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 Leder fra Vestfold Døveforening spalten 

Kjære medlemmer! 
 
Nå nærmer det seg til VDF’s årsmøte. Det blir spennende å se hvem som sitter i neste styre 
til døveforening vår. Historielauget fikk meg til å hoppe over deres side – siden jeg også har 
vært lenge interessert i historie. Det passer veldig bra nå som historielauget har fått kr 
65000,- fra Vestfold fylkeskommune til å samle stoffer om døve fra gamle dager til i dag ved 
å registrere mest mulig av kilder/materialene. Registrering av kildene/materialene vil være 
min ”ny” jobb! Jeg vil informere dere alle at jeg vil også fortsette i styret som styremedlem, 
for jeg ønsker å jobbe videre for døve i Vestfold. Valgkomiteen har fått tilbakemeldingen 
min. 
  
Det er en del oppgaver som døveforening bør jobbe med i fremtiden – særlig 
interessepolitiske saker. Tidligere leder, Cathrine Stensrud har kommet med noen konkrete 
forslag som skal tas opp til årsmøtet og jeg ser frem til behandling av dem. Vestfold 
Døveforening har vært noe svak i dette i de siste årene – med tanke på tilgjengelighet i 
Vestfold, for eksempel informasjon på alle tog- og busstasjonene, bestille taxi pr SMS, 
tekstet på norske film i kino og andre områder hvor det berører oss som døve. 
 
Jeg vil rose Holtan DSK og Døveutvalget i Norges Fotballforbundet for et godt gjennomført 
DM i futsal som var i Tønsberg i januar/februar månedskiftet. På søndag har det vært to 
ganger ”falske” brannalarm som må evalueres grundig med tanke av evakuering ut av hallen. 
Jeg tar dette opp fordi jeg var der som frivillig hjelper og så at det ikke fungerte som det 
skulle. Når alle andre (hørende) er vante med sine dagliglivet – f.eks informasjoner på tog- 
og busstasjoner, bestille taxi pr telefon, se på norske film og andre ting. Brannalarmene er 
også en del av deres hverdag hvor dere er ”trent” til. Det må også være en del av vår 
hverdag. 
 
Slike og andre ting trenger vi en døveforening til for å få det til og bedre våre hverdager. 
Uten lokale døveforening i Norge og Norges Døveforbundet, ville vi ikke fått for eksempler 
døvetolker (i 1972 med offentlige tolker og større krav ved TS-kompetanse i 1979 og 1987), 
tekst-telefon (fra 1984) tekstet av norske filmer på kino (varierende i de siste årene) og 
norske tv-programmer (varierende etter det startet fra ca 1978 og forbedret ved 1988 pga 
NRK-lisensstreik), undervisning i og på tegnspråk til døve elever (1997), bedre 
arbeidsforhold for døve og mange andre ting! Dermed er det svært viktig at døveforening 
trenger støtte av meg og dere alle! I tillegg vil døveforening også jobbe for sosiale 
møtepunkter for oss alle slik at vi får pusterom av og til! 
 
Så jeg vil til slutt takke dere alle for at jeg har fått lov å være leder i VDF i 3 år. Jeg håper at 
det har vært en bra utvikling for oss døve i Vestfold i den perioden. Styret kan umulig dekke 
ALLE våre ønsker og behov. Gjennom årene ser jeg at VDF’s lederne og styre-/
varemedlemmene har prøvd å gi mest mulig vi kunne til oss alle i Vestfold. Så jeg vil rose 
og takke dem alle for at jeg har det bra som døv her i Vestfold!  
 
Og jeg ser frem til hvem neste som vil lede vår døveforening til årsmøtet. Vel møtt i 
årsmøtet! 
 
 
Jim Vold 
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Hei, alle sammen! 
Godt Nytt År vil jeg først si til alle Medlemmer og de andre! 
Snart er det Årsmøte, så da blir det spennende, eller annet til hvem som skal lede 
Foreningen enda et år. 
 
Så var det denne undersøkelsen som jeg har gitt informasjon om i det forrige nr, 
Julenummeret, der vi sendte med Spørreskjemaer over hvor mange som vil ha Bladet i 
papirutgaver eller via epost. 
Klart at MANGE vil ha det i Papirutgaver, det visste vi fra før, men en ting som vi ble 
veldig skuffet over, er: 
Vi har sendt ut 90 spørreskjemaer, og hvor mange fikk vi svar?   BARE 9............ 
Det er nå på tide å forandre noe, så det har jeg og layouten snakket sammen om, så vi får 
se fremover, hvordan det blir, enten fortsette med bladet, eller bare lage eget hjemmeside.. 
Det tar tid, og tålmodighet! 
 
Vi venter med dette, til etter Årsmøtet er over, så da får vi sette fart i saken, eller gi andre 
oppgaven med Bladet... 
Som jeg har skrevet mange ganger tidligere, RIS og ROS, men fremdeles hører, rettere 
sagt SER jeg ingenting, og INGEN tips eller noe, det virker som dere bare sitter eller står 
eller annet, og bare mottar bladet.. 
MEN det er feil....Det er DERE vi er avhengige av. 
 
Ellers, ønsker jeg lykke til med Årsmøtet, og håper det ender godt. 
Snart er det Fastelavn, og så  kommer Påsken, og så SOMMER, det ser vi fram til:) 
 
Klem Siw Kristin Mathisen 
Redaktør 
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 En glad nyhet fra Historielauget 

Vestfold døveforening ved underavdeling historielauget har søkt Vestfold fylkeskommune 
om et prosjekt som heter ”formidling av døves liv og vilkår fra 1850 – 1900 tallet”. Dette 
skal gjøres gjennom å samle inn foreningens gamle protokoller, registre, medlemsblader, 
ulike arkivmateriale, foto, smalfilmer, etc. 
Samarbeidspartner vil være Norsk Døvemuseum og Fylkesarkivet. Hensikten er å ta vare på 
de døves historie og formidle denne. Vi håper derfor at befolkningen generelt skal få økt 
kunnskap og forståelse for døves kultur og historie i Vestfold. Prosjektleder er Cathrine 
Stensrud. Historielauget er drivkraften bak prosjektet. 
 
Vestfold fylkeskommune har tildelt oss et tilskudd på kr 65.000. Norsk døvemuseum bidrar 
med ett månedsverk til rådgivning og bistand i registreringen. Vi gleder oss veldig over å få 
en samarbeidspartner Hanna Mellemsether i Norsk døvemuseum og ser frem til det videre 
samarbeid. 
 
Historielauget har markert det ved å feire den fantastiske nyheten med en bløtkake på 
sjøhuset før møtet startet lørdag den 7.februar. 
 
Historielauget har en felles mailadresse: historie@vdf.no. Vi har fått peisestua som vårt 
arbeidssted på døvesenter for to år med mulighet for forlengelse for å få fullføre vårt 
prosjekt. 
Leder Unni Bjerg ønsket å gå av som leder, og vil fortsette i historielauget. Den nye leder er 
Cathrine Stensrud. Følgende medlemmer er Unni Bjerg, sekretær Mette Kristiansen, Tom 
Kristiansen, Karin E. Syvertsen, kasserer Knut Syvertsen, registreringsansvarlig Jim Vold, 
vara for registringsansvarlig Nina E.Wennersteen, Rolf E.Wennersteen, og Jon Martin Brauti 
på sidelinja. Så gleder vi oss over to flotte medlemmer under 18 år som er nylig rekruttert – 
Daniel Sæves og Johanna Asprutsen. 
 
Tilskuddet og rådgiving/ bistand betyr mye for foreningen og underavdelingen 
historielauget, også for landets døve. Vi har alle en historie, og den kan lære oss ting vi kan 
ha nytte av i dag. Vi gleder oss til å komme i gang med det viktige arbeidet. 

 
Cathrine Stensrud 
har overtatt leder-
rollen i 
historielauget etter 
Unni Bjerg. 

mailto:historie@vdf.no�
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 Nytt fra Skogstua 

Flere av Skogstuakomiteen og andre er med frivillig innsats i full gang med å jobbe med 
diverse restaureringstiltak på Skogstua:  
Kjøleromsmotoren som Skogstua har hatt i lang tid begynte å svikte. Firma hvor den ble 
kjøpt ble kontaktet. En installatør kom for å sjekke hva måtte gjøres. Det viste seg at selve 
motoren var defekt og måtte dermed byttes ut – noe som er nå blitt gjort.   
 
Alle vinduer i huset har gjennomgått en trekktest – og det viste seg vindu ved hoveddøra, 
vindu i salongen og på kjøkkenet var trekkfult. Det er nå blitt isolert på nytt. 
Soveromsvinduer har noen karer frivillig begynt å skifte ut – Rom nr 5 var dårligst, så det er 
ferdig byttet ut. Når alle blir byttet ut etter hvert er målet at det skal bli tryggere og varmere. 
 
Materialer for oppbygning av uthuset er bestilt ved tilbudspris, men lagres på 
bestillingsstedet til det er mer fremkommelig med stor bil ned til Skogstua.  
Det er ett stort dugnadsprosjekt medlemmer kan se fram til å være med på å hjelpe VDF og 
Skogstua å få ferdig i flott fasade i løpet av 2009. 
 
Ny brannalarmsentral på Skogstua er bestilt, det ventes på tid for avtale med installatør 
kan komme på Skogstua.  

 
Pub/sosiale kvelder i februar og mars er planlagt på 
Skogstua 21.februar og 20.mars med bespising, med 
noe program som vil komme i hjemmesiden vdf.no 
også. 
 
Utleiesesongen er i gang allerede nå selv om snøen 
ligger med ett tykt hvitt ute. Vil også se positivt på at 
”snøballen” med mer utleie øker fremover.  
 
Påskeuken er i april: Vi etterlyser vakter hvis det 
skal være åpent hus på Skogstua.  

 
Første dugnaden på Skogstua er 14. april og håper mange vårglade medlemmer dukker opp 
med pågangsmot til å hjelpe.  
Ta kontakt med Skogstuakomiteen hva du kan gi av dine erfaringer og krefter.  
 
Sommeråpent av Skogstua er kanskje litt tidlig å nevne? Kanskje ikke – Hvis det skal 
kunne få tak på vakter.  
En skal jo ha tid til å sette sen ned å planlegge, tenke vil jeg prioritere å være vakt en eller 
flere dager på Skogstua i kombinasjon med litt ferie. Sommeråpent er i tidsperiode 7.juli til 
6. august. Gi beskjed til Nina E Wennersteen i god tid før 1. Juni   
   
Jubileum: Det er 75 år siden VDF kunne være med om å innvie Skogstua 8.april 1934 til 
sitt feriehjem som det het den gang. Mye har skjedd der gjennom årene, ordbruken feriehjem 
gikk over til døvehytta og så til døvesenter.  
Jubileum blir feiret sammen med VDFs eget 95. års jubileum 31.maiTil gode har vi sa å 
gratulere hverandre med dette jubileumsåret.   
 
Godt å vite: Vi går inn mot lyser tider ute.! 
Hilsen Skogstuakomiteen 
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 Syn på saken. 

I forrige blad, nr ¾ - 2008 årgang 46 kommer Gry Enggrav med mange spørsmål i sitt 
innlegg. Jeg fikk lyst å svare på noen av hennes spørsmål i denne omgangen. Hun har et 
reflekterende innlegg som får oss til å se på sin egen dugnadsånd. 
 
Selv har jeg ikke dårlig samvittighet, nettopp fordi jeg har stilt opp to ganger av 6 
dugnader som ble gjennomført i 2008. Jeg vet alt om hvordan det er å komme i tidsklemma 
og prioritering av fritiden. Jeg har gitt to kvelder av min fritid til dugnad på døvesenteret. 
Da har jeg 363 kvelder igjen av året. Det er ikke mye. 
 
Det er helt utrolig at det ikke er obligatorisk/pliktig fremmøte på døvesenter. Jeg vil påstå 
at medlemmene er ”bortskjemte” som slipper unna dugnad i forhold hvis jeg sammenligner 
med andre organisasjoner, særlig på idrettsfronten, og jeg mener også at styret i Vestfold 
døveforening må ta en større del av sitt ansvar for at det er en dårlig dugnadsånd blant 
medlemmene. Skogstuakomiteen har bare ansvar for vedlikehold og utleie av døvesenteret. 
Hvis medlemmene hadde en god dugnadsholdning hadde det vært et ”ikke-tema” på bladet 
Vestfold Nytt. 
 
Enggrav skriver i sitt innlegg om at hun føler at alle synes at hun gjør et dårlig arbeid, fordi 
hun tar ofte pauser. Hun føler at hun blir målt av alle. Her vil jeg si til ethvert medlem at et 
hver innsats er like verdt, uansett hvilke små og store oppgaver som blir utført. Det 
viktigste av alt er at folk stiller til dugnad, og har det hyggelig sammen, og utfører 
oppgavene som blir gjort ferdig. Jeg mener også at det ikke er nødvendig at folk blir fra kl 
17 til kl 21. Noen har sikkert sine grunner for å måtte gå kl halv åtte. Jeg mener det er 
greit. Vi skal ikke måtte forklare hvorfor vi måtte gå kl halv åtte. Jeg mener også at det er 
nok å stille opp en av 6 dugnader. Det fine med 6 dugnader er at vi kan velge når det passer 
oss å komme til dugnader. 
 
Min nevø er 14 år, og er med på en fotballklubb, Vear IF. Vi må stadig bidra noe med noe 
hele tiden. Det er stadig kjøring til kamper nesten hver helg, salg av bestemorkaker, 
skrapelodd, stå i kiosk, og i form av dugnad for å få et kunstgressbane klar. Nevøen får 10 
skrapelodd, og har plikt å selge alle loddene. Vi synes at Vear IF krever mye av oss, og vi 
har faktisk ikke noe valg. Vi gjør det for at guttene i Vear IF skal ha det moro. 
 
Skal vi sammenligne Vear IF med Vestfold døveforening ser jeg bare at medlemmene må 
stille opp til servering på døvesenteret eller på andre steder som på Sjøhuset en gang om 
året. Er det flere plikter vi har, jo, vår årlige basar. Basar var og forblir et kjærkomment 
bidrag til døvesenteret, hvor den er med å vedlikeholde av døvesenteret. Tidligere fikk vi 
to loddlister, men som medlemmene har klaget på er det blitt en loddliste som gis ut til 
medlemmene hvert år. Det synes jeg er trist. Nettopp fordi døvesenteret trenger penger og 
at vi slipper mye unna fra våre plikter. 
 
Hva er det vi krever av Vestfold døveforening? Hva er det vi medlemmene kan hjelpe 
Vestfold døveforening med? Det handler jo også om å ta og å gi. Hva er vår holdning til 
dugnad? Hva er medlemsfordeler for et medlem? Hva er vår plikt som medlem? 
Det er et interessant spørsmål. Det bør tas opp som et tema på medlemsmøte. 
 
Hilsen 
Medlem Cathrine Stensrud 
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 Trekningsliste fra julebasar den mandag 15. des - 08. 

Sist søndag, 14. desember var det trukket ut vinnere til julebasar etter julegudstjenese 
på St. Olavskapell. Her blir lagt ut en trekningsliste med gevinstnr, navn (ikke full) og 
sted. 
 
1. Kaffeservice i nissemotiv til 6 ->Turid T., Vestskogen 
2. Båtbillett (Oslo-København t/r) -> Mette C. F., Østre Halsen 
3. Båtbillett (Larvik-Hirtshals t/r) -> Rolf  H., Sandefjord 
4. Fuglehus -> Anne S. F., Sandefjord 
5. Fruktkurv -> Thor L. T., Styrvoll 
6. Fruktkurv -> Unni B., Larvik 
7. Fruktkurv -> Monica G., Revetal 
8. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Bodhil J., Tjodalyng 
9. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Heidi N., Blystadlia 
10. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Rolf E. W., Sandefjord 
11. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Randi R., Våle 
12. 1 bilpakke for båt (Sfj-Str.stad) -> Brekke, Skoppum 
13. Juleløper -> Mette H., Stord  
14. Rød juleløper -> Jorunn H., Larvik 
15. 1 Sukkerskje i plett -> Lillemor A., Larvik 
16. 5 flax skrapelodd -> Kari S., Skoppum 
17. 1 blomstvase -> Gerd S., Larvik 
18. 5 flax skrapelodd -> Thor L. T., Styrvoll 
19. 1 blomstvase -> Schermann, Larvik 
20. 1 veske og lommebok -> Ole J. N., Skoppum 
21. 1 par sokker -> Fam. Berger, Skoppum 

En ny dag! 
Jeg har fått en vakker gave.  

En ny dag som kun er min, det er opp til meg å velge hva jeg vil bruke gave til. 
Dagen står der i min dørsprekk, venter på å komme inn. Full av blanke, rene sider med all 

verdens farger til. Hvordan kan jeg best utnytte den gaven jeg har fått? 
Jeg må velge varme farger, ikke farger arket grått.  

Jeg vil bruke dagens timer til å være positiv. 
Glede mennesker jeg møter. Gi oppmuntring og smil. Uansett så m jeg huske at når dagen er 

forbi, har de ting jeg sa og gjorde tråkket opp en sti. 
Det er opp til meg å styre hvordan den stien fører hen. Ønsket er at du som ser den kan 

sporet av en venn. 
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 Stafett oppskrift / Eldre prosjekt 

Pizza snurrer: 
 
Lag en vanlig pizzadeig. 
Fyll etter smak 
Ost 
 
Kjevle ut til en rektangel 
Smør med pizzasaus 
Ha på fyll.  
(ikke for mye, blir for tungt å rulle sammen). 
Dryss på litt pizza ost. 
Rull sammen, og skjær opp i skiver 
Legg dem på et brett, evt. Dryss på oregano. 
 
Stek i ca 225 grader til det er gyllen brunt. Ca 10 - 15 minutter 
 
Kjempe godt og populært hos barn- 
 
Herved gir jeg stafetten til Merete Karlsen.  

Eldre prosjekt: 
 
Her er ikke mye å fortelle om det da det ikke har skjedd så mye. Selv om det har vært 
regelmessig ”eldre treff” hver 2. torsdag, så det er blitt bare vanlig treff hele tiden i fjor. Det 
har ikke vært noe tur til Oslo, pga sykdommer de o 2 yngre som hadde i fjor. Det var bare de 
to eldste (begge 91 år) igjen på treff sist høst 2008. De trives med folk som jobber på 
Sjøhuset eller på besøk. Nå er de 2 yngre tilbake til eldre treffet igjen, nå er det 4 personer.  
Tidlig strikket de 2 eldste, men ikke nå da de ville heller prate sosialt. Ikke noe rart de er jo 
mye hjemme og er veldig selskapsyke og da er det godt å ha noe å gå til der det er sosialt ;-). 
Mange vet fra før om eldre prosjektet, så det har ikke vært noe nytt om det. Vi har ikke 
jobbet videre pga for få eldre i Vestfold nå i det siste tiden, men det er fortsatt eldretreff 
fremover.  
 
Vennlig hilsen  
Anne Synnøve Fevang. 

ET ORD GJØR STOR FORSKJELL 
 
Et ord gjør stor forskjell 
Det kan forandre livet ditt på en blunk 
Noen ord er for evig 
Andre blir det glemt 
Men de er der fortsatt 
De sier bare ikke et ord. 
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 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 

 Møtekveld på Sjøhuset Sandefjord 12.februar. 
 
Det var ca 20 medlemmer som møtte opp den kvelden, fleste med i et eller annet tillitsverv 
i VDF. 
Fleste av tillitsvalgte som hadde møtt opp gikk fram og nevnte det en mente var sine 
oppgaver. Noen av de andre kom med spørsmål og tilføyelser. 
Her noteres kun de oppgaver som ble notert på møtet for den enkelte verv eller utvalgenes 
oppgaver generelt. 
Grupper som velges på Årsmøte 
 
Hovedstyrets leder:  
• Gi veiledning og dekke styret, utvalgenes og medlemmenes behov. 
• Fordele arbeidsoppgaver i styret  
• Samarbeide med ulike organisasjoner  
• Vise ansikt utad. 
• Ha god kjennskap til lov og regler. 
• Innkalle til diverse møter  
• Kan ikke avgjøre ting alene  
Nestleder:  
• Vikar for leder ved behov 
• Får oppgaver fra oppgaver fra lederen 
• Ha god kjennskap til lov og regler 
Sekretær: 
• Referent på styremøter  
• Skrive søknader 
• Fordel å ha norskkunnskaper 
• Skal kunne føre all korrespondanse etter styrets retningslinjer 
• Samkjøring av AU møte 
Kasserer: 
• Ha organiseringsansvar av økonomien. 
• Ha ansvar for utgifter og inntekter  
• Ha god oversikt for å kunne svare Ja/nei til innkjøp 
• Sende oversikt på regnskap til styret, Skogstuakomiteen og andre utvalg etter avtale 

og hvor ofte de ønsker å få det.  
• Samarbeid med bilagsrevisor minst 2 ganger pr år, og ved avsluttende årsregnskap å 

ta kontakt med revisor. 
• Ha god medlemsoversikt innad og med NDF. 
• Ha ansvar for innkjøp av oppmerksomhet til medlemmer ved jubileum, dødsfall og 

sykdom.  
• Ansvar for innkjøp til utlodning. 

Å Lese   
Jeg åpnet boka,  
leste et kapittel,  
lukket den igjen.  

 
Nå har den samlet støv i lang tid.  

