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Kjære medlemmer! 

Nå nærmer sommeren seg! Vi alle fortjener en pause fra arbeidet i sommer og gjør noe vi 
har lyst; å sole oss, svømme, gå på fjell, utenlandsreiser eller andre ting! Dette er viktig da vi 
trenger av og til påfyll av energi, inspirasjon og styrke oss før neste vinteren kommer. 

For min del har det vært en travel vår med tanke på min arbeidsplass og arbeid innen 
døveforening. Men det har gitt meg mer inspirasjon og glede. 
Hvorfor fikk jeg mer inspirasjon og glede? Det er en grunn til det: det er medlemmer i 
Vestfold Døveforening som har gitt meg energi ved å vise deres dugnadsånd på 
døvesenteret, debatt om forskjellige ting, hjelpsomhet overfor andre medlemmene, sosiale 
samtaler og så videre. 

Det har vært en fin diskusjon i et ekstraordinært årsmøte som var gjennomført i begynnelsen 
av juni hvor det vedtok regnskap med noen få bemerkninger, utvide brygge med flytebrygge. 
Medlemmene har sagt under møtet at de vil stille opp slik at Vestfold Døveforening får mer 
inntekt eller hjelp til å klare fremtidige utgiftene til Døvesenteret og organisasjonen vår. 
Styret og skogstuakomiteen vil jobbe videre med å finne gode planløsninger til Skogstua-
bygningen. Flere medlemmene har sagt at de ønsker store forandringer i hovedetasjen. For at 
det skal bli store forandringer i hovedetasjen, avhenger det av vår innsats (mer dugnadsånd, 
hjelpe med å skaffe inntekter). Dette kan bli realisert en dag. 

I denne våren fikk jeg sett mange blide medlemmene når vi fikk steingjerde på plass på 
Døvesenteret. En del av medlemmene strålte enda mer da utvidelse av båtbryggen ble vedtatt 
i ekstraordinært årsmøtet (jeg håper at kommunen sier ja til brygge-utvidelsen). Jeg håper at 
medlemmene vil få mer glede av å være på Døvesenteret i flere år fremover etter mange 
tiltak på Døvesenteret. 

Som jeg har skrevet i begynnelsen at vi alle trenger en pause fra arbeidet. Ta gjerne turer til 
Døvesenteret i løpet av sommer – sole oss, bade i sjøen, slappe av og ha sosial med andre 
døve. Vi trenger hverandre. 

Og jeg ønsker dere alle EN RIKTIG GOD SOMMER!! 

Jim Vold 
Leder i VDF 

Sommervakt på Skogstua søkes – fra 10.07.—02.08.
Er du/dere interessert i å være vakt på Skogstua i 

sommer så meld fra til 
Rolf E. eller Nina E. Wennersteen  

innen fredag 30.juni.

Annonsepriser av størrelse:

 A4- kr 500,- * A5- kr 250,- * A6- kr 200,- * A7 – kr 150,- * A8 kr 100,- 
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Layout:

Nina Endsjø
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 Bersvendsen                             

lynpau@online.no    

Redaktørspalten.

Hei!
Ja, nu etter at jeg ble valgt som redaktør, så …. 
Tenkte– tør jeg å ta dette vervet? 
Ja , det gjør jeg...Ikke helt av erfaring, men en del av 
det, da jeg har jobbet med ei Ungdomsblad i Oslo 
Døves Ungdomsgruppe på åttitallet… 
Amatør føring, ja, men det er en del  til nytte… 
Og at jeg tør  til dette…. 

Så dette bladet her, prøvde jeg så godt jeg kunne, og 
har ei godt samarbeid med layouten, så kanskje vi har 
gjort ei god jobb?  

MEN...lærer masse av det etter hvert om jeg får  
kritikk og ros av dere alle sammen også…. 

Ønsker også at alle medlemmene er flinke til å sende 
stoffer etter hvert, for det merker/synes jeg det er litt 
lite av det…. 

Så må jeg si at jeg HÅPER været er på plass da vi 
skal arrangere våre faste tidspunkter, altså St.Hans og 
Skalldyrfest….Kryss på fingrene!! 
Men uansett ska vi hygge oss, og klarer å få det til:) 

Ønsker også alle sammen ei riktig GOD SOMMER! 

