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 Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Lederspalte 
 
Kjære medlemmer 
  TAKK FOR SIST 
 
Jeg er foreningsleder for Vestfold døveforening og jeg må 
si takk for året 2005 og samarbeidet i Vestfold 
døveforening, er veldig fornøyd med året det har vært 
lærerikt. 
Det blir spennende på årsmøtet i mars om hvem som blir 
valgt til ny foreningsleder år 2006. 
Tenk på hva som skjer, nytt navn, kanskje Vestfold 
Tegnspråkforum. Det blir spennende. spennende. 
Vi har leid lokale både i Sem, Sjøhuset og på Døvesenteret 
i forbindelse med medlemsmøter, foredrag, kurs, sosialt 
samvær/hyggekvelder, bingo, forskjellige aktiviteter osv. 
Vi medlemmer skal ha mulighet til å bruke både Døvesenteret og Sjøhuset til våre sosiale 
arrangementer,  sådet blir fleksibelt. Samfunnshuset i Sem er bare ”vinterlokale”. 
Det er viktig at dere medlemmer trives og blir inspirerte med tanke på fremtiden. 
Sjøhuset kan brukes hele året mens Døvesenteret blir utleid (leie av lokale). 
Vi har leiekontrakt på Sjøhuset ut 2006. Jeg har ansvar (kontaktperson) som samarbeider 
med Anne Beate Backe, leder på Sjøhuset. 
Vi har to kontor på deling; for både foreningsleder og redaktør i Vestfold Nytt. ☺ 
 
Jeg ønsker dere lykke til i år 2006 og god innsats. 
 
 

Rolf Wennersteen 

SOMMERVAKTER PÅ DØVESENTERET 
Døvesenteret skal ha sommeråpent for alle fra 10.juni - 3.august i år. 
Døvesenteret er avhengig at det finnes vakter hvis det skal være åpent. 

Av den grunn er Skogstuakomiteen tidlig ute med å etterlyse vakter. 
Dersom du er interessert og lurer på innhold i det å være vakt ta kontakt med 
Skogstuakomiteen;  v/ Tom Kristiansen  
    sms 41268122 e-post: tomzk@online.no  

VÅRENS DUGNAD PÅ DØVESENTERET 
Skogstuakomiteen minner om det er satt opp flere datoer slik dere kan 
plukke ut hvilke dag passer nettopp deg best: 

• Mandag 18.april  fra kl 17.00 - 20.00 
• Tirsdag 19.april  fra kl  17.00 - 20.00 
• Tirsdag 26.april  fra kl  16.00 - 19.00 

Minner om at du bør gi beskjed til Skogstua komiteen hvilken dag passer deg 
best, av hensyn til arbeidsoppgaver, mat o. l 
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Redaktør:  
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     jimvold@online.no 

     kesyvert@online.no 
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  Vold 
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  Andersen  
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  Syvertsen 

Journalist: 

  Mette 
  Kristiansen 

Journalist: 

Redaktørspalten 
 
I denne spalten vil jeg fokusere litt på Sidebygning og mine 
tanker omkring dette. 
 
Forandring er et spennende tema. Ordet Forandring betyr 
reform, skifte, endring og rettelse. Og nettopp Forandring 
eller Gjenbruk av gammelt bygg er en stor trend i Norge og i 
Europa. Her tenker jeg spesielt på Sidebygning (s. 5). Nå er 
temaet blusset opp igjen og ført til store diskusjoner blant oss 
medlemmene om hva man skal gjøre med den, og underveis 
spør noen av oss om det er kulturelle verdier som bør 
bevares (eller rettere sagt rives). For det gamle bygningen er 
bærer av vår kultur og er knyttet til Døvesenteret’s liv og 
virke. Sidebygningen forteller en historie om døve og/eller 
hørende som arbeidet her og sporene de etterlot seg. Om det 
levde livet. Samtidig i diskusjonsprosessen stilles spørsmålet 
om hva som går tapt når eldre bygg får nytt liv. Hadde det 
kanskje vært bedre å rive og bygge nytt? For kan i det hele 
tatt Forandring og Gjenbruk bidra med frosne historiske 
miljøer og ren forstoppelse? 
 
Selv tror jeg Forandring er viktig og riktig. Av den enkle 
grunn at vi har vært så altfor flinke til å rive i dette landet og 
i Europa. Og hver gang vi river, river vi ned en vegg av vår 
historie. Som er fattig fra før. Men utførelsen og graden av 
Forandringen må gjøres med varsom hånd som mulig. Vi må 
søke å ta vare på de gamle kvalitetene og samtidig legge til 
rette for ny bruk. MEN hvor dypt skal vi grave og hvor godt 
skal vi slipe for å komme til bunns i det gamle, før vi kan 
integrere det gamle i det nye? 
 
Bente Andersen 
 

Påskeverksted  
Lørdag 25. mars kl 12.00 

På Døvesenteret 
Alle er hjertelig velkommen!! 

Kr 50 kr pr barn. 
Døveprest Roar Bredvei kommer 

Fra oss i Barnekomiteen 

Påskegudtjeneste 
Fredag 14. april kl 16.00 

På Døvesenteret 
Alle er hjertelig velkommen!! 

Døveprest Roar Bredvei kommer 
Fra oss i menighetsutvalget 
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Sidebygningen på Døvesenteret 
Sidebygningen eller det lille ”Rødbygget” som 
mange har begynt å kalle den, er i så dårlig for-
fatning at nå må noe gjøres. Lenge har det ventet 
på å bli pusset opp. Det begynner å forfalle. Side-
bygningen har et rom og en bod ved siden av. 
Rommet ble i mange år brukt til møterom / opp-
holdsrom, overnatting og kontor av tidligere kas-
serer / sekretær Alf Melgaard. Det var laget til et 
koselig rom med salong til og et lite tekjøkken 
med en liten komfyr med to kokeplater som stod 
på bordet. 

Gjennom årene har det også blitt brukt som 
vaktrom eller til overnatting når det har vært fullt 
på Døvesenteret. Undertegnede husker at det 
også var styremøter og andre møter. Boden ved 
siden av var lagret med ved for den tidligere pei-
sen i kjellerstua ble mye brukt. Ellers var det lag-
ret med alt mulig annet bl.a. sommermøbler. 
Det var to menn som bygde sidebygningen i 
1962. Disse var Anton Stokke fra Sandefjord, 
dvs. far til Unni Bjerg fra Larvik. Den andre 
mannen var Karl Arnt Olsen fra Tønsberg, sønn 
til Elin M. Olsen som i dag bor på Gipø eldresen-
ter på Nøtterøy. I dag er begge snekkerne døde. 
På høstfesten samme år fikk de oppmerksomhet 

for fullført jobb med sidebygningen. Denne bygningen har gjort sitt og på den måten blitt 
historie. Derfor viktig at den blir tatt vare på i fremtiden. 
 
Vet at noen av medlemmene er interessert i å være med på restaureringsarbeidet. Ta en vegg 
av gangen. 

Tekst: Karin E Syvertsen 
Noe informasjon er fra Unni Bjerg. 

Anton Stokke (Unni Bjerg's far) og Karl A. 
Olsen (sønn til Adolf og Elin Olsen)  

BYGGMESTER ANTON STOKKE FÅR OPPMERKSOMHET.. 
 
Som tidligere nevnt ble uthuset på Døvesenteret bygd i 1962 av byggmester Anton Stokke 
og  hjelpemann Karl Arnt Olsen. 
 
Med godt fremmøte ble høstfesten feiret på ”Skogstua” 6. oktober 1962. 
Tilstede var foreningens jubilanter  Olivia Olsen, Gulborg Larsen, Alvilde Engelstad og 
Martin Udland. Sistnevnte er i dag 93 år og bor på Nybo i Andebu. Han ble samtidig takket 
for å ha vært med på dugnad på Skogstua i flere år og at han er en ivrig selger av både lodder 
og Døves Jul. 
Anton Stokke og hans frue var tilstede mens Karl Arnt Olsen var forhindret. 
Et nytt uthus med gulv av sement til en verdi av kr. 20.000, - ble oppført av byggmester 
Anton Stokke og hans unge medhjelper Karl Arnt. 

