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Innkallelse til VDF’s årsmøte

Det skal være på lørdag 1. mars 2007 kl 15.00, det skal være 
på Sjøhuset i Sandefjord. 

Minner om fristen for innkomne saker og lovforslag som skal 
være i styret i hende innen 1. februar 2007. 

Styret har 2 innkomne lovforslag: 
* Velge 4 styremedlemmer i stedet for å velge nestleder, 

sekretær, kulturleder og styremedlem. 
* Fjerne kultursekretær fra loven 

Innkomne saker og lovforslag vil bli presentert i 
medlemsmøte 11. januar og / eller 22. februar. Der vil også bli 

presentert hvordan styret jobber med regnskap. 
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Kjære medlemmer! 

Først vil jeg takke alle som var på demonstrasjonstog i Oslo den 3. november hvor det var en del av 
tegnspråkdagene-arrangementet fra 1. til 3. den måned. Og vil takke alle medlemmene for flotte 
aktiviteter som vi har klart å gjennomføre i Vestfold i dette året. Jeg må heller ikke glemme å takke 
de som har vært med og vedlikeholdt Døvesenteret hvor vi også rev ned det gamle uthuset. 

Jeg som leder har vært med i et seminar ”Ny Given” som NDF har ansvar for. Det handlet om 
hvordan døveforening lokalt kunne jobbe med ulike døve saker med politikere. Vestfold 
Døveforening i samarbeid med Telemark Døveforening har gjennomført et eget seminar i Tønsberg 
nylig og det viste et stort behov for mer samarbeid og flere seminar for dette da dette er også snakk 
om å fjerne fylkene fra år 2010 og få regioner i stedet.  Dere kan lese mer om dette i et eget artikkel 
videre i dette bladet. 

Videre bør vi tenke hvordan Vestfold Døveforening skal fungere som en organisasjon i fremtiden. 
Styret har kommet frem med 2 lovforslag: fjerne kultursekretær og velge 4 styremedlemmer i stedet 
for å velge nestleder, sekretær, kulturleder og styremedlem. Det er viktig for styret å ha rom og 
muligheter for å kunne bytte rolle / ansvar ved behov.  Jeg hadde tatt opp i medlemsmøte i oktober og 
forklart grunner til dette. 

I fremtiden vil vår døveforening antagelig bli en bedre organisert og stå sterkere med ulike tilbud til 
våre medlemmer og klare å gjennomføre interessepolitiske saker med stramme tilskudd som vi får fra 
ulike steder (NDF, Helse Sør-Øst og andre). 

Om ikke lenge vil vi få 4. offisiell språk her i Norge: Tegnspråk! Og vi må ikke glemme at vi få også 
en lov som forbyr diskriminering pga. funksjonshemmede i vårt land. Med de to lovene vil det skape 
en bedre livskvalitet for oss døve. 

Det nærmer også seg jul og da får vi mange fine stunder med gode mat og gaver fra familie og 
venner. Vi må ikke glemme dem som ikke har det like godt som oss, f.eks. de som har ingen jobb 
eller venner de savner i julen. Det vil jeg bruke noe tid til å tenke om dem i julen. 

Til slutt vil jeg på vegne av VDF ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! 

Jim Vold 
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Julen 2007.

Hei, alle sammen, nu jobber vi med denne bladet, siste nr i dette 
året, så kommer den nye året 2008 med mange spennende oppgaver 
og utordringer. 
Brygga og annet som gjelder Døvesenteret, og så Vestfold Nytt, 
også.

Etter noen diskusjoner, og sett igjennom på både utgifter, og inntekter, så er det stort forskjell 
mellom de to. 
Så vi måtte prøve på nytt og hva er det? 
Jo, at vi tenkte og sende Vestfold Nytt over e-post, der kan man både se i rike farger, og få bladet på 
samme dag, når den er ferdig. 
Pr i dag, kreves det ca en uke fra deadline og til utgivelsesdagen til og jobbe med layouten, så enda 
ca en uke eller to til medlemmene får bladet, så er det snakk om porto og utgifter. 
Derfor kom vi på løsningen over e-post koster mye mindre, og får på samme dag, og i masse farger, 
om dere vil ha det, eller syntes det er ei god ide, så kan vi tas ris og ros. Takk. 

Dere som ikke har nett, og ikke pc, får selvsagt bladet i posten , men selvfølgelig gjelder dere som 
vil HA bladet, så ber jeg dere og ta kontakt med Knut Syvertsen pr blad eller e-post, slik at vi får 
oversikt av han. Hans sms er 93459413, eller e-post adr.: kasserer@vdf.no

OG, av alt. Jeg og vi i redaksjonen ønsker dere ei skikkelig 

GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR!
Siw Kristin Mathisen 
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Medlemsmøte 26 oktober 2007.

Det ble holdt medlemsmøte på Sjøhuset 
den 26 oktober 2007, og det kom ikke 
så mange som det pleier. 

11 stk var tilstede. 

Jim Vold ønsket møtet åpnet, og 
informerte om hva skal gjennomføres: 

Regnskap 2007 
Landsmøte i Molde 2007 
Tegnspråkdagen den 1-3 november , 
Oslo
100 års jublieumsbok for Vestfold 
Døveforening
Lovsendring 
Julebord 2007 
Julebasar 2007 
Informasjon fra Styret 
Menighet

Vi hadde ei litt lang møtedag, så det var 
synd at ikke flere deltok på denne dagen… 
Servering ble det, med masse god mat, og 
godt humør var med også_:) 

Litt Eventuelt ble tatt opp også. 

Referent/foto: Siw Kristin Mathisen 

Trekning på basaren vi hadde på St. 
Olavs Kapell  fredag 14. desember 07.

Trekningen av julebasaren ble 
gjennomført etter kirkekaffen fredag den 

14. desember 07.
På vegne av basarkomiteen sendes en stor 
takk til de som satt i butikkene og solgte 

lodd: Disse var Tor Lasse Thorsen, Evelyn 
og Pål Bersvendsen, Tom Z. Kristiansen, 

Monica Edquist, Karin E. og Knut 
Syvertsen som satt i butikkene og solgte 

lodd. Det kom inn en bra sum. Bedre enn i 
fjor. Disse pengene brukes til å bygge opp 

igjen uthuset på Døvesenteret. 

Vil på vegne av basarkomiteen få sende en 
varm takk 

Knut Syvertsen 
Leder

Trekningslister finner dere side 8 
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   Demonstrasjon i Oslo på 
Youngstorget fra kl. 10.00-13.00.

Mira sto bak  Marianne og prater med hendene, 
og Marianne skulle prøve og prate etter 
tegnspråket.

De var så modige til og vise frem foran alle 
sammen fra scenen. 

De ungdommene spilte om ei stykke om  
hvordan de skal kommunisere med hverandre i 
organisasjonen for Verden. 

Imens ungdommene spilte, var det salg av 
kaker, kaffe. 

Tanken med bilder for kommunikasjon : 

*Noen hørende og døve takler kommunikasjon
med kroppen og hånds-språk når de møtes f eks 
på cafe eller diskotek eller treffes. 

