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      Lyst på opphold på Skogstua til sommeren? 
Informasjon vedr bestilling av opphold på Skogstua 

Døvesenteret:
St.hans-helgen (22.- 24. juni) 

Sommeropphold (9. juli - 2. august) 
Skalldyrsaftenshelg (10.- 12. august)

Bestilling skal meldes til Nina E. Wennersteen på: 
sms: 41 76 52 41 eller e-post: ni-wenn@online.no

Rolf E. Wennersteen på: 
sms: 45 48 90 76 eller e-post: rol-wen@online.no

Sommervakt på Skogstua søkes – fra 10.07.—02.08.
Er du/dere interessert i å være vakt på Skogstua i 

sommer så meld fra til 
Rolf E. eller Nina E. Wennersteen  

innen fredag 1.juni.
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Kjære medlemmer! 

Når dere mottar dette Vestfold Nytt-bladet, har 
vi gjennomført årsmøtet.

Jeg synes det har vært en veldig trivelig periode å 
være leder i vår døveforening. I løpet av denne 
styreperioden har jeg fått masse og spennende inspirasjoner 
på hvordan jeg kan forme meg som en leder og håper at alle 
medlemmer og ikke medlemmer i VDF er fornøyd med min 
innsats som leder. 

Jeg vil takke styre- og varamedlemmer i styret for at 
de har bidratt til en fin styre-periode hvor jeg er leder. Vi 
alle har fått til nye ting eller gjennomført ulike aktiviteter 
som er vanlig. Videre vil jeg også si at styret hadde en fin 
samarbeid med alle komiteene og utvalgene. 

En helg i februar hadde VDF-styret en liten seminar 
sammen med Oslo Døveforening hvor vi utvekslet 
erfaringer i organisasjonsliv. Vi er ganske forskjellige på mange måter, f.eks hvordan de 
organiserer kontakt-personer overfor ulike utvalg/komiteer eller hvordan vi gjennomfører 
ulike saker. Denne helga har vært en veldig fin og utbytterik helg for både oss styret og 
styret i ODF. På lørdagen hadde VDF-styret jobbet sammen med skogstuakomiteen i 
hjemmesider til VDF, diskutert hva slags visjon vi ønsker å jobbe frem mot. 

Det er mange tanker rundt meg hvordan Vestfold Døveforening kan bli bedre.
Barn og ungdommer og eldre døve bør få et bedre tilbud enn det som er i dag. I Vestfold er 
det mange døve familier med døve eller hørende barn, hvor vi må også gi tilbud til disse 
barna. Jeg vil satse på flere sammenkomster med filmfremvisning til barna og ungdommer 
hvor de kan være mest mulig alene og bli kjente med hverandre. 

Videre blir det spennende om det blir bygget i år en ny bygning ved siden av 
Skogstaua. Den vil erstatte den gamle som har mange kjære navn: sidebygning, Rødbygning, 
uthus og sikkert flere andre som jeg ikke kommer på. Når vi har fått den nye bygningen 
ferdig bygget, synes vi alle må ha en møte som skal avgjøre et navn på det som vi skal bruke 
i fremtiden framfor ulike kjære navn. 

Det blir mulig flere oppussing på uteområdet på Døvesenteret, bl.a. en ny 
flytebrygge. Styret og Skogstuakomiteen kan ikke vedta å bygge det nye bryggen før 
medlemmene har sagt sin mening om det. Jeg regner med at det blir et ekstraordinært 
årsmøte for denne saken da det vil koste en del penger. Da bør båtfolka bli glade for den 
tanken og at de kommer til dette ekstraordinære årsmøtet! ;-) 

Jeg vil ønske at dere medlemmer og selvsagt også ikke-medlemmer skal komme 
med gode og nye ideer eller forslag som dere kan ta opp med styret eller et av 
utvalgene/komiteene. VDF bør høre på 
medlemmene og få gjennomført en del av 
dine ønsker!

Jim Vold 
Foreningsleder
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Hei lesere! 

Når dere leser bladet er to av årets første måneder allerede blitt 
historie, mye har sikkert skjedd for deg og din familie, siden 
vinterferie nettopp er avsluttet. 
Februar måned som litt kortere er har forsvunnet raskt har VN- 
redaksjonen brukt noe av til å forberede og sette sammen bladet du 
nå holder i hendene. 
Mars er spiren til våren hvor alt i naturen forbereder seg til å 
grønnes. Akkurat nå viker det litt rart å tenke våren er like om 
hjørnet - når en ser på all snøen som fortsatt ligger ute. 
Snøen har en fordel den lyser opp naturen i en ellers så mørk 
vinterdag.
For barn, unge og alle andre som liker snøen ønsker den blir 
liggende lenge, i hvertfall til påsken er over, som i år er 
begynnelsen av april siden den kom seint i vinter. Mens andre som 
liker snøen mindre venter på å kunne føle varmere dager, jobbe ute 
i hage o.l. 
Hva betyr våren i døveforeningen? Da tenker du kanskje: 
* Blanke ark til fylle ønsker og håp som VDF kan gjøre for deg og 
hva du som medlem kan gjøre for VDF. 
* Å få Vestfold Nytt tydelig frem, hva kan du være med om 
sammen med redaksjonen gjøre for bladet skal vinne fram hos 
leserne? 
* Årsmøte: Hvordan kan styre og stell bli fremover bli bedre – det 
kan din stemme avgjøre. 
* På tide å se over hva Skogstua har blitt utbedret med og hva 
trenger å gjøre på og med Skogstua fremover. 
 Oi - du kan sikkert fylle opp arket mye mer enn dette og få til et 
samarbeide om det å finne ut hva er realistisk å gjennomføre 
fremover. 
Det er jo gøy å gi noe av sin fritid og energi – for deretter å se ting 
utvikler seg positivt for det lokale døvemiljøet i fylket og ellers 
sentralt.
Vestfoldnytt’s 3 siste nummer i 2006 - redaktør Karin E. Syvertsen 
har bedt ved årsskiftet om fritak for oppgaven. Resten av 
redaksjonen tar hatten av seg for det og viser forståelse. 
Vil tro hun kommer sterkt tilbake i senere numre av bladet - for det 
å skrive ligger hennes hjerte nær! Slik inspirasjon må bladet ha!!! 
Det vil gå i både april og mai før du neste gang har ett nytt blad, så 
håper du finner dette nummer interessant. Vil opplyser at neste 
Vestfold nytt nr 2 vil komme ut ca 16.juni 07. 
Det betyr dere har tid til å sende oss ulike innlegg til bladet – dikt 
eller hva det skulle være som passer inn innen 9.juni 07
Undertegnene som ikke har skrevet redaktørspalte på lenge, har her 
med redaksjonens ”velsignelse” gjort ett forsøk slik bladet får den 
spalten med også … 
Tilslutt vil alle i redaksjonen ønske dere en riktig fin avslutting på 
vinterens aktiviteter og 
ta godt imot den herlige årstiden våren ! 