Fortsette s.  17 
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Medlemsmøte 20.januar 2006  
  
Tekst: Mette Kristiansen 
Året` s første møte i foreningens regi ble arrangert på Sem Samfunnshus - kantina, fredag 
20.januar. For å drøye tiden med å vente på å se om flere kom passer både kulturkomiteen, 
AU, og valgkomiteen å ha noen korte møter seg i mellom. Mens serveringsgjengen solgte 
gode hjembakte boller m/ syltetøy og ost, og en kake m/kaffe og te til.  
Men da klokka var rundt syv startet leder Rolf Wennersteen med å ønske alle hjertelig 
velkommen og sa det var utrolig ca 20 personer dukket opp i snøværskaoset. Kulturleder 
Thorbjørn Thomassen orienterte om program i VDF s regi frem mot årsmøtet,  som 
inneholder både ulike foredrag, bowling, fastelavenhygge. Samt at Sportsgruppa Holtan 
skulle ha sitt årsmøte 26.januar i Sandefjord. Og at Holtan både jenter og gutter skal delta i 
DM innendørs fotball i Ålesund 3.-5.februar. 
 
Deretter gikk kveldens tema saker til VDF`s årsmøte i full diskusjon. 
Noen av forslag som kom frem var: 
• Skal VDF endre navn? Det kom flere frem med forslag som tegnspråkforening, 

forbunds avd. m. m Viktigheten er å kunne få frem et godt og moderne navn så lederen 
en ba alle legge frem forslag til styret. 

• Bryggekomité ble ønsket å opprette – lang diskusjon rundt temaet bruken av brygga. 
Viktigheten her er å kunne finne ut om det er verdt det både bruksmessig og økono-
misk. 

• Endring i priser på både opphold og utleie av Døvesenteret fra år 2007 samt 
bryggas døgnpris sommerstid fra 2006. 

• Noen mener avgjørelsen har vært oppe på årsmøte tidligere. Viktigheten er å finne ut 
om sidebygningen s skjebne kan stå eller ei av historisk årsak. Rehabilitering av 
sidebygning dersom årsmøtet vedtar det. 

• Skal det å være aldersgrense nedad for å leie senteret? 
Skogstua komiteen foreslår aldersgrensen nedad bør være 23 år. Viktig å finne ut hva 
forsikringsregler sier for da er det grunn til endring  

  
Ettersom tiden forsvinner fort når det er diskusjoner måtte det settes sterk for å få tid til litt 
sosial prat og utlodning før alarmen ble satt på vel kl 22.00 i lokalet. Alle ønsket hverandre 
vel hjem i snøkaoset.  

Fastelavn 
 
Det ble arrangert Fastelavnskveld på Sjøhuset, fredag 17. februar kl 17.... 
Men det ble ikke så mange barn, som barnegruppa ønsket, men noen ble det...altså kom 6 
barn og ca 20 voksne...Barna fikk velge med å sette på fjær og stoff på kvistene, så det ble 
fint... 
Etterpå fikk de boller og saft som falt i smak...de voksne fikk kjøpt boller og kaffi... 
Senere kom det flere voksne, så det ble ca 30 stk på Sjøhuset....Koselig..!! 
Tekst: Siw K. Mathisen 
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Døves Dag seminar juni 2006. 
Vestfold døveforening ble forespurt om VDF kan være teknisk arrangør i 2006 og takket ja 
til denne oppgaven. VDF har oppnevnt en Døves Dag komité på 4 personer: Rolf 
Wennersteen, Nina Aarsheim, Mette Kristiansen og Cathrine Stensrud. Seminaret vil foregå 
i helgen 9. – 11. juni i Tønsberg på Rica Klubben Hotell. Hvilke temaer som skal tas opp på 
dette seminaret blir bestemt på Landsråd i Steinkjer i mars. 
Døves Verdensforbund (WFD) i 1955 vedtok at "Internasjonal Døves Dag" skulle 
gjennomføres den fjerde søndagen i september hvert år i hele verden. Før WFD ble opprettet 
i 1951 la Norge (Wilhelm Schröder) faktisk fram et slikt forslag, i forbindelse med den 3. 
nordiske døvekongress i 1947. 
 
Døves Dag-arrangementer forskjellige steder i Norge i 1961 ble nevnt. I mange store og små 
byer var det foredrag av noen av forbundets styremedlemmer, og det var radioforedrag av 
hovedpresten for Norges døve, og det var døvegudstjenester flere steder samtidig. 
Temaet var: "Den døves hverdag". Døveforbundet hadde egen "Døves Dag-komite" som 
forberedte arrangementene,og som fikk rapport fra hele landet etter arrangementet. 
 
I den senere tid har det vært 
demonstrasjoner, men stort 
sett var det noen få 
døveforeninger i Norge som 
fortsatte å markere Døves 
Dag, ofte i forbindelse med 
kirkekaffe etter 
døvegudstjenester i "hørende 
kirker". Mange 
døveforeningene 
gjennomførte aldri en Døves 
Dag, også pr i dag. 
 
I 2003 ble arbeidet med å 
gjøre noe i forbindelse med 
"Døves Dag" tatt opp igjen, 
først med et seminar i regi av 
Norges Døveforbund to uker i 
forveien. Døveforbundet delte 
ut plakater, håndalfabet-kort i 
lommeformat, skrapelodd og 
informasjonshefte (Døves 
Tidsskrift). Vestfold 
døveforening arrangerte en 
Døves Dag først i Tønsberg i 
2003 og Sandefjord i 2004. I 
fjor var det ikke noe av 
dette. I år håper vi å få til med 
en Døves Dag i Vestfold, 
kanskje Larvik sin tur? 

Ref: Cathrine Stensrud 

(kopiert fra Vestfold Nytt nr. 2/1965) 
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Astrologikveld  
Tekst: Mette  
Foto: Bente 
Foreningen benyttet seg igjen av det koselige Sjøhuset til 
å arrangere foredragskveld fredag den 3.februar m/tema 
Astrologi v/Lisa Lind. 
Folk kom og tiden før foredraget startet ble det tid til 
sosial prat og kjøp av serveringsgruppas gode vafler m/
syltetøy og is. 
Kulturleder Thorbjørn Thomassen ønsket alle 
velkommen, spesielt til foredragsholder Lisa Lind. Før 
hun slapp til minte Thorbjørn hva skjer av program 
fremover i VDF regi. 
Kultursekretæren opplyste også de tilstedeværende om et 
kurstilbud: Stil og fargeanalyse her på Sjøhuset 10. – 11. 
mars. Følg med på e-post eller annen medieopplysning. 
 
Lisa åpnet temaet sitt med et ønske å danne grupper med en gang. 
A= tror ikke på astrologi, B = tviler på astrologi, C = tror på astrologi. 
Astrologi er ett stort og vanskelig tema og inneholder mye mer enn stjernetegn i ukeblader. 
Det er en lang utdannelse og er mer vanlig å få studert i utlandet. 
Gruppe B og C hadde flere personer enn gruppe A. Etter at hver gruppe hadde diskutert seg i 
mellom ville Lisa at en eller flere i hver gruppe kom frem for å fortelle hva de hadde 
kommet fram til. 
Først ute var gruppe C som sikker i sin sak trodde på astrologiens mysterium med 
steinkrystaller, kinesisk astrologi, kort, o.l.  Kort og godt gruppa tror på ting skjer med det å 
ha egne stjernetegn og om vektens forhold til steinbukken. 
Gruppe A: mente blant annet det sjelden stemmer hva astrologenes skriv i ukeblader og 
media for øvrig. Opplevd troen på astrologi har skuffet og gitt personer mye mer 
frustrasjoner. 
Gruppe B hadde som utgangspunkt tvil følelse av det å tro på at det som står i blad og bøker 
men samtidig mente at det kan være noe bak det når fakta fra en person kom nøyaktig frem. 
Etter gruppediskusjonen og resultatene som, kom frem forsøkte Lisa å vise på overhead hva 
de ulike stjerner tegn sine generelle trekk stod for. 
Etter foredraget var over kunne folk som ønsket og diskuterer eller få se bøker Lisa hadde 
med om tema Astrologi. 
Det ble som vanlig litt tid til utlodning og spenningen om hvem vinner gevinster som er lagt 
frem. Og ikke minst avslappende sosial hygge samt ønske om velkommen til neste 
treff på Sjøhuset. 

Trenger du hjelp? 
Jeg kan hjelpe deg å reparere.. 

