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5. Budsjett 
6. Innkomne saker 
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9. Valg av valgkomite  
10. Arbeidsprogram for kommende periode

 

Stemmerett på årsmøtet har alle betalende medlemmer av VDF. 

 

Årsberetningen med lovforslag blir delt ut 2 uker før årsmøtet.

 

Enkel bevertning m/ kaffe og te. 

 

Historie-quiz            

Etter årsmøtet blir det historie-quiz, med liten premie.
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Fokserød, Sandefjord. 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Valg av møteleder og referent 

Valg av leder, to styremedlemmer og en varamedlem. 

 
Arbeidsprogram for kommende periode 

årsmøtet har alle betalende medlemmer av VDF.  

Årsberetningen med lovforslag blir delt ut 2 uker før årsmøtet. 

og te.  
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Vestfold døves historielag tilbakeblikk (VDH) 

1989–Vestfold Døveforening (VDF) feiret75-årsjubileum. I forkant var det 
dannet en jubileumskomite som bestemte seg for å lage historisk innspill i 
jubileumsprogrammet og til et jubileumshefte. Jubileumskomiteens medlemmer 
hadde skattejakt både i VDF's bankboks i Larvik samt blant foreningens 
medlemmer for å få fatt på kilder til programinnslag og jubileumshefte som Karin 
Elise stod i spissen for. Dette førte til at Jubileumskomiteen tenkte det var 
viderearbeid for et Historielag under VDF.   

1990–Histoielagsdrømmen ble ikke dannet dette året selv om samling av VDF's 
historie spesielt bilder dukket frem og ivaretatt. Det ble kjøpt inn boken om 
Andreas Møller og bildet «Døvt barn» 

1991-Året gikk uten at det ble noe valg på Historielag. Tom Kristiansen fortsatte 
jakten på bilder spesielt.   

1992–Historielaget ble så endelig formelt stiftet 17.november hjemme hos 
Helene Larsen på Sem. Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen og Tom 
Kristiansen som medarbeidere. Og de vedtok at navnet skulle være "Vestfold 
Døveshistorielaug". I følge årsmøteberetning nr 79 med valgresultat for 1992 
stod også Randi Rønning som varamedlem. Videre i samme årsmeldingen stod 
det at lauget hadde fått fatt i bilder fra en døv mann i Haugesund og 
etterkommere av tidligere medlemmer av VDF. Mye av det er fra før 2. 
verdenskrig.  

1993- Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen og Tom Kristiansen som 
medarbeidere. Det stod skrevet at aktiviteten hos døves historielaug holdtes 
oppe. Boken «NDF gjennom 75 år» ble innkjøpt. Gamle bilder fra Borre 
døveskole har kommet til veie. Bilder fra Landsmøte 1933 og 1936 (39) fikk vi 
låne av Helene Larsen samt ekteparet Randi og Åge Pedersen.  

1994- Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen og Tom Kristiansen som 
medarbeidere har øket møtevirksomheten noe. De samlet også på 
avisreportasjer som hadde med døve eller foreningen å gjøre. Det ble også 
arrangert en historiekveld  med spørrekonkurranse. To bøker «Døvekirken 100 
år» og «Døve kvinner i Norge» ble innkjøpt. Vestfold Døveforening m/ 
historielauget hadde meldt seg inn i Norsk døvehistorisk selskap. 

1995–Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen 
og Tom Kristiansen som medarbeidere. Aktivitestempo var som året før med 
samling og sette bilder o.l. i album og sortere etter hukommelse. Veteranen 
Helene Larsen var til god hjelp med å huske noen hendelser og navn på 
personer. 

1996–Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen, 
Tom Kristiansen og Hemming Midtstue som medarbeidere. Historielauget hadde 
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2 aktive møter, men samling av historisk materiell fortsatte. Noe historisk arbeid 
ble også gjennomført av enkelte. 

 

 

1997-Historieutvalget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Helene 
Larsen, Tom Kristiansen og Hemming Midtstue som medarbeidere. Knut 
Syvertsen deltok frivillig dette året. Historieutvalget måtte lage nye lederbilder 
siden de gamle hadde hengt på «feil vegg» og blitt falmet.                                                                                                             
Jørgen Bjerg hadde flere lysbilder fra gamle Skogstua som historieutvalget kunne 
låne og omgjøre til papirbilder. Unni Bjerg hadde samling med avisutklipp og 
villig til å gi historieutvalget det som ikke fantes fra tidligere.  