En stor hilsen på vegne av alle i redaksjonen 

v/Mette
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Informasjonskveld – Akutt 
tolkehjelp på Skogstua 
døvesenteret torsdag 18.januar 

Årets første møtekveld i foreningen 
18.januar kl 18.00 med et aktuelt tema: 

Akutt tolkehjelp.
Foreningsleder Jim Vold ønsket alle i salen 
velkommen, samt spesielt kveldens 
informanter. 
Han overlot raskt ordet til Tolketjenesten i 
Vestfold fagligansvarlig Heidi Lund som 
presenterte avdelingsleder Christine 
Finckenhagen, tolk Laila Ø. Gjertsen og 
seg selv. 
Hun presenterte raskt et lavt antall aktive 
tolker inne på tolketjenesten det siste 
halvåret
Beklaget det har vært få ansatte på jobb av 
ulike årsaker, samt viste en statistikk fra 
august - desember 2006 hvor de klarte å 
fylle dekningsgrad maksimalt 89,35 % av 
alle tolkeoppdrag. Men når tolketjenesten 
nå i 2007 igjen øker antall fra 1-2 til 5 
tolker håpes det å bedre dekningsgraden. 
Et annet statistikkskjema for tolkebehov 
gjennom hele året ble vist og der ser en at i 
sommerferien er det minimalt med 
tolkebestillinger i forhold til resten av året 
som ikke 
100 % klarer å dekkes. 
Mange kommentarer fra salens tilhørere 
med positive eller mindre positive 
opplevelser ved bestilling til ulike oppdrag 
samt akutt tolkehjelp ikke hadde gitt noen 
svar.

Tolketjenesten informerte da at akutt 
tolkehjelpsentralen ligger i ett av 
Agderfylkene og det fungerte ikke slik den 
burde.
Men her nevnte de at det skal bli ordnet til i 
løpet av nærmeste framtid. 
Akutt tolkehjelpen skal kun kontaktes dersom 
det oppstår tolkebehov ved fare for liv og 
helse.
Både det at brukerne kan ha tilgang til andre 
utveier enn ansatte tolker dersom 
tolketjenesten ikke klarer å oppfylle 
tolkeoppdragene eller at det må bli en form 
for turnusopplegg for tolker f. eks Vestfold 
har til rådighet kunne vel i nødstilfelle 
Dette fordi alle typer brukere skal kunne ha 
mer rettferdig tilgang på tolk enn akkurat i 
Tolketjenesten åpningstider. 
Klagesaker vedr tolkesituasjon er det en 
klagenemnd innenfor fylkes NAV som 
behandler.
Det ble opplyst fra salen at på den tiden 
tolketjenesten i Vestfold ble opprettet fantes 
det en samarbeidsgruppe mellom 
Tolketjenesten og Vestfold døveforening som 
også behandlet slike saker. Det var 
tolketjenesten villig til å se nærmere på. 

Fakta:
Tolketjenesten i Vestfold, Heimdalsvingen 1, 
3117 Tønsberg 
Tlf: 33 30 75 74, ttlf: 33 30 75 77,   
Faks: 33 30 75 76,
Sms: 95 97 25 34, 
 E-post: tolketjenestenivestfold@nav.no

Fort neste side 
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Åpningstider på tolketjenesten: 
Mandag - fredag kl 8:00- 15:30 (vinter) 
Mandag - fredag kl 8:00 - 15:00 (fra 15.mai 
til 15. september) 

Akutt-telefonen kan kontaktes når 
tolketjenesten er stengt (mellom kl 15.00 og 
08.00 og i helgene).  Akutt-telefonen skal 
kun kontaktes dersom det oppstår tolkebehov 
ved fare for liv og helse. SMS kan sendes til 
nr 46422862. NB: Tolketjenesten i Vestfold 
hadde prøvd å sende et SMS til akutt-tlf 
nylig og det ser ut som det fungerer nå… 
Det var muligheter til å kjøpe seg både kaffe 
samt noe å bite på i pause og etter 
Tolketjenesten var ferdig med sitt takket 
styret Tolketjenestens representanter for 
informasjon og det kom fram til en enighet 
om et samarbeid må skje minst en gang i 
året.
Deretter informerte foreningsleder litt om 
innkomne blader. Bl.a ble det bestemt at 
Døves kulturdager plakat for 2006 skal 
rammes inn og henges ett sted i huset, siden 
det er Tom Z Kristiansen som stod for 
kunsten av den. Utlodning ble det på slutten 
av kvelden 

Tekst: Mette 
Foto: Evelyn 

Jeg har lyst til å si litt om hvorfor det er så 
viktig at studentene får lov til å tolke: I løpet 
av to år på tolkestudiet har studentene til 
sammen kun ti uker med praksis. Resten av 
de to årene er undervisning og tolketrening 
på skolen. I løpet av denne siste praksisen 
som er fem uker er det viktig at studentene 
får tolke så mye som mulig, for nå er det 
bare fire måneder til de forhåpentligvis skal 
ut å jobbe som ”ordentlige” tolker. 

Vi pleier å spørre dere om vi får lov til å ha 
med studenter på tolkeoppdrag. Mange sier 
heldigvis ja, men mange sier også nei. Vi 
har full respekt for dette, og forstår at mange 
er redd for å ikke få med seg det som blir 
sagt, eller at det er noe personlig man ikke 
ønsker å ha med student på. Ofte er det 
slitsomt å sitte og avlese en student, fordi 
tegnspråket kanskje halter, og den mangler 
erfaring og trening. MEN - Jeg vil allikevel 
oppfordre dere til prøve å si ja til å ha 
med student oftere. Dette er den beste 
måten de kan få trening på, og trening er 
den eneste måten til å bli flink på. Dere 
krever dyktige tolker, men for at tolkene 
skal bli dyktige, må de få lov til å trene på 
tolking i ekte situasjoner. Det er nå mens 
studenten er i praksis den har lov til å prøve 
og feile fordi den har med seg en annen tolk 
som veileder. Det er veilederen som har 
ansvaret for at dere skal få med dere det som 
blir sagt, og for at de hørende forstår hva 
dere sier. Dersom studenten tolker feil vil 
den ”ordentlige” tolken rette opp dette og 
eventuelt ta over. Om fire måneder er 
studenten ferdig tolk, og da er det ikke 
sikkert den har med seg en annen tolk som 
kan rette opp feilene. 
Men nok en gang takk til dere som har sagt 
ja til å ha med student. Vi er avhengig av et 
godt samarbeid med dere!! 
Hilsen tolketjenesten, v/ Heidi 

Litt fra tolketjenesten: 

Vi har tolkestudent på tolketjenesten i uke 7-
11.Vi vil si tusen hjertelig takk til dere som 
har vært greie og sagt ja til at vi kan ha med 
student ut på oppdrag!!
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MATOPPSKRIFTSTAFETT

Hei.

Nå vil jeg dele en kjempepopulær BROWNIES til barna mine med dere. 

BROWNIES:

6 egg 
8 dl sukker 
4,5 dl hvetemel 
3 ts vaniljesukker 
300 gram smelte smør  (jeg bruker gul bremyk) 
8-10 ss kakao 

Egg og sukker røres sammen for hånd. 
Ha i de øvrige ingrediensene. 