Det kan være av stoff, skinn og lignende 
Pris etter avtale 

Kontakt Nina Aarsheim 
SMS 971 82 512 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Du kan få Vestfold Nytt  
i FARGER  

ved å sende en epost til 
jimvold@online.no 
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VDF Pensjonistgruppas terminliste våren 2006. 
(rett til endringer forbeholdes) 
- Gruppa har møter som regel hver 3.tirsdag i måneden og starter kl 12.00. 
- Møtene finner sted enten på Døvesenteret, Sjøhuset eller hjemme hos de som ønsker det. 
- Gruppa ønsker å kunne få med yngre uføre eller andre som har inntresse å være sammen 
  med generasjoner på tvers. 
 
Onsdag  22.mars -  Mette Kristiansen inviterer gruppa hjem til seg. 
Tirsdag  04.april -   Besøk fra Oslo Døveforening pensjonist og uføre gruppa, 

        Et samarbeid med Eldreprosjektet – Sjøhuset. 
Torsdag   20.april -   sted bestemmes senere 
Tirsdag   23.mai -    sted bestemmes senere 
Tirsdag   20.juni -    Sommeravslutting eller en utflukt. 
 
Er det noe du lurer på - ta gjerne kontakt med Unni Bjerg, ttlf:33 18 49 80 sms: 91197641 

T-skjorter til salgs!!! 
 
Fikk du ikke kjøpt T-skjorte på Døves 
Kulturdager i Tønsberg som minne/
samleobjekt? 
 
VDF har T- skjorter 
med Tønsberg / Matthias Stoltenberg 
igjen fra Døves Kulturdager 2005. 
Får du kjøpt til tilbudspris kr 100,- pr 
stk(god kvalitet!)  
Størrelser som finnes er: XL, XXL 
OG XXXL. 
 
Kontakt Tom Z. Kristiansen: sms 
41268122 / e-post: tomzk@online.no  

Vil du kjenne deg selv bedre og andre mennesker rundt deg? 
Astrologi vil gi deg en bedre forståelse med stor glede...:) 

  
Astrologi har hjulpet meg mye i livet mitt. Jeg vil gjerne informere og gi konsultasjon 

over hva er Astrologi for noe på TEGNSPRÅK. Du kan spørre meg hva du vil. Jeg holder 
på å ta nettstudium utdannelse i astrologi hos Dr. Gisle R. Henden via www.astrologi.no. 

  
En time koster 200 kr eller 1 1/2 time 250 kr med god drikke og hyggelig prat om Astrologi. 

  
Ikke vær redd å kontakte meg: Lisa Lind 45 04 45 59 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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Ta båtførerbeviset! 
  

Etter suksesskurs i fjor , vil det igjen arrangeres nytt kurs. 
  

     
  
For båtførere kan det bli obligatorisk med båtførerbevis. Nå får du en unik sjanse til å ta 
båtførerprøven. Vestfold døveforening arrangerer kurs i helgen 21. - 23. april 2006. 
Sjøhuset i Sandefjord er reservert. Kurset vil muligens foregå i Sjøhuset og overnatting på 
Døvesenteret. Alt avhenger av antall deltakere. Det er fortsatt ledige plasser.Vi har fire 
tolker som vil være med i hele helgen. 
Vanlig pris er 1550,- inkl materiell for utlån, men vi har fått en tilbudspris på 6-10 pers kr. 
1400,-,  11-20 pers kr. 1250,-!   Beløpet betales til kontonummer 0531 43 15008 – 
Vestfold døveforening. Merk “Båtførerkurs”. Bindende påmelding og betaling innen 1. 
april. Begrenset antall deltakere – først til mølla.....! 
 
Kurset varer ca 24 timer i løpet av helgen, fra fredag kl 9 til søndag kl 19. 
For de som ønsker overnatting, kan komme på torsdag kveld.  Kun deltakere på kurset kan 
oppholde seg på Døvesenteret denne helgen! 
Det kan bli praktiske øvelser om bord på fartøy. Det kan også tas eksamen søndag. Det 
koster 300 kroner. 
Materiell til utlån er inkludert, men mat kommer i tillegg til prisen. Vi tilbyr overnatting 
denne helgen (50 kroner for medlemmer pr døgn, 80 for ikke-medlemmer pr døgn). 
Praktiske forhold avklares etterhvert. 
  
Det er mulig deltakerne som er medlem av NDF kan få dekket deler av kursavgiften 
etterskuddsvis via støtte fra Norges Døveforbund. 
  
I fjor var kursdeltakerne fornøyd med instruktør Dag Kenneth Marholm at han gjerne vil 
holde kurs igjen.  Han jobber fast på Redningsskøytene som styrmann og dykker, og har 
erfaring fra diverse hurtigbåter innenriks og utenriks. Han vil ha med en hjelpeinstruktør.   
Se webadr. www.maritimett.no 
 

Båtførerbevis = Billigere båtforsikring 
 

Studieleder/kontaktperson: Margareth Hartvedt 
Epost:  mhartved@online.no 
SMS:   402 18 153 
  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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INNVANDRER 
 
Vi har oppdaget at det er ca 8 ulike nasjonaliteter som er 
medlemmer av Vestfold Døveforening, bl.a Ungarn/Israel, 
Hviterussland, Russland, Korea, Vietnam, Fillipinene, Danmark, 
Island. Vi fikk lyst å intervjue dem og høre om deres påskekultur i 
sammenlignet med Norge. Vi sendte alle samme spørsmålene, men 
fikk kun 3 svar: 
 

1. Hvor kommer du fra? 
2. Hva fikk deg til å flytte hit til Vestfold? 
3. Trives du her? 
4. Påske- den nærmer seg, er det samme å feire det her som i ditt hjemland?? 
 
Balas Kantor, 29 år 
1. Jeg er født i Ungarn. Min far kommer derfra. Min mor er fra 

Israel. 
2. Jeg flyttet til oslo, Norge 2 år gammel. Bodde i Holmestrand fra 

da jeg var ca 11 år     gammel. Familien flyttet hit pga nær Nedre 
Gausen der hvor jeg gikk på skolen. 

3. JA, selvfølgelig trives jeg her. Jeg er kjempefornøyd med 
foreldrenes valg med stedet. 

4. Ungarn og Norge er nesten likt når det gjelder påskeegg og gule 
farger. Men i Ungarn er det lange åpningstider i butikkene, mens 
i Norge er det stengt. Jeg synes Norge er flinkere med feiring og 
pynting enn Ungarn. I Israel er det ikke påskeegg og pynt... 
drikke vin og spise brød... Jeg har ikke opplevd påske i Israel, så 
jeg vet ikke så mye. 

 
 
Elena S. Pedersen, 21 år 
1. Jeg kommer fra Hviterussland 
2. Jeg flyttet til Vestfold pga mannen min bor i Vestfold og vi har en sønn. 
3. Ja jeg trives å bo her i Vestfold 
4. Man feirer omtrent nesten samme her i Norge og i Hviterussland. 

 
 

Jørgen Bjerg, 68 år 
1. Danmark (Blokhus) 
2. Ble gift med ei norsk dame, og 

bosatte seg i Larvik 
3. Selvfølgelig! :o) 
4. Ja det samme feiring, og pleier å 

male eggene med farger og mønster, 
i et par dager før Påske,så ha det på 
frokostbordet og spise innholdet av 
egget på Påskemorgenen... 

