i NDF`s  ungdomsutvalg.  I 1985 flyttet jeg til Ski og begynte som 
redaktør i forlaget Hjemmenes Dåpsring. Der arbeidet vi med planer for trosopplæring og 
laget materiell. Jeg tok etterutdanning i ledelse og administrasjon og var en stund daglig 
leder av Kristen Filmtjeneste. I 1991 vikarierte jeg i døvekirken i Oslo og jobbet med noe 
grunnopplæring av døveprester og trosopplæring for døve. I mai 1991 ble jeg utnevnt til 
Hovedprest for Norges døve, eller døveprost som det nå heter. Det har vært en stor utvikling 
gjennom årene. Først og fremst har vi blitt flere ansatte og døvekirken og arbeidet omfattes 
nå av Kirkeloven i regler og forskrifter. Vi har fått representanter i Oslo bispedømmeråd og 
blir tatt med på råd i saker som omfatter hørselshemmede/døve i Den norske kirke. 
Kirkedepartementet har gjennom årene sett behovet for en tilrettelagt kirkelig tjeneste og gitt 
økte økonomisk tilskudd til tjenesten. Døvekirkenes fellesråd er etablert med sitt ansvar og 
myndighetsområde innen Det døvekirkelige arbeid  

Hvilke mål har du for å være engasjert som prest her i Vestfold? 

Jeg er nå i permisjon på andre året fra min prostestilling og jobber i Vestfold. Det er 
spennende å arbeide som prest og med den spesielle oppgaven å utvikle en døvekirkelig 
struktur i fylket. Det er flyttet mange til Vestfold og de trenger en tilrettelagt kirkelig 
betjening.  Det har vært arbeidet med dette i mange år og vi har nå forventninger om at noe 
skal skje. Målet er å få egen døvekirke, flere ansatte og en økonomi som sikrer drift av 
menigheten og kirken.  Menighetsutvalget arbeider for å gi hjelp til foreldre i 
trosopplæringen og å få til tilbud til barn og unge. Menighetsutvalget vil ha en åpen kirke, -. 
Et sted der vi kan møtes, ta en kopp kaffe, gjøre lekser, snakke sammen og av og til få 
middag. Fremtiden ser virkelig spennende ut! 
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 Intervju døv prest ved Terje Johnsen 
Er det noe du ønsker å ha bedre kontakt med?  

Det er viktig at alle døve skal oppleve at de har en egen kirke, en kirke som er deres. Spesielt 
er jeg opptatt av å få bedre kontakt med: 

foreldre med hørselshemmede/døve barn,  

ungevoksne, dvs unge familier, single , for de skal overta ansvaret for døvekirken 

de som er ensomme, -  de som er isolert og ikke har mye kontakt med andre. 

Menighetsutvalget har arbeidet i mange år for å få et godt døvekirkelig arbeid i Vestfold. Jeg 
håper at det ikke bare blir drømmer denne gangen, men at vi snart får vår egen kirke! 

Hva forventer du av oss medlemmer i Døveforeningen? 

Jeg håper på et godt samarbeid med Vestfold døveforening. Det er viktig at tilbudene kan bli 
mange for døve og at de kan velge hva de vil være med på. Noen jule- og påskearrangement 
vil vi samarbeide om. Det skal være ca 250 døve i Vestfold, men det er bare 120 medlemmer 
av Vestfold Døveforening. Det betyr at det er mange som ikke nås av de tilbudene som er. 
Menighetsutvalget ønsker å gi et variert tilbud og å nå alle døve med sitt tilbud. 

Skal tilbud til ulike aldersgrupper i menighetsarbeid kun gjelde de som er tilhører i 
statskirken? 

Alle er velkommen til våre gudstjenester, samlinger og det tilbud som Menighetsutvalget 
tilbyr i Vestfold. Det gjelder tilbud til barn og unge, ungevoksne, familier og eldre. Vi 
ønsker å være åpne, inkluderende og ha en lav terskel og en høy takhøyde, men vi er et 
tilbud innen Den norske kirke. Jeg er prest i Den norske kirke, Menighetsutvalget består av 
representanter som er medlemmer av Den norske kirke og Kirkedepartementet/Døvekirkenes 
fellesråd gir finansiell støtte til drift av tilbudene i døvemenighetene i Den norske kirke. Jeg 
beklager at det ikke er tilsvarende tilbud til de som er medlemmer av andre tros- og 
livssynssamfunn. Men altså – alle er velkomne til oss! 

