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 Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Lederspalte 
 
Kjære medlemmer 
  TAKK FOR SIST 
 
Jeg er foreningsleder for Vestfold døveforening og jeg må 
si takk for året 2005 og samarbeidet i Vestfold 
døveforening, er veldig fornøyd med året det har vært 
lærerikt. 
Det blir spennende på årsmøtet i mars om hvem som blir 
valgt til ny foreningsleder år 2006. 
Tenk på hva som skjer, nytt navn, kanskje Vestfold 
Tegnspråkforum. Det blir spennende. spennende. 
Vi har leid lokale både i Sem, Sjøhuset og på Døvesenteret 
i forbindelse med medlemsmøter, foredrag, kurs, sosialt 
samvær/hyggekvelder, bingo, forskjellige aktiviteter osv. 
Vi medlemmer skal ha mulighet til å bruke både Døvesenteret og Sjøhuset til våre sosiale 
arrangementer,  sådet blir fleksibelt. Samfunnshuset i Sem er bare ”vinterlokale”. 
Det er viktig at dere medlemmer trives og blir inspirerte med tanke på fremtiden. 
Sjøhuset kan brukes hele året mens Døvesenteret blir utleid (leie av lokale). 
Vi har leiekontrakt på Sjøhuset ut 2006. Jeg har ansvar (kontaktperson) som samarbeider 
med Anne Beate Backe, leder på Sjøhuset. 
Vi har to kontor på deling; for både foreningsleder og redaktør i Vestfold Nytt. ☺ 
 
Jeg ønsker dere lykke til i år 2006 og god innsats. 
 
 

Rolf Wennersteen 

SOMMERVAKTER PÅ DØVESENTERET 
Døvesenteret skal ha sommeråpent for alle fra 10.juni - 3.august i år. 
Døvesenteret er avhengig at det finnes vakter hvis det skal være åpent. 

Av den grunn er Skogstuakomiteen tidlig ute med å etterlyse vakter. 
Dersom du er interessert og lurer på innhold i det å være vakt ta kontakt med 
Skogstuakomiteen;  v/ Tom Kristiansen  
    sms 41268122 e-post: tomzk@online.no  

VÅRENS DUGNAD PÅ DØVESENTERET 
Skogstuakomiteen minner om det er satt opp flere datoer slik dere kan 
plukke ut hvilke dag passer nettopp deg best: 

• Mandag 18.april  fra kl 17.00 - 20.00 
• Tirsdag 19.april  fra kl  17.00 - 20.00 
• Tirsdag 26.april  fra kl  16.00 - 19.00 

Minner om at du bør gi beskjed til Skogstua komiteen hvilken dag passer deg 
best, av hensyn til arbeidsoppgaver, mat o. l 
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Redaktør:  
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     jimvold@online.no 

     kesyvert@online.no 
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  Vold 
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  Andersen  

     be-ande2@online.no 
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  Syvertsen 

Journalist: 

  Mette 
  Kristiansen 

Journalist: 

Redaktørspalten 
 
I denne spalten vil jeg fokusere litt på Sidebygning og mine 
tanker omkring dette. 
 
Forandring er et spennende tema. Ordet Forandring betyr 
reform, skifte, endring og rettelse. Og nettopp Forandring 
eller Gjenbruk av gammelt bygg er en stor trend i Norge og i 
Europa. Her tenker jeg spesielt på Sidebygning (s. 5). Nå er 
temaet blusset opp igjen og ført til store diskusjoner blant oss 
medlemmene om hva man skal gjøre med den, og underveis 
spør noen av oss om det er kulturelle verdier som bør 
bevares (eller rettere sagt rives). For det gamle bygningen er 
bærer av vår kultur og er knyttet til Døvesenteret’s liv og 
virke. Sidebygningen forteller en historie om døve og/eller 
hørende som arbeidet her og sporene de etterlot seg. Om det 
levde livet. Samtidig i diskusjonsprosessen stilles spørsmålet 
om hva som går tapt når eldre bygg får nytt liv. Hadde det 
kanskje vært bedre å rive og bygge nytt? For kan i det hele 
tatt Forandring og Gjenbruk bidra med frosne historiske 
miljøer og ren forstoppelse? 
 
Selv tror jeg Forandring er viktig og riktig. Av den enkle 
grunn at vi har vært så altfor flinke til å rive i dette landet og 
i Europa. Og hver gang vi river, river vi ned en vegg av vår 
historie. Som er fattig fra før. Men utførelsen og graden av 
Forandringen må gjøres med varsom hånd som mulig. Vi må 
søke å ta vare på de gamle kvalitetene og samtidig legge til 
rette for ny bruk. MEN hvor dypt skal vi grave og hvor godt 
skal vi slipe for å komme til bunns i det gamle, før vi kan 
integrere det gamle i det nye? 
 
Bente Andersen 
 

Påskeverksted  
Lørdag 25. mars kl 12.00 

På Døvesenteret 
Alle er hjertelig velkommen!! 

Kr 50 kr pr barn. 
Døveprest Roar Bredvei kommer 

Fra oss i Barnekomiteen 

Påskegudtjeneste 
Fredag 14. april kl 16.00 

På Døvesenteret 
Alle er hjertelig velkommen!! 

Døveprest Roar Bredvei kommer 
Fra oss i menighetsutvalget 
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Sidebygningen på Døvesenteret 
Sidebygningen eller det lille ”Rødbygget” som 
mange har begynt å kalle den, er i så dårlig for-
fatning at nå må noe gjøres. Lenge har det ventet 
på å bli pusset opp. Det begynner å forfalle. Side-
bygningen har et rom og en bod ved siden av. 
Rommet ble i mange år brukt til møterom / opp-
holdsrom, overnatting og kontor av tidligere kas-
serer / sekretær Alf Melgaard. Det var laget til et 
koselig rom med salong til og et lite tekjøkken 
med en liten komfyr med to kokeplater som stod 
på bordet. 

Gjennom årene har det også blitt brukt som 
vaktrom eller til overnatting når det har vært fullt 
på Døvesenteret. Undertegnede husker at det 
også var styremøter og andre møter. Boden ved 
siden av var lagret med ved for den tidligere pei-
sen i kjellerstua ble mye brukt. Ellers var det lag-
ret med alt mulig annet bl.a. sommermøbler. 
Det var to menn som bygde sidebygningen i 
1962. Disse var Anton Stokke fra Sandefjord, 
dvs. far til Unni Bjerg fra Larvik. Den andre 
mannen var Karl Arnt Olsen fra Tønsberg, sønn 
til Elin M. Olsen som i dag bor på Gipø eldresen-
ter på Nøtterøy. I dag er begge snekkerne døde. 
På høstfesten samme år fikk de oppmerksomhet 

for fullført jobb med sidebygningen. Denne bygningen har gjort sitt og på den måten blitt 
historie. Derfor viktig at den blir tatt vare på i fremtiden. 
 
Vet at noen av medlemmene er interessert i å være med på restaureringsarbeidet. Ta en vegg 
av gangen. 

Tekst: Karin E Syvertsen 
Noe informasjon er fra Unni Bjerg. 

Anton Stokke (Unni Bjerg's far) og Karl A. 
Olsen (sønn til Adolf og Elin Olsen)  

BYGGMESTER ANTON STOKKE FÅR OPPMERKSOMHET.. 
 
Som tidligere nevnt ble uthuset på Døvesenteret bygd i 1962 av byggmester Anton Stokke 
og  hjelpemann Karl Arnt Olsen. 
 
Med godt fremmøte ble høstfesten feiret på ”Skogstua” 6. oktober 1962. 
Tilstede var foreningens jubilanter  Olivia Olsen, Gulborg Larsen, Alvilde Engelstad og 
Martin Udland. Sistnevnte er i dag 93 år og bor på Nybo i Andebu. Han ble samtidig takket 
for å ha vært med på dugnad på Skogstua i flere år og at han er en ivrig selger av både lodder 
og Døves Jul. 
Anton Stokke og hans frue var tilstede mens Karl Arnt Olsen var forhindret. 
Et nytt uthus med gulv av sement til en verdi av kr. 20.000, - ble oppført av byggmester 
Anton Stokke og hans unge medhjelper Karl Arnt. 

Fortsette s.  17 
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Medlemsmøte 20.januar 2006  
  
Tekst: Mette Kristiansen 
Året` s første møte i foreningens regi ble arrangert på Sem Samfunnshus - kantina, fredag 
20.januar. For å drøye tiden med å vente på å se om flere kom passer både kulturkomiteen, 
AU, og valgkomiteen å ha noen korte møter seg i mellom. Mens serveringsgjengen solgte 
gode hjembakte boller m/ syltetøy og ost, og en kake m/kaffe og te til.  
Men da klokka var rundt syv startet leder Rolf Wennersteen med å ønske alle hjertelig 
velkommen og sa det var utrolig ca 20 personer dukket opp i snøværskaoset. Kulturleder 
Thorbjørn Thomassen orienterte om program i VDF s regi frem mot årsmøtet,  som 
inneholder både ulike foredrag, bowling, fastelavenhygge. Samt at Sportsgruppa Holtan 
skulle ha sitt årsmøte 26.januar i Sandefjord. Og at Holtan både jenter og gutter skal delta i 
DM innendørs fotball i Ålesund 3.-5.februar. 
 
Deretter gikk kveldens tema saker til VDF`s årsmøte i full diskusjon. 
Noen av forslag som kom frem var: 
• Skal VDF endre navn? Det kom flere frem med forslag som tegnspråkforening, 

forbunds avd. m. m Viktigheten er å kunne få frem et godt og moderne navn så lederen 
en ba alle legge frem forslag til styret. 

• Bryggekomité ble ønsket å opprette – lang diskusjon rundt temaet bruken av brygga. 
Viktigheten her er å kunne finne ut om det er verdt det både bruksmessig og økono-
misk. 

• Endring i priser på både opphold og utleie av Døvesenteret fra år 2007 samt 
bryggas døgnpris sommerstid fra 2006. 

• Noen mener avgjørelsen har vært oppe på årsmøte tidligere. Viktigheten er å finne ut 
om sidebygningen s skjebne kan stå eller ei av historisk årsak. Rehabilitering av 
sidebygning dersom årsmøtet vedtar det. 

• Skal det å være aldersgrense nedad for å leie senteret? 
Skogstua komiteen foreslår aldersgrensen nedad bør være 23 år. Viktig å finne ut hva 
forsikringsregler sier for da er det grunn til endring  

  
Ettersom tiden forsvinner fort når det er diskusjoner måtte det settes sterk for å få tid til litt 
sosial prat og utlodning før alarmen ble satt på vel kl 22.00 i lokalet. Alle ønsket hverandre 
vel hjem i snøkaoset.  

Fastelavn 
 
Det ble arrangert Fastelavnskveld på Sjøhuset, fredag 17. februar kl 17.... 
Men det ble ikke så mange barn, som barnegruppa ønsket, men noen ble det...altså kom 6 
barn og ca 20 voksne...Barna fikk velge med å sette på fjær og stoff på kvistene, så det ble 
fint... 
Etterpå fikk de boller og saft som falt i smak...de voksne fikk kjøpt boller og kaffi... 
Senere kom det flere voksne, så det ble ca 30 stk på Sjøhuset....Koselig..!! 
Tekst: Siw K. Mathisen 
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Døves Dag seminar juni 2006. 
Vestfold døveforening ble forespurt om VDF kan være teknisk arrangør i 2006 og takket ja 
til denne oppgaven. VDF har oppnevnt en Døves Dag komité på 4 personer: Rolf 
Wennersteen, Nina Aarsheim, Mette Kristiansen og Cathrine Stensrud. Seminaret vil foregå 
i helgen 9. – 11. juni i Tønsberg på Rica Klubben Hotell. Hvilke temaer som skal tas opp på 
dette seminaret blir bestemt på Landsråd i Steinkjer i mars. 
Døves Verdensforbund (WFD) i 1955 vedtok at "Internasjonal Døves Dag" skulle 
gjennomføres den fjerde søndagen i september hvert år i hele verden. Før WFD ble opprettet 
i 1951 la Norge (Wilhelm Schröder) faktisk fram et slikt forslag, i forbindelse med den 3. 
nordiske døvekongress i 1947. 
 
Døves Dag-arrangementer forskjellige steder i Norge i 1961 ble nevnt. I mange store og små 
byer var det foredrag av noen av forbundets styremedlemmer, og det var radioforedrag av 
hovedpresten for Norges døve, og det var døvegudstjenester flere steder samtidig. 
Temaet var: "Den døves hverdag". Døveforbundet hadde egen "Døves Dag-komite" som 
forberedte arrangementene,og som fikk rapport fra hele landet etter arrangementet. 
 
I den senere tid har det vært 
demonstrasjoner, men stort 
sett var det noen få 
døveforeninger i Norge som 
fortsatte å markere Døves 
Dag, ofte i forbindelse med 
kirkekaffe etter 
døvegudstjenester i "hørende 
kirker". Mange 
døveforeningene 
gjennomførte aldri en Døves 
Dag, også pr i dag. 
 
I 2003 ble arbeidet med å 
gjøre noe i forbindelse med 
"Døves Dag" tatt opp igjen, 
først med et seminar i regi av 
Norges Døveforbund to uker i 
forveien. Døveforbundet delte 
ut plakater, håndalfabet-kort i 
lommeformat, skrapelodd og 
informasjonshefte (Døves 
Tidsskrift). Vestfold 
døveforening arrangerte en 
Døves Dag først i Tønsberg i 
2003 og Sandefjord i 2004. I 
fjor var det ikke noe av 
dette. I år håper vi å få til med 
en Døves Dag i Vestfold, 
kanskje Larvik sin tur? 

Ref: Cathrine Stensrud 

(kopiert fra Vestfold Nytt nr. 2/1965) 
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Astrologikveld  
Tekst: Mette  
Foto: Bente 
Foreningen benyttet seg igjen av det koselige Sjøhuset til 
å arrangere foredragskveld fredag den 3.februar m/tema 
Astrologi v/Lisa Lind. 
Folk kom og tiden før foredraget startet ble det tid til 
sosial prat og kjøp av serveringsgruppas gode vafler m/
syltetøy og is. 
Kulturleder Thorbjørn Thomassen ønsket alle 
velkommen, spesielt til foredragsholder Lisa Lind. Før 
hun slapp til minte Thorbjørn hva skjer av program 
fremover i VDF regi. 
Kultursekretæren opplyste også de tilstedeværende om et 
kurstilbud: Stil og fargeanalyse her på Sjøhuset 10. – 11. 
mars. Følg med på e-post eller annen medieopplysning. 
 
Lisa åpnet temaet sitt med et ønske å danne grupper med en gang. 
A= tror ikke på astrologi, B = tviler på astrologi, C = tror på astrologi. 
Astrologi er ett stort og vanskelig tema og inneholder mye mer enn stjernetegn i ukeblader. 
Det er en lang utdannelse og er mer vanlig å få studert i utlandet. 
Gruppe B og C hadde flere personer enn gruppe A. Etter at hver gruppe hadde diskutert seg i 
mellom ville Lisa at en eller flere i hver gruppe kom frem for å fortelle hva de hadde 
kommet fram til. 
Først ute var gruppe C som sikker i sin sak trodde på astrologiens mysterium med 
steinkrystaller, kinesisk astrologi, kort, o.l.  Kort og godt gruppa tror på ting skjer med det å 
ha egne stjernetegn og om vektens forhold til steinbukken. 
Gruppe A: mente blant annet det sjelden stemmer hva astrologenes skriv i ukeblader og 
media for øvrig. Opplevd troen på astrologi har skuffet og gitt personer mye mer 
frustrasjoner. 
Gruppe B hadde som utgangspunkt tvil følelse av det å tro på at det som står i blad og bøker 
men samtidig mente at det kan være noe bak det når fakta fra en person kom nøyaktig frem. 
Etter gruppediskusjonen og resultatene som, kom frem forsøkte Lisa å vise på overhead hva 
de ulike stjerner tegn sine generelle trekk stod for. 
Etter foredraget var over kunne folk som ønsket og diskuterer eller få se bøker Lisa hadde 
med om tema Astrologi. 
Det ble som vanlig litt tid til utlodning og spenningen om hvem vinner gevinster som er lagt 
frem. Og ikke minst avslappende sosial hygge samt ønske om velkommen til neste 
treff på Sjøhuset. 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 

Det kan være av stoff, skinn og lignende 
Pris etter avtale 

Kontakt Nina Aarsheim 
SMS 971 82 512 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER  

ved å sende en epost til 
jimvold@online.no 
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VDF Pensjonistgruppas terminliste våren 2006. 
(rett til endringer forbeholdes) 
- Gruppa har møter som regel hver 3.tirsdag i måneden og starter kl 12.00. 
- Møtene finner sted enten på Døvesenteret, Sjøhuset eller hjemme hos de som ønsker det. 
- Gruppa ønsker å kunne få med yngre uføre eller andre som har inntresse å være sammen 
  med generasjoner på tvers. 
 
Onsdag  22.mars -  Mette Kristiansen inviterer gruppa hjem til seg. 
Tirsdag  04.april -   Besøk fra Oslo Døveforening pensjonist og uføre gruppa, 

        Et samarbeid med Eldreprosjektet – Sjøhuset. 
Torsdag   20.april -   sted bestemmes senere 
Tirsdag   23.mai -    sted bestemmes senere 
Tirsdag   20.juni -    Sommeravslutting eller en utflukt. 
 
Er det noe du lurer på - ta gjerne kontakt med Unni Bjerg, ttlf:33 18 49 80 sms: 91197641 

T-skjorter til salgs!!! 
 
Fikk du ikke kjøpt T-skjorte på Døves 
Kulturdager i Tønsberg som minne/
samleobjekt? 
 
VDF har T- skjorter 
med Tønsberg / Matthias Stoltenberg 
igjen fra Døves Kulturdager 2005. 
Får du kjøpt til tilbudspris kr 100,- pr 
stk(god kvalitet!)  
Størrelser som finnes er: XL, XXL 
OG XXXL. 
 
Kontakt Tom Z. Kristiansen: sms 
41268122 / e-post: tomzk@online.no  

Vil du kjenne deg selv bedre og andre mennesker rundt deg? 
Astrologi vil gi deg en bedre forståelse med stor glede...:) 

  
Astrologi har hjulpet meg mye i livet mitt. Jeg vil gjerne informere og gi konsultasjon 

over hva er Astrologi for noe på TEGNSPRÅK. Du kan spørre meg hva du vil. Jeg holder 
på å ta nettstudium utdannelse i astrologi hos Dr. Gisle R. Henden via www.astrologi.no. 

  
En time koster 200 kr eller 1 1/2 time 250 kr med god drikke og hyggelig prat om Astrologi. 

  
Ikke vær redd å kontakte meg: Lisa Lind 45 04 45 59 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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Ta båtførerbeviset! 
  

Etter suksesskurs i fjor , vil det igjen arrangeres nytt kurs. 
  

     
  
For båtførere kan det bli obligatorisk med båtførerbevis. Nå får du en unik sjanse til å ta 
båtførerprøven. Vestfold døveforening arrangerer kurs i helgen 21. - 23. april 2006. 
Sjøhuset i Sandefjord er reservert. Kurset vil muligens foregå i Sjøhuset og overnatting på 
Døvesenteret. Alt avhenger av antall deltakere. Det er fortsatt ledige plasser.Vi har fire 
tolker som vil være med i hele helgen. 
Vanlig pris er 1550,- inkl materiell for utlån, men vi har fått en tilbudspris på 6-10 pers kr. 
1400,-,  11-20 pers kr. 1250,-!   Beløpet betales til kontonummer 0531 43 15008 – 
Vestfold døveforening. Merk “Båtførerkurs”. Bindende påmelding og betaling innen 1. 
april. Begrenset antall deltakere – først til mølla.....! 
 
Kurset varer ca 24 timer i løpet av helgen, fra fredag kl 9 til søndag kl 19. 
For de som ønsker overnatting, kan komme på torsdag kveld.  Kun deltakere på kurset kan 
oppholde seg på Døvesenteret denne helgen! 
Det kan bli praktiske øvelser om bord på fartøy. Det kan også tas eksamen søndag. Det 
koster 300 kroner. 
Materiell til utlån er inkludert, men mat kommer i tillegg til prisen. Vi tilbyr overnatting 
denne helgen (50 kroner for medlemmer pr døgn, 80 for ikke-medlemmer pr døgn). 
Praktiske forhold avklares etterhvert. 
  
Det er mulig deltakerne som er medlem av NDF kan få dekket deler av kursavgiften 
etterskuddsvis via støtte fra Norges Døveforbund. 
  
I fjor var kursdeltakerne fornøyd med instruktør Dag Kenneth Marholm at han gjerne vil 
holde kurs igjen.  Han jobber fast på Redningsskøytene som styrmann og dykker, og har 
erfaring fra diverse hurtigbåter innenriks og utenriks. Han vil ha med en hjelpeinstruktør.   
Se webadr. www.maritimett.no 
 

Båtførerbevis = Billigere båtforsikring 
 

Studieleder/kontaktperson: Margareth Hartvedt 
Epost:  mhartved@online.no 
SMS:   402 18 153 
  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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INNVANDRER 
 
Vi har oppdaget at det er ca 8 ulike nasjonaliteter som er 
medlemmer av Vestfold Døveforening, bl.a Ungarn/Israel, 
Hviterussland, Russland, Korea, Vietnam, Fillipinene, Danmark, 
Island. Vi fikk lyst å intervjue dem og høre om deres påskekultur i 
sammenlignet med Norge. Vi sendte alle samme spørsmålene, men 
fikk kun 3 svar: 
 

1. Hvor kommer du fra? 
2. Hva fikk deg til å flytte hit til Vestfold? 
3. Trives du her? 
4. Påske- den nærmer seg, er det samme å feire det her som i ditt hjemland?? 
 
Balas Kantor, 29 år 
1. Jeg er født i Ungarn. Min far kommer derfra. Min mor er fra 

Israel. 
2. Jeg flyttet til oslo, Norge 2 år gammel. Bodde i Holmestrand fra 

da jeg var ca 11 år     gammel. Familien flyttet hit pga nær Nedre 
Gausen der hvor jeg gikk på skolen. 

3. JA, selvfølgelig trives jeg her. Jeg er kjempefornøyd med 
foreldrenes valg med stedet. 

4. Ungarn og Norge er nesten likt når det gjelder påskeegg og gule 
farger. Men i Ungarn er det lange åpningstider i butikkene, mens 
i Norge er det stengt. Jeg synes Norge er flinkere med feiring og 
pynting enn Ungarn. I Israel er det ikke påskeegg og pynt... 
drikke vin og spise brød... Jeg har ikke opplevd påske i Israel, så 
jeg vet ikke så mye. 

 
 
Elena S. Pedersen, 21 år 
1. Jeg kommer fra Hviterussland 
2. Jeg flyttet til Vestfold pga mannen min bor i Vestfold og vi har en sønn. 
3. Ja jeg trives å bo her i Vestfold 
4. Man feirer omtrent nesten samme her i Norge og i Hviterussland. 