På tide å ta den opp igjen? 
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 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 

Styremedlem/kulturleder:   
• Ansvar å følge opp terminliste 
• Ansvar å finne forelesere til foredrag og tema og lede tema for sosiale  

sammenkomster medlemmer ønsker 
• Passe på at medlemmer får informasjon via Vestfold Nytt, vdf.no(VDF hjemmeside)  
         e-post, pr. brevpost og sms. 
• Være med om årlig ledermøte. 
• Søke om støtte til ulike arrangement og prosjekter. 
• Ha samarbeid og fordele oppgaver med utvalgene. 
• Ha ansvar for å sette opp serveringsliste. 
• Ha god dialog med medlemmene, VDF- kasserer og styret for øvrig.  
• Ha god dialog og ansvarsfordeling med kulturkomiteens medlemmer.  
Varamedlem 1 og 2 til styret: 
• Anbefales å delta på styremøter for å få oppfølging i hva skjer. 
• Har bare stemmerett ved andre styremedlemmers fravær på styremøter 
• Bidra til godt team 
• Mulighet til å få bedre kjennskap til organisasjonen i VDF og dermed ved senere 

    mulighet å ta større verv innad i styret. 
Bilagsrevisor:  
• Gjennomgår og godkjenner regnskapets bilag(kvitteringer) minst 2 ganger årlig.  
Revisor:  
• Godkjenne foreningens årlig avsluttende regnskap 
• Være en nøytral person utad fra VDF 
Kulturkomiteen:  
• Har kulturleder som automatisk sitter i VDF- styret samtidig har minst 3 
          medarbeidere. 
• Medarbeidere skal ha dialog med kulturlederen og få oppgaver å utføre av 

vedkomne. 
• Skal lytte til medlemmenes ønsker av ulikt temaønsker.     
Skogstuakomiteen: 
• Leder har ansvar for at vedlikehold og service på Skogstua blir gjennomført etter de 
          midler en har til rådighet.  
• Ha ansvar for at medlemmer får informasjon på medlemsmøte, i Vestfold nytt, og 
          vdf.no hva skjer på døvesenteret. 
• Innkalle komiteen til egne styremøter ved behov (minst 4 ganger årlig) og 
          samarbeidsmøte m/VDF 2 ganger årlig.  
• Ha god dialog med egen komité, hovedstyre og andre utvalg.   
• Skogstuakomiteen har eget budsjett å jobbe ut fra så komiteen bestemmer selv en 

god del av inntekt og utgifter.  
• Ved store kostnader tas opp med hovedstyret eller på medlemsmøte dersom ikke 
          årsmøte er en nødvendighet eller sette på eget budsjett. 
• Har 4 medarbeidere med fordelte oppgaver som kjøkkensjef, altmulig menn, 
         Kontaktperson for brannvern, nøkkelansvarlig, økonomi, har egen referent på sine 
          møter. 
• Alle har ansvar å være i et godt team, god dialog med utleieansvarlig og 

medlemmene.  
  



 Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 
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Utleieansvarlig for Skogstua: 
• Ta i mot bestillinger på leie av Skogstua  
• Ansvar for rett oversikt på utleieplanen 
• God dialog med utleierne og Skogstuakomiteen 
• Ha tett samarbeid med kasserer. 
• Samarbeide med Skogstua om tilstanden på Skogstua i leieperiodene.  
• Ansvar for oppfølginga av personer til nøkkellevering i samarbeid med 

nøkkelansvarlig  
• Ordne rengjøringshjelp etter utleie. 
 
Vestfold Nytt: 
Redaktør: 
• Ansvar for utgivelse av medlemsbladet Vestfold Nytt utgis i 4 nummer pr år. 
• Ansvar for det er god teamånd i redaksjonen og med samarbeidspartnere. 
• Ha god dialog med utvalgene om stoff ønskes inn i bladet. 
• Ansvar for at deadlinen og utgivelse overholdes  
• Passe på at utvalg og medlemmer får direkte beskjed om slike frister i god tid. 
• Ha tid for kreativitet til bladet. 
• Ha tid til å være tilstede for redaksjonen og tidsvis der ting skjer  
• Videreformidle stoff til layout så rask er mulig for å kunne anse mengde stoff som 

kan inn.   
• Gi journalister og layout friheten til å gjennomlese hele bladet før det trykkes.  
Layout: 
• Utforme bladet på en kreativ måte, både faste spalter og nytt stoff som redaktør og 

journalister og andre har levert inn ved fristen utløp.  
• Samarbeide tett med redaktør og journalister før bladet skal i trykken   
• Ha frie hender for et kreativt layoutarbeid til å skaffe stoff til bladet. 
Journalister/ Fotograf: 
• Utføre  arbeidsoppgaver for artikler redaktøren /layout ønsker i årets 4 blader skal 

inneholde. 
• Passe på  den som for eksempel  er blitt intervjuet  får godkjenne innlegget  før 

trykken av bladet skjer.  
• Alles oppgave er å lytte til hvordan vil medlemmene bladet skal være. 
• Jobbe med tanker om det skal noen spennende nyheter settes inn på vdf.no i tillegg 

til bladet. 
Lov komiteen: Består av 3 personer: 
• Delta på årsmøte, ekstra ordinært årsmøte 
• Må kunne ha godt kjennskap til lov og regler i VDF.  
• Innkomne endringer til lovforslag skal lovkomiteen legge frem forslag for 

medlemmer, utvalg eller styret før det tas opp på årsmøtet.    
• Å vurdere loven er a jour med tiden. 
Basarkomiteen: 
• Har en leder og 3 medarbeidere  
• Har ansvar å følge opp og planlegge basar 
• Må skaffe gevinster samt oppfordre medlemmer til å skaffe gevinster.  
• Skaffe tillatelser å sitte med basaren i diverse butikker en han få den muligheten. 
• Lage loddelister som man medlemmer mottar pr post eller ved forespørsel. 



   Hvilke oppgaver kan en tillitsvalgt i VDF ha. 
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Bryggekomiteen:  
Det ble glemt å nevne på møtet, men har 3 personer, 
Olgeir Hardtvedt, Mads Morrigi og Sten Arne Karlsen. Og de var ikke tilstede for å kunne 
fortelle hva slags oppgaver de har. 
 
Valgkomiteen :består av 3 medarbeidere og 1 varamedlem. 
• Rekruttere frivillige personer inn i ulike verv på årsmøte. 
• Lede valget under årsmøte og ekstra ordinært årsmøte 
• Lytte og ta i mot forslag fra medlemmene og styret og komiteer. 
• Passe på å ha oversikt av bekreftelse fra hver enkelt medlem som har sagt seg 
          villig til å ha verv i utvalg som velges under årsmøtet.   
• Kan bestemme om det bør skje eskludering av noen tillitsvalgt med videre eller 

annen kandidat kan inneha sitt verv. Eller be om omorganisering.     
 
Utvalg som velges utenfor årsmøte: 
 
Historielauget: består av laugleder/prosjektleder, kasserer, sekretær, registrering s sjef m/
hjelper, samt 5 medarbeidere med ulike områder å jobbe med. Laugets oppgaver er  
• ivareta VDFs historie ved å samle, lage oversikt, skanne/ kopiere og registre det som 

finnes av historisk verdi.   
• forske videre for å finne mer fakta til kilder som finnes i VDF og Skogstuas 

dokumenter. 
• Ha klare kilder til et jubileum i 2014.( VDF 100 år og Skogstua 80 år) 
• Oppfordre medlemmer til å komme med fakta kilder enten ved tidskrift, bilder, eller 

annen historie som menes er av verdi. 
Barnegruppa: 
• År 2008 kun bestått av en kontakt person men det skal være en gruppe på minst 4 

personer som samarbeider å få opplegg og program til aktiviteter for barn i ulik alder 
(0 – 15 år) 

• Samarbeide med menighetsutvalget om Påskeverksted, juleverksted, juletrefest.  
Pensjonistgruppa har pr i dag kun en kontaktperson siden det er lite møtevirksomhet. 
Oppgaven den har er å ivareta medlemmer (over 50/60 år) rettligheter. 
 
Menighetsutvalget: ble ikke tatt opp fordi utvalget samarbeider mer med Døvekirken enn 
VDF – men hvordan er det økonomisk? Hvis med i VDF regnskap fortsatt bør det vel 
være under?? Dette får tas opp som et spørsmål under årsmøtet. 

Vennskap er et tre som vokser! 
Jo mer treet vokser 

Jo mer venner får du. 
Hvis treet blir borte, 

Da forsvinner vennskap også 
Når treet ikke vokser, 

Så er du ensom. 
Sant? 
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     Dikt om tolv måneder: 

Mange undres på Mars 
Alltid forskjellig 
Raskt kan snøen smelte 
Snart daler det ned igjen 

Julen er over 
Atter et nytt år 
Nye muligheter som venter 
Under snøen 
Alle grønne planter 
Rolig venter de på våren. 

Fine kvelder ved peisen 
Endeløst med snø 
Barn som leker 
Rundt meg 
Unger med røde kinn 
Alle er glade 
Rolig glir solen ned 

April varm etter vinteren 
Påsken er rundt hjørnet 
Raske harer spretter bak busker 
I den første vårmåneden 
Lier vokser frem 

Mye stas 
Alle er glade 
I mat er det flott 

Jippi 
Unger jubler 
Nå er det sommer 
I ukevis har de ventet på den 

Jublende barn 
Under himmelen 
Ler alle barn og unge 
I dag er det sommer 

Alle går til arbeid 
Unger går til skolen 
Gode venner treffer hverandre igjen 
Unger og gamle 
Store og små 
Tenker tilbake på sommeren 

Så er høsten plutselig her 
En ny økt med høsting 
Potetene tas opp 
Turnipsen høstes 
Eplene plukkes 
Mange er i arbeid 
Bærene er modne nå 
Etter en varm sommer 
Reiser fuglene sin vei 

Overalt blir det stadig mørkere 
Kaldere blir det 
Tåka kommer 
Og regnet plasker 
Borte blir varmen 
Enda er høsten her 
Røde blader er å se overalt 

Nå er det plutselig kaldt  
Og høsten må gå nå 
Vi fyrer mye igjen 
Enda et år går mot slutten 
Marken dekker av rim 
Bladene faller 
Etter hvert er de borte 
Rett som det er kommer snøen 

Den siste måneden i året 
Egentlig ganske koselig 
Snøen faller 
Endelig er det jul 
Masse snø bir det fort 
Barn er glade 
Endelig har vinteren kommet 
Røde kinn kommet til syne igjen 



Elisabeth Mølbach fra Ulefoss i Telemark som er dyr kommunikasjon.  
 

Som dere sikkert husker at hun var på Sjøhuset, tidlig i høst - 08 og holdt foredrag om dyr 
kommunikasjon.  

 
Ho komme til Skogstua / Døvesenter i Sandefjord, torsdag den 11 juni fra kl 18.00. 

Ho skal ha praktisk samtale med eieren og dyr i ca 1 time hver. 
Ho kan ta i mot 5 personer som har en dyr hver, så her er første i mølla som får plass å 

komme til Døvesenter.  
Prisen er 800 kr pr samtale, som dere må betale selv. 
Dessverre får ikke dekket fra NDF. Så det beklage vi.  

 
Det ho skal gjøre, er å snakke med dyr og eieren i egen privat rom. Som Elisabeth har evnen 

til å kommunisere med dyr og kan videre tolkning til eieren hva den har å si, eller om du 
eieren ønsker å vite om og spørre dyret ditt. 

 
En veldig spennende og andbefale sterk hvis dere vil gjerne gjøre alt for dyrene deres.  

Det blir en artig kveld for både eieren og dyr slik begge blir fornøyd når kommer hjem i 
egen hjem.  

 
Vi skal ordne tolk den dagen.  

Fint at dere sende email til Gry Enggrav som har ansvarlig for dette, og melde dere på, 
Første i mølla får plass.  

Bare 5 person med en dyr hver får plass. 
Email: gry_eng@hotmail.com, siste frist: 11 mai - 09 
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         Dyr - kommunikasjon, praktisk samtale.   
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 4 på gata.  

1.  Hva betyr Skogstua / Døves senter for deg i Vestfold? 
2.  Har du opplevd noe problem for å leie Skogstua?  
     Hvis ja, kan du fortelle litt om det. 
3.  Hvis du var leder, hva ville du ha gjort for at medlemmene skal  
     Komme å bidra for Skogstua?       

1. Jeg har ikke noe spesielle følelser for Døvesenteret. Jeg syns 
stedet er tungt og kostbart å vedlikeholde. Det går for mye penger 
til driften som vi medlemmene får lite for. 
 
2. Jeg har ikke hatt noe problemet for å leie senteret. Det eneste er 
at  man må passe på å reservere stedet i god tid. 
 
3. I dagens situasjon prioriteter man annerledes enn før. Da må man 
tenke ”nytt” istedenfor å fortsette i samme spor. Jeg for min del 
ville solgt stedet og heller satse på minst som mulig  
vedlikeholdfritt lokaler i sentrum hvor det kan være lettere for både 
ungdommer og eldre som ikke har bil å komme.  Bente Gry Carlsen. 

1. Skogstua betyr mye for meg, nettopp fordi alle døve har 
et sted å gå til Skogstua og gjøre ting sammen. Som for 
eksempel kurs, foredrag, møter, og rett og slett sitte og 
prate sammen. 
 
2. Nei, jeg har aldri opplevd noen problemer med å leie 
Skogstua. 
 
3. Jeg vet at Skogstua har ca. 6 dugnader i år. Jeg som 
medlem har også et ansvar for Skogstua, og det gjør jeg 
ved å stille opp en eller to ganger på dugnad. Jeg ville tatt 
initiativ for å spørre venner om de skal dit. Jeg tror også at 
bedre middag vil hjelpe mye. Jeg tror også det kan være 
lurt å ta det opp på medlemsmøte og spørre medlemmene 
hva som trengs for å bidra til for Skogstua.  
 

Om medlemmene vil bruke Skogstua mer er det bare å ta kontakt med Skogstuakomiteen / 
kulturleder i styret. Historielauget sendte en søknad til Skogstuakomiteen og ba om et sted 
hvor kilder kan oppbevares. Vi har nå et sted å gå til, og det blir mer effektivt. 
Jeg har nå for eksempel lyst å lære mer om foto, og kunne tenke meg å få i stand noen 
uformelle treff for fotointeresse. Jeg har lyst å bli en bedre fotograf, og hva er bedre enn å få 
døve fotointeresse å møtes på Skogstua og diskutere / utvekslinger om begreper for 
eksempel blender, bruk av knep, hvordan ta gode bilder og beskjæring av bilder 

Cathrine Stensrud. 



17 

 4 på gata. 

1. Mye. Side Døvesenteret er rett ved vannet, betyr det mye. Jeg 
elsker å være nær vannet, sjøluktet gir meg en slags fred og ro. 
En balsam for sjelen man, man kan si det sånn.  
 
2. Har kun bare leid privat en gang i forbindelse med min eldste 
datters konfirmasjon og leid to ganger i jobbsammenheng, til 
tema dagene. Har ikke opplevd problem med dette. Jeg er 
fornøyd og kommer til å leie igjen. 
 
3. Jeg syns ikke at lederen skal ta alt ansvaret for å lokke nye og 
unge medlemmene til å bruke Døvesenteret mer. Det er oss 
medlemmene som burte ha oppfordret mer. Vi kan via 
kulturleder / kulturutvalget påvirke interessante foredrag, 
aktiviteter, turer osv.  Jeg har selv vært kulturleder og jeg vet 
meget godt at dette er ikke en lett oppgave, her mener jeg også 
medlemmene burte ha gjort noe mer. Det er noe som heter 
ansvarfordeling /ansvaroppgave.   Bente Andersen 

1. Døvesenteret betyr ikke så mye for meg, er ikke så mye der. 
Men er med på St.hansaften og Skalldyr fest, men ikke ellers. 
 
2. Jeg har leid lokal på Døvesenteret noen ganger, og det har 
gått ok. Jeg skulle ønske at de kunne ha vært mer fleksible for 
oss medlemmer. Ikke være så strenge med tidspunkt når vi skal 
hente nøkkel og levering av nøkkel uten å betale tillegg. Det 
syns jeg ikke noe om det. Jeg skjønner at reglene men den 
gjelder for de som er utenfor. Men for oss medlemmene kunne 
de vært mer fleksible slik at vi føler mer avslappende og 
behagelig forhold til utleier. 
 
3. Jeg ville hatt ha en Døvesenteret midt i sentrum i 
Sandefjord. Pga ungdommer, eldre og flere som ikke kjøre bil. 
Jeg tror at vi kunne ha fått flere medlemmer på besøk pga mer 
sentral og lettere å komme til. Har en drøm er å ha egen cafebar 
og hatt et stort rom ved siden av som kan bruke til f.eks kurs, 
møter, sosialt treff for oss medlemmer og styremedlemmer :-). 
Tror det hadde vært mer liv blant oss. Jeg ville ha lyttet til 
medlemmer og unge. Høre hva de tenker, føler, ønsker og ha 
gjort noe med det. 

Merete Karlsen 
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 Julebord - / Juletrefest på Døvesenteret. 

Julebordet på Døvesenteret 6. Desember 2008 
 
Det har vært en kjempe suksess fra festkomiteen å arrangere et julebord som fant sted på 
Døvesenteret, og det kom 36 personer til julebordet. 
Alle fikk god mat og koste seg riktig godt den kvelden, og de fikk også dessert etterpå. 
Der var det også musikk og dans til de som ville det. 
Sosialt samvær varte ut over natten , og vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at alle var 
fornøyde med festarrangementet! 
Mvh Festkomiteen. 

Juletrefest 28 desember 2008. 
 
Det ble holdt på Døvsenteret, og i alt kom ca 45 voksne og ca 15 barn. 

 
På programmet var det, Gudstjeneste med 
døveprest Terje Johansen, som holdt andakt. 
Så var det kaffe  og noe attåt å bite på. 
 
 
 
 

 
 
Barna og voksne gikk rundt juletreet, og 
sang julevisa, og venta på at Nissen ska 
komme med masse godtepose. 
Nissen kom og lovet det han lovte... 
 
 
 
 

 
Etter det hele har gjennomført, så Kom ei Klovn, FixFax, han 
underholdt m mange rare trikser, og vitser, og hadde med seg ei 
levende kanin! 
Det var det som gjorde at barna, nesten alle, satt helt helt stille! 
De lo til o med godt av hans dumme "trikser" 
OG, så var det noen barn som var heldige som var med, og hjalp til:) 
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 Fødselsdag - TEST 

Mandag: 
De som er født på en mandag, har aldri problemer med å finne på noe gøy. De liker å være 
midtpunktet, er glad i oppmerksomhet, og det å få andre til å le. 
Fremtidsutsikter: 
Mandagsbarn blir ofte journalister, programledere eller komikere. 
 
Tirsdag: 
Tirsdagsbarn kan virke litt ”smågale”. De har godt fantasi, og er ofte vågale og impulsive. 
De kan også være stressa og glemsomme, men stiller alltid opp for vennene sine. 
Fremtidsutsikter: 
Tirsdagsbarn bør jobbe med media, underholdning eller kundeservice. 
 
Onsdag: 
Onsdagsbarn er flinke til å tilpasse seg det motsatte kjønn. De elsker å flørte og gi 
komplimenter, men samtidig bli respektert. Liker også diskusjoner. 
Fremtidsutsikter: 
Onsdagsbarn blir gode selgere og rådgivere. 
 
Torsdag: 
Torsdagsbarn er forsiktig personer. De er ofte stille og rolige, og velorganiserte. Alle burde 
ha et torsdagsbarn i familien pga omsorg, og som konfliktløser.  
Fremtidsutsikter: 
Torsdagsbarn blir gode omsorgsarbeidere. (Veterinær, lege, psykolog og lignende) 
 
Fredag: 
Fredagsbarn er ”tøffe”, og tilhører den harde kjerne. De er fulle av selvtillit og attitude. De 
har sterke meninger, og er realister i ett og alt. 
Fremtidsutsikter: 
Fredagsbarn blir ofte gode advokater, prosjektleder og managere. 
 
Lørdag: 
Lørdagsbarn er forfengelige. De er svært opptatt av mote, utseendet og status. De er 
representative og diplomatiske. Humøret svinger som regel ofte. 
Fremtidsutsikter: 
Lørdagsbarn blir gode designere, stylister og arkitekter. 
 
Søndag: 
Søndagsbarn skiller seg ut. De er svært selvstendige og uredde. De gjør alltid som de selv 
vil, men tråkker aldri noen på tærne. Det virker som om de lever litt i sin egen verden. 
Fremtidsutsikter: 
Søndagsbarn blir gode kunstnere, håndverkere og lærere.  

Finn ut hvilken ukedag du er født på, og se hva nettopp denne 
ukedagen forteller om deg! 



Barneside 
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Lage påske - egg. 
Du tar å blande hvetemel og vann. 

Da får du en litt klissete masse, det fungere som lim. 
Blås opp en ballong, størrelse bestemmer hvor stor du vil ha.  

Klipp opp strimler av avispapir og dypp de i ”limet” ditt og legg de på ballongene. 
Du trenger en god del lag oppi. 

La ballongene tørket opp på en glass i noe dager, da vil den stivne og bli hard. 
Skjær egget ditt i to, og lag en kant som stikker i ca 1,5 cm oven for den ene delen, og fest 

den på innsiden . Da kan du sette sammen delen igjen etterpå.  
Mal egget i forskjellige farger og mønster etter ønske.  

En liten underholdning for familie! 
Et av familie medlem gjemmer påske - eggene. 
Man får en lapp hvor det står et lite hint om hvor egget befinner seg i huset. 
Etter det første hintet finner man en ny lapp som hvor egget befinner seg og 
tilslutt har man funnet egget sitt med masse overraskelse oppi. 