Hvor blir sted for en kirke eller hus for døve i Vestfold? 

Menighetsutvalget har vedtatt (Januar 2009) at de ønsker en egen døvekirke – med 
gudstjeneste- forsamlings- og kontorlokaler og at den skal ligge i Sandefjord sentrum. Det 
skal være i gangavstand til stasjonen og bussterminalen. De ønsker en kirke, et bedehus eller 
et hus som kan omgjøres til formålet. Hvis det ikke er mulig å finne egnede lokaler i 
Sandefjord , kan det også være mulig å se etter lokaler i f.eks Tønsberg eller samorganisere 
med en hørende menighet. 
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 Intervju døv prest ved Terje Johnsen 
Hva som er gjort framskritt i kirkelig arbeid i Vestfold? 

Frem til nå har det vært arbeidet med å få støtte til vårt arbeid i Menighetsrådet i Oslo og 
Døvekirkenes fellesråd, og å sikre økonomi til å kunne kjøpe en kirke og kunne betale renter 
og avdrag. Dette har tatt noe tid, men synes nå å være i orden, da Døvekirkenes fellesråd på 
sitt møte den 29. januar 2010 gikk inn for dekke renter og avdrag på et lån. I tillegg vedtok 
de å gi en 20% stilling som administrativ hjelp til Menighetsutvalget i Vestfold og å øke 
driftstilskuddet. Nå kan vi sette i gang å se etter egnede lokaler! Vi har vårt vanlige program 
med Vestfoldfredager og andre samlinger (og kanskje også  en menighetstur til Sverige 
i  juni) ,men håper også at vi kan komme i gang med et tilbud til døv ungdom våren 2010 og 
invitere hørende foreldre med hørselshemmede/døve barn til en familiegudstjeneste i 
Bugården kirke (30. mai 2010) 

Hva gjør Menigheten i Vestfold? 

Vi har et valgt Menighetsutvalg i Vestfold som er underlagt Menighetsrådet i Døves 
menighet i Oslo. Det er altså foreløpig ikke et eget Menighetsråd i Vestfold, men vi arbeider 
for en tydeligere kirkelig struktur, vi tar ansvar som et menighetsråd og det tilføres flere og 
flere ressurser til oss. Menighetsutvalgets primære oppgave er å tilrettelegge det 
døvekirkelige arbeidet i Vestfold Menighetsutvalget er svært engasjert og har tro på 
fremtiden. Får vi lokaler, og flere ansatte er det på tide å bli en egen døvemenighet! 

Hva er målet for døvekirken i Vestfold om 5 år? 

Jeg tror at vi  om 5 år 
har:                                                                                                                                          

en kirke, med plass til 50 – 70 personer på en gudstjeneste. 

en kirke som kan være åpen flere ukedager der barn, unge og eldre møtes 

lokaler som kan være et møtested for hørselshemmede/døve i Vestfold og Telemark 

3 – 4 ansatte, prest, trosopplærer/ungdomsarbeider, administrativ hjelp og vaktmester 

en kirke med kafeteria og med middagsservering 2 ganger i måneden   

tilbud annenhver uke for barn og unge  

mange ungevoksne og voksne som er frivillige medarbeidere 

Hva vil vi? 

Være en nær, åpen og inkluderende kirke for hørselshemmede/døve i 
Vestfold!  
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 ” 4 på gata ” 
1. Hva er din drøm? 

2. Har det skjedd det ble gjennomført etter dine drøm? 
    Hvis ja, kan du fortelle oss? 

3. Har du en sitat / lite dikt du vil dele med oss? 

1. Skulle ønske jeg tar lappen til motorsykkel, men men.  
      Ønsker også å reise til Thailand.   
2.   Dessverre ble det ikke gjennomført etter min drøm, skulle  
      hatt noe å dele med dere, men har ikke! 
3. Du får meg til å smile 
 Du får meg til å le 
 Du får meg til å bli trygg 
 Du får meg til å drømme for meg er du god. 
 Takk for at du er min venn. 

Line Thorsen 

1. Å reise til Australia,  New Zeland og har noe   
      drømmer 
2.   Gjennomført er at jeg bodde et år i USA, ang   
      Utvekslingselev i Lowa State 3. 
3.   Du er Verdifull 

Du er en kreativ kvinne 
Du er vakker både inne og utenpå 
TENK PÅ DET! 
TRO PÅ DET! 