Stekes i smurt eller bakepapir kledd langpanne. 

Dersom dere vil ha høyere brownies, ta mindre form. 
Da må dere forlenge steketiden litt. 

Stekes 25-35 minutter, men pass på at den ikke må bli for stekt. 
Stekes ved 180 grader på nest nederste rille. 

Godt med litt rå inni, så følg godt med kaken i ovnen. 

Nydelig med varm BROWNIES og VANLILJEIS og FRISKE BÆR ved siden av. 

Jeg oppfodrer Margareth Hartvedt til å komme en ny oppskrift til nese nr. med stor SMIL. 

Klem fra Merete Karlsen 

Pensjonisthygge hos Elin Olsen, Borgheim- Nøtterøy  tirsdag  27. februar 07
Elin Olsen er med i Pensjonistgruppa og vil også til tider bli hentet med på 
aktivitetsammenkomst i eldreprosjektets regi på Sjøhuset . 
Siden hun bor litt på Bo og Servicesenteret - Gipø ved Borgheim og vet at 
andre i gruppa til tider tar møter oftere hjemme hos hverandre og ikke hos 
henne . Men denne gangen fikk hun det som hun ønsket ett ekstra treff med 
flere i gruppa på besøk.
Hun hadde fått hjelp til innkjøp av bløtekake kringle og boller. 
Det ble en koselig stund rundt salongbordet i den koslige stua hennes med 
prat som hører til . 
Utlodning ble det av flere grevinster . Elsa var heldigst denne gangen med 
tre gevinster i veska hjemover. 
Det ble også bestemt ett nytt møte torsdag 29.mars med sted Sjøhuset. før  
alle takket for seg og dro hjem eller til andre aktiviteter... 
Tekst: Mette 
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VDF’s medlemsmøte  på Sjøhuset, 
Framnes fredag 26.januar kl 18.00

Serveringsgruppa hadde mye godt å by på 
denne fredagskvelden, en kunne velge 
mellom boller, sjokoladekake, vafler, varme 
pølser m/tilbehør, kaffe /te og brus. Dermed 
fristet det de som ankom Sjøhuset til å kjøpe 
litt av hvert før selve møtet kom i gang. Selv 
om det var ganske få som hadde møtt frem 
ble diskusjonen desto ivrigere bland alle 
saker som kom frem. 

Skogstua har mottatt store 
Larvikkittsteiner som skal settes opp som 
en ”mur” litt inn i skråningen der 
bilparkering. Det er grunnen til at nå frem ut 
midten av mars hindrer det flere biler enn 
tidligere å kunne finne plass ved 
møtevirksomhet. Dermed må slike aktiviteter 
skje andre steder inntil videre tid det arbeidet 
ferdigstilles. 

Årsmøte 2007 årsberetningen er nå under 
arbeid, og der vil regnskap for 2006 være 
samlet når det gjelder 2006, men deles opp i 
VDF og Skogstua for 2007. Møte sted for 
årsmøte 2.mars blir Sjøhuset fredag 2.mars 
kl 18.00. Det er ikke klarlagt om noen 
representant fra NDF deltar, samt hvem blir 
møteleder.

Deaf Aid ønsker hjelp fra ulike 
døveforeninger og andre frivillige 
organisasjoner om å hjelpe døve unge i 
Kenya med klær, skolemateriell, sykler o.l. . 
VDF skal undersøke for å organisere dette i 
Sandefjord/Vestfold

Døvekirke i Vestfold? Knut Rune Saltnes 
orienterte at det er avslått søknad om egen 
døvekirke i Vestfold. Men at det jobbes med 
å få et midlertidig kirkelokale i Sandefjord til 
aktiviteter for alle aldersgrupper som et 
prosjekt fremover. Datoene er nå fastsatt 23. 
mars, 5. april og 20. april. Mer informasjon 
kommer på www.vdf.no  og brev til de som 
ikke har data. 

NDF Senior likemannsseminar og 
kulturtreff med VDF / Pensjonistgruppa som 
teknisk arrangør 11- 13. mai på Quality hotell, 
Oseberg kulturhus, - Tønsberg.

Mer informasjon i DT og hjemme siden til 
NDF.

Julebasar – temaet ble tatt opp fordi en del 
medlemmer ønsker andre måter å tjene penger 
på enn å bli tvunget til å selge lodd. Hvis det 
skal bli endringer må medlemmene også 
aktivt finne nye løsinger. VHF vil se på saken 
videre.

Vestfold Nytt – Noen ville ha bladet i posten 
raskt etter utgivelsen uansett om det kommer 
inn på hjemmesiden. Det var diskusjon 
hvorvidt bladet er en av medlemsfordelene til 
VDF. Samt at medlemmer betaler kr 100,- pr 
år for bladet. VDF og VN redaksjonen ser på 
saken.

Medlemsantall: Det er ikke opplyst noen nye 
medlemmer i 2006, er det ikke kommet inn 
noen? Styret kunne opplyse det var 7 
innmeldte personer i 2006 
Deretter var ordet fritt og utlodning ble det 
også gjennomført. 

Tekst: Mette 

Dugnad på  Skogstua – 
Døvesenteret:

Årets første dugnad på Skogstua er 
MANDAG 2. APRIL 2007 fra kl 

16.30

Middag serveres dugnadsgjengen, så 
derfor fint at du/dere stiller opp gir 
beskjed i god tid til 
Skogstuakomiten. 
Slik at ordtaket ” Uten mat og drikke 
duger helten ikke ”kan oppfylles. 
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Bingokveld på Sjøhuset torsdag 8. 
februar 

Planen var at torsdag 8.februar kl 19.00 
skulle det ha vært en foredragskveld med 
tema: Hva er NAV? (arb.kontor/
trygdekontor og sosialkontor) mht å søke 
etter arbeid, attføring, sosiale hjelp og 
lignende.
Men noen dager i forveien ble NAV-
foredraget er utsatt pga sykdom. 
Torsdagskvelden ble omgjort til 
bingokveld og samme sted Sjøhuset. 

Medlemmer ble oppfordret til å komme 
samt gjerne ta med en gevinst til Bingoen.  
Det var ikke mange som dukket opp, men 
det sosiale rundt bordene og spenningen 
ved å arrangerer/delta i Bingokveld 
spontant gav god stemning. Det var Rolf 
E. Wennersteen som tall opproper og Jim 
Vold som kontrollør når noen vant 1 – 2 
eller 3 rader rett tall.  
Det var også mulighet for kjøp av nystekte 
vafler, kaffe, te og brus som også økte 
omsetningen den kvelden. 