 
 

Jørgen Bjerg, 68 år 
1. Danmark (Blokhus) 
2. Ble gift med ei norsk dame, og 

bosatte seg i Larvik 
3. Selvfølgelig! :o) 
4. Ja det samme feiring, og pleier å 

male eggene med farger og mønster, 
i et par dager før Påske,så ha det på 
frokostbordet og spise innholdet av 
egget på Påskemorgenen... 

Foto: Privat 
Tekst: Siw 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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P E R S O N A L I A — S I D E N  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Runde år: 
 
70 år 

Den 4. mai 2006 er 
det 70 år siden Randi 
Dorthea Rønning 
kom til verden på 
mødrehjemmet i 
Josefinegaten i Oslo. 
I dag bor jubilanten i  
Hageveien 8 på Sem, 
l i k e  u t e n f o r 
Tønsberg. 
En engasjert dame 
med godt humør og 

smittende latter. Både i Trondheim og i Vestfold 
har hun vært aktiv i døveorganisasjonen og i 
frelsesarmeen. I Vestfold har hun vært 
foreningsleder, leder og medarbeider i 
menighetsutvalget, leder i pensjonistgruppa, 
medarb i festkomiteen, historielauget osv. 
Tidligere representert brukerrådet på Nedre 
Gausen og i driftsstyret på Nøkkelbo i Andebu. I 
dag sitter hun i fellesrådet for døvekirken  og i 
seniorutvalget for Norges Døveforbund så litt 
aktiv er hun fremdeles. 
- Jeg fortsetter med å spørre henne om hvor hun 
vokste opp.  
Jo, jeg vokste opp ved Torshov ikke  så langt fra 
Sagene. Mine foreldre var døve. 
- Har tidligere ”hørt” at du var vill som liten. 
Har du noen barndomsminner? 
Det stemmer, min far sa alltid at Randi var som 
10 barn da hun var liten. Hun ler godt da hun 
forteller at hennes far på lørdags kveld måtte 
reparere eller sette på nye skosåler på skoene 
hennes. 
- Hvordan klarte du og slite dem ut så fort? Jeg 
likte godt å skli og henge på trikk og sykkel. 
Hadde også en bestefar som var politi. Jo, jeg 
hadde en fin barndomstid.  
Var mye sammen med både hørende og døve 
venner. Samme var det i ungdomstiden.  
- Gikk du på døveskolen?  Nei, gikk først på Ila 
i 3 år, og senere 4 år på Sagene skole sammen 
med hørende. 
- Hvor ble du konfirmert? Jeg ble konfirmert i 
Lilleborg kirke sammen med 50 hørende 
konfirmanter. 
- Hva gjorde du etterpå? Var ferdig på skolen 15 
år gammel og fikk jobb som bokbinder hos 

Stenersen Forlag. Var der i 11 år før jeg flyttet 
til Trondheim. 
- Hvorfor til Trondheim? Tja, for å prøve 
lykken. Jobbet som bokbinder hos Julius Maske 
og var der til jeg fikk mitt første barn. Min mann 
Arnodd og jeg giftet oss i 1959 og fikk 
15 lykkelige år sammen. I 1973  falt han om på 
vei til jobb som konditor. Tre barn fikk vi også, 
den eldste er hørende mens de to andre er døve. 
I tillegg har jeg fire flotte barnebarn og dem har 
jeg mye glede av. 
- Hva var det som gjorde at du flyttet fra 
Trondheim? I 1988 flyttet jeg til Vestfold og da 
hadde jeg bodd i Trondheim i 30 år. Delvis har 
jeg familie og venner både i Drammen, Oslo og 
i Vestfold, så det var for å komme nærmere 
dem. 
- Hva tenker du om fremtiden som pensjonist? 
Få ha helsa i behold så jeg kan reise og treffe 
venner og familie. Som soldat i frelsesarmeen 
kunne hjelpe til på døvemøtene. Ellers er jeg 
dilla på kryssord. Er glad i dyr og  har også en 
katt. 
Tror jeg har alle med meg når vi her sender våre 
beste gratulasjoner med 70 årsdagen og at helsa 
får holde i mange år. 
Dagen feires på Døvesenteret  27. mai 06.  
Karin 
 
 
Grethe Hassum, Horten fyller 70 år 18. april 06. 
Hun har en døv datter Hilde som bor i Bergen. 
Grethe har også en sønn. Bestemor har hun også 
blitt. Hun har i flere år vært enke. 
På 70 tallet begynte hun og mannen på 
tegnspråkkurs på den gamle førskolen for 
hørselshemmede i Tønsberg, så hun var tidlig 
ute med å skaffe kunnskaper om hvordan hun 
skulle kommunisere med sin datter. 
Vestfold Døveforening gratulerer med 
jubileumsdagen og ønsker alt godt. 
 
 
60 år 
Ivar Bjerknes, Nøkkelbo i Andebu fyller 60 år 3. 
april  06. 
Vestfold Døveforening vil her få gratulere med 
dagen og ønske alt godt. 
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55 år 
17 mars  fyller  Karin E. Syvertsen fra  Adal/
Skoppum 55 år og vi inne på Skoppum ønsker 
lykke til med dagen og mange fine år fremover ! 
Masse hilsner fra  Tom & Co 
 
40 år 
Kjære Elinor! 
Jeg vil gratulerer deg så mye med 40 års dagen 
den 17.april. Ønsker deg alt godt sammen med 
Borgar og deres hunder Demi og Viscky ! 
Glad i deg ! 
Storklem fra mamma og lillepus Tinka  
 
 
Gratulasjonshilsinger: 
 
Hipp hurra for Kai som fyller 25 år  2. april og 
Magnus 19 år 11.april blir. 
Klemmer fra mamma og pappa  
 
 
Per Konrad  fyller år den 21.april  og 
gratulerers  av  oss på 
Skoppum  Gratulasjonshilsen 
 
 
Sender her en gratulasjonshilsen til Beate 
Syvertsen som fyller år den 26. mars 06. 
Alt godt ønskes for dagen. 
Klemmer fra mamma og pappa og hunden 
”Buster” 
 
 
1 7  m a r s  f y l l e r  N i n a  E r i k s e n , 
Sandefjord  år  og vi gratulerer så  mye med 
dagen og all fremtid !  
Masse hilsner fra  Tom & Co 
 
Sender her en gratulasjonshilsen til Nina Eriksen 
som fyller år den 17. mars. 
Ønsker deg alt godt med dagen og 
fremtidsplanene. 
Klemmer fra Knut og Karin og resten av gjengen 
 
 
 
 
 
 

Dødsfall: 
 
Laila Ulfsten er død. Etter kort tids sykeleie sovnet 
hun stille inn på Tønsberg sykehus 
8. desember 05. Hun ble 71 år gammel. 
Hun var født og oppvokst i Tønsberg men bodde 
mange år ved Sandefjord. Senere bodde hun noen år 
på Sem. 
Hun tok det tungt da hun ble døv 14 år gammel. Det 
preget livet hennes og hun kom aldri over det. Hun 
var glad i å synge og det var mange sanger hun 
husket. Heldigvis beholdt hun det gode humøret og  
hadde en smittende latter. 
Hun var spesielt glad i døvesenteret og begynte tidlig 
å gå på døveforeningen. Hver sommer var hun på 
besøk og gjerne i flere uker 
av gangen. Ofte var hun vakt. 
Hun var nøye i alt det hun 
gjorde. Av tillitsverv i 
Skogstuakomiteen var hun tre 
år som medarbeider. 
Hun var kjøkkensjef på 
Skogstua i 1972. 
Det var en fryd å være vakt 
sammen med henne for da 
gikk alt så fort unna, pluss vi  
”skravlet” og lo innimellom. 
Om kvelden la hun kabal eller 
spilte kort med venner. Hun 
var glad i å bade og var ofte 
ute og svømte, eller hun satt med strikketøyet sitt. 
I hennes mest aktive periode på 80 tallet tok hun sin 
del av jobben med restaureringen av Skogstua og 
spesielt riving av alt som var råttent. Samme var det 
med ryddinga etterpå. 
Snakket på telefon med Lailas datter Marit som kunne 
fortelle at de har mange gode minner fra ”døvehytta” 
som den ble kalt den gangen, og som hun følte var 
deres annet hjem. Hun sier videre at da mamma hadde 
vakt bodde de ofte i ”Lillehytta” som forlengst er 
revet. 
Marit sier også at mamma var glad i håndarbeid, men 
det var mest om vinteren hun gjorde det. Da vi var 
små strikket hun flotte kofter til oss. Husker vi var så 
fine alle sammen. 
De siste årene begynte synet å svikte mer, og tilslutt 
så hun veldig lite.Laila flyttet tilbake til sin 
barndomsby Tønsberg og bodde de siste seks årene på 
Teglhagen ved Slottsfjellet. Hun etterlater seg fem 
barn, elleve barnebarn og fire oldebarn. 
Begravelsen foregikk i Tønsberg krematorium 16. 
desember 05. 
Vi lyser fred over hennes gode minne. 
 
Karin 
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Hvordan få inngangsbillett til arbeidslivet?  
 
Flere og flere døve har vanskeligheter med å få arbeid. Gjennom jobben som 
arbeidskonsulent i Arbeid med Bistand (AB) ved Rycon AS erfarer jeg at døve 
arbeidssøkere har vanskeligere for å få seg jobb enn hørende. Til og med 
fremmedspråklige arbeidssøkere står foran døve i køen og har lettere for å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet. Det er fordi de hører og kan lære å snakke norsk.  
 
Camilla Høyberg er utdannet som sosionom og har 
grunnfag i spesialpedagogikk og psykologi. 
Har jobbet på Rycon som arbeidskonsulent siden 2003. 
 
 
Hvordan få inngangsbillett til arbeidslivet? 
Flere og flere døve har vanskeligheter med å få arbeid. Det 
ser ut som om en må ha inngangsbillett for å komme seg inn 
på arbeidsmarkedet. Billetten skal vise den utdanningen og 
arbeidserfaringen en har. I tillegg til utdanning og erfaring 
krever arbeidsmarkedet at arbeidssøkere har gode personlige 
egenskaper, men hva er det? Jo, det kan være gode evner til å 
samarbeide, å bidra positivt i arbeidsmiljøet, å være ryddige og presise, å jobbe selvstendig 
og lignende. Arbeidssøkere bør også ha evne til å kommunisere godt med andre, som 
kolleger, samarbeidspartnere og eventuelt med klienter. De bør også være kreative og 
samtidig være resultatorienterte. Det er sannelig mye som kreves. Uten 
«kvalifiseringsbilletter» kommer ikke døve inn på arbeidsmarkedet. Og uten arbeid 
opparbeider en seg ikke erfaring og man får ikke vist hvilke personlige egenskaper en har.  
 
Gjennom jobben som arbeidskonsulent i Arbeid med Bistand (AB) ved Rycon AS erfarer jeg 
at døve arbeidssøkere har vanskeligere for å få seg jobb enn hørende. Til og med 
fremmedspråklige arbeidssøkere står foran døve i køen og har lettere for å komme seg inn på 
arbeidsmarkedet. Det er fordi de hører og kan lære å snakke norsk. De snakker ikke perfekt 
norsk, men likevel vil de i mange tilfeller bli foretrukket foran døve arbeidssøkere. Hva kan 
døve selv gjøre? Å utdanne seg er bra, men det hjelper ikke stort med hovedfag om en nesten 
ikke har erfaringer fra arbeidslivet. Flere arbeidsgivere foretrekker arbeidserfaringer og 
legger større vekt på personlige egenskaper, enn på høyere utdannelse. Jeg har sett flere 
kvalifiserte døve arbeidssøkere bli utestengt, selv om de har riktig utdannelse til yrket. Det 
kan være mange grunner til det, og flere av årsakene kan synes merkelige: Fordi døve ikke 
prater godt og dermed har begrensninger i møte med andre, fordi døve ikke skriver bra nok 
norsk - eller fordi døve ikke kan bruke vanlig telefon.  
 
K r a v  o m  k u n n s k a p e r  i  n o r s k ,  i k k e  i  t e g n s p r å k ? 
Jeg var innom en større virksomhet for døve. Forskrekket oppdaget jeg at hun som jobbet 
med de døve bare kunne noen tegn, - men at hun overhode ikke kunne kommunisere med 
meg på tegnspråk. På arbeidsplassen er det døve brukere og hvordan prater hun med dem? 
Det er helt meningsløst å få beskjeder på tegn bare i stikkordsform som «medisin, mat, sove 
og ha det bra». 
 
La meg trekke et eksempel. Jeg vet om mange døve arbeidssøkere, godt kvalifiserte til 
lignende yrker, som har søkt på utlyste stillinger men som ikke har fått jobben. Det er klart at 
man skal kunne skrive rapporter, men er det et krav at man skriver på perfekt norsk?  
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Tegnspråk og norsk skriftlig bør regnes som to likeverdige språk på arbeidsplasser der 
klientene er døve. Hvorfor er det viktigere å kunne norsk skriftlig godt, enn å kunne 
tegnspråk godt på en arbeidsplass som betjener døve? Arbeidsplassene bruker masse 
ressurser på tegnspråkopplæring for ansatte. Hvorfor kan ikke noen av disse ressursene 
brukes på å lære kvalifiserte døve til å skrive gode rapporter? En kan bruke tolk i en 
opplæringsperiode, også til å oversette fra tegnspråk til skriftlig norsk, dersom det skulle 
være nødvendig. Hvis døve ikke skal kunne hente seg arbeidserfaring på arbeidsplasser der 
tegnspråk burde være det primære språket, hvor skal vi da forvente at de skal få erfaring?  
 
E r  h ø r e n d e  b e d r e  k v a l i f i s e r t e  e n n  d ø v e ? 
Jeg er døv og jobber som arbeidskonsulent. En av mine oppgaver er å etablere kontakt, og 
prøve å få til en god dialog mellom døve arbeidssøkere og arbeidsgivere. Flere ganger har 
jeg opplevd at arbeidsgivere har vært skeptiske til å ansette døve på grunn av 
kommunikasjonsproblemer og sikkerheten på arbeidsplassen. For eksempel redsel for 
hvordan døve arbeidstakere skal klare å takle en travel trucktrafikk i lageravdelingen, - 
hvordan kan døve høre at trucken kommer osv. Senere har vi ofte opplevd at bekymringene 
var helt grunnløse. Arbeidsplasser med døve ansatte har også rett til å få installert tekniske 
hjelpemidler som teksttelefon, brannvarsel med vibrator og liknende. Dette er mange 
arbeidsgivere ikke klar over, det er stor mangel på informasjon. 
 
Gjennom formidlingssentralen for teksttelefoner (149), e-post, sms, eller i personlige møter 
ser jeg at mange arbeidsgivere oppdager at det går an å kommunisere med døve. Der 
elektroniske hjelpemidler ikke kan brukes erfarer en at det er mulig å snakke tydelig eller ty 
til små hjelpemidler, som å skrive lapper eller benytte tolkehjelp. Jeg mener at det å ha en 
døv ansatt i en bedrift er med å «informere» hørende og ufarliggjøre hele situasjonen, slik at 
det åpner arbeidsplasser for flere døve. Døve ansatte er med på å rydde bort mange myter om 
døve, som at døve ikke kan snakke, ikke er sosiale, ikke kan lese norsk og at tegnspråk er et 
i n t e r n a s j o n a l t  s p r å k  s o m  e r  u m u l i g  f o r  a n d r e  å  l æ r e . 
 
Gjennom arbeidet tror jeg det har vært verdifullt for mange arbeidssøkere å treffe en 
arbeidskonsulent som selv er døv. Jeg tror det har vært nyttig også for arbeidsgivere å se at 
døve fungerer i ulike typer yrker. Jeg tror det er nyttig for andre bedrifter og offentlige etater 
å se at jeg fungerer godt som arbeidskonsulent, selvfølgelig: fordi de fleste døve er gode 
arbeidstakere. Det har jeg fått tilbakemeldinger fra flere bedrifter om.  

  Forfatter: Camilla Høyberg, 
(Kopiert fra Signotorget-webside med tillatelse) 

     CODA - PROSJEKTET 
Tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Sjøhuset i Sandefjord 
  
Informasjonskveld om prosjektet:  
Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre 
  

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rådgivningskontoret 
for hørselshemmede, Organisasjonen Voksene for Barn 
og Norges Døveforbund finansiert av Helse og Rehabilitering 

 

Mer informasjon vil bli sendt ut senere pr epost til  
VDF’s medlemmene (listen det VDF har pr i dag). 
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Ingen vil ansette døv snekker  
 
 I over to år har Kjell Ivar Mesics (25) forsøkt å 
få seg jobb som snekker, men ingen vil ha ham. 
Fordi han er døv. 

 Tor Arvid A. Gundersen (gjengitt fra Varden med tillatelse) 

- Jeg leser hele tiden at det er stor mangel på 
tømrere, men jeg kan ikke tro det er sant. Det må 
være bløff. For hvorfor kan jeg ikke få en slik jobb? 
De sier jeg er en sikkerhetsrisiko fordi jeg ikke kan 
høre, men hvor mye lettere er det å snakke med en 
som kommer rett fra Polen, Estland eller Latvia? spør 
Kjell Ivar. 

Vil ha et liv 
25-åringen fra Porsgrunn har et høyt ønske, nemlig å 
bli tatt på alvor og bli regnet som et helt menneske. 
Han drømmer om å stifte familie, skape et hjem og leve normalt. Men han får ikke lov. 

- Da jeg tok fagbrevet var det ingen som snakket om at jeg ikke kunne jobbe som snekker. 
Jeg forstår ikke dette. Kravene til fagbrevet er akkurat likt for alle, enten de hører eller ikke. 
Mitt fagbrev er nøyaktig like mye verdt som andres. Likevel vil ingen ha meg i jobb. I dag 
jobber jeg på en vernet bedrift i Vestfold to dager i uka, det er tilbudet jeg har fått. Jeg jobber 
sammen med psykisk utviklingshemmete. Ingenting galt med dem, men jeg er ikke 
tilbakestående. Det eneste som er feil med meg er at det er noe galt med hørselsnerven slik at 
jeg ikke hører, sier Kjell Ivar med moren Ann Lisbeth som tolk. 

Elsker jobben 
Kjell Ivar valgte håndverket fordi han elsker å bruke hendene, så langt har han trivs svært 
bra i yrket. Med gleden han har bygd opp blir raskt revet ned når han søker på jobber. 
Arbeidsgiverne vil ikke ha ham når de hører han ikke kan hører som dem. 
- De sier jeg vil være en sikkerhetsrisiko, men jeg har kontaktet Arbeidstilsynet. Det finnes 
ingen statistikk som sier at vi døve kommer oftere i ulykker enn andre. Dessuten, vi som er 
født døve, har utviklet de andre sansene bedre. Fordi vi ikke hører må vi bruke synet bedre. 
- Men kan det ikke være vanskelig å kommunisere med deg når du ikke hører? 
- Det finnes masse papir og penner her i verden. Det er ikke noe problem. 

Verdiløs 
- Jeg føler meg verdiløs og at jeg ikke fortjener et vanlig liv. Jeg har ikke bedt om å bli født 
døv, hvorfor skal jeg straffes resten av livet? fortsetter Kjell Ivar og støttes av kjæresten 
Ellen Charlotte Ricci. Hun jobber som omsorgsarbeider i Sandefjord - i 19 prosent stilling. 
For å få nok til å leve av må hun ta ekstravakter. Håpet hennes er også en dag å få en hel 
stilling. 
- Det er så feil å stigmatisere oss, døve er ikke dumme, sier hun. De to er glade for at de har 
hverandre, det er lettere å være to i kampen for et normalt liv. 
Mesics er blitt tilbudt uføretrygd.  
 

VERDILØS: Kjell Ivar Mesics føler 
seg verdiløs fordi ingen vil ha ham i 
arbeid på grunn av at han er døv. 
Drømmen er å kunne leve et 
normalt liv sammen med kjæresten 
Ellen Charlotte Ricci. FOTO: TOR 
ARVID A. GUNDERSEN  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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- De tilbyr meg uføretrygd. Hvorfor skal jeg ha det? Jeg er jo frisk!, sier han. 
- Jeg føler at de - Aetat - setter meg bort til noe lettvint fordi de ikke vil ha bryderiet med å 
finne en ordentlig jobb til meg. Derfor føler jeg at jeg blir vurdert som mindre verdt enn 
andre. 

Hjelpemidler 
Kjell Ivar håper noen kan ta sjansen på å prøve ham, da skal han vise at han duger. Og 
hjelpemidler finnes på Hjelpemiddelsentralen. For eksempel en partneralarm. Den vibrerer 
for at han skal føle når partneren vil ha kontakt, når han kikker på den gir den beskjed om 
hva det gjelder. Slik hadde han hjemme før. Da moren aktiverte alarmen, visste han om han 
skulle åpne døra, om det var telefon, brannalarm eller at moren bare skulle ha tak i ham. 
 
- Hvorfor er de redde for en døv? Jeg er flink med hendene og jeg er effektiv. Ingen vil ha 
noe problemer med meg fordi jeg står og snakker i mobiltelefonen hele tiden for eksempel... 

Forsørge familie 
- Mitt ønske er å få lov til å gå på jobb hver dag, leve normalt og tjene penger til å forsørge 
en familie. Jeg vil være ute blant folk, rett og slett ha et liv med venner, få en mening med 
livet. Nå føler jeg at jeg har kastet bort tiden med å gå på skolen. Mange hørende 
undervurderer oss som er døve. Som døv blir du veldig tålmodig, kanskje andre har noe å 
lære av oss. Likevel er det slitsomt hele tiden å måtte slåss for rettighetene sine. Tror du ikke 
det er noen der ute som kan være villige til å prøve en snekker som ikke hører? 
 
SITAT: 
"De tilbyr meg uføretrygd. Hvorfor skal jeg ha det, jeg er jo frisk!" 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Fortsettes fra side 5. 
 
Byggekomiteens formann Alf Melgaard takket  Stokke for god innsats og dyktig ledelse med 
arbeidet både ute og inne. Hans frue ble overrakt en gave for hjelp med maling av golv i 
2. etasje på feriehjemmet. 
Til tross for at det hadde vært en dårlig sommer med mye regn fikk dugnadsarbeiderne Adolf 
Olsen, John Ulfsten nå bosatt i Bergen, Reidar Østenby og Rudolf Larsen oppført et stort 
sementgjerde mot stranda og gravd opp og lagt nye rør under jorda. 
De fikk hver en pengegave for godt arbeid. 
Både jubilanter, dugnadsarbeidere og til Stokke med frue ble det ropt tre ganger tre hurra. 
Anton Stokke ba om ordet og takket Alf Melgaard for behagelig og godt samarbeid. Han 
syntes det var en hyggelig tid da han arbeidet på Skogstua, og takket til sist for at hans kone 
ble tildelt hyllest og gave. 
Deres datter Unni Stokke, gift Bjerg ble også hyllet da hun fylte 20 år noen dager tidligere. 
En skjønn alder mente foreningens formann som takket henne for trofast fremmøte og at hun 
sprer hygge og glede blant foreningens ”gamlehjemsaspiranter” og overrakte henne en diger 
kjærlighet - pinne som vakte stor munterhet og fremkalte mer applaus. 
 