  To bokstaver foran og to bak - blir navn på et dyr. 

 
Ø 

 
EFA 

 
G 

 
AN 

 
V 

 
T 

 
EKA 

 
RA 

 
B 
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Personlia / Hva skjer??? 

Michael Karlsen ( sønn av Sten Arne og Merete 
Karlsen )  
Er en vinner av Novelle konkurransen på 
Mellomhagen ungdomskolen i Larvik. Det er en 
stor ungdomskolen. Alle både 8. , 9. og 10. klasse 
som var med på konkurranse.  
 
Han vant første premie og fikk en fin Novelle bok 
fra skolen. 
Michael skrev på Novelle : 
 
HENDENE MINE KAN SNAKKE FOR MEG. 

Innvielse av Deaf Riders 
Fest på Døvesenteret Skogstua, Sandefjord 

Lørdag 21 mars kl 19.00 
Salg av mat og drikke 

Utloddning 
Inngang 50 kr 

Aldersgrense 18 år 
Antrekk: Olabukse, skjorte og skjerf, ( typisk klær for Mc og cowboy stil) 

Overnatting kr 100,- 
Ta kontakt / påmeldning til: 

Gry Enggrav på sms: 97151113 

Sommervakt på Skogstua søkes:  fra 6 juli - 6 august 2009 
Er du / dere interessert å være på vakt på Skogstua i sommer? 

Så meldt deg til  
Nina E. Wennersten , skogstua komiteen 

Innen 6. mai.  

Jubilanter 2009. 
 
50 år: 
16 februar: Svein Arne Egil Olsen 
6. juni: Thorbjørn Thomassen 
 
60 år: 
12. mars: Toril Oksdøl 
4. april: Rune Seder 
17. mai: Knut Reidar Nilsen 
 
75 år: 
11. februar: Else Nina Wennersteen  

GRATULERER: 
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NWG - en raftklubb? Nei en klubb for tøffe damer.   

Hva, hvordan og når ble det startet en raft klubb for damer? 
NORWEGIAN WILDLIFE GIRLS - Det hele startet med at Torunn Bakkestuen arrangerte 
en ur for jenter som ville utfordre seg selv i naturen. Vår første tur gikk til Besseggen i 2006. 
vi sov i telt der, og etter turen dro vi til Sjoa. Rafting var neste aktivitet, og vi hadde det så 
moro at vi bestemte oss for å prøve å få til en slik tur hver sommer. Både i 2007 og 2008 har 
vi gjennomført en slik jentetur. Rafting, juvevandring, elvebrett og strikkhopp stod da på 
programmet.  
 
Har dere egen hjemmeside, og hva er det? 
Vi har egen hjemme side: http://norwegianwildlifegirls.blogspot.com/  
Her forteller vi om turene våre, viser bilder etc. her kan man også lese om neste tur, hvilke 
aktiviteter som er satt opp, og hvordan man melder på.  
 
Kan alle damer være med på arrangementet, når blir det og hva koster 
det? 
Er for jenter som vil utfordre seg selv i naturen, og man må være over 20 år. Prisen varierer 
litt, alt ettersom hva slags aktiviteter man vil være med på.  
 
Fortelle hva det innebærer og hvilke utfordringer det gir? 
Det innbærer at man skal være interessert i friluftsliv, og være uredd forå bruke sin kropp i 
forskjellige aktiviteter. Vi vil ha det moro, og nyte det gode liv ved å være et 
villmarksmenneske 
 
Noe vi bør vite mer om disse arrangementene? 
Alle som deltar tar med egen klær som passer for friluftsliv, sovepose og annet utstyr som 
trengs. Sikkerhets utstyr til de forskjellige aktivitetene er det guidene som har ansvar for.  
Vi prøver å arrangere samkjøring til Sjoa hvis det er mulig. Det lønner seg å følge med på 
bloggen for opplysninger om den neste turen. 
 
Takk, Else Gro at du fikk tid å svare på disse spørsmålene. 
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Døve mesterskap i Tønsberg / Sluttresultat. 

Døvemesterskap i Tønsberg på Slagenhallen 30 januar til 1 februar 2009 
Holtan døves sportsklubb hadde en ære ved å arrangere sammen med Døves utvalget hos 
NFF et døvemesterskap i egen hjemmebane i år fra 30 januar til 1 februar 2009, og det har 
vært en suksess. 
Mange besøkte hallen og så på futsal( fotball men en ny type måte å spille fotball på) 
kampene og Holtan herrelag kom på 7. plass. Og det var kjempe bra innsats fra herrelag! 
På lørdagen 31 januar hadde det vært sosial samvær på Quality hotell i Tønsberg og mange 
fant veien dit. 
Den 1 februar var den siste kampene og final på sin plass i hallen, og da kom det 2 ganger 
falsk brannalarmen som gjorde at alle måtte  gå ut . Heldigvis varte det veldig kort, og det 
var ikke noe store forsinkelser i timeplanen under kampene. 
Holtan døves sportsklubb vil herved si tusen takk for all god hjelpen de fikk av alle 
frivillige medarbeidere under Dm og er stolte over dette. 
Her ser dere sluttresultatene: 

DM futsal i Tønsberg, 31. januar – 1. februar 2009 - sluttresultat  

Kam
p 

Tid Pulje Lag Lag Res 

1 09.00 – 09.30 Gr. C Oslo Oldboys 
A 

Trondheim B 3-2 

2 09.00 – 09.30 Gr. D Bergen A Oslo B 6-2 
3 09.45 – 10.15 Gr. A Oslo A Bergen B 11-0 
4 09.45 – 10.15 Gr. B Stavanger A Ål 7-0 
5 09.45 – 10.15 Dame Trondheim Trondheim B 9-0 
6 10.30 – 11.00 Gr. C Trondheim B Oslo Oldboys 

B 
2-1 

7 10.30 – 11.00 Gr. D Trondheim A Oslo B 6-3 
8 10.30 – 11.00 Dame Ål Bergen 0-6 
9 11.15 – 11.45 Gr. A Bergen B Hamar IL 1-4 

10 11.15 – 11.45 Gr. B Ål Holtan 0-6 
11 11.15 – 11.45 Dame Trondheim B Oslo 1-1 
12 12.00 – 12.30 Gr. C Oslo Oldboys 

A 
Oslo Oldboys 

B 
9-1 

13 12.00 – 12.30 Gr. D Bergen A Trondheim A 1-2 
14 12.00 – 12.30 Dame Bergen Trondheim 0-3 
15 12.45 – 13.15 Gr. A Oslo A Hamar IL 1-1 
16 12.45 – 13.15 Gr. B Stavanger A Holtan 8-3 
17 12.45 – 13.15 Dame Oslo Ål 2-0 
18 13.30 – 14.00 Kvart Oslo Oldboys 

A 
Bergen A 4-3 

(3-3 ordinær tid) 
etter ekstra omgang 

19 13.30 – 14.00 Kvart Trondheim A Trondheim B 7-2 
20 13.30 – 14.00 Dame Bergen Trondheim B 0-0 
21 14.15 – 14.45 Kvart Oslo A Holtan 5-0 
22 14.15 – 14.45 Kvart Stavanger Hamar 1-0 
23 15.00 – 15.30 9.-12. pl Ål Oslo B 1-7 
24 15.00 – 15.30 9.-12. pl Bergen B Oslo Oldboys 

B 
2-5 

Lørdag 31 januar - 2009 
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Sluttresultat. 

Kam
p 

Tid Pulje Lag Lag Res 

25 09.45 – 10.15 5.-8. pl Holtan Bergen A 2-8 
26 09.45 – 10.15 5.-8. pl Hamar Trondheim B 2-0 
27 09.45 – 10.15 Dame Trondheim Oslo 9-2 
28 10.30 – 11.00 11.-

12.pl 
Bergen B Ål 2-1 

29 10.30 – 11.00 9.-10. pl Oslo Oldboys 
B 

Oslo B 6-7 
(3-3 etter ekstra 
omgang) 
etter straffe spark 
konk. 

30 10.30 – 11.00 Dame Trondheim B Ål 3-0 
31 11.15 – 11.45 Semi Oslo Oldboys 

A 
         Oslo A 1-3 

32 11.15 – 11.45 Semi Trondheim A Stavanger 5-4 
33 11.15 – 11.45 Dame Oslo Bergen 0-1 
34 12.00 – 12.30 7.-8. pl Holtan Trondheim B 5-2 
35 12.00 – 12.30 5.-6. pl Bergen A Hamar 5-0 
36 12.00 – 12.30 Dame Ål Trondheim 0-18 
37 12.45 – 13.15 3.Pl Oslo Oldboys 

A 
Stavanger 3- 2 

(1-1 etter ekstra 
omgang) 
etter straffe spark 
konk. 

38 13.30 – 14.00 Finale Oslo A Trondheim A 0-2 

Søndag 1. februar - 2009: 

Sluttresultat herrer: 
 
1. Trondheim A    7. Holtan 
2. Oslo A     8. Trondheim B 
3. Oslo Oldboys    9. Oslo B 
4. Stavanger    10. Oslo Oldboys B 
5. Bergen A    11. Bergen B 
6. Hamar     12. Ål 

A B C D 
Oslo A Stavanger A Oslo Oldboys A Bergen A 

Bergen B Ål Trondheim B Oslo B 
Hamar IL Holtan Oslo Oldboys B Trondheim A 

Gruppeinndeling herrer: 
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Resultat puljespill for herrer / kvinner. 
Gruppe A: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Oslo A 2 1-1-0 12-1 4 
2. Hamar 2 1-1-0 5-2 4 
3. Bergen B 2 0-0-2 1-15 0 

Gruppe B: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Stavanger 2 2-0-0 15-3 6 
2. Holtan 2 1-0-1 9-8 3 
3. Ål 2 0-0-2 0-13 0 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Oslo Oldboys A 2 2 – 0 – 0 12 – 3 6 p 
2. Trondheim B 2 1 – 0 – 1 4 – 4 3 p 
3. Oslo Oldboys B 2 0 – 0 – 2 2 – 11 0 p 

Gruppe C: 

Gruppe D: 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Trondheim A 2 2 – 0 – 0 8 – 4 6 p 
2. Bergen A 2 1 – 0 – 0 7 – 4 3 p 
3. Oslo B 2 0 – 0 – 2 5 – 12 0 p 

Plas
s 

Lag Kamper V - U - 
T 

Mål Poeng 

1. Trondheim A 4 4 – 0 – 0 39 – 2 12 p 
2. Bergen 4 2 – 1 – 0 7 – 3 7 p 
3. Trondheim B 4 1 – 2 – 1 4 – 10 5 p 
4. Oslo 4 1 – 1 – 2 5 – 11 4 p 
5. Ål 4 0 – 0 – 4 0 – 29 0 p 

Sluttresultat for kvinner: 

Toppscorer herrer:      Toppscorer kvinner: 
Øverås, Einar (Trondheim A) – 8 mål     Skårvold, Silje (Trondheim A) – 12 mål  
Grønvold, Marius (Trondheim A) – 8 mål 
Johannessen, Geir (Oslo B) – 8 mål 
Tangen, Rune (Oslo Oldboys B) – 8 mål 
Beste spiller herrer:      Beste spiller kvinner: 
Grønvold, Marius (Trondheim A)    Helland, Unni (Trondheim A)    
Fairplay herrer:       Fairplay kvinner: 
Bergen B – 1 gule kort       Ål – 0 gule kort  
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Terminlister/serveringslister - 2009 

Dato/måned: Aktivitet: Sted: Klokkeslett: Ansvar servering: 

Februar:     

Fredag 20. Vestfold fredag 
Gudstjeneste 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

14.00 - 19.00  

Lørdag 21 Pubkveld Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00  

Mars: .    

Lørdag 7. Årsmøte Døvesenter i  
Sandefjord 

15.00 Per Leif P, Arne P, 
Heidi W 

Lørdag 21 Påskeverksted 
m/gudstjeneste 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

14.00  

Fredag 27. -  
Søndag 29. 

Samlivskurs Hotell et sted. Se 
Info på  
Www.vdf.no 

  

April:     

Torsdag 9. -  
Mandag 13. 

Fotokurs Døvesenter i  
Sandefjord. Se 
info. 
Www.vdf.no 

  

Fredag 10. Påske -  
Gudstjeneste/ 
langfredagmesse 

St.Olavskapell i  
Sandefjord 

16.00  

Tirsdag 14. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 16. Foredrag Sjøhuset i  
Sandefjord 

18.00 Juliannea M, 
Diana B, Beate J. 

Lørdag 25. Vinkveld m/middag 
for kvinner 

Tønsberg se info 
På www.vdf.no 

17.00 - 18.00  

Onsdag 29. Ungdomskveld Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00  

Mai:     

Lørdag 2. Mannfolk - kveld Se info på  
Www.vdf.no 

18.00  

Mandag 4. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 14. Medlemsmøte 
m/utvalg 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Ole Theodor S, 
Marianne H, 
Marius H 
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Terminlister/serveringslister - 2009 

Dato/måned: Aktivitet: Sted: Klokkeslett: Ansvar servering: 

Fredag 22. -  
Søndag 24.? 

Erotisk Show Se info på  
Www.vdf.no 

  

Lørdag 30 75 / 95 års -  
jubileum 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Susan P, Øyvind G, 
Johanna A 

Søndag 31. Jubileum -  
gudstjeneste 

Døvesenter i  
Sandefjord 

13.00  

Juni:     

Mandag 8. Dugnad Døvesenter i  
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 11. Samtale med dyr-
kommunikasjon 

Døvesenter i  
Sandefjord 

18.00 Elin P, Katja E, 
Cathrine S. 

Fredag 19. -  
Søndag 21. 

St.hanshelg Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Lørdag 20. St.hans fest Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Tirsdag 23. Åpen døvesenter Døvesenter i  
Sandefjord 

  

Påske sol: 
 
Varme i koppen 
Kakaoen dufter 
Strålende sol i vinduet. 

Kveld: 
 
Varme i luften 
Kulden i bakken 
Hvilken herlig, stjerneklar natt. 

Inne i stua: 
 
Varme kommer 
Lys skinner  
Lampen står på. 

April: 
 
I går 
Bakken brun og bar 
Nå bare hvitt. 

Vår 1: 
 
Snøen graver ned  
Gamle minner 
I vårregnet. 

En kopp med te: 
 
Noen ganger er det fint å gjøre 
ingenting 
Bare sitte, å se på skyene 
Se barndommens drager fly forbi 
Og bare være til. 

Små tanker ord: 
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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 

Neste nr 02-2009: 
 
    Deadline den 5 juni.  
    Utdeles den 12 - 14 juni.  

Svar fra løsning:  
To bokstaver foran og to bak - blir navn på 
et dyr: 

 
ELEFANT 

 
BJØRN 

 
ROTTE 

 
BEVER 

 
TIGER 

 
SLANGE 

 
APEKATT

 
SEBRA 

 
SIRAFF 

http://www.vestfold110sentral.no/�
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      (A4) Hel ark - 500 kr 

(A5) Del av A4 - 250 kr 
 
 
 
 (A6) - 200 kr 

 
 (A7) - 150 kr 

  
       (A8) 
      Gratis 

Et streif av sommer. 
Sommer  

Naken hud i vann 
Solen skinner 

Marmorerte tanker 
Surfer inn mot land. 

 
Sommer 

Naken hud i vann 
Regnet spurter 

Krystallklare dråper 
Blir fanget i en hånd 
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 VestfoldNytt komiteen / Leder spalten fra Vestfold Døveforening 
Redaktør: 

Siw K 
Mathisen 
skrima@hotmail.com 

Gry Enggrav 
gry_eng@hotmail.com 

En som har smilehull  
og er alltid like blid. 
Liker å være redaktør  
da har kontroll  
hva som skjer. 
Hennes tanker  
er å tenke  
hvordan,  
hva,  
hvorfor,  
hvem  
da er diskusjon på gang. 
Så sjekker redaktøren 
om alt er topp.  
Da er trykken  
på gang. 

Layout: En med kreativ 
kommer hode  
full av ide.  
Arbeidet er i gang 
og da brenner det  
i svett og klør.  
Med masse  
tanke og vri,  
og håp  
å få 
stoffer fra 
medlemmer  
så blir  
det nok mas og mas 
som purrer på. 

Medhjelper. To kvinner med  
store energi, 
så er jobben  
på gang.  
Soter bladene på: 
skifter,  
bretter,  
klistre klebning av 
medlemmer på,  
da er frimerker i gang 
til posten på.  
Med svett og god 
samvittighet.  

Kjersti N. Husøy 
 &  
Nina Aarshem 

Kjære medlemmer i 
Vestfold 
Døveforeningen! 
 
Først vil jeg få takke dere 
medlemmene for tillitten 
dere har vist meg ved å 
velge meg som leder for 
VDF. Det har vært en 
tung start for meg, 
helseproblemer og 
eksamenspresset har satt stopper for mitt 
arbeid for Døveforeningen de siste ukene før 
eksamen. Men nå er eksamenen unnagjort, og 
jeg tar til sikte på å være i full gang.  
Mitt mål  er å gjøre mitt beste for foreningen 
og for dere medlemmer.  
Jeg ønsker at foreningen skal være et hyggelig 
sted å møtes, både for store og små. Og at vi i 
fellesskap kan skape en forening som vi alle 
kan bli stolte av.  
For at vi skal kunne bli en forening  å være 
stolte av, er vi avhengige av dere medlemmer.  
 
Alle medlemmer av foreningen har ulike 
ressurser, kapasitet og ønsker for foreningen. 
Men vi HAR  bruk for ALLE de ulike 
ressursene, kapasitetene dere har, og ønskene 
dere  har for foreningen.  Sammen står vi 
sterke!  
 
Nå står sommeren foran døren. Vi har vært 
heldige med været i det siste. Jeg håper at  
alle får en riktig fin sommer. Slappe av og 
nyte tiden, sammen med familie og venner.  
 
Og komme tilbake til foreningen til høsten 
uthvilt, med ny pågangsmot og krefter til å 
føre foreningen videre!!  
 
Med dette ønsker jeg dere alle  
EN RIKTIG GOD SOMMER!!! 
 
Vennlig hilsen  
Annette Paulsen 
Leder i VDF 
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 Historielauget 

Siden sist har Historielauget (HL) hatt møter med både saker og arbeidsmøter og ikke minst 
ett lærerikt kurs.  
Laugets medlemmer har jobbet med historie på hjemmebane også.  
Kursets tema var registrering og arkivering med foreleser Hanna Mellemsether fra Døves 
museum, Trondheim. Kurset ble holdt den 20.-og 21.april på Døvesenteret. Vi var 10 stk fra 
HL som deltok på to lærerike kurskvelder som også kunne ha vært interessant for andre. 
Den første kvelden var det mest teori på hvordan en skal starte riktig rekkefølge av 
registreingen.  
Vi hadde mye fokus på de bilder VDF har samlet gjennom årene. Den andre kvelden ble det 
til at vi deltakere selv kunne praktisere ved å registrere et bilde fra A til Å og fylle ut et 
registreringsskjema. Når oppgaven er fullført skal vi protokollføre skjemaet i en manuell 
protokollbok. Det var på høy tid og nyttig at vi fikk hatt et slikt kurs her lokalt da det ikke 
var laget rett registreringsmåte tidligere. 
 
Det siste arbeidsmøte vi hadde den 14. mai var 4 -5 stk som ryddet en del i historierommet, 
(peiserom i 1.etg) slik at det er i ryddige systemer før det er gitt et grønt lys for å starte det 
nøysomme riktige registreringsarbeidet ved neste arbeidsmøte 28.mai.  
Det som trengs framover er å få alt det VDF har på Døvesenteret bli registrert. Vi håper å 
kunne få eller låne (kan tilbakeleveres etter utført scan/kopi) fra dere lesere som har med 
døvesaker å gjøre. Lauget har begynt å kjøpe inn noe av nødvendige utstyr som skal lette 
arbeidet for oss. 
 
Når dette skrives hadde Skogstua fylt 75 år i 8.april og VDF fyller 95 år 31.mai og blir 
markert 30 – 31. Mai på Skogstua.  
HL vil være med å gi oss alle i VDF si gratulerer med dagene og lykke til i framtiden!   



5 

 Nytt fra Skogstua 

Våren er her i med sin lysgrønne og fargerike maikåpe ute i naturen.  
Men når du leser bladet er forsommeren startet med mer båt og badeliv ved sjøen. 
 
Åpent hus på Skogstua i påsken fra 09 – 13.april var det da to unge og positive gutter som 
har vist interesse for VDFs styre og Skogstua som var vakter. Det var bra med dagsbesøk, 
samt noe overnatting og alle hadde det hyggelig.  
Siste dag ble brått avsluttet på grunn av hovedkran og en rørdel der røyk,og vannet måtte 
stenges. Noe som gjorde at det ble en dyr reparasjon siden det ikke kunne vente med å 
utføres.  
   
Dugnadsinteressen var lav fra medlemmers side på første dugnad i april. Da den andre 
dugnaden i mai måned dukket det opp mange flere frivillige og positive folk. Flere 
gjøremål gjennomført, noe Skogstuakomitelederen var glad for.  
Samme glede håper Skogstuakomiteen at mange medlemmer kan gi ved siste fastsatte 
dugnad 8.juni før sommeren står for døren. 
 