      Marianne Krogness(skuespiller), Mira 
Zuckermann og Døvetolk Vigdis Peterson. 

*Noen hørende oppfatter ikke ofte hva døve vil 
når de trenger hjelp, og snur seg og gidder ikke 
kommunisere med døve, så de blir ofte ensomme 
rundt på stedet. 

*Noen hørende  prøver/prøvde og  hjelpe til hva 
døve vil som føler seg  slapp av og trygge,
slik at de kan fungere seg bra med 
kommunikasjon. 

Vi demonstrantene  gikk Fra Youngstorget, videre 
til Torggata så videre til Karl Johans gate 
og var frem på Stortinget og Paal R. Peterson har  
informert at nesten 2000 demonstranter 
deltok i Norges Døveforbund s markering for å få 
hevet statusen til norsk tegnspråk.
4 politikere som vil si noe kom fram, og talte sin 
mening og hva er loven av tegnspråk offisielt 
språk.

Der mottok Statssekretær Randi Øverland i 
Kultursdepartementet kravet fra NDF om å gjøre 
norsk tegnspråk til offisielt språk i Norge. 
Statssekretæren vil ikke  love, men viste til en 
stortingsmelding om Norsk språk som 
 kommer ved årsskifte. Hun sa seg imponert over 
den store oppsluttingen om demonstrasjon. 

Norges Døveforbund s Markering har rett til å ha 
tegnspråk er Loven! 

Referert / Foto: Evelyn P. Bersvendsen 
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KURS I BEVARING OG ARKIVERING 
AV HISTORISK MATERIALE.

Vestfold Døveforening`s historielaug var 
representert v/ Unni Bjerg og Mette Kristiansen på 
det flotte og lærerike kurset om bevaring og 
arkivering av historisk materiell som fant sted på 
Ål folkehøyskole 09.-12.september 2007. 
Kurset var i regi av NDHS (Norsk Døvehistorisk 
Selskap).
Vi vil også takke de som sponset deltakelse for 
VDF til dette flotte kurset. 
Det var 13 deltakere fra ulike døveforeninger som 
kom sammen på kursstedet allerede søndag kveld. 
En bli kjent kveld hvor vi tok opp litt om hva hver 
forening har gjort hittil med sin historie. Videre var 
alle spendte på hva som ville bli presentert de neste 
dager av 3 ulike forelesere 
Først var det Hanna Mellomsether fra Norsk 
Døvemuseum som foreleste om Norsk 
Døvemuseum, museumsarbeid, merking, 
registrering i 6 timer. 
Emner som ble tatt opp var:Hva er Norsk 
døvemuseum  - Hva kan det museumet hjelpe 
døveforeninger i landet med.  Museumsarbeidet der 
kan hjelpe til med å ta vare på en samlet 
døvehistorie om ikke den lokale forening har 
tilfredsstillende oppbevaringsmulighet av sine saker 
av historisk verdi på lokal plan. 
Behandling av mottatte gjenstander blir merket etter 
hvilken type materialer tingene har. Når det gjelder 
foto blir originalene skannet kopiert før bevaring og 
registrering. 
Og film trengs kopiering og bevaring 
Rotete dokumentasjon blir registrert inn på ett 
dataprogram og fordelt inn i databaser, (men slikt 
arbeid brukes mest pr i dag på museum.) 
Derfor er det viktig for vår lokale døvehistorie at 
historien blir manuelt 
arkivert og registrert - i påvente av dataprogram kan 
komme ut til alle som trenger det. 
Det ble gjennomgått praktisk oppgave hvordan 
gjenstander og foto skal behandles og oppbevart på 
riktig måte. 
Den andre foreleseren Øyvind Ødegård fra Oslo 
Riksarkiv foreleste i til sammen 6 timer mer om 
hvor viktig å se og gjøre riktige akrivinsitusjoner,
privatarkiver.
Tok opp tema om lover, regelverk og standarder i 
det å ha rett arkivering og 

Bevarings orden og katalogisering: 
Vi gjennomgikk teorietisk og praktisk oppgave 
fra en bunke brev/notater som Riksarkivet har 
fått fra en kjent person men ennå ikke fått 
arkivert /registret det ennå. 
Den siste foreleseren Per-Thomas Ørlegård fra 
det Svenske døvehistoriske selskap i Sverige 
foreleste om erfaringer med ulike 
arkiveringskurs om døvehistoren i flere 
døveforeninger i Sverige. Han startet sitt 
innlegg på tirsdags kveld samt onsdag 
formiddag før evaluering etter endt kurs som til 
sammen var 4 timer. 
Vi fikk hvert vår kopi av en del av forelesernes 
manus samt en liste over viktige og riktige saker 
en må ha for å kunne gjøre jobben med 
registrering og arkiveiring på rett måte. Alle 
fikk utdelt Kursbevis for vel gjennomført 
deltakelse av kurset. 
Alle var enige på evalueringen om å ha lært 
masse på dette flotte kurset og håper det kan få 
flere medlemmer i hverandres lokale 
døveforeninger til å vise interesse for ens egen 
døvehistorie fremover i tiden. 
Det må kunne håpe på at det blir flere slike 
viktige samlinger og kurs i framtiden. 
Så vil håpe at VDF s historielaug kan få både 
frivillig og økonomisk støtte nok fremover for å 
kunne få så mye som mulig av VDF s historie 
riktig på plass før ett nytt jubileum står fot døra. 
Tiden flyr raskt derhen! 

Fra Unni Bjerg og Mette Kristiansen 
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Siste nytt fra 
Skogstuakomiteen 

Som dere vet er uthuset 
allerede revet den 
3.september. Dere kunne 
kose dere med bilder i 
forrige nummer. Vi vil nå 
i dette nummer rette en 
stor takk til Tore 
Windingstad, Morten 
Husøy, Thor Lasse 
Thorsen, Sten Arne Karlsen, Tom Kristiansen, 
Mette Kristiansen, Leif Haugje, Jim Vold, og 
Cathrine Stensrud. Nina E. Wennersteen tok seg 
av filmingen. Takk til Rolf Hope som laget 
middag til dugnadsgjengen. 

I oktober tok vi for oss årets siste dugnad hvor 
hagemøbler ble rengjort og satt inn i garasjen. 
Det var bare noen få medlemmer, så det ble stort 
sett bare uterydding. Vi hadde håpet på litt 
rengjøring inne, men det ble bare med tanken. 

Gevinstnr:
1 Kaffeservice i nissemotiv til 6……..                           
2 1 Båtbillett fra Oslo til København.. 
3 1 Båtbillett fra Oslo til Fredrikshavn 
4 1 juleduk…...……………………… 
5 1 fuglehus…………………………. 
6 1 fruktkurv………………………... 
7 1 fruktkurv………………………... 
8 1 fruktkurv………………………... 
9 1 Nisse med kjelke………………... 
10 1 Nisse med kjelke………………... 
11 1 bilpakke for 5 personer til Sverige 
12 1 bilpakke for 5 personer til Sverige 
13 1 bilpakke for 5 personer til Sverige 
14 1 bilpakke for 5 personer til Sverige 
15 1 rød juleløper……………………... 
16 Julemuspar i stoff…………………. 
17 1 syltetøyskje i nysølv…………….. 
18 Kurv med julestjerne……………… 
19 1 kransekake i 9 ringer……………. 
20 1 kransekake i 9 ringer……………. 
21 1glass blomstervase………………. 
22 1 vindustjerne for T-lys…………... 
23 4 bordløpere………………………. 
24 1 Små sysaker…………………….. 