Foto: Privat 
Tekst: Siw 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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P E R S O N A L I A — S I D E N  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Runde år: 
 
70 år 

Den 4. mai 2006 er 
det 70 år siden Randi 
Dorthea Rønning 
kom til verden på 
mødrehjemmet i 
Josefinegaten i Oslo. 
I dag bor jubilanten i  
Hageveien 8 på Sem, 
l i k e  u t e n f o r 
Tønsberg. 
En engasjert dame 
med godt humør og 

smittende latter. Både i Trondheim og i Vestfold 
har hun vært aktiv i døveorganisasjonen og i 
frelsesarmeen. I Vestfold har hun vært 
foreningsleder, leder og medarbeider i 
menighetsutvalget, leder i pensjonistgruppa, 
medarb i festkomiteen, historielauget osv. 
Tidligere representert brukerrådet på Nedre 
Gausen og i driftsstyret på Nøkkelbo i Andebu. I 
dag sitter hun i fellesrådet for døvekirken  og i 
seniorutvalget for Norges Døveforbund så litt 
aktiv er hun fremdeles. 
- Jeg fortsetter med å spørre henne om hvor hun 
vokste opp.  
Jo, jeg vokste opp ved Torshov ikke  så langt fra 
Sagene. Mine foreldre var døve. 
- Har tidligere ”hørt” at du var vill som liten. 
Har du noen barndomsminner? 
Det stemmer, min far sa alltid at Randi var som 
10 barn da hun var liten. Hun ler godt da hun 
forteller at hennes far på lørdags kveld måtte 
reparere eller sette på nye skosåler på skoene 
hennes. 
- Hvordan klarte du og slite dem ut så fort? Jeg 
likte godt å skli og henge på trikk og sykkel. 
Hadde også en bestefar som var politi. Jo, jeg 
hadde en fin barndomstid.  
Var mye sammen med både hørende og døve 
venner. Samme var det i ungdomstiden.  
- Gikk du på døveskolen?  Nei, gikk først på Ila 
i 3 år, og senere 4 år på Sagene skole sammen 
med hørende. 
- Hvor ble du konfirmert? Jeg ble konfirmert i 
Lilleborg kirke sammen med 50 hørende 
konfirmanter. 
- Hva gjorde du etterpå? Var ferdig på skolen 15 
år gammel og fikk jobb som bokbinder hos 

Stenersen Forlag. Var der i 11 år før jeg flyttet 
til Trondheim. 
- Hvorfor til Trondheim? Tja, for å prøve 
lykken. Jobbet som bokbinder hos Julius Maske 
og var der til jeg fikk mitt første barn. Min mann 
Arnodd og jeg giftet oss i 1959 og fikk 
15 lykkelige år sammen. I 1973  falt han om på 
vei til jobb som konditor. Tre barn fikk vi også, 
den eldste er hørende mens de to andre er døve. 
I tillegg har jeg fire flotte barnebarn og dem har 
jeg mye glede av. 
- Hva var det som gjorde at du flyttet fra 
Trondheim? I 1988 flyttet jeg til Vestfold og da 
hadde jeg bodd i Trondheim i 30 år. Delvis har 
jeg familie og venner både i Drammen, Oslo og 
i Vestfold, så det var for å komme nærmere 
dem. 
- Hva tenker du om fremtiden som pensjonist? 
Få ha helsa i behold så jeg kan reise og treffe 
venner og familie. Som soldat i frelsesarmeen 
kunne hjelpe til på døvemøtene. Ellers er jeg 
dilla på kryssord. Er glad i dyr og  har også en 
katt. 
Tror jeg har alle med meg når vi her sender våre 
beste gratulasjoner med 70 årsdagen og at helsa 
får holde i mange år. 
Dagen feires på Døvesenteret  27. mai 06.  
Karin 
 
 
Grethe Hassum, Horten fyller 70 år 18. april 06. 
Hun har en døv datter Hilde som bor i Bergen. 
Grethe har også en sønn. Bestemor har hun også 
blitt. Hun har i flere år vært enke. 
På 70 tallet begynte hun og mannen på 
tegnspråkkurs på den gamle førskolen for 
hørselshemmede i Tønsberg, så hun var tidlig 
ute med å skaffe kunnskaper om hvordan hun 
skulle kommunisere med sin datter. 
Vestfold Døveforening gratulerer med 
jubileumsdagen og ønsker alt godt. 
 
 
60 år 
Ivar Bjerknes, Nøkkelbo i Andebu fyller 60 år 3. 
april  06. 
Vestfold Døveforening vil her få gratulere med 
dagen og ønske alt godt. 
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55 år 
17 mars  fyller  Karin E. Syvertsen fra  Adal/
Skoppum 55 år og vi inne på Skoppum ønsker 
lykke til med dagen og mange fine år fremover ! 
Masse hilsner fra  Tom & Co 
 
40 år 
Kjære Elinor! 
Jeg vil gratulerer deg så mye med 40 års dagen 
den 17.april. Ønsker deg alt godt sammen med 
Borgar og deres hunder Demi og Viscky ! 
Glad i deg ! 
Storklem fra mamma og lillepus Tinka  
 
 
Gratulasjonshilsinger: 
 
Hipp hurra for Kai som fyller 25 år  2. april og 
Magnus 19 år 11.april blir. 
Klemmer fra mamma og pappa  
 
 
Per Konrad  fyller år den 21.april  og 
gratulerers  av  oss på 
Skoppum  Gratulasjonshilsen 
 
 
Sender her en gratulasjonshilsen til Beate 
Syvertsen som fyller år den 26. mars 06. 
Alt godt ønskes for dagen. 
Klemmer fra mamma og pappa og hunden 
”Buster” 
 
 
1 7  m a r s  f y l l e r  N i n a  E r i k s e n , 
Sandefjord  år  og vi gratulerer så  mye med 
dagen og all fremtid !  
Masse hilsner fra  Tom & Co 
 
Sender her en gratulasjonshilsen til Nina Eriksen 
som fyller år den 17. mars. 
Ønsker deg alt godt med dagen og 
fremtidsplanene. 
Klemmer fra Knut og Karin og resten av gjengen 
 
 
 
 
 
 

Dødsfall: 
 
Laila Ulfsten er død. Etter kort tids sykeleie sovnet 
hun stille inn på Tønsberg sykehus 
8. desember 05. Hun ble 71 år gammel. 
Hun var født og oppvokst i Tønsberg men bodde 
mange år ved Sandefjord. Senere bodde hun noen år 
på Sem. 
Hun tok det tungt da hun ble døv 14 år gammel. Det 
preget livet hennes og hun kom aldri over det. Hun 
var glad i å synge og det var mange sanger hun 
husket. Heldigvis beholdt hun det gode humøret og  
hadde en smittende latter. 
Hun var spesielt glad i døvesenteret og begynte tidlig 
å gå på døveforeningen. Hver sommer var hun på 
besøk og gjerne i flere uker 
av gangen. Ofte var hun vakt. 
Hun var nøye i alt det hun 
gjorde. Av tillitsverv i 
Skogstuakomiteen var hun tre 
år som medarbeider. 
Hun var kjøkkensjef på 
Skogstua i 1972. 
Det var en fryd å være vakt 
sammen med henne for da 
gikk alt så fort unna, pluss vi  
”skravlet” og lo innimellom. 
Om kvelden la hun kabal eller 
spilte kort med venner. Hun 
var glad i å bade og var ofte 
ute og svømte, eller hun satt med strikketøyet sitt. 
I hennes mest aktive periode på 80 tallet tok hun sin 
del av jobben med restaureringen av Skogstua og 
spesielt riving av alt som var råttent. Samme var det 
med ryddinga etterpå. 
Snakket på telefon med Lailas datter Marit som kunne 
fortelle at de har mange gode minner fra ”døvehytta” 
som den ble kalt den gangen, og som hun følte var 
deres annet hjem. Hun sier videre at da mamma hadde 
vakt bodde de ofte i ”Lillehytta” som forlengst er 
revet. 
Marit sier også at mamma var glad i håndarbeid, men 
det var mest om vinteren hun gjorde det. Da vi var 
små strikket hun flotte kofter til oss. Husker vi var så 
fine alle sammen. 
De siste årene begynte synet å svikte mer, og tilslutt 
så hun veldig lite.Laila flyttet tilbake til sin 
barndomsby Tønsberg og bodde de siste seks årene på 
Teglhagen ved Slottsfjellet. Hun etterlater seg fem 
barn, elleve barnebarn og fire oldebarn. 
Begravelsen foregikk i Tønsberg krematorium 16. 
desember 05. 
Vi lyser fred over hennes gode minne. 
 
Karin 



14 

 Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Hvordan få inngangsbillett til arbeidslivet?  
 
Flere og flere døve har vanskeligheter med å få arbeid. Gjennom jobben som 
arbeidskonsulent i Arbeid med Bistand (AB) ved Rycon AS erfarer jeg at døve 
arbeidssøkere har vanskeligere for å få seg jobb enn hørende. Til og med 
fremmedspråklige arbeidssøkere står foran døve i køen og har lettere for å komme seg 
inn på arbeidsmarkedet. Det er fordi de hører og kan lære å snakke norsk.  
 
Camilla Høyberg er utdannet som sosionom og har 
grunnfag i spesialpedagogikk og psykologi. 
Har jobbet på Rycon som arbeidskonsulent siden 2003. 
 