Tekst: Mette 
Foto: Evelyn 

Pensjonist/uføregruppa og 
Eldreprosjektet`s møte på Sjøhuset 
torsdag 1.februar 

Aktivitetsdag/treff i regi av eldreprosjektet 
startet opp igjen i ett nytt år og er for eldre 
og uføre på Sjøhuset i Sandefjord. Kanskje 
ikke rett navn Eldreprosjektet , har du ide 
for et bedre  send forslag til oss. 
Noen benytter tilbud om å bli hentet og det 
er ett flott tiltak. Andre kommer selv til 
Sjøhuset på annen måte. Tidspunktet er fra 
kl 10.00 – 14.00/15.00. 
Noen finner på aktiviteter som lage egne 
kort, bilder o.l og kan få litt hjelp fra de 
som aktivt er med i Eldreprosjektet. Andre 
synes det er nok med det sosiale siden man 
ikke treffes hver dag. 

Siden det er torsdager det arrangeres er det
ett par av de på huset som lager en riktig god 
lunsj.
Og alle som kommer for å delta i treffet får 
spise sammen med de ansatte på huset for en 
billig penge og mye hygge blant alle sammen 
uansett alder. 
Denne dagen var det mange tilstede og 
menyen var en riktig god Lasagne med frisk 
salat til. Kaffe og te fikk man også. 
Siden det nå er vinter og ustadig vær samt litt 
arbeid som skjer på Skogstua ble det bestemt 
at Pensjonist/uføre gruppa skulle ha neste 
møte på Sjøhuset sammen med 
Eldreprosjektet den 15.februar samt at det 
kunne være utlodning i tillegg til det vanlige 
programmet som skjer. 

Tekst: Mette 
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Fastelavns-verksted på Sjøhuset.

Det ble arrangert Fastelavns-verksted på 
Sjøhuset lørdag 10. februar 2007. 

Barnekomiteen hadde på forhånd sørget for at 
det skulle bli en fin stemning. Det ble skaffet  
mye kvister, fjær og båndstoff. En tang måtte vi 
også ha for å knipe kvister. 

Serveringsgruppa ordnet med kaffe, saft og 
boller med krem til. 

I alt kom det 10 voksne og 7 barn. Da en del av 
de voksne satt og koste seg lagde barna 
fastelavnsris. De så veldig stolte ut etterpå. 
Etterpå fikk de saft, og så lekte de litt rundt 
imens bolledeigen hevet seg på ei lunt sted. 

Da bolledeigen var ferdig hevet, begynte barna 
med bollebaking. 

Det smakte veldig godt med varme boller med 
krem på og litt drikke. 
Tror det ble en koselig dag for alle som deltok 
og for andre som fikk smake og ellers beundre 
det fine fastelavnsriset de hadde laget. 
Det ble en flott utsikt fra Sjøhuset siden været viste seg fra den beste siden. Det var sol med 
blå himmel. 

På vegne av Barnekomiteen, Siw K. Mathisen 
Foto: Evelyn 
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Pensjonist/uføregruppa og Eldreprosjektet`s møte på Sjøhuset torsdag 
15.februar 

For noen går dagene raskt for andre er 
tiden på å vente til neste treff skjer litt 
lenger. Men alltids er det veldig 
hyggelig å komme sammen på 
Sjøhuset.
Denne gangen var det ikke så mange 
som kom, men likevel er gleden å 
treffes der stor. 
Det var ikke så mange som ønsket 
noen form for aktivitet, men heller mye 
prat.
Litt temaprat om det som skal skje i 
mai måned, - altså Senior 
likemannsseminar og Kulturtreff i 
Tønsberg 11- 13. mai i samarbeid med NDF ble det også nevnt. 

Lunsjen denne dagen var også 
veldig god Gryterett m/salat, annet 
tilbehør og brød til. 
Kaffe, te og frukt kom også på 
bordet etter hvert. 
Som avtalen fra forrige møte ble 
det utlodding på slutten av dagen… 
nesten alle hadde gevinst med seg 
og det gjorde til at flere fikk lykken 
med seg hjem. 
Videre avtale ble det at torsdag 
1.mars fra kl 10.00 - 
kun er Eldreprosjektet`s dag m/ 
aktiviteter for de som ønsker det. 

Torsdag 15. mars fra kl 10.00 blir det 
Pensjonist /uføregruppa sammen med 
Eldreprosjektet. 

Har du/dere lyst å delta gi beskjed og 
du /dere hjertelig velkommen. 

Tekst: Mette 
Foto: Evelyn 
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  P E R S O N A L I A — S I D E N         

90 ÅR 

50 ÅR 

OLE PETTER 
KONGELF
FYLLER 50 ÅR 
MEDLEM I 30 
ÅR

MEDLEM ELSA LYSNES ER 90 ÅR 

Medlem i Vestfold 
Døveforening Elsa 
Mathilde Lysnes 
fra Larvik kan 
runde tall i år og 
har den glede å 
kunne feire sin 90. 
årsdag 1. juni 
2007.
Derfor vil vi igjen 
representere en av 
foreningens eldste medlemmer her i Vestfold 
Døveforening, og som ble født i 1917 
utenfor Larvik. I til sammen 58 år har Elsa 
vært medlem i foreningen. 
Hun fikk hjernehinnebetennelse da hun var 4 
år gammel. I hele 4 måneder lå hun syk. 
Begynte på Ullevålsveien da hun var 9 år 
gammel. I klassen hennes var de 6 jenter og 
6 gutter. I 4 år bodde hun på døveskolen før 
hun og hennes venninne Ruth Olsen flyttet 
til et pleiehjem hvor de hadde egen pleiemor. 
Der bodde de også i 4 år. 
I undervisningstiden brukte de oralmetoden. 
Spesielt husker hun da de skulle ha 
taletrening. Læreren slo med stokken hvis de 
brukte tegnspråk uten stemme. Hun ble også 
slått på hendene hvis de snakket feil. 
Hun ble konfirmert i 1934 og var det siste 
kullet som gikk ut av Ullevålsveien. 
Etter sommerferien begynte det nye elever 
på Skådalen Døveskole. Den gangen var det 
over 100 elever. 
Hun fikk jobb som syerske og det trivdes 
hun med. I 1943 - under krigen giftet hun seg 
i Larvik kirke med skomaker Ole Lysnes. 
Hjemmet bærer preg av en nøyaktig og 
ryddig person. Hun viser seg å være en 
elegant, sprudlende og skarp dame og er lett 
å prate med. Hun har et godt humør, og 
innimellom har hun mange historier på lur, 
latteren er heller ikke langt unna. I 1946 kom 
sønnen Bjørn og han ble senere gift med  

døvetolk Anne Marie. I dag er hun en stolt 
bestemor og oldemor. 
I døveforeningen hadde hun flere verv b.la 
i 1977 – 2. vara til styret. I 1978 og 79 
medarbeider i festkomiteen. Ellers var hun 
fra 1980 til 1982 formann i festkomiteen. 
Hun er også glad i regnskap og var ofte på 
talestolen når det var noe som måtte 
endres. Hun liker å ta ordet og spesielt på 
årsmøtene ble hun flere ganger ”hørt” slik 
at regnskapet ble måtte endres til fordel 
for de eldre. 
Hun liker diskusjoner og har meninger om 
mangt både om døvepolitikken og fra 
lokalpolitikken i sin by, så hukommelsen 
er det ikke noe i veien med. Ellers liker 
hun forskjellige håndarbeid. I en annen 
pensjonistklubb samlet de inn over kr 
7000 kr til oppussing av ”Skogstua”. 
Nå koser hun seg i en annen 
pensjonistklubb som hører til under 
døveforeningen.
Ellers er hun mye ute på båtturer eks til 
Danmark eller Sverige. 