Navn, adresse 
Anne Birgitte Rosvald, Skoppum 
Nina Endsjø Wennersteen, Sandefjord 
Bente Sveen, Skoppum 
Ellen Charlotte Ricci, Sandefjord 
Svein Arne Olsen, Andebu 
Frøydis Høyem, Drammen 
Bjørn Eddie Nielsen, Skoppum 
Trond Jakobsen, Skoppum 
Lise Danielsen, Larvik 
Marianne Hogstad, Sem 
Margareth Hardvedt, Melsomvik 
Svein Inge Fredrikstad, Drammen 
Laila Borge, Larvik 
Marianne Hogstad, Sem 
Øyjord, Larvik 
Jørgen og Unni, Larvik 
Ola Forberg, Larvik 
Svein Inge Fredrikstad, Drammen 
Ingunn Moen Pedersen, Blystadlia 
Ingeborg Skaug, Svarstad 
Gry og Mads Moriggi, Tolvsrød 
Jan Nilsen, Ferdingby 
Mia Lundh, Larvik 
Berte Dahl, Skoppum 

Med tanke på innkjøp i siste kvartal har det blitt 
kjøpt inn en ny gressklipper og montert nye 
lysbryter for de to store sterke utelys. 

9 dugnadsvenner og Skogstuakomiteen gjennom 
året har bidratt til at Skogstua ble som den er. 
Som lovet har vi arrangert en dugnadfest på en 
restaurant i Horten. Mange kunne ikke komme, 
men vel gjennomført ble det. 

Tom Kristiansen, Mette Kristiansen og Cathrine 
Stensrud fra Skogstuakomiteen deltok i en 
interessepolitisk seminar på Oseberg kulturhus 
30.nov - 2.des i regi av VDF. Seminaret handlet 
om region og tilskudd. 

Vi vil med det samme nevne at det ble så fint på 
Skogstua nå, etter at den nye utetrappen og 
larvikkitt fasaden er kommet på plass. 

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år. 
Måtte det nye året bli et godt år for Skogstua. 

Julehilsen fra
Skogstuakomteen

Julebasar 
2007

Her er 
resultatet fra 

trekninger sist 
fredag 14. 
desember. 

Takk for støtte! 

Hilsen
basarkomiteen
v/ leder Knut 

Syvertsen
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Fakta: ”Peter Wessel”.

Hvem er han? 
Eller hvem er det? 

En trønder som heter Peter Wessel Tordenskjold, 
admiral. Som bodde i Larvik/Stavern i flere år i 1800 
tallet men det er ikke om han det skal skrives om her. 

Utgangspunktet er, Peter Wessel, ferja som seiler 
Larvik – Frederikshavn, men nu Hirtshals snart er 70 
års historie slutt. 

For det var i 1937 i februar at linjen mellom Norge 
og Danmark startet med ”Peter Wessel”, og denne 
ferjen som går pr i dag er nr 4. Dagens ferje er 1981 
modell, og bygget i Landskrona med hjemmehavn i 
Larvik, tonnasje; 29 704 BRT, og er 168,5 meter 
langt, 508 lugarer, sengeplasser; 1786, og har plass til 
562 biler, og 750 trailere blant annet. Nr 4 startet i 
1984, og skal slutte april/mai 2008. 

Torsdag 18.oktober 2007, ble den solgt. 

Den skal seile rundt Middelhavet, av rederiet som 
heter MSC, som er verdens fjerde største cruiserederi. 
Den ble solgt for 25 millioner EURO, rettere 
nærmere 200 millioner kroner. 

Men hva skjer så? 
Jo, vi skal få ny båt som heter ”Superspeed 2” 

Terminalen i Larvik er snart ferdig, bygget i 
glass, og nytt kai. Det er ikke på samme 
plass, men på revet like ved Felleskjøpet i 
Larvik.
Peter Wessel skal leveres i perioden 15 april 
til 9. mai 2008. 

Båten i dag, som har lugarer, og seiler på 
dagseiling på 6 timer. Og evt nattseiling. 
Men den nye båten, det skal gå flere 
avganger, og tar ca 3 timer og et kvarter og 
komme seg til Danmark, noen få lugarer kun 
for trailersjåfører, ikke for passasjerer. 

Referert: Siw Kristin Mathisen 

Kilde: www.colorline.no
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JULEBORD LØRDAG 1. DESEMBER 2007:

Vdf har arrangert Julebord i 2007 på Big Horn i Tønsberg . 
Det var totalt 32 personer der på julebordet, der var det god mat og dessert, drikkevarer, brus, øl, 
rødvin/hvitvin og kaffe - alle hadde det hyggelig og hatt kult sosial samsvær. 

Det ble overraskelse der  for oss alle pga en servitør som jobber på Big Horn - ei ung dame som 
kunne tegnspråk og hun tenkte å studere for å bli døvetolk. 
Flott ;-) Hun heter Lillian. 
Etter Big Horn gikk vi til Oseberg, hadde det hyggelig og sosial - 
var på pub og danset der til det endte. 
Vi hadde det topp og koselig kveld der både på Big Horn og 
Oseberg :-) ;-) 

Referert v/ Pål Bersvendsen                                                                                                    
Foto: Evelyn P. Bersvendsen 

Servitøren som jobber på Big Horn, hun 
heter Lillian. 
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JULETREFEST på Døvesenteret.

Vestfold Døveforening har sin 
tradisjonelle juletrefest den 28. desember (4. 
juledag) kl. 16.00. Det blir på Døvesenteret. 

Døveprest Roar Bredvei har ansvaret for 
juleandakten. 
Hvis det er plass går vi rundt juletre? Vi får 
besøk av julenissen for vet det er mange snille 
barn der. 
Bevertning med kaffe /te og hjemmebakte kaker. 
Fint om dere kan ta med kaker så blander vi de 
på fatene. Dermed får alle smake på andres 
kaker  : ) 
Eller har noen lyst og bake slik at det blir litt 
mer penger i foreningens kasse.  
Utlodning: Koselig hvis alle tar med gevinster til 
utlodningen slik at det blir mange spennende 
pakker.
Entre kr. 20,- for barn og voksne. 

VELKOMMEN TIL STORE OG SMÅ. 

Med vennlig hilsen 
Karin E. Syvertsen 
Leder i menighetsutvalget 

Pubkveld

Vi vil ha mer liv på Døvesenteret og 
derfor vil vi forsøke oss på de datoer: 

Fredag den 18.jan KL 18.00 
Fredag den 8.febr KL 18.00 

Det er gode muligheter for overnatting på 
døvesenteret.
Send melding til kontaktpersoner Nina E. 
og Rolf E. Wennersteen på mobilnr 
97762321.

Velkommen skal dere være! Det vil være 
salg av drikke og mat. 