1998–Historieutvalget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Helene 
Larsen, Tom Kristiansen og Hemming Midtstue. Utvalget hadde jobbet hver for 
seg mye dette året. VDF-ledere gjennom årene fikk hvert sitt portrett i svart 
ramme med påskrift navn og årstall de fungerte.   

1999-Vestfold døves historieutvalg bestod av Karin E. Syvertsen som leder med 
Helene Larsen, Tom Kristiansen og Øyvind Madsen. Utvalget jobbet en god del 
for å kunne få VDFs 85-års og 65-års jubileum gjennomført der også med 
historisk utstilling på kontoravdelingen i Skogstua. Her kom Unni Bjerg og Mette 
Kristiansen inn som ekstrahjelpere.                                                                          
Dette året var det det jubileumsutstilling av Matthias Stoltenberg's verk på 
Haugar kunstmuseum i Tønsberg hvor flere av utvalgets medlemmer deltok. 

2000–Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Helene Larsen, 
Unni Bjerg, Tom Kristiansen og Øyvind Madsen. Flere møter med videre 
sorteringsarbeid i album og permer. Skogstuas gjestebok burde repareres. 

2001-Historielauget bestod av Mette Kristiansen som leder med Unni Bjerg, 
Karin E. Syvertsen, Tom Kristiansen og Øyvind Madsen. Historielauget hadde 3 
protokollførte møter, mens alle hadde jobbet også på hver sin kant. 
Historielauget hadde laget en vegg på kontordelen med bilder av hytta o.l. som 
hadde historisk verdi. Samt hyller med permer og album med historisk innhold. 
Det ble arrangert en historisk tilbakeblikkaften 11 mai. 

2002-Historielauget bestod av Mette Kristiansen, Unni Bjerg, Karin E. Syvertsen, 
Tom Kristiansen og Randi Rønning. Dette året var det lav aktivitet med hensyn til 
møter. Men måtte jobbe med å få oversikt på bøker med Døves Tidsskift o.l. 
hadde blitt utført. Det ble også gitt ut etterlysning av historisk tilknytning som 
medlemmer og andre pårørende kunne gi eller låne ut til historielauget.  

2003-Historielauget bestod av Mette Kristiansen, Unni Bjerg, Karin E. Syvertsen, 
Tom Kristiansen og Randi Rønning. Lauget hadde tre protokollførte møter som 
også innholdt saker til forestående jubileumsfeiring da man ville få frem mer 
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visuelt om VDF's historie. Unni Bjerg hadde da overtatt kopieringen av Døves 
Tidsskrift til permer som Knut Syvertsen hadde startet med. Fikk en del hjelp av 
Jon Martin Brauti til kopiering fra bladene. Knut hadde funnet to eldre lovhefter 
til VDF, men fortsatte å lete etter noe eldre enn de som ble funnet.  Det ble også 
lett etter det gamle styreprotokoll og andre bøker med historisk tilbakeblikk i. 
Det ble kjøpt inn ett digitalkamera, for å kunne dokumentere ulike aktiviteter 
foreningen hadde. Historielauget ønsket et låsbart skap til å ha bøker, album og 
andre saker av verdi i, slik historien kunne taes vare på. Historielauget ble 
nesten gjort om til en jubileumskomite for neste års VDFs jubileumsarrangement 
29.- 31. mai 2004. 

2004-Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med Mette 
Kristiansen, Unni Bjerg, Tom Kristiansen og Randi Rønning og senere på høsten 
ble Jon Martin Brauti også med i historielauget. Unni og Mette samarbeidet om 
fotoalbumer. Unni samarbeidet fortsatt med Jon Martin vedr Tegn og Tale/Døves 
Tidsskrift  for å plukke opp Vestfoldstoff til egne permer for historielauget. Karin 
jobbet med avisreportasjer og forsøkte å få tak i originalbilder fra aviser. Karin 
og Mette hadde samlet inn stoff for historien ved besøk hos Elsa Lysnes og 
Helene Larsen. Låsbart historieskap ble innkjøpt. Jon Martin og Karin hadde 
samarbeidet og fått kopiert 2 eksemplarer av VDFs første protokoll. Cathrine 
Stensrud hjalp Historielauget med opprydding til ett historierom samt laget 
søknad til økonomisk støtte for historielauget og resulterte med at det ble 
bevilget en pen sum. Historielauget gjorde noen ganger opprydding og renhold 
på Døvesenteret slik at VDF kunne se det var seriøst historielauget gjorde for 
VDF.  