(Artikkelen er plukket ut og satt sammen fra utklipp i Tegn og Tale 1962 og  
fra foreningens andre styreprotokoll fra styremøtet 11. august 62., Karin) 
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Sjøhuset 
 

Tekst: Mette  Kristiansen 
I begynnelsen av februar måned jeg fikk en hyggelig tilbakemelding fra en aktiv og positiv 
engasjert dame ved navnet Anne Beate Backe som liker å jobbe med prosjekter for og med 
døve som svarte ja til et interjuv om prosjektet Sjøhuset i Vestfold Nytt. 
Den avtalte dagen en ukes tid senere startet med snøkaos og møtte Anne Beate på Sandefjord 
jernbanestasjon en del forsinket, noe jeg beklaget men Anne Beate var like positiv og sa hun 
hadde god tid den dagen. Vi dro sammen til Sjøhuset som ligger ute med Framnes. 
Der ble jeg møtt av en gjeng positive og glade mennesker som trivdes i den avslappende 
atmosfæren som lett var å føle fantes der. 
Etter en herlig lunsj sammen fant Anne Beate, Beate Syvertsen og jeg oss ett ledig rom. 
Jeg hadde egentlig mange spørsmål klare, men Anne Beate selv fortalte med stor iver, samt 
Beate hjalp til med å notere ned stikkord og tilføye en del punkter 
 Anne Beate sa at da må det faktisk gå helt tilbake til Sandefjordprosjektet som kom startet i 
1999. Det ble da opprettet 3 nye knutepunktskoler for videregående rundt omkring i landet. 
Det var Bodø, Heimdal(Tr.heim) og Sandefjord som ble plukket ut. For Sandefjord sin del 
var det Otto Ottesen og Per Werner Larsen som var de første ildsjeler. 
Tilbudet i Sandefjord ble etter hvert så ettertraktet for flere døve søkere fra ulike kanter av 
landet og dermed trengte skolen botilbud for disse. 
Det første bokollektivet het Sirkelhuset, det ble døvt av en døv elev som forklarte 
navnvalget. Dette er huset som ligger ved siden av sirkelen – rundkjøringen. Etter hvert ble 
det kjøpt to hus og de har navnene Bruhuset og Topphuset. Etter en tid overtok Bjørn 
Stensvoll som avdelingsleder for ungdommenes bokollektiv og andre oppgaver som berører 
den gruppen som botilbud har. 
Anne Beate så etter hvert andre behov når skoletiden var ferdig, samt var det klart at flere 
døve/hørselshemmede har slått røtter her i Vestfold. Det var dermed behov for tilrettelagt 
tilbud for å kunne finne seg en plass i arbeidslivet som mål. Her fokuserer man på normalt 
fungerende døve – hørselhemmede men som likevel av en eller annen grunn sliter med å 
finne seg plass i arbeidslivet, eller som har henvendt seg til Arbeid med bistand via Aetat. 
Av den grunn tok en faglig leder på Grantoppen opp jakten på etter et sted å være i 
Sandefjord. 
Det var også litt naturlig å finne ett hus i nærheten av Fønix Kompetansesenter siden det var 
da Arbeid med Bistand stillingene kom inn i bildet. Anne Beate forklarer at hun selv og 
Beate er ansatt som konsulenter for Arbeid med bistand her på Sjøhuset. 
Huset ligger like ved vannkanten og ble døpt SJØHUSET på lik linje med bokollektivene 
inne i byen med navn etter beliggenhet. 
Det var i august 2005 at Sjøhuset ble en arbeidsplass for de nystartende prosjekter som 
Arbeid med bistand, Eldre prosjektet og Aktiv hverdag prosjekt. 
Totalt er det i dag 5 hele stillinger her fordelt på flere delte stillinger. Arbeid med Bistand 
har 10 plasser. I dag er det venteliste. VTA og Aktiv Hverdag har ledige plasser. 
Her kan man også ha mulighet til å hente hjelp til tverretatlig samarbeid med trygdekontor, 
sosialkontor, politi, Fønix Kompetansesenter, saksbehandlere i A-etat, Distrikts psykiatrisk 
senter – avd. sør, primærlege, ”Optimisten - lavterskel tilbud. 
Det er viktig å få sagt at Sjøhuset sine prosjekter er rettet mot døve i Vestfold. Det er ikke 
rettet mot Signo sine beboere i Andebu. 

 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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TILBUD SJØHUSET HAR PR. I DAG: 
 
V.T.A  -  pr. i dag Jobbfrukt  
Mål: Arbeid med ufør i bunn/litt lønn. 
 
ARBEID MED BISTAND 
Mål: Avklare arbeidskapasitet, prøve arbeidsevne i arbeidslivet - eventuelt søke jobb med 
lønn. 
 
”AKTIV HVERDAG” - PROSJEKT 
Mål: Aktivitet, trivsel, sosial, kreativitet 
Kan søke kommunen om deltakelse to dager i uken. 
Ikke lønn. 
  
ELDREPROSJEKT 
Et samarbeidsprosjekt med Vestfold Døveforenings pensjonistgruppe som ser på mulighet 
for å utvide tilbudet videre fremover. 
 
VESTFOLD DØVEFORENING 
      Ett av samarbeidspunktene: 
      Vestfold Døveforening v/lederen har en kontraktavtale med 
      Grantoppen AS at Vestfold døveforening kan vederlagsfritt bruke 
      Sjøhuset til sine møter og arrangementer i kontraktstiden dersom stedet er 
      ledig. 
      Deler også et kontor på Sjøhuset med Ungdomsprosjekt og Eldreprosjekt, 
 
UTLEIE  
Sjøhuset kan leies 
 
 
På Sjøhuset skjer hele tiden stadig nye ting, så det er spennende å se om 1 eller 5 år hvordan 
det som nå er kommet i gang her på Sjøhuset utvikler seg. 
Målet er jo flest mulig ut i arbeidslivet og ikke minst ut av isolasjon og oppleve kreativitet i 
sammen med flere avslutter Anne Beate. Til det sier Beate og jeg sier oss enige i. 
Avslutningsvis takket jeg for 
interjuvtiden og ønsker at de to positive 
damene kunne komme med en 
foredragskveld i foreningen, noe de 
gjerne kunne tenke seg. 
Før arbeidsdagen var over kom jeg i 
snakk med de andre på huset hvor flere 
av dem nevnte den gode atmosfæren her, 
samt det er godt å ha ett sted å gå til 
enten om det er 4 eller 2 dager i uken. 
Det er godt å vite at synes du elle andre 
du kjenner at livet er tungt uten noe å 
prate med eller gjøre i hverdagen kan det 
finnes hjelp. 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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Boklitteratur: DIN ENESTE VENN 

Gamle drapssaker, mystiske forsvinninger og en underskjønn kvinne. 
Svend Foyn, advokaten med et hjerte av gull og lever av stål, har hende-
ne fulle i Din eneste venn. Den døve frilansjournalisten Mirjam Lange 
arbeider med gamle drapssaker. Hun er spesielt interessert i tre drap som 
fant sted i Oslo for 24 år siden: To prostituerte og en ung kvinnelig stu-
dent, som hadde kledd seg ut som hore til et kostymeball, ble funnet 
voldtatt og drept. Politiet fattet raskt mistanke til den hørselshemmede 
Reidar Andersen. Det ble ikke funnet sterke beviser mot ham, men han 
ble dømt på indisier. Ble Reidar Andersen uskyldig dømt? Mirjam 
Lange mener at alt kan tyde på det.  
 Din eneste venn er den syvende Svend Foyn-romanen. 

JAN MEHLUM (f. 1945) I sin nye roman baserer Jan Mehlum plot-
tet på en sak fra virkeligheten. Sigrid Heggheim og Torunn Finstad 
ble drept i Trondheim i 1976 og 1977. Fritz Moen, som var døv og 
sterkt handikappet, ble dømt for begge drapene, men senere frifun-
net for det første. Moen døde for et halvt år siden, men det arbeides 
fremdeles for å få ham frifunnet også for det andre drapet. Jan Meh-
lum har fulgt saken siden 70-årene. - «Fritz Moen-saken er Norges 
største rettskandale i moderne tid og et eksempel på at storsamfun-
net griper tak i en person som ikke kan forsvare seg», sa Jan Meh-
lum til Adresseavisen. 
I 1998 mottok Jan Mehlum Rivertonprisen for Kalde hender.  
 

Kilde: www.bokklubbene.no 

Aldri for sent 
En av trådene som Mirjam Lange nøster i nesten en mannsalder senere, fører henne til Svend 
Foyn i Tønsberg. Møtet mellom dem får mange følger, også på det personlige plan - en ens-
lig mor og en skilt far kan ha mangt til felles. Lange og Foyn er en eksplosiv kombinasjon, 
og når også advokaten begynner å finne mistenkelige sider ved den gamle Andersen-saken, 
skjer plutselig alt på en gang.  
I Vestfold blir unge kvinner sporløst borte, en etter en. Det skjer ikke lenge etter at Reidar 
Andersen er løslatt etter endt soning og har slått seg ned i Horten. Lokalbefolkningen reage-
rer med angst og sinne når det blir kjent at en fryktet trippeldrapsmann går fritt rundt i byen. 
Bedre blir det ikke når Reidar Andersen plutselig en natt blir borte. 
Foyn får trusler på livet. Hans datter Mari og venninnene hennes er jevngamle med de for-
svunne jentene og begynner å fatte interesse for denne nye saken som ligner på den gamle. 
Det er dumt av dem. Veldig dumt.  
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Døvemesterskap innendørs fotball,  
Ålesund 4.-5. februar 2006 

 
Tekst: Rolf Hope 
Foto: Rolf Hope 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DM eldste og yngste, begge fra Holtan.  
Mats 15 år og Olgeir 46 år.          

 
 
 

   Kvinnlaget kom på 2. plass. Godt gjort, jenter!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Herrelaget kom på 9. plass.  
Bedre lykkes neste gang!! 

 
 
Holtan DSK spanderte alle på pizza på Peppes. En flott sosial samvær ☺ 
 
Mer opplysninger på Døves Tidsskrift og resultater får dere på www.fotballdeaf.no 
 

 
Neste turnering: DM (utendørs) fotball i Sandefjord,  

16.-17. september 2006 
Mer opplysning i neste nummer 
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Små pusterom i hverdagen 
 
Opplevelser, inntrykk og stress. Ordene beskriver de flestes hverdag. Her får du noen enkle 
tips om hvordan du kan få overskudd når du trenger det mest. 
• Gå i minst 20 minutter i raskt tempo hver dag 
• Pust riktig og få mer energi 

Du tror kanskje du puster riktig, men tre av fire puster feil – ikke minst i stressede 
situasjoner! Gal pusteteknikk kan resultere i lavt oksygenopptak og surt blod, som 
igjen kan sørge for at du blir utmattet eller sliten, får hodepine, muskelsmerter eller 
vond rygg. Selv om du føler deg frisk, kan riktig pusteteknikk være gunstig. Du kan få 
mye mer overskudd og energi. 

• Spis mat som gir energi 
Det stemmer at du får mye energi av å spise sjokolade og lignende søtt, men denne 
energien er svært kortvarig. Frukt, grønnsaker, fullkornsprodukter og proteinrik mat vil 
derimot gi mer varig energi. 

• Bruk aromaterapi mot stress 
Aromaterapi sies å kunne få oss til å føle både det ene og det andre ved hjelp av duft. 
Det er en lang rekke aromaterapeutiske dufter som skal hjelpe mot stress, deriblant 
lavendel, geranium, ingefær, basilikum, rosentre, salvie og sjasmin.  

• Stell ekstra godt med deg selv 
Stå opp fem minutter før du må, slik at du rekker å bruke litt mer tid på badet. Ta deg 
tid til å rense ansiktet og smøre deg inn med en god krem. 

• Unn deg fem minutters avspenning av nakke og skuldre 
Når du sitter på jobben og føler at stresset strammer i skuldrene, er det på tide med et 
lite avbrekk. Du kan gå ut og ta deg noen runder rundt på arbeidsplassen i raskt tempo, 
eller stenge av telefonen, lukke døren og sette deg godt til rette i stolen klar for 
avspenning. 

 Kilde: www.plusstid.no 

SERVERINGSLISTE for mars - september 2006 
Serveringsliste for personer som skal ha ansvaret for å selge mat, kaffe, brus osv. I tillegg må 
de også rydde opp når møtene er ferdige. 
De skal møte opp alle de dagene som Døveforeningen har åpent for medlemmene enten på 
Sem eller i Sandefjord. Alle har ansvar til å bytte hvis datoen ikke passer. Ved bytting må 
Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot. 
            
Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem 
Mars fredag 10 Foredrag kveld Sem samfunnshus 18:00 Øyvind Grande 
          Jim Vold 
          Paal R. Peterson 
  lørdag 25 Påskeverksted Døvesenteret 12:00 Rolf Hope 
          Gry Kåsa Moriggi 
          Frank Mandt 
Mai onsdag 24 Medlemsmøte Døvesenteret 18:00 Nina Eriksen 
          Sten Arne Karlsen 
          Tom Z. Kristiansen 
September fredag 01 Foredrag kveld Døvesenteret 18:00 Vibeke E. Stensvoll 
          Knut Rune Saltnes 
          Ole Petter Kongelf 
  fredag 22 Hyggekveld / Døvesenteret 18:00 Wenche Stensland 
    info om døves-     Alfred Stensland 
    dag     Marianne Bjerg 
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SUDUKO 
SVARET FRA VDN nr 4 i fjor 

 
Det var kun en som sendte en løsning til VN, og den 
var ikke et riktig svar. Dermed ingen premie blir ut-
delt denne gangen. 
Var dette altfor vanskelig for dere? 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Trekning for Julebasar 2005 
  1. premie  1 båtbillett (Oslo-København t/r)   Synnøve Pettersen 
  2. premie  1 båtbillett       Familien Kjersti Nesse Husøy 
  3. premie  1 båtbillett (Larvik- Fredrikshavn)   Bjørn Stensvoll 
  4. premie  6 nissekaffeservice     Else Gro Kristiansen 
  5. premie  1 bilpakke (Sandefjord-Strømstad)   Sigrid Langemyhr 
  6. premie  1 bilpakke (Sandefjord-Strømstad)   Wenche W. Stensland 
  7. premie  Norges Grind      Patrick Mandt 
  8. premie  2 nysølv lysestaker     Ivar Iversen 
  9. premie  Nissesalatbolle      Per S. Kristiansen 
10. premie  Håndlaget klatrenisse     Per Martin Thorsen 
11. premie  1 båtbillett (Sandefjord-Strømstad)   Jutta Valand 
12. premie  Vevd bordløper      Andrê Trollsås 
13. premie  Fuglehus       Fam. Bjørn og Berit Hogstad 
14. premie  Håndlaget Viking sølvarmbånd    Ragnar Kjær 
15. premie  Heklet duk       Fam. Bjerg 
16. premie  Håndbrodert duk      Hilde W. Bøe 
17. premie  Silkeskjerf       Jan Hvitstein 
18. premie  Heklet brikker      Bente Gry og Thorbjørn Thomassen 
19. premie  Lastebil (leketøy)      Filippa Peterson 

KOKOSKAKE 
2  egg 
2 ½  dl  farin 
 
3 dl  hvetemel 
2 ts  bakepulver 
1 ½  dl kaldt vann 
 
Egg og farin røres 
hvitt. Bland mel og 
bakepulver og rør 
godt. Tilsett vannet. 
Stekes i 25 min. 
ved 180 gr. 
 

Fyll oppå kaken: 
2 ss smeltet smør 
1 dl farin 
1 egg 
1 ½  dl kokosmasse 

Røres alt sammen og has oppå 
kaken. 
Stekes videre i ca. 10 min. 
 
   LYKKE TIL! 
 
Vennlig hilsen fra Anne Synnøve 
L. Fevang 
Matoppskriftstafetten går videre 
til Balas Kantor. 

MATOPPSKRIFT 



24 

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

Terminliste 2006: 
(mars - juni): 

MARS 
Onsdag 8., kl 18.00 
   Bowling/Biljard, Sandefjord  
Fredag 10., kl 18.00 
   Foredrag: Nordisk døves  
   kulturfestival på Island, Sem  
   samfunnshus 
Fredag 10. - lørdag 11. mars 
   Kurs: Stil og fargeanalysekurs,  
   Sjøhuset 
Lørdag 25., kl 12.00 
   Påskeverksted, Døvesenter  
 
APRIL 
Onsdag 5., kl 19.00 
   Teater Manu: Peer Gynt,  
   Nøtterøy kulturhus 
Fredag 14., kl 16.00 
   Påskegudstjeneste,  
   Døvesenteret 
Fredag 21. -  søndag 23. 
   Kurs: Båtførerbeviset,  
   Døvesenter/Sjøhuset 
Onsdag 24., kl 18.00 
   Medlemsmøte, Døvesenteret 
Fredag 28., kl. 18.00 
   Foredrag: CODA foreningen,  
   Sjøhuset 
 
MAI 
Onsdag 24. kl. 18.00 
   Medlemsmøte, Døvesenteret 

 
JUNI 
Lørdag 3. juni 
   Dagstur, sted ikke avklart 
Fredag 23. juni 
   Sankthansaften, Døvesenteret 

DVD fra  
Døves kulturdager  
i Tønsberg 2005  

til salgs  

150 DVD’er fra Døves Kultur-
dager 2005 klar for salg!! 

Kr 100,- pr stk + porto hvis det 
skal sendes pr. post. Kontakt: 
 Cathrine Stensrud  
  catste@online.no  
  SMS: 952 990 54 

Peer du lyver! Nei jeg gjør ei! 
Alle har et forhold til disse orde-
ne og mange har nok sett dem 
fremført på scene tidligere. Der-
imot har nok ikke mange sett 
stykket slik vi vil presentere det. 
Det blir et fargesprakende stykke 
hvor vi vil følge Peer på hans 
søken etter seg selv. Som et bak-
teppe       til      handlingsforløpet 

P E E R  G Y N T  

I forbindelse med Ibsen-året 
2006 setter Teater Manu – norsk 
tegnspråkteater opp Peer Gynt. 

omkring Peer, får vi betraktninger av norskheten, bl.a. veg-
ringen mot å tenke stort.  

Onsdag 05. april 2006, kl 19.00 
Nøtterøy Kulturhus (hovedscenen) 

Ordinær pris:  
 Voksne kr. 250,- / Student og honnør* kr. 190,- 
 Medlemmer i NDF*: kr 240,- Scenekort*: kr 120.- 

 *For å få rabatt må bekreftelse vises. 
NB: På noen spillesteder må det betales avgift i tillegg til  

billettprisen. Denne avgiften dekker salgstjenesten. 
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VESTFOLD 
DØVEFORENING 2006/07:

Døveforeningens styre:
Leder: Jim Vold 
Nestleder: Karin E. Syvertsen 
Sekretær: Turid Trollsås 
Kasserer: Knut Syvertsen 
Styremedlem:  Bente Andersen 
1.vara: Paul Hellan 
2.vara: Monica Edquist 

Kulturkomite:
Leder: Bente Andersen 
Sekretær: 

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund 

Bilagrevisor: Monica Edquist 

Lovkomite:
Medarbeider: Pål Bersvendsen 
 Øyvind Grande 

Skogstuakomite:
Medarbeider: Tom Z Kristiansen 
 Morten Husøy 
 Siw K. Mathisen 
 Rolf Wennersteen 
 Nina Wennersteen 
 Øyvind Grande 
                         Cathrine Stensrud 
                         Mads Moriggi 

Basarkomite:
Medarbeider: Knut Syvertsen 
 Tom Z. Kristiansen 
 Karin Elise Syvertsen 
    
Vestfold Nytt:
Medarbeider: Bente Andersen 
 Siw K. Mathisen 
 Karin Elise Syvertsen 
 Mette Kristiansen 
 Nina Wennersteen 
                          Evelyn P. Bersvendsen 

Valgkomite:
Medarbeider: Bente Gry Carlsen Thomassen 
 Kjersti Nesse Husøy 
 Balas Kantor 
 Evelyn P. Bernsvendsen

Menighetsutvalg:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Randi Rønning 
 Unni Bjerg 
 Lilian Aas 

Historielaug:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Unni Bjerg 
 Tom Z. Kristiansen 
 Mette Kristiansen 
   
Barnegruppa:
Medarbeider: Siw K. Mathisen 
 Else Gro Kristiansen 
 Kjell Helge Hogstad 
 Marianne Hogstad 

Pensjonistgruppa:
Leder: Unni Bjerg 
Nestleder: Lillian Aas 
Kasserer: Jørgen Bjerg 

Holtan Døvesportsklubb:
Leder: Rolf Hope 
Sekretær: Thorbjørn Thomassen 
Kasserer: Olgeir J. Hartvedt 
1.styremedlem Stian Pedersen 
2.styremedlem Beate Johnsen 
1.vara: Morten Løvberg 
2.vara: Linda K. Hansen 
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Innholdsfortegnelse:

s 3 Lederspalten 
s 3 Annonse: Døvesenteret skal ha åpent…... 
s 4 Redaktørspalten 
s 5 Intervjuet Astrid Sund 
s 6 Fargeanalysekurset 
s 7 Påskeverksted på Sjøhuset 
s 7     Påskeandakt på Døvesenteret 
s 8 Båtførerkurset på Døvesenteret 
s 8 3 spørsmål av 3 deltakere på båtkurset 
s 9 Intervjuet Dag Kenneth Marholm 
s 9     DM (utendørs) fotball i Sandefjord 
s 10 Codagruppa sentralt Våren 06 
s 11 Foredrag v/ codabarn Liv Solbø Nesse 
s 12 Pensjonisttreff på Døvesenteret 
s 12   Annonse: Kunstner søker døvetolk 
s 13 Eldreprosjekt på Sjøhuset 
s 13   Matoppskrift 
s 14 Protokoll fra samarbeidsmøte for VDF 
s 15 Tematurer 
s 15   Annonse: Frelsesarmeen 
s 16   Personalia  
s 17   Annonse: En jentekveld på byen 
s 18 Intervjuet med fallskjermhopperen Mads Moriggi  
s 19 Serveringsliste fra Sept til Des 06 
s 20 Fikk en trivelig jobb i Larvik, Kjell Ivar Mesics 
s 20   Annonse: Dette mener leserne 
s 21 Hyggetreffet på Sjøhuset 
s 22   Barneside m/ to spennende tegninger  
s 23   Kryssord / Sudoku 
s 24   Løsning 
s 24 Annonse: Frodig familiekrønike 

Medlemsmøte
På onsdag 24. mai kom det 35 til medlemsmøte på Døvesenteret. 

Det ble informert om ulike ting som: 

 Landsråd 2006 i Værnes (mars-måned) 
 Kultursekretær 
 Bryggekomitè 
 Sankthans feiring 
 Sommeropphold på Døvesenteret 
 Dagsutflukt på Veierland 
 DM 2006 i Sandefjord 
 Hjemmeside www.vdf.no
 Rødbygget/Utehuset/Sidebygningen 
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LEDEREN 

Kjære medlemmer! 