Hilsen
Skogstuakomiteen 

Nyttårsaften 2007.
Er du alene, eller ikke vet hvor du/dere 
skal til? 
Så bare kom til Døvesenteret!! 

Jeg, og Olaf Letterud har tatt ansvaret 
for å ha Åpent Hus på Døvesenteret. 
KR 30,- for medlemmer, og 50,- for 
ikke medlemmer, det inkluderer kaffi o 
attåt MEN, kan dere da ta med litt eller 
mer mat , så vi kan lage ei koselig 
Koldtbord., OG jeg ber da dere og ta 
kontakt med meg, evt oversikt over 
hvilke mat. Ellers kommer alle med 
samme mat

Det vil bli salg av mineralvann, og om 
dere vil sove på Senteret, ta med dyne/
putetrekk. 
Det vil bli noen barn der, så kom 
gjerne flere barn. 
Det vil bli salg av gevinster, to 
forskjellige vin, og EN Champagne til 
å feire med. Hvem får den? Kom igjen! 

Hjertelig Velkommen!!! 

Om det er noe, eller info om mat, så ta 
kontakt med Siw Kristin- sms 
91362567.

Damer! Se her;

Husk: Kvinnekvelden som skal 
arrangeres på Big Horn i Larvik, det 
blir i jan/febr, så følg med i 
Hjemmesiden, eller txt-tv! 
Kle oss i BLÅTT! 
Velkommen!

        Siw Kristin:) 



12

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

 P E R S O N A L I A — S I D E N         

JØRGEN  BJERG 

FRA LARVIK 

 FYLTE 70 ÅR

4. DESEMBER 07 

Gunn Kari Vassbotten fylte 65 år 
lørdag 7. desember 07. 
Jubilanten er en beskjeden og rolig dame med 
godt humør. 
Til nå har hun vært medlem i Vestfold 
Døveforening i 6 år mens hun tidligere var 
medlem av Telemark Døveforening. Håper du 
fremdeles vil trives i Vestfold? 
Glad i håndarbeid og ellers trofast med i 
pensjonistgruppa. Der er hun aktivt med. 
Hun steller for broren sin og når det trengs 
hjelper hun til på det lille gårdsbruket. 
Litt  kontakt har hun med tidligere 
skolevenninner og av og til treffes de. 
Hun deltar litt  på foreningens 
arrangementer. Som jubilant ble hun 
invitert på foreningens julebord sammen 
med de andre jubilantene. 
Vestfold Døveforening ønsker deg alt 
godt med dagen og fremtiden! 

70 år 

Medlem og jubilant Jørgen Bjerg  fra Larvik 
fylte 70 år den 4. desember 07. Han er videre 
vokst opp i Danmark i Blokhus med 6 søsken. 
I august 1967 var det 40 år siden Jørgen 
meldte seg inn i Vestfold Døveforening. Det 
betyr at han i år kan feire dobbeltjubileum. 
Var det kjærligheten som fikk ham til å flytte 
fra Danmark til Norge? : ) I dag er han gift 
med Unni fra Sandefjord og de har to barn og 
to barnebarn. 
Jørgen er kjent som blomsterkunstner, og i 
drivhuset dyrker han forskjellige grønnsaker. 
I sin tidligere jobb trivdes han som baker / 
konditor. Danskene er kjent for god mat som f. 
eks de gode og søte kakene han fremdeles 
baker. Han har mange hobbyer men blir for 
mye og skrive om her. Nå er dataen blitt en av 
de største interessene hans. 
Han har et godt humør og er full av 
skøyerstreker eks på pensjonistmøtene og 
ellers på andre arrangementer døveforeningen 
har. Han forteller mange vitser og gåter og da
får vi oss en god latter. Nå er han ikke så ofte 
på døveforeningen men kommer mest på 
foredragskveldene hvis det er temaer han liker. 
Han og Unni er mye på turer og av og til drar 
de en tur hjem til Danmark.                       
Av helsemessige grunner blir det en del år 
siden Jørgen var aktiv i døveforeningen. Han 
hadde mange tillitsverv. I dag er han kasserer 
for pensjonistgruppa. Er også med og 
arrangerer turer når pensjonistene skal på tur. 

Mange verv har det blitt gjennom årene helt 
tilbake til1968 da han var foreningsleder i 9 
år. I tillegg leder og medarbeider i 
tombolakomiteen i 7 år. 
Representant har han vært både på 
landsmøter og kirkemøter. Av andre verv satt 
han 9 år i hyttekomiteen (Skogstuakomiteen) 
hvorav 2 år som leder. 
I 1977 leder i landsmøtekomiteen. I andre 
komiteer var 1 år i byggekomiteen og 
loppemarkedkomiteen. Ellers 3 år i 
filmkomiteen osv.. 
Vi må også ta med at  Jørgen var turleder i 5 
år så  til Danmark ble det mange fine turer for 
Vestfold Døveforening. 
Det er bare og bøye hatten og takke for din 
store innsats for Vestfold Døveforening. 
I den anledning gratuleres med overstått 
jubileumsfeiring som ble holdt hos datter og 
svigersønn i Larvik. 
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Kelly Smevik, Oslo
fylte 75 år 14. desember 07 
I 23 år har hun vært medlem i 
foreningen.
Kelly hadde i mange år 
hovedansvaret for frelsesarmeens 
døvearbeid her i Vestfold. 
Her var hun helt til hun ble pensjonist 
og flyttet til Oslo. Det var også for 
å komme nærmere familien. 
Selv om hun er pensjonist har hun 
fremdeles noen tolkeoppdrag. Av og til 
ordner hun til møte for de eldre i Oslo. 
Hun er også glad i reise på turer og det 
gjør hun fremdeles. 

Vestfold Døveforening gratulerer 

All personalia ble skrevet av 
Karin E. Syvertsen 
Bildet av Jørgen Bjerg ble tatt av foto 
Evelyn P. Bersvendsen 

 P E R S O N A L I A — S I D E N            

Jon Martin Brauti 50 år 

Den 4.desember 07 fylte Jon Martin Brauti 
50 år. Han er født på Hamar 
men vokste opp på Tolvsrød ved Tønsberg. 
Han har ellers gått 8 år på Nedre Gausen 
skole
og Kompetansesenter. I tillegg har han 
studert både i Oslo og på College i 
Amerika.
I mange år har han jobbet mye på Ål 
folkehøyskole og også holdt foredrag om 
det som er en del av jobben. Han har også 
vært mye ute og reist og som i tillegg er en 
del av forskningsarbeidet. 
Jon Martin er leder for Norsk 
Døvehistorisk Selskap. 
Han er støttemedlem i Vestfold 
Døveforening men ved behov bidratt med 
støtte når historielauget trengte hjelp. 

Vestfold Døveforening gratulerer med 
overstått jubileum. 

50 år 

Jubilanter:

Martin Udland, Nybo / Signo i 
Andebu
fylte 95 år 1.desember 07. 
Han er foreningens eldste medlem. Som 
hobby er klipping av frimerker fra 
konvolutter. 
Frimerkene blir etterpå sendt til Tubfrim. 