VDF vil her få gratulere den spreke 
jubilanten med den store dagen og enda 
flere år med å kunne oppleve Elsa i farta. 

Referert v/ Karin E. 
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     P E R S O N A L I A — S I D E N  

Gratulerer med jubileumsdagen dagen 
din 18. mai 07. 
I tillegg har du vært medlem i 
døveforeningen i 30 år, helt fra 1977. 
Ole Petter var aktivt med frem til midt på 
80 tallet. Husker du var med
på restaureringen da døvehytta ble til et 
fint Døvesenter på begynnelsen av 80 
tallet.
Ole Petter var med på å få vekk mye 
tykk mur og det brukt skjærebrenner,  
for nå måtte stedet utvides slik at stedet 
ble godkjent med wc og dusj.
Det var et tungt arbeid som mannfolka 
brukte lang tid på.
Ole Petter var en av de unge og sterke 
mannfolka. Han var med fra vi begynte 
å rive ned det råtne taket / skallet og 
helt ned til underetasjen ble brukbar. 
Som nevnt slapp vi å stenge Skogstua. 
Takk skal du ha Ole Petter for det du 
bidra med den gangen. 
Nå er det sjelden du kommer på 
Døvesenteret. Regner med at flere 
savner deg og som ønsker oftere 
kontakt med deg. 
Vi husker du var med på alt som var 
morsomt  og du likte å underholde. 
Det var mer underholdning i ”gamle 
dager”. og man fant på mye morsomt. 
Vil her på vegne av Vestfold 
Døveforening få gratulere deg med 50 
årsdagen og
30 årsdagen og ønske deg alt godt i 
årene som kommer. 

Hilsen fra Vestfold Døveforening 

Jørgen Bjerg medlem i 40 år i 
2007

Gratulerer med 
40
årsmedlemskap

Hilsen fra 
Vestfold
Døveforening 

 Medlem i 40 år 

Gratulasjoner fra Mette og Tom:

Store go klemmer til sine sønner Kai og 
Magnus som feirer henholdsvis 26 år 2. april 
og 20 år 11. april. 
   
Per Konrad Kaupang også go klem skal ha 
som feirer 44 år 21. april  

Go klemmer til Kjersti N. Husøy 5. mars 
fyller 45 år

Go klemmer til Karin E. Syvertsen og Nina 
Eriksen som henholdsvis fyller 56år   
og 28 år 17. mars.  

Go klemmer til Knut Syvertsen som 22. 
mai fyller 55 år.       

Gratulasjoner fra Bente: 
Masse gode klemmer til deg Rolf som fyller 
41 år den 26. februar. 

Gratulasjoner fra Nina E W: 
Gratulerer med overstått bursdag til deg 
mamma Elsa Nina som fyller  73 år den 11. 
februar.

Fort. neste side
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Gratulasjonshilsener til bursdagbarn 
i mars og mai 

Knut Syvertsen 55 år  ”lite rundt tall” : )
Varme gratulasjonshilsener til den snille 
mannen min. I tillegg mange gode klemmer til 
vår kjære pappa og vår snille og gode bestefar 
som fyller 55 år den 22. mai 07. 
Må du få beholde helsa. Ønsker deg en fin 
bursdag og alt godt for dagen og fremtiden. 
Klem fra kona di Karin E…, barn og 
svigerbarn og våre to nydelige barnebarn  og 
gårdshunden vår ”Buster”. 

Anders Hvitstein 4 år 
Dagen etter bestefar den 23. mai blir Anders 
Hvitstein 4 år. Stått på ski i hele vinter. Vært 
med kompisen til pappa’n sin og kjørt 
brøytebil / freser. Gjett om det var en som var 
stolt etterpå. 
Mange gode gratulasjonsklemmer fra 
mormor, bestefar og voven ”Buster” 

Kjersti N. Husøy 45 år ”lite rundt tall” : ) 
Den 5. mars fyller Kjersti N. Husøy 45 år. 
Du er en snill og hyggelig venninne og alltid 
så hjelpsom og grei. Liker 
å ordne opp slik at alle skal ha det bra. 
Tenk nå er det over 20 år siden vi ble kjent 
med deg. Flott at du flyttet fra Bergen 
og fremdeles bor i Vestfold ; ) 
Ønsker deg en fin bursdagfeiring. Dagen 
feires lørdag 3. mars 07. 
Bursdagklemmer fra dine venner Karin E., 
Knut og ”Buster” 

Gojenta vår Beate Syvertsen har bursdag 26. 
mars.  Mamma og pappa og gårdshunden 
Buster gratulerer med dagen. 

Seniorenes/eldres
KULTUR-TREFF 2007 
Lørdag 12. mai i Tønsberg, på 

Quality Hotell 
Vi regner med program hele dagen, og 
så en FIN FEST om kvelden. 
Du kan melde deg på til å opptre/delta 
i disse øvelsene, men du må være over 
50 år gammel for å få opptre på 
scenen.

Sketsjer (små skuespill) 
Folkedans (for eksempel 2-3 par) 
Deklamasjon
Pantomime 
Tryllekunster 
Shiva-poesi
Klovneri
Gode historier/skrøner 
Kåseri
Kunnskaps-tevling for 3-manns-lag 

(emner: døvehistorie) 
Noe annet? 

Sett i gang med treningen!!! Kom og 
vis hva du kan!!! 

Hvis dette blir vellykket, så kan det bli 
en fast ordning i årene framover, eller 
kanskje hvert annet år (som de har i 
Finland).
Nå har vi sjansen til å vise hvor flinke 
”vi eldre” er!!! 
Ta kontakt med Sissel M. Gjøen hos 
NDF, Grensen 9, 0159 Oslo,  
fax: 23 31 06 50, teksttlf. 23 31 06 44, 
eller e-post: 
sissel.gjoen@doveforbundet.no, så
snart som mulig, slik at vi kan sette 
opp et fullt dagsprogram. 
Nærmere opplysninger kommer etter 
hvert.



15

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Likemanns-kurs for aktive eldre døve fra hele landet: 
Eldre-/senior-likemannskurs i Tønsberg 11.-13. mai 2007 

Sted: Quality Hotell, Tønsberg 

Fredag 11. mai: Ankomst på formiddagen. 
 Kl. 10.30: Åpning: Sekretær i Vestfold Døveforening, Turid Trollås, ønsker velkom-
  men og gir praktiske opplysninger. Kurslederen presenterer deltakerne.  
  Formålet med kurset. 
 Kl. 11.00: Psykolog Katharine Peterson: ”Positiv tenkning. Hvordan kan vi gjøre hver-
  dagen bedre 
  Kl. 11.45: Kaffemat og innsjekking på rommene. 
 Kl. 12.45: Geriater Torgeir Bruun Wyller: ”Eldre og helse.” 
 Kl. 13.45: Lunsj. 
 Kl. 14.45: Advokatfullmektig Cathrine Thjømøe: ”Rettigheter for eldre ved flytting til 
          sykehjem, omsorgsbolig m. m.” 
 Kl. 15.45: Spørrerunde til siste foreleser. 
 Kl. 16.30: Leder i NDFs seniorutvalg, Thorbjørn Johan Sander: ”Hva har skjedd siden 
         sist?” 
 Kl. 19.30: Middag. 