Siw Kristin ;) 
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PROTOKOLL FOR VESTFOLD DØVEFORENING’S ÅRSMØTE 
NR. 93 

på Sjøhuset, Sandefjord, fredag 2. mars 2007 kl 18.00 

1.
Før årmøtet ble erklært åpnet av leder Jim Vold 
ble det servert Pizza og drikke. 
Fjorårets møteleder Cathrine Stensrud kom frem 
for å gi en bunke med smart løsning på det å 
kunne se hvem ønsket å si noe/stemmesedler nr 1-
70 med gul side som betyr rett til å delta aktivt 
under hele årsmøtet/ en ønsker å si noe eller er 
enig i saken. 
Baksiden er grønn og betyr ikke enig i saken. 
Samt lilla laminerte stemmesedler i alfabetisk 
rekkefølge beregnet for de som kun har 
forslagsrett / medlem inneværende år. 
Det ble godt mottatt. 
Deretter bekreftet lederen at det ikke var dødsfall 
blant VDF’ s medlemmer i 2006. 
Antall fremmøte: 27 stemmeberettige 
medlemmer og 4 medlemmer av 2007 ( kun med 
forslagsrett)
2. Møteleder: Jon Martin Brauti 
3. Referenter: Beate Johannessen og Kjersti 
Nesse Husøy 
4. Desisorer: Mette Kristiansen og Cathrine 
Stensrud
5. Tellekorps: Knut Syvertsen, Rolf Wennersteen 
og Paul Hellan 
6. Dagsorden:   Noen mente i følge dagsorden 
skal årsmelding 2006 m/noter til regnskapet
    På side 8 behandles før Resultatregnskap 2006 
på side 7. 
    Videre ble det bemerket det samme for det som 
står på side 18—22 må settes inn i                           
    Årsmeldingen 2006 på side 6 før årsmeldingen 
sluttord 2006 står. Det av samme grunn 
    som noter for regnskapet. 

Vedtak: Enighet om å behandle av noter til 
regnskap 2006 før Resultatregnskap 2006. 
    Tønsberg overføres fra side 5 i avsnitt 
”Samarbeid/ting som har skjedd i Vestfold i år 
    2006 med VDF i bildet ” til avsnitt ” Ting som 
har skjedd i Vestfold hvor døve fikk tilbud 
    om, men som VDF ikke har ansvar for. 
8. Regnskap for foreningen 2006:
Resultatregnskapet 2006 ble ikke godkjent fordi 
det nye 
    regnskapssystemet ikke var ikke lagt fram på 
forhånd  Samt stemte ikke med noter til  
    regnskapet. 

Vedtak: Godkjenning av resultatregnskapet 
2006 ble dermed utsatt til ekstra ordinært 

årmøte med revisor tilstede. 
9. Innkommende saker: Skogstuakomiteen: 
Endring av honorarer for VDF styret og  

Skogstuakomiteen: Skogstuakomiteen vil 
foreslå alle tillitsvalgte i VDF’s styret og                
    Skogstuakomiteen får møtehonorar for hver 
gang de møter opp på styremøter. Vil foreslå   
    at kr 150,- pr gang for styremedlemmer/vara 
og kr 250,- pr gang for ledere. 

Bakrunnen for dette forslaget: Det har i alle 
år vært diskutert om hvor mye hver enkelte  
    skal ha, og at det er veldig vanskelig å vurdere 
hver enkelte sin innsats. Det vil derfor
    være en rettferdig ordning en gang for alle 
tillitsvalgte ved at hver gang en tillitsvalgt  
   møter opp vil en får møtehonorar. Hvis 
tillitsvalgt er forhindret eller er syk får en ikke 
møte- 
   honorar. Da slipper både styret og 
Skogstuakomiteen å ta opp denne evige 
diskusjonen hvert år. 