Vestfold Døveforening gratulerer 

Rettelsen:

Forrige nr: Unni Bjerg og Elin M. Olsen ble 
skrevet av Karin E. Syvertsen. 

Forrige nr: 
Min svigerdatter Ailin Ugland 27 år 15. august 
og mitt barnebarn Ylva Leoni Syvertsen 1 år 
25.august 07 

Referert v/ Karin E. Syvertsen 
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INTERVJU MED MADS OG 
TOMMY OM 
DEAFSKYDIVERS.ORG:

1. Hvordan var det å være i Houston - USA? 

2. Hvordan føles det å oppleve for å hoppe
    fallskjerm? 

3. Gikk det bra ved å hoppe fra flyet? 

4. Hvordan var det å kommunisere med de døve   
    fra andre land som var med på fallskjermen? 

5. Skal dere fortsette å hoppe fallskjermen i  
    samme eller annet sted etter USA? 

Mads

1. Det gikk bra. 

2. Det var topp. 

3. Det gikk bra. 

4. Det gikk bra, hadde nasjonal tegn. 

5. Det skjer annenhver år, skal igjen om neste år  
    i Spania  - ca i september mnd, privat - ikke  
    med i Deafskydivers. org. 
   Om 2 år blir det Eloy i Aziona i USA. 
   Neste år mulig de døve fra andre land kommer  
   en tur til Norge, tenkte se rundt før de drar til
   Spania. 

5. Ja, mulig reise egenhånd i andre steder, har  
    tenkt og ønsker i vintertid reise til Australia -  
    Bra der. 
    Annenhver år, om 2 år blir det på Eloy i  
    Arizona i USA og neste år i Spania. 

Tekst: Pål Bersvendsen 
Foto: Evelyn  P. Bersvendsen 

Tommy Andre

1. Det gikk fint og spennede - var opplevelserikt. 

2. Det var ekstremt spennende. 

3. Ja det fikk helt fint. 

4. Det gikk greit, var lett å kommunisere - det var   
    moro å se 2 fra Japan sin egen tegnspråk,  
    umulig å forstå og med nasjonal tegn gikk det  
    bra. 

Tommy Andre Johansen og Mads Moriggi 
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Interessepolitisk arbeid i Døveforening
Vestfold Døveforening (VDF) i samarbeid med 
Telemark Døveforening (TEDF) arrangerte et 
seminar fra 30. november til 2. desember i 
Quality Hotell i Tønsberg. Seminaret handlet om 
interessepolitisk arbeid i Døveforening – hvordan 
døveforening kunne få gjennomført døves saker i 
fylket/kommuner, f.eks rådgivningskontor for 
hørselshemmede i Vestfold eller bedre 
informasjon om stoppesteder i buss. Leder Jim 
Vold hadde ansvaret for å gjennomføre dette 
seminaret og det kom 9 deltakere fra de to 
foreningene i tillegg til Jim. 

På fredag brukte vi fra Telemark og Vestfold å bli 
kjent med hverandre og om hvordan vi arbeidet 
for døve saker i fylkene. Vi så også om hvilke 
muligheter vi kunne samarbeide eller slå sammen 
om få år. Fra 2010 blir det slutt med fylkene i 
Norge. Telemark, Vestfold og 17 andre fylker 
forsvinner og blir omgjort til regioner. Pr i dag vet 
vi ikke i dag hvordan dette påvirker oss i 
døveforening.
I høst 2008 skal Stortinget vedta om antall region 
og navnene til ”vår” region. Dermed må vi gjøre 
noe med vår navnet – Vestfold Døveforening. 
Telemark Døveforening må også gjøre det 
samme. Svært mange andre døveforening som er 
basert på kommune-område, blir mindre påvirket 
i forhold til oss to. Kanskje vi må få døveforening 
fra kommuner som Drammen, Hallingdal og 
Ringerike om våre fylke blir til en region. Dette 
vil vi jobbe etter hvert. 

På lørdag hadde vi tre gjesteforelesere: 
Elin Margrethe Bergane, fylkesleder fra 
FFO-Vestfold fortalte hvordan 
døveforening kan samarbeide med FFO 
og få hjelp av dem i fylke. I alle fylkene 
i Norge har egne råd for 
funksjonshemmede hvor FFO var også 
med i. FFO-Vestfold og VDF bør 
samarbeide mer på ulike saker hvor det 
angår
døve.

Martha Østbye, spesialrådgiver fortalte 
om sin organisasjon Helse Sør-Øst. 
Helse Sør-Øst er den statlige 
helseforetaksgruppen som har ansvar for 
spesialisthelsetjenestene i Østfold, 
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-
Agder og Vest-Agder. VDF og TEDF 
har gjennom flere år fått økonomisk 
støtte fra dem (Helse Sør). Martha tok 
opp retningslinjer til tilskudd til 
frivillige organisasjoner med tanke på 
hvordan vi skulle søke på riktig måte. 
Leif Olav Hasle (FRP) – 
fylkesrepresentant i Vestfold og leder i 
hovedutvalg for kultur, folkehelse og 
miljø. Han presenterte hvordan Vestfold 
fylkeskommune gjennomfører ulike 
tiltaker innenfor kultur og folkehelse. I 
hvilke områder hadde ulike 
organisasjoner muligheter å påvirke 
fylket i slike eller nye tiltak for 
funksjonshemmede. Til slutt fortalte han 
om hvordan vi kunne sette i gang et 
prosjekt i Vestfold. 

Vi i døveforeningene diskuterte på søndag 
hvordan vi skulle jobbe videre med tanke om 
skifte fra fylke til region. Det var stor enighet at 
det må flere kurs / seminar om dette. Norges 
Døveforbund har også et eget utvalg som skal 
utrede om dette. 
TEDF / VDF var enige at vi ønsker å være egne 
organisasjon som før og kan være en avdeling 
under en region-organisasjon. En ansatt i vår 
region var sterk ønske fra oss slik at de kan jobbe 
med ulike interessepolitiske døve saker som vi 
fylke-organisasjoner kan overføre fra oss til dem. 
Dermed vil vi fokusere mer med sosiale 
aktiviteter og litt med politiske saker. Når vi har 
en slik organsiasjon, tror vi at det skaper et bedre 
samarbeid og kommunikasjon mellom lokale 
døveforening og Norges Døveforbund sentralt. 
TEDF og VDF bør fra nå av samarbeide bedre 
med lokale aktiviteter og prosjekter som vil være 
for Telemark og Vestfold. 

Referert / foto v/ Jim Vold 
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MC-TUR TIL STOCKHOLM,MC-TREFF 10 
ÅRSJUBILEUM 31/8-2/9-07

Vi besøkte mc-klubb for døve og tunghørte. 
Vi er 3 personer fra Vestfold: Ole alias Kjell Olav 
Berge, Bente Heiberg og Tore Windingstad. 

Ole kjørte eldre klassisk sport touring mc av 
Yamaha FJ 1100 86 modell med full utstyr, 3 
kofferter +tankveske og  Bente satt bak på rettere 
sagt eksos-rype. 

Tore kjørte av nyere utgave en 2001 modell Ducati 
750 SS, en sinna med 'bølle lydpotte' super sport 
med tankveske og resten surra fast på baksete. 