I vår har det skjedd en del innenfor vår døveforening etter jeg overtok 
ledertrøyen i mars-måned. I samme måned opprettet vi vår egen 
hjemmeside: vdf.no. Ansvarsforhold mellom Skogstuakomitè og 
hovedstyret er nå mye tydeligere når det gjelder eiendommen 
Skogstua. Vi ser det er viktig at alle ulike utvalg / grupper / komitèer 
og døveforening og selvsagt medlemmer har et godt samarbeidsånd 
slik at alle føler de bidrar noe med sine ting. Derfor ble Bryggekomitè 
opprettet. 

For øyeblikket har vi ikke fått kultursekretær på plass. Arbeidsbyrden i hovedstyret vil bli 
mye lettere dersom vi har lønnet ansatt i vår organisasjon. Det vil jeg jobbe en god del for å få 
det til og på sikt kan vi kanskje kutte ut sekretær, kulturleder og kultursekretær. Da vil det bli 
igjen tre viktige stillinger i hovedstyret: leder, nestleder og kasserer. 

Det har Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund klart å få dette til! Det må vi også 
når vi har mange døve/hørselshemmede som bor her i Vestfold. 

Jeg som leder hadde nylig en samtale med Signo om hva slags bidrag vi har her i Vestfold 
fylke. Vi vil prøve å få ansatt noen personer som skal jobbe for døve- organisasjonen i 
Vestfold. Det blir ikke tryllet frem over en natt, men kanskje vil det ta noen år før alt kommer 
på plass. 

Kanskje mange av dere lurer på hva slags organisasjonserfaring jeg har. Jeg kan si at jeg har 
vært i ulike verv i ulike organisasjoner siden 1991. Etter bare et halvt år som varamann i 
Ringerike Døveforening, ble jeg leder i den foreningen. Da var jeg bare 20 år! Ellers har jeg 
vært innom ungdomsklubb, ungdomsforbund og vært representant flere ganger i landsråd og 
landsmøter i NDF. Så har jeg sittet 2 år som varamedlem i Vestfold døveforening og 3 år i 
lovkomiteen. Jeg håper at min kunnskap vil bidra slik at vår døveforening blir en enda bedre 
forening for oss i Vestfold. 

Til slutt håper jeg at alle medlemmer og ikkemedlemmer blir med og skaper et bedre miljø for 
oss alle her i fylket! 

Jim Vold 
Leder i VDF 

Døvesenteret skal ha åpent for alle fra 10.juni til 3 
august i år. 
Sommerfest på døvesenteret  for alle
Den 29. juli fra kl 17. Ta med mat/grill selv. 
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Fotograf:

Evelyn P. 
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Nina
Wennersteen

REDAKTØRSPALTEN  

Det er spennende å lage avis for vet aldri hvordan det blir til 
slutt. Fra undertegnede første gang var med som medhjelper i 
redaksjonen i 1972 og senere som redaktør i 1977, 27 år  
gammel har utviklingen gått betraktelig fremover.  
Den gang hadde vi ikke PC og hjemmeside noe som nå gjør 
arbeidet raskere pluss at oppdateringen i bladet skjer raskt nå.
Da Bente sa ja til å bli redaktør var hun den første som 
forandret bladet totalt. Da Jim Vold ble vår nye 
foreningsleder ble det mer fart i teknologien. Han startet vår 
hjemmeside som nå blomstrer. 
Det er og har vært en interessant prosess om hvordan bladet 
Vestfold Nytt er blitt. Den er blitt en del av vår moderne tid. 
Mange av Tom Z. Kristiansens fine tegninger er blitt borte, 
men i julenummeret har vi motiver fra hans penn. 
Etter hvert måtte vi igjen finne en ny person til 
Layoutarbeidet for Bente skulle begynne i ny stilling og Jim 
ble valgt som ny foreningsleder etter Rolf Wennersteen som 
ikke ønsket å fortsette. Gledelig var det at Nina hadde sans 
for teknisk arbeid / Layoutarbeid. Etter opplæring fra Jim 
holder Nina på pr. i dag å sette sammen dette bladet, og som 
redaktør synes jeg dette er et spennende samarbeid. 
Evelyn tok oppgaven som fotograf og har lært å bruke 
Digitalt kamera av Bente.    
I mens vi har jobbet med Vestfoldnytt har våren vært her og 
sommeren har kommet for å bli en stund. Det er blitt varmt 
og i hagen har det kommet mange blomster. 
Hva jeg mener med det? Jo, det spirer og gror om våren. Til 
nytt liv. Foreningens blad har gjennom dataen utviklet seg 
videre!!  Når sommeren kommer har alt vokst frem og bladet 
Vestfold Nytt er blitt mer moderne og nå i tråd med 
utviklingen. 
Jeg vil her takke dere alle i redaksjonen for det gode 
samarbeidet vi har hatt med Vestfoldnytt.  

          GOD SOMMER TIL STORE OG SMÅ! 

Karin E. Syvertsen  
Redaktør 

Gjeitebukkene fra Valdres er nå ute på beitet. Foto: Tom 

kesyvert@online.no

ni-wenn@online.no

be-ande2@online.no 

mekri@online.n

sikrima@hotmail.
com 

lynpau@online.no 
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          Astrid Sund slutter som virksomhetsleder på Nøkkelbo. 

I den forbindelse får jeg til en avtale med henne, slik at vi kan treffes til et intervju før 
hun slutter på Nøkkelbo. Jeg begynner med å spørre henne om… 

Når slutter du som virksomhetsleder på Nøkkelbo?
Mandag 14.august blir min siste arbeidsdag som virksomhetsleder 
på
Nøkkelbo. 

Hvem tar over etter deg? 
Det er ennå ikke bestemt hvem den nye virksomhetslederen blir. 
Ansettelsesutvalget jobber med intervju av aktuelle kandidater. 

Har du fått en ny jobb?
Jeg har fått ny jobb som leder av fagavdelingen i Stiftelsen Signo. Det 
er en nyopprettet stilling tilknyttet Hovedkontoret på Nordstrand i Oslo. 

Hva er grunnen til at du vil ha den stillingen? 
Jeg har trivdes veldig godt som virksomhetsleder på Nøkkelbo. Det jeg synes er at det 
har blitt en veldig lang og dyr reisevei fra Lier hvor jeg bor og 
til arbeidsplassen på Andebu. Da Stiftelsen Signo lyste ut stillingen som leder av 
fagavdelingen så jeg en mulighet til å fortsette å arbeide i en spennende 
lederstilling i Stiftelsen samtidig som reiseveien til og fra jobb vil bli kortere. Etterhvert 
regner jeg med å flytte til Oslo, der de fleste av de nære vennene mine bor. 

Hvilke tanker har du når du ser deg selv tilbake i de 7 årene du jobbet 
som virksomhetsleder?
I dag har jeg jobbet på Nøkkelbo i nøyaktig 6 år! Det har vært en veldig 
spennende jobb å ha. Det er mye arbeid og mye ansvar i en slik 
virksomhetslederstilling, men også en stilling med mye frihet og 
med mange artige arbeidsoppgaver. Jeg har satt veldig stor pris på det gode 
samarbeidet med andre ansatte på Nøkkelbo og personer fra andre virksomheter. 
Det er virkelig mange flotte og kreative overskuddsmennesker i Signo! Jeg har 
vært spesielt opptatt av å være med på å videreutvikle det gode tilbudet 
Nøkkelbo gir til de som ønsker det. Til høsten etableres det eks et nytt 
botilbud i Sandefjord og vi jobber også aktivt med et tilbud til eldre døve 
som bor i Vestfold. Det å utvikle en best mulig arbeidsplass for både døve og hørende 
ansatte er noe jeg synes det har vært veldig viktig å prioritere. I 
tillegg er det selvfølgelig  avgjørende å sikre driften av virksomheten 
med gode avtaler med brukerkommuner, god økonomistyring og en 
personalpolitikk med mulighet til faglig videreutvikling. Det er på mange 
måter trist å slutte i en jobb som en trives så godt i, men heldigvis vil jeg 
kunne beholde kontakten med Nøkkelbo i den nye jobben. Takk for et godt 
samarbeid til dere som leser denne artikkelen......Vi sees nok igjen!

Referert v/ Bente Andersen 
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Fargeanalyse kurs – Sjøhuset 11.-12. mars 2006 

5 deltakere: Line Thorsen, Mette Kristiansen, Karin E. Syvertsen, Bente Gry C 
Thomassen og Kjersti N. Husøy 

Spørsmål 
1. Hvorfor meldte du deg på kurset? 
2. Fikk du utbytte av kurset? 
3. Kommer du til å endre stilen din fremover? 

Svar 
Line: 

1. Fordi jeg ikke har vært med på dette før. Er nysgjerrig på dette kurset. Jeg hadde lyst å 
lære om farger som passer til meg. 

2. Både ja og nei. Kurset var interessant og innholdsrikt. Mars er kanskje feil måned å 
arrangere kurset på  pga mange regninger. Kanskje bedre å ha det på høsten?  

3. Ja, i sminkestilen. Jeg må forandre fra svart til blått - svart maskara , da det er i 
mykere toner. Fargestilen min var riktig fra før så der trenger jeg ikke å endre stil, 
bortsett fra sort, men kunne kombinere med andre farger. 

Kjersti: 
1. Det å finne ut hvem jeg er mht stil. Jo eldre en blir, så er jeg aldri fornøyd med meg 

selv ang. farger og stil. 
2. Ja, det var for å bli tryggere på meg selv og samtidig føle meg vel. 
3. Må bare bygge meg opp. Ting tar sin tid. Mye inntrykk på en gang, så jeg må fordøye 

det litt. Samtidig vil jeg følge med om stilen passer meg eller ikke, er blitt mer bevisst 
på det. 

Mette:
1. Nysgjerrig på hva slags type jeg er. Konsulenten Berit tok en test på meg og fant ut at 

jeg er vintermenneske. 
2. JA!! Konsulenten tok seg god tid på hver av oss. Hun var en rolig og tålmodig dame 

og jeg er i alle fall veldig fornøyd med henne. 
3. Stilen jeg brukte før var riktig, men kommer nok til å tørre mer mht sterke farger. 

Bente Gry: 
1. For å bevisstgjøre min stil 
2. Ja, fargen på klærne + fasong var riktig fra før, men sminken var feil. Må bytte fra 

svart til svart/blå maskara. 
3. Veske, klær, smykke var riktig, så fikk her bare bekreftelse på at det var den riktige. 

Så jeg fortsetter med samme stil som før. 

Karin E: 
1. For å bli mer kjent med meg sjøl. Fikk vite at jeg er høsttype. 
2. Å ja, er kjempefornøyd. Lærte mer om fargesammensetning på klær og hvilke 

sminkefarger jeg bør bruke. Konsulenten var veldig tålmodig og tok seg god tid.    
3. Fargene jeg brukte før var også riktige. Dempende farger. Helst ikke bruke skarpe.  
      Jeg må ta hensyn til lengden på lange og korte skjørt på grunn av høyden. 

Tekst og foto: Bente Andersen 
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Aktive barn på påskeverksted. 

Det var påskeverksted på Sjøhuset 
lørdag 25.mars fra kl.12.00 til kl. 
16.00.  
Det kom 11 aktive barn og 13 voksne 
så det syntes vi var kjempeflott! 
Det ble lagd hull i egg, og barna 
blåste så  hardt at innholdet som  
eggeplomme og eggehvite kom ut. 
Etterpå malte de hvert sitt egg med 
ulike  
farger og etter deres ønsker. Så 
fikk eggene tråder på og hengt opp 
på  
gardinstativer til tørk. Kjempeflott 
å se på at barna hadde fantasi, og  
etterpå malte de på hvert sitt krus 
i fargerike farger. Krusene som ble 
malt  
ble brent i ovnen i ca. 40 minutter 
for å få fargeglans. Etter malingen 
fikk  
de små og store bake boller og 
selvsagt gule boller som smakte 
kjempegodt!  
Alle var kjempeflinke!!! 
Døveprest Roar Bredvei holdt en fin 
påskeandakt. Han fortalte oss 
spesielt  
om Peter som var vennen til Jesus. 
Da Peter sviktet Jesus og nektet å 
kjenne ham, tok Jesus og tilga ham. 
De to  
ble gode venner. Barna var rolige og 
fulgte godt med da Roar fortalte om 
det  
fine påskebudskapet. Han fortalte 
også om de fine og fargerike eggene.
Tusen takk til Gry Moriggi og Sten 
Arne Karlsen som hadde 
serveringsansvar  
på kjøkkenet! Dere gjorde en 
kjempeflott innsats! 

Referert v/ Marianne E.Hogstad 
på vegne av barnegruppa 

                            PÅSKEANDAKT PÅ  
”SKOGSTUA”  

Det var et veldig bra fremmøte på 
påskeandakten langfredag 14. april 06 på 
ettermiddagen. Ser ut som det har blitt en 
tradisjon at påskeandakten er på langfredag 
for samme var den i fjor. 
Menighetsutvalget hadde som vanlig 
ansvaret for arrangementet.    
Døveprest Kjell Steinbru fra Oslo var 
tilbake igjen som døveprest og ble ønsket 
velkommen av menighetsutvalgets leder 
Karin E. Syvertsen. Samme ble alle de 
andre som hadde møtt opp. Den eldste som 
var tilstede var Elsa Lysnes som fylte 89 år 
1. juni 06. Like sprek. 
Før andakten fortalte døvepresten litt om 
hva han hadde gjort de årene han hadde 
vært borte fra døvekirken / 
døvemenigheten. Foreløpig jobbet han nå 
som vikarprest frem til sommeren. Hans 
ønske var og kunne fortsette som døveprest 
etter sommerferien, og det håper vi også.   
Menighetsutvalget hadde ordnet med 
altertavla og pyntet alterbordet. Bordet var 
nå pyntet med en fin ny hvit damaskduk og 
døvepresten hadde kjøpt fine blomster.  
Bordene var dekt tidligere på dagen så alt 
var klart. 
Døveprestens preken inneholdt om hele 
påskebudskapet og ble fortalt på en fin og 
innholdsrikt måte slik at både store og små 
kunne følge med.  
Etterpå gikk Karin frem og takket for fin 
preken. Samtidig håpet hun at 
forsamlingen fikk en trivelig ettermiddag. 
Så var det servering av kaker og kaffe / te. 
Det så ut som alle koste seg for det ble sent 
før man tok fatt på hjemveien. 

Karin  
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Båtførerkurset 21. – 23. 
april 2006 på 
Døvesenteret.

Det ble gjennomført et kurs på 
Døvesenteret med instruktøren Dag 
Kenneth Marholm som var en veldig 
etterspurt instruktør. I alt kom det  
8 deltakere og 4 tolker som lærte hvordan 
man skal føre båtene på vannet, og om 
regler og sjømerker. 
To medhjelpere på kjøkkenet var tilstede 
og det var Else Gro Kristiansen som 
medansvarlig for kurset og Siw Kristin 
Mathisen. 

Alle var på Døvesenteret fra fredags 
morgen og holdt på helt til søndags kveld 
inkludert eksamen. Det som var veldig 
hyggelig var at ALLE bestod eksamen!  

Da er båtførerbeviset nok til at man kan 
ta ansvar for å kjøre en båt, så Dag 
Kenneth er en dyktig instruktør :o) 
( intervjuet med han er et annet sted i 
bladet ) 

Deltakere:      Gry K, Moriggi 
                       Inger Aase Enebakk 
                       Peter Schmidt 
                       Åsmund Dehli 
                       Knut Rune Saltnes 
                       Glenn Andre Aulie 
                       Henrik Nordal 
                       Fetsum Paulus Netserab 

Vi gratulerer alle åtte. 

Tolkene:         Marianne Bjerg 
                       Marit Løkkenmoen 
                       Toril Skellerudsveen 
                       Unn Stenersen 

3 spørsmål av 3 
deltakere på båtkurset.

1. Hva heter du? 
2. Har båt? 
3. Hva synes du om kurset? 

1. Peter Schmidt, Oslo 
2. Nei, men vil ha førerbeviset, 

slik at jeg kan leie.  
      Skal kjøpe senere. 
3. Flott!  Flink instruktør! Flott 

kurssted! 

1. Inger Aase Enebakk, 
Porsgrunn 

2. Ja, Summer Family, 27 fot 
3. Greit kurs og overrasket over 

at det er mye å lære. 
Får mer info enn det som står 
i boka! 

1. Henrik Nordal, Lillestrøm. Går 
på Sandefjord VG skole 

2. Ja, sportsbåt som er 4 m lang
og har 60 hk 

3. Ok / kjedelig kurs, men 
instruktøren får oss i humør!
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Intervju med Dag Kenneth Marholm.

Han var instruktøren som gjennomførte båtkurset på 
Døvsenteret 21-23 april 2006, og undertegnende kjente han fra i 
fjor, da jeg tok førerbeviset… 

Etter at kurset var gjennomført, og eksamen pågikk, så stjal jeg 
et stund  
med han, og tok sjansen til å spørre hvem han var, og utdannet som… 

-Hvem er du?  

Jeg er fra Osterøy utenfor Bergen, og er 32 år gammel. 
Var her i fjor, også i år , syntes det er hyggelig å komme tilbake til et flott sted, og flott 
deltakere , også i fjor…! 

-Hva er ditt kommentar fra  kurset? 

Veldig interessant og morsomt å være sammen med døve, som jeg aldri  
har opplevd før, så jeg fikk masse lærerrikt stunder sammen med dem i fjor og i 
år…..Har ingen erfaringer om døve…Men lærer veldig mye… 

Jeg har fått mange kommentarer fra andre at jeg bruker veldig mye kroppspråk og 
bevegelser, så det passer perfekt til å bruke på kurset! (latter) 

-Hva er ditt yrke? 

Er utdannet på Skipperskolen, NYD- Norsk Yrkes Dykkerklubb, spesialisert på 
hurtigbåter (eget setrifikat), jobbet på Redningskøyter rundt ifra Oslo mot 
Vestlandet….Kan jobbe fremdeles på Redningskøyter hvis de trenger meg og jeg har 
tid…Også hurtigruter… 
Instruktør for NUTECK (hvis ulykke inntar, fører helikopter som redning) 
I det siste 4-5 årene jobbet med Redningskøyta i Stavern-basen…(som heter 
”Askerbæringen”) 

-Ditt siste ord før vi slutter?? 

Tenker mye på dette med VHF-telefon som alle bør ha i båtene, tenker på de 
døve…hvordan kan bruke, og annen løsning…. 
De kan bruke den, med en som hører….men hvis alene, hvordan…….. 
Noe å tenke på….. 

Referent: Siw Kristin Mathisen 

Neste turnering: DM (utendørs) fotball i 
Sandefjord,

16.-17. september 2006 
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CODAGRUPPA SENTRALT VÅREN 06. 

                                                                                                                               
Sittende: Torill Zahl og Anne Mette Dahl   Stående 
bak: Marianne Bjerg, Hanne Merkesvik og Line 
Mimi Strøm  

Informasjonsmøte på Sjøhuset i Sandefjord
fredag 24. mars 2006 

Det deltok over 20 spente tilhørere hvor prosjektleder Anne Mette Dahl fra 
rådgivningskontoret i Oslo presenterte ulike behov og årsaker til det å kunne 
starte samtalegrupper for hørende barn av døve foreldre. CODA-foreningen 
sentralt fortalteTorill Zahl hvordan hun  
selv opplevd det å vokse opp som CODA barn og det å gi av sine erfaringer  
videre til nye generasjoner av codabarn. 

Noe av det en Codagruppe kan bidra med er bl.a: 

* Barn møter andre barn i samme situasjon. 
* De vil få informasjon om døv kultur, tegnspråk, hørsel og hørselhemning 
* De kan dele opplevelser og erfaringer om det å vokse opp med døve foreldre 

* Gruppene ledes av to voksne CODApersoner og en fagperson fra  
kompetansesentrene med kunnskap om tegnspråk, døv kultur og hvordan det er 
å
vokse opp som hørende i en døv familie. 

I Vestfold har det vært tre samlinger etter dette informasjonsmøtet.  
Det er en stor gruppe barn og unge som har foreldre som er tegnspråkbrukere 
her i Vestfold. Vil tro at deltakerne var fornøyde med et slikt nytt og spennende 
tiltak.  
Et pusterom i hverdagen og dermed sikkert ingen angret på deltakelsen.  
Hovedansvarlig for prosjektet i Vestfold er Hanne Merkesvik Nedre Gausen med 
medarbeidere Marianne Bjerg og Line Mimi Strøm som voksne CODA- barn. 

Ansvarlige for lokal Codagruppe: Hanne Merkesvik, Marianne Bjerg og Line Mimi Strøm.
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                 FOREDRAG v/ codabarn Liv Solbø Nesse 

Foto: Evelyn         
Tema denne 
foredragskvelden 
fredag 28. april 06 
var om CODA  på 
engelsk ( children 
of deaf adults) barn 
av døve foreldre. 
Foredragsholder 
Liv Solbø Nesse 
kom fra Bergen. 
Hun hadde vokst 
opp med døve 
foreldre pluss to 
hørende søstere. En 

positiv og smilende dame. Til foredraget kom det 21 personer.  
Det ble en spennende kveld om hvordan prosjektet ble prøvd ut. Begynt med samtalegrupper 
med tilbud til hørende barn med døve foreldre og er avsluttet dette året.  
Mye av foredraget handlet om hennes oppvekst og det å forholde seg til sine døve foreldre 
og hennes hørende søstere. I dag jobber søstrene i døvemiljøet.    
Liv tok frem noen eksempler fra sin barndom eks hvordan ha familieselskaper med både 
døve og hørende tilstede. De var mange døve i familien så slik var de heldige. Det hendte de 
ønsket å tolke men det var bare frivillig. Liv tilføyde at vi aldri ble spurt om å tolke i viktige 
ting.  
Av og til følte jeg at dette måtte jeg tolke eks. da en dame sa til meg at mamma hadde fin 
kjole. Var ikke jeg som hadde fin kjole så det var ikke meg hun mente. Da hentet jeg 
mamma og tolket for henne, slik at hun selv fikk vite det.   
Hun fortalte også om eksempler på forskjellige holdninger de opplevde i deres oppvekst og 
også om det at andre bør vise respekt. 
Hun og hennes søstere har norsk som førstespråk men lærte naturligvis og bruke tegnspråk 
sammen med sine foreldre. Som hørende var det naturlig at tegnspråk var deres andre språk. 
De ble tospråklige. Et hørende barn møter mange utfordringer i en slik sammenheng.   
Etterpå viste Liv frem mange fine bilder av storfamilien bla var flere tanter og onkler døve, 
mens deres barn var hørende. Det var koselig og se et bilde av Liv som liten sammen med 
sine to søstere og deres foreldre.   
Da foredraget var ferdig kom folk med spørsmål og Liv svarte så godt hun kunne. Vi fikk se 
flere fine familiebilder som hun hadde lagt på bordet.  

Så ble det tid til sosialt samvær hvor foreningen og serveringsgruppa solgte pølser, 
pølsebrød, brus, kaffe og te.   
Kulturleder Bente Andersen hadde informasjon ang turen til Veierland ved Tjøme som blir 
utsatt til den 10.juni 2006. 