Brannalarmsentralen på Skogstua er ferdig installert og presenteret ved 2 medlemsmøter. 
Den nye typen av alarm følger de krav som gjelder pr i dag brannvernet har.                        
Nye vinduer i soveromsetasjen er halvveis ferdig gjennomført. Det vil si de 4 rom på 
baksiden er ferdig byttet. Nå gjenstår 4 vinduer mot sjøen, og gjennomføres 2 helg i juni 
med bruk av lift. Disse vinduer er litt større og tøffere å jobbe med. Alle vinduer på huset 
blir nå malt med den hvitfargen de nye vinduene har. Ta gjerne kontakt med lederen å 
spørre om din hjelp trengs.                                                                                                                           
Uthusets grunnmurmateriell ligger klar til start for lengst og håper det vil være positive 
frivillige medlemmer som kan gi Skogstuakomitelederen en beskjed om hva akkurat en 
selv kan stille opp med å delta i prosessen fram mot ett ferdig uthus.                                                               
Ellers er det alltids mange små og større oppgaver å gjøre, men det er noe alle vet som har 
hus eller leilighet å stelle på.                                                                                                             
 
St. hans helg arrangementet 19.-21,juni vil Skogstuakomiteen samarbeide med 
hovedstyret om program o. l.                                                                                                                          
St. hans aften 23.juni vil det tradisjonelt være åpent hus.                                               
Sommeråpent- vakt starter 06.juli ville det fortsatt være flott om noen kan tenke seg å 
være vakt i sommerukene på Skogstua, både til glede for deg selv og for andre gjester. Ta 
kontakt med Nina E. Wennersteen sms: 97762321 /4176 5241 i god tid, helst i løpet av 
første del i juni måned.              
Rekeaftens helg arrangeres 15- 16.august og de som trenger overnatting bør nok være 
tidlig ute med beskjed. 
Skogstuakomiteen ønsker alle Vestfold Nytt lesere riktig god sommer!  
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 Ulike aktiviteter i Sandefjord. Hva skjer??? 

St.Hanshelg: 19 - 21 Juni. 
Skogstua 23 juni. 

 
PROGRAM av 20 juni: 

 
Kl. 15.00: Velkommen! 
Kl. 17.00: Grill tennes 

Kl. 18.00: Barneunderholdning v/ Barnekomiteen 
Kl. 19.30: Salg av vafler / kaffe / attåt, også lodd. 

Senere Bingo. 
Kl. 21.00: St.hansbålet 

Sommeropphold - Skogstua 
6 juli til 3 august 

Sommerfest 1 august 
 

Kontakt:  
Nina Wennersteen 

Privat mobil sms: 41765241 
Skogstua mobil sms: 97762321 

Epost: ni-wenn@online.no 
 
Har tilgang til Bredbånd - trådløs. 

Aktiviteter av ulike slag etter VDFs -årsmøte har vært av variabel og mer spontant 
arrangert.  
Det har for noen vært positivt og andre igjen litt forvirrende i starten men nå bedret seg. 
Program ved fastsatte datoer faller ut og nytt kommer inn.  
2 Medlemsmøter på døvesenteret hvor styret og Skogstuakomiteen har komme med 
informasjon, samt medlemmer har hatt mulighet å komme med spørsmål og ønsker. Det 
har blitt besvart og tatt i mot som tips for arrangementer framover.  
 
Småbarnsforeldre har gledelig og positivt kommet i gang med egen gruppe som har ulike 
aktiviteter 
.  
Tupperwareparty på Sjøhuset 15.mai var det den gruppa som arrangerte og ble veldig 
populært siden alle aldersgrupper deltok.  
Det var to sporty jenter – Linda Bergmann og Janne Helle fra Oslo som demonstrerte 
mange fargerike og nyttige produkter til forskjellige bruksområder. Og når en vet at det er 
livs- garanti på produktene er det ikke mange som lar være å kjøpe noe. Noen prøvde å 
overbevise hverandre at må kjøpe den kniven eller den slikkepotten og det er mye bedre 
enn i vanlig butikk.  
Vi fikk kjøpt kaffe, te, brus og rundstykker med valgfritt pålegg så det var tid til positivt 
sosialt samvær som er like viktig når døve treffes. Noen ønsket reprise av samme type 
party ved en senere anledning.        
 
Tegnspråk kafe`treff er et populært i Sandefjord sentrum. Det er godt og vel ca 25 
personer som deltar annenhver onsdag i hele mai og fram til sommerferien. Her er det også 
unge ildsjeler som fikk det i gang. Treffet er til for alle aldersgrupper å benytte seg av det 
sosiale.  
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 170 årsjubileumet på Døvesenteret 

Katarina Rozsas  

Det ble holdt ei stort Jubileum på Døvsenteret lørdag den 30 mai 2009, altså 
Døveforeningen feiret 95 år og Skogstua feiret 75 år. 
En fullpakket Jubileum, kan det sies. 
 
I alt 40 påmeldte kom, og så kom det flere etter kl. 20.00 som de kan dele kaker og kaffe 
med oss alle sammen. 
Været viste seg på sin beste side, og alle nød både inne og ute, så det var ikke noe ”sure 
miner å se”. 



 170 årsjubileumet på Døvesenteret 
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Erik Johansen repr.  
fra Drammen Df. 
Han Gratulerte og overga ei 
gavekort med penger.  

Cathrine Stensrud på vegne av Ndf  

Tre represtanter kom, en fra Drammen, og en fra Telemark og en fra NDF, og de holdt sin 
kort tale, og overrakte gaver. 

På vegne av NDF ga Nestleder Cathrine Stensrud en 
rosebukett og blomstervase med NDFs logo på til VDFs 
leder Annette C. Paulsen. 

En fotoglad Per Jonassen fra Porsgrunn. 
Telemark Døveforening ga en pengegave 
til VDF / Skogstua. 
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 170 årsjubileumet på Døvesenteret 

Leder i Døvesenteret ved Rolf E. Wennersteen 

Så var det Toastmaster som holdt kvelden "problemfritt", altså Tom Z. Kristiansen, så må vi 
huske og takke de som hjalp til til og fra kjøkkenet, og så har alle etet gode Snitter fra 
"Selskapsmat a/s", nydelige snitter! 
 
Etter og ha etet, og hørt på taler osv, inkl historier fra selveste Historiejubileumet, så kunne 
alle gå hvor de ville, og skravle. 

Toastmaster Tom Z. Kristiansen. 
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170 årsjubileumet på Døvesenteret 

Andre rad på høyre side: Tom Z. Kristiansen, Unni Bjerg, Nina E. Wennersteen, Rolf E. 
Wennersteen, Knut Syvertsen, Karin Elise Syvertsen, Mette E. Kristiansen, 
Første rad på høyre side: Daniel Sæves, Jim Vold, Cathrine Stensrud.  

Historielauget.  
De sørger for ei minnerik bok om 5 å, til 100 års jublieumet, da skal ei bok utgis.  

Senere utpå kvelden kom kaka og noe attåt, det var nydelig kaker, men den eneste som var 
populært var Marsipankaka, den hadde ei spesielt marsipanfoto av selveste Skogstua, alle 
måtte vente seg tålmodige med å få skjært av bitene, for denne må taes foto av..... 
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 170 årsjubileumet på Døvesenteret 

Jørgen Bjerg 
bidro med 
masse moro 
minner fra 
”gamle dager”.  

Tom Z. Kristiansen 
underholdning der han skal 
huske hvor han skal gå. 

Knut Syvertsen 

Takk for ei Flott Jubileumskveld! 
Sees om 5 år, til 100 årsjubileumet! 
 
Siw Kristin Mathisen 

En fikk æren til å skjære kaka, var den eldste 
medlemmet, Elsa Lysnes, for hun fylte nemlig 92 år 
dagen etter.  
Det gjorde hun med glede, og har vist seg og være 
en ”sprellen” dame ;-). 

Også var det noe underholdning og en del ”gamle” 
historier som våre eldre medlemmer kunne fortelle 
noe morsomme opplevelser ved Skogstua, så det ble 
en del brukt magemuskel den kvelden. 



 Jubileumsgudstjeneste på Døvesenteret Søndag 31.mai 
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Dagen opprant med et alle tiders flott 
sommervær, både overnattende gjester og 
andre fra fjern og nær tok turen til 
Skogstua for å feire dagen, samt delta på 
gudstjenesten som begynte kl 13.00.                                  
Menighetsutvalget leder Karin E. 
Syvertsen ønsket alle hjertelig 
velkommen. Spesielt ønsket hun Prest 
Terje Johnsen og hans kone Guro 
velkommen hit å feire dagen sammen 
med oss. Videre gratulerte hun med 
dobbeltjubileet: Skogstua med sine 75 år 
og VDF med 95 år som til sammen er 
170 år.  Lang historie vi alle i VDF kan 
være stolte av.                                  

Leder i menighetsutvalg: Karin E. Syvertsen. 

Knut og Karin E. Syvertsen 
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 Jubileumsgudstjeneste på Døvesenteret Søndag 31.mai 

                                                                                   

Terje prest kom inn i salen var det flere som nikket og skjønte at han virkelig var med 
tilbakeblikk i tiden. Han hadde nemlig tatt på seg den gamle svarte prestedrakten med hvit 
krage rundt halsen.                                                                                                                  
Terje prest fortalte han brukte den prestekjolen den gang han ble viet til prest i 1979.                             
Han begynte gudstjenesten med å gratulere VDF med 95 år og Skogstua med 75 år men 
tilføyde annet jubileum feires og det er at pinsen er kirkeårets høytid.                           

Gudstjenestens budskap la Terje prest vekt på en rød 
tråd i gjennom hele gudstjenesten: Uten røtter og 
kilder kan hverken naturen eller vi mennesker trivdes 
og ikke ha noe grunnlag å falle tilbake på. Det samme 
er eksempler på hvordan mennesker søker trygghet i 
Bibelen den er også trygg solid kilde som går langt 
tilbake i tid. Vi er avhengig av røtter/kilder – samme 
om en er alene. i gruppe, foreningsliv eller annet som 
dannes. Uten røtter og kilder er tiden i går - i dag og i 
morgen er det fattig.                                                                                
Som for eksempel da VDF fikk Skogstua innviet i 
1934 ble det allerede samme året bestemt å danne 
menighetsråd og bare damer med der.                                                    

Alle fikk mulighet å tenne lys 
på et stenkors og tenke selv 
hva slags tanke bak det var.               
De andre som aktivt deltok i 
gudstjenesten var Thor Lasse 
Thoresen, Karin E. og Knut 
Syvertsen.                                                        
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 Jubileumsgudstjeneste på Døvesenteret Søndag 31.mai 

Etter gudstjenesten ble det kaffe, te og hjemmebakte kaker og kringle.                                         
To nydelige kaker som tidligere konditor Jørgen Bjerg hadde bakt for anledningen.                                         
Det ble fortsatt sosialt samvær utover en lang nydelig varm ettermiddag før folk dro hjem til 
sitt.  

Tidligere konditor Jørgen Bjerg. 
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 Stafett oppskrift.  Info fra Nav. 

     Stekt ris med kalkunkjøtt    4 personer 
 
1 boks kalkun – skjær dem i biter 
6 gulrøtter-  kutt dem til små biter 
1 løk – skjær dem i små biter 
2 dl vann 
1 boks hermetisk erter 
1 liten boks mais 
1 paprika – kutt dem til små biter 
1 liter ferdig kokt ris 
2 ss rapsolje 
 
Kutt grønnsaker og wok dem med rapsolje.  
Stek dem til de er møre, så tilsett  kalkunkjøtt, vann, erter, mais så til slutt kokt ris og bland 
alt sammen  forsiktig. Så er maten ferdig : ). 
 
Sunn og god  middag : ). Godt med soyasaus og varme grove rundstykker 
 
Jeg oppfordrer  Line Thorsen til å ta imot matoppskrift stafett : ) 
 
Klem Merete Karlsen 

 
Bildetolktjenesten 
 
Vi ønsker å informere om at alle som har bildetelefon eller 3G mobiltelefon kan bruke 
bildetolktjenesten. Dersom du ikke har fått tolk fra tolketjenesten eller du plutselig har behov 
for tolk, kan du ringe dit. F.eks om du skal til legen, til NAV, ringe til frisøren, kort møte på 
jobben osv. 
 
Det er kun de som er i arbeid som kan få bildetelefonutstyr som hjelpemiddel, men alle som 
har bildetelefon eller 3G mobiltelefon fra før, kan bruke bildetolktjenesten. De kan ringe 
direkte til bildetolktjenesten: 
Fra bildetelefon: bilde@tolk.nav.no 
Fra 3G mobiltelefon: 21 05 32 03 
 
Dersom du er i arbeid og ikke har fått informasjon fra oss i posten, så ta kontakt med oss på 
hjelpemiddelsentralen for å få mer informasjon og søknadsskjema. 
E-post: tolketjenestenivestfold@nav.no 
SMS: 95 97 25 34  
 
Du finner også mer informasjon om bildetolking på www.nav.no (helsetjenester – 
hjelpemidler – tolketjenesten) 
 
Hilsen Tolketjenesten i Vestfold 

                         

mailto:bilde@tolk.nav.no�
mailto:tolketjenestenivestfold@nav.no�
http://www.nav.no/�


5 på gata.  
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1. Vi har to muligheter for å få info om Vestfold Døveforening. Det er 
hjemmeside: www.vdf.no og VestfoldNytt blad. Hva synes du om det? 
Kan du fortelle litt om det. 

2. Er det noe du savner info eller stoffer på dette bladet? Bra å få tips 
hva som mangler. Fortell oss litt om dette. 

3. Synes du det er bortkastet penger å skape et VestfoldNytt blad? 

1. - jeg syns at http://www.facebook.com/
l/;www.vdf.no er ganske bra. Men 
VestfoldNytt blad er ganske litt informasjon 
der, og jeg blir bare kanskje litt målløs, fordi 
innholdet handler ganske lite.  
Hjemmesiden til Vestfold døveforening 
handler kanskje lite også, men håper at vi 
klarer å bygge hjemmesiden til en bedre 
hjemmeside. 
  
2. Jeg savner ungdomssider, handler om 
ungdom.  
Vi har jo en ungdomsklubb som jeg 
arrangerer av og til, kan ende at det er jo 
morsomt at vi legger inn hjemmesiden / 
VestfoldNytt blad. 
  
3. Jeg syns at det er bortkastet, vi 
ungdommer leser det ikke. fordi bladet viser 
ingenting for oss. Og vi har ikke nok 
motivert til å lese bladet. Men jeg leser, se 
om jeg får med meg noe nyttige info.  

Johanne Asprusten Annette C. Paulsen 
1. Jeg synes det er veldig bra at vi får ut 
informasjoner på både på hjemsiden 
www.vdf.no og VestfoldNytt bladet. Da får 
vi ut informasjon til alle medlemmer. Det er 
ikke alle som har internett, spesielt de 
eldre .. 
 
2. Hmm. ikke lett dette. Synes bladet er 
fint.. Men kanskje savner noe tema 
diskusjoner. Kanskje noe småplukk fra 
styremøtene.. At vi i foreningen informerer 
medlemmene hva som har blitt gjort, og hva 
som planlegges å gjøre. 
 
3. Nei. jeg synes ikke det er bortkastet 
penger, for dette er viktig at vi informerer de 
som IKKE har internett også. Og det er 
mange som liker å få VDFnytt i 
papirutgaven også. Jeg vil at medlemmene 
selv skal få velge hva de vil ha... vil de ha 
begge deler, synes jeg de skal få det.  

http://www.facebook.com/l/;www.vdf.no�
http://www.facebook.com/l/;www.vdf.no�
http://www.facebook.com/l/;www.vdf.no�
http://www.facebook.com/l/;www.vdf.no�
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5 på gata.  

Gry K. Moriggi 
1. Har prøvd å lese Vestfold 
Nytt på nettet. Går greit, men 
jeg liker best selve bladet. 
Koselig å sitte et eller annet 
sted og bla side for side. 
Skjønner jo at det 
teknologiske er kommet for å 
bli - er da en treningssak å 
bli vant til å lese stoff på 
nettet. 
 
2.Vanskelig å si om det er 
noe jeg savner tips, 
informasjon e.lign. Er ikke 
så flink til åfinne på noen 
ideer. Er så langt fornøyd 
med bladet jeg. 
 
3. Syns ikke det er bortkastet 
penger med å gi ut 
medlemmene Vestfold Nytt. 
Syns det er så hyggelig å 
lese, og få med hva som 
skjer eller har skjedd her. 
Hyggelig med egen side for 
barna også. 
Spørsmålet er jo hva dere i 
redaktøren opplever - 
vanskelig eller greit å få tak i 
stoff innen fristen?!  

Katja Eidesen 
1. Synes det er kjempe flott å 
kunne å 
få info via bladet og 
hjemmeside.  
På den måte kan vi vite hva 
som komme til å skje og hva 
som skjer rundt oss.  
 
2. Kanskje flere artikkel om 
ulike ting som kan være 
interessant for oss.  
 
3. Nei, det er ikke bortkastet 
penger. Mange ganger har jeg 
gledet meg når jeg ser blad i 
postkassa og sette meg ned 
og så gjennom bladet. det er 
koselig stund synes jeg.  

1.Ja jeg synes det er bra 
at vi har både på blad og 
internett. Fordi det er 
noe som har ikke 
internett, så kan de 
bruke å lese 
VestfoldNytt i stedet 
for.  
Vi som har internett kan 
lese info, så det  er 
veldig bra at vi har to 
metoder i dag. 
 
2. Jeg synes at det er 
bare bra nå for tiden. 
Mye bra info og tekster. 
Jeg er fornøyd. 
 
3. Det er jeg usikker på 
det. Men mulig det er 
bortkastet å bruke 
pengene til VestfoldNytt 
når vi trenger penger til 
annen oppgave / ting. 
  

Daniel Sæven 

Hvem smiler? 
Dette speilet, språket, hånden. 
Se fortrolig. Forhenget 
Glir over. Kappen din er grønn, 
Og månen sover, 
Frøet spirer. 
Blomsten kimer. 
Solen stiger, som små piker. 
Vinden glatter over håret. 
Smil igjen. 
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Barneside 

Lag en drage 
Materialer: 

• Kopiark i A3 format 
• 2 blomsterpinner på ca. 20 cm 
• Plastikkbånd (brukes til markeringsbånd ved veiarbeid) Du kan velge om du vil ha en 

eller flere haler. 
• Blank vanlig tape 
• Pakke tape 
• Hyssing, ca 10 meter 
• Limstift 

1. Brett A3 arket i to på tvers. (se Fig.1) 
2. Brett skrått langs linja AB. Brett begge vingene på samme måte og pass på at 
vingene blir nøyaktig like (som å brette papirfly). Lag store vinger i lite vind, mindre hvis 
det blåser. (se Fig.2) 
3 Br ett vingen slik at du får en drage form og fest en tapebit fra hver av endene A og 
B langs ryggen. (se Fig.3) 
4. Dekorer dragen før du setter på pinnen, det er lettest. Tenk på hvilken side av dragen 
som vises til oss på bakken! 
5. Fest fast en blomsterpinne mellom C og D. Den trenger ikke å gå helt ut til 
vingespissene, men pass på at den rekker like langt fra begge. Gni tapen langs siden av 
pinnen så den sitter godt fast. (se Fig.4) 
6. Klipp en hale på 3-4 meter og tape den fast på dragens rygg ved B. (se Fig.5) 
7. Legg dragen på ryggen og bøy "kjølen" fram og tilbake noen ganger slik at den står 
rett opp. 
8. Sett på tape-forsterkning og lag et hull ved kjølen ved E, omtrent en tredel av 
lengden av kjølen fra A. (se Fig.6) 
9 Knyt en ende av snora i hullet, og den andre enden i snørebrettet av papp. 
10. Rull opp snora på snørebrettet, og gå ut å se om dragen flyr. 
 
LYKKE TIL ;-) 
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Hva slags hjem TRIVES du best i? 

FORANDRING 
Tvillingene 
21.5 - 20.6 
Motto: JEG TENKER 
Element: LUFT 
Du er en person med flere ansikter, fleksibel og smart. Du er glad i sommermånedene, og 
liker å være på åpne steder hvor du får pusterom. Gult, svart og rene farger er du nok mest 
glad i. møbler av tre eller metall spiller ikke så stor rolle for deg. Du er jo preget av din 
dobbeltnatur. Du vil ha et hjem med god plass, og som viser at du har god smak. Møbler 
med mange funksjoner er topp for deg, ettersom en tvilling ofte gjør mer enn en ting om 
gangen. Du gjør ofte forandringer i hjemmet ditt med farger og omflytting av møbler. 
 
HJEMMEKJÆR 
Krepsen  
21.6 - 22.7 
Motto: JEG FØLER 
Element: VANN 
Du er følsom og sympatisk, og liker å oppholde deg i varme omgivelser. Du liker hvitt, grønt 
og litt gråaktige farger, men gjerne inspirert av sølv eller gulldekor. Hjemmet er 
kjempeviktig for deg, og du gjør alt du kan for å få det til å bli et sted hvor du virkelig trives. 
Du liker solide og gjerne gamle møbler og antikviteter. Siden du setter stor pris på venner og 
familie, bør du ha god plass til selskapeligheter. Kjøkkenet bør være stort, for du elsker å 
lage god mat. Hjemmet er krepsens tilfluktssted, hvor han kan slappe av og dagdrømme.  
 
STILFULL 
Løven  
23.7 - 22.8 
Motto: JEG VIL 
Element: ILD 
Du er utholdende, stolt, åpen og sjenerøs. En utadvendt ledertype med sans for stil. Du liker 
å oppholde deg i storslåtte overdådige rom, og ønsker gjerne at ditt hjem skal ligne på en 
palass. Siden ditt element er Ild, så liker du å skille deg ut med glitter og stas, gull og sølv. 
Du er glad i store og flotte møbler med detaljer og ornamenter. Oransje og gyllen gullfarge 
er farger du liker godt, men du kan også trives med rødt og grønt. Levende lys vil få en løve 
til å føle bekvem og tilfreds i hverdagen, og gjerne krydret med god vin og musikk. 
 