Kveld: Sosialt samvær. Samtale om neste dags kulturtreff. 

Lørdag 12. mai: 
 Kl. 09.00: Alle kursdeltakerne gjør seg klar for medvirkning ved Eldre døves  
          kulturtreff. 
 Kl. 10.00: Åpning av kulturtreffet.  
 Kl. 16.00: Kunnskapstevling (for lag) med emner fra døves historie. 
 Kl. 19.30: Kultur-fest med middag. 

Søndag 13. juni: 
 Kl. 09.30: Evaluering av Eldre døves kulturtreff: Vellykket? Noe å satse på framover? 
 Kl. 10.15: NDFs interessepolitiske rådgiver, Sissel Gjøen: ”Eldreveileder-prosjektet.” 
 Kl. 10.45: Utsjekking av rommene. 
 Kl. 11.45: Spørretime til NDFs seniorutvalg. 
 Kl. 12.30: Oppsummering/evaluering, og ”Hva gjør vi videre?”  
 Kl. 13.30: Lunsj og hjemreise. 

Med forbehold om endringer.
Obs! Dette kurset er for valgte representanter fra døves eldreutvalg i døveforeningene.

Seminar om døves rettssikkerhet 21. mars kl 10—16 

Hva kan vi lære av Fritz Moen-saken? Tore Sandberg, Arnfinn M. Vonen, Carol lee 
Aquiline og flere politikere har meldt sin ankomst. 
Se mer informasjon på www.deafnet.no 

Sted: Teater Manus lokaler, Schleppegrells gate 32, 0556 Oslo

Pris: 800 kroner inkl. lunsj

Påmelding til janne.moskaug@doveforbundet.no innen 15. mars. Oppgi fakturaadresse.
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Eldre døves kultur-treff 
På Quality Hotell, Tønsberg, lørdag 12. mai 
2007

(Med forbehold: Gratis adgang for publikum 
til hele programmet.  
Pris for middagen fastsettes av hotellet.) 

Programmet her er rent foreløpig, mens vi 
venter på påmeldinger fra dem som ønsker å 
glede folk med sine framføringer på scenen. 
Obs! De som skal opptre og delta i 
kunnskapstevlingen må være over 50 år 
gamle,
(MEN det er ingen aldersgrense for publikum 
og festmiddag—altså ÅPEN FOR ALLE). 

Kl. 10.00: Forbundsleder Hanne B. Kvitvær: 
Åpning av 1. Eldre døves kulturtreff. 
Glimt fra tidligere kulturdager, døve som var 
eldre den gang og er borte nå. 

Kl. 11.00: Bergen, sketsj: ”Fanten og 
kjerringa.”
”Jim og jeg…” (gammel bergensvise, med 
dramatisering). 

Kl. 00.00: Oslo: ??? 

Kl. 00.00: Stavanger: ??? 

Kl. 00.00: Bergen: Sketsj: ”PR for Norges 
Døveforbund, og litt døvekultur.” 

Kl. 00.00: Trondheim: ??? 

Kl. 00.00: Bergen: Folkedans med tre par. 

Kl. 00.00: Drammen. ??? 

Kl. 00.00: Thorbjørn Johan Sander: Kåseri: 
”Vår store døve kunstmaler, Mathias 
Stoltenberg.”

Kl. 00.00: Vestfold: ??? 

Kl. 00.00: Romerike: Sketsj. 

Forts neste side 

Kurs for aktive eldre døve fra 
hele landet: 
Eldre-/senior-likemannskurs i Tønsberg 
11.-13. mai  2007 

Formål: At deltakerne lærer mer som kan 
bli til nytte for andre eldre døve på deres 
hjemsteder. 

Kurset åpner lørdag kl. 11,00 og avsluttes 
med lunsj søndag kl. 13,30. 

Hvem kan være med? 
Deltakere: 20 personer, helst personer som er 
aktive i eldre-/pensjonistgruppene for døve 
rundt i landet, og som ønsker å vite mer om 
eldres rettigheter m. m. 
I tillegg deltar NDFs seniorutvalg, som er 
ansvarlig for kursets innhold. 

Det er ønskelig at de fleste som deltok på 
likemannskurset for seniorer i 2006, også 
blir med i år, men også andre kan melde seg 
på. Hvis det blir for mange påmeldte, 
forbeholder vi oss retten til å velge blant de 
påmeldte, slik at det blir jevn fordeling. 

Økonomi:
Reise (rimelig reisemåte) og opphold dekkes 
av likemannsmidler fra Norges 
Døveforbund.
Deltakeravgift/egenandel kr 600,- per 
deltaker. 
Vi oppfordrer lokallagene til å søke sine 
døveforeninger om å få dekket den avgiften. 

Påmelding:
Vi ønsker at deltakerne skal melde seg på 
gjennom sin lokale eldre-/senior-/
pensjonistgruppe, og disse vil få førsterett til 
plass, men det er også mulig for 
enkeltpersoner å melde seg direkte. 

Påmeldingsfrist: 15. mars. 

Arrangør: Vestfold Døveforening i 
samarbeid med NDFs seniorutvalg. 
Kursleder: Thorbjørn Johan Sander (leder i 
NDFs seniorutvalg). 

16
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Intervju med Døveprest- Roar 
Bredvei.

De fleste vet hvem han er, men nok? 
Jeg tok meg til å intervjue ham etter 
juleverkstedet med hans tillatelse.. 

Hei, du heter Roar, som vi alle vet, men 
hvor gammel er du, og født hvor? 
Jeg er 45 år gammel, ble født i Etiopia 
(Sør-Afrika), men oppvokst i Tjølling 
(mellom Larvik og Sandefjord) sammen 
med min misjonær familie 
Far var snekker og arititekt, bygde skoler 
og sykehus i Sør-Afrika, mor var utdannet 
barnepleierske, men var mest 
hjemmeværende, de hadde 9 barn 

Noe du vil si om Døvemiljøet? 
Ei FLOTT miljø! Språkbevisst kulturmiljø, 
synes jeg som liker og være sammen med! 
Veldig rikt miljø! 

Siste ord, før vi avslutter? 
Vil si at jeg TRIVES veldig godt! Har hatt 
tanken med og søke i en annen stilling, hos 
andre, men…….det vil bli ikke det samme! 
Så her bil jeg bli….. 

Hvis vi i Vestfold får tilbud om eget kirke 
og det søkes etter ei Døveprest-stilling, DA 
tar jeg sjansen! 