2005-Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder med, Unni Bjerg, 
Tom Kristiansen, Mette Kristiansen, Rolf Endsjø Wennersteen og Jon Martin 
Brauti. Randi Rønning og Kjersti Nesse Husøy var også medarbeidere en stund 
det året. Det ble lagt noen bilder i banksafe som VDF hadde i Larvik sparebank, 
der hvor andre dokumenter lå oppbevart. Medlemmer og andre ble igjen 
oppfordret til å samle stoff til å låne ut eller gi til historielauget.  Diskusjon om å 
endre sidebygningen til ett sted hvor historielauget kan jobbe mer uten å måtte 
rydde sammen hver gang. Tanken på en jubileumsbok begynte å spire.   

2006-Historielauget bestod av Karin E. Syvertsen som leder frem til 18.10.2006 
med Mette Kristiansen, Unni Bjerg, Tom Kristiansen, Rolf E. Wennersteen og Jon 
Martin Brauti. Ingen årsmelding dette året. 

2007–Historielauget bestod av Mette Kristiansen, Unni Bjerg, Tom Kristiansen, 
og Jon Martin Brauti. Ingen møteaktivitet mye fordi historielauget ikke hadde noe 
penger. Likevel skjedde det litt: Unni og Jon Martin fortsatte med Vestfoldstoff 
fra tidsskrifter. Unni og Mette deltok på Bevaring og arkivieringskurs på Ål, som     
Karin Elise og Knut Syvertsen av historielauget sponset. Samme høst gjorde 
Unni og Mette et nytt intervju av Elsa Lysnes (en av VDFs eldste medlemmer 
hvor Cathrine Stensrud var med og filmet). 
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2008–Historielauget bestod av før 01.03.2008 Unni Bjerg, Karin E.Syvertsen, 
Tom Kristiansen, Mette Kristiansen og Jon Martin Brauti. På VDFs årsmøte ble det 
vedtatt at historielauget skulle få noe økonomisk støtte med tanke på VDF's   
100-årsjubileum.  Det ble endring i historielauget: Unni Bjerg som leder, Tom 
Kristiansen, Mette Kristiansen, Nina Endsjø Wennersteen, Cathrine Stensrud, 
Karin Syvertsen, Jon Martin Brauti ble med når han hadde mulighet siden han 
bodde på Ål. Knut Syvertsen, Rolf E. Wennersteen og Jim Vold var frivillige 
hjelpere. Det økte betraktelig i antall møter. VDF/Skogstuakomiteen gav 
historielauget muligheten til å benytte kjellerstuen på Skogstua til historierom. 

Hanna Mellemsethersom var prosjektleder for Rødbygget, Trondheim kom på 
besøk den 20 mai. Hun fikk med seg noe av Døves Sjakklubbs utstyr, 
bildeavspillere, koffert med sjakkbrett og tilhørende utstyr for å bli utstilt i 
Rødbygget, Trondheim. 

Det kom i gang et samarbeidsmøte med VDF styret også.   

Jon Martin fikk ordnet og kopiert inn 160 bilder på to DVDer.  

Kopiert medlemslister, begravelsehefter og andre dokumenter.  

Opprettet kontakt med Rødbygget, Trondheim. 

Søkt om økonomisk støtte hos Vestfold fylkeskommune. 

Fakta rundt VDF ledere gjennom tidene ble jobbet med.  