 
Hvordan få inngangsbillett til arbeidslivet? 
Flere og flere døve har vanskeligheter med å få arbeid. Det 
ser ut som om en må ha inngangsbillett for å komme seg inn 
på arbeidsmarkedet. Billetten skal vise den utdanningen og 
arbeidserfaringen en har. I tillegg til utdanning og erfaring 
krever arbeidsmarkedet at arbeidssøkere har gode personlige 
egenskaper, men hva er det? Jo, det kan være gode evner til å 
samarbeide, å bidra positivt i arbeidsmiljøet, å være ryddige og presise, å jobbe selvstendig 
og lignende. Arbeidssøkere bør også ha evne til å kommunisere godt med andre, som 
kolleger, samarbeidspartnere og eventuelt med klienter. De bør også være kreative og 
samtidig være resultatorienterte. Det er sannelig mye som kreves. Uten 
«kvalifiseringsbilletter» kommer ikke døve inn på arbeidsmarkedet. Og uten arbeid 
opparbeider en seg ikke erfaring og man får ikke vist hvilke personlige egenskaper en har.  
 
Gjennom jobben som arbeidskonsulent i Arbeid med Bistand (AB) ved Rycon AS erfarer jeg 
at døve arbeidssøkere har vanskeligere for å få seg jobb enn hørende. Til og med 
fremmedspråklige arbeidssøkere står foran døve i køen og har lettere for å komme seg inn på 
arbeidsmarkedet. Det er fordi de hører og kan lære å snakke norsk. De snakker ikke perfekt 
norsk, men likevel vil de i mange tilfeller bli foretrukket foran døve arbeidssøkere. Hva kan 
døve selv gjøre? Å utdanne seg er bra, men det hjelper ikke stort med hovedfag om en nesten 
ikke har erfaringer fra arbeidslivet. Flere arbeidsgivere foretrekker arbeidserfaringer og 
legger større vekt på personlige egenskaper, enn på høyere utdannelse. Jeg har sett flere 
kvalifiserte døve arbeidssøkere bli utestengt, selv om de har riktig utdannelse til yrket. Det 
kan være mange grunner til det, og flere av årsakene kan synes merkelige: Fordi døve ikke 
prater godt og dermed har begrensninger i møte med andre, fordi døve ikke skriver bra nok 
norsk - eller fordi døve ikke kan bruke vanlig telefon.  
 
K r a v  o m  k u n n s k a p e r  i  n o r s k ,  i k k e  i  t e g n s p r å k ? 
Jeg var innom en større virksomhet for døve. Forskrekket oppdaget jeg at hun som jobbet 
med de døve bare kunne noen tegn, - men at hun overhode ikke kunne kommunisere med 
meg på tegnspråk. På arbeidsplassen er det døve brukere og hvordan prater hun med dem? 
Det er helt meningsløst å få beskjeder på tegn bare i stikkordsform som «medisin, mat, sove 
og ha det bra». 
 
La meg trekke et eksempel. Jeg vet om mange døve arbeidssøkere, godt kvalifiserte til 
lignende yrker, som har søkt på utlyste stillinger men som ikke har fått jobben. Det er klart at 
man skal kunne skrive rapporter, men er det et krav at man skriver på perfekt norsk?  
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Tegnspråk og norsk skriftlig bør regnes som to likeverdige språk på arbeidsplasser der 
klientene er døve. Hvorfor er det viktigere å kunne norsk skriftlig godt, enn å kunne 
tegnspråk godt på en arbeidsplass som betjener døve? Arbeidsplassene bruker masse 
ressurser på tegnspråkopplæring for ansatte. Hvorfor kan ikke noen av disse ressursene 
brukes på å lære kvalifiserte døve til å skrive gode rapporter? En kan bruke tolk i en 
opplæringsperiode, også til å oversette fra tegnspråk til skriftlig norsk, dersom det skulle 
være nødvendig. Hvis døve ikke skal kunne hente seg arbeidserfaring på arbeidsplasser der 
tegnspråk burde være det primære språket, hvor skal vi da forvente at de skal få erfaring?  
 
E r  h ø r e n d e  b e d r e  k v a l i f i s e r t e  e n n  d ø v e ? 
Jeg er døv og jobber som arbeidskonsulent. En av mine oppgaver er å etablere kontakt, og 
prøve å få til en god dialog mellom døve arbeidssøkere og arbeidsgivere. Flere ganger har 
jeg opplevd at arbeidsgivere har vært skeptiske til å ansette døve på grunn av 
kommunikasjonsproblemer og sikkerheten på arbeidsplassen. For eksempel redsel for 
hvordan døve arbeidstakere skal klare å takle en travel trucktrafikk i lageravdelingen, - 
hvordan kan døve høre at trucken kommer osv. Senere har vi ofte opplevd at bekymringene 
var helt grunnløse. Arbeidsplasser med døve ansatte har også rett til å få installert tekniske 
hjelpemidler som teksttelefon, brannvarsel med vibrator og liknende. Dette er mange 
arbeidsgivere ikke klar over, det er stor mangel på informasjon. 
 
Gjennom formidlingssentralen for teksttelefoner (149), e-post, sms, eller i personlige møter 
ser jeg at mange arbeidsgivere oppdager at det går an å kommunisere med døve. Der 
elektroniske hjelpemidler ikke kan brukes erfarer en at det er mulig å snakke tydelig eller ty 
til små hjelpemidler, som å skrive lapper eller benytte tolkehjelp. Jeg mener at det å ha en 
døv ansatt i en bedrift er med å «informere» hørende og ufarliggjøre hele situasjonen, slik at 
det åpner arbeidsplasser for flere døve. Døve ansatte er med på å rydde bort mange myter om 
døve, som at døve ikke kan snakke, ikke er sosiale, ikke kan lese norsk og at tegnspråk er et 
i n t e r n a s j o n a l t  s p r å k  s o m  e r  u m u l i g  f o r  a n d r e  å  l æ r e . 
 
Gjennom arbeidet tror jeg det har vært verdifullt for mange arbeidssøkere å treffe en 
arbeidskonsulent som selv er døv. Jeg tror det har vært nyttig også for arbeidsgivere å se at 
døve fungerer i ulike typer yrker. Jeg tror det er nyttig for andre bedrifter og offentlige etater 
å se at jeg fungerer godt som arbeidskonsulent, selvfølgelig: fordi de fleste døve er gode 
arbeidstakere. Det har jeg fått tilbakemeldinger fra flere bedrifter om.  

  Forfatter: Camilla Høyberg, 
(Kopiert fra Signotorget-webside med tillatelse) 

     CODA - PROSJEKTET 
Tirsdag 21. mars kl. 19.00 på Sjøhuset i Sandefjord 
  
Informasjonskveld om prosjektet:  
Samtalegrupper for hørende barn med døve foreldre 
  

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rådgivningskontoret 
for hørselshemmede, Organisasjonen Voksene for Barn 
og Norges Døveforbund finansiert av Helse og Rehabilitering 

 

Mer informasjon vil bli sendt ut senere pr epost til  
VDF’s medlemmene (listen det VDF har pr i dag). 
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Ingen vil ansette døv snekker  
 
 I over to år har Kjell Ivar Mesics (25) forsøkt å 
få seg jobb som snekker, men ingen vil ha ham. 
Fordi han er døv. 

 Tor Arvid A. Gundersen (gjengitt fra Varden med tillatelse) 

- Jeg leser hele tiden at det er stor mangel på 
tømrere, men jeg kan ikke tro det er sant. Det må 
være bløff. For hvorfor kan jeg ikke få en slik jobb? 
De sier jeg er en sikkerhetsrisiko fordi jeg ikke kan 
høre, men hvor mye lettere er det å snakke med en 
som kommer rett fra Polen, Estland eller Latvia? spør 
Kjell Ivar. 

Vil ha et liv 
25-åringen fra Porsgrunn har et høyt ønske, nemlig å 
bli tatt på alvor og bli regnet som et helt menneske. 
Han drømmer om å stifte familie, skape et hjem og leve normalt. Men han får ikke lov. 