Tekst og foto: Siw Kristin Mathisen 

Kl. 00.00: Hedmark: ”Fetter Anton” viser 
kunster.

Kl. 16.00: Kunnskaps-tevling for 3-manns-
lag: Alle spørsmål er fra døves historie. 

Kl. 18.00: Avslutning med premieutdeling 
for kunnskapstevlingen. 

Kl. 19.30: Festmiddag (kulturfest), med 
resultatene fra kunnskapstevlingen. 
 Polonese? Jenka? Gammeldans?
Obs!
Påmelding til Sissel Gjøen, NDF, 
snarest, for de som ønsker å vise 
noe på scenen 

Hvordan ble det til at du ble prest? 
Jeg var veldig nysgjerrig på religion og 
Kristendom, så da tok jeg ei utdannelse, og 
ble da til slutt prest 

Hvordan ble det til at du kom inn i 
Døvemiljøet, tegnspråk? 
Kona mi var Gateprest i Oslo før, og fikk da 
tilbud på tegnspråkkurs på Ål som var da i 
denne tida- 6 måneder (i dag er det 1 år) 
besøkte henne ofte der og da lærte jeg det 
gjennom henne, også da ble jeg kjent i 
Døvemiljøet 

Hvor lenge har du vært Døveprest? 
Er prest for døve siden 1989, som jeg på 
denne tiden fikk ei brev fra Hovedpresten, 
som  kom med tilbudet, så jeg tok den 

Mandagsbarn får vakre øyne. 
Tirsdagsbarn blir lett på tå. 
Onsdagsbarn får perletårer. 
Torsdagsbarn får langt å gå. 
Fredagsbarn gjør alle glade. 
Lørdagsbarn blir sjelden trett. 
Søndagsbarn får største gaven; 

Alle dyder under ett. 
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Hei!

Da jeg tidligere sendte et par bilder av tegninger har jeg også skrevet om at 
dere som har barn kan sende inn tegninger eller annet til BARNESIDEN. 
Siden jeg enda ikke har sett noen av dere har laget noe lurer jeg faktisk på om 
det ikke er interesse for dette?? 
Derfor skriver jeg her for tenkte kanskje at noen allikevel ville sende noen 
tegninger som barn eller barnebarn har tegnet og som dere syntes er fine, eller 
om dere BARNA som har hele siden selv dvs. barnesiden vil vise noe annet, og 
det ville vært veldig moro. 
Jeg begynner og tenke her og spør nå om det er noe annet dere vil ha med i de 
neste bladene ? 

Hvis dere ikke syntes noe om dette eller ønsker flere eller bedre forslag håper 
jeg at dere sier/skriver noe til Vestfold  Nytt - redaksjonen! Som nevnt ville det 
vært fint. 

På forhånd takk! 

Siw K. Mathisen 

Løsning finner 
du baksiden 

Per: – Veit du kva 
som er skilnaden 
på eit blåbær og ein 
elg?
Ole: – Nei. 
Per: – Det var 
dumt, då kan du 
ikkje bli med på 
blåbærtur! 
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Ylva på babysvømming.
Her har vi bilder av Ylva L. Syvertsen 6 
måneder. Hun er tidlig ute med 
svømmetrening
Den ettermiddagen trente hun 
mer på dykking. Mange barn og foreldre 
deltok.
Pappaen Terje blåste lett på henne og 
automatisk holdt hun pusten. Det er en 
refleks de har frem 
til de er 9 måneder. Så dykket han henne 
fort under vann. Så ut som hun syntes det 
var morsomt. Smilte og lo mot alle 
sammen. Terje fortalte at fra ca 9 måneder 
klarer de å holde pusten selv, og da går de 
over til en litt eldre gruppe.
Denne ettermiddagen var det 
fotografering som instruktøren tok. Det 
ble mange fine bilder av Ylva under vann. 
Kameraet var kledd på med plast så den 
ikke skulle bli våt. 
Vi har ikke dykkebildene men andre bilder 
som bestemor Karin tok. 
Artig å skrive litt om hvor tidlig ute man 
er i dag og hvor langt utviklingen er 
kommet. 

Hilsen fra besteforeldrene Karin E. og 
Knut
Foto: Karin 

Slik tegner du en høne! Slik tegner du en sjøløve! 

Ylva koser seg. 

Trener på svømming sammen med 
mamma og pappa 
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Holtan Døves Sportsklubb hadde årsmøte onsdag 24. januar 2007 

Nyvalgt styre:  

LEDER:     Ellen Charlotte Ricci   
SEKRETÆR:    Ingvild Larsen Skjong  
KASSERER :    Mats Aulie    
1.STYREMEDL:  Jeanette C.Sagen
2.STYREMEDl:   Marius Hansen 
1.VARAMANN:  Katrine G Søyland  
2.VARAMANN:  Beate Johannessen    

Foto: Evelyn

Nå har det seg sånn at jeg kjenner deg, Anders Hasle. Derfor er jeg villig til å sette en 
femmer på at du ikke har onde hensikter med det du skriver i Sandefjords Blad. Når jeg 
likevel velger å refse deg i full offentlighet, er det fordi jeg mener at det du presenterte for 
den borgerlige offentlighet 5/10 der du skriver; "synes du blues er litt døvt, men at 
kultmusikk er kult", kan virke i beste fall sleivete med hensyn til døve mennesker, i verste 
fall ondsinnet om samme. Derfor dette innlegg i stedet for en telefonsamtale.  
Å være døv betyr at man mer eller mindre mangler hørsel. Døvhet er altså en anatomisk 
tilstand. Å være kul er å bli vurdert av andre som morsom eller grei. Kulhet er altså et sosialt 
fenomen. Døvhet og kulhet kan derfor ikke brukes som det motsatte av hverandre uten at 
man begår en grammatisk "leif". Nå er ikke det grammatiske det viktigste for meg. Det som 
derimot er viktig for meg er den stigmatisering av døve som du bidrar til ved å gruppere 
døve i motsatt hjørne av kule. 
Kanskje du nå tenker at dette er en harmløs ungdomsslang som har oppstått i de senere år. 
Til dette vil jeg si to ting: For det første er den slett ikke harmløs. Negativt ladede 
betegnelser på grupper av individer er tvert imot svært skadelig. Ville noen med god vilje 
kalle en mørkhudet for "nigger" i dag? Vår offisielle følsomhet overfor stigmaer er så 
velutviklet at vi sågar har sluttet å bruke ordet "neger" som betegnelse på en mørkhudet 
person, nettopp fordi vi ikke ønsker å forsterke negativ polarisering.
For det andre vil jeg si at du som journalist har et spesielt ansvar. Den selvoppfyllende 
profeti virker på en slik måte at dersom du sier en løgn mange nok ganger blir den til slutt en 
sannhet. Hvis et rykte sprer seg om at en bank er i ferd med å gå konkurs, vil alle løpe til 
banken å ta ut pengene. Til slutt går banken konkurs.
Journalister eier dessverre på mange måter det offentlige rom. Dere har gjennom det, igjen 
dessverre, en mulighet til å påvirke den offentlige sfære. Dette er det ikke alltid dere mestrer 
på en god måte. Ditt ordvalg i nevnte artikkel er etter min oppfatning et eksempel på dette. 