Så var det salg av lodder og senere utlodning. Det var lagt frem mange fine gevinster  så var 
spennende å se hvem som vant.  
Resten av kvelden var det sosialt samvær hvor flere ikke hadde sett hverandre på en stund. 
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Pensjonist /uføregruppas sammenkomst på Skogstua tirsdag 2.mai 2006

En fin vårdag med flere personer enn 
vanlig møtte opp på Skogstua den 
formiddagen. 
Alle som møtte opp var i godt humør 
både for å ha det hyggelig sosialt og med 
prat og mat. 
Pensjonist Randi D. Rønning fylte 70 år 
et par dager senere.  
Derfor ble hun fra alle æret med en flott 
blomstergruppe og en kjempegod 
bløtekake som Jørgen Bjerg hadde bakt for anledningen. 
Jørgen / Unni ønsket Randi til lykke med dagen og fremtiden på 
vegne av  
Pensjonist /Uføregruppa. 
Bl.a. nevnt at Randi har vært aktivt med i pensjonist/uføregruppa 
over lang tid. Mange av oss vet hun har planer klare for å flytte til 
Drammensområdet i junimåned. Av den grunn håper vi at Randi 
fortsetter som medlem i foreningen noe hun bekreftet.  
Som alltid var det også utlodning av gevinster som alle hadde tatt 
med seg. Det var gevinster som inneholdt nyttige ting og som man 
har god bruk for i hverdagen. 
Leder Unni Bjerg tok også opp spørsmålet om hvor neste møte 
samt den årlige sommerturen /sommeravslutnngen skal være. Det 
kom fram at nytt møteforslag på tirsdag 22. mai, men det passet 
ikke de fleste. Unni fikk fullmakt til å undersøke ny dato, mens 
sommeravslutningen taes opp på neste møte. Det ble langt på 
ettermiddagen før alle dro hjem, og veldig trivelig var det å kunne 
bruke Skogstua igjen nå når vår og sommer er her. 

Referert v/ Mette 

Kunstner søker  voksen døvetolk e. l som kan oversette en sangtekst til  
tegnspråk. 

Kontaktes på mail: hoemjanne@hotmail.com eller telefon: 90802919
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På Sjøhuset så hadde vi i Aktiv hverdag med samarbeid med Eldreprosjektet om en 
Åpen dag, 1.juni som ble veldig vellykket. 

Det kom 3 døve pensjonister og resten uføretrygda og 
ansatte til sammen 
ca 15 personer. Det var en veldig blanda gruppe som 
hjalp hverandre med 
aktiviteter som silkemaling, kortlaging, og sosial prat 
som var tema den dagen.  
Det var åpent for hva de kan lage og av ideer. 
Interessen var der og hadde de hadde stor glede av å 
komme sammen den dagen og allerede da kom det 
ønsker om å ha flere slike framover. 
Den beste overraskelsen var at en av de eldre fikk blomst 
og bløtekake på 
dagen sin siden vedkomne fylte 89 år. 

Vi koste oss sammen med varm mat som ble laget til oss, 
og kaffe og kaker 
etterpå i lunsjtiden. 

Neste gang blir tirsdag den 27. juni kl 10-14 . 
Vi ønsket å ta en gang til før sommerferien og begynner 
igjen på høsten. 
Dette var en veldig flott dag som inspirerte oss til å forsette 
med 
når vi ser behovet blant de eldre og også de yngre. 

Det er åpent for alle som ønsker å være med. 
Hjertelig velkommen! 

Hilsen Gry og Kjersti 

Matoppskrift: 

Pizzasnurrer: 

Bak pizza på vanlig måte men bare litt tynnere. 
Så rulle den og skjære den i biter. 
Legg disse midt i ovnen på 200 grader i ca 15 min. 

Lykke til! 

Vennlig hilsen fra Balas Kantor 

Matoppskriftstafetten går videre til Nina Eriksen.  
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   Protokoll fra SAMARBEIDSMØTE
                       for 
         Vestfold Døveforening 

Sted: Døvesenter, Sandefjord
Tidspunkt: Onsdag den 3.mai 2006 kl. 
20.00 – kl 21.30 
Tilstede: Cathrine Stensrud 
(Skogstuakomite), og Tom Kristiansen 
(Skogstuakomite), Jim Vold (VDF) og 
Karin E. Syvertsen (VDF) 
Meldt forfall: Ingen 
Møteleder: Jim Vold 
Protokollfører: Cathrine Stensrud

Jim ønsket alle tilstedeværende 
velkommen. Han viste til årsmøtet hvor 
det ble bestemt at det skal være minst 
to samarbeidsmøter i året, og derfor 
innkalte han oss til dette møtet. Han la 
til at det egentlig er leder av 
Skogstuakomiteen som har ansvaret for 
innkalling, men han hadde mange 
presserende saker som må tas raskt. 

Videre orienterer han at styret er 
kjempefornøyd med Skogstuakomiteens 
jobb, derfor frigir han resten av beløpet 
til komiteen. 

Sak 1a) Godkjenning av protokoll 
Konklusjon: Det er første møte mellom 
Skogstuakomiteen og styret. 

Sak 2) Endring av paragraf - 
samarbeidsmøte  
Konklusjon: Jim og Karin utarbeider et 
forslag i god tid før neste 
samarbeidsmøte i august. Da har vi et 
grunnlag å jobbe utifra forslag. 

Sak 3) Bryggekomiteen og 
Skogstuakomiteen 
Konklusjon: Cathrine skal skrive kort 
om samarbeid mellom Bryggekomiteen 
og Skogstuakomiteen til hjemmeside og 
Vestfold Nytt. 

Sak 4) Rehabilitering av uthuset 
Konklusjon: Representanter fra styret 
er informert om kostnader som vil 
komme mellom 80.000 kr og 100.000 
kr. Styret har ingen innvendinger mot 
kostnadene.  

Sak 5) Vaktordningen – St.hans 
helg, Skalldyraften og 
sommersesongen. 
Konklusjon: Skogstuakomiteen påtar 
seg det hele ansvaret for St.hans helg 
og skalldyrhelgen. Komiteen skal sørge 
for salg, underholdning og vakt om 
nettene på en betingelse. Betingelsen 
er at saken tas opp på 
Skogstuakomiteen mandag den 22.mai 
2006. Hvis Skogstuakomiteen ikke vil 
skal styret og Skogstuakomiteen 
samarbeide om disse to 
arrangementene. 
Styret skal ha ansvar for å skaffe vakt 
til sommersesongen. 

Sak 6) Evaluering av arrangement 
Konklusjon: Skogstua og VDF skal ha 
eget møte angående evaluering av 
arrangementer i sommer en gang før 
ledermøte. 

Sak 7) Tinglysning av tomt 
Konklusjon: Skogstuakomieen og 
styret er enig i at det skal ryddes opp i 
dette. Skogstuakomiteen jobber med 
saken.

Det er opprettet en bryggekomitè under 
Skogstua. Mads Moriggi og Olgeir Hartvedt 
er med i komitèen. Dens oppgave vil være: 

Rydde og gjøre pent badestrand og hage 

Vedlikeholde brygge 

Klippe grener og rydde rundt trær 
Søke til kommune/havnevesen vedr. 

ombygning/forlengelse av brygge 
som ble vedtatt i et samarbeidsmøte 
mellom VDF, Skogstuekomité og 
Bryggekomité. 
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Tematurene er:

Torsdag 15. juni, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll og Margit 
Skrattegard
    Kong Ring på Ringshaug (start på Ringshaugstranda.)
    Rømmegrøt/saft på Furustrand Camping etterpå.  

Torsdag 22. juni, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolk Margit Skrattegard
    Storgaten fra nr. 1 til 59. (Start ved Storgaten 1)
    Kaffe/kaker på Maskinistenes Hus etterpå. 

Torsdag 10.august, kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll 
og Margit Skrattegard
Sommerblomster i byens parker (Start v/ Turistkontoret på Brygga)
Kaffe/kaker på Odd Fellow etterpå. 

Torsdag 24 aug., kl. 19.00 - ca. kl. 22.00: Tolker Heidi Woll og Margit 
Skrattegard
    Disch, Müller og Tschudy med flere (dvs. Europeere i Tønsberg). (Start 
v/ Turistkontoret på Brygga)
    Kaffe/kaker i Kockegården etterpå. 

TEMATURENE KOSTER KR. 50, BARN GRATIS.
RØMMEGRØT/SAFT OG KAFFE/KAKER KOSTER KR. 50 EKSTRA.

Med vennlig hilsen 
Guide Inger Bjar-Kessler 
Tlf 33 32 53 20 
Mobil 922 58 078 

Tematurer
                i Tønsberg. 
    På alle turene blir det døvetolk                                   Foto: Per Moe, Tbg. Blad 

                                      T I L  A L L E  I N T E R E S S E R T E  

  F R E L S E S A R M E E N S  A R B E I D  F O R  D Ø V E  I  Ø S T R E  D I S T R I K T  K A N  F E I R E  7 0  Å R

D e n  1 .  o k t o b e r  1 9 3 6  s t a r t e t  F r e l s e s a r m e e n  s i t t  a r b e i d  b l a n t  d ø v e  i  Ø s t r e  d i s t r i k t .  D e t  v i l  s i  d e  
r e i s e r  r u n d t  o g  h a r  m ø t e r ,  j u l e t r e f e s t ,  s o m m e r f e s t  o s v .  o v e r  h e l e  Ø s t l a n d e t .  S o m  a l l e  v e t  e r  d e t  
W e n c h e  W .  S t e n s l a n d  s o m  h a r  h o v e d a n s v a r e t  f o r  d e t t e  a r b e i d e t .  H e n n e s  m a n n  A l f r e d  
S t e n s l a n d  e r  h e n n e s  g o d e  m e d h j e l p e r .  D e r e s  m ø t e r  f o r  d ø v e  o g  h ø r s e l s h e m m e d e  h e r  i  
V e s t f o l d  h a r  l o k a l e n e  s i n e  i  L a r v i k .  D e t  e r  s t o r t  k j ø k k e n  o g  h y g g e l i g e  m ø t e l o k a l e r .    

    S o m  d e t  s t å r  ø v e r s t  e r  d e t  n å  7 0  å r  s i d e n  o g  i  d e n  a n l e d n i n g  v i l  d e t t e  f e i r e s  i  S a n d e f j o r d .   

                 J u b i l e u m s f e s t e n  v i l  m a r k e r e s  k l o k k e n  1 9 . 0 0  f r e d a g  2 9 .  s e p t e m b e r  0 6   
                                  p å  F r e l s e s a r m e e n s  l o k a l e r  i  S a n d e f j o r d .  
                                       
                              H o l d  a v  d e n n e  d a t o  o g  v æ r  v e l k o m m e n  t i l  f e s t .   

            V e n n l i g   h i l s e n  f r a  F r e l s e s a r m e e n s  ” d ø v e a r b e i d ”  v  /  W e n c h e  W .  o g  A l f r e d  S t e n s l a n d  
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P E R S O N A L I A — S I D E N  
60 år

Solveig Thorsen kan feire sin 60 årsdag 15. juli 
06.
Hun har en datter som er døv. I 1972 begynte 
hun på tegnspråkkurs, 
så hun var med på en av de første kursene 
Vestfold startet.
Ønsker deg alt godt for dagen og fremtiden.

Vestfold Døveforening gratulerer

50 ÅR 

Medlem Per Martin Thorsen kan feire sin 
50 års jubileum den 17. september 06. 
Han ble døv bare 15 år gammel. Det vil si 
at han var døvblitt. 
Det må være det gode humøret og hans stae 
vesen som gjør at han står på videre. 
Helsa har det vært opp og ned med, men 
når han er i bra form har han vært med i 
flere tillitsverv innen døvearbeidet her i 
Vestfold Døveforening. Ha har også 
representert i døvblittarbeidet og på 
årsmøtene sentralt. 
Han er glad i å reise og noen ganger vært 
med på turer døvblittgruppa har arrangert. 
I 1976 var han medarbeider i Vestfoldnytt. 
Redaktør i VN fra 1981 og 1982. 
Vestfoldfotograf til Døves Tidsskrift i tolv 
år fra året 1982 til 1993. Han var også glad 
i å skrive og sendte bl.a. inn innlegg om det 
han mente. 
Han var medarbeider i landslotteriet året 
1982. Utenom har han vært veldig aktiv til 
å selge lodd spesielt landslotteriet slik at 
Vestfold noen år var  på toppen eller nesten. 
Han var veldig engasjert i dette arbeidet, en 
stå på person. Dvs også i årene 1982, 83 og 
84 jobbet han i filmkomiteen. Senere var 
han 5 år i lovkomiteen dvs årene fra 1986 
til 1990. Når lovforslag skulle legges frem 
enten det var på medlemsmøtet eller på 
årsmøtet hadde han ofte ordet. 
Likte å diskutere seg frem slik at flere saker 
ble gjennomført. 
Samme var det i kulturkomiteen. Der var 
han medarbeider i 6 år dvs fra året 1992 til 
1997.

Han er en tøff mann som går i butikker og spør 
etter gevinster. Det har blitt mange pene ting 
gjennom årene og også ting til basar og til 
auksjon på loppemarkeder som vi hadde før. 
Samme er det til julebasaren vi har hvert år. 
Det er mye han har bidratt med slik at det er 
blitt mer penger til kassa. Takk skal du ha. 
Vi i døveforeningen håper du får ha helsa i 
behold i mange år og at du kan få jobbe med 
det du liker aller best enten det er i 
døvearbeidet eller i andre arena. Vet du har 
mange interesser og at du liker å være med i 
konkurranser i sammen med andre som har 
samme hobby. 
Vestfold Døveforening ønsker deg til lykke 
med dagen og håper du får en fin dag. 

35 år 

Pål Bersvendsen hadde 
bursdag den 25. mai 06.  
Har blitt 35 år. 
Gratulerer med overstått. 
Varme klemmer fra Fru 
Evelyn.   

30 år          

Balas Kantor fylte 30 år den 
3.juni. 
Vestfold Døveforening 
gratulerer. 
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Bryllup

Marianne Bjerg og Gorm Nordmann gifter seg         
i Tanum kirke den 9.september kl. 14.15.

Hilsen fra Unni og Jørgen Bjerg

 EN JENTEKVELD PÅ BYEN  

Det ble arrangert kveld på byen i Tønsberg i 
midten av november 2005. 
Kvelden ble vellykket og vi som deltok ønsket 
det arrangeres i Sandefjord 2006, men på ett litt 
tidligere tidspunkt.  
Valget falt på Sandefjordsdamer som deltok 
der, og som nå har ordnet med tid og sted. 

Noter det inn i avtaleboka di og bli med til: 
Kinesisk restaurant i Kongensgate i 
Sandefjord  
Tidspunkt: Torsdag 26.oktober kl.18.00. 

Ha på dere noe rødt!  
F. eks en rød T-skjorte, genser, bluse eller hva 
dere har av den fargen. 
Håper på en fin jentekveld med god mat og 
mye prat :-) 

Påmeldingsfrist: Søndag 22.oktober 06  (på 
grunn av bordbestilling.) 
Send påmelding til Evelyn. P. Bersvendsen e-
post: lynpau@online.no   eller sms 93 69 09 54

       Nina. Wennersteen        e-
post: ni-wenn@online.no eller sms 41 76 52 41

 Hilsen Nina W. og Evelyn P.B. 

3 år 

Ny sykkel av mormor og bestefar 

Anders
Hvitstein  
3 år 23. mai  

To bursdagbarn: 
Bestefar Knut Syvertsen bursdag 
22. mai. De klipper gress.  

Vi ønsker dere 
alle en riktig god 

sommer!
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Intervju med fallskjermhopperen Mads Moriggi 

Når begynte du med fallskjermhopping?  
Begynte med  fallskjermhopping i 1987

Hvorfor begynte du med 
fallskjermhopping?  

Jeg likte fart og spenning og det er noe 
jeg gjør fortsatt. Den gangen var vi 3 døve som 
startet på fallskjermkurs. En av oss 3 trakk seg 
like før det første hoppet fra et fly.  
Vi 2 andre fortsatte. Den 2. personen ga opp 
fallskjermhoppingen etter ca 15 hopp. 
Som du ser så hopper jeg  fortsatt. I ettertid har 
det kommet et par døve til som hopper med 

fallskjerm.
Er det ikke farlig? Hvorfor ikke med frimerkesamling; da det er mye tryggere?

Så lenge man følger sikkerheten som å pakke riggen riktig, så  er det trygt å hoppe 
fallskjerm. Tro det eller ei så er det farligere å kjøre bil enn å hoppe med fallskjerm.

Å samle på frimerker er for kjedelig for meg. Jeg var frimerke - og myntsamler i en 
periode før jeg fant ut at fallskjermhopping var mer spennende.
Hvor mange hopp gjør du pr år?  

I følge fallskjermreglementet skal man ta 20 hopp pr år for å beholde B-sertifikatet. 
Under 20 hopp må man ta ny praktisk hopp som elev sammen med instruktøren. Etter 3 års 
stillhet må man begynne alt helt på nytt igjen - både teoretisk og praktisk. Før kone og barn 
kom inn i mitt liv tok jeg mange hopp i året og kunne variere fra 100 til 200. Dro til USA med 
hoppkolleger og lærte en masse. Etter det har det blitt mindre hopping. Det blir bare mindre 
for hvert år. Nå har jeg  over 1000 hopp.
Har du vært med på konkurranser? For hørende eller døve?  

Ja jeg har vært med på mange ulike typer konkurranser. Var blant annet med på 
Norges rekord på  90 mann høsten 1999 som var vellykket. Det gjelder fortsatt.  
Var også med i Nordisk rekordforsøk i Sverige på 140 mann som ble mislykket, men vi klarte 
på 138 mann. Var også med på landslaget som reserve i fallskjermhopping i 1992. Trening og 
konkurranse var i Frankrike. Ble tilbudt å fortsette på landslaget, men takket nei på grunn av 
halvt års permisjon fra jobben hvor jeg i den perioden var selvstendig næringsdrivende. 
Hørte at du hadde reist til Florida for å delta på en formasjonsrekord der. Hvordan gikk 
det?  

        Ja jeg kom i kontakt med døve fallskjermhoppere fra USA for 4-5 år siden. De stod bak
organiseringen om å få verdens rekord forsøk for døve hoppere, og spurte meg tidligere om å 
delta. Høsten 2005 meldte jeg meg på, og tok med meg familien min dit. Jeg var den eneste 
nordmannen som var med. Målet var å fornye rekorden på 20 mann, men 4 av dem som kom 
var nærmest nybegynnere og skapte litt problemer med å få til formasjon. De måtte gå ut og 
da klarte vi å fornye rekorden på 16 mann. Tidligere verdensrekord var på 15 mann, så 
gleden var ikke så veldig stor som vi hadde håpet. Treningen, utveksle erfaringer, hoppe 
sammen, humoren og kommunisere på tegnspråk fra ulike verdensdel var en meget positiv 
opplevelse for meg. Vi var fra USA, England, Japan, Canada og  Norge. Det finnes flere døve 
hoppere fra andre verdensdel som ikke hadde mulighet til å komme.

Etter gjennomført verdensrekordforsøk i formasjon for døve var vi 10 mann som tok 
natthoppet. Det var en spesiell opplevelse hvor det var nydelig utsikt, men ikke enkelt å lande 
"riktig" så mørkt som det var på bakken. Det endte med at mange av oss blant annet 
meg landet langt unna fallskjermsenteret. Ikke akkurat hyggelig opplevelse pga giftige 
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slanger, samt sumper her og der hvor det lå krokodiller, men det gikk heldigvis bra med alle 
mann.
Vet du om noen døve i Norge som hopper fallskjerm? Verden?

    Ja, jeg vet om 3 døve hoppere hvorav den ene må fornye alt på nytt. Kona mi har 
hørt om en ung mann som gikk på fallskjerm kurs i høst, men det er bare noe jeg har hørt.
Hva er kravet for å få sertifikat?

Man må ha god helse hvor legen godkjenner det ved sjekk. Hvis en er 16 år må 
foreldrene bekrefte det skriftlig da det er 18 års grense.
Din kone har hoppet før men hva med dine døtre? Unner du dem den opplevelsen å 
hoppe? I så fall når? (hehe)

Det stemmer at kona mi hoppet før, men så ble hun gravid med Katie, og siden har 
hun vært pysete til å hoppe igjen. Klart jeg lar jentene mine få oppleve å hoppe fallskjerm 
dersom de selv har lyst. Når de fyller 16 år eller senere hvis de vil. 
Når er neste verdens rekordforsøk?  

Verdens rekordforsøket for døve prøves å gjennomføres hvert 2. eller 3. år. Det er litt 
snakk om å ta opp verdens forsøket i Spania sommeren 2007. Vet ikke om jeg deltar. Ser det 
an.
 Referert v / Bente Andersen

HEI ALLE SAMMEN.     
DET ER GJORT FORANDRINGER PÅ LISTA. SE ETTER NÅR DET ER DIN TUR. 
      
Terminliste/      
SERVERINGSLISTE for året 2006    
Serveringsliste for personer som skal ha ansvaret for å selge mat, kaffe, brus osv. I tillegg må 
de også rydde opp når møtene er ferdige.    
De skal møte opp alle de dagene som Døveforeningen har åpent for medlemmene enten på 
Sem eller i Sandefjord. Alle har ansvar til å bytte hvis datoen ikke passer. Ved bytting må 
Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot.  
      

Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem 
September fredag 01 Foredrag kveld Døvesenteret 18:00 Vibeke E. Stensvoll 
     Knut Rune Saltnes 
         Ole Petter Kongelf 

 fredag 22 Hyggekveld / Døvesenteret 18:00 Wenche Stensland 
  info om døves-   Alfred Stensland 
    dag     Marianne Bjerg 

Oktober fredag 27 Medlemsmøte / Døvesenteret 18:00 Monica Edquist 
  tegnspråktreff   Rolf Wennersteen 
          Beate Syvertsen 
November lørdag 25 Juleverksted Døvesenteret 12:00 Mette E. Kristiansen 

     Anne S. Fevang 
          Margareth Hartvedt 
      
Det er fritt for hver av serveringsgruppene hva de vil servere. Enten rundstykker eller vafler, 
gjerne noe annet. Fint med nor nytt. En i gruppen har ansvaret for innkjøp. 
Ta vare på kvitteringen og pengene fås tilbake hos kassereren Knut Syvertsen. 
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              Fikk en trivelig jobb i Larvik.
Endelig… Kjell Ivar Mesics har fått jobb, men som nevnt var det litt 
lengre unna enn han hadde regnet med. 
Informerer først om at VN traff hans samboer på 17. mai men da var 
hun var på jobb. Undertegnede 
var på familiebesøk. 
Charlotte Ricci som hun heter virket veldig glad på hans vegne. De 
bor i Porsgrunn og han vi snakker om er 25 år 
og har snekkerfagbrev som sin utdannelse. 
I forrige Vestfoldnytt var både han og samboeren veldig fortvilet. 
Trodde ikke det var så vanskelig å få jobb. 
I dag kan vi skrive i bladet at han forlengst har fått et bra jobbtilbud 
og en jobb han trives med.  