- Da jeg tok fagbrevet var det ingen som snakket om at jeg ikke kunne jobbe som snekker. 
Jeg forstår ikke dette. Kravene til fagbrevet er akkurat likt for alle, enten de hører eller ikke. 
Mitt fagbrev er nøyaktig like mye verdt som andres. Likevel vil ingen ha meg i jobb. I dag 
jobber jeg på en vernet bedrift i Vestfold to dager i uka, det er tilbudet jeg har fått. Jeg jobber 
sammen med psykisk utviklingshemmete. Ingenting galt med dem, men jeg er ikke 
tilbakestående. Det eneste som er feil med meg er at det er noe galt med hørselsnerven slik at 
jeg ikke hører, sier Kjell Ivar med moren Ann Lisbeth som tolk. 

Elsker jobben 
Kjell Ivar valgte håndverket fordi han elsker å bruke hendene, så langt har han trivs svært 
bra i yrket. Med gleden han har bygd opp blir raskt revet ned når han søker på jobber. 
Arbeidsgiverne vil ikke ha ham når de hører han ikke kan hører som dem. 
- De sier jeg vil være en sikkerhetsrisiko, men jeg har kontaktet Arbeidstilsynet. Det finnes 
ingen statistikk som sier at vi døve kommer oftere i ulykker enn andre. Dessuten, vi som er 
født døve, har utviklet de andre sansene bedre. Fordi vi ikke hører må vi bruke synet bedre. 
- Men kan det ikke være vanskelig å kommunisere med deg når du ikke hører? 
- Det finnes masse papir og penner her i verden. Det er ikke noe problem. 

Verdiløs 
- Jeg føler meg verdiløs og at jeg ikke fortjener et vanlig liv. Jeg har ikke bedt om å bli født 
døv, hvorfor skal jeg straffes resten av livet? fortsetter Kjell Ivar og støttes av kjæresten 
Ellen Charlotte Ricci. Hun jobber som omsorgsarbeider i Sandefjord - i 19 prosent stilling. 
For å få nok til å leve av må hun ta ekstravakter. Håpet hennes er også en dag å få en hel 
stilling. 
- Det er så feil å stigmatisere oss, døve er ikke dumme, sier hun. De to er glade for at de har 
hverandre, det er lettere å være to i kampen for et normalt liv. 
Mesics er blitt tilbudt uføretrygd.  
 

VERDILØS: Kjell Ivar Mesics føler 
seg verdiløs fordi ingen vil ha ham i 
arbeid på grunn av at han er døv. 
Drømmen er å kunne leve et 
normalt liv sammen med kjæresten 
Ellen Charlotte Ricci. FOTO: TOR 
ARVID A. GUNDERSEN  

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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- De tilbyr meg uføretrygd. Hvorfor skal jeg ha det? Jeg er jo frisk!, sier han. 
- Jeg føler at de - Aetat - setter meg bort til noe lettvint fordi de ikke vil ha bryderiet med å 
finne en ordentlig jobb til meg. Derfor føler jeg at jeg blir vurdert som mindre verdt enn 
andre. 

Hjelpemidler 
Kjell Ivar håper noen kan ta sjansen på å prøve ham, da skal han vise at han duger. Og 
hjelpemidler finnes på Hjelpemiddelsentralen. For eksempel en partneralarm. Den vibrerer 
for at han skal føle når partneren vil ha kontakt, når han kikker på den gir den beskjed om 
hva det gjelder. Slik hadde han hjemme før. Da moren aktiverte alarmen, visste han om han 
skulle åpne døra, om det var telefon, brannalarm eller at moren bare skulle ha tak i ham. 
 
- Hvorfor er de redde for en døv? Jeg er flink med hendene og jeg er effektiv. Ingen vil ha 
noe problemer med meg fordi jeg står og snakker i mobiltelefonen hele tiden for eksempel... 

Forsørge familie 
- Mitt ønske er å få lov til å gå på jobb hver dag, leve normalt og tjene penger til å forsørge 
en familie. Jeg vil være ute blant folk, rett og slett ha et liv med venner, få en mening med 
livet. Nå føler jeg at jeg har kastet bort tiden med å gå på skolen. Mange hørende 
undervurderer oss som er døve. Som døv blir du veldig tålmodig, kanskje andre har noe å 
lære av oss. Likevel er det slitsomt hele tiden å måtte slåss for rettighetene sine. Tror du ikke 
det er noen der ute som kan være villige til å prøve en snekker som ikke hører? 
 
SITAT: 
"De tilbyr meg uføretrygd. Hvorfor skal jeg ha det, jeg er jo frisk!" 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Fortsettes fra side 5. 
 
Byggekomiteens formann Alf Melgaard takket  Stokke for god innsats og dyktig ledelse med 
arbeidet både ute og inne. Hans frue ble overrakt en gave for hjelp med maling av golv i 
2. etasje på feriehjemmet. 
Til tross for at det hadde vært en dårlig sommer med mye regn fikk dugnadsarbeiderne Adolf 
Olsen, John Ulfsten nå bosatt i Bergen, Reidar Østenby og Rudolf Larsen oppført et stort 
sementgjerde mot stranda og gravd opp og lagt nye rør under jorda. 
De fikk hver en pengegave for godt arbeid. 
Både jubilanter, dugnadsarbeidere og til Stokke med frue ble det ropt tre ganger tre hurra. 
Anton Stokke ba om ordet og takket Alf Melgaard for behagelig og godt samarbeid. Han 
syntes det var en hyggelig tid da han arbeidet på Skogstua, og takket til sist for at hans kone 
ble tildelt hyllest og gave. 
Deres datter Unni Stokke, gift Bjerg ble også hyllet da hun fylte 20 år noen dager tidligere. 
En skjønn alder mente foreningens formann som takket henne for trofast fremmøte og at hun 
sprer hygge og glede blant foreningens ”gamlehjemsaspiranter” og overrakte henne en diger 
kjærlighet - pinne som vakte stor munterhet og fremkalte mer applaus. 
 

(Artikkelen er plukket ut og satt sammen fra utklipp i Tegn og Tale 1962 og  
fra foreningens andre styreprotokoll fra styremøtet 11. august 62., Karin) 
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Sjøhuset 
 

Tekst: Mette  Kristiansen 
I begynnelsen av februar måned jeg fikk en hyggelig tilbakemelding fra en aktiv og positiv 
engasjert dame ved navnet Anne Beate Backe som liker å jobbe med prosjekter for og med 
døve som svarte ja til et interjuv om prosjektet Sjøhuset i Vestfold Nytt. 
Den avtalte dagen en ukes tid senere startet med snøkaos og møtte Anne Beate på Sandefjord 
jernbanestasjon en del forsinket, noe jeg beklaget men Anne Beate var like positiv og sa hun 
hadde god tid den dagen. Vi dro sammen til Sjøhuset som ligger ute med Framnes. 
Der ble jeg møtt av en gjeng positive og glade mennesker som trivdes i den avslappende 
atmosfæren som lett var å føle fantes der. 
Etter en herlig lunsj sammen fant Anne Beate, Beate Syvertsen og jeg oss ett ledig rom. 
Jeg hadde egentlig mange spørsmål klare, men Anne Beate selv fortalte med stor iver, samt 
Beate hjalp til med å notere ned stikkord og tilføye en del punkter 
 Anne Beate sa at da må det faktisk gå helt tilbake til Sandefjordprosjektet som kom startet i 
1999. Det ble da opprettet 3 nye knutepunktskoler for videregående rundt omkring i landet. 
Det var Bodø, Heimdal(Tr.heim) og Sandefjord som ble plukket ut. For Sandefjord sin del 
var det Otto Ottesen og Per Werner Larsen som var de første ildsjeler. 
Tilbudet i Sandefjord ble etter hvert så ettertraktet for flere døve søkere fra ulike kanter av 
landet og dermed trengte skolen botilbud for disse. 
Det første bokollektivet het Sirkelhuset, det ble døvt av en døv elev som forklarte 
navnvalget. Dette er huset som ligger ved siden av sirkelen – rundkjøringen. Etter hvert ble 
det kjøpt to hus og de har navnene Bruhuset og Topphuset. Etter en tid overtok Bjørn 
Stensvoll som avdelingsleder for ungdommenes bokollektiv og andre oppgaver som berører 
den gruppen som botilbud har. 
Anne Beate så etter hvert andre behov når skoletiden var ferdig, samt var det klart at flere 
døve/hørselshemmede har slått røtter her i Vestfold. Det var dermed behov for tilrettelagt 
tilbud for å kunne finne seg en plass i arbeidslivet som mål. Her fokuserer man på normalt 
fungerende døve – hørselhemmede men som likevel av en eller annen grunn sliter med å 
finne seg plass i arbeidslivet, eller som har henvendt seg til Arbeid med bistand via Aetat. 
Av den grunn tok en faglig leder på Grantoppen opp jakten på etter et sted å være i 
Sandefjord. 
Det var også litt naturlig å finne ett hus i nærheten av Fønix Kompetansesenter siden det var 
da Arbeid med Bistand stillingene kom inn i bildet. Anne Beate forklarer at hun selv og 
Beate er ansatt som konsulenter for Arbeid med bistand her på Sjøhuset. 
Huset ligger like ved vannkanten og ble døpt SJØHUSET på lik linje med bokollektivene 
inne i byen med navn etter beliggenhet. 
Det var i august 2005 at Sjøhuset ble en arbeidsplass for de nystartende prosjekter som 
Arbeid med bistand, Eldre prosjektet og Aktiv hverdag prosjekt. 
Totalt er det i dag 5 hele stillinger her fordelt på flere delte stillinger. Arbeid med Bistand 
har 10 plasser. I dag er det venteliste. VTA og Aktiv Hverdag har ledige plasser. 
Her kan man også ha mulighet til å hente hjelp til tverretatlig samarbeid med trygdekontor, 
sosialkontor, politi, Fønix Kompetansesenter, saksbehandlere i A-etat, Distrikts psykiatrisk 
senter – avd. sør, primærlege, ”Optimisten - lavterskel tilbud. 
Det er viktig å få sagt at Sjøhuset sine prosjekter er rettet mot døve i Vestfold. Det er ikke 
rettet mot Signo sine beboere i Andebu. 