Tom Christian Blix 
(Kilde: Sandefjord Blad 10. oktober 2006)

Døvt er ikke det motsatte av kult!Døvt er ikke det motsatte av kult!
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Ta båtførerbeviset!
- Fordi trygghet skaper glede.

Du får større frihet i båt når du vet hva du driver med.  Du føler deg tryggere.  Ved å ta 
båtførerprøven lærer du å ferdes sikkert og hensynsfullt på sjøen. 

Vestfold døveforening arrangerer kurs i helgen 23. - 25. mars 2007 på Døvesenteret.  Fire 
tolker er ordnet (!) og vil være med i hele helgen. 

Vanlig pris er 1600,- 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 9. mars. 
Begrenset antall deltakere – først til mølla.....! 

Kurset varer ca 24 timer i løpet av helgen, fra fredag kl 15 til søndag kl 19.
Kun deltakere på kurset kan oppholde seg på Døvesenteret denne helgen! 

Det kan tas eksamen søndag. Det koster 525 kroner. 

Materiell til utlån er inkludert, men mat kommer i tillegg til prisen. Vi tilbyr overnatting 
denne helgen (kr 70,-  for medl. av VDF pr døgn/person, kr 110,- for medl. av NDF pr 
døgn/person.  Ikke medlemmer kr. 130,- pr. døgn/person) 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. 

Både i fjor og for to år siden var kursdeltakerne fornøyd med instruktør Dag Kenneth 
Marholm at han vil gjerne 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
Studieledere / kontaktpersoner:
Margareth Hartvedt mhartved@online.no      SMS:   402 18 153 
Else Gro Kristiansen ekristi@online.no            SMS:   979 78 677 
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Terminliste, Vestfold døveforening 2007 
(- med rett til endringer underveis) 

Mars:  Aktivitet:  Kl:  Sted: Servere:
Fredag 2. Styret Årsmøte (m/

middag)
17.00 Sjøhuset Styret

Fredag 16. Kultur Foreldragskveld 18.00 Døvesenteret Bente Andersen
Pål Bersvendsen
Kjersti Husøy

Helg 23.-25. Kultur + Maggie Båtførerkurs Døvesenteret

Lørdag 24. Menighetgruppa
Barnekomiteen

Påskeverksted 12.00 Sjøhuset Olaf Letterud
Sten A Karlsen
Morten Husøy

Tirsdag 27. Pensjonistgruppa Treff 12.00

April:

Mandag 2. Skogstua Dugnad Døvesenteret

Skjærtorsdag
5.

Menighetsgruppa Påskegudtjeneste 16.00 Døvesenteret Knut Syvertsen
Mette Kristiasen
Kjell H Hogstad

Tirsdag 24. Pensjonistgruppa Treff 12.00

Mai:

Torsdag 3. Kultur Foredrag 18.00 Døvesenteret Jørgen Bjerg
Unni Bjerg
Anne S Fevang

Fredag 4. Skogstua Brannøvelse 18.00 Døvesenteret

Mandag 7. Skogstua Dugnad Døvesenteret

Torsdag 10. Styret Medlemsmøte 18.00 Sted
bestemmes 
senere

Tom Kristiansen
Bjarne Fevang
Olgeir Hardtvedt

Tirsdag 22. Pensjonistgruppa Treff 12.00

Lørdag 26. Kultur + 
medlemmene

Utflukt
(pinseaften)

Bestemmes 
senere

Juni:

Mandag 4. Skogstua Dugnad Døvesenteret
Helg 22. –24. Styret St.hanshelg 17.00 Døvesenteret

Lørdag 23. Styret St.hansfeiring 17.00 Døvesenteret
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Skogstuanytt:

Årets måneder går raskt og når du leser bladet er man allerede i begynnelsen på 
Mars - 
årets første vårmåned. Skogstua fyller år 08.april 1934 

Men slikt snøvær som har vært i de siste dager av februar ser ut til å hindre litt 
på det som skal skje i vårens arbeid med uteareal. 
De som like snøen minst, ønsker seg varme dager fremover samt da 
forhåpentligvis kunne komme i gang med ulike arbeids oppgaver ute. 

Dugnad: I år har Skogstuakomiteen forsøkt å vri litt på d.v.s det er satt opp 
dugnad i nesten hver første mandag i hver måned fra april – november. 
For eksempel man kan komme rett fra sin arbeidsplass – få middag på Skogstua 
før dugnaden settes i gang … for så å jobbe effektivt der med ulike oppgaver i 
2- 3/4 timer er kjempflott. 

Dugnadsoppgaver :Skogstuaomiteen vil lage og  henge opp en liste med ulike 
oppgaver hvor en kan krysse av det man selv ønsker å jobbe med. 
Det håpes på din/deres store eller lille hjelp i løpet av dette året., ordtak sier: 
Små bekker blir til en stor Å(elv) 
Den første dugnadsmandagen er altså 2. april fra kl 16.30. Sett av tiden i din 
avtalebok!

Handlingsplan: Skogstuakomiteen har også utarbeidet forslag til en 
handlingsplan noen år fremover som ønskes å legges fram på et medlemsmøte i 
nær fremtid. 
Det finnes alltid ildsjeler som nå i det siste året har passer på at Skogstua alltid 
er en ren og ryddig så en stor takk til dem. 

Sommeropphold : På Skogstua kreves vakter spesielt fra 10. juli – 3. august
(se egen annonse)

Mer fra Skogstuakomiteen kommer i neste nummer av Vestfold Nytt  

Ønsker du Vestfold Nytt i 
farger??

Klikk på www.vdf.no 

Del dine opplevelser , 
erfaringer og forhåpninger 

med oss lesere… 

Vi aksepterer dersom du 
ønsker å være anonym!!! 
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Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

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 

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

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

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

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

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

___________________________________

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

kommer du til en 110-sentral.

http://www.vestfold110sentral.no

Neste nr 02-2007: 

    Deadline den 9.juni 2007 
    Utdeles den 16.juni 2007 

Vestfold og Nedre Telemark 
En suveren guidebok til Vestfold og sørlige Telemark. 
Mangt et eventyr ligger og venter rundt omkring i Norge.  

Opplev Norge er en helt ny reiseserie som skal omfatte 12 
bind. Denne guiden tar for seg Vestfold og Nedre 
Telemark.  

Guiden er omfattende og stoffet tilrettelagt av lokale 
kjentfolk slik at du skal få oppleve ditt nærmeste ferieland 
på best mulig måte.  

Stoff om: 
* bademuligheter  
* jakt og fiske  
* veiviser til den gode maten  
* ekstremaktiviteter  
* familieaktiviteter  
* festivaler
* bær og sopp  
* kulturelle severdigheter og begivenheter 
(Kilde: www.bokklubbene.no) 