31/8: Ole og Bente våkna tidlig på morgen kl 07.00 
og spiste frokost og gjorde oss klar til turen. 
Vi hadde planlagt med å ta ferga kl 09.00 men vi 
måtte vente på Tore at han var klar for turen. Så vi 
tok 10.30 ferga fra Horten til Moss.

Været begynte med knasende solskinn fram til 
Ørebro.
Etter det regnet i smått og mye. Vi stoppet på en 
rasteplass og tok oss fram regntøy vårt 
og kjørte videre til Stockholm, Bente småfrøs 
mest på hendene og innimellom under turen måtte 
vi stoppe oftere for å få igjen varmen via  kaffe, 
kakao+ nokre røyk. Vi spiste pølse m/brød også. 
Underveis møtte vi en svensk døv mann Stefan 
som også var på vei til mc-klubb på bensinstasjon 
der vi fylte bensin og åt pølse m/brød. Så vi kjørte 
videre til Stockholm og Stefan ble igjen på 
besnsinstasjon.
Da vi kom fram til Stockholm og Tore fikk 
problemer med mc'n. Kjede ble for slakk at drevet 
spant på kjeden. 
Det skjedde sent på kvelden i sentrum Stockholm, 
Ole fikset og strammet kjeden etter det fant vi 
ikke veien til klubben og Bente kontaktet Jerry og 
ba om hjelp med å vise veien til klubben. Klokka 
var 23.45 da Jerry og kameraten kom og møtet oss 
på bensinstasjon. De var overrasket at vi kom med 
motorsykkel og trodde vi skulle kjøre bil. Dermed 
dro vi videre til mc-klubben og vi fikk et varmt 
velkomst og Bente ble servert gryterett-mat men 
Ole og Tore fikk ikke. Bente syntes synd på dem 
og ga dem mat som var igjen i tallerken. 
Dem svenske syntes at det var tøft av oss som 
kjørte den lange veien og moro å møtte oss 
norske.
Vi møtte finske, tyske og danske mc'er som var 
der.
Vi satte opp teltet vårt i mørket og alt var klar før 
vi begynte med festen og festen varte til langt 
ut på morgen. 

1/9:Bente våkna etter 2 timers søvn og oppdaget 
at det var oppholdsvær ute og fikk lyst på kopp 
kaffe og måtte gå til ”matplassen” der de servere 
kaffe og mat. Det var godt med kaffe og frokost. 
Så Bente gikk til teltet og vekket Ole og Tore for 
vi skulle dra til sentrum for å se dem's klubbhuset 
der de hadde mc'er og verksted. 
Vi ble imponert over klubbhuset at dem har det 
flott der. Så vi dro tilbake til mctreffplassen og 
spiste middag før Ole og Bente tok en liten 
middagshvil et par timer. Ut på kvelden begynte 
det å strømme folk til 10 års jubileumsfesten. 
De fikk flotte gavene fra svenske, finske og tyske 
mc-klubbene. Også varte festen til langt ut på 
morgen.
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2/9: Bente og Ole våkna kl. 09.30 og Tore våkna 
kl.10.30. Så vi spiste frokost og pakka teltet og Mc'er 
vårt var klar til å kjøre. Vi begynte å kjøre kl.13.00 
og kjørte videre men oppdaga at vi hadde kjørt feil 
vei og måtte ta omvei via Laxå mot Karlskoga og 
stoppa ved Karlstad. 
Vi spiste middag før vi sette kurs mot Horten. Været 
var opphold og sterk vind. Vi stoppa ett par ganger 
underveis og Tore fikk problemer med kjeden igjen 
og Ole strammet på nytt. 
Dårlig drev og slitt kjede. Var veldig usikker om det 
holdt til hjemturen så vi kjørte rolig og pent. 
Vi rakk siste ferga kl 24.00 Bare 5 min igjen før 
ferga gikk. Ombord på ferga var vi sånn passe 
småslitne og trøtte, og koste oss med kaffe og kake 
før vi satte kurs hjem og parkerte mc'er i garasjen i 
den tilstanden og vi stupte i senga.. 
Ellers så er vi kjempe fornøyd med turen og vil 
gjerne dra på utlandske mc-treff. 

"VI ER PÅ MC-TUR UANSETT VÆR OG 
ALDRI SUR" 

THE END 

NYBAKT MC-KLUBB!

'DEAF BIKERS MC-NORWAY'

Vi fikk igang med å skaffe oss eget mc-klubb for 
døve og tunghørte den 7/9-07 og har fått med 6 
styremedlemmene og det er Tore Windingstad, Kjell 
Olav Berge, Øyvind Grande, Bente Heiberg, Tor-
Inge Vatland og Hans Arne Sæves. 
Altså 4 stk fra Vestfold og 2 stk fra Østfold. 

Vi bestilte logo-ryggmerke og det tok 2 mnd 
før vi fikk dem den 3/12-07. 

Mc-klubb vårt heter 'DEAF BIKERS MC'

Vi skal skriver mere om klubben vårt  etter 
hvert på nyåret. 
Til de som har motorsykkel og har lyst å være 
med ivareta interesse for mc-klubben, de er 
hjertelig velkommen. 
Mere kan vi ikke utlyse før neste nr. pga at alt 
er ikke ferdig. 

Mvh

OLE, BENTE OG TORE 
Referert: Bente Heiberg 
Foto: Bente Heiberg og Kjell Olav Berge 

En hånd kan si det som 
ingen munn tør kle i ord. 

Begjærlig knuge en annens 
hånd og sette spor. 

En hånd kan røpe i fryd og 
kval det ingen vet. 

En hånd kan være den tause 
bønn om kjærligheten. 
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Deadliner, og Utgivelser i 2008

Februar         11         Utgivelse     18 

Juni               09          Utgivelse    16 

September     08          Utgivelse    15 

Desember      08          Utgivelse    15 

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 

Kulturdager i Stavanger 2008

Kulturdager 2008 blir holdt i Stavanger. 
Og i den anledning har vi tenkt på å delta. 

Er det noen som har lyst å danse   Line dance? 
Så kom på møtet som blir holdt på 
Sjøhuset den 16. januar kl 18.00 

Kontakt line dancere:  Gry E  (97 15 11 13) 
eller 

Annette P. (99 04 72 94) 
Om det er noe dere lurer på. 

      (A4) Hel ark 
A4- kr 500,-  

(A5) Del av A4 
A5- kr 250,- 

        (A6) 
A6- kr 200,-  

    (A8) 
Gratis

           (A7) 
A7- kr 150,-  

Se hjemmeside www.vdf.no og forklaring med 
farge av størrelsen, gå inn Vestfold Nytt blad og 
klikk VN-04.07  

TIL SALGS:

Nye DVD - spillere 
   To nye DVD spillere med garanti i 2 år. 

    AUDIX 2.0 Channel     kr.    175,- 

    PHILIPS DVD Video    kr.    550,- 

      Ta kontakt med: 

   Per Martin Thoresen 
        Storgate 25 

       3210 Sandefjord 

                 Tekst tlf:  33 41 88 86 

Annonsepriser av størrelse:
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Julebord 11.desember på Becks Brasserie -
Bar  på Fritzøe Brygge v/Larvik.