PERFEKSJONIST 
Jomfruen  
23.8 - 22.9 
Motto: JEG ANALYSERER 
Element: JORD 
Du er service innstilt, praktisk, effektiv og til av en perfeksjonist. Ditt hjem skal være ryddig 
og rent, og alt skal ha sin fasta plass. Klassiske, enkle møbler er tingen for deg. Dine farger 
er beige, brunt, marineblått og mørkegrått. Ditt hjem er enkelt og alltid orden, og du kan ikke 
fordra nips og unødvendig pynte som kan få det til å se rotete ut. Sterke farger kan forstyrre 
din indre, mentale likevekt, og dette er ikke bra for deg. Du har stort behov for å kunne 
trekke deg tilbake og filosofere, eller rett og slett bare være dus med deg selv. 
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Hva slags hjem TRIVES du best i? 

HARMONI 
Vekten 
25.9 - 22.10 
Motto: JEG VELGER 
Element: LUFT 
Du er harmonisk, samarbeidsvillig, diplomatisk og litt av en perfeksjonist. Du liker kreative 
møbler og søker alltid etter spennende og nye muligheter innenfor møbler og interiør. Dine 
farger er pasteller, gjerne i lilla og blåtoner. Ditt hjem må være luftig og ha store vinduer, og 
bære preg av en avslappet atomsfære. Du har god smak med stilfulle møbler med glass, stål 
og glatte flater. Særlig er ditt soverom utsøkt dekorert, og på veggene har du erotiske bilder. 
Og sengen din skal være stor og overdådig, for du tilbringer mye av din tid på den. 
 
MYSTISK 
Skorpionen 
23.10 - 21.11 
Motto: JEG KREVER 
Element: VANN 
Du er en lojal, lidenskapelig og en kraftfull person. Du er glad i høsten og trives best i 
omgivelser med mørkerødt og blått, men også svart og fiolett. Møblene og plasseringen av 
disse, er nøye planlagt. Ingenting er tilfeldig. Veggene er dekorert med store malerier eller 
speil. En skorpionen overrasker alltid, og hjemmet kan også ha mørke rom med bærer preg 
av mystikk. Soverommet hat ofte både sensuelle og dramatiske detaljer, og sengen må være 
stor og flott. Her tilbringer du mye tid til å slappe av, da gjerne med spennende bok.  
 
SJARMERENDE 
Skytten 
22.11 - 21.12 
Motto: JEG SER 
Element: ILD 
Du er optimistisk, nysgjerrig, spontan og ikke minst uavhengig. Du er glad i vinteren og er 
en jordnær person. Dine farger er fiolett, blått, gult og grønt. Puter, tepper og gardiner er ofte 
med sterke mønstrer i mange forskjellige kombinasjoner. Designmessig så har du en lett 
blanding av gammelt og nytt. Du liker å lese, så din lesekrok eller ditt leserom skal være 
praktisk innredet. Ikke minst så er du veldig glad i dyr, så hjemmet ditt får aldri blitt helt 
strøkent. Men du setter stor pris på livet, lever i nuet, og bryr deg ikke om hva andre synes 
om deg.  
 
TRADISJONELL 
Steinbukken 
22.12 - 20.1 
Motto: JEG BRUKER 
Element: JORD 
Du er solid, jordnær, gjennomtenkt og kritisk. Du er en utpreget forsiktig person, og lever i 
enkelhet. Du er opptatt av antikviteter, og alt som er av gammel stil innenfor møbler tiltaler 
deg. Du liker tunge, mørke møbler i gammel stil. Dine farger er mørkegrønt, mørkebrunt og 
oliven. Sammensetningen av farger og stil blir alltid harmonisk etter nøye vurdering. 
Hjemmet ditt kan virke litt minimalistisk og konservativt, men nakne vegger uten for mye 
krimskrams. Man kan si om en steinbukk at han er mer tradisjonell enn moderne.  
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Hva slags hjem TRIVES du best i? 

MODERNE 
Vannmannen 
21.1 - 18.2 
Motto: JEG VET 
Element: LUFT 
Du er en mentalt oppegående person med et åpen sinn, og du setter deg høye mål. Ditt hjem 
skal være litt annerledes enn andre, og du er ikke redd for å gå utradisjonelle veier. Møblene 
skal være revolusjonerende, men samtidig stilfulle og trendy. Fortiden og gamle nips ofrer 
du ikke en tanke. Dine farger er turkis, sort og grått. Du bytter gjerne ut møblene dine ofte, 
fordi du liker forandringer. Du liker også spesielle lamper som gir behagelig og romantisk 
lys. På veggene har du store fargerike, bilder som gir deg ro og beveger dine sanser.  
 
KUNSTNERISK 
Fiskene 
19.2 - 19.3 
Motto: JEG DRØMMER 
Element: VANN 
Du er lidenskapelig, mottakelig, kreativ og ikke minst følsom. Du liker våren med stor V, og 
trives best åpne, lyse rom. Ditt hjem er vårlig dekorert, og interiøret har ofte noe med havet å 
gjøre. Et stort akvarium kunne nok være midt i blinken for deg. Dine farger sjøgrønt, hvit og 
fiolett, men moderne blånyanser som kombineres med tinn og skifer, liker du også. Møblene 
skal være praktiske, men alle rom bærer preg av overdådig romantikk. Flott kunst på 
veggene og mange småting med spesielle detaljer som er knyttet til fiskens følelsesliv.  
 
EVENTYRLIG 
Væren 
20.3 - 19.4 
Motto: JEG ER 
Element: ILD 
Du er en selvsikker person, kraftfull og energisk, foretaksom og impulsiv. Du liker store rom 
med mye lys, og mønstrete tepper og gardiner. Siden du har mye ild i deg, trenger du mye 
treverk rundt deg for å føle deg tilfreds. Av farger er rødt og grønt det du liker best. Du trives 
best om våren, og nyter livet og blomstrer opp. Du er også kreativ og glad i erotikk. 
Soverommet er din høyborg med mønstrete vegger eller interiørmessige gjenstander som 
skaper en avslappende og erotisk atmosfære for deg. 
 
JORDNÆR 
Tyren 
20.4 - 20.5 
Motto: JEG EIER 
Element: JORD 
Du er iherdig, materialistisk, produktiv og praktisk anlagt. Du liker runde ting, møbler som 
er store og runde betegner nettopp ditt element. Du er også glad i våren, litt grønt og brunt er 
farger du er i harmoni med. Marmor og tunge steinmøbler kan være noe du higer etter å ha. 
Du liker å oppholde deg i lune rom hvor du føler trygghet og varme. Ellers så kan svak 
blåfarge eller hvit med litt grønnskjær være  fine farger for deg. Gjerne gardiner eller puter 
med disse fargene som vil stå i kontrast til ditt tegn, og skaper fin harmoni. 
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Terminliste –09 

Måned / Dato Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Juni:    

Torsdag 11. Ungdomskveld 18.00 Sjøhuset i Sandefjord 

Fre. 19 - Søn. 21 Sankthelg  Døvesenter i S.fjord 

Lørdag 20 Sankthansaften 15.00 Døvesenter i S.fjord 

Tirsdag 23 Åpen døvesenteret Se info. Www.vdf.no Sandefjord 

Juli:    

Man. 6 - Tors. 6 Sommeråpen   Døvesenter i S.fjord 

August:    

Lørdag 1 Sommerfest  Døvesenter i S.fjord 

Fre. 14 - søn. 16 Åpen helg  Døvesenter i S.fjord 

Lørdag 15 Skalldyrfest 18.00 Døvesenter i S.fjord 

Fredag 28 Utflukt,  
Edvard Munch 

Se info: 
Www.vdf.no 

 

September:    

Mandag 7 Leder møte 18.00 Døvesenter i S.fjord 

Mandag 14 Dugnad 17.00 Døvesenter i S.fjord 

Onsdag 16 Medlemsmøte 18.00 Sjøhuset 

Dato se inn på  
Www.vdf.no 

Forskjellige kurs som 
skjer aug - sept. 
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Terminliste –09 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Oktober:    

Lørdag 3. Høstfest 19.00 Døvesenter i S.fjord 

Mandag 5. Dugnad 17.00 Døvesenter i S.fjord 

Lørdag 31. Pub kveld 18.00 Døvesenter i S.fjord 

November:    

Torsdag 12. Medlemsmøte  18.00 Døvesenter i S.fjord 

Lørdag 21. Pub kveld 18.00 Døvesenter i S.fjord 

Lørdag 28. Juleverksted  12.00 Døvesenter i S.fjord 

Desember:    

Lørdag 5. Julebord  
Se info.  
Www.vdf.no 

18.00 Larvik 

Søndag 13. Julegudstjeneste  
m/basar  

16.00 Bugården, St.Olav 
I Sandefjord 

Mandag 28.  Juletrefest  18.00 Døvesenter i S.fjord 

Sommer dikt: 
 

Blikkstille vann og vakende ørret sier fra om at  
det igjen er sommer og alt er bra  

 
badende unger i stille bekker og sngende fugler i skog og mark  

er tegnet vi alle har ventet på.  
 

Årets første tur på badestranda, skinnende hvit og forfallen  
men klar for livgivende og varme solstråler.  

 
Sommeren er her. 



B - B L A D  
 Returadresse: Vestfold Døveforening 

  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 
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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 03-2009: 
 

Deadline den .  
Utdeles den.  

http://www.vestfold110sentral.no/�
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Dagen i dag 
 
Dagen i dag skal være en glede,  
skal være en glede for deg. 
Og lykken du føler for dagen,  
den skal du spre på din vei! 
For et vennlig ord,  
en klem,  
et smil,  
det gir så mye tilbake. 
Som du kan nyte der dagen er lang.  
 
Sånn er det med oss mennesker: 
Vær positiv og glad,  
så får du dager som gir  
deg den varmen du helst vil ha! 
 
V / Karin E. Syvertsen 
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 Leder spalten fra Vestfold Døveforening / Redaktør spalten 

Hei Vestfold nytt lesere!! 
 
Når hovedleder ved dette 
nummer av Vestfold Nytt blad er 
under permisjon får vel 
nestemann i styret ta ”pennen” 
fatt etter som redaksjonen ønsket 
lederspalten skal være på plass. 
Som comeback inn i styret og 
som om nestleder der etter 
mange års fravær er merkbar og 
utfordrende, men også artig. 
Styret gjør sitt for å ha 

samkjøring med underavdelingene og andre medlemmer 
til at det skal være muligheter for enda bedre samarbeid 
og det kan du som medlem og leser også. 
 VDF m/ underavdelinger fortsetter sine aktiviteter for 
alle aldersgrupper og håper dere finner det interessant. 
Følg med på vdf.no, her i bladet og hold hverandre 
orientert. 
Hva har skjedd på døvesenteret i sommer står det nok 
om andre steder i bladet, men som nestleder vil på vegne 
av styret si takk til alle som bidrar til at trivselen er god. 
Høsten blir uten tradisjonell Døves Kulturdager, men 
NDF arrangerer en såkalt kulturdag  6.desember i 
Oslo .Program for det kommer senere. 
VDF vil være representert med Katarina Rozsas , Jim 
Vold , Tom Z. Kristiansen og som vara Fetsum Paulus 
Netserab  på NDFs Landsråd og Ny giv-seminar  
30. oktober - 1. november 2009 på Gardermoen.  
Vår årlige julebasar kommer i gang i november og ved 
den anledning vil være hyggelig at medlemmer og andre 
hadde mulighet å bidra med gevinster. Inntekt for det vil 
gå til trivsel/drift på Skogstua som trenger mest.  
Vi har hatt ledermøte med gjennomgåelse av terminliste 
for en del aktiviteter i 2010. 
Selv om datoer er notert og bestemt er det fult mulig for 
dere st temakvelder s innhold blir lagt frem som ønske. 
Skogstuakomiteen, Menighetsutvalget og Barnegruppa 
la sine forslag fram. Nå trenger vi forslag til temakvelder 
og andre ulike aktiviteter, så send oss melding enten på 
e-post eller sms om deres ideer. 
Med sommeren på hell ønsker vi hverandre en flott 
høstsymfoni med mange muligheter velkommen. 
 
Hilsen Tom Z. Kristiansen 
Nestleder i VDF 

Hei alle sammen! 
Ja nå er dette bladet nr 3 i 
gang, og det har vert mye 
spennende og jobbe med det, 
for at jeg og Layouten har 
funnet ei system, som vi er 
veldig fornøyde med, som vi 
har gjort siden nr 1, men nu 
"fungerer" det liksom, altså 
Samarbeid. 
 
Håper dere alle har hatt ei fin 
sommer, og at dere ser fram 
til høsten? 
Det har jeg, hatt ei fin 
sommerferie, tross alt været 
som var veldig skiftende.. 
 
Det blir også spennende med 
å jobbe til nr 4, altså 
Julenummer. 
Sier ikke mer her, om å 
"mase", men håper dere vet 
hvordan dere skal sende stoff 
osv, og  bidrar med noe... 
 
Det er bare å sende stoff til 
Layouten, og hennes epost 
STÅR her i bladet,  
neste deadline er  
7 desember. 
 
Ønsker dere alle ei skikkelig 
fin Høst, og kos dere med 
bladet :) 
 
Siw Kristin Mathisen 
Redaktør 
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Historielauget 

Codatreff på døvehytta/døvesenteret i Sandefjord den 29. August 09. 

Endelig var den historiske dagen kommet og vi i historielauget gledet oss veldig til å hilse på 
de mange Codabarna- hørende barn av døve foreldre. Codabarna som kom var fra 23 og opp 
til ca sytti år, og hadde tilbrakt mange somrer på feriehjemmet Skogstua i tiden 1940-1980. 

For historielauget har planleggingen vært en tidkrevende jobb og det har vært brukt flere 
måneder på dette. Spesielt viktig var det å finne flest mulig  eldre Codabarn slik at de kunne 
bidra til mer historie.  Dessverre var det noen vi ikke fant og noen som ikke hadde anledning 
til å komme. Uansett var vi fornøyde med resultatet og det at så mange hadde meldt seg på. 
Takket være prosjektmidler fra Vestfold fylkeskommune kunne historielauget gjennomføre 
tiltaket. 

Det var stor spenning da klokken nærmet seg ett og vi så den ene etter den andre kom. En fra 
historielauget var også på jernbanestasjonen og hentet datteren til mangeårige nestleder/ 
styremedlem Helene Larsen som gikk bort for 4 år siden. 

Foreldrene til de fleste Codabarna som deltok hadde forlengst gått bort. De to eldste 
foreldrene som er igjen er Elsa Lysnes og Elin M. Olsen. Trivelig at Elsa, som var det eldste 
medlemmet i døveforeningen og på Codatreffet, hadde anledning til å komme. Hun hadde 
også med seg sin eneste sønn Bjørn og hans kone.   

Bjørn, sønn til Elsa Lysnes Elsa Lysnes, eldste medlem i forening 

Tilslutt var alle kommet og det ble så fullt at flere stoler ble hentet inn. I tillegg til 
historielauget hadde noen pårørende blitt med, som f eks. niesen til et barnløst ektepar Marit 
og Alf Melgaard som var aktive i foreningslivet helt til det siste.  

Fire av de fem barna til Laila og John Ulfsten var også med. Deres foreldre var i flere år 
sommervakt hvor de bodde i lillehytta. Laila døde for 4 år siden. 

Det var også flere søskenflokker som kom..   

Magnus var  
yngst av 
codabarna 
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 Historielauget 

Etter en halv times tid tok historielaugets leder Cathrine Stensrud ordet og  ønsket alle 
velkommen til denne spesielle dagen. Hun fortalte om målet med samlingen og ønske om en 
ferdig skrevet jubileumsbok til døveforeningens 100 årsjubileum  i 2014. Det var Helene 
Larsen, Tom Z. Kristiansen og Karin E. Syvertsen som startet med historiearbeidet vinteren 
1992. Første arbeidsmøte var hjemme hos Helene Larsen på Sem. Lederen nevnte at det var 
kjøpt nytt utstyr som kopimaskin, skanner og filmkamera. Det var også inngått samarbeide 
med Norsk døvemuseum i  Trondheim ved konservator Hanne Mellemsæther. Lederen 
nevnte flere samarbeidspartnere men det blir for langt og skrive her.   

Tilslutt håpet hun codabarna hadde tatt med seg kildemateriell , som gamle bilder og filmer, 
og at de hadde med seg mange minner fra så langt tilbake som mulig.  

På grunn av sykdom var lederen i Norske Døves historieselskap Jon Martin Brauti fra Ål 
forhindret fra å komme. Han er villig til å være forfatter for jubileumsboka. 

Før presentasjonsrunden var det et kort innblikk fra historielaugets medlem og toastmaster 
Tom Z. Kristiansen. Blant de spesielt inviterte var Svein Arne Peterson fra Oslo. Han var 
tidligere  Sandefjordsgutt men flyttet til hovedstaden i 1957. Han fikk en sykdom og ble døv 
som liten, så i Sandefjord var han Codabarn en kort tid J Han hadde døve foreldre som var 
veldig aktive i foreningslivet. Tom nevnte spesielt hans farmor Aggie Peterson og hennes 
venninne Anna Vang som satte i gang med basar og samlet sammen inn nok penger til kjøp 
av hytte med en liten tomt til. Takket være disse kvinnene ble tomta kjøpt i 1933 og 
døvehytta Skogstua stiftet året etter. Tidligere foreningsleder Alf Melby mottok tomta som 
gave. Det ble Norges eldste  feriehjem. Den gang ble feriehjemmet kalt de døves andre hjem. 
Den lille hytta ble større i ca 1948 og 1980. I dag er det en helårsbolig med plass til 
overnatting hele året. Det arrangeres medlemsmøter, fester, juletrefest m.m. Døvesenteret 
blir også leid bort til andre, da det trengs leieinntekter til driften av stedet. Lillehytta og de to 
utedoene ble revet i 1986.   

Vdf var det første i landet som startet sjakk klubb. 

Stemningen var høy da det ble servert kaffe/te og hjemmebakte kaker som historielaugets 
medlemmer hadde bakt. Pensjonert konditor Jørgen Bjerg kom også med et par gode kaker. 

Det var flere Codabarn som ikke hadde sett hverandre på mange år. Jeg kan nevne noen i 60 
årene som hadde vokst opp i Sandefjord og vært skolekamerater,  så der var gleden stor. Det 
var mye å snakke om og mye mimring om gamle dager. En av dem Harald Larsen ble fortalt 
at han fant på mange rampestreker og lurte alle sammen. Broren nevnte at moren var streng 
da. En annen likte å bokse tilbake hvis han ble mobbet. Flere nevnte at det var ikke brygge 
før. Et søskenpar Terje og Elisabeth fra Larvik husket de måtte reise med tog og buss den 
gangen. Noen måtte gå eller sykle. Svein Arne syntes dette var et flott tiltak og nevnte også 
dette med likeverd. Det som er synet på saken er når man sammenligner i dag og helt tilbake 
på 50 tallet. Vi har kommet langt med det å være likeverdig med hørende.   
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 Historielauget 

Så var det lysbilder/filmer fra ”gamle dager” vist av Tom og Jim. I hele spisesalen var det 
også utstilt gamle bilder som var forstørret opp.  

Vi var heldige med været og mange gikk også ut på terrassen. Alle snakket om den flotte 
utsikten og om Brattholmen. Noen studerte bilder rundt på veggene og noen ble intervjuet 
nede i kjellerstua imens de ble filmet. Andre igjen satt og så på gamle bilder i de mange 
albumene som sto i hyllene. Historielauget hadde med seg blokk og noterte det som ble 
nevnt rundt omkring både ute og inne . De yngste i historielauget Johanna og Daniel bidro 
med sitt og tok bilder eller filmet. Personene i VHL hadde fordelt  oppgavene seg i mellom. 

Johanna og Magnus, de yngste i historielauget 

Alle Codabarna hadde forskjelllige opplevelser å komme med.  Det som gikk igjen var alle 
de gode minnene sammen med sine foreldre og om det gode samholdet de hadde. Det var 
spesielt å komme tilbake til gamle trakter da de lekte, fisket, badet og stupte. Noen hadde 
ikke vært der på mange år. Flere husket også da de lånte en liten robåt og rodde over til øya 
Brattholmen på den andre siden av Mefjorden. Som barn var det veldig spennende å ro dit 
spesielt når en bare er 8-9 år. En nevnte at noen hadde svømt over. Flere smilte da det ble 
sagt..i dag virker ikke øya så langt unna, men det er vel fordi vi har blitt lengre J 

Et codabarn fortalte..for ca ti år siden tok han med seg familien sin på tur til døvehytta for å 
vise frem om hvor de hadde vært hver sommer.Beate fra Andebu fikk vite at hun kom til 
feriehjemmet første gangen da hun var bare 6 uker gammel.   

Beate fra Andebu fikk vite at hun kom til feriehjemmet første gangen da hun var bare 6 uker 
gammel.   

Fotoapparatet må være i orden, Åsta 
Herland fra Larvik hadde to døve tanter 
og en døv onkel, var søsken til hennes 
far.  

De tre 
hadde 
aktive 
foreldre i 
forening-
sliviet 
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 Historielauget 

 

 

Så ble det servert et langbord med Buffet til alle. Mesteparten av de forskjellige rettene var 
hjemmelaget. Noen medlemmer fra historielauget hadde også tatt seg tid til det.  