2009-Historielauget bestod før 07.03.09 av Unni Bjerg om leder, med Cathrine 
Stensrud, Mette Kristiansen, Tom Kristiansen, og Jon Martin Brauti, Rolf E. 
Wennersteen, Nina E. Wennersteen, Karin E. Syvertsen, Knut Syvertsen, Jim 
Vold, Daniel Sæves. Etter VDFs årsmøtet overtok Cathrine Stensrud som leder. 
Medarbeidere: Unni Bjerg, Mette Kristiansen, Tom Kristiansen, og Jon Martin 
Brauti, Rolf E. Wennersteen, Nina E. Wennersteen, Knut Syvertsen, Jim Vold, 
Daniel   Sæves, Johanna Asprusten.                                                                                         
2009 ble det gjennomført 6 saksmøter og 7 arbeidsmøter. 

Vestfold Fylkeskommune bevilget Historielauget kr 65.000,- til 2 årlig prosjekt 
for bevaring og arkiviering av historisk materiell VDF innehadde 

VDF bevilget historielauget kr 15.000. - fordelt på 2 år. 

For støtten som kom historielauget til gode ble det kjøpt inn PC, kopimaskin, stor 
dataskjerm, skanner, digitalt filmkamera og server.  

Mye av VDF/historielaugets samling av bilder ble lagt på serveren. 

Historielauget arrangerte Bevaring og arkivieringskurs 20.–21. april hvor 
prosjektleder Hanna Mellemsether fra Rødbygget i Trondheim var kursleder. 

Historielauget var medarrangør da VDF feiret VDFs 95-års jubileum.  
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Historielauget arrangerte ett vellykket Codatreff 29.august på Skogstua. 

Bilder og film fra Codatreffet ble lagret på serveren.  

Vestfoldstoff fortsattes å samles inn. 

2010–Historielauget bestod av Cathrine Stensrud som leder. Medarbeidere: Unni 
Bjerg, Mette Kristiansen, Tom Kristiansen, og Jon Martin Brauti, Nina E. 
Wennersteen, Knut Syvertsen, Jim Vold, Daniel Sæves og Johanna Asprusten 
meldte seg ut etter hvert pga skolegang. Historielauget har hatt 4 saksmøter og 
behandlet 30 saker. I tillegg har laugets medlemmer jobbet aktivt hjemme med 
oppgaver som historielauget hadde nytte av. Som å registrere kilder på internett, 
bygdebøker, og annet arkiv.  

Historielauget fortsatte å jobbe med det lauget fikk 2 årlig prosjektmidler fra 
Vestfold fylkeskommune og VDF. 

Historielauget hadde  kjøpt mer nødvendige registreringsmateriell både for 
manuelt og digital arkivering. 

Av Historielauget deltok Jim Vold, Unni Bjerg, Mette og Tom Z. Kristiansen på 
Norsk Døvehistorisk Selskap sitt seminar i Trondheim 10.– 12. september 2010. 
Samme sted og tid hadde Tom Z. Kristiansen og Jim Vold forelesing i 
historielaugets fremgangsmåte å samle sin historie på.  

Historielauget v/ Jim viste medlemmer av VDF glimt fra hva historielauget hadde 
registrert og samlet inn på server av VDFs historie, Skogstuas start og utvikling 
med bilder og film fra ulike hendelser m.m.  

Av nettverk kan nevnes at Jim hadde begynt å lage historisk samling av 
døveskolens historie i Vestfold.  

Registrerte historielaugprotokoller fra 1992 – dags dato. 

Fortsatt med registrering av medlemslister og annet stoff vedr medlemskap.   

Fortsatt med leting og kopiering av lokalt stoff i eldre Døves Tidsskrift/ Tegn og 
Tale og De Døves Blad før og etter VDF ble stiftet. 

Lauget og forfatter Jon Martin Brauti har begynt å tenke mer på bok om VDF 
gjennom 100 år. 

Mye registreringsarbeid av bilder. 

 
2011- Historielauget bestod av: Cathrine Stensrud som leder til 31.april -hvor 
Jim Vold overtok lederrollen. Medarbeidere: Unni Bjerg, Jon Martin Brauti, Karin 
E. Syvertsen, Knut Syvertsen, Daniel Sæves, Tom Z. Kristiansen og Mette 
Kristiansen. På høsten 2011 meldte Bjarne Fevang seg frivillig til å delta i 
arbeidet.  
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Historielauget har hatt 2 saksmøter og behandlet 7 større saker, og 7 
arbeidsmøter med gjennomføring av mange ulike oppgaver. I tillegg hadde 
laugets medlemmer jobbet aktivt hjemme med oppgaver som historielauget 
hadde nytte av. Som å registrere kilder på internett, bygdebøker, og annet arkiv. 
Alt gikk fortsatt på frivillig basis.  
 