Det var 11 feststemte personer som ankom Becks 
Brasserie - Bar på Fritzøe til avtalt tid 
kl 13.00 den tirsdagen 
Vi kom fra ulike steder i fylket for å delta på årets 
julebord for VDF Senior/uføre gruppa.
Hvem som var med kan en se av bilder Nina 
Wennersteen knipset. 
Jørgen Bjerg stilte opp som sjåfør for deltakere som 
bor i Larviksområdet. Samt til og fra 
jernbanestasjonen for andre som benyttet tog og buss. 
Restauranten ligger trivelig til ved brygga og vi fikk 
bordplass med fin utsikt mot havet. Unni Bjerg ønsket 
velkommen og informerte sammen med Mette 
Kristiansen noen opplysninger vedr dagens meny. 
En servitør tok i mot bestillinger på den type 
drikkevare enhver ønsket. 
Mens vi ventet på maten skulle komme gikk tiden fort 
da den sosiale biten med livlig prat var tilstede. 
Maten smakte fortreffelig god og de som ønsket 
dessert kunne bestille ut fra menykartet. Riskrem m/
rød saus fristet de fleste - bare et par stykker ønsket 
stedets ekte karamellpudding.  En god kopp kaffe 
eller te fulgte med. 
Etter alle var vel forsynt tok Karin Syvertsen som 
nestleder i VDF ordet og delte ut juleblomster fra 
VDF til de 5 pensjonister som deltok. 
Karin takket også gruppas leder Unni Bjerg for 
innsatsen til å få i orden med dette julebordet. 
Tiden gikk raskt og flere hadde aldri vært inne på 
kjøpesenteret som vegg i vegg ligger og ville benytte 
en tid der. Noen handlet litt også, før alle tok fatt på 
hjemveien godt fornøyd med dagen som var gått over 
til kveld. 

Til sist vil vi i Senior /uføre gruppa takke alle i VDF 
og andre for all hygge og samling i året 2007 som 
ebber ut og la oss sammen ta i mot et nytt år med ny 
giv:

EN RIKTIG GOD JUL  
OG  

ETT RIKTIG GODT NYTTÅR!  

Referert: Mette E. Kristiansen 
Foto: Nina E. Wennersteen 

Unni
Bjerg
og
Randi
Rønning

Jørgen Bjerg, Gunn Karin Vassbotten 
og Lillian Aas 

Else Lysnes, Anne Synnøve Fevang 
og Elin M. Olsen 

Julebord 11.desember på Becks Brasserie - Bar  
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Advents treff fredag 14. desember 2007:

Den fredagens program starter kl. 16.00 i 2 etg på 
St Olavs kapell eller Sandar menighetshus son det 

nå heter med 
Pizza og drikke. 
Det var 
menighetsrådet 
som ordnet med 
det og alle 
fremmøte koste 
seg.
Klokka 17.00: 
skulle det vært tid 

for Barneklubb med leker og aktiviteter. Synd at 
det bare var to barn som møtte frem, men de fikk 
tegne litt om hva 
en venter på av 
julens budskap. 

Vel litt før kl. 
18.00: gikk vi ut 
og over gaten for 
å samles om 
adventsgudstjeneste i vakre Sandar Kirke. 
Gudstjenestens tema var advent og julens 
evangelium.  Roar prest åpnet gudstjenesten fikk 
den godt gjennomført og fordelt på flere personer 
Karl Robertsen fra Oslo fremført de to første vers 
av adventsangen med poesi og deretter gjentok 
med alle som var i kriken. Thor Lasse Thoresen, 
Svartstad - tente lysene for hvert vers. 
Det ble også kort visuell fortalt av Karl, Thor 
Lasse og Nina Eriksen – Sandefjord om Josef og 
Maria – Jesus fødsel og liv og død. 
Karl fortalte om den fattige skomakeren som 
ønsket å treffe Jesus. Gjennom det å være en god 
samaritan for noen av de som gikk forbi hans gate 
skjønte han tilslutt at Jesus var med ham. 
Studenten Maria som har sin praksis i Døvekirken 
nå fremover holdt en fin andakt over selve 
julevangeliumet og trakk inn døperen  

hver side opp før alteret. 
Hver gang det er 
gudstjeneste i 
adventstiden blir de flotte 
store dukkene flyttet 
nærmere og nærmere 
stallen som Jesus s tomme 
krybbe står, Julaften blir 
den fylt med den viktigste 
dukken Jesusbarnet blir 
lagt i krybben. 
Lysbønnen ble utført av 
Karl og Karin E. 
Syvertsen tente lysene 
etter hver bønn. 

Gudstjenesten var faktisk 
tospråklig fremført for 
Roar prest stemmetolket 
også.

Etter endt gudstjeneste gikk vi tilbake til Sandar 
menighetshus og noen fra menighetsutvalget 
hadde da dekket koselige småbord m lys i salen. 
Straks kom både kaffe/te og påsmurte julekaker 
på plass. Og mens vi satt der å koste oss startet 
VDF basarkomité med trekning av årets 
julebasar. 
VDF leder Jim Vold og menighetsutvalgsleder 
Karin E. Syvertsen mottok av Karl Robertsen på 
vegne av Døvekriken – Oslo en stor Kong 
Haakon konfekteske som de delte ut til de 
tilstedeværende. 
Vil kort nevne til slutt at både basarkomiteen og 
medlemmer har gjort en fin innsats som kommer 
godt med. 
Når kveldens program var over ønsket alle 
hverandre en riktig god jul på hjemveien. 

Referert v Mette Kristiansen og Foto: Nina E. Wennersteen 

Johannes. Hun utførte den på en rolig måte samt 
fikk med seg et av barna – å legge Jesus barnet i 
krybben og gavene som gjeterne kom med. 
Thor Lasse utførte vakkert Fader vår på poesi 
Nattverd ble det så for de som ønsket det. 
Sandar kirkes kirketjener ble bedt om å fortelle litt 
om den vakre adventskalenderen som stod på  
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ELDRE DØVES KULTURTREFF 2008 

Etter avtale med Norges Døveforbund blir det 
"Eldre Døves Kulturtreff" i Bergen fredag 30. 
mai til søndag 1. juni 2008. Før sommeren hadde 
Bergen Døvesenter reservert 100 rom på hotell 
Scandic Bergen City i sentrum. Nå meldes det at 
det ikke er flere plasser igjen der, pga 
Festspillene i Bergen 24. mai - 4. juni 2008! Dere 
over 50 år kan begynne å forberede innslag/
skuespill osv. Når det gjelder publikum/turister, 
er alle i alle aldre hjertelig velkommen! 