 

 

Etter at alle var forsynt viste Jørgen Bjerg mange 
lysbilder fra foreningens mange turer fra 1960 til 
1970 tallet. Utover kvelden var det sosialt 
samvær. 

De siste gjestene gikk ved åttetiden, men like før 
de skulle dra kom Thorbjøn Larsen senior frem. Han sa på flytende tegnspråk at han er glad 
for å få være her i dag. Det var mange minner som dukket frem. Han fortalte at det hele 
sommeren var mye lek og bading, og at de ble kjent med mange andre som hadde døve 
foreldre. Han var veldig rørt når han tenkte tilbake på en god barndomstid.  Samtidig takket 
han for den gode maten.  

Alle syntes det hadde vært et fint treff. En fin mimredag.   

På vegne av historielauget takker vi Codabarna for en interessant dag og for de mange,  fine 
bidrag til døvehistorien i Vestfold.  

Så god mat mener nok lederen Cathrine  Knut har full kontroll 

Jørgen viser lysbilder, vi ser sønnen hans 
sammen med buss sjåføren  
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 Nytt fra Skogstua 

Nytt fra Skogstua: 

Sommeren er på hell og høsten er kommet og dermed naturlig å skrive litt igjen. 
Dugnadshjelp og frivillige positive ildsjeler kan Skogstua være glad for å ha. 
Det skjer mye utenom de datoer som er oppsatt på terminlista også.  
Vinduene i alle soverommeneer utført i samarbeid ved flere i Skogstuakomiteen men også 
god hjelp fra Hallvard Åkre før sommerferien startet.  
 
Nå i september er det listeverk og annet malearbeid på soverommene som blir gjort ferdig, 
og som vil være en av oppgavene på dugnadsprogrammet mandag 14.september.  
Samt dugnad mandag 5.oktober med høstens faste oppryddingsarbeid før vinteren kommer 
blir gjort.  
 
Uthuset arbeid må ildsjel Thor Lasse Thoresen roses for å få fortgang på.  
Uten hans store arbeidsinnsats gjennom sommerferien med å stå på med å mure opp alle 
vegger som skal være mur hadde det ikke kommet så langt som det er nå.   
Nå er det klart for at en representant fra kommunen beser verket før man kan satse videre med 
arbeid av trevirke, vindu/dør og tak slik det står i godkjente tegninger.  
 
Sommeråpent m/sommerfest og helgen m/rekeaften i august skriver vaktansvarlig Nina E. 
Wennersteen eget avsnitt om.                                                                                                       

Utleie av Skogstua i høst er ikke så hektisk, dermed har VDF med underavd mulighet å 
benytte Skogstua til sine aktiviteter.                                                                          
Leieaktivitet for 2010 har nå begynt å melde seg dermed spennende å følge med om det blir 
oppgang i leievirksomheten. Kontakt gjerne utleieansvarlig på utleie@vdf.no.                           

Pub kvelder som Skogstuakomiteen arrangerer i oktober og november blir annonsert på         
vdf `s terminliste ett annet sted i bladet og på vdf.no 

Har du som medlem/leser av bladet lyst å være en ildsjel for VDF/Skogstua med ideer og 
muligheter for at det skal kunne bli gode år fremover, så kontakt oss gjerne.     

Skogstuakomiteen ønsker alle Vestfold Nytt lesere en fargerik høst! 

 

   

La høstvinden hviske deg en hemmelighet  
grip tak i den nyheten du får  
bevar dette øyeblikk på netthinnen  
det er det eneste du får 
 
I morgen nr vind er blitt til regn  
ligger bare druknede små tegn  
som forteller at noe hendte her i går  
men det er det ikke alle som forstår 

La høstvinden hviske 
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Sommeråpent på Døvesenteret 

Sommeråpent på Døvesenteret 
 
Selv om vi ikke hadde det fine sommerværet med oss i år, så har vi allikevel hatt en fin stund 
her på Skogstua. Skogstua hadde åpent fra 6. Juli – 9. August. Mange trofaste vendte tilbake 
og noen nye fjes var det innimellom. I år har det vært veldig mye besøk her, både fra små og 
store, noe vi har satt pris på. Det var en del unge mødre med sine barn som var innom noen 
dager og da var det fullt hus. 
Vi som bor her i løpet av sommeren trives godt i hverandres selskap, men noen ganger er det 
jo deilig å få et lite avbrekk. 
 
I år hadde vi én dag som var veldig spennende, med tanke på mat. Det var mat fra Asia, og 
for oss Nordmenn så byr det på en hel haug av ukjente dufter og smaker. Noen var kanskje 
litt mer vandt til den sterke smaken enn det andre var, men alt i alt, så var dagen vellykket. 
De som ønsket å komme den dagen måtte melde seg på, og det kom mange. Noe av det som 
ble servert var vårruller, ris, forskjellige nudelretter og blekksprut. Vi vil gjerne takke 
Vilawan Wongkobnukul og Susan Palmiano for den fantastiske maten. 
 
Den 9. Juli fikk Skogstua besøk fra Sandefjords Blad, de ønsket å lage en reportasje om 
Døvesenteret i forbindelse med 75-årsjubileum og Vestfold Døveforening som fylte 95 år. 
Det ble invitert barn og voksne slik at man kunne ha ulike aktiviteter som fotomannen kunne 
ta bilder av. Vi ville vise fram Skogstua slik vi kjenner den, nettopp full av mennesker og 
aktiviteter. Den 25. Juli 2009 fikk skogstua to hele sider i Sandefjords blad. 
 
 Årets sommervakter har vært Nina Endsjø Wennersteen, Rolf Endsjø Wennersteen og 
Daniel Sæves.  
Vi vil takke dem for deres innsats i sommer. Vi har hatt mye latter på kveldene med 
fortellinger og mimelek.  
 
”Stikk et gresstrå mellom tennene. Nyt for en gangs skyld at du ikke har noe å gjøre – et 
herlig øyeblikk.” (Phil Bosmans)   
 
Et herlig øyeblikk, nettopp det sommeren er! 
 
Takk for i år, håper vi sees neste sommer også! Men i mellomtiden så må dere ha en fin 
vintertid. 
 
 
 
Tekst: Helene Maria Wennersteen 
Foto: Toralv Kvingedal 



10 

 Hvordan sover du?? 

    Sovestillingen avsløre din personlighet. 
 
Vi har alle våre særegne sovestillinger, men uansett hvordan du sover, så vil dette kunne 
fortelle deg noe om din personlighet. 

På magen: 
Du er sosial, selvstendig og full av energi. 
Du er en ærlig person med egne meninger, men overraskende nok så tåler du ikke å få 
kritikk. 
 
På magen (og halvt over siden): 
Du er en livsnyter med få problemer. 
Du er snill, glad og omgjengelig, og har klart å løse mange problemer for å komme dit du er 
i dag.  
 
På ryggen (med armene over hodet): 
Du er målbevisst, vennlig og tålmodig.  
Du kan virke litt tilbakeholden og reservert, og trives ikke sammen med altfor  mange 
mennesker. 
 
På ryggen (med armene ned eller ut til siden): 
Du er en god venn og en god lytter.  
Du trives best i ditt eget selskap og med nære venner, og mistrives i altfor store 
selskapligheter. 
 
I fosterstilling ( å siden med beina trukket opp): 
Du er trygg og selvsikker, men litt sjenert, du åpner deg ikke for hvem som helst 
følelsesmessig, men er en engasjert og sosial person. 
 
På siden (loddrett) 
Du er livlig, real og omgjengelig. 
Du liker å få oppmerksomhet av alle rundt deg, og vil gjerne være midtpunket i store 
forsamlinger.  
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 Stafett oppskrift 

EPLEKAKE. 
  
125 g smør eller margarin 
125 g (1 1/2 dl) farin 
2 egg 
150 g (2 1/2 dl) hvetemel 
1/2 ts bakepulver 
2 ss melk 
____________ 
 
3-4 middels store epler 
1-2 ss farin 
(1 ts kanal) 
  
Smør og strø en rund form med løs kant, ca 24 cm i diameter.  
Rør smør og sukker hvitt. Tilsett eggene, ett om gangen og deretter mel, bakepulver og melk.  
Fyll røren i formen. Skrell eventuelt eplene, og skjær dem i tynne båter. Stikk båtene ned i 
røren tett i tett ved siden av hverandre. Dryss sukker og eventuelt kanel over kaken. 
 
Stekes på nederst rille 30-40 min.. 
Steketemperatur: 175* C, varmluft 160* C 
 
Kaken blir ekstra god når den serveres med krem og iskrem. 
Lykke til.. 
  
Jeg oppfordre Bruno Ottesen til å ta imot matoppskrift stafett, hørt at han er flink med  
mat :-).. Hvis han er ikke med medlem, så ber Else gro si fra til han :-).... 
  
Klem fra Line… 

Alt arbeid kan være kreativt. 
Arbeidet ditt er en del av den  
evige skapelseprosessen som  
Verden gjennomgår. Du kan  
betrakte deg selv som en av  
Skaperens nære medarbeidere. 

Arbeid med glede! 
Alt arbeid har sin egenverdi. 
Enhver oppgave, liten eller stor, er  
viktig nok til å bli utført godt,  
grundig og med omtanke, Vær  
stolt av arbeidet ditt, og av deg  
selv nr du gjør en god jobb. 

Det er ikke bare betalt arbeid som  
er verdifull. Tenk over hvor mye  
av det virkelig viktige arbeidet i  
livet som ikke medfører noe  
lønningspose. 
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Info. fra Tolketjeneste 

Tolkestudenter i praksis 
 
Tolketjenesten kommer til å ha tolkestudenter i 2 uker denne høsten, samt 5 uker i februar/
mars.  
 
Vi ønsker igjen å informere litt om hvorfor det er så viktig at studentene får lov til å tolke for 
dere år de er i praksis: 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 
praksisen er det viktig at studentene får tolke så mye som mulig, for at de skal bli flinkere. 
Spesielt til våren er det viktig, da er det bare fire måneder til de forhåpentligvis skal ut å 
jobbe som ”ordentlige” tolker.  
 
Mange av dere sier heldigvis ja til å ta i mot studenter, 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 studenten mangler erfaring og trening. 
MEN – vi 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, og for at tolkene skal bli dyktige, må de få lov til å trene på 
tolking i ekte situasjoner. Det er nå mens studentene er i praksis at de har lov til å prøve og 
feile, og det er i praksis de har med seg en faglært tolk som veileder. Dersom studenten 
tolker feil vil den faglærte tolken rette opp dette og eventuelt ta over. Når studentene er 
ferdig utdannet har de ikke lenger med seg en veileder, og da er det synd om den for 
eksempel aldri har tolket en legetime før.  
 
Vi ønsker å takke alle dere som ofte sier ja til å ha med en student! Vi er avhengig av et godt 
samarbeid med dere for at dere skal få gode tolker i fremtiden!! 
 
 
Vennlig hilsen  
Tolketjenesten i Vestfold 
 
 
(sign)        (sign) 
Heidi Lund       Christine Finckenhagen 
Fagansvarlig tolk      Avd.leder tolk/vedtak 
 
 
PS: Dersom du har mottatt dette brevet i posten betyr det at vi ikke har e-post adressen din. 
Det er fint om du kan sende oss e-postadressen din på tolk.vestfold@nav.no  

mailto:tolk.vestfold@nav.no�
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 Tegnspråk - Kafe - Vestfold 

Jeg og Julie S. Wendt snakket en del om å prøve til å få en sånn tegntreff for alle siden  
jeg og Julie var en del på kafe så vi startet med å prøve det sånn slik at alle fikk samme 
mulighet 
både for store, små, døve, hørende og tunghørte som har mulighet å treffes sosialt og få brukt 
tegnspråket vårt. Første tegntreffet startet 15 april iår, og det kom 18 stk på første treffet, og 
da  
prøvde vi igjen 22 april og da kom det 40 stk! Fantasisk! Det fikk oss til å drive på det 
videre. 
Vi har også hatt en Tegnaktivitets dag for alle i badeparken og det var 37 som møtte opp 
både barn, voksne og ungdommer. 
 Det var en fin dag, selv om det regnet litt innimellom men alle tok det med godt humør. 
Vi har også hatt tegntreff på stranda i sommer noen ganger. Men nå starter Tegntreffet igjen, 
og vi har hatt 
 første treff 30 august, og det var 14 stk som kom. Neste Tegntreff blir 10 september kl 1800 
på Kafka kafe. Vi har 
også startet Tegnspråk-Kafe-Vestfold gruppe på Facebook, og har pr idag 193 medlemmer. 
Der får alle informasjon om treffet,og har mulighet å diskutere ting, forslag og legge inn 
bilder. 
Nå fremover så skal vi prøve å ha på annen hver Torsdager fremover kl 1800 på samme sted 
Kafka Kafe i Sandefjord. 
Hvis det er noe dere lurer på så er det bare å sende SMS 46865534 eller sende email: 
Beate_johannessen@hotmail.com 
Vi pleier å reservere plass til 20 stk, hvis fler så er det fint å si ifra. Det pleier sånn at det er 
drikke el spise plikt. Skal senere også ha 
tapaskveld på Tegntreffet vårt. 
 
Velkommen til Tegntreffet:-) 
 
Beate Johannessen  

Legg din hånd i min hånd, så er 
vi sterke sammen. 
Så er vi svake sammen 
Så er sammen 

Vennskap er en sjel i to legemer 
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 Personalia 

Vi i Vestfold Døveforening ønsker  
å gratulere medlemmene i  

juni - september for runde tall.  

   30 år 
Åsmund Delhi fyller den 24. september 

   55 år 
Olaf Letterud som var den 23. juni 
Bjørn Stensvoll som var den 12. august 

   40 år 
Vibeke Stensvoll som var den 28. juli 

   50 år 
Thorbjørn Thomassen som var den 6. juni 

Gratulere 

Asbjørn Grodem 
som var den  
10 september 

Gratulere så mye med 
 30 årsdagen: 
 Asbjørn Grodem  
  &  
 Nina Eriksen;-) 

Hilsen fra gjengen i 
Vestfold 

Nina Eriksen 
som var den 
17 mars 

Hei og Hopp!! 
 Gratulerer såå mye 
med 35 års dagen 
den  
12 oktober,  
Charlotte Ricci :-) 
Du får ha en 
kjempe fin dag! 
Masse klemmer fra 
gjengen  
i vestfold :-)  

Hei og hopp! 
Gratulerer så mye med  
29 års dagen den 5 
oktober,  
Pål Nyhus :-) 
Du får ha en fin dag, 
bare et år igjen til du 
blir 30 :-) 
Masse klemmer fra 
gjengen i Vestfold :-)  

Sender et brudebilde til VN.        Beate 
Syvertsen Hvitstein og Jan Hvitstein giftet 
seg på Slottsfjellet 15. August. 
Gratulasjonsklemmer fra mamma og pappa 
og ”Buster”. Familien hilser. 
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 Syn på saken 

Våre tanker om Vestfoldnytt blad.  
Da vi intervju nr 2 med ”4 på gaten” om fremtid i Vestfoldnytt blad. 
Da fikk vi forskjellig ærlig tanker fra medlemmer med sine mening.  
 
Da sitter vi å tenke på hva vil vi med et blad. 
Vil vi ha Vestfoldnytt blad? 
Hva er det vi og dere savner på dette bladet? 
Hvordan skal vi gjøre det bedre i et blad eller skal vi slutte med å lage et blad og heller 
fokusere på hjemmeside vdf.no der det er mest populær med internett?? 
 
Jeg selv som layout prøver å gjøre noe spennende og kreativ men når jeg sender til 
medlemmer å ber om stoff, enten så er noe flinke å svare mens andre svarer aldri.  
Er det vår jobb å purre og mase på??? 
DA er spørsmål er det vits å ha blad når ikke får stoffer fra medlemmer hva som skjer?? 
 
Vi har mange spørsmål som vi lurer hva vi skal gjøre.  
Har dere ikke noe gang tenkt på dette også? 
Hva tenker dere når dere får Vestfoldnytt blad? Hva er det første du savner å se?? 
 
Send email tilbake til Layout : gry_eng@hotmail.com  om syn på saken. Slik det kommer i 
neste blad nummer om dette saken.  
Det er veldig viktig for oss å vite hva dere mener om dette slik vi kan diskutere det i fremtid.  
Vi har sendt lapper om hva dere ønsker å ha blad i posten og antall medlemmer 92 personer 
og bare 9 som svarte på dette. Hva er årsak at ingen andre medlemmer har svart på dette. Da 
tenker vi veldig høyt på dette.  
Vi hadde vært kjempe satte stor pris på dette at dere kan kommer med sine tanker på både ris 
og ros. Gjerne med anonym men bare at det kommer noe ord fra dere. 
Hvis vi ikke hører noe svar fra syn på saken må vi kanskje forandre systemet..  
 
Våre tanker om det er to mulig å gjøre på ang dette i fremtid: 
 
- At vi har internett og bruker hjemmeside for å følge med hva som skjer og 
programmet forandre system med rydding osv på hjemmeside og få mer oversikt.  
De som ikke har internett kan få tilbud å få blader hjemme slik de kan følge med hva 
som skjer for døve her i vestfold eks de eldre. De unge og voksne har det fleste 
internett. 
 
- Gjøre et blad mer interesser, eks få sider med ungdommer, eldre, døveforening 
komiteen med sine skriftlig, hva som skjer noe nytt utenom døveforening med intervju 
med døve som har sine hobby. 
 
Hva mener dere? 
 
Mvh oss på VestfoldNytt blad. 
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Barneside 

Trolldeig 
Trolldeig er en fin hobby for store og små. Du kan lage gaver og dekorasjoner på en 
billig og enkel måte. En hyggelig førjulsaktivitet som også 
små barn kan ha glede av. 
Oppskrift på trolldeig: 
 
1 kopp salt 
2 kopper hvetemel 
1 kopp vann 
1 ss matolje og evt. litt tapetlim. 
 
Bland alle ingrediensene godt og kna det sammen til en glatt deig. Legg deigen i en tett 
pose eller plastboks, slik at den holder seg til den skal brukes. 
Tannpirkere er fint å ha hvis du vil holde delene sammen og vann limer mindre deler. 
Stek figurene på svak varme (70-80 grader). 
Etter steking kan trolldeigen males med vannfarger eller hobbylakk og lakkeres med 
spraylakk. 
 
Evige pepperkakehjerter. 
Bland noen dråper sukkerkulør i trolldeigen, så får du en fin brunfarge som får den til å se 
ut som pepperkakedeig. Kjevle ut til en leiv og stikk ut hjerter med en pepperkakeform 
(eller skjær dem ut med en kniv). 
Lag et hull øverst og stek som beskrevet. Fest et rødt sløyfebånd i hullet og heng opp i 
vinduet. Hjertene kan også dekoreres med hobbylakk e.l. 
 
Sukkersøtt. 
Ved å tilsette litt konditorfarge i deigen får du en rosa, grønn eller gul deig. 
 
På veggen. 
Som oppheng til figurer som skal henge på veggen kan man lage et hull i deigen med f.eks 
et sugerør. Ikke lag hullet for nær kanten. Du kan også sette i oppheng av metall før 
figurene stekes eller lime på et oppheng med sterkt lim etter steking. Husk å ta hensyn til 
vekten. Tunge/store figurer trenger kraftigere oppheng enn små figurer. 
 
Gave fra de minste. 
Kjevle ut en tykk leiv trolldeig på en bakeplate. Ved hjelp av en tallerken og en kniv 
skjærer du ut en pen sirkel og lar minstemann trykke hånden sin ned i leiven. 
 
Hårete. 
For å lage hår til figurer av trolldeig er en hvitløkspresse nyttig. Legg en liten kule i 
pressen og press ut håret. Lim på hodet ved hjelp av litt vann og et lett trykk. 
 
Dørskilt. 
Lag morsomme dørskilt av trolldeig, men de fungerer best innendørs. Utendørs vil 
dørskiltet bli fuktig og ødelagt. Dette kan til en viss grad forhindres med et par strøk lakk 
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2 på gata 

1. Hvor har du gjort i sommerferie? 
2. Vært fornøyd med været? 
3. Gjort noe tabbe i ferien din?, eller fortell noe morsomt opplevelse? eller dikt du vil 

dele med oss.  

1. Har vært mest i Sandefjord, og vært i Liseberg og Tusenfryd. 
Det var topp!!! Ellers bare koselig og slappet av. 
 
2. Ikke topp vær, drittvær i sommer.  
 
3. Ikke noe tabbe i ferien, men savner mye sol g sommer. Neste 
år???. Jeg har lyst å dra til utland eller nord Nord-Norge neste år. 
Vent og se hva skjer 

1. Jeg har vært en tur til Dalen. Hotellet var veldig 
gammel stil og vi tok også kanalbåt. Vi har også vært 
innom lysebotn i Rogaland på en hytte. Vi kjørte fra topp 
til ned i den flotte 27 svinger.  
 
2. Ikke helt topp fornøyd med været. 
 
3. Vi kjøpte en kjølebag hos OBS i god tid i forveien før 
ferien.  
På avreisedagen gjorde vi kjølebagen klar med drikke og 
satte den i kontakt i bilen. Men vi oppdaget at det var en 
feil med kontakten til kjølebag. Vi hadde også to katter 
som skulle til en pensjonat mens vi er på ferie. Da alt var 
klart til avreisen gikk den ene katten velvillig i katteburet, 
mens den andre katten protesterte vilt og nektet å gå inn i 
buret. Det endte med at min mann Olaf måtte holde den i 
fanget mens jeg kjørte til pensjonatet. Katten var livredd 
og klorte opp den nye gul skjorta til Olaf. Vi måtte også 
innom OBS for å klage på den og det ordnet seg til beste, 
men gjett om det ble en stressende dag for oss. Det ble for 
mye den dagen da vi skulle reise på tur.  