Kjell Ivar må kjøre til nabofylket for å komme seg på jobb. I over to år har han sendt inn 
mange jobbsøknader 
før han endelig fikk svar hos snekkerfirmaet til Steinar Melbye i Stavern,. 
Sjefen Steinar Melby leste via et fagblad om mannen fra Telemark som ikke fikk jobb på 
fordi han var døv. 
Her hos oss er det ingen som hører etter likevel, men de får da gjort jobben sin. Melby 
trodde på Kjell Ivar og at dette ville gå bra, 
så han ble raskt ansatt. Det viser seg at Melby er veldig fornøyd med jobben som den 
nyansatte gjør. Gladest er nok Kjell Ivar selv. 
Fikk vite at han  trives godt, og arbeidskameratene er koselige å snakke med . Får bra med 
informasjon fra arbeidskameratene. 
Det blir mange hus fremover som Kjell Ivar blir med på å bygge. Som døv i arbeidsgjengen 
kommer arbeidskameratene til å 
lære seg mange tegn. Ellers skriver vi beskjeder til hverandre enten det er på planker eller 
lapper.
Han sier at han liker å jobbe med hendene, og så er det fint å ha en jobb å gå til hver morgen. 
Da er det bare for Vestfold Døveforening og gratulere den nyansatte snekkeren med ny jobb. 
( Litt stoff er hentet fra avisen Varden).

 Referert v/ Karin E. 

DETTE MENER LESERNE     (Kjell Ivar fikk jobb i Larvik) 

- Og tenk for et arbeidsjern hvis vedkommende snakker halvparten så mye som 
vanlig 
håndverker er det ingen tvil om hvor jeg skal bestille tjenester neste gang.  
Heia Steinar Melbye!!! 

- Det er positivt at Larvik i det minste hadde en jobb å tilby! Så får heller andre byer 
skamme seg overfor mangelen på behjelpelighet.. Man skal kunne tilby de aller 
fleste en jobb til tross for ett handikap.  (Veronika) 

- Er helt enig med deg. Har selv en fetter som er døv, og jeg vet at folk er skeptiske 
til å ansette folk som er døve. Seriøst så er de mennesker de også. Syntes folk 
seriøst burde få opp øynene. Steinar: Tusen takk, du varmet et hjerte. (Andy) 

- Jeg tar av meg hatten og bukker i støvet! Melbye har nå ansatt en døv medarbeider 
og setter samtidig fokus på at funksjonshemmede kan gjøre en like god jobb som 
”oss andre”. Dette står det respekt av. ( Ola Dunk ) 

 Fra Avisene 
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                             Bilder fra hyggetreffet på Sjøhuset i Sandefjord. 

            

                      

                     

                                        

                     

1: Jarle Lid, leder i pensjonistgruppa fra Oslo takker for invitasjonen 
2: Balas Kantor deklamerer poesi på tegnspråk.  
3: Loddsalg 
4: Besøk fra Oslo, mange kjente for oss fra Vestfold 
5: Gode hjelpere som stilte opp frivillig med å smøre snitter, koke kaffe og steke vafler. 
Fra venstre: Thorbjørn, Mary, Lise og Arne. Ann Kristin fra eldreprosjektet er også med 
og hjelper til.  
6: Kjersti og Gry forteller om "Aktiv hverdag" 
7: Marie Eggen fra rådgivingskontoret i Oslo.  
8: Otto Ottesen, også en av de gode hjelperne våre serverer kaffe 
9: Unni Bjerg, leder i pensjonistgruppa i Vestfold følger med  
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Hei, her prøver vi noe nytt til Barnesiden for å fortelle om hva 
barna har lyst å skrive eller å si noe som får foreldre til å gråte, le 
eller minnes. I tillegg sende noen tegninger som de vil vise frem. 

Her har jeg på vegne av Barnegruppa sendt med to tegninger som 
Remy Michel Mandt 5 ½ år har tegnet. 

Vil også komme noen ord her fra Barnegruppa som har hatt tid og 
stunder med barna ;o) 

Hvis dere barna har lyst å sende tegninger til Vestfold Nytt, så er 
det bare å sende til ; 

Vestfold Nytt v/ Nina Wennersteen,

     Vardenlia 28 a, 3227  Sandefjord. 

ni-wenn@online.no

Drage som blåser ut flammer…. ”M/S Peter Wessel” 
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Fasiten finner du på baksiden 
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B - B L A D
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Frodig familiekrønike
37 år gammel må Torunn for første gang forholde seg til faren og brødrene 
hans. Livet snus på hodet for dem alle når familiens usynlige bånd 
strammes til.  

Da Anna Neshov får hjerneslag og blir liggende 
for døden samles familien for første gang på mange år. Følelser man trodde var begravd og 
borte for lengst                                             blusser opp igjen og nye 
følelser dukker opp når mørke hemmeligheter blir avslørt.  

Enkelte bøker kan en bare ikke legge i fra seg, selv om nattesøvnen går fløyten.

Kilde: www.bokklubbene.no

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER  

ved å sende en epost til 
jimvold@online.no 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 
Det kan være av stoff, skinn og 

lignende
Pris etter avtale 

Kontakt Nina Aarsheim 
SMS 971 82 512 



Info
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Innholdsfortegnelse:

s 3     Lederspalten 
s 3     Døveforenings julebord 
s 4     Redaktørspalten 
s 5     Små nytt fra Styret 
s 5         Åpent hus på Sjøhuset 
s 6         Litt om Skogstua 
s 7         Organisasjonskurskveld på Sjøhuset 
s 7         Et brev fra Aslaug Kristiansen 
s 8     Eldreprosjektet 
s 8         Servingslister 
s 9     Eldretreff på Sjøhuset 
s 10       Elev Stian Rusten trives i Sandefjord 
s 10     Matoppskrift 
s 11     Foredragskveld: Syd Georgia v/ Thomas Blix 
s 12     Hyggekveld på Døvesenteret 
s 12       Juleverksted på Døvesenteret lørdag 25.nov.06 
s 13     Intervju med Line Thorsen 
s 13       Ny leder i Norges Historielag 
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s 16 /17  Personalia
s 18 /19  Intervju med døvetolk Laila Ø.Gjeldsten 
s 19        Informasjon om brannvarsling på SMS 
s 20/21  Intervju med Asbjørn Grødem 
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s 23       En hilsen fra sekretæren Thorbjørn Thomassen 
s 23       Spørsmål og svar 
s 24       Juleforstilling på Oseberg kulturhus i Tønsberg 

Et fint vers om god kaffe en tidlig morgen : ) 

        Morgenro. 

Gryende dag hvor stillheten rår. 
Våkner vi opp til en kaffetår. 
Så rolig og skjønn en morgenstund. 
Blant trærne og fjellet i dikterlund. 

Klem fra morgenfuglen Randi Rønning  
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LEDERSPALTEN 

Kjære medlemmer! 

Nå er sommertiden forbi og vi har fått med oss mer sol og energi enn det vi pleier. Det bør vi 
sette pris på når vi ellers så ofte savner den. Energi blir brukt til å ta vare på hverandre, VDF, 
Skogstua og ved andre arrangementer som eks DM i fotball som ble gjennomført i 
Sandefjord. Den hadde Holtan Døves Sport Klubb ansvar for. 

De fleste av dere har fått med dere informasjon om brannvarsling pr SMS til 110-sentral i 
Vestfold. Jeg håper fortsatt at flere av dere registrerer dere siden til 110-sentralen. Da 
tilføyes et bestemt nr i mobilen deres. Samtidig bør dere legge inn telefonr  til ”Akutte tolk”. 
Det ble lagt ut på vår hjemmeside i slutten av junimåned, men ingen har brukt ”Akutt tolk” i 
Norge. Dette er alvorlig og ser ikke bra ut når vi virkelig har behov for det. Det kan også 
brukes til akutt innleggelse i sykehus, ved arrest / fengsel, brann eller ved andre akutte 
situasjoner som vi ikke har kontroll over. 

Som foreningsleder hadde jeg en del å gjøre i vår/sommer. Det har vært et veldig 
inspirerende arbeid eks det å styre Vestfold Døveforening, holde kontakten med Norges 
Døveforbund, andre døveforeninger eller politikere / interesserte personer.  
Likevel må jeg si stopp til mange ting i lederjobben da jeg må prioriterere andre ting i livet 
mitt. Jeg har ikke all energi til alt mulig, dessverre.  
Mange er flinke til å gi noe av sine krefter og ellers bidra til beste for oss døve. Det setter vi 
pris på. Det er en del igjen som VDF bør jobbe videre med, slik at det fremover blir lettere 
for styret, eks et ordentlig arkiveringssystem og bedre rutiner for sikkerhetskopiering. I det 
siste har det vært masse energi i været som har tullet med noen datamaskiner for våre 
medlemmer. 

Ellers går det forhåpentligvis mot en roligere periode hvor det ikke skal kreves mye arbeid 
innen VDF, Skogstua og andre grupper/avdelinger. Vi bør bruke tid mot jul med julehandel 
og julebord. Det er viktig at vi mennesker må få tid til hverandre for det vil styrke oss mye 
mer. Vil gjøre oss sterkere når vi har behov for det. 

Jim Vold 
Foreningsleder       

DØVEFORENINGENS JULEBORD
        
      Det arrangeres julebord lørdag 2. desember 06, men stedet er ikke 

helt klart ennå.
      Fint om du holder av den helgen og følg også nøye med på 

VDF’s hjemside, e-post eller jungeltelegrafen. Det settes  
      også på Tekst-tv når det kommer inn mer informasjon. 

       Tilleggsinformasjon fra hyggemøte 22.september 06 
       Kulturleder Bente A. vil at medlemmene kommer med egne forslag til julebordarrangement 

2. desember i år. Det opprettes en julebordkomité som undersøker videre.  
       Forslag fra medlemmene var Color Lines ulike strekningers tilbud av julebordturer,            

overnattingstur til Gomobu fjellstue i Valdres, julebord på Fishland i Horten eller på 
Skogstua i Sandefjord. Gi beskjed til kulturlederen før 15.oktober. 
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Redaktørsiden 

Hei alle sammen! 

Nå er det høst og høstferie. Tiden går og vi høster det vi sår. 
Livet er nå. 
Bruk naturen riktig. Nyt det den gir deg. I dag høstet vi epler. 
Både her på gården og i hagen hos min mor. Mesteparten 
leveres til pressing og ut av dette får vi mye god eplesaft / 
juice, eplegele osv. Ellers kan vinterepler lagres og spises slik 
de er mens andre venter til senere og  lager eplemos eller 
eplekake. Regner med mange av dere gjør det samme.   
Av en venn fikk vi mye tyttebær og det ble lagd deilig 
tyttebærsyltetøy som kan brukes eks til middag. En liten klatt 
på tallerkenen gjør at middagen smaker ekstra godt. 
Det eldste barnebarnet mitt er veldig glad i blåbær. Sist de var 
på hytta de eier oppi Telemark, satt han mesteparten av dagen 
ute i blåbærlyngen og spiste. Bærene han fant var rett utenfor 
stuevinduet deres.     
Naturen har både positive og negative sider. Som nevnt gir den
oss mye god mat fra hage, skog og mark men kan også gjøre 
naturskader både ute og inne. To uvær med regn, torden og lyn 
ødela to data som redaksjonen brukte for å lage Vestfold Nytt. 
Første gangen var redaktøren uheldig med sin private PC og 
andre gangen (i skrivende stund) dvs. sist lørdag var 
redaksjonens Layout uheldig med sin PC. En hel dag ble brukt 
til å overføre stoff fra den ene PC til den andre. Naturkreftene 
kan man ikke rå med men utfordringer er til for å løses. 

Medlemsbladet ble noe forsinket men nå har dere den i hånden 
og håper bladet er til interesse og glede for mange lesere. 

På vegne av Vestfoldnytt ønsker vi alle lesere en god høst. 
Husk mange te - lys på bordet. Det gir lys og varme.  

Høsthilsen Karin E. Syvertsen 
Redaktør for medlemsbladet ”Vestfoldnytt” 
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Smånytt fra styret: 

Tilskudd: 
Fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse: Fått kr. 25.000. 
Skogstuakomitèen og pensjonistgruppa skal bruke disse pengene. De var 
enige om at  kr.12.500 brukes til pensjonistgruppa og kr. 12.500 til utelys 
på Skogstua. 
Fra Norges Døveforbund `s frifond for barn og ungdom: Fått kr. 6 000,- 
som brukes til filmkvelder, LAN-party, sankthansaften, skalldyrsaften og 
julefester. Målgruppe: Barn og ungdom. 

------- 
Brannvarsling til 110-sentral i Vestfold: 
For at det skal kunne varsles om brann, må telefonnummer være registrert på 
brannstasjonen og det sendes SMS med innhold før man ringer på vanlig måte 
på 110. (Se om dette i www.vdf.no eller et annet sted i bladet.)
------- 
Oppdatert lov til VDF er lagt ut på www.vdf.no
------ 
Større utgifter i forhold til budsjett for Skogstua i år: 

I samarbeidsmøte mellom Skogstuakomiteen og VDF ble det orientert 
om at det kan bli større utgifter i forbindelse med oppmåling og 
oppussing av gårdsplassen med blant annet store steiner. 
Antatt overforbruk på kr. 45.000. 

------- 
VDF har støttet Holtan Sportsklubb med utgifter til programblad da det ble 
arrangert DM i fotball i Sandefjord. Det var sist i september i år. 

ÅPENT HUS PÅ SJØHUSET 1. NOVEMBER KL. 19.00 

Vestfold Døveforening blir med på denne kvelden og en av de ansatte Beate 
Syvertsen vil holde foredrag med tema ”Arbeid med Bistand”.  

Da får vi vite mer om hva som skjer på Sjøhuset  bl.a med temaer som 
: ”Arbeid med Bistand” nevnt ovenfor og om ”Varig tilrettelagt arbeid”.  

Det blir bevertning. 

VELKOMMEN TIL EN INTERESSANT KVELD : ) 
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Litt nytt fra Skogstua:

Siden sist har mange hatt glede av de nyanskaffede tingene som gir bedre og mer lys både 
inne og ute på Skogstua. Det er blitt triveligere på terrassen med nytt belegg og tregulv samt 
flere og bedre sittemuligheter.  
De gamle impregnerte materialene ble lagt 
på platået bak huset. Der ble det satt opp 
lys på veggen og bord med stoler til slik at 
vi fikk en koselig krok.  
Nede i peisestua ble det oppdaget vond 
lukt og dette er utbedret til glede for flere. 
Ferist med mulighet til å få vannet bedre 
ut ved nedkjørselen er lagt ned.  
Nye kledningsbord på veggen ute mot syd 
er skiftet ut og malt.  
Kjøkkenet har fått andre farger og ett mer 
oversiktlig system enn tidligere. 
I augustmåned ble viften over komfyrene 
utsatt for vannskade, men ble utbedret uten store kostnader. 
I sommer ble det installert trådløs internettsystem på Skogstua, så nå kan alle som ønsker det 
ta med seg bærbar PC dit. 
Det kunne sikkert nevnes mange andre detaljer og oppgaver som er blitt utført av trofaste, 
snille og flinke frivillige personer. Alle vet med seg selv hvem som har gjort mye eller lite 
både ute og inne på Skogstua, så enhver skal ha en STOR takk for sin innsats.  
Ordtak som sier; Mange bekker små – blir til en stor Å, og tingene kan gjennomføres bedre 
enn få. 
Videre vil det nok skje både små og litt større endringer etter hvert som Skogstuakomiteen 
har og får midler å rutte med. I mens kan alle medlemmer og andre frivillige støtte opp med 
gjøremål som har minimale kostnader.  
Det kan skje ved avtalte eller frivillige dugnader så det er bare å si ifra. 
Sommerferieåpent på Skogstua hadde normal pågang i år som tidligere. 
Av vakter har det også i år vært flere personer. Alle gav godt inntrykk på både 
overnattingsgjester og dags - besøkende gjester. 
Kommentarer var: Alltid rent og ryddig til enhver tid. Alltid blide og hjelpsomme vakter. 
Føler seg velkommen. Skogstua er lys og trivelig. Masse flott vær og mye sosial omgang. 
Kan nevne den nye tradisjonen med å ha en fest som er åpen for alle den siste lørdagen i juli 
og nærmest olsok. Den lokker mange folk til Skogstua.  
Utleiesesongen på Skogstua har gått greit og startet i slutten av mars til den nå begynner å 
avta litt. Ennå er det fullt mulig å bestille. Utleie er nok den beste inntekts- kilden Vestfold 
Døveforening / Skogstua har.   
Alle kan være stolte av at Skogstua ligger så flott til ved Mefjorden og dermed gir flere gode 
tilbud. 
Derfor veldig viktig at alle tar et skippertak så Skogstua fortsetter å bli et trivelig sted og har 
et enda bedre tilbud i fremtiden. 
Høstdugnad er vel gjennomført 30. september når dette bladet leses. 
Etter den tid kan vi også se hva er blitt gjort og hvem som prioriterer sin tid på dugnad når 
sommersesongen er over.  
Samtidig er vi spente på bryggekomiteens virksomhet og samarbeid fremover. 

Referert for Skogstuakomiteen v/ Tom Z. Kristiansen (leder) 

Foto: Nina E.Wennersteen 
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Organisasjonskurskveld på Sjøhuset 18.august
    

 Fredag 18.august hadde VDF`s organisasjonsku
rs nådd sin tredje kveld.  

Sissel Gjøen - interessepolitisk rådgiver i 
NDF var foreleser om hvordan man kan 
skape god lagånd i organisasjonen / 
foreningslivet. For 
at man skal ha et godt samspill må man 
kunne se vidt på det som skjer både internt 
og utad i samfunnet. Her brukte hun eksempler 
fra det å delta i en god håndballklubb til 
samspill med etater i departementet. Det var 
interessant og flere a ha opplevelser for de18 
deltakere som også hadde spørsmål Sissel svarte 
på så godt hun kunne denne kurskvelden.                                                               Foto: Jim Vold

Etter Sissel var ferdig med foredraget fikk flere muligheten til å spørre henne ang. døvesaker 
som for eksempel  NRK og SMS-varsling. 

Neste foredragskveld 29.september vil være Øyvind Madsen med temaet: Døveforeningens 
fremtid med tanke på globalisering og individualisering i filosofiske perspektiver. 
 I oktobermåned vil det være forbundsleder Hanne Kvitvær som foreleser, så følg med på 
VDF sin hjemmeside, jungeltelegrafen samt e-post. 

Referert v / Mette 

    Aslaug Kristiansen flytter nordover
Her har vi mottatt en hilsen fra Aslaug… 

Da det lyste ut noen ledige stillinger i Trondheim grep jeg sjansen og søkte.  
Jeg tenkte på mine foreldre som nå begynner å bli eldre, og som gjør  
at  jeg gjerne vil være i nærheten av dem. 
Den 18. september begynte jeg i ny jobb som miljøarbeider i Trondheim.  
Det er elevhjem hvor det bor unge døve som går på videregående skole. 
Nå har jeg jobbet på AKS i Andebu i mange år og må si det var en flott  
arbeidsplass hvor jeg trivdes godt og også her i Vestfold. 
Nå som jeg fikk meg ny jobb flytter jeg nå tilbake til mitt  
fødested, og vil derfor benytte anledningen til å takke dere alle for den tiden  
jeg bodde her. 

 Aslaug Kristiansen 
 Prestmovegen 19d, 
 7500  Stjørdal 
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Eldreprosjektet - høstens aktiviteter for eldre døve  

Forprosjektet som vi hadde et håp om skulle bli et større prosjekt med støtte fra Helse- og 
sosialdirektoratet har foreløpig ikke blitt noe annet enn ”bare” et forprosjekt.  
Hovedmålet til prosjektet har vært og er: ”Utvikle og etablere tiltak for eldre 
hørselshemmede”.  
Nøkkelbo fikk avslag på søknaden om prosjektmidler, så prosjektgruppa satser foreløpig på å 
holde varme noen av de aktivitetene som så smått startet opp før sommerferien.  

For å finne ut hvilke tiltak eldre døve ønsker har vi samarbeidet med pensjonistgruppa i 
Vestfold døveforening. Medlemmene her sitter med nyttig informasjon om behov og noen vil 
også være med på de aktivitetene som vi skal ha utover høsten. For noen har kanskje møtene i 
pensjonistgruppa vært blant de få treffpunktene den eldre har i et miljø som kommuniserer 
med tegnspråk. Derfor har det vært viktig å ikke konkurrere med disse møtene, så eldretreffet 
er lagt på dager hvor det ikke er aktivitet i pensjonistgruppa.  

Hovedtiltaket som eldreprosjektet har dratt i gang er eldretreff på Sjøhuset i Sandefjord. I 
samarbeid med ”Aktiv hverdag” er det denne høsten satt av 6 ganger (vekselvis tirsdag og 
fredag) 2. hver uke hvor det er mulig for eldre døve å komme. Målet er at dette skal være et 
hyggelig møtepunkt hvor eldre møter noen å snakke med. Noen av de eldre som bruker dette 
tilbudet kjører ikke bil og de bor spredt i Vestfold. For disse har vi også etablert en 
transportordning som henter og bringer mot en liten egenandel. 

En gang før jul håper vi også å reise til Oslo for å besøke St.Hanshaugen eldresenter for døve 
og døvblinde. 

Nøkkelbo har i samarbeid med Norges Døveforbund søkt Helse og Rehab om midler til å 
drive prosjektet videre fra nyttår 2007. Vi venter spent på svar og håper vi kan etablere noe 
mer fast aktivitet i framtiden. 

Anne Grethe Midtbø (prosjektgruppa) 

HEI ALLE SAMMEN.    
DET ER GJORT FORANDRINGER PÅ LISTA. SE ETTER NÅR DET ER DIN TUR. 
      
      
SERVERINGSLISTE for året 2006 
Serveringsliste for personer som skal ha ansvaret for å selge mat, kaffe, brus osv. I tillegg må 
de også rydde opp når møtene er ferdige.    
De skal møte opp alle de dagene som Døveforeningen har åpent for medlemmene enten på 
Sem eller i Sandefjord. Alle har ansvar til å bytte hvis datoen ikke passer. Ved bytting må 
Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot.  
      

Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem 
Oktober Torsdag 26 Medlemsmøte / Døvesenteret 18:00 Knut Rune Saltnes 

  tegnspråktreff   Rolf Wennersteen 
  Beate Syvertsen 

November lørdag 25 Juleverksted Døvesenteret 12:00 Ole Petter Kongelf 
 Anne S. Fevang 
  Margareth Hartvedt 
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Kjersti, Gry og Anne Synnøve vil ha eldretreff på Sjøhuset i 
Sandefjord 

Det blir på følgende datoer i tidsrommet 10-14: 
Fredag 15. september 
Tirsdag 26. september 
Fredag 13. oktober 
Fredag 10. november 
Fredag 8. desember 
Tirsdag 19. desember 

Her blir det mulig å strikke/hekle (ta med eget håndarbeid), 
lage kort, silkemaling og selvfølgelig ha en hyggelig stund 
sammen. Du kan kjøpe det du lager og i tillegg blir det mulig 
å kjøpe en enkel lunsj. 