Historielauget hadde kjøpt mer nødvendige registreringsmateriell både for 
manuelt og digital arkivering for de midler vi hadde igjen til rådighet. 
 
Mette og Tom Z.Kristiansen fra Historielauget deltok på det første 
Slektsforskerseminar på Sørmarka v/Oslo 28.- 30. oktober 2011. 
 
Tom Kristiansen og Jim Vold representerte historielauget på NDFs seminar for 
Lokal historie 04.-06. november 2011 på Gardemoen hotell, Oslo. 

Registrerte og skannet protokoller fra 1914–2010 ble oppført inn i oversiktstabell 
og server. Det manglet fortsatt noe før det kunne sendes til fylkesarkivet  

Fortsatte med registrering av medlemslister og annet stoff vedr. medlemskap. 

Historielauget gjennomførte en historisk tur til Essoskogen, Slagen. Der hvor ruin 
etter bostedet til døve Hans Jacobsen var og i tillegg ble det omvising på 
uteområdet til tidligere Borre døveskole, Åsgårdstrand. Skolen eksisterte fra 
1950-1955. 

Innspill av historielaugets stoff- film av første døves ungdomsleir på Skogstua i 
1952 og bildevideo av eldre bilder på årsmøte 12.03.2011.  

Fortsatt med leting og kopiering av lokalt stoff i eldre Døves Tidsskrift/ Tegn og 
Tale og De Døves Blad før og etter VDF ble stiftet. 

2012 –Historielauget bestod avJim Vold som leder og medarbeidere Unni Bjerg, 
Jon Martin Brauti, Karin E. Syvertsen, Knut Syvertsen, Daniel Sæves, Bjarne 
Fevang, Tom Zeiffert og Mette E. K. Zeiffert.  

Historielauget har hatt 10 historielaugmøte/arbeidsmøter og behandlet 64 saker.  
 
Historielauget arrangerte minnetreff på Nedre Gausen lørdag 11. februar med å 
vise gamle filmer fra Nedre Gausen skole i tidsrommet 1950-1980 som ble 
populært. 
 
Historielauget fortsatte å jobbe med å samle stoff til VDFs 100 års jubileumsbok. 
 
Historielauget besøkte Vestfoldarkivet i Sandefjord 9. november. 
 
Lauget fortsatte med sorterering av ulike dokumenter VDF hadde. 
 
Lauget fotograferte noen gamle regnskapsbøker, registrerte medlemslister 
gjennom årene. Samlet stoff om døve i Vestfold (aviser/blader), personregistre 
ting. Skannet nesten alt av protokollbøkene og styremøtereferatene frem til 
2012/13 med noen hull i mellom.  
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Historielauget flyttet VDFs historiske materiale til lager med adresse på Vear 
uavhengig av salget av Døvesenteret.  
 
Historielauget hadde besøkt ulike arkiver for å finne kilder med tanke på 
jubileumsbok. 
 
Historielauget sendte informasjon etter forespørsel fra en museum i Nord-Norge 
vedr. Gunvor Skog -Carlsen. 
 
Sett gjennom og sortert bilder. Bildene ble skannet.  
 
Gjort flere intervju vedr. VDFs historie. 
 
2013-Historielauget bestod av Jim Vold som leder til Cathrine Stensrud tok over 
i september 2013. Medarbeidere: Unni Bjerg, Jon Martin Brauti, Karin E. 
Syvertsen, Knut Syvertsen, Daniel Sæves, Tom Zeiffert og Mette E. K. Zeiffert. 
Historielaugets førstevalgte forfatter Jon Martin Brauti gav fra seg 
forfatteroppgaven av personlige grunner. 
Av den grunn valgte historielauget Øyvind Madsen som ny forfatter til 
jubileumsboken. Han og historiker/slektsforsker Beryl Karin Ramvik ble med i 
historielauget senere dette året da historielauget skjønte de hadde sitt å bidra 
med.   
Historielauget har hatt 16 arbeidsmøter/saksmøter og behandlet 45 saker. 
Mindre saker dette året fordi det var flere arbeidsmøter.  
I tillegg har laugets medlemmer jobbet ekstra hver for seg eller noen sammen 
med ulike oppgaver utenom avtalte møter.  
 