Nina Aarsheim 

Beate Johansen 

1. Min drøm. Det er mye, gifte meg en dag, få unger.  
      Men akkurat nå så er drømmen om å flytte til  
      Nord Norge. 
2.   Drømmen om å flytte nordover blir i løpet av dette   
      året. Håper jeg! Kan skje når som helst og ser  
      frem til dette ;-). 
3.   Har en motto: 

Ta en dag om gangen og nyt det du har ;-). 
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 ” 4 på gata ” / Teaternytt 

Ellen Charlotte Ricci 

1. Min drøm er å finne min tillit til meg selv, for da kan jeg        
       lære å leve livet mitt som jeg ønsker. 
2.    Drømmen er ikke fullbyrdet enda, men et hvert skritt   
       som jeg tar vil nå målet nærmere for hvert dag som går,  
       om det vil ta uker eller månender eller år er det et  
       livs nødvendighet! 
3.    Visdomsord :  
       
 Det er bedre å rose noen for det de har utført, enn å       
hakke på dem for det de ikke har klart!  
Ukjent forfatter 

Til teatergruppene! 
                                                           
Hei!        
Nå er det på tide å få liv i teatergruppene igjen. Norges Døveforbund kan gi støtte til 
instruktørlønn med kr. 250 pr. time. Det er et fantastisk tilbud! 
 
Døves Kulturdager er i Molde 1. – 3. oktober. Det arrangeres i kulturhuset Bjørnsonssalen 
som ligger i det super-fine Hotell Rica Seilet. Alt ligger til rette for at dette skal bli de beste 
kulturdagene gjennom tidene! 
 
Ta kontakt med Helge Herland om dere trenger hjelp til noe med å få i gang teaterkurs og 
trening, e-post helge.herland@doveforbundet.no – eller sms 997 99 036 snarest mulig . 
Til e-postadressen kan dere også sende søknad om å få støtten på kr. 250 pr. time. Skriv 
hvem som er instruktør, navn på forestillingen og hvor mange timer dere har tenkt å trene. 
Heia-heia. 
 
Er det en gruppe som først kan tenke seg å spille på Nordisk Kulturfestival i Stockholm siste 
uken i juni? 
NDF håper det. Da kan NDF sponse reise- og oppholdsutgifter for gruppen.  
Slå to fluer i et smekk og øv inn en forestilling som vises både i Stockholm og Molde. 
Det blir en opplevelse å delta i Sverige fordi det også er kombinert med festivalen Deaf Art 
Now, slik at man får oppleve mange ulike kulturtilbud. 
 
NDF blir lykkelig for å få tidlige tilbakemeldinger fra dere som har teater som hobby i 
foreningene. 

mailto:helge.herland@doveforbundet.no�
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Rebus: 
Finn bokstavene som mangler og sett de sammen til en setning.  

Fargelegge: 

Barnevitser: 

Pappa, får jeg sitte på fanget ditt? Hvorfor vil du ikke sitte på benken ved siden av meg? 
Nei, for den er nymalt.  

Brudeparet kommer ut av kirken og to gutter ser på. –Skal jeg skremme den? Spør den ene,  
-Ja svarer den andre. Gutten går mot paret og roper Pappa! 

Du blør jo, lille venn. Har du falt og slått deg? Ja, i trappa. Men jeg hørte ikke at du gråt. Jeg 
visste ikke at du var hjemme! 
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Føler du deg stressa??? 

Bli rolig igjen ved hjelp av en enkel meditering i 10 minutter!  

Gå inn i stillheten, enkel meditering 
Øvelsen ”Gå inn i stillheten” som vi beskriver her, er en effektiv avspenningsøvelse for 
deg som føler deg stressa eller urolig.  