Balas Kantor 

Audhild Letterud 

Blåveisen 
 

Ser du meg en liten blåveisknopp 
Stikker så forsiktig hodet opp 

Himmelen selv har lånt meg fargen sin 
Derfor står jeg her så blå og fin 
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Tilbud prøve medlemskap for NDF 

28.08.2009 10:53  
Med virkning fra 1. september går vi ut med et tilbud, som innebærer at voksne kan bli 
medlem for kr. 100 og ungdom (13 – 26 år) for kr. 75 ut resten av året. 
 
Av: Svein Erik Johansen  

Benytt anledningen – bli medlem i fellesskapet og støtt døvesaken. 

Med virkning fra 1. september går vi ut med et tilbud, som innebærer at voksne kan bli 
medlem for kr. 100 og ungdom (13 – 26 år) for kr. 75 ut resten av året. 

Dette betyr at du vil få tilsendt 4 utgaver av Døves Tidsskrift gratis, samt at du kan benytte 
deg av våre øvrige medlemstilbud.  
NDF trenger flere medlemmer for å stå sterkere i våre politiske kampsaker.  
NB: For deg som vil verve nye medlemmer og oppnå vervepremier er også dette et 
glimrende tilbud! 
På deafnet kan man både melde seg inn direkte og registrere vervinger. 

 Vi minner om at NDF arbeider for: 

· at tegnspråket blir anerkjent som et offisielt, norsk språk 

· at døve skal få en bedre hverdag – talsrør mot myndighetene 

· at døve skal ha alle vanlige demokratiske rettigheter  

· at døve skal ha rett til tolk i alle sammenhenger 

· at tegnspråket skal videreutvikles 

· at døve skal få et bredt kulturtilbud – på tegnspråk 

· at forholdene skal bli optimale for CI-opererte barn 

· at alle døvelærere/pedagoger skal få tegnspråkutdannelse 

· at døve skal få et best mulig TV-tilbud – tegnspråk/teksting 

· at den teknologiske utviklingen skal komme døve til gode 

· at døve skal få et bredest mulig kurstilbud lokalt 

· at levevilkårene til døve i den 3. verden skal bedres 
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Asia mat på Døvesenteret dagene lør. 25 til søn. 26 Juli 2009 

Ansvaret for disse ”Asiadagene”  var Susan Palmiano fra 
Filipinene og Vilawan Wongkobnukul fra Thailand . I dag 
bor de i Sandefjord. Vi må også få med oss hjelperen Ole 
Martin Falkensten som er gift med Vilawan. Han hadde 
veldig godt samarbeid med kona og hennes venninne.  

Undertegnede var tilfeldigvis  feriegjest den uka og fikk 
med seg hele matlagingsprosessen.  Det var fullt på 
døvesenteret så det var mange som var nysgjerrige på hva 

de drev med på kjøkkenet. Vi tillot oss å titte innom 
kjøkkenet selv om det ikke var lov. De måtte konsentrere 
seg og da kan man ikke ha fullt av nysgjerrige folk rundt 
seg  : )På forhånd måtte vi melde oss på siden de kun 
lagde Thaimat til maks 30 personer. Lista ble fort 
fulltegnet for det var mange som var nysgjerrige på å få 
smake på nye matsorter fra Thailand og Filipinene. Alle 
feriegjestene og flere besøkende hadde meldt seg på. Det 
var laget mye mat så flere som ikke visste noe om dette på 
forhånd fikk også være med.   

Torsdags kveld den 23. kom de tre drassendes til 
Døvesenteret med masse forskjellige rå varer de hadde 
handlet inn.  Som sagt var det thailansk mat og filipinsk 
mat som skulle lages. De jobbet raskt og jevnt hele fredag 
og lørdag. De var nøye på det som ble gjort, og det ble lagd 
mange spennende retter.  Lørdag kl. tolv fikk vi servert 
flere forskjellige supper.  Den ene sterkere krydret enn den 
andre. Spennende var det. 

 På kvelden kl seks var det disket opp med veldig mange 
forskjellige retter. På et langt bord i spise /møtesalen ble det 
servert et ferdig koldtbord med varmmat og kaldmat.  Smak 
og behag kan ikke diskuteres men tror de fleste koste seg med 
alle rettene.  

På søndagen dagen etter fikk vi servert nydelig frityrert 
kyllinglår laget av Vilawan. Hun hadde laget så mye at vi feriegjestene kunne spise så mye 
vi ville.       

Dette var noen spennende dager med mye god Thaimat. Siden dette ble veldig populært 
håper vi på nye ”Asiadager” neste sommer.  

Karin E. Syvertsen 

referent 



20 

Hva skjer??? 

Vaskhjelp til privat hus ledig.  
Har bred erfaring som renholder. 

Interessert?  
Ta gjerne kontakt på: 

sms 95902260 

Til informasjon 
 

Det blir fotballmesterskap i Bergen  
3-4 oktober 2009.  

Hvis lyst å bli med på festmiddagen  
Mexicansk buffet kr 295,- 

så kontakt Tor Fiksen  
før 15 september pga plass. 

Det blir sosial/fest på Hotell Scandic Bergen City.  
Påmelding frist innen 15 september skal kontaktes 

Tor Fiksen Email:  
tor_sf@hotmail.com  

eller  

Trenger dere hjelp?? 
Ang til konfirmasjon, dåp, bryllup osv. som ønsker å få laget 
personlig invitasjoner, bordkort og takkekort. 
 
Jeg lager etter person ønske, inspirerer personlig som er sin 
hobby interesse, eller en som er glad i ting osv.  
 
Ta kontakt med Gry Enggrav, email:genggr@online.no 

 

JULEBASAR 2009 

Nå er det snart julebasar igjen. Håper du / dere kan støtte litt med gevinster. Gjerne 
lage  ting eller kjøpe noe som er spennende for loddkjøpere   

Basarkomiteen ordner med loddelister og sender ut i november.  Håper på positiv 
giverstøtte så døvesenteret får støtte til driften. Som alle vet trenger vi penger for å 
beholde det populære stedet og vårt annet hjem er det mange som sier.  
Det blir trekning 13. Desember klokken 16.00 i St. Olavs kapell. 
 Støtt julebasaren  
  
Hilsen Knut Syvertsen (leder), Rolf Endsjø Wennersteen,  
Unni Bjerg og Karin E. Syvertsen 
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Noe nytt fra Sandefjord / Med 3G-mobiltelefon 

 
Innspilling på NAV Sandefjord 
 
Vi var 5 personer som meldte på å spille inn informasjonsfilm for NAV om bildetelefon. 
Nina Åasheim og Johanna Aspurtsen var hovedroller i denne informasjonsfilmen mens jeg, 
Charlotte Ricci og 
Daniel Sævenes var statist. 
Det ble spilt inn 19 mai 2009. Informasjonsfilmen skal legges ut på NAV.no, men det har 
ikke blitt lagt ut enda så det kommer sikkert 
etterhvert. 
Vi bare satt og pratet, og noen lekte som saksbehandler, osv.  
Det var koselig og spennende. Det var også tolk tilstede. 
 
Beate Johannessen  

 
 
 
Med 3G - mobiltelefon kan du ringe bildetolketjenesten 
Publisert 19.06.09,  
 
 
 
 
Alle som har mobiltelefon 3G kan ringe bildetolketjenesten på hverdager 
mellom kl. 08.00 og kl 15.00 på telefon: 21 05 32 03. 
 
Når du skal ringe til bildetolketjenesten på 3G må du huske følgende:  
• sørg for at du har 3G-dekning der du ringer fra. Hvis dekning er svak, så er det mulig 

at samtalen ikke kommer igjennom eller at det blir dårlig kvalitet. 
• Sørg for at kamera er aktivert på din mobil. Mange mobiltelefoner har 2 stk. kamera, 

pass på at riktig kamera er aktivert. 
• Hvis det er noe som skal høre hva tolken skal formidle må du sørge for at høyttaler er 

slått på. 
• Bildekvaliteten inn til tolken er ikke alltid optimal, snakk rolig og hold mobiltelefonen 

stille. 
 
Ved problemer ta kontakt med Sasha Radulovic på mobil 406 13 800 
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Terminliste av barnegruppa - 09 

Måned / dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: Informasjon: 

Oktober:      

Lørdag 10. Skogtur og grill 
Ta gjerne med 
grill, ballspill og 
kortspill 

11.00 Merkedammen i 
Andebu 
 

OBS. 
Hvis dårlig vær, 
blir det en tur på 
Metro Lekeland I 
Sandefjord, 
Pindsle, kl 11.00 
 
 

November:     

Lørdag 28 Juleverksted  12.00 Døvesenteret i 
Sandefjord 

 

Desember:     

Lørdag 12 Juletrefest for 
store og små 

14.00 - 17.00 Døvesenteret i 
Sandefjord  
Eller på Sjøhuset 

Se info på  
Www.vdf.no 

Barnegruppa består av: Ellen C. Ricci, Elin Delhi og Evelyn P. 

• Evelyn har ansvar for innsjekking med medlemsliste for alle foreldre/pårrørende når 
det gjelder akriviteter de kan vere med på som kan få litt støtte fra Vestfold 
Døveforening. 
 
* Elin er kontaktperson for Vestfold Nytt Blad og informerer hva som skjer med 
terminlisten og ulike aktiviteter som kommer med, og har ansvaret for å legge frem 
referatet etter hver aktiviteter. 
 
* Ellen er kontaktperson når det gjelder påmelding. og har ansvaret for å legge inn info 
på vdf.no, facebook og ordne sted hvor aktiviteter skal holde til. 

• Dere som har Facebook som medlemmer kan se og melde seg inn hvis interessert 
 
 
Elin;  adehl@online.no, sms: 92607959 
Evelyn; lynpau@online.no, sms: 93690954 
Ellen; ricci74@hotmail.com, sms: 46745322 
 
Oppgaver til Barnegruppa pr idag:  
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Terminliste av Vestfold Døveforening / Menighetsutvalget  - 09 

Måned / dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Oktober:    

Fredag 30 Samling der Telemark 
Døveforening blir 
spesielt invitert 

15.00 - 20.00 St.Olavs kapell i  
Sandefjord 

November:    

Lørdag 28. Juleverksted  12.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

Desember:    

Søndag 13 Førjulgudtjeneste  
m/basartrekning 

16.00 St.Olavs kapell i  
Sandefjord 

Mandag 28 Juletrefest  18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

Måned / dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted:  

September:    

Mandag 14. Dugnad 17.00 Døvesenteret i S.fjord 

Onsdag 16 Medlemsmøte 18.00 Sjøhuset i S.fjord  

Oktober:     

Lørdag 3 Høstfest  19.00 Døvesenteret i S.fjord 

Mandag 5 Dugnad 17.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 31 Pub kveld 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

November:    

Torsdag 12 Medlemsmøte 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 21 Pub kveld 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 28 Juleverksted  12.00 Døvesenteret i S.fjord 

Desember:    

Lørdag 5 Julebord  18.00 Larvik, se info 
Www.vdf.no 

Søndag 13 Julegudstjeneste 
m/basartrekning 

16.00 Bugården / St.olav i  
Sandefjord 

Mandag 28 Juletrefest  18.00 Døvesenteret i S.fjord 
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 B - B L A D  
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Neste nr 04-2009: 
 
    Deadline den 07 
    Utdeles den  09 

http://www.vestfold110sentral.no 
 

 
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/�
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Redaktør spalten 

Ja, nå er nr 4 : Julenummeret igang. 
Som vanlig jobbet vi med å samle all stoffene til bladet, så håper alle får  
koset seg i Jula med denne. 
 
I år så langt har vi ( jeg og layouten) vert fornøyd med samarbeidet osv,  
men savnet en del mer , MER stoff fra medlemmene.. 
 
Så på vegne av Styret som Kulturleder, så legger jeg noen ord her,  
at "Lederspalten" ikke ble satt inn her og da, pga Lederen har vert mye opptatt  
med prøver, og nå har hun Juletentamer, og vert mye borti studier, så hun prøvde  
så godt hun kunne.. 
Ønsker da henne lykke til med tentamener, og så Eksamen i mai.... 
 
Men det er for det meste sykdommen som "stopper" henne...og hun har prøvd så godt hun 
kunne..Derfor var hun en del "fraværende" så dere vet det nu. 
 
Så er Julebasar igang, og Så Juletrefest, og så VAR det Juleverksted, så det er snart Jul som alle ser 
seg fram til, ikke minst Julebordet... 
Gler meg veldig til Julebordet den 12 desember, i alt ca 33 kommer....! 
Bilder og reportasjer fra Julebordet blir satt inn i nr 1/2010.... 
 
Styret og VesfoldNytt ønsker alle medlemmene ei riktig GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 
Ser fram til ett nytt år med 2010! 
 
Vennlig hilsen  
 
Siw Kristin Mathisen 

 Redaktør 
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Vaskehjelp til privat hus ledig.  
Har bred erfaring. 
Send sms til : 95902260 

Adventsvers av Inger Hagerup 
 

 
Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede. 
Det står å skinner for seg selv, 
og oss som er tilstede. 
Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede 
 

 
 
 

                    Så tenner vi to lys ikveld. To lys for håp og glede. 
         Det står å skinner for seg selv, 
          og oss som er tilstede. 
           Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. 

 
 

Så tenner vi tre lys ikveld. Tre lys for lengsel, håp og glede. 
Det står å skinner for seg selv, 
og oss som er tilstede 
Så tenner vi tre lys i kveld. Tre lys for lengsel, håp og glede. 
 

 
Så tenner vi fire lys ikveld, 
og lar de brenne ned. 

                  For lengsel, glede, håp og fred, 
            men mest allikevel for fred 
                    på denne lille jord der mennesker bor. 

Visste du………….. 
 
…… at du når tolketjenesten via din 3G - mobil?? 
 
Bilde av sonyericsson.com 
Av: Redaksjonen 
Du kan ringe NAV tolketjeneste via 3G og få tolket samtaler der  
kl 08 - 15 i ukedagene. 
Dessuten kan du bestille tolketid utenfor åpningstiden. 
Telefonnummeret til NAV tolketjeneste via 3G er 21 05 32 03 

Adventsvers / Info 
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Skogsstua / Julebasar  

Rolf E. Wennersteen og Knut Syvertsen 
planlegger julebasaren. Skal sende post med 
loddlister og informasjon til medlemmene.  

Nå er loddsalget i gang. Første sted 
var matbutikken Spar på Skoppum. 
Fornøyde selgere var Rolf E. 
Wennersteen og Karin E. 
Syvertsen. 
 
Basarkomiteens leder Knut 
Syvertsen håpet alle var aktive med 
på loddsalget slik at det ble mer 
penger til uthuset. 

Høstfest hadde vi gjennomført og vellykket. Det ble rundt 30 stk som 
kom og maten ble servert av Bali-gryterett m kylling med ris og salat. Vi 
koset oss resten av kvelden. 

Pubkveld i okt og nov ble det avlyst pga lite interessant. 

Uthuset har vi snakket om å bygge ny vegg og tak så ble det enige til 
våren som kommer til neste år.  

Dugnad hadde vi en gang i måned og det kom vel få folk og det ble 
likevel gjennomført av dugnader. Knut Nilsen og Fetsum malte dørlister, vegg til alle rommene og 
resten i gangen maler de fortsetter med og det er lite grann igjen så ble ferdig å malte hele i 3 etasjer 
ifølge med nye vinduer. 

Vi i Skogstuakomiteen ønsker dere alle medlemmer og ikke medlemmer en god jul og et godt nyttår! 

Velkommen til Skogstua, Døvesenteret året 2010. 
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Historielauget 

JULERENGJØRINGEN. 
 
Når julehøytiden kom måtte både hus og folk være nyvasket. 
Julerengjøringen var fra gammelt av en storvask som omfattet 
gulv, vegger, tak og inventar, og ble utført med stor grundighet. 
Fra Ullensvang heter det:  
” Fresvikbesta slo vatn yver golvet, sidan spadde ho ut skiten i 
store flak med ein rekkjespade (skuffe) og før ho yver med varmt 
vatn og tvoga”. 

JULETREET. 
 
Den tidligste dokumentasjonen på det vi forbinder med juletreet, er fra 
Strasbourg i 1605. I løpet av 1700 - 1800 tallet ble skikken med juletre 
utbredt i Tyskland og blant tyske nybyggere i Amerika, og fra Tyskland 
spredte skikken seg til Andre Europeiske land. En av de første norske 
juletrærne er beskrevet i en skildring fra Kristiania i 1822, og på midten av 
1800 - tallet var juletreet å finne i det fleste borgelige hjem i norske byer. 
 
v/ Randi Dorethe Rønning 

Historielauget ønsker dere lesere  
en riktig  
God Jul  

og  
Godt Nytt år.  

        
 
 
       Nå tar vi en pause fra historiejakten og nyter julen. Om dere 
       har noen blader, bilder, film tar vi gjerne med stor takk.  
       Vi kan også ta kopi av bilder og filmer hvis dere vil  
       beholde det selv. 
 
 
Julehilsner fra: 
Unni Bjerg 
Daniel Andre Sigmund Jensen Sæves 
Karin E.Syvertsen 
Knut Syversten 
Mette Kristiansen 
Tom Kristiansen 
Jim Vold 
Rolf Endsjø Wennersteen 
Nina Endsjø Wennersteen 
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Besøk på slottet 

Med jevne mellomrom ønsker NDFs høye beskytter, Prinsesse Märtha 
Louise, å få vite mer om forbundets arbeid.  

Av: Paal Richard Peterson  

I dag besøkte NDFs nestleder Cathrine Stensrud og 
generalsekretær Paal Richard Peterson prinsessen på 
slottet. 

- Prinsessen var som alltid varmt og levende opptatt av 
arbeidet vårt, og det var en stor glede å fortelle om noen 
av de viktigste sakene vi jobber for nå, forteller Stensrud 
og Peterson.  

Representantene benyttet anledningen til å takke for at 
prinsessen var til stede under NDFs 90-årsjubileum 18. 
mai i fjor.  

Ellers ble spørsmål om døve barns skoletilbud, SMS-varsling, tolkesituasjonen, språkmeldingen fra 
2008 og NDFs økonomiske utfordringer berørt. Vi var også inne på hvilket uutnyttet potensiale NDF 
har for tegnspråk i det norske samfunn, og vi fortalte dette: 

NDF gjennomførte i uke 7 i år en undersøkelse blant 1000 hørende via firmaet Visendi. Vi ønsket å få 
vite mer om kjennskapsgraden til Norges Døveforbund, altså hvor godt den hørende befolkningen 
kjenner til vår organisasjon. På spørsmålet Hvilke(n) av disse organisasjonene har du hørt om eller 

kjenner til? (hjulpet kjennskap) svarer 93,6 % at de kjenner til Norges Døveforbund. Hvis vi 
sammenstiller dette med et annet funn vi har gjort, nemlig at det hver dag er 144 personer som søker 
etter ”tegnspråk” på google, viser det at vi har et stort og uutnyttet potensiale for kunnskaper om 
tegnspråk i den norske befolkning. Akkurat nå har vi et babytegnprosjekt der vi lager en bok med 99 
enkle tegn som kan gjøre kommunikasjonen lettere for hørende foreldre med hørende barn. 
Tegnspråk som verktøy også for andre enn døve er et område vi ønsker å jobbe mer med de neste 
årene. 

Foto: Monica Sundkvist 

 
Handler om å ”være” 
nær og kjær 
 
Snakke og ikke snakke 
noe av det vanskeligste på jord.  
 
Å bli ”sett” og ikke ”sett” 
forstått og misforstått  
 
Å ”være” og ikke ”være” 
fraværende eller nær 

 
Øyeblikk av lykke 
når alt kjennes ”sant 
 
Møte seg selv 
sann og ikke sann. 
 
Kan vi kreve forståelse! 
 
Ved livet vi har levd 
 
 

Å være menneske 
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Informasjon om Route66 / Deaf Riders hjemmeside 

USA på tvers på motorsykkel 

- Vi vil ha med flere døve, tunghørte og hørende som kan tegnspråk på den store drømmen vår. 17 
dager gjennom 8 stater, 3 tidssoner og 4 årstider i USA på motorsykkel. Vi kjører Harley Davidson 
og blir borte fra 1. til 17. september neste år, forteller Merete og Sten Arne Karlsen. 
 
Dette er et 17 dagers eventyr på to hjul, reklamerer arrangørene‹‹Route66››. Man vil få gåsehud i Grand 
Canyon, bo på Kelling Ranch, møte indianere, krysse ørken, gamble i Las Vegas, få verdens beste blues 
opplevelse i nydelige Chicago, og kjøre inn i solnedgangen på Santa Monica Piir. Dette er en reise 
gjennom selve hjertet av USA - og man vil oppleve det som å kjøre gjennom et levende museum - der 
naturen skifter like brått som kulturen - vi lover dere minner for livet. Turen er på 4000 km Los Angeles 
– Chicago tur-retur på splitter nye Harley-Davidson. Se mer informasjon på www.route66usa.info.. 
  
- Unn deg den store jente- og guttedrømmen, Drømmen om det ekte Amerika. Follow your dreams – 
never stop, smiler Merete og Sten Arne. 
- Målet med turen er felles opplevelser sammen med andre tegnspråklige. Vi jobber med å skaffe tolk 
til turen. Vi er allerede en liten gruppe som har bestemt oss for å reise, men vi har flere ledige plasser, 
frister Merete og Sten Arne Karlsen. 
 