Kjersti, Gry og Anne Synnøve. 
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Elev Stian Rusten trives i Sandefjord.

En tunghørt elev skriver til lokalavisen om hva han synes om byen Sandefjord og om den 
videregående skolen han går på.  

Hvorfor er jeg i Sandefjord?

Jeg er en tunghørt gutt på 17 år og kommer fra Hedmark. Jeg bruker tegnspråk til å 
kommunisere med andre. Jeg flyttet til Sandefjord i 2005, fordi jeg startet på "knutepunkt-
skolen" (Sandefjord videregående skole). Der begynte jeg på allmennlinje og i klassen var det 
29 hørende elever og to døve elever, med tolk til stede. 
På forhånd var jeg spent på hvordan det skulle gå i timene og året på Sandefjord vgs. Før jeg 
begynte her, hørte jeg mye positivt om Sandefjord som et fint sted å besøke. Det er et koselig 
sted å bo og flott å gå til sentrum og shoppe. Det er topp å bo ved sjøen og jeg har flott utsikt.
Når jeg kom hit var det meget annerledes enn jeg trodde. Mye som stemte riktig, men det 
eneste jeg ikke hadde hørt om er at Sandefjord har flott fjellutsikt over mesteparten rundt her. 
Jeg har gått en tur dit og fikk bra opplevelse! Fjellet heter Mokollen. 
Nå har jeg kommet tilbake fra sommerferie og startet på VK1 allmenn. Fikk mange spennende 
lærere og medelever i forskjellige fag! I de fleste fag er mine gamle klassekamerater spredt og 
har valgt forskjellige fag. Ellers syns jeg det er topp å møte nye mennesker på skolen. Mange 
nye døve grunnkurselever er nytt for meg som ikke har møtt dem før. Det er trivelig! 
Jeg skal bli her et år til og håper miljøet i Sandefjord fortsetter med å være bra! Etter 
videregående skole, aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Håper jeg finner en bra utdannelse og får 
meg en god jobb med mange gode kollegaer. Et koselig sted å bo.

Stian Rusten 

Kilde: Sandefjords Blad 

GODE VAFLER  

Godt til innekos nå som høsten har kommet. 

2 egg 
3 ss sukker 
3,5 dl mel 
2 ts toppede bakepulver 
1 ts kardemomme 
5 dl melk 
Så 2 ss smeltet smør oppi 

Så venter vi litt før vi begynner å steke. 

LYKKE TIL! 

Jeg oppfordrer Gry Engrav til å komme med ny oppskrift i neste nr. 

Hilsen Nina Eriksen 
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Spennende foredragskveld på Skogstua fredag 1. sept, kl 18.00

Syd Georgia 

Serveringsgruppa fikk det travelt med å 
få unna køen av sultne tilhørere med 
tilbud på både pølser m/ tilbehør, 
nystekte vafler, sjokoladekake, kaffe og 
te både før kulturleder Bente Andersen 
kunne ønske en fullstappet sal 
velkommen og spesielt kveldens unge og 
en eventyrlysten foredragsholder Thomas 

Blix. Asbjørn Grødem hadde også vært med på oppdraget men var forhindret denne kvelden. 

Thomas viste frem mange flotte lysbilder og fortalte om deres opplevelser på storskjerm fra 
deres fantastiske sommerferiejobb. Han dro til Syd Georgia sammen med Asbjørn Grødem og 
7 andre hørende menn fra fylket. Kan nevnte at en er Thomas sin arbeidssjef innen 
byggebransjen, samt en annen er god kamerat av Bjørn Magnar Trollsås som er gift med 
sekretæren i styret. Prosjektet var et team som tidligere hadde vært der nede og undersøkt 
omfanget av de steder som bare var blitt forlatt, etter at hvalfangernes glanstid var forbi her i 
Vestfold. Ulike daværende tilholdssteder på Syd Georgia er nå er i sterk forfallen tilstand. Det 
ble så bestemt at en gruppe menn med ulik bakgrunn fra Vestfold skulle reise ned for å 
restaurere et mottak/ forskningsstasjon. Før de kom så langt hadde noen beregnet ett vist 
antall materiell for oppgaven de skulle gjøre og det var ikke lite. Tross for de jobbet godt 
sammen og benyttet materiellet så godt det lot seg gjøre, ble det knapt med noe. Men 
fingernemme og smarte som de er ble det gjennomført det som planen. Mange steder på øya 
er oppkalt etter ulike plasser og byer i Vestfold.  

Thomas som er glad i friluftsliv og naturen kunne fortelle om mange spesielle opplevelser om 
dyrene som lever der. Spesielt artig med ulike typer sel, hvalrosser og pingvin som det er 
flokkevis av over hele øya. Vi så på noen bilder at sel og hvalross hadde overtatt stedets 
tidligere fjøs/grisehus til litt beskyttelse. I fjellene var det reinsdyr å se, man antok at det var 
en formering av noe hvalfangerne den gang levende hadde tatt med seg. Noen av denne 
prosjektgruppa satte faktisk selv ned skilt med Tønsberg på.. Thomas sa tiden gikk raskt der 
for de jobbet og opplevde en masse hele tiden. Plutselig en dag var igjen båten som skulle 
hente dem hjem igjen var kommet var alle overrasket - allerede nå! 

Da hadde også Thomas var kommet seg igjennom visningen av den spennende 
bildeopplevelse og jobbtur takket Bente ham for spennende ” tur” han tok oss med på. 

Deretter informerte leder Jim Vold igjen om 110 bruken via mobil og vervet flere nye 
brukere. Sportsgruppa v/ Rolf Hope informerte om forestående DM i Sandefjord. 
Skogstuakomiteen v/ Tom Z. Kristiansen informerte litt om Skogstuas snarlige planer. 
Deretter var det utlodning og sosial hygge utover kvelden før alle dro fornøyde hjem.   

Referert v/ Mette  
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Hyggemøte med tema om Døves dag på Skogstua fredag 22.september.

Det var forbausende få som benyttet denne sjansen til en hyggekveld når det først var 
arrangert på Skogstua. Serveringsgruppa solgte ferske rundstykker med pålegg på samt kaffe 
og te. Det smakte fortreffelig for oss som kom til dette møtet og hadde det riktig hyggelig 
sammen. Da det etter hvert kunne telles 13 personer tok Jim ordet og ønsket velkommen 
Her er noen temaer som ble tatt opp:  

Døves dag treff i Holmestrand med program sammen med Oslo Døveforening. Dette i 
stedet for en demonstrasjon stand i byene 
110 sms varsling - Fremdeles flere som bør melde seg på å være sikret hjelp fra 110. 
Jim kan fortsatt være behjelpelig med å fylle ut søknaden til registreringen. 
Jim og Knut Syvertsen tok opp fristen til Elevtreff på Nedre Gausen, samt flere kan 
melde seg på ved Knuts hjelp på møtet. Det håpes mange fremdeles melder seg på.  
Jim viste fram plakat for Teater Manu – norsk tegnspråkteater arrangerer 
teaterverksted med drama/teaterlek og dans/rytmikk høsten 2006. 
Plakat for Teater Manu - stand-up v/Hanne Enerhaugen og Torunn Bekkestueren  
”Silikon eller fettsuging – Ja takk begge deler. 
Tom la frem del av dugnadsprogram for lørdag 30.september kl 13.00 og håper på 
godt fremmøte. 
Bente A ville at medlemmer kan komme med forslag til julebordsarrangement 
2.desember i år. Resultatet ble at det opprettes en julebordkomité som undersøker 
Color Lines ulike strekningers tilbud til julebord turer, overnattingstur til Gomobu 
fjellstue i Valdres, julebord på Fishland – Horten eller på Skogstua Sandefjord var av 
forslag som kom ivrig fram. Det legges frem for kulturlederen før 15.oktober. 
Mette Kristiansen gjorde lederen oppmerksom på at neste møte på terminlisten fredag 
27. oktober. Medlemsmøte/tegnspråkaften kolliderte med starten på Nedre Gausens 
elevtreff.  Det ble så da vedtatt at det møtet fremskyndes til torsdag 26.oktober. 

Deretter var det utlodning på to fine poser med sunt innhold og fortsatt en stunds hygge 
før alle dro hjem. 

   Referert v/ Mette 

Juleverksted lørdag 25. november 06 kl. 12.00 på Døvesenteret.

Hei alle barn! 

Nu er det snart jul i igjen og vi i Barnegruppa har tenkt å arrangere juleverksted. 
Der kan dere trylle fram alle juletingene og pynte opp jula ekstra koselig for dere selv. 

Så det skal ordnes til juleverksted på Døvesenteret som det har blitt gjort i alle år. Vi får også 
besøk av grøtnissen som tradisjonen er. Godt skal det bli med servering av risengrynsgrøt og 
noget attåt som forresten er hemmelig. Blir spennende : ) 

Er dere i julestemning så bare ta i fatt i deres foreldre og KOM til Døvesenteret og kos dere 
der sammen med oss og de andre. 

Døvepresten kommer i år også og vil sikkert fortelle noe spennende til dere barn som blir 
med. 

Velkommen alle sammen! 

Hjertelig hilsen fra oss i Barnegruppa 
Siw Kristin, Else Gro, Marianne og Kjell Helge 
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INTERVJU MED LINE THORSEN - Vært på kurs for diabetikere. 

Vil her få presentere Line Thorsen. Litt personalia får vi lov å ta 
med, så får vite at hun er 38 år gammel og fra Sandefjord.  

-Samboer  : o) 

-Vet du har vært på kurs i Oslo i uke 35 og hva gjaldt det? 
Lærte om hvordan leve med diabetes (sukkersyken), om 
kosthold, hva  man skal gjøre når diabetikere har lavt blodsukker,
”5 om dagen” og mye annet nyttig informasjon. 

-Hvordan fikk du meldt deg på kurset? 
Ble informert av en person, ikke gjennom Døves Tidsskrift som 
noen lurte på. 

-Hvem fikk du informasjon fra? 
Vidar Sæle som jobber i Oslo Døveforening. 

-Når fikk du diabetes? Er du født med det eller fikk du det senere i livet? 
Fikk det i1999 så det er ikke medfødt. 

-Er det diabetes 1 eller diabetes 2  du har?  Kan du forklare hva som er forskjellen på de to? 
Diabetes type nr 1 må bruke insulin mens type nr 2 bruker tabletter. Det er viktig at de som 
har dette må følge riktig kosthold, ha mosjon og ellers være i aktivitet. 

-Hvordan er det og leve som diabetiker? 
Det går greit, men det varierer. Med meg er det bare og følge opp min hverdag med å ta 
blodsukker - måling og bruke insulin. Det verste er når jeg får for lav blodsukker for da 
begynner jeg å skjelve og får hjertebank. Da er det bare for meg å få tak i et glass med melk 
eller noe flytende med sukker i. Det hjelper. 

Vi takker Line Thorsen for viktig informasjon. 

Referert v/ Siw Kristin  
Ny leder i Norges Døves Historielaug 

Jon Martin Brauti, Ål har tatt over roret etter Thorbjørn Johan Sander, Bergen som hadde 
dette vervet i mange år. Snakket med Jon M. i dag som kunne bekrefte det. En annen 
vestfolding Øyvind Madsen har tatt over som nestleder.  
Jon Martin er født på Hamar men 5 år gammel flyttet de til Tolvsrød utenfor Tønsberg. 
Moren bor fremdeles på samme plassen. Jon Martin har tidligere gått på Holmestrand 
Døveskole, nå Nedre Gausen skole og kompetansesenter. Han har studert både i Oslo og i 
USA. Han er gift med Ulla som er finsk og har to barn.  
Jon Martin har bestandig vært glad i historie og kunne gjerne holde lange ”foredrag” om 
interesser han brant for. På Ål har jobben hans de siste årene vært mye om historie. Det har 
vært flere utenlandsreiser for å finne kilder til nye opplysninger. En tålmodig men spennende 
jobb. Med den brede erfaringen passer det bra at du fikk dette vervet.  

Vi i Vestfold Døveforening Døveforening gratulerer   



14

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

 Rekeaften på Skogstua lørdag 19. august            Foto: Bente Andersen

Den helgen med rekeaften på lørdagen 
startet med åpent hus allerede på fredagen 
for de som hadde bestilt rom for lenge siden. 
Helt fullt belegg på alle rom ble det ikke da 
noen måtte avbestille på grunn av sykdom. 
Men alle som kom hygget seg sammen til 
langt på fredagskvelden.  

Lørdagen opprant med regnvær, noe vi 
hadde håpet skulle holde seg vekk. Været 
kan vi ikke bestemme over, men gav ikke 
noen demper på å dra til byens beste 
fiskebutikk. Der de fleste kjøpte inn reker og 
annen sjømat m/ tilbehør. Klokka nærmet 
seg 17.00 begynte det å strømme på av folk som ville være med på den gode stemningen slik 
rekeaften skal være.  

Dermed kom den populære rekeskrellemesterkonkurransen i gang. 10 frivillige deltakere 
satte seg tett under partyteltet på terrassen siden det regnet fortsatt mye ute. 5 kg s kartong 
med reker ble fordelt på brett langs bordene. Poenget er å kunne skrelle flest rene og hele 
reker og stoppet når alt var renset. Tom Kristiansen var dommer og tok oppgaven med å telle 
frem til vinneren på de respektives tallerkener!  Det er alltid spennende å se om det måtte 
veies i gram, men den gangen behøvde ikke Tom det. Kristiansandgjesten og tidligere 
Holmestrandelev Erik Gundersen bestod seieren med glans - 111 hele reker foran Sten Arne 
Karlsen også Holmestrandelev med 84 hele reker. Erik mottok rekemestermedaljen som Tom 
hadde laget som premie.

  Foto Tom Z. Kristiansen

Resultatliste: Erik Gundersen -111, Sten Arne Karlsen - 84,Thor Lasse Thoresen – 74, Erna 
H. Nilsen – 67, Yngve Germundsen – 58, Viktoria Grande - 53, Øyvind Grande – 52, 
Thorbjørn Thomassen – 50, Jim Vold – 47 og Espen Ruud fra Østfold klarte 44 hele reker.  

Kjempeflott innsats av alle deltakerne som ble heiet i mål av flere tilskuere. 



ANNONSER: 

NYDELIG BRUDEKJOLE TIL SALGS 

Skal du/dere eller deres datter gifte seg? 

   
Informasjon om brudekjolen: 

Brudekjolen har en fin bysteform og har u form på sidene. Både kjolen og sløret er mønstret med
nydelige blomster. Armene har et halvt mønster med blomster. Kjolen er halvlangt bak. 
Stoffet heter Lily og er av slike. Kjolen er i str. 38 – 40. 
Selges for kr. 3500. 

Dere er velkommen til oss for å se min fine brudekjole : ) 

Ta kontakt med Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr. 93 69 09 54 

ER DERE INTERESSERT I EN BRUKT DAMESYKKEL? 

Sykkelens merke er DBS. Det følger med en fast 
flaske, pumpe og lås/ nøkkel som er satt fast under 
setet. 
Ellers har den lys både foran og bak. 
Sykkelsetet er trekt på med et varmt stoff. 
SELGES FOR KR. 900. 

Dere kan gjerne komme og se på sykkelen : ) 

Kontakt med Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr er 93 69 09 54 
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Kjempeflott innsats av alle deltakerne som ble heiet i mål av flere tilskuere. 
Deretter kunne alle fortsette å kose seg med reker m/tilbehør og sosialt hygge og latter inne. 
Senere ble det salg av kaffe, te, mineralvann og nystekte vafler. Med utlodning i tilegg ble 
det også litt klingende mynter i kassa. Trivelig å se på slik både unge og voksne hygget seg 
sammen til langt på natt. Det var mellom 50 – 60 personer på det meste som på tidligere po-
pulære arrangementer. Dermed var det trangt om plassen med biler. De som langveisfra kom 
sa på gjensyn og det vil det nok bli! 

Referert v / Mette
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  P E R S O N A L I A — S I D E N         
Sigrid Elsy Langemyhr 80 år 

Min mor har vært medlem i Vestfold 
Døveforening siden 21. mars 1980 dvs. 26 år.
Bestandig vært interessert i døvesaken. Første 
gang hun fikk kontakt med døveforeningen 
var på begynnelsen av 70 tallet. Da ville hun 
bli med.  
Hun ble også med i syklubben nord som var 
en gang i måneden. Husker hun fortale at det 
var spesielt artig for henne å treffe mødre til 
døve ”barn”. De hadde mye til felles. Etter 
hvert ble det mange ”skravlehøner” og 
klubben var veldig populær i mange år. Flere 
tok med seg selvlagde ting som ble loddet ut 
og jubilanten var glad i å sy og strikke. I 
første omgang skulle det spares til 
oppvaskmaskin på ”Skogstua”. Da det ble 
nok penger kjøpte syklubben en litt brukt 
oppvaskmaskin som ”Skogstua” fikk beholde 
i mange år. Det ble også samlet inn penger til 
mange andre ting som hun støttet opp om. 
Aktiv medhjelper var hun også når 
døveforeningen hadde loppemarked eller når 
det ble solgt lodd foran landslotteribilen. 
Jubilanten får lett kontakt med folk og fikk 
hun solgt mange lodd til inntekt for 
døvesaken. Foreningen var glad for at også 
hørende ville støtte opp. På loppemarkedene 
solgte hun mange ”lopper” enten det var klær, 
kjøkkenutstyr, møbler osv. I kafeen solgte 
hun kaffe, kaker eller vafler. Hun stortrivdes 
med disse oppgavene. 
Sammen med min far meldte de seg inn i 
døveforeningen og i mange år var de med på 
sankthansfester, juletrefester, høstfester, 
døvegudstjenester osv. Hun er også med på 
turene døveforeningen arrangerer. Var også 
en del barnevakt da barnebarna var små slik at
jeg kunne representere for døveforeningen 
eller Knut og jeg kunne dra på kulturdager. 
Senere da barna ble større ble de med men 
hun liker også å være hundevakt. En varm 
takk skal du for god hjelp i alle år. 
Tar med at hun er glad i å synge av og til er 
hun forsanger på forskjellige arrangementer.  
Var yngst av 8 søsken og alle kunne synge. 
De underholdt med sang og musikk ved store 
og små familiesammenkomster. Regner med 
det blir mye sang på hennes 80 årsdag. Hun 

sang ofte for sine tre barnebarn når hun var 
barnevakt. Nylig fikk hun et nytt oldebarn 
til, så nå har hun to som hun kommer til å 
synge mye for i årene fremover. 
Etter hvert begynte hun på tegnspråkkurs på 
den gamle førskolen i Tønsberg og tegn-
språklæreren var hennes egen svigersønn 
Knut. Tross høy alder har hun holdt tegn-
språket ved like og bruker det mye sammen 
med oss. 
Jubilanten feirer dagen i sitt barndomshjem 
”Soli” som de tok over i 1973. 
Ønsker deg mange gode år og at du fortsatt 
må få være frisk, kunne gå turer og være 
med på bilturer sammen med din venninne 
eller oss andre. Du har bestandig likt å 
svømme så en sporty dame er du. I august 
badet du ved hytta til barnebarnet med fami-
lie.
Vi gleder oss til dagen din for da samles vi 
alle sammen hos deg. 
Mange klemmer fra alle dine 

Fødsel 

Ailin og Terje fikk en datter 25. august 06.  
Gojenta vår har fått navnet Ylva Leoni 
Syvertsen og født på sentralsykehuset i 
Vestfold. Døpes 1. juledag og da blir det på 
dagen 30 år siden hennes pappa ble døpt. 
De varmeste gratulasjoner fra bestemor og 
bestefar på gården og ”voven Buster”. 
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     P E R S O N A L I A — S I D E N  
DØDSFALL 

Astrid Nicolaisen er død. Hun vandret fra 
denne verden 5.september 06. 
Den 4. august fylte hun 95 år gammel så hun 
fikk oppleve et langt liv.  
I mange år bodde hun på Nygård sykehjem i 
Sandefjord og hun sa også at hun trivdes. 
Spesielt en fra personalet kunne tegnspråk og 
hadde god kontakt med henne. 
Astrid Nicolaisen var medlem i Vestfold 
Døveforening i nesten 70 år. I 1999 fikk hun 
tildelt diplom for langt og trofast medlemskap. 
Da hadde hun vært medlem i 60 år.  
Karin E. og Knut Syvertsen hadde den ære og 
besøke henne på sykehjemmet den gangen. 
Husker at avdøde Helene Larsen også var med 
da. De hadde kjent hverandre i mange år. 
Før helsa begynte å svikte var hun trofast med 
på foreningens mange arrangementer og 
spesielt likte hun å være med på bussturene 
foreningen hadde mange av før. Da reiste vi 
land og strand rundt både i Norge og noen 
ganger eks til Ålborg og flere andre steder i 
Danmark.  Det var mer på den tiden da Jørgen 
Bjerg som er dansk var foreningsleder.  
Da medlemsmøtene holdt til enten på Sandar 
Herredshus eller på Maskinistenes Hus i 
Sandefjord var hun ofte med Hun var av og til 
på Skogstua også når det var høstfester, 
sankthansfester osv. 
Astrid var positiv, god og snill. Hun var sosial 
og likte og prate med folk. Hun strålte opp når 
hun fikk besøk på sykehjemmet.  
Hennes bror Leif kom på besøk til henne hver 
eneste dag så i alle år var de veldig knyttet til 
hverandre. Var det noe så var det hennes bror 
hun betrodde seg til. Hun snakket ofte om ham. 
Hun spurte også etter kjente venner fra 
døveforeningen. 
Vi lyser fred over hennes gode minne. 
Bisettelsen har funnet sted i stillhet. 
Seremonien foregikk på Nygård Sykehjems 
kapell. 

For Vestfold Døveforening v/ Karin E. 
Syvertsen 

GRATULERER: 
Helene Maria Wennersteen fyller  
17 år den 20 oktober 06. 

Gratulerer, snart myndig:)  
Varme klemmer fra mamma og Leif 
og resten av familien vår. 

30 årsjubileum 

Terje Syvertsen kan feire sin 30 årsdag 20. 
oktober 06. 
Du er en gogutt Terje. Er raus med 
klemmer og god og snill. 
Så koselig at du tar med deg Ylva når du 
trener i uthuset her.  
Da får vi være barnevakt : ). Av og til 
treffes vi i deres nye leilighet  
som var ferdig 15. desember i fjor. 
Som miljøarbeider jobber du i et 
ungdomsmiljø med store utfordringer,  
så ser du er flink med mennesker.  
Mamma og pappa ønsker deg alt godt for 
dagen og fremtiden.  
Pass godt på jentene dine. 

Forlovelse: 
Ailin Ugland og Terje Syertsen 
forlovet seg 1. juli 06. 
Mamma og pappa gratulerer. ( De 
gifter seg 7.07. 07. Blir et lykketall.) 
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Intervju med døvetolk Laila Ø. Gjeldsten – vant en ny 
”Boble”.
Vi presenterer her døvetolk Laila Ø. Gjeldsten, fra Løveåsen i Larvik og snart 32 år gammel. 
Det siste snakker vi ikke om ;-) (hehe)  
- Hvor er du egentlig fra?  
Jeg kommer fra Ødegården ved Seilerhytta i Larvik 
(Tjølling)  
-Sivilstatus: 
Er gift med Joachim og har 2 barn, Cecilie på 4 og 
Hedda på 1 år. 