Slik går du frem: 
1. Velg tid og sted hvor du kan være helt uforstyrret. 
2. Sitt ned, eller ligg behagelig med rett rygg, og lukk øynene. 
3. Kjenn vekten av kroppen din der hvor den støttes av sengen eller stolen. 
4. Lytt til pusten som går lett inn og ut av kroppen din, rolig og fl ytende. 
5. Gå inn i stillheten og la eventuelle tanker passere som bobler i en elv, uten at du 
engasjerer deg i dem. 
6. Når du er klar til å vende tilbake til hverdagen, åpner du øynene og fokuserer blikket på 
en gjenstand i nærheten av deg. Kjenn fortsatt vekten av kroppen din. 
7. Trekk pusten dypt og begynn å bevege deg. Strekk kroppen, løft litt på skuldrene, gni 
nakken. 
8. Så kan du begynne å gå litt rolig rundt omkring. 
9. Drikk til slutt et glass med vann, og spis gjerne litt. 
Øvelsen tar ca. 10 min. 

http://magicmagasin.no/?nid=699&lcid=1044&tlf=79000401&ref=&wiki=5651�
http://magicmagasin.no/?nid=699&lcid=1044&tlf=79000401&ref=&wiki=5651�
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Jenta vår har ADHD - og hva så??? 
Har du glemt hvor du la fra deg lommeboka i går?? Føler du at det kribler og klør i 
kroppen og at det er vanskelig å sitte stille?? Dagdrømmer du?? Blir du frustrert når du 
føler deg oversett?? Prater du før du tenker?? Er du impulsiv?? Har du kort lunte og 
humørsvingninger? Alle har enkelte symptomer på adhd i seg, men det er graden av de 
som avgjør om det blir stilt diagnose. For noen har det slik nesten hele tiden. For noen kan 
de små tingene bli så uoverkommelige at de forstyrrer hverdagen og det sosiale livet.                                     
Når summen av alle symptomene blir hemmende i deres hverdag, kan det hende de har 
ADHD. En forstyrrelse i hjernen som gir oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet (uro) i 
kroppen. For noen er det som om de har en liten motor i seg som de aldri klarer å slå av, 
eller som om de sitter foran 100 tv-skjermer som alle sender forskjellige filmer og lyder, 
de vil slå av TV'ene, men de klarer ikke å finne fjernkontrollen.                                                           
Vår datter er en av de 3-5 % i norsk skole som har ADHD. Antakelig er tallet høyere, og 
mange barn blir ikke fanget opp av systemet. Vi har en datter med  ADHD – kombinert 
type, noe som innbærer at hun har både oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet. Hun fikk 
diagnosen da hun var ca 8 år, etter at vi foreldre hadde kjempet og mast lenge om at noen 
måtte sjekke henne. Den første helsesøsteren bad oss vente, og ta det med ro - hun vokste 
det av seg, hun var bare litt umoden. Så fikk vi ny helsesøster som endelig skulle observere 
litt, og ha noen samtaler med henne. Etter ett par samtaler ville helsesøster at PPT skulle se 
på henne, og da ble det litt mer fart i sakene. Hun ble henvist videre til BUPA (Barne- og 
ungdomspsykatrisk avdeling), og etter en vurdering der, ble det avgjort at hun skulle under 
utredning så fort som mulig. Ett år senere sitter vi på kontoret på BUPA sammen med jenta 
vår, og en fantastisk og flott klinisk pedagog som har jobbet med henne. Hun forteller 
Sigrid hva ADHD er, og hvordan hjernen fungerer. Sigrid har en «vaktmester» i hjernen 
som har sovnet, så han har glemt å passe på at «hjernedøra» står på gløtt. Hos henne står 
døra helt åpen, og alt som skjer rundt henne ramler inn i hodet hennes uten at hun klarer å 
sortere det. Da blir det kaos i hodet! Sigrid godtar det med en gang, og går fornøyd ut fra 
kontoret – rett til skolen og forteller «alle» at hun har ADHD.                                                                         
Nå har hun, og vi foreldre, en knagg å henge alle våre utfordringer på. En «unnskyldning» 
for de problemene som oppstår i kjølevannet av ADHD'en. En forklaring på hvorfor hun så 
lett mister ting, hvorfor hun ikke klarer å konsentrere seg om lekser. En forklaring på 
hvorfor hun ikke kan rydde rommet, men heller roter mer når hun skal forsøke å rydde, det 
er jo alltid så mye spennende som dukker opp når man tømmer en skuff! Vi har en 
forklaring på hvorfor hun ikke avslutter prosjektene sine, men går fra de og starter med noe 
nytt. Vi vet hvorfor hun alltid må fikle med noe når hun sitter, hun må få ut uroen i 
kroppen på en eller annen måte. Vi vet hvorfor ting av og til går i stykker, hun skal jo bare 
sjekke hvordan de virker og tenker ikke på konsekvensene av hva som skjer etterpå. Vi 
skjønner hvorfor hun blir frustrert og sint eller lei seg når ting ikke blir som forventet. Vi 
skjønner hvorfor hun lever så veldig «HER OG NÅ», og forstår humørsvingningene 
hennes. Vi vet hvorfor hun «alltid» er sliten.                Jenta vår har ADHD. Det er ikke vi 
foreldre som har sviktet i grensesettning, det er ikke fordi hun får for lite oppmerksomhet, 
det er ikke vi som er «slemme» foreldre. Det er en kjemisk ubalanse i hjernen som gjør at 
hun trenger ett annet system, en annen oppfølging, en annen grensesettning og en positiv 
type oppmerksomhet. Noen tenker at medisiner kan jo hjelpe, og vips... ferdig med det... 
Skulle gjerne ønske det, men så enkelt er det ikke!! Medisiner er bare en liten del av 
hjelpen. Den demper den største uroen i løpet av dagen, den hjelper henne til å holde 
konsentrasjonen noenlunde ok på skolen. Men hun trenger fremdeles det lille ekstra. 
ADHD-barn er avhengig av å jevnlig få positiv oppmerksomhet i løpet av dagen. Det kan 
være ett lite klapp på skulderen når læreren går forbi pulten hennes, ett lite blikk og en 
blunk.  
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Jenta vår har ADHD - og hva så??? 