Jobbet fortsatt med å samle materiell til jubileumsbok ved registering, skanning. 
Som besøk på diverse arkiver og hos personer som har tilknytting til VDF 
tidligere. 

 
Historielauget  hadde søkt om mer økonomisk støtte til bokprosjektet - men 
innen utgangen av 2013 hadde det ikke blitt bevilget noe økonomisk støtte.  

 
Det hadde blitt funnet mye verdifulle materiell som kunne samles til en ekstra 
bok som trolig vil bli laget på ett noe senere tidspunkt. 
 
Lauget fortsatte å samle stoff om døve i Vestfold fra avis og blad – for 
medlem/personregistrering. 
 
Fortsatte å registre/skanne VDF m/utvalg ulike protokoller og diverse blader.   
 
Flyttet VDFs historiske materiale til nytt lager på Haukerød, Sandefjord 
 
Fortsatt med gjennomgåelse og sortert bilder. Bildene ble skannet. 

 
Har hatt et samarbeidsmøte med hovedstyret, Skogstuakommiteen, 
eiendomsgruppa vedr.gjenværende gjenstander på Døvesenteret hva skulle 
ivaretas i tiden fremover av VDF og Døvesenteret verdier før nye eiere overtok 
huset i slutten av oktober 2013.  
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Foredragskveld m Thorbjørn Sander med tema NDFs stifter Johannes Berge på 
Nedre Gausen, Holmestrand. 

2014-Historielauget bestod av Cathrine Stensrud som leder med medarbeidere 
Unni Bjerg, Karin E. Syvertsen, Knut Syvertsen, Daniel Sæves, Jon Martin Brauti, 
Beryl K. Ramvik, Tom Zeiffert og Mette E. K. Zeiffert. 
Forfatter Øyvind Madsen av jubileumsboken deltok ved behov.  
Historielauget har hatt 10 saks/arbeidsmøter d.å. Som tidligere år hadde laugets 
medlemmer jobbet mye ekstra hver for seg eller noen sammen med ulike 
oppgaver utenom avtalte møter.  
 
Jobbet fortsatt med å samle materiell til jubileumsbok ved registrering, skanning. 
Som besøk på diverse arkiver og hos personer som har tilknytting til VDF 
tidligere.  

 
Historielauget's økonomi hadde ikke økt noe dette året.   

 
Det fortsattes å samles mye verdifull materiell som kunne samles til en ekstra 
bok som vil bli laget på ett noe senere tidspunkt. Samlet fortsatt stoff om døve i 
Vestfold – for medlem/personregistrering. 
 
VDFs historiske materialer hadde igjen blitt spredt til enkelte hjem da 
historielauget ikke hadde noe fast tilholdssted. Videre årsak var/er å komme noe 
i gang med gjennomgåelse av registering på hva jobbes med. Mye tid trengtes til 
registre/skanne VDF m/utvalg ulike protokoller og diverse blader. 
 
Vedr. jubileumsboken hadde det blitt dannet en manusgruppe med fem av 
historielaugets personer som sjekket innholdet av boken og rette tidsepoker og 
at boken forhåpentligvis ville komme ut i 2015.    

 
Historielauget hadde en flott utstilling om VDFs virke gjennom 100 år ved VDFs 
jubileumsfest den 31.mai på Farris Bad m/spa-hotell, Larvik 
 
Historielauget arrangerte to historievandringer: 
En i Tønsberg, lørdag 27.april hvor det fantes mye av døvehistorisk verdi å se. 
Bl.a. Mattias Stoltenberg, huset hvor VDF ble stiftet, og andre steder 
VDF/Tønsberg DF hadde sine arrangement.    
Larvik, søndag 1. juni gikk første delen av vandringen på Østre Halsen i område 
hvor Ester Pedersen bodde og VDF hadde tenkt å bli til. Videre gikk det til Farris 
bad og Bøkeskogen hvor VDF hadde arrangert to av NDFs landsmøter 1933 og 
1939. 
 