-Du jobber som døvetolk, men hva var det som gjorde at 
du begynte å utdanne deg som tolk? Kjenner du noen 
døve eller har familie som er døve?                            
Foto: Se og Hør 

Det at jeg ble tolk var egentlig litt tilfeldig. Har interesse for språk. Det var da jeg satt og 
bladde i en informasjonsbrosjyre fra Folkeuniversitetet når jeg gikk på gymnaset. Det gjorde 
meg interessert og begynte sammen med ei venninne på tegnspråkkurs hos Jørgen Bjerg. Han 
fortalte også mye om Ål husker jeg. Syntes det var kjempegøy med tegnspråk (eller ”Tegn og 
Tale” var det vel egentlig). Vi hadde det veldig artig på kurset!!! 
Begynte på norsk grunnfag og hadde tenkt å fortsette på lærerskolen, men så fikk jeg helt 
tilfeldig se programmet ”Tegnsatt” som var om Ål Folkehøyskole. Da sendte jeg inn en 
søknad med en gang. På Ål fikk vi jo en god innsikt i tolkeyrket så ble det tolkelinja i Oslo i to 
år etterpå. 

-Som de fleste vet vant du en ”Boble” fra Se og Hør. Kan du fortelle om hvordan du klarte å 
vinne den? 

I sommer hadde bladet ”Se og Hør” en konkurranse der de la ut 5 bilder hver uke, og så skulle 
man skrive en passende tekst til et av bildene. Jeg valgte et jordbær og skrev en tekst til dette. 
Så ble jeg plukket ut som 1 av de 10 beste i en ukesfinale. Konkurransen foregikk på internett 
og man kunne stemme på det forslaget man syntes var best. Jeg vant 2. ukesfinale og måtte 
vente i hele sommer til det var 9 ukesfinalevinnere. Disse kom tilslutt i bladet og folk kunne 
igjen stemme fram det beste på internett. (Jeg masa på venner og kjente hele sommeren om at 
de måtte stemme på meg…og de gikk sikkert litt lei meg til slutt, men det funka!!!) for jeg 
kom blant de 3 beste og det ble igjen en ny hovedfinale der juryen skulle plukke ut den de 
likte best.  
Så en fredag under et tolkeoppdrag hadde de ringt meg…og jeg kunne jo selvfølgelig ikke 
svare så jeg oppdaga det da jeg var ferdig med oppdraget.  
Jeg ringte dem tilbake rimelig nervøs og da lurte de på om jeg kunne komme inn sammen med 
de to andre finalistene til Oslo og at de der skulle annonsere vinneren. 
(Det ble ei laaaaaang helg med venting).  
Da jeg endelig kom til Oslo var jeg den første som møtte opp. Der venta jeg lenge på de andre 
finalistene, men de dukka ikke opp.  
Plutselig dro de fram Champagneflaska og sa at jeg hadde vunnet...jeg trodde ikke på dem. 
Ble jo veldig overrasket. 
De syntes det var ekstra gøy at det var en tegnspråktolk som vant, 
for det syntes de var et veldig spennende yrke ( og det har de jo rett i :o) ) 
I tillegg trengte jeg bilen sårt for den andre stoppa på veien hjem fra Oslo og ”Viking” måtte 
kjøre den til nærmeste verksted. 
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Informasjon om brannvarsling pr SMS
Registrering og utfylling av skjema via data: 

Vedr brannvarsling har foreningslederen Jim Vold vært 
meget hjelpsom med å informere døve medlemmer om 
utfylling av skjema og registrering . Når det haster er 
det veldig betryggende at en kan sende SMS 110 til 
brannvesenet. I tillegg vil brannvesenet at vi ringer på 
vanlig telefon slik at de er sikker på at det riktig 
informasjon. Ikke så viktig om man ikke blir forstått. 
Nok med at vi ringer vanlig telefon etter å ha sendt 
tekstmelding. Da kommer de med en gang. Interessen 
er stor og mange har registrert seg.  

Er det flere som ønsker å være på den trygge siden så besøk vår hjemmeside www.vdf.no for
mer informasjon og registrering. 

Ref: Karin E Syvertsen 

- Den er sikkert god/morsom å kjøre og har plass til alle, mann og to barn i? :o) 
Det er utrolig stas å kjøre en sånn bil (har aldri hatt en helt ny bil før) og det er første gang 
jeg har kjørt en Cabriolet. Litt kaldt nå, men prøver til våren igjen. 
Det er ikke akkurat noe familiebil, så det blir ”tolkebil” for det meste. 

Jeg kjører ikke med ”Se og Hør” reklame over hele bilen altså, og ikke et lite klistremerke en 
gang he he. Mange som tror jeg må gjøre det nemlig. 

Vestfold Døveforening gratulerer. 

Referert v/ Siw Kristin 

STØTT DØVESAKEN. Gi pengestøtte og du får 
skattefradrag  

Norges Døveforbund har nå en gaveaksjon på gang, og du kan få skattefradrag 
for gaver du gir.  

Bruk bankgiroblanketten som fulgte med siste Døves Tidsskrift. 

Bank giro nr: 8200 06 08072 

Støtt NDFs kamp for tegnspråk!  

    Kilde: Døves Tidsskrift 
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Intervju med en døv seiler - Asbjørn Grødem 

Når begynte du med seiling? 
Jeg er vokst opp med båt og 
familien har hatt seilbåt i mange år 
helt fra  
jeg var liten. 
Begynte først å seile for fullt i 2001 
da broren min spurte meg om jeg 
ville  
stille opp som mannskap i båten 
hans. Broren min Jostein har seilt i 
mange  
år og har mye erfaring. Han har seilt

både Optimist jolle, Laser og Snipe.  
Snipe er den båttypen vi seiler nå. Jeg som mannskap og Jostein som  
skipper. Snipe er en tomannsbåt og har to seil. 
Jeg hadde nesten ingen erfaring når jeg begynte med snipe, men har etter  
hvert fått en god opplæring av broren min. Gjennom årene har vi lært å bli  
veldig sammenkjørte, som det å samarbeide i stressende situasjoner hvor vi trenger litt  
ekstra tid enn andre hørende for vi må også ha øyekontakt. Hørende kan jo  
bare prate uten å se på hverandre og konsentrere seg om ting  
samtidig som de hører mens jeg må snu meg bak for å se hva  Jostein ønsker  
å gjøre i enkelte situasjoner. Så det er moro å tenke på hva vi har fått til  
ved å oppnå gode resultater. 

Hva og hvordan ble du inspirert? 
Fra første dagen da vi tok oss en prøvetur med båten Snipe så bestemte jeg meg for å  
satse på seiling. Det var farten og mye vind og samarbeidet om manøvering  av  
båten som interesserte meg. 

Hvilken type seilbåt har du brukt eller bruker nå?   
Som jeg har nevnt er det  Snipe vi bruker. På Snipe kan vi ha på  
henger bare når vi reiser rundt for å seile på regattaer. Den er på ca 16 fot og  
veier 173 kg  (det minst tillatte vekt) 

Har du deltatt på turneringer? (Kom gjerne med din merittliste!!) 
Vi har deltatt i mange regattaer men kan nevne noen her fra årene 2005 og  
2006.

2005: Bronse i Norgesmesterskap 
Gull i Nordisk Mesterskap 

2006: 4.plass i Norgesmesterskap 
Gull i Nordisk Mesterskap 

Så har vi nå hatt to VM kvalifiseringer hvor vi vant det første og nummer 2 i  
det andre. 
Vi har en VM kvalifisering til denne sesongen, og så er det tre eller fire  
neste år. Så satser vi på å komme med i VM som blir i Portugal i 2007. 
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Hørte du deltok i Finland i sommer på  Nordisk Mesterskap  i seiling (?) for høren-
de. Stemmer det? Hvordan gikk det forresten? 
Nordisk Mesterskap i Finland gikk veldig bra. Der tok vi gull. 
Det var for det meste fine vindforhold. Noen ganger fikk vi skiftende vind og da var det 
vanskelig. Likevel klarte vi å forsvare topp plasseringen til seilasen var over. 
Moro at vi tok gull i Nordisk for 2.gang på rad. 

Deltatt på noen av turneringer for døve? 
Jeg kjenner ingen andre døve som seiler siden det ikke har vært
aktuelt med turnering for døve. Hadde vært moro om det var noen døve  
som også hadde samme interessen. 

Noen tips til oss som gjerne vil prøve??! 
Vet ikke om jeg har noen gode tips her til de som ønsker å prøve Snipe.
Snipe er en artig båt å seile og moro når man er to i båten slik at vi kan samarbeide  
om å manøvere båten i all slags vær og vind. De som ønsker å prøve Snipe kan  
kontakte nærmeste seilforening.

Referert v / Bente 
Foto: Asbjørn privat

Damekveld på byen i Sandefjord kl. 18.00 fredag den 24. november 06  

I fjor ble det arrangert en fin jentekveld på byen i Tønsberg og vi som deltok ønsket
et slikt arrangement om igjen i år.  
Sandefjordsdamene Nina E. Wennersteen og Evelyn P. Bersvendsen har ordnet ny
 tid og sted..  

Ta med rød skjerf og godt humør så blir det en flott julestemning. 

Sted: Kinarestaurant i Kongensgate i Sandefjord. De som ikke vet veien kan spørre 
Nina eller Evelyn. Påmelding til Nina E. Wennersteen på e-mail 
ni-wenn@online.no eller sms 41765241 

Evelyn P. Bersvendsen på e-mail: lynpau@online.no eller  
sms 93 69 09 54. 

Påmeldingsfrist: fredag 17.nov. 2006 - Pga bordbestilling 
Velkommen til damekveld med god mat og hygge prating  : - ) 

           Hilsen Nina E. W. og Evelyn P. B   : ) 
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HER  ER RESULTATER FRA 18.september: Døvemesterskap i Sandefjord

Oslo A vant Døvemesterskapet i fotball for herrer og Trondheim for damer i 
Sandefjord 16.-17.september, hvor Holtan Døves Sportsklubb var vertskap. Kampene 
ble spilt på Bugården Bane, som lå i nærheten av Jotunhallen og storstadion 
(Sandefjord FK sin bane). 

Resultater fra kampene
Gruppe A - Stavanger (SDIF), Bergen, Oslo B 
Gruppe B - Oslo A, Trondheim (TDIK), Holtan 
Dame-gruppe - Trondheim (TDIK), 
Holtan, Oslo, Bergen 

Lørdag 16.september
Herrer
SDIF - Oslo B: 1-0  
Oslo A – Holtan: 5-1 
Holtan – TDIK: 1-3 
Oslo B – Bergen: 1-4 
Bergen – SDIF: 1-0 
TDIK – Oslo A: 0-3 

Damer
TDIK – Bergen: 3-1 
Holtan – Oslo: 8-1 
Holtan – TDIK: 0-4 
Oslo-Bergen: 3-4 
Bergen – Holtan: 1-2 
Oslo – TDIK: 0-9       Sølvmedalje til Holtanjentene – hurra : ) 

Søndag 17.september Herrer
Semifinale: Bergen - Trondheim: 2-0 
Semifinale: Oslo A - Stavanger: 2-1 
Kamp om 5. - 6. plass: Holtan – Oslo B: 1-4 
Bronsefinale: Trondheim – Stavanger: 0-4 
Finale: Oslo A – Bergen: 2-2 (etter ordinær tid og ekstraomganger, så straffespark 5-4) 

Damer
Bronsefinale: Bergen – Oslo: 2-1 
Finale: Holtan – Trondheim: 1-5 

Toppscorer for herrer: Hassan Yussuf, Oslo og Shazhad Ahmed, Oslo – begge med 4 
mål hver. 
Toppscorer for kvinner: Unni Helland, Trondheim, 9 mål 

Beste DM spiller for herrer: Robert Macha, Bergen 
Beste DM spiller for kvinner: Unni Helland, Trondheim 
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En hilsen fra sekretæren for DM-mesteskap 15. -17. september 06 

DM-komiteen vil her takke de mange foreningsmedlemmer som frivillig stilte opp med mye 
hjelp til Døvemesteskapet i Sandefjord. Det var fantastisk.
Vi var veldig imponert over dem som hadde med hjemmebakte kaker som smakte nydelig, og 
andre som hjalp til med servering av mat eller solgte inngangsbilletter. 
Vi hadde også et trivelig publikum. En stor takk til medlemmer i Vestfold Døveforening. 

Med vennlig hilsen 

DM komiteen for Holtan Døves Sportsklubb 
ved sekretær Thorbjørn Thomassen  
Bilde fra hjemmesiden 

Hjernetrim.

Spørsmål og svar!

Vet du det? 

1. Hva heter sjefen til de to piratene Pelle og Pysa? 
2. Hva heter den supersterke vennen til Tommy og Annika? 
3. Hvor bor Donald Duck&Co? 
4. Hva er resultatet i en målløs fotballkamp? 
5. Hva heter nordmannen som ble rallyverdensmester i 2003? 
6. Hva heter musikalen og senere filmen som bygger på en tegneserie om 

en foreldreløs, rødhåret
       jente?  
7. Hvilket bilmerke har en modell som heter Polo? 
8. Hvilket dyr er vår største gnager? 
9. Hvilket land ble Adolf Hilter født? 
10. Hva heter apen til Pippi Langstrømpe? 
11. Hvor mange kort er det i en vanlig kortstokk? 
12. Hvilken ballsport forbinder du med Diego Maradona? 
13. Hvilke farger har flagget til Finland? 
14. Hva heter fylket som ligger lengst nord i Nore? 
15. Hvor ligger Røyken og Drammen? 

Svar i neste nr. 

(Barnesiden kommer i julenummeret, da det ikke er  kommet stoff fra barnesi-
den i dette nummeret.) 



“Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg” er skrevet som en 
familiemusikal for og med barn i alle aldre. Det lekende menneske har 

vi alle noe å lære av, eller som Rolv Wesenlund skrev: 

«Livet er ikke bare en lek,  
det er også en dans på roser!» 

Juleforestilling “Putti Plutti Pott” vil bli spilt på Oseberg kulturhus 
den 8. desember kl 19.00. Du kan lese mer om forestillingen og 

bestille billetter gjennom denne siden: http://www.putti.no.

Det er ordnet med tegnspråktolk i forestillingen. (som skal også tolke i 
Oslo Spektrum noen dager etter Tønsberg. VDF samarbeider med 

NDF om tolkingen). Det er reservert 20 plasser for tegnspråkbrukere. 

Når du bestiller, gi beskjed at du er tegnspråkbruker og trenger tolk.
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Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER på vår hjemmeside: 

www.vdf.no 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 

Det kan være av stoff, skinn og lig-
nende

Pris etter avtale 
Kontakt Nina Aarsheim 

SMS 971 82 512 

TILBUD
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Døveforeningens styre:
Leder: Jim Vold 
Nestleder: Karin E. Syvertsen 
Sekretær: Turid Trollsås 
Kasserer: Knut Syvertsen 
Styremedlem:  Bente Andersen 
1.vara: Paul Hellan 
2.vara: Monica Edquist 

Kulturkomite:
Leder: Bente Andersen 
Sekretær: 

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund 

Bilagrevisor: Monica Edquist 

Lovkomite:
Medarbeider: Pål Bersvendsen 
 Øyvind Grande 

Skogstuakomite:
Medarbeider: Tom Z Kristiansen 
 Morten Husøy 
 Siw K. Mathisen 
 Rolf E. Wennersteen 
 Nina E. Wennersteen 
 Øyvind Grande 
                         Cathrine Stensrud 
                         Mads Moriggi 

Basarkomite:
Medarbeider: Knut Syvertsen 
 Tom Z. Kristiansen 
 Karin Elise Syvertsen 
    
Vestfold Nytt:
Medarbeider: Bente Andersen 

Siw K. Mathisen 
Karin Elise Syvertsen 

 Mette Kristiansen 
 Nina Wennersteen 
                         Evelyn P. Bersvendsen 

Valgkomite:
Medarbeider: Bente Gry Carlsen Thomassen 
 Kjersti Nesse Husøy 
 Balas Kantor 
 Evelyn P. Bersvendsen

Menighetsutvalg:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Randi Rønning 
 Unni Bjerg 
 Lilian Aas 

Historielaug:
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Unni Bjerg 
 Tom Z. Kristiansen 
 Mette Kristiansen 
   
Barnegruppa:
Medarbeider: Siw K. Mathisen 
 Else Gro Kristiansen 
 Kjell Helge Hogstad 
 Marianne Hogstad 

Pensjonistgruppa:
Leder: Unni Bjerg 
Nestleder: Lillian Aas 
Kasserer: Jørgen Bjerg 

Holtan Døvesportsklubb:
Leder: Rolf Hope 
Sekretær: Thorbjørn Thomassen 
Kasserer: Olgeir J. Hartvedt 
1.styremedlem Stian Pedersen 
2.styremedlem Beate Johnsen 
1.vara: Morten Løvberg 
2.vara: Linda K. Hansen 

Vestfold Døveforening har juletrefest på Sem. 

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

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

HJERTELIG VELKOMMEN 

Karin E. Syvertsen
leder i menighetsutvalget 
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Kjære medlemmer 

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

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

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

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

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

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

                                             Jim Vold 
                                        Foreningsleder 
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REDAKTØRSPALTEN 

Hei alle sammen! 

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

Husk å kos dere i adventstiden. 

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

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

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

SÅ EN STOR ROS TIL DEM! 

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

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

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

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

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

Tekst: Mette 

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

BESTILLING AV VARER FRA SJØHUSET:

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

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

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

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

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

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

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

Organisasjonskursets siste foreleser på Skogstua 
24.november

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

Tekst: Mette 



Foredrag om Mobil PersonAlarm på Skogstua torsdag 16. november

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

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

                                                                                                          Tekst: Mette 
                                                                                                           Foto: Nina E.Wennersteen
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BASAR 2006 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10

(forts neste side) 
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VDF må ha visjon

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

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

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

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

TAKKEHILSEN 

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

Wenche W. Stensland 
divisjonsfeltsersjant 

Per Martin Thorsen 50 år 

Foreningens eldste medlem.

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

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

To medlemmer fyller 50 år.

Per Leif Pedersen blir 50 år 7. februar 07. 

Bjørn Magnar Trollsås blir 50 år
23. februar 07. 

Vestfold Døveforening gratulerer. 

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

NYGIFTE
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Elevtreff fest på Nedre Gausens 125 års jubileum

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

Tekst: Mette, foto: Rektor Birger Sæverud 

Vestfold Døveforening  
innkaller til årsmøte 

fredag 2.mars 2007 presis kl 18.00  
på Døvesenteret. 

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

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

Årsberetningen vil bli sendt ut minst 2 uker før 
årsmøtedagen 

Vestfold Døveforening v/ Styret 

ÅRSMØTE 
ONSDAG 24. JANUAR 2007 

KL.18.00
Idrettens Hus i SANDEFJORD 

Husk!!! Lokalet er åpent fra 
kl.17.00

Dagsorden:
 1.  godkjenne sakslisten 
       velge: 1 møteleder  

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

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

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

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

Arr. Styret i Holtan Døves Idrettsklubb 
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DØV BOLEDER PÅ HESTEHAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekst: Karin E Syvertsen 
Foto: Karin E Syvertsen 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

16

DØV BOLEDER PÅ FLÅTTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EPLEKNEKK:

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

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

LYKKE TIL OG KOS DERE SKIKKELIG!! 

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

Varme hilsener fra Gry Enggrav.  

Matoppskriftstafett 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 
Det kan være av stoff, skinn og 

lignende
Pris etter avtale 

Kontakt Nina Aarsheim 
SMS 971 82 512 
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Hva skjer når du melder brann på SMS til Vestfold 110-sentral.
(gjelder ikke i Lardal, Hvittingsfoss, Hof og Svelvik kommuner da disse varsles fra 110-sentralen i Drammen). 

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

Hjemme:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*1)  Du må kontrollere på forhånd at når du slår 110 på telefon din så kommer du til en 110-sentral. For noen 
mobiltelefoner kommer du til 112 (politiet) og det kan være svært uheldig. Hvis det er slik på din mobiltelefon, 
klag dette til din butikk som solgte deg den mobiltelefonen. 
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Juleverksted lørdag 25 november- Døvesenteret.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katie og Ola
med hver sin marsipan 

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

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

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

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

FRAM TIL ÅRSMØTET 

Dato / 
mnd:

Ansvar: Aktivitet: Kl: Sted: Hvem serverer:

Januar:     

Torsdag 
18.januar 

Styret Foredrag om akutt 
tolkehjelp.Tolkesentralen 

18.00 Sem 
samfunnshus 

Knut R. Nilsen 
Nina E. Wennersteen, 
Rolf Hope 

Tirsdag
23.januar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Fredag
26.januar 

Styret Medlemsmøte 12.00 Døvesenteret Mads Moriggi 
Nina Eriksen 
Jan Veum 

Februar:     

Torsdag
8.februar 

Kultur Foredrag fra NAV – 
arbeidskontoret, 
trygdekontoret og 
sosialkontoret 

19.00 Sem 
samfunnshus 

Jim Vold, 
Bente Gry Thomassen 
Øyvind Grande 

Lørdag
10.februar 

Barnekomiteen Fastelavn 12.00 Sjøhuset Bente Andersten 
Line Thorsen 
Vibeke Stensvoll 

Tirsdag
20.februar 

Pensjonistgruppa Treff 12.00   

Mars:     

Fredag 
2.mars 

Styret Årsmøte (m/middag) 18.00 Døvesenteret   

      

Dato / 
mnd:

Ansvar: Aktivitet: Kl: Sted: Hvem serverer:
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Jim Vold, 
Bente Gry Thomassen 
Øyvind Grande 

Lørdag
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Damekveld i Sandefjord fredag  24 nov 06  kl.18.00

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

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

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



Hei, her prøver vi noe nytt til Barnesiden for å 
fortelle om hva 
barna har lyst å skrive eller å si noe som får 
foreldre til å gråte, le 
eller minnes. I tillegg sende noen tegninger som de 
vil vise frem. 

Vil også komme noen ord her fra Barnegruppa som 
har hatt tid og stunder med barna ;o) 

Hvis dere barna har lyst å sende tegninger til 
Vestfold Nytt, så er det bare å sende til ; 

Vestfold Nytt v/ Nina E. Wennersteen, Vardenlia 
28 a, 3227 Sandefjord eller  på epost: ni-wenn@online.no

 Tekst; Siw K. 
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Hjernetrim.

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

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

  Tekst: Nina E. W. 

Kryssord

Løsningen ser du baksiden 

Remy, 6 år 



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

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

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

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

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

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

___________________________________

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

kommer du til en 110-sentral.

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

kjøpt hos Vestfold Døveforening.

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

356 sider. 
Kr 298,- 

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

Robertsen og Jon Martin Brauti 

http://www.vestfold110sentral.no

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER på vår 

hjemmeside: 
www.vdf.no 

Løsning på kryssord fra forrige side:
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