       

En ekstra klem når mamma eller pappa går forbi, ett oppmuntrende ord i ny og ne og hun 
må føle at hun blir sett.  Mennesker med ADHD lever veldig her og nå. Og de er ofte 
slitne..... Det er slitsomt å måtte kjempe mot trangen til å bevege seg til enhver tid. Det er 
slitsomt å måtte jobbe med å ikke la seg forstyrre av andre. Det er slitsomt å fungere 
sosialt, når man har en umoden reaksjon på enkelte områder, og blir uglesett av andre. Man 
skiller seg ut når man helst vil klatre i trær, løpe, kaste ball og få ut den fysiske uroen, 
mens de andre jentene står i klynger og hvisker om den og den kjekke gutten. Det er 
slitsomt å hele tiden måtte legge bånd på seg.                                                                                                   
Vi valgte tidlig å være åpne om det. Vi valgte å si det som det var. ADHD er ingen 
sykdom.  Vi kunne ikke gjort noe... det er en ubalanse i hjernen som gir barna litt ekstra 
utfordringer. Noen er døve, noen har ADHD.. slik er det med den saken!!  Sigrid vil alltid 
ha ADHD. Mange tror de «vokser» seg av det.. men det gjør de ikke. Men voksne med 
ADHD har gjennom ett langt liv lært seg mange forskjellige mestringsstrategier for 
hvordan de skal fungere best i hverdagen. De er blitt tryggere på seg selv, og er ikke redd 
for å skille seg ut. Som voksen er det ikke lenger så veldig viktig å bli likt av «alle». Og en 
voksen vet hvordan de skal unngå utfordringer som blir vanskelige. Vi vet at vi står foran 
mange utfordringer videre. Vi foreldre er bare vanlige mennesker, med følelser vi også. Av 
og til kan vi bli slitne og sinte, fordi jenta vår ikke gjør som vi ber henne om akkurat nå. 
Hun «skal bare», «skal bare» hele tiden.. alltid noe nytt på gang. Vi blir frustrerte når jenta 
vår ikke sitter i ro ved middagsbordet og spiser. Vi blir lei oss når hun ødelegger nye ting, 
når hun klipper i stykker klær som hun bare skulle «fikse litt på». Vi blir sinte når hun vet 
at vi sitter i møte, men likevel sender 5 sms-meldinger og 5 ringeanrop, fordi vi ikke svarer 
raskt nok på hennes spørsmål. Hun vil ha svar her og nå. Vi blir sinte, men vi må ofte ta 
det i oss og be om unnskyldning – selv om hun vet at det er noe som er litt feil, så sliter 
hun med å motstå behovet for «her og nå» respons. Noen lurer på hvorfor hun kan rydde 
f.eks.i entreen, men ikke på rommet sitt. Det har en naturlig forklaring. Entreen er 
fellesområde. Hun får masse positiv reaksjon med en gang, og hun oppholder seg ikke i 
entreen over tid! Hvis jeg sitter på rommet hennes og hele tiden oppmuntrer og roser, da 
kan hun rydde.. men så fort jeg går ut av rommet, skal hun bare sjekke noe i skapet, og 
dermed ligger alle klærne på gulvet.    ADHD diagnose eller ei...Sigrid er en flott og 
verdifull jente, en kreativ blomst og  en omsorgsfull storesøster. Hun er så flink til å lage 
middag,  flink i håndball og i musikk. Vi er stolte av henne, akkurat som hun er. 