Historielauget bidro med mye dokumentasjon til 2 bøker dette året. 

Artikkel 1: VDF's mor Ester Pedersen hvor Tor Magnus Pedersen (Esters 
barnebarn) har skrevet en flott artikkel med tittel ” En foregangskvinne fra 
Steinsnes” på 8 sider i den første lokalhistoriske bok for Østre Halsen (Larvik) – 
kalt Halseposten.                                                                                                      
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Artikkel 2: ”Mitt kjære Larvik” bind 10 hvor Tor Magnus Pedersen skrev om 
barndomslivet på Østre Halsen - naturlig ble også farmor Esters virke tatt med i 
den boken også. 

Historielauget var representert med 4 personer (Karin E.Syvertsen, Knut 
Syvertsen, Tom Zeiffert og Mette E.K Zeiffert) på NDHS's seminar 12.-
14.september i Tønsberg. Jim Vold som var med i historielauget representerte 
teknisk arrangør for VDF.  

Historielauget var også stolt av at det tidvis ble skrevet om døve i Vestfold i både 
avis, blad og bøker gjennom årene. Ville nevne VDFs første nestformann i 1914 - 
døv fotograf Olaf (f. Olsen) Olaff (1879–1940) var blitt godt omtalt i Hortens 
historiebok – utgitt av Lokalhistorisk museum i Horten som kom ut i slutten av 
2014. 

2015 -Historielauget bestod av Cathrine Stensrud som leder og medarbeidere 
Unni Bjerg, Karin E. Syvertsen, Knut Syvertsen, Jim Vold, Daniel Sæves, Jon 
Martin Brauti, Beryl K. Ramvik, Tom Zeiffert og Mette E. K. Zeiffert. Forfatter 
Øyvind Madsen deltok ved behov. Historielauget har hatt 20 saks/arbeidsmøter 
d.å. Som tidligere år hadde lagets medlemmer jobbet mye ekstra hver for seg 
eller noen sammen med ulike oppgaver utenom avtalte møter.   

Historielauget jobbet og har hatt sine møter på frivillig basis. Historielauget var 
forsiktig med økonomien siden det ikke var mye støtte en hadde mottatt i de 
siste årene.  
 
Historielauget fortsatte med å samle materiell til jubileumsbok ved registrering, 
skanning som forfatteren trengte. Besøk på diverse arkiver og hos personer som 
hadde tilknytting til VDF tidligere  hadde en fortsatt med i 2015. Her nevntes 
spesielt besøk på Hedrum bygdetun, Kvelde, hvor tidligere medlem - Eva Herland 
(døv) ble hyllet for sin idrettspresentasjon på hjemstedet i 1940- 50 årene. 
 
Vedr. jubileumsboken ble det dannet en manusgruppe med fem av historielauget 
v/Cathrine Stenrud, Karin E.Syvertsen, Beryl K. Ramvik, Jim Vold og Mette E. K. 
Zeiffert som sjekket innholdet av boken og rette tidsepoker og at boken ville 
komme ut mest riktig. Hadde fortsatt kontakt med de som skulle trykke vår bok.     
 
Historielauget samlet fortsatt stoff om døve i Vestfold for 
medlem/personregistrering som også kunne gi mye verdifull materiell til en 
ekstra bok som vil bli laget på ett noe senere tidspunkt.  
 
Historielauget hadde VDFs historiske materiale fortsatt spredt til enkelte hjem da 
historielauget ikke har hatt noe fast tilholdssted. Videre årsak var/er å komme 
noe igang med gjennomgåelse av registering på hva jobbes med.                                                                          
Mye tid trengtes til registre/skanne VDF m/utvalg ulike protokoller og diverse 
blader. 
 
I april hadde Historielauget et lite kurs, ledet av Beryl K. Ramvik. Det ble 
undervist i om hvordan bildene skulle best sorteres, ryddes, oppbevares. 
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Historielauget var stolt av at det tidvis ble skrevet om døve bosatt i Vestfold i 
både avis, blad og bøker og håpet folk fortsatt ville levere ulikt materiell som 
kunne ha både liten eller større verdi for Vestfold. 

Historielauget gjennomførte en historievandring under Døves kulturdager i 
Sandefjord 27.09.2015. To av lagets medlemmer, Cathrine Stensrud og Jim Vold 
gikk i spissen for vandring i Sandefjord by. Målet med vandringen var å fremme 
historien hvor døve hadde bodd eller arrangementer ble holdt før og nå. 

Historielauget v/Unni Bjerg, Tom og Mette Zeiffert deltok 02.10-04.10.2015 på 
landets første Historielagsseminar for døve på Kristiansand Døvesenter. 
Kristiansand døveforening/historielag stod som teknisk arrangør og seminaret ble 
ledet av Beryl K. Ramvik.    

På slutten av året 2015 ble lagringscontainer med diverse ting og tang fra 
Døvesenteret oppsagt. Innholdet ble så flyttet til Bekkeveien 11, Sandefjord.   
 
På slutten av 2015 ble det vedtatt at navnet på Historielauget skulle bli endret til 
Historielaget. 
____ 

En ser tydelig gjennom snart 24 år har alltid hatt et styre. Fra starten ble 
historielaget valgt VDFs årsmøte: leder og medarbeidere som har hatt sine 
opgaver en og blitt valgt på VDF sine årsmøter.  

Men fra 2003 ble det bestemt at diverse underavdelinger i VDF selv velger sin 
leder og medarbeidere som utfører sine oppgaver. (I følge tillitvervoversikten i 
årsberetning 2004) 

Historielaget går med sitt første årsmøte med spenning.  
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Regnskap og budsjett 

 
6580 Historielaget     

Bnr Dato Tekst Debetbeløp Kreditbeløp Kontoer 

  Inngående balanse 0,00    
211 02.07.15 Sommermat til historielaget 120,00  6580 1921 

213 02.07.15 Sommermat til historielaget 608,00  6580 1921 

  Sum Debet/Kredit 728,00 0,00   
  Utgående balanse 728,00    
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Vedtekter for Vestfold døvehistorielag (VDH) 

2. Navn 
Vestfold Døvehistorielag ble stiftet 17.11.1992 og er en underavdeling til Vestfold Døveforening 

(VDF).  

VDH er medlem av Norsk Døvehistorisk Selskap. 

3. Formål 
Historielagets formål er å arbeide med registrering, innsamling og forsvarlig oppbevaring av alt som 

kan ha døvehistorisk interesse, og slik at dette kan komme til nytte ved utarbeiding av foredrag, 

jubileumsskrifter, bøker m. m. Materialet kan være historiske dokumenter, bildemateriell, 

gjenstander og muntlig historie i tilknytning til døve. Arbeidsområdet er Vestfold.  

4. Eierskap 
Historisk materiale eies og forvaltes av VDH. Nye materialer som blir gitt til historielaget, skal være 

VDHs eiendom, etter å ha skrevet under i en kontrakt. 

5. Medlemskap 
Alle medlemmer av VDF er automatisk medlemmer av historielaget.  

6. Styret 
Styret for historielaget består av 3 personer og 1 varamedlem.  Dvs leder, registrator og 

styremedlem. 

7. Årsmøtet 
Årsmøtet holdes hvert år i februar måned.  Innkalling til årsmøtet skjer med 6 ukers varsel på epost, 

facebook og hjemmesiden til VDF. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være 

historielagets leder i hende senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøtet behandler: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 
4. Årsregnskap 
5. Budsjett 
6. Innkomne saker 
7. Valg av leder, to styremedlemmer og en varamedlem. 
8. Valg av revisor 
9. Valg av valgkomite  
10. Arbeidsprogram for kommende periode 

 

Stemmerett på årsmøtet har alle betalende medlemmer av VDF.  

8. Oppløsning 
Oppløsing av Vestfold Døvehistorielag må vedtas med 2/3 flertall blant de tilstedværende på 

ordinært årsmøte, og etterfølgende årsmøte. Ved oppløsning skal midler og materiell oppbevares på 

forsvarlig måte, etter avtale med VDF, og slik at intet går tapt for framtidig arbeid med døvehistorie i 

Vestfold.  