 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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TILBUD SJØHUSET HAR PR. I DAG: 
 
V.T.A  -  pr. i dag Jobbfrukt  
Mål: Arbeid med ufør i bunn/litt lønn. 
 
ARBEID MED BISTAND 
Mål: Avklare arbeidskapasitet, prøve arbeidsevne i arbeidslivet - eventuelt søke jobb med 
lønn. 
 
”AKTIV HVERDAG” - PROSJEKT 
Mål: Aktivitet, trivsel, sosial, kreativitet 
Kan søke kommunen om deltakelse to dager i uken. 
Ikke lønn. 
  
ELDREPROSJEKT 
Et samarbeidsprosjekt med Vestfold Døveforenings pensjonistgruppe som ser på mulighet 
for å utvide tilbudet videre fremover. 
 
VESTFOLD DØVEFORENING 
      Ett av samarbeidspunktene: 
      Vestfold Døveforening v/lederen har en kontraktavtale med 
      Grantoppen AS at Vestfold døveforening kan vederlagsfritt bruke 
      Sjøhuset til sine møter og arrangementer i kontraktstiden dersom stedet er 
      ledig. 
      Deler også et kontor på Sjøhuset med Ungdomsprosjekt og Eldreprosjekt, 
 
UTLEIE  
Sjøhuset kan leies 
 
 
På Sjøhuset skjer hele tiden stadig nye ting, så det er spennende å se om 1 eller 5 år hvordan 
det som nå er kommet i gang her på Sjøhuset utvikler seg. 
Målet er jo flest mulig ut i arbeidslivet og ikke minst ut av isolasjon og oppleve kreativitet i 
sammen med flere avslutter Anne Beate. Til det sier Beate og jeg sier oss enige i. 
Avslutningsvis takket jeg for 
interjuvtiden og ønsker at de to positive 
damene kunne komme med en 
foredragskveld i foreningen, noe de 
gjerne kunne tenke seg. 
Før arbeidsdagen var over kom jeg i 
snakk med de andre på huset hvor flere 
av dem nevnte den gode atmosfæren her, 
samt det er godt å ha ett sted å gå til 
enten om det er 4 eller 2 dager i uken. 
Det er godt å vite at synes du elle andre 
du kjenner at livet er tungt uten noe å 
prate med eller gjøre i hverdagen kan det 
finnes hjelp. 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 
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Boklitteratur: DIN ENESTE VENN 

Gamle drapssaker, mystiske forsvinninger og en underskjønn kvinne. 
Svend Foyn, advokaten med et hjerte av gull og lever av stål, har hende-
ne fulle i Din eneste venn. Den døve frilansjournalisten Mirjam Lange 
arbeider med gamle drapssaker. Hun er spesielt interessert i tre drap som 
fant sted i Oslo for 24 år siden: To prostituerte og en ung kvinnelig stu-
dent, som hadde kledd seg ut som hore til et kostymeball, ble funnet 
voldtatt og drept. Politiet fattet raskt mistanke til den hørselshemmede 
Reidar Andersen. Det ble ikke funnet sterke beviser mot ham, men han 
ble dømt på indisier. Ble Reidar Andersen uskyldig dømt? Mirjam 
Lange mener at alt kan tyde på det.  
 Din eneste venn er den syvende Svend Foyn-romanen. 

JAN MEHLUM (f. 1945) I sin nye roman baserer Jan Mehlum plot-
tet på en sak fra virkeligheten. Sigrid Heggheim og Torunn Finstad 
ble drept i Trondheim i 1976 og 1977. Fritz Moen, som var døv og 
sterkt handikappet, ble dømt for begge drapene, men senere frifun-
net for det første. Moen døde for et halvt år siden, men det arbeides 
fremdeles for å få ham frifunnet også for det andre drapet. Jan Meh-
lum har fulgt saken siden 70-årene. - «Fritz Moen-saken er Norges 
største rettskandale i moderne tid og et eksempel på at storsamfun-
net griper tak i en person som ikke kan forsvare seg», sa Jan Meh-
lum til Adresseavisen. 
I 1998 mottok Jan Mehlum Rivertonprisen for Kalde hender.  
 

Kilde: www.bokklubbene.no 

Aldri for sent 
En av trådene som Mirjam Lange nøster i nesten en mannsalder senere, fører henne til Svend 
Foyn i Tønsberg. Møtet mellom dem får mange følger, også på det personlige plan - en ens-
lig mor og en skilt far kan ha mangt til felles. Lange og Foyn er en eksplosiv kombinasjon, 
og når også advokaten begynner å finne mistenkelige sider ved den gamle Andersen-saken, 
skjer plutselig alt på en gang.  
I Vestfold blir unge kvinner sporløst borte, en etter en. Det skjer ikke lenge etter at Reidar 
Andersen er løslatt etter endt soning og har slått seg ned i Horten. Lokalbefolkningen reage-
rer med angst og sinne når det blir kjent at en fryktet trippeldrapsmann går fritt rundt i byen. 
Bedre blir det ikke når Reidar Andersen plutselig en natt blir borte. 
Foyn får trusler på livet. Hans datter Mari og venninnene hennes er jevngamle med de for-
svunne jentene og begynner å fatte interesse for denne nye saken som ligner på den gamle. 
Det er dumt av dem. Veldig dumt.  
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Døvemesterskap innendørs fotball,  
Ålesund 4.-5. februar 2006 

 
Tekst: Rolf Hope 
Foto: Rolf Hope 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DM eldste og yngste, begge fra Holtan.  
Mats 15 år og Olgeir 46 år.          

 
 
 

   Kvinnlaget kom på 2. plass. Godt gjort, jenter!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Herrelaget kom på 9. plass.  
Bedre lykkes neste gang!! 

 
 
Holtan DSK spanderte alle på pizza på Peppes. En flott sosial samvær ☺ 
 
Mer opplysninger på Døves Tidsskrift og resultater får dere på www.fotballdeaf.no 
 

 
Neste turnering: DM (utendørs) fotball i Sandefjord,  

16.-17. september 2006 
Mer opplysning i neste nummer 
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Små pusterom i hverdagen 
 
Opplevelser, inntrykk og stress. Ordene beskriver de flestes hverdag. Her får du noen enkle 
tips om hvordan du kan få overskudd når du trenger det mest. 
• Gå i minst 20 minutter i raskt tempo hver dag 
• Pust riktig og få mer energi 

Du tror kanskje du puster riktig, men tre av fire puster feil – ikke minst i stressede 
situasjoner! Gal pusteteknikk kan resultere i lavt oksygenopptak og surt blod, som 
igjen kan sørge for at du blir utmattet eller sliten, får hodepine, muskelsmerter eller 
vond rygg. Selv om du føler deg frisk, kan riktig pusteteknikk være gunstig. Du kan få 
mye mer overskudd og energi. 