I Facebook har vi opprettet egen gruppe for adhd og tegnspråkbrukere. Med støtte fra flere 
forskjellige hold håper vi å få i gang kurs og seminar. Alle tegnspråkbrukere som har adhd 
selv, eller barn med adhd kan ta kontakt med meg. Noen ønsker å være anonyme, og det 
vil bli respektert. Vil dere vite mer om adhd, lurer dere på om dere har det selv, eller om 
barnet deres har det. Det er  bare å ta kontakt hvis dere vil vite mer hvordan dere skal gå 
frem for å få utredning. Selv om vi ikke er en eksperter, så har vi egen erfaring og noen 
kontakter i adhd-miljøet som kan gi gode tips videre. 

Vi kan kontaktes på e-mail vibeidsten@gmail.com 

Med beste hilsen fra en stolt mamma og en stolt pappa, Vibeke Eide og Bjørn Stensvoll, og 
ikke minst fra en like stolt Sigrid!! 

mailto:vibeidsten@gmail.com�
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Årsmøte for Vestfold Døveforening 

Sjøhusets sted Lørdag 6 mars 2010. 
 
Møtet startet like etter kl 18, med 22 personer tilstede, og represtant fra NDF; Hanne B, 
Kvitvær. 
Årsberetningen, gjennomført nesten raskt .... 
Den litt lengre var Regnskap/Budsjettet.. 
Da Valget kom, satt alle spente om hvem som er valgt inn og ut... 
 
Hanne B, Kvitvær var møteleder. 
2 referenter var Bente Andersen og Knut Syvertsen. 
2 desisorer ble det valgt Mette Kristiansen og Karin E. Syvertsen. 
Tellekorpset ; Cathrine Stensrud, Thor Lasse Thoresen og Daniel Sæves. 
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Årsmøte for Vestfold Døveforening / Påskeverksted 

Hei alle store og små! 
Nå nærmer det seg påskeverksted den 20 april på Sjøhuset og da blir det lagt frem påske 
ting som dere kan lage til påsken:D 

Det er slik at pr barn koster 50 kr inngang, mens voksne alene betaler 20 kr for pølse, og 5 kr 
for saft, 15 kr for kaffe/te og får gratis påfyll etterpå. 

Veldig fint å gi beskjed til Knut Syvertsen  mobil nr 93459413 om hvor mange som kommer 
slik at han kan handle inn nok mat og drikke til. 
Program: 

Kl 12 kommer barna og lager ting til påske 
Kl 13.30 Gudtjeneste ( trenger du 1 time til gudtjeneste eller hvor lenge trenger du? 
Kl 14.30 pølse,saft, ( usikker med vafler). 
Kl 16.00 Avslutning, og kjempe fint om alle kan være med å  rydde og hjelpe til. 

Velkommen:D 

Barnegruppa 
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Deaf - Riders 

Deaf Riders er en klubb for døve, hørselshemmet og hørende som har en naturlig omgang 
sammen. Vi har tegnspråk og interessen for motorsykkel som vårt felles bindeledd. 
Vi er en sosial gjeng som trives med å delta på treff og bli kjent med nye mennesker med 
samme interesse som oss. Vi jobber med å oppnå kontakt med likesinnede klubber i utlandet.  
Vi har pr i dag kontakt med 3 klubber som også er for døve. Signers & Bikers i Sverige, 
SignRiders i Danmark og Deaf Viking Biker i Tyskland. 
  
Hovedtyngden av klubbens medlemmer hører til i Vestfold, men vi har noen få medlemmer i 
Østfold, Telemark og Akershus. Klubbens medlemmer kjører alle mulige sykler. Vi er ikke 
opptatt av spesielle merker, det er den sosiale biten og felles turer på sykkel som er viktig for 
oss. Våres medlemmer har deltatt på 7 treff. 6 treff i Norge og 1 treff i Danmark. 
  