Kommentar fra styret: Styret støtter det 
møtehonoraret som Skogstuakomiteen foreslo. 
Styret  
   vil ogs at denne ordningen gjelder totalt 5 
medlemmer / varemedlem i komiteen, dvs. slik 
det
   står i loven. Styret i VDF vil som tidligere ha 
samme ordning (altså hver leder og alle 
styremedlemmene har kr 2500,- hver) Derimot 
ønsker styret at vararepresentant får kr 150,- pr 
gang han/hun blir innkalt til møte. 
Benkeforslag: 150,- for alle styremedlemmer/
vara både Styret og Skogstuakomiteen. 
Kutte ut møtehononar—VDF er en frivilling 
organisasjon.
Vedtak: Etter lang diskusjon ble forslaget til 
Skogstuakomiteen vedtatt. 
10. Lovendringer: Ingen lovforslag mottatt. 
11. Vedta medlemskontingenten for neste år: 
Hovedorganisasjon NDF som bestemmer 
medlemskontingent og ingen beskjed derfra om 
endringer.
12. Budsjettforslag 2007: Budsjettforslagene 
ble gjennomgått og godkjent. 
13. Valg: ble ledet valgkomiteen som består av: 
      Bente Gry Carlsen Thomassen, 
      Kjersti Nesse Husøy, 
      Balas Kantor, 
      Evelyn Paulsen Bersvendsen 
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BÅTFØRERKURS 23.-25. MARS 
2007 PÅ DØVESENTERET

Helgen 23.-25. mars ble det igjen arrangert 
båtførerkurs med eksamen. Kurset ble 
avholdt på Skogstua, og 15 døve 
gjennomførte kurset. Dag Kenneth 
Marholm, fra Maritime Total Team, påtok 
seg jobben som instruktør, for tredje året på 
rad.
Kurset varte i 25 timer i løpet av helgen, og 
den tok for seg forhold omkring bruk av 
fritidsbåt, sikkerhet og båtvett. Navigasjon 
er viktig når man ferdes på sjøen, og alle 
deltakerne fikk opplæring i å bruke kart, 
sette ut kurs, rette for misvisning og 
deviasjon, foreta peilinger, forstå alle 
sjømerker og ellers tolke de tegn og 
symboler som kartet inneholder. Likeså ble 
det brukt en del tid på sjøveisreglene, 
vikeplikt, lanterner, dagsignaler, 
manøversignaler, nødsignaler etc. 

Etter vel gjennomført kurs får deltakerne det 
nå mer moro i båt. De vet nå hva de driver 
med ute på bøljan blå. Man føler seg 

tryggere, omgivelsene stoler på deg, og du 
får større frihet. En kan kjenne gleden ved å 
ferdes trygt, sikkert og hensynsfullt ute på 
sjøen.

Tusen takk for en flott helg, og mange takk 
til instruktør Dag Kenneth Marholm for en 
morsom og lærerik stund! 

Tekst: Else Gro Kristiansen 
Foto: Rolf .E. Wennersteen 

på døvesenteret
lørdag 23. juni kl 17.00 

Program for dagen:
17.00 – fremmøte + grill 
18.00 – underholdning for    

  barn og unge    
        (v barnekomiteen) 

19.00 – salg av vafler og brus 
20.00 – utlodning
21.00 – båltenning    

       (værbehold)        

Ps.  Forbehold til endringer 
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VESTFOLD DØVEFORENING 
Styremøtereferat 

Møtedeltakere: Jim Vold, Karin Syvertsen, Knut Syvertsen, Bente 
Andersen og Paul Hellan.  Monica Edquist og Turid Trollsås 
meldte fra om forfall. 

1.Godkjennelse av saksliste 

Vedtak: Tilføye en sak, ellers godkjent. 

2.Godkjenne av styremøte-referatene (det er en del referatene som 
må godkjennes) 

Det har tidligere lagt ut referatene i tidligere styremøte og ikke 
enda blitt godkjent. Ellers var det halv-ferdig fra styremøte 27. 
mars.

Vedtak: Styret aksepterer ikke det fortsetter med rot med 
referatene og at vi må ha bedre og faste rutiner. Referatene skal 
skrives innen 1-2 uker etter siste styremøtene. Jim Vold hjelper 
Paul Hellan med 27. mars referaten og lære han hvordan han gjør 
det om han skal skrive flere ganger senere. Ellers skal Jim 
undersøke om å få tidligere referatene på plass.  

3.Regnskap fra januar til mars-måned 

Knut orienterte om det er noen poster som må rettes med riktige 
post-koder, noe han sliter med for øyeblikket. Dette gjelder 
båtførerbevis-kurs. Ellers har ikke Knut / Jim begynt å ”skille” 
regnskap mellom Døvesenteret og Døveforening som 
organisasjon. 

Vedtak: Dette til orientering. 

4.Ekstraordinært årsmøte 8. juni – forberedelse 

Regnskap 2006 – Knut/Jim og Bjørn Egil hadde utarbeidet en del 
en bedre oversikt som vi håper medlemmene vil være fornøyde 
med.  Jim orienterte at under medlemsmøte 18. april syntes 
medlemmene at det var mye bedre med en oversikt over hvordan 
regnskap skal se ut. Det skal jobbes videre med før 10. mai med 
en ny regnskap hvor det skal være lik som medlemmene er 
fornøyd og hvor Bjørn Egil har gjort tidligere. 

Jim orienterte at det kan være aktuelt med to nye innkomne saker 
fra Skogstuakomiteen/bryggekomiteen hvis det er enigheter i 
førstkommende medlemsmøtet og VDF-styret. Jim anbefaler at 
det skal tas opp i førstkommende ekstraordinær årsmøte selv om 
det er under 10 ukers regelen. De to sakene gjelder: 

Brygge – pris på rundt kr 140.000 

Takombygging – anbud på rundt 100.000 for å fjerne 
stolper i stua. 

Det ble også orientert om uthuset, hvor skogskomiteen har valgt 
4 personer (hvorav Jim er med i) og de skal jobbe videre med 
denne saken for å finne fordeler og ulemper med 3 alternativer: 
Ny på samme sted, flytte nærmere Skogstua eller rive uthuset. 

Vedtak: Til orientering og at styret vil støtte de to nye sakene og at 
de skal behandles i ekstraordinært årsmøte 8. juni. 

5.Medlemsmøte 10. mai 

Det er ordnet med servering til møtet 

Det skal tas opp årsmøte-saker, informere om vanlige saker og 
landsmøte i Molde. 

Vedtak: Til orientering. 

6.Helse-Sør 

Vi har mottatt kr 30.000. Det må diskuteres å fordele mellom VDF 
og Døvesenteret. 

Vedtak: Til orientering. Knut får en kopi av søknaden til Helse-Sør. 

7.Forberedelse til St.hans aften og Rekeaftensfest 

Vi har diskutert om hvordan styret skal gjennomføre de to helgene 
og er enige om disse ting: 

Spørre Holtan Døvesportsklubb om de vil stille opp med salg 
av mat og drikk. 

Spørre Per Holtan om å få bruke fotball-løkken for å 
redusere bilparkeringsproblemet på Døveseneteret. 
Bente skal spørre Rolf Hope med 1 eller 2 til om de 
kan være ”parkeringshjelper”. 

Jim skal søke om tillatelse til St.hansbålet til lørdag 23. 
juni. 

Jim skal ordne med å skaffe høyttaler til Skogstua for å gi 
et bedre tilbud for barn og ungdommer. 

Knut ordner med utlodning hvor pengene skal gå til 
døveforeningen. 

Jim stiller opp som vakt om natten. Det er ønskelig å ha 3 
til gjennom natten. Vi undersøker mer om hvordan vi 
stiller opp med vaktene gjennom hele helgen. 

Overnatting på Skogstua – pengene skal gå til 
Døvesenter-regnskapet. 

Det skal ordnes med å kjøpe nok av grill-kull til fredag og 
lørdag. 

Rekeaftenshelg skal ha mye det samme opplegget som 
ovenfor utenom bålet. 

Vi skal ta et senere møte ang. ansvar forb. eventuelt ny 
brygge og om det skal kreves avgifter for båtplass. 

Vedtak: Alle disse punktene skal gjøres for at de to helgene skal 
bli bra som mulig. Vi skal ha flere møter i nærtiden for å 
forberede og gjennomføre. 

8.Landsmøte  i Molde 

Fullmakt til representasjoner til landsmøte er ordnet. 

Det er informert at VDF får lite støtte fra foreningsfondet og at 
tiltakstilskudd vil også brukes til å dekke utgifter til landsmøte. 

Det ble orientert i møtet at det er mange innkomne saker fra 
andre DF, spesielt Bergen. 

Vedtak: Til orientering. 

9.Samarbeidsmøte med Skogstuakomiteen  

Det skal være møte mandag den 8. mai. Jim Vold skal være 