• Spis mat som gir energi 
Det stemmer at du får mye energi av å spise sjokolade og lignende søtt, men denne 
energien er svært kortvarig. Frukt, grønnsaker, fullkornsprodukter og proteinrik mat vil 
derimot gi mer varig energi. 

• Bruk aromaterapi mot stress 
Aromaterapi sies å kunne få oss til å føle både det ene og det andre ved hjelp av duft. 
Det er en lang rekke aromaterapeutiske dufter som skal hjelpe mot stress, deriblant 
lavendel, geranium, ingefær, basilikum, rosentre, salvie og sjasmin.  

• Stell ekstra godt med deg selv 
Stå opp fem minutter før du må, slik at du rekker å bruke litt mer tid på badet. Ta deg 
tid til å rense ansiktet og smøre deg inn med en god krem. 

• Unn deg fem minutters avspenning av nakke og skuldre 
Når du sitter på jobben og føler at stresset strammer i skuldrene, er det på tide med et 
lite avbrekk. Du kan gå ut og ta deg noen runder rundt på arbeidsplassen i raskt tempo, 
eller stenge av telefonen, lukke døren og sette deg godt til rette i stolen klar for 
avspenning. 

 Kilde: www.plusstid.no 

SERVERINGSLISTE for mars - september 2006 
Serveringsliste for personer som skal ha ansvaret for å selge mat, kaffe, brus osv. I tillegg må 
de også rydde opp når møtene er ferdige. 
De skal møte opp alle de dagene som Døveforeningen har åpent for medlemmene enten på 
Sem eller i Sandefjord. Alle har ansvar til å bytte hvis datoen ikke passer. Ved bytting må 
Styret få beskjed. Den som ikke møter opp, må betale kr. 100,- i bot. 
            
Måned Dato Aktivitet Sted Klokka Hvem 
Mars fredag 10 Foredrag kveld Sem samfunnshus 18:00 Øyvind Grande 
          Jim Vold 
          Paal R. Peterson 
  lørdag 25 Påskeverksted Døvesenteret 12:00 Rolf Hope 
          Gry Kåsa Moriggi 
          Frank Mandt 
Mai onsdag 24 Medlemsmøte Døvesenteret 18:00 Nina Eriksen 
          Sten Arne Karlsen 
          Tom Z. Kristiansen 
September fredag 01 Foredrag kveld Døvesenteret 18:00 Vibeke E. Stensvoll 
          Knut Rune Saltnes 
          Ole Petter Kongelf 
  fredag 22 Hyggekveld / Døvesenteret 18:00 Wenche Stensland 
    info om døves-     Alfred Stensland 
    dag     Marianne Bjerg 
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SUDUKO 
SVARET FRA VDN nr 4 i fjor 

 
Det var kun en som sendte en løsning til VN, og den 
var ikke et riktig svar. Dermed ingen premie blir ut-
delt denne gangen. 
Var dette altfor vanskelig for dere? 

Medlemsblad for Vestfold døveforening 

Trekning for Julebasar 2005 
  1. premie  1 båtbillett (Oslo-København t/r)   Synnøve Pettersen 
  2. premie  1 båtbillett       Familien Kjersti Nesse Husøy 
  3. premie  1 båtbillett (Larvik- Fredrikshavn)   Bjørn Stensvoll 
  4. premie  6 nissekaffeservice     Else Gro Kristiansen 
  5. premie  1 bilpakke (Sandefjord-Strømstad)   Sigrid Langemyhr 
  6. premie  1 bilpakke (Sandefjord-Strømstad)   Wenche W. Stensland 
  7. premie  Norges Grind      Patrick Mandt 
  8. premie  2 nysølv lysestaker     Ivar Iversen 
  9. premie  Nissesalatbolle      Per S. Kristiansen 
10. premie  Håndlaget klatrenisse     Per Martin Thorsen 
11. premie  1 båtbillett (Sandefjord-Strømstad)   Jutta Valand 
12. premie  Vevd bordløper      Andrê Trollsås 
13. premie  Fuglehus       Fam. Bjørn og Berit Hogstad 
14. premie  Håndlaget Viking sølvarmbånd    Ragnar Kjær 
15. premie  Heklet duk       Fam. Bjerg 
16. premie  Håndbrodert duk      Hilde W. Bøe 
17. premie  Silkeskjerf       Jan Hvitstein 
18. premie  Heklet brikker      Bente Gry og Thorbjørn Thomassen 
19. premie  Lastebil (leketøy)      Filippa Peterson 

KOKOSKAKE 
2  egg 
2 ½  dl  farin 
 
3 dl  hvetemel 
2 ts  bakepulver 
1 ½  dl kaldt vann 
 
Egg og farin røres 
hvitt. Bland mel og 
bakepulver og rør 
godt. Tilsett vannet. 
Stekes i 25 min. 
ved 180 gr. 
 

Fyll oppå kaken: 
2 ss smeltet smør 
1 dl farin 
1 egg 
1 ½  dl kokosmasse 

Røres alt sammen og has oppå 
kaken. 
Stekes videre i ca. 10 min. 
 
   LYKKE TIL! 
 
Vennlig hilsen fra Anne Synnøve 
L. Fevang 
Matoppskriftstafetten går videre 
til Balas Kantor. 

MATOPPSKRIFT 
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 B - B L A D  
Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

Terminliste 2006: 
(mars - juni): 

MARS 
Onsdag 8., kl 18.00 
   Bowling/Biljard, Sandefjord  
Fredag 10., kl 18.00 
   Foredrag: Nordisk døves  
   kulturfestival på Island, Sem  
   samfunnshus 
Fredag 10. - lørdag 11. mars 
   Kurs: Stil og fargeanalysekurs,  
   Sjøhuset 
Lørdag 25., kl 12.00 
   Påskeverksted, Døvesenter  
 
APRIL 
Onsdag 5., kl 19.00 
   Teater Manu: Peer Gynt,  
   Nøtterøy kulturhus 
Fredag 14., kl 16.00 
   Påskegudstjeneste,  
   Døvesenteret 
Fredag 21. -  søndag 23. 
   Kurs: Båtførerbeviset,  
   Døvesenter/Sjøhuset 
Onsdag 24., kl 18.00 
   Medlemsmøte, Døvesenteret 
Fredag 28., kl. 18.00 
   Foredrag: CODA foreningen,  
   Sjøhuset 
 
MAI 
Onsdag 24. kl. 18.00 
   Medlemsmøte, Døvesenteret 

 
JUNI 
Lørdag 3. juni 
   Dagstur, sted ikke avklart 
Fredag 23. juni 
   Sankthansaften, Døvesenteret 

DVD fra  
Døves kulturdager  
i Tønsberg 2005  

til salgs  

150 DVD’er fra Døves Kultur-
dager 2005 klar for salg!! 

Kr 100,- pr stk + porto hvis det 
skal sendes pr. post. Kontakt: 
 Cathrine Stensrud  
  catste@online.no  
  SMS: 952 990 54 

Peer du lyver! Nei jeg gjør ei! 
Alle har et forhold til disse orde-
ne og mange har nok sett dem 
fremført på scene tidligere. Der-
imot har nok ikke mange sett 
stykket slik vi vil presentere det. 
Det blir et fargesprakende stykke 
hvor vi vil følge Peer på hans 
søken etter seg selv. Som et bak-
teppe       til      handlingsforløpet 

P E E R  G Y N T  

I forbindelse med Ibsen-året 
2006 setter Teater Manu – norsk 
tegnspråkteater opp Peer Gynt. 

omkring Peer, får vi betraktninger av norskheten, bl.a. veg-
ringen mot å tenke stort.  

Onsdag 05. april 2006, kl 19.00 
Nøtterøy Kulturhus (hovedscenen) 

Ordinær pris:  
 Voksne kr. 250,- / Student og honnør* kr. 190,- 
 Medlemmer i NDF*: kr 240,- Scenekort*: kr 120.- 

 *For å få rabatt må bekreftelse vises. 
NB: På noen spillesteder må det betales avgift i tillegg til  

billettprisen. Denne avgiften dekker salgstjenesten. 
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