Klubben ble stiftet 6. februar 2009 og vi har i år 1 års jubileum. Vi feirer oss selv med en 
stor fest på Fevang Grendehus med levende musikk, gjester og mange venner. Både døve og 
hørende. Festen ble vellykket. Vi var veldig fornøyde med oppmøte og all støtte vi fikk fra 
nærmiljøet og andre MC klubber. Til sammen så var vi rundt 70 personer. Vi var så heldige 
å få hjelp i baren av 2 frivillige bartendere. Og masse tusen takk for den jobben de gjorde. 
De hjalp til med salg av god mat og lagde også mange gode drinker. 
Vi hadde besøk av medlemmer fra Trash MC, Sliten MC, Kizmiz MC, Horten MC, MC-
musene, Chapter 5 Trondheim, samt venner, familie og bekjente. Vi koste oss masse. 

 
Og vi hadde et suverent band til å spille Apes 
From Space fra Oslo som var veldig godt likt. 
Vi takker bandet for en kjempe flott kveld. De 
satte spissen på arrangementet vårt. Bandet 
takker for en kjempe fin kveld sammen med 
oss. 
  
 
 
 

I løpet av første leveår fikk vi oss klubbhus som vi har brukt mange dugnadstimer på. Der 
har vi sosiale treff en gang i måneden. Åpent hus med kaffe og salg av en liten ting å bite i. 
Det første som nå skjer er at vi har en liten vinterfest den 13. mars. Så da er det viktig å kle 
seg etter været for vi kommer til å være både inne og ute. 
 
Framtiden 
I 2010 blir det arrangert Nordisk Kulturfestival før døve i Stockholm. Det jobbes med i disse 
dager om at felles MC treff for døve klubber i Skandinavia. Men her gjenstår det en god del 
arbeid enda. Vi har blitt godt mottatt på alle treff 
vi har vært på og gleder oss til ny sesong der vi 
ser frem til å delta på flere og nye treff. 
 
Med vennlig hilsen 
Yvonne T. Almås  
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Terminlister til Døveforening- 2010 

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

Mars:     

Lørdag 20. Påskeverksted Døvesenteret 12.00 - 16.00 Se www.vdf.no 

April:     

Fredag 2. Påskeandakt Døvesenteret 15.00  

Tors 1.til man 5 Påskeåpent Døvesenteret  Se www.vdf.no 

Mandag 12. Dugnad Døvesenteret 17.00  

Lørdag 17. Tur til badeland Langesund 11.00 Barnegruppe 

Torsdag 22. Foredrag eller  
Bingo 

Døvesenteret 18.00 Se www.vdf.no 

Mai:     

Mandag 3. Dugnad Døvesenteret 17.00  

Torsdag 20. Hyggekveld / 
foredrag 

Døvesenteret 18.00 Se www.vdf.no 

Juni:     

Lørdag 5. Temakveld Sjøhuset 12.00 Barnegruppa: 
Se www.vdf.no 

Mandag 7. Dugnad Døvesenteret 17.00  

Fredag 18 -  
Søndag 20. 

Sankthans helg Døvesenteret  Se www.vdf.no 

Onsdag 23. Sankthans 
tradisjon 

Døvesenteret 17.00 Se www.vdf.no 

Dikt om Bokhyllen. 
 

Millioner av sider 
veier lite alene 
Men sammen  
er de tunge 

Og en bokhylle må til 



28 

 B - B L A D  
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Katarina Rozsas 
  Eikeveien 9 
  3158 Andebu 

 
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 02-2010: 
 
    Deadline den 5 juni.  
    Utdeles den 12 - 14 juni.  

   Se her: 
Trenger folk til å sitte på komiteen:  
 
• Kulturkomiteen 
• En person til Lovkomiteen 
• En person til Basarkomiteen 
• Vestfold nytt blad 
• Historielauget 
 
Send sms til leder Tom Z. Kristiansen om du 
kunne tenke de å bli med en av disse. Eller møt 
opp på medlemsmøte . Følg med www.vdf.no 

Vestfoldnytt blad 
 

Vi trenger folk som kunne tenke seg å jobbe 
med blad, bruke ide og kreativ til å skape 

blad til spennende stoffer..  
 

Vis hvem dere er når dere skaper et blad for 
medlemmer til å ha glede av og lese.  

 
Ta kontakt hvis lurer på noe 

Siw eller Gry  
Som har sittet i Vestfoldnytt blad lenge. 

http://www.vestfold110sentral.no/�
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