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Sommervakt på Skogstua søkes – fra 06.07.—03.08. 

Er du/dere interessert i å være vakt på Skogstua i 
sommer så meld fra til 
Nina E. Wennersteen 
innen søndag 1.juni. 

 
Lyst på opphold på Skogstua til sommeren? 

Informasjon vedr bestilling av opphold på Skogstua 
Døvesenteret: 

St.hans-helgen:21. – 23. juni. 
Sommeropphold:07. juli - 03. august. 

Sommerfest / Skalldyrsaften:02.august 
Bestilling skal meldes til Nina E. Wennersteen på: 

sms: 97 76 23 21 eller e-post: ni-wenn@online.no 
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Kjære medlemmer! 
 
Årsmøtet er over og jeg sitter fortsatt med roret i styret sammen med to styremedlem og en 
vara. Med få personer i styret, vil det påvirke oss i styret og for medlemmene i vår forening 
med tanke på mange aktiviteter vi skal gjennomføre. Heldigvis er det bare en midlertidig 
løsning frem til 13. mai hvor det skal være ekstraordinært årsmøte og valget forhåpentligvis 
vil bli løst på en god måte. 
 
Nylig ble det opplyst på www.vdf.no fra bryggekomiteen at vi har fått godkjent å utvide 
bryggen med flytebryggen. (Vi må være obs på at dette er kun oppgitt pr muntlig og at vi vil 
få skriftlig på papir om ikke lenge.) Hvis alt skulle gå som det skal, blir den ferdig i april/mai 
måned og da kan vi se frem til mange fine dager med bade- og båtliv på Døvesenteret. Jeg 
ser også frem til uthuset blir bygd opp. 
Når alt er på plass, forventer jeg at senteret gir inspirasjon til medlemmene i døveforening 
vår at de blir mer aktiv og deltar med ulike aktiviteter innen organisasjonen. Videre vil 
Døvesenteret oftere bli utleid og VDF tjene mer penger som igjen skal brukes til å 
vedlikeholde senteret vårt til et høyere standnivå. Dette skal være til det beste for 
medlemmene våre og de som leier senteret vårt. 
 
Før jul og i årsmelding 2007 ble dere opplyst at VDF bør være forberedt til omorganisasjon 
av vår organisasjon forb. skifte fra fylkene til regionene.  Regjeringen vedtok pr 25. februar 
at arbeidet med region, skal skrinlegges. Dermed blir det kanskje ikke noe av 
omorganisasjon av VDF og andre døveforeningene i Norge. 
Likevel ser jeg et behov for at NDF bidrar økonomiske ressurser til konsulenter for 
døveforening. Dette har tidligere vært nevnt i ulike seminarer / landsråd jeg var med på. 
Videre bør vi også jobbe mer tett sammen med andre døveforening med ulike prosjekter. 
Flere og flere prosjekter blir støttet hvis man samarbeides mellom flere organisasjoner/
fylker. Jeg vil følge og evt. ta opp dette i NDF’s seminar / landsråd. 
 
Når jeg skriver disse ordene her, er påsken kommet hit. Mange drar til fjell, til hytte, besøke 
andre venner, familier og så videre. Det har vært et svært koselig påskeverksted for barn på 
Sjøhuset begynnelsen av mars-måned. Slike sammenkomster med mange personer til stede – 
skaper mer glede og trivsel for mange av oss, særlig for de nye innflyttere til Vestfold.  Dette 
bør vi ta vare på! 
 
Jeg vil på vegne av VDF si at døveforening og døvesenteret trenger sårt en stor hjelp fra dere 
medlemmene! Still opp på dugnader på Døvesenteret som blir annonsert i www.vdf.no og 
hev standardnivå på senteret! 
 
 

Jim Vold 
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Redaktør:  
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Redaktørspalten. 
 

Hei, ja denne gangen ble det litt forsinket med 
bladet, nr 1. 
 
Årsaken til dette er mangel på stoff, og noen har 
ikke sendt stoff i tide, så det var stort jobb og få tak 
i de stoffene som vi har lenge planlagt at de ska inn 
der og der, men. 
 
Så var det Årsmøtet, så det var årsaken også at vi 
kunne eventuelt ta med noen nytt stoff i fra 
Årsmøtet som var den 1.mars. 
 
Igjen litt grann forsinket, pga venting på stoff, så da 
til slutt måtte vi bare sette i gang. 
Håper neste nr i rundt St.hans tider blir ferdig i tide. 
MEN, om det skjer noe nytt, for eksempel om 
St.hansfeiring på Døvesenteret eller annet, så står 
det FERSKT nytt på Hjemmesiden, www.vdf.no  Så 
følg med!!! 
 
Masse nytt om Døvesenteret, og annet i miljøet 
skjer via Hjemmesiden, som vi ikke rakk eller 
rekker og sette inn her. 
 
Ellers ønsker alle i Redaksjonen ALLE 
MEDLEMMENE og IKKE-MEDLEMMENE ei 
Riktig God Påske! 
 

Siw Kristin Mathisen 

 

Vestfold Nytt’s komiteen har fått ny folk inn: 

Det er Annette C. Paulsen, Ellen Charlotte Ricci og Gry 
Enggrav.  Bildene på venstre side skal endres i neste nr. 
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Nytt fra Skogstuakomiteen: 
 
Månedene januar – februar er forbi og mars måned er i gang og hittil har det vært både 
snøfattig og mildt i forhold til årstiden å være. 
Det har gjort Skogstuas bruk til både utleie og møtevirksomhet behagligere. 
Utleie har i år startet tidligere enn før samt pr. i dag er det omtrent samme mengde utleie i 
2007. Men en kan fortsatt håpe og tro på flere henvendelser i hverdagene. 
Papirarbeid med Skogstuas uthus fortsetter fremover slik det er gitt vedtatt på medlemsmøte 
07.februar. Det viser seg at det må mer og nøyere arbeid med saken fremover slik Sandefjord 
kommune nå krever. 
 
Skogstuakomiteen startet opp en del sosiale sammenkomster med ulikt innhold. 
Den første kvelden var fredag 18.januar og det kom folk fra ulike kanter. Det ble vist 
håndballkamp på storskjerm. Det var god sosial stemning. Pizza, varme og kald drikke 
kunne en kjøpe.  Det var åpent fra kl 18.00 – over midtnatt da siste gjester dro hjem. 
Den andre samlingen var 08.februar og det kom en del folk. Denne gangen var det kortspill 
på programmet for de som var interessert. 
Suksessen med å selge Pizza, varme og kalde drikke var det også. 
Flere slike samlinger er ikke planlagt igjen før i september siden mange andre ulike 
aktiviteter kommer i rask rekkefølge framover mot sommeren. 
Men det vil bli arrangert et spennende arrangement - White Party siste lørdag i mai. 
 
Påsken blir åpen dersom det vil være noen som kunne tenke seg å være vakt ved overnatting. 
Det samme vil det også være ved st.hanshelg og sommersesong. 
Flott hvis noen kunne tenke seg slik oppgave, og da er det bare å kontakte 
Skogstuakomiteen. 
 
Årsmøte er halvveis over når dette skrives og det er valgt ny Skogstuakomite. 
Den gamle komiteen vil her takke for godt samarbeid innad og med andre styre og stell i 
perioden mars 2007 - mars 2008 og ønske den nye komiteen lykke til videre med Skogstuas 
trivsel. 
 
Vil også påminne om dugnadstider snart står for døren. 
Den første dugnaden vil bli mandag 14.april. Flott ville da være om mange av medlemmene 
kan stiller opp å hjelpe til. 
Tanken er å leie en container slik at skrot både ute og inne kan fjernes. 
Og som tidligere vil alvoret i ordtaket ”Uten mat og drikke duger helten ikke” bli 
gjennomført ved hver planlagt dugnad. 
 
 

Påskehilsner fra 
Skogstuakomiteen 
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Juletrefest på Døvsenteret. 
 

Det ble holdt juletrefest på Døvesenteret 
den 28.desember 2007. 
I alt kom 11 barn og ca 30 voksne, nesten 
fullt hus og like koselig som hvert år. 
Andakter, og julefortellinger om 
Jesusbarnet, og barna kledde seg som 
gjetere, engler, Josef og Maria. De hjalp 
dem som holdt andakter. 
 Døveprest-student og vikar Lisa Lind. 
Etter at vi fikk kaffe, saft og en del kaker, 
så var det Loddsalg. 
Utlodning gikk spennende, mange fine 
gaver, og den mest flotteste var vel 
Fruktkurven. 
Også etter at voksne og barna gikk rundt 
juletreet, så kom den trofaste Nissen, og 
spurte om det finnes snille barn, og de fikk 
julegodtposer. 
 

Ref. Siw Kristin Mathisen 

Foto: Rolf Endsjø Wennersteen 
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Nyttårsaften 2007 
 

Da jeg og Olaf Letterud tok det siste liten 
med å arrangere Nyttårsaften, etter noen 
ønsker og håp, da ordna vi det så godt vi 
kan og gjøre det koselig som mulig, prøvde 
så godt vi kunne etter noen års fravær. 
Det ble arrangert for noen år tilbake. 
Etter et vellykket kveld/natt, så håper jeg at 
det blir ”fast rutine” med og arrangere 
dette. 
Det kom i alt 25 personer, men nesten 
halvparten sov over og noen hjem. 
Vi koste oss med medbrakt mat, og snacks 
og dessert med kaffe ble servert inkl 
inngangpris. 
Mange stod på Brygga og skøt opp 
raketter, det ble ei Koselig Nyttårsfeiring! 
Uten skader og bråk, så takket jeg og Olaf 
for ei fin kveld! 
 

Ref.:  Siw Kristin Mathisen 

Big Horn 2008 – Larvik 

Det skulle arrangeres Kvinnekveld for 2007, 
og det var Larvik sin tur, men etter en del 
kollisjoner med dato med andre 
arrangementer før jul, så bestemte 
undertegnende at det ska arrangeres etter 
Nyttår. 
  

Så ble det fredag den 29.februar 2008, og 
enda bedre, Skuddårskveld! 
Reserverte bord der for ca 20 personer, for 
sikkerhet skyld, for at det var 14 personer i 
Tønsberg som var for første gang, så 
Sandefjord deretter med 12 personer. 
Men Larvik, hvor mange ble det, jo det ble 10 
personer, men en meldte forfall i siste liten, 
pga jobb, overtid. 

MEN, vi fikk en uforglemmelig og rått kveld, 
med MASSE latter og gode mat, og kjekken 
som var sjefen der, han passa på at vi skal ha 
det bra � 
Og vi ble da enige om å PRØVE å arrangere 
ikke bare EN Kvinnekveld, MEN to-tre 
ganger i året. 
Så neste By er Tønsberg, så FØLG med! OG 
kom igjen , JENTER !!!!!!!!! 
Dere som ikke var med i Larvik, ska få angre, 
om dere ikke blir med neste gang, hehe. 
Ikke sant, DAMER, som var med den 
29.februar?? 
Takk for ei RÅTT og nydelig kveld !!! 
 

Ref / foto: Siw Kristin Mathisen 
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Fastelavn 25.januar 2008. 
 

Det ble holdt Fastelavn kveld på Sjøhuset 
fredag den 25 januar, klokken 17… 
Undertegnende var spent på fremmøtet, 
da hun satt i Barnekomiteen. 

I alt kom 7 voksne og ETT barn. 
Synd det, men vi storkoste oss. 
Bakte boller, og fikk smakt de, og barnet 
fikk sette på fjærene på Fastelavnsriset, 
så det ble ei kort opphold på Sjøhuset. 

 Ref.: Siw Kristin Mathisen 

  Foto: Evelyn  P. Bersvendsen 

Påskeverksted, lørdag 8.mars 
2008 

Dette skjedde på Sjøhuset, skulle vert på 
Døvesenteret som det sto tidligere om, men 
måtte bytte da det er leid ut. 
Og der venta jeg i spenning om hvor mange, 
det kom OVER grensa.  

I alt kom ca 30voksne, 20 barn, og 10 
besøkende fra Kina!  
Jeg, trodde de kom feil inn i Sjøhuset, for ikke 
hørt om noe ting om dem, og så videre� 
Men fikk høre at de er på besøk i Norge,  
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lærere, spesialpedagoger og døve lærere, som 
Signo støtter dem. Jøss, tenkte jeg, så 
morsomt. 
Alt skjer så på en spesiell dag, hva? –JO på 

selveste Kvinnedagen!!! Perfekt! 
Barna fikk egg som Thor Lasse og Liv-prest 
tømte ut plommet ifra , så de malte med sine  
fantasier, og så etter det, fikk de 
påskeeggformet i tre, som de malte etter 
ønske, og det ska være Påskehane eller Høne. 
I samarbeid med Døvekirken og 
Menighetsutvalget, så ble det helt BRA dag, 
ikke sant? 
Så jeg på vegne av Barnekomiteen, takke dem 
og serveringsfolka for ei fin dag, med masse 
godt, mat og drikke! 

God Påske fra Barnekomiteen! 

Ref.: Siw Kristin Mathisen 
Foto: Jim Vold og Ellen Charlotte Ricci 

Kryssord 

Løsning på kryssord finner du side 14 
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Vennlig hilsen  
Heidi W. Lund  
Fagansvarlig tolk  
NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold 
33 30 75 84 / 95 97 25 36  
heidi.westrum.lund@nav.no 

Informasjon fra Tolketjenesten:  
 
 
NAV har nå bestemt at hørselshemmede og 
døvblinde som bruker tolk har rett til å få 
utlevert tolket materiale. Det kan være at man 
filmer tegnspråktolken, eller at man får en 
utskrift av det skrivetolken har skrevet. Dette 
skal være et tilbud til hørselshemmede og 
døvblinde tolkebrukere for å kompensere for 
at all informasjon må oppfattes gjennom 
synet. For eksempel på skole, er det vanskelig 
å notere samtidig som man ser på tolken. Man 
får nå mulighet til å for eksempel filme 
tolken, og dermed se igjennom forelesningen 
en gang til for en repetisjon eller for å notere.  
 
MEN det er noen regler for dette: For å få lov 
til dette må man avtale med tolketjenesten på 
forhånd, og skrive under på en avtale. Avtalen 
sier blant annet:  

·     Man har ikke lov til å vise fram,   
kopiere, låne- eller gi bort materialet 
til andre.   

·     Den hørselshemmede/døvblinde 
tolkebrukeren har ansvar for alt 
teknisk utstyr og lagring. Dette skal 
ikke tolkene ha noe ekstraarbeid med. 

·     Den hørselshemmede/døvblinde 
tolkebrukeren har ansvar for å 
informere de andre som er tilstede, 
samt å innhente godkjenning der det 
kreves 

·     Materialet kan ikke brukes som 
dokumentasjon, som grunnlag for 
klage eller som oppgitt kilde i for 
eksempel oppgaver og lignende 

·     Materialet skal slettes etter bruk.  
 
Dersom du tror at dette er noe du kan ha nytte 
av, ta kontakt med tolketjenesten. Som sagt 
må dette avtales på forhånd, og du må inn på 
tolketjenesten og skrive under på en avtale om 
oppbevaring av materialet.  
Dersom du ønsker å se fullstendig 
informasjonsskriv og retningslinjer fra NAV 
angående dette, kan du gå inn på 
hjemmesidene til døveforeningen.  

Pubkveld på Døvesenteret 
26.januar 2008 

Pubkveld hadde vi koste oss og så på 
håndballkamp samtidig. 
Foto: Rolf Endsjø Wennersteen 
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VÅRFEST 

 
 PÅ DØVESENTERET LØRDAG 17. MAI 2008 KL 18.00  

 
Arrangerer på koldtbord/varm mat / kaffe/te / bløtekake 

 

Koldtbord m/ inkl kaffe/te og bløtekake 
 

Pris kr 270,- pr pers for MEDLEMMER 
Pris kr 310,- pr pers for IKKE MEDLEMMER 

 
Vi selger drikkevarer:  Pris: kr 40,-  1 glass vin (rød og hvit) 
      kr 25,- ØL       
      kr 15,- mineralbrus 
 
Etter kl 20.00: Inngang kr 40,- m/ kaffe/te og bløtekake 
 

Utlodding. 
 

Bindende påmelding innen fredag 1. mai 2008 
(Påmelding av hensyn til innkjøp koldtmat og varm mat) 

 
Nina Endsjø Wennersteen, Rolf Endsjø Wennersteen og Knut Reidar Nilsen 

 
Sendes mail til: ni-wenn@online.no  eller Skogstua mobil nr: 97 76 23 21 

 
 
 
Betalingsfrist til Vestfold Døveforening s kontonr: 0531.43.15008 
 
Merk: KOLDTBORD 
Sende til:  Vestfold Døveforening v/ Knut Syvertsen, Adalsveien 33, 3185 Skoppum 
 

Kan gjerne overnatte på Døvesenteret 
 

Påmelding til Skogstua v/ Nina E. og Rolf E. Wennersteen.  Mobilnr: 97 76 23 21 
 

ALLE MEDLEMMER OG IKKE MEDLEMMER ER 
HJERTELIG VELKOMMEN. 
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Intervju:  
  
  

Navn: Thor Lasse Thoresen. 
Alder: 52 år. 
Hvor fra: Han er født i Kongsvik utenfor Harstad 
- bor nå på Svarstad.  
  
1.  Hvor lenge har du bodd i Vestfold?  
2.  Hvordan har du til forhold med Vdf?  
3.  Har du gjort med jobb på Døvesenteret 
 alene -    med hjelp?  
4.  Har du noe mer å si?  
  
1. Jeg har nå bodd i Vestfold i 5 år. 
 
2. Det går bra, veldig topp, møter 

 hyggelige folk og trives godt å være 
på  døvesenteret :-)  

 
3. Jeg var mest alene, av og til får jeg hjelp  av 
 Leif Haugje da jeg trengte akkurat  hjelp 
 for fullføre og det gikk bra :-) 
     Fikk også hjelp av Jim Vold :-) 
    
 Jeg har jobbet jevnt med bra vær - men 
 var også med å rive ned drivhuset sist 
 dugnad - har gjort god jobb og 
 bare hyggelig at jeg ga dere god hjelp å 
 døvesenteret :-)  
 
4.  Jeg tenkte på det blir interessant med 
 brygga ved døvesenteret, det gir mulighet 
 å komme ut på en måte - osv.  
  
  
VDF TAKKER DEG FOR EN FLOTT JOBB 
MED MURTRAPP PÅ DØVESENTERET :-)  
   Tekst / foto: Pål Bersvendsen 
 

 
Lete-kryssord  

 
 
For å løse kryssordet på denne siden, må du 
ha en skriver, slik at du kan få kryssordet ut 
på papir. I bokstavmylderet nedenfor skjuler 
det seg 16 land, klarer du å finne dem? 
Lykke til!  

  
   Løsning på lete-kryssord finner du side 14 
 
 
   Kilde: Barne og Unge www.sol.no 
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Intervju Tegnspråk cafe på SMAK i 
Sandefjord den 
31.01.2008: 
 
 
 
Navn: Bjørg 
Aarøe. 
 
Alder: 24 år. 
 
Yrke: Grantoppen 
tolketeam. 
 
Hvor fra: 
Sandefjord, bor nå i Kongsberg. 
 
 
Spørsmål: 
 
1. Hvem ang tegnspråk café? 
 
2. Hva skjer der på tegnspråk café? 
 
3. Hvilket har dere forventet å være der? 
 
4. Kommer det mange brukere den dagen på 
tegnspråk café iblant? 
 
5. Er det et prosjekt dere driver med på 
tegnspråk café? 
 
6. Hva har dere et mål med tegnspråk café? 
 
 
1.  Vi i tolketeam som ang på tegnspråk 
 café. 
 
2.  Det er folk som kommer, ha det 
 hyggelig og få med seg sosialsamsvær. 
 
3.  Vi håper at flere døve kommer, de 
 hørende også som vil lære tegnspråk og  
     de personalet fra Signo stiftelsen kan 
 lære mer tegnspråk - Bli bedre kjent 
 med døve sin kultur av 
 tegnspråkmiljøet. 
 
4.  Det skjer variasjon. 

5.  Nei, men hvis flere kommer dit - vil vi 
 fortsette og hvis ikke, mister vi 
 kontakt.  
     Det er viktig med nettverket - få med 
 seg bevisste av tegnspråk bruk og  
     kunnskapsrik - få bedre 
 sosialferdigheter. 
 
6.  Vi vil få både døve og hørende bli 
 samlet og ha det hyggelig - ha det kult 
 og får med seg humor med godt humør 
 der :-) 
 
 
    Den kvelden var det ca 24 personer. 
 

 

 
 
 
Tekst / Foto: Pål Bersvendsen 
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Lokale seniorgrupper / pensjonistgrupper 

Vedr påmelding til kulturtreff og 
likemannskurs for eldre døve 29. mai - 1. 
juni 2008. 

Det er behov for klargjøring i forbindelse 
med påmeldingene. Vi har fått flere 
spørsmål. Vi ber om at de som skal melde 
seg på til ELDRE DØVES 
KULTURTREFF – bruker 
påmeldingsskjema som stod i Døves 
Tidsskrift nr 1/2008 og sender til Bergen 
Døvesenter. 

De som deltar på kulturtreffet må også 
betale dagpakke kr 445.- som dekker kaffe, 
kaker, frukt, underholdning. Døgnprisen 
inkluderer bare frokost. 

De som skal melde seg på til 
LIKEMANNSKURSET FOR ELDRE – 
sender påmelding til NDF v Sissel Gjøen. 
Det holder å skrive navn og adresse på 
deltakerne, hvilken pensjonist gruppe dere 
representerer og hvem dere skal dele rom 
med og tid for ankomst og avreise. 
Deltakeravgiften på kr 1000 dekker reise og 
opphold. Dere ordner selv med (billigste) 
reise og dette blir refundert. 

Deltakeravgiften betales på giro som blir 
sendt pensjonistgruppene. 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe. Program 
og informasjon blir sendt ut i midten av 
april. 

VEL MØTT! 
Med vennlig hilsen 
Sissel Gjøen 
Interessepolitisk rådgiver 

Norges Døveforbund 
Grensen 9, 0159 Oslo 
Tlf     23 31 06 34  Ttlf    23 31 06 44 
Faks 23 31 06 50 
sissel.gjoen@doveforbundet.no 
www.deafnet.no 

Løsning på lete-kryssord  

Løsning på kryssord 
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Medlemsblad for Vestfold døveforening 

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 

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!!! 

 
Deadliner, og Utgivelser i 2008. 
 
Juni               09          Utgivelse    16 
 
September     08          Utgivelse    15 
 
Desember      08          Utgivelse    15 

Annonsepriser av størrelse: 

      (A4) Hel ark 
A4- kr 500,-  

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

           (A7) 
A7- kr 150,-  

        (A6) 
A6- kr 200,-  

    (A8) 
Gratis 

The White Party 31.mai 2008 
Klokka 19 

 

Nå er det snart mai igjen, og vi ønsker å dra i gang en fest med venner samt nye og 
gamle bekjente! Vi tenkte å lage litt kult og elegant design med hvitt tema på 
døvesenter, og håper flest mulig av de som kommer vil være med å bidra ved å kle seg i 
mest mulig hvitt! :) 
 
DRESSKODE: lyse eller hvite plagg 
 
Gode muligheter for overnatting:  
kontakt Nina E. Wennersteen på nr  97 76 23 21 for bestilling av rom.  
 
Inngangspenger er kr 350. Det inkluderer drikke og tapas + + + 
 
Bindende påmeldingsfristen er 10.mai 2008, og VDF`s kontonummer er: 05314315008 
Send mail til catste@online.no eller SMS: 95 29 90 54. 
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 B - B L A D  
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

 
Hjemme (for de som er registrert) 

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

  
På et annet sted enn hjemme 

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

  
Ring 110 vent på svar, lag gjerne 

noen lyder slik at operatøren 
skjønner at denne telefon-samtalen 
”hører sammen” med tekst-
meldingen. (gjelder kun i Vestfold 
fylke) 

___________________________________ 
  

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

kommer du til en 110-sentral. 

http://www.vestfold110sentral.no 

Terminliste 2008 
Mars    
Torsdag 13.: Bingo, 18.00 på Døvesenteret 
Onsdag 19. - mandag 24.: Påskeåpent på         
     Døvesenteret 
Lørdag 22.:   Påsketur, ikke avklart 
Tirsdag 25.:   Pensjonisttreff, 12.00 
April 
Fredag 4.:      Foredrag, 18.00 på Døvesenteret 
Mandag 14.: Skogstua - Dugnad, 17.00 
Torsdag 17.: Bingo, 18.00 på Sjøhuset 
Fredag 18.:   Quiz-kveld, 18.00 på Sjøhuset (Holtan  
             har ansvar) 
Tirsdag 22.:  Pensjonisttreff, 12.00 
Fredag 25.:   Medlemsmøte, kl 18.00 på Sjøhuset 
Mai 
Mandag 5.:   Skogstua - Dugnad m/middag, kl 17.00 
Lørdag 10.:  Utflukt, sted ikke avklart 
Torsdag 15.: Foredrag, 18.00 på Døvesenteret 
Lørdag 17.:  17. mai treff på Sjøhuset fra kl 15.00                   
Tirsdag 22.:  Pensjonisttreff, 12.00 
Lørdag 31.   White Party, 19.00 på Døvesenteret 
Juni 
Mandag 2.:   Skogstua - Dugnad 
Fred 20. – sønd. 22.   St.hanshelg på Døvesenteret 
Mandag 23.   St.hansfeiring, 17.00 på Døvesenteret  

Serveringsliste: 
 
Ikke avklart hvem som skal servere på serveringsliste 
men de i styret skal ordne med det og gi dere 
informasjon etter hvert. 
Ellers må dere følge med: 
 

Forbehold endring, følg med hjemmeside 
www.vdf.no eller tekst tv.     