 Pris for enkeltrom m/frokost kr 890 pr. døgn x  
    2 døgn = kr 1.780 

 Pris for dobbeltrom med frokost kr 1.130 pr.  
    døgn x 2=  kr 2.260. Prisen her tilsvarer kr
    1.130 totalt m/frokost for en person. Vi trenger
    da å få opplyst hvem man skal dele    
    dobbeltrommet med kr 1.130 

Deltakeravgift (både for turister og aktive), 
pr.  person: kr    200 

 Middag fredag kveld, pr. person kr    295 
 Festmiddag lørdag kveld, pr. person kr    500 
 Dagpakke lørdag 31. mai (inkl. kaffe, kaker,  

    lunsj) kr  445 (med forbehold)   Total
 _______ 

Bergen Døvesenter skal samarbeide med NDFs 
Seniorutvalg om program for arrangementet. 
Foreløpig kan vi si at det planlegges programstart 
30. mai kl. 18.00 med avslutning på lørdagsfesten 
og avreise søndag 1. juni. Det er mulig å melde 
seg på allerede nå, både for turister og aktive. 
Husk, først til mølla!  

Påmeldingen sendes til Bergen Døvesenter, 
Kalfarveien 79, 5018 Bergen. Telefaks 55 31 11 
88.
E-post: post@bgds.no
Kilde: www.bgds.no

Matoppskriftstafett:

Bakt potet med kjøttdeig 

Bakt potet er en god og mettende middagsrett hvis 
den fylles med kjøttdeig og grønnsaker. 
Baker du potetene uten aluminiumsfolie, får du en 
god skorpe på dem. 

Porsjoner: 4 

200 g kjøttdeig eller 
karbonadedeig
1 ss margarin eller olje 
til steking 
1/2 ts salt 
1/2 ts pepper 
4 stk store poteter 
1 boks hermetiske 
maiskorn 
4 ss kesam 
1/2 ss tørket rosmarin 
1 ss tørket basilikum 

Slik gjør du: 
1. Bak potetene i ovnen på ca 200 grader. Det tar 
ca 40 min, avhenger av størrelsen på potetene. 
2. Stek kjøttdeigen på høy varme sammen med 
margarin/olje i en stekepanne. Krydre med salt og 
pepper.
3. skjær et kryss i potetene når de er ferdige og 
åpne dem. Fyll dem med stekt kjøttdeig og mais. 
4. Topp det hele med kesam blandet med 
rosmarin og basilikum. For ekstra snadder ha på 
ost.

Lykke til. 

Jeg oppfordrer Kjell Ivar Mesics til å komme med 
neste oppskrift :-) 

Else Gro Kristiansen 
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God advent!

Jeg lover Siw å skrive litt om 
juleverkstedet som vi hadde på 
døvesenteret i 24.nov. Hun var i 
Danmark, så hun ba derfor meg å 
ta ansvar for å fortelle. Else Gro, 

min mann og jeg hadde ansvar for 
gjennomføring av juleverkstedet. 
Det kom bare 4 barna. Vi ble helt 

overrasket, men juleverkstedet var 
meget vellykket. Det kom 24 

voksne dit, så det var 
kjempekoselig! Først malte barna 

sammen med noen voksne hver sin 
krus. De hadde hver sine fantasier 
og malte krus med 5 forskjellige 
farger. Resultatene ble så flotte! 
Etter verkstedet ble det andakten 
av døvepresten Roar og diakonen 
Randi fra Oslo. En preststudent 
Maria fra Kongsberg som har 

praksis i Oslo døvekirke, kom og 
hilste på oss alle. Dramagruppa 

Lisa, Katja og Thor Lasse 
fremførte et spill så flott om Jesus. 

Roar spurte barna om hva 
adventen og julen handler om, 
blant annet om hva Jesus fikk i 

gavene fra tre Visemenn. Tilslutt 
ble det grøtspisingen. Det var tre 

personer som fikk hver sine 
mandler oppi i grøten: Lisa, min 

mamma og jeg fikk hver sine 
poser med marsipangris. Stor takk 
til Knut S. som laget kjempegod 
grøt og Vestfold Døvemenighet 

for et flott samarbeid! 

Vennlig hilsen fra barnegruppa ved Marianne Hogstad.
Foto: Rolf Endsjø Wennersteen 
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Løsning
finner du 
side 18 

Kryssord

De tre bilder ser dere at det 
var juleverksted på 
Døvesenteret.
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Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Hjemme (for de som er 
registrert)

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

På et annet sted enn hjemme
Send en kort beskjed på 

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

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

_________________________
Du må kontrollere på 

forhånd at
når du slår 110 på telefon din 

så
kommer du til en 110-sentral.

http://
www.vestfold110sentral.no

Terminsliter/Serveringslister fra Desember 07—

Desember: 
Fredag   28:  Juletrefest og barnegudtjeneste kl 16.
                      Sjøhuset eller Døvesenteret
Januar:
Fredag   04:  Vestfold– dag,  St.Olavs Kapell, Sanefjord kl ??? 
Fredag   11:  Medlemsmøte,   Sjøhuset(?) kl 18.00 
Tirsdag  22:  Pensjonistreff kl 12.00  Sted: ?? 
Fredag   18:  Pubkveld / fotballkveld,   Døvesenteret kl 18.00 
Torsdag 24:  Foredrag,   Sjøhuset kl 18.00 
Fredag   26:  Fastelavn,    Sjøhuset kl 12.00 

Februar:
Fredag    01:  Vestfold– dag,  St.Olavs Kapell, Sandefjord kl 17.00 
Torsdag  07:  Bingo,  Sjøhuset  kl 18.00 
Fredag    08:  Pubkveld,  Døvesenteret  kl 18.00 
Lørdag   09:  Vinterfest,  Sjøhuset  kl 18.00 
Torsdag 14:   Medlemsmøte,  Døvesenteret  kl 18.00 
Tirsdag  19:   Pensjonistreff  kl 12.00  Sted:?? 

Mars:
Lørdag   01: Årsmøte,  Sjøhuset   kl 15.00 
Fredag    07:   Vestfold– dag,  sted:?  Kl: ? 
Lørdag   08:   Påskeverksted,  Døvesenteret kl 12.00 
                       Medlemsmøte (Ungdom)(Holtan) kl 17.00 
Torsdag 13:   Bingo,  Døvesenteret  kl 18.00 
Torsdag 29:   Påskegudtjeneste, St.Olavs Kapell, Sandefjord kl 16.00 
                      (Skjærtorsdag) 
   19.-24.: PÅSKEÅPENT PÅ DØVESENTERET
Lørdag  22:   Påsketur??  Kl 12.00 
Tirsdag 25:   Pensjonistreff kl 12.00  Sted:?? 

Serveringslister:
Januar:
Fredag 11:  Marianne Bjerg, Else Gro Kristiansen og Per Leif Pedersen 
Torsdag 24: Wenche W. Stensland, Alfred Stensland og Knut R. Saltnes 
Fredag 26: Thorbjørn Thomassen, Thor Lasse Thoresen og Beate
  Syvertsen 
Februar:
Torsdag 07: Nina Aarsheim, Tore Windingstad og Rolf E. Wennersteen 
Torsdag 14: Turid Trollsås, Bjørn Stensvoll og Ole Petter Kongelf 
Mars:
Lørdag 08: Gry Enggrav, Pål Bersvendsen og Evelyn P. Bersvendsen 

NB!  Forbehold forandringer, se i  www.vdf.no  /  tekst TV 