Påmeldingsfristen er 1. februar, og de som er interesserte bør snarest kontakte Merete på sms 959 
46 436 eller Sten Arne på sms 971 57 861 – eller e-post mere-ka@online.no 

Deaf Riders, Norge  
Hjemmeside er: http://deaf-riders.com 
Klubbhuset ved Vivestad.. 
 

Medlemskveld, Sosial samvær på klubbhuset kl 18.00 den: 
Torsdag 17. desember, 2009 

Torsdag 21. januar, 2010 
Torsdag 25. februar, 2010 
Torsdag 25, mars, 2010 



   9 

Lutefiskerens Venner / Litt info om Dm fotball 

Lutfiskerens Venner har hatt "julebord" lørdag den 21 november 2009 på Brygga i Tønsberg.. 
De møttes før 18, og julebordet starta rundt 19, de møttes i Puben først, deretter inn i spisesalen, og 
koset seg.. 
Deretter var det Puben igjen, skravlet og koset seg utpå Natten.. 
 
Til noen Kjerringer kom og henta, eller de slo seg sammen og kjørte eller blir kjørt hjem... 
Alle var Storfornøyde med kvellen, og gleder seg allerede til neste års Treff og det blir i Sandefjord:) 
 
Med vennlig hilsen Lutfiskerens Venner 

Døvemesterskap Futsal i Oslo Februar 
 
Hei alle sammen! 
Det er gledelig nyhet at Holtan Døves Sportsklubb sender to lag både herre og dame lag til Oslo 
Futsal til Februar 2010 og at startkontigentene til begge lagene er ferdig betalt, og det er sånn at vi i 
styret skal jobbe videre med å få til et avsluttende årsmøte med samarbeid med Idrettskrets ved Lars 
Martin Monsen slik at det blir satt inn ny valg forhåpentligvis før jul hvis vi får alt på plass da. 
 
Med vennlig hilsen fra Holtan Døves Sportsklubb 
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Vil ansatte døve nattevakter 

- Mangel på hørende som kan tegnspråk godt nok, sier virksomhetsleder Hilde Kari Maugesten. 
Hun har nå søkt om midler fra Vestfold fylkeskommune til ansettelsene på Nøkkelbo Bo- og 
behandlingssenter i Andebu. 
 

- En ekstra ressurs 
- Det er vanskelig å finne hørende nattevakter som har tilstrekkelig godt tegnspråknivå i forhold til 
det våre brukere krever, sier Maugesten. 
Hun legger til at de også har nattevakter som er flinke i tegnspråk. 
- Vi ønsker å legge til rette for at døve skal få samme muligheter til også ha denne type arbeid om 
natten. 
 
Døve mennesker behersker tegnspråk på et høyt nivå, og er derfor en ressurs, forteller 
virksomhetslederen. 
 
- Her er tegnspråket et arbeidsspråk. Tegnspråk er jo døves morsmål, og det språket de behersker på 
et helt annet nivå enn hørende gjør uansett. 
 
- Er det et stort behov for å få de døve ut i samfunnet? 
 
- Det er klart at i det alminnelig arbeidslivet blir høreseltapet litt fremmed. Men døve er jo absolutt 
akkurat like gode medarbeidere som hørende. Hos oss er de også en ekstra ressurs fordi de har en 
medfødt språkkompetanse som hørende ikke har tilegnet seg, sier Hilde Kari Maugesten. 
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Stafett oppskrift / Julehumør 

Matoppskrifter: 
Etter jeg har vært på ferie i Indien har jeg fått smak for orientalske mat spesielt med curry og masala. 
På en vandretur i Zanskar, Kashmir hadde vi en kok med og han var fantastisk til å lage mat ut av få 
råvarer! 
 
Opskriftet jeg fik luret ud af Sondro! 
 
Sondro`s Pasta 
 
- Ost 
- Friske tomater 
- Løg og hvitløk 
- curry, salt og peber  
- Kogt pasta 
 
Grønsakene og osten skæres i små stykker og stekes i en pande eller wok-gryde i olje. Når pastaen er 
kokt og grønsakene stekt, sies vandet fra pastaen og blandes de sammen med grønsakerne og osten i 
panden/wok-gryden. Salt og peber tilsættes efter smag. Curry kan tilsettes etter behov. 
Ost, tomat og løk i lige store porsjoner, løket kan reduceres efter ønske. Egg eller ærter kan tilføyes 
hvis man ønsker proteiner. 
 
Retten kan serveres alene eller med salat, absolutt velsmakende!  
Opskriften testet med godt resultat! 
 
Stafettpinnen sendes videre til Thomas Blix og hans fantastiske evner til å lage italiensk mat! 
Tar du imot utfordringen?!  
 
Hilsen Bruno Ottesen 

Julehumør: 
 
La babyen ta vasken  
for deg. 



Gudstjeneste i Tønsberg 
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Døvekirkens representant Nora 
Edwardsen Mosand,  
Ål leser dagens tekst fra bibelen 

En del av forsamlingen fra 
døvemiljøet 

Her ser vi Thor Lasse 
Thoresen fra Svartstad viser 
poesi om nadverden om brød 
og vinen. 
Lisa Lind til høyre 

Kirkemøte i Den norske kirke - Oseberg Kulturhus 16. - 19. november 2009 
 
Integrert åpningsgudstjeneste i Tønsberg Domkirke 16. november 2009. 
 
Det var en fullsatt kirke da Domprest David Gjerp åpnet gudstjenesten med temaet ” Den hellig ånd”, 
om åndenes verk i våre liv. Dvs. være gode mot våre medmennesker.  
 
Verden trenger håp. 
 
        Flere benkerader var reservert oss døve og noen fra  
                denne målgruppa var også delegater til kirkemøter i  
                Den Norske Kirke.  
 

Det kan vi være stolte av som eks. Nora Edwardsen Mosand som i 4 år har representert Oslo 
Bispedømmeråd. Flere døve var også aktivt med under gudstjenesten bla. Tor Lasse Thoresen - 
Vestfold som viste poesi om nadverden om vinen og brødet. Lisa Lind fra Oslo viste poesti om et 
annet tema 

Dagens tekst fra bibelen ble lest av Nora E. M.  
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Gudstjeneste i Tønsberg 

Ansvaret for prekenen var 
biskop Laila Riksaasen Dahl 
fra Tunsberg bispedømme. 

Biskop Laila Riksaasen Dahl fra Tunsberg bispedømme hadde hansvar for prekenen. Ellers var det 
mye sang og musikk og tegnspråktolk var Vibeke Bø 

SEKS VEIER TIL ET BEDRE LIV. 

 

Å se det POSITIVE som blir sagt - og ikke det negative. 

Legge merke til det som BLIR GJORT - i stedet for det som ikke gjøres. 

Å huske de GODE stundene – ikke lagre de onde. 

Å GI omsorg – ikke bare vente å få. 

Å  LE av bagateller – ikke grunne seg over dem. 

Å  FREMELSKE det BESTE i hverandre. 

LIVET er kort – GLEDENE kan være MANGE. 

  

Ukjent 

Foto: Karin og Knut Syvertsen 
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 Personlia 

Tom Zeiffert Kristiansen fyller 60 år 10.desember.   
 
Utrolig at du vår kjære mann, pappa og svigers nå runder nytt tall – ikke så lenge siden synes vi du ett 
halvt hundre feiret. Tiden står som sagt ikke stille, men flyr sin vei. Fortsatt er du like fult aktiv og 
alltid har mange baller i lufta samtidig.  
Vi - samt andre i familien kan ikke annet enn å ønske deg mange slike aktive år fremover og glede 
oss sammen om det.  
Kjærlig hilsen  
Mette, Magnus, Line & Geir, Kai & Siv.     

Jubileumsbarnet:  Tom Zeiffert Kristiansen fyller 60 år 10. desember 2009. 

Født i Bergen men flyttet til Horten som liten gutt. Han var ikke fylt ett år da. Det var farens 
arbeidsplass som krevde at familien måtte flytte. Det er vi alle glad for i dag ;.)  

Tom kan kalles siseløren, kunstneren, organisasjonsmannen, skøyeren og kameraten. I tillegg er han 
kreativ, sosial, positiv, hjelpsom og dyrekjær. Tom jobber som siselør på Tønsberg Sølvvarefabrikk 
og der trives han godt. Han har i tillegg også oppgaver som gravør.    

Vi er mange som er glade i Tom. Det gode humøret smitter på mange av oss. Ofte forteller han 
morsomme historier, og da får vi oss en god latter. Så underholde er han flink til både privat og i 
døveforeningen. Han er ellers en familiemann og viktigst for ham er kona, barna, katten Essi og det 
koselige hjemmet deres som han har stelt godt med. De flyttet til Skoppum i 1981 

Knut ble kjent med Tom da de gikk i hver sin klasse på Holmestrand døveskole mens jeg (Karin) ble 
kjent med ham på Alm framhaldsskole. Året var 1965-66. Det blir nesten 45 år. 

Gjennom årene har han hatt og har fremdeles flere tillitsverv. På 70 tallet husker jeg vi 
”nybegynnerere” kom inn i styre og stell. På 80 tallet var vi med i byggekomiteen da døvesenteret 
skulle planlegges og bygges om. Det har vært mange utfordringer og mye glede.  

Alt godt ønskes for dagen og fremtiden, og at du får beholde helsa og bevarer det gode humøret. 

Jubileumsdagen blir feiret med familieselskap hjemme på Skoppum. Vennene hans er bedt dagen 
etter til ”restemat”. 

Jubileumsklemmer fra mangeårige venner Karin og Knut. Hilser også fra hunden vår Buster. 
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Personlia / Informasjon  

Medlemsskap i 40 år: 
 
Mette Emilie Kristiansen 
Knut Syvertsen 
Karin E. Syvertsen 

Vi i Vestfold Døveforening ønsker å gratulere 
medlemmer for runde tall.  
 

Gratulere: 
 

40 år 
Heidi Grønvold Eidsvoll fyller den 29. desember. 

 

50 år 
Olgeir J. Hartvedt fylte den 3. desember 

Kjell Helge Hogstad fylte den 20. desember 
Werner Halle fyller den 25. januar 
Arne Paulsen fyller den 1. februar 

Tore Windingstad fyller den 13. februar 
 

60 år 
Tom Kristiansen fylte den 10. desember 

Lørdag 9 januar 2010. 
 
Barnegruppa har tatt av dagen til Ski/Aketur fra kl 12, men sted er uklart, så fint om dere ser i 
hjemmesida 
www.vdf.no rundt Nyttåret, eller før Jul... 
Og forbehold endring pga vær... 



Barneside 
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Finn 10 feil 

Finn vei. 
Som du kan finne veien gjennom labyrint 

figurer. 
Start ved pil inn og slutt ved pil ut 

Sudoku 
 

Fyll ut tomme felter, så hver 
vannrett, hver loddrett og hver 3 
gange 3 kasse nummer tallet skal 

være 1 - 9 
Lykke til! 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



4 på gata / Sjekk om 1412 fungere! 
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1. Er du medlem i Vestfold Døveforening. 
    Hvis ja, hvorfor er du medlem? 
    Hvis nei, hvorfor er du ikke medlem? 
 
2. Kunne du tenke deg å være med på noe komiteen gruppe og hva ”brenner”      
    deg til å bli med på? 
 
3. Hva er som gjør deg glad når du kommer til døvemiljø i Sandefjord?  .  

Daniel: 
1. Ja, fordi jeg bor her. 
2. Liker basar, historielaug og arrangere fester. 
3. Døve er åpen. 

Irmelin Henriksen-Rom: 
1. Nei 
2. Kommer ikke på noe, kanskje turer 
3. Å bruke tegnspråk gjør meg glad 

Lena Maria Heiberg: 
1. Nei 
2. Skogstua laget 
3. Sosial samvær 

Maria Edlinger: 
1. Nei, men har lyst å bli medlem 
2. Gjerne noe med aktiviteter 
3. Miljøet er positiv og sosialt 

Bruno Ottesen stilte ett tillegg spørsmål til dem om det er noe de kunne tenke seg i Sandefjord enn 
det som er nå.  
De fleste syns det er bra nok som nå men evt kunne lage noe arrangenmenter egnet for 
rullestolbrukere. F,eks turer og idrett. 
 
Takk! Du, Bruno som kunne hjelpe oss med å stille spørsmål til ungdommene på boligen i 
Sandefjord.  

Sjekk om 1412 fungerer 
 
Nødnummer 1412 skal nå fungere fra alle telefoner. Telenor ber de som ikke er abonnenter hos 
dem om å sjekke at de kommer gjennom til 1412.  

Telenor/149 ber dem som IKKE abonnerer på TELENOR, om å sjekke om 1412 fungerer  

 Telenor har kontaktet alle teleoperatører som har forbindelse til Telenors fastnett om å sjekke at 
anrop mot nødtelefonen 1412 er rutet inn i Telenors nett.  

 Telenor skriver: For å forsikre oss om at dette fungerer som det skal, ber vi derfor alle abonnenter 
som ikke er Telenor-abonnenter å teste anrop mot 1412 - dvs ringe 1412 fra sin teksttelefon. 

 Dette fordi det har vist seg at det har vært umulig å komme gjennom til 1412 fra teksttelefon i 
sommer. 



  Juleverksted på Døvesenteret, 28. november - 09 
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Grøtnissen Knut Syvertsen lagde god 
mat. I grøtkjelen var det 3 mandler. De 
som fant dem fikk en marsipangris 
hver. 

Her ser vi noen ivrige barn 
og voksne som lager juleting. 

Barnebarnet Ylva Leoni Syvertsen 
konsentrere seg godt sammen med 
sin bestemor Karin E. Syvertsen 
 
Dere ser litt av Terje prest til høyre. 



  Juleverksted på Døvesenteret, 28. november - 09 
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Elin Dehli og Charlotte Ricci 
hadde ansvaret for kjøp av 
julemateriell. Bak ser dere Pål 
Winge og Åsmund Dehli 

Noe av barna spiser sammen med 
Grøtnissen. 
Godt med grøt, så grøtnissen måtte 
også smake :-). 
Ved vinduet sitter bl.a. døveprest 
Terje Johnsen. 
 Nesten 30 stk var med på 
juleverksted. Noen var syke og kunne 
derfor ikke komme.  

Et vennskap er som veldig sarte planter, 

det omsorg trenger mot all vind og vær. 

Med stell så ser du at de ikke skranter 

og vil for deg bli enda mere kjær. 

Så la oss stoppe opp å se hverandre 

og ikke stresse rundt på hver vår vei, 

det er jo bedre hvis vi her kan vandre 

i sammen på den samme vennskapsvei. 
Det fine med et vennskap er de tanker 

du dele kan med alle rundt om deg. 

Din beste venn i verden blir et anker 

som du kan bruke når din vei blir lei. 

Og har du bruk for støtte gjennom dagen 

når sorg og smerte blir en tanke stor, 

da vet ditt hjerte hva du helst bør gjøre 

for slike dager gjør at vennskap gror.  

Dikt: 
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Høstfesten 

Høstfesten 17 oktober 2009 på Døvesenteret. 
 
Det ble arrangert av Skogstua, og Kulturlederen, og en del fra Styret var medhjelpere. 
 
Ialt kom det ca 35 personer, så det ble ei stemningsfullt kvell, med god mat, Bali Kyllingsgryte med 
loff og ris. 
 
Kaffe og kaker ble servert, og etter 2o kunne de som ikke påmeldte seg til middagen komme, så det 
kom en del folk også utover kvellen. 
Det ble ei koselig kvell med utlodning, og stemning! 
 
Litt morsomt ved kvelden var, at det var 4 som fylte år som "Perler på snor", der alle ser bildet som 
står på annet sted, at fra høyre, Leif Hauge bursdag den 17, så den 18, Nina Endsjø Wennersteen, så 
Erna Nilsen den 19, deretter Maria E. Wennersteen den 20, noe bedre??? :) 
 
Takk for ei koselig kveld! 
 
Mvh Siw Kristin Mathisen 

Foran på høyre: 
Leif den 17 oktober, Erna den 18 oktober 
Bak på høyre: 
Nina den 19 oktober, Maria den 20 oktober 

Bursdag på rad de fire 
folka her.  

Gode høstkaker. 
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Høstfesten 



     Døve blir ikke hørt? 
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Et inkluderende arbeidsliv? 
Dette innlegget er fra en gruppe døve som jobber på AKS 
(Andebu kompetanse og skolesenter) som vil ta opp problemer vi 
møter på grunn av dårlige holdninger hørende kolleger viser, og 
hvorfor vi trenger holdningsendringer overfor døve ansatte. 
Døve som er i arbeidslivet er opptatt av kontakt med sine 
kolleger. For eksempel når det er lunsjpause er det viktig at alle 
bruker tegnspråk straks det kommer en døv til stede. Døve som 
har pause er interessert i sosial kontakt, og vil vite hva de andre 
snakker om. 
Som døve ansatt har vi opplevd forskjellsbehandling på 
arbeidsplassen. I et tilfelle ønsket en døv å bytte arbeidsoppgaver 
etter å ha arbeidet som miljøarbeider og hatt ansvar for den 
samme eleven i seks år. Det var svært krevende og den døve 
ansatte trengte nye oppgaver og tok dette opp med sin leder. Men 

han opplevde ikke å bli hørt. Han fikk beskjed om at han måtte fortsette å arbeide med den samme 
eleven til tross for stor slitasje. To av hans hørende kolleger ba også om avløsning, og nye oppgaver 
da de hadde noe av den samme opplevelsen da de var utslitt. De fikk straks bytte arbeidsoppgaver, 
mens den døve måtte fortsette som før.  
På arbeidsplassen til en av oss er det 15 ansatte. Det er bare en døv som er fast ansatt. Gleden var stor 
da ytterligere en døv fikk midlertidig ansettelse i deltidsstilling. Det betydde at to døve kunne få 
anledning til å arbeide sammen en helg i måneden. Det var viktig for oss å kunne komme på arbeid en 
helg hver måned og treffe en døv kollega som vi kunne kommunisere ubesværet med. Men det skulle 
ikke vare lenge, bare ca. fem-seks helger i løpet av et halvt år. Da ble turnusen splittet. Dette tok den 
ene døve opp med lederen, men fikk beskjed om at det var av hensyn til en annen ansatt som fikk en 
bedre skyssordning til jobb. Lederen sa at dette også var drøftet med den andre døve kollegaen. Men 
da vi to døve snakket med hverandre, ble det klart at ingen av oss hadde sagt seg enig i turnusskiftet. 
Vi fikk bare beskjed at sånn ble det. Vi opplevde oss fullstendig oversett. 
På denne arbeidsplassen arbeider miljøarbeidere/ -terapeuter med å gi tjenestetilbud til døve med 
andre funksjonshemninger i tillegg. Holdningen til tegnspråk er dårlig på denne arbeidsplassen. Det 
er ikke høy bevissthet om at tegnspråk skal brukes hele tiden, for å inkludere både elever og ansatte 
som er døve. Bare noen få kollegaer er flinke til å bruke tegnspråk. 
En av oss som underskriver dette innlegget har mer enn tyve års arbeidserfaring og har arbeidet under 
flere ledere. Erfaringen tilbake i tiden var at lederne var oppmerksomme på sine døve ansatte. De ble 
hørt, tatt med på råd, og det var en selvfølge at alle skal bruke tegnspråk, selv om de behersket det 
varierende grad. Opplevelsen er nå en tilbakegang, der døve kan oppleve seg utenfor og tilsidesatt på 
arbeidsplassen. 
Vi er døve ansatte som de seneste årene har forsøkt å si ifra om den negative utviklingen der mange 
hørende ansatte lar være å bruke tegnspråk, og at døve ofte føler seg isolert og utenfor i 
arbeidssituasjonen. Vi har tatt dette opp på husmøter. Bedriftshelsetjenesten har også satt fokus på 
dette. Det har også vært innlegg i Døves tidsskrift og Signofolk. Men til tross for dette kan vi ikke se 
at situasjonen har blitt noe bedre. Vi er derfor en gruppe døve som kommer med et felles innlegg. Vi 
ser at det må komme en holdningsendring hos hørende ansatte. Vi forventer at dette blir diskutert på 
alle arbeidsplasser og i ulike grupper, og at vi skal få se en endring i praksis – et miljø som inkluderer 
alle. 
 
Paul Helland, 



      Terminlister av: 
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Barnegruppa - 09 / -10, består av: 
Ellen C. Ricci, Elin Delhi og Evelyn P. Bersvendsen 

Menighetsutvalget -09 / -10: 

Vestfold Døveforening - 09 / -10: 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: Info: 

Desember     

Mandag 28. Juletrefest 18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

 

Januar:     

Fredag 22 Medlemsmøte 18.00 Sjøhuset i 
Sandefjord 

 

Februar:     

Torsdag 18 Medlemsmøte /
foreberedelse til  
Årsmøte 

18.00 Sjøhuset i  
Sandefjord 

 

 Eller Hyggekveld / 
foredrag 

18.00 Sjøhuset i  
Sandefjord 

 

Måned / Dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Desember:    

Mandag 28. Juletrefest 18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

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

Januar:     

Lørdag 9. Ski / ake tur 12.00?  Sted gis senere, 
obs værforhold 

Februar:     

Lørdag 13. Temakveld for 
foreldre og 
pårørende 

18.00 Sjøhuset  



24 

 
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 

Vestfold Døveforening  
ønsker  

alle sammen  
en  

God jul  
og  

Godt nytt år! 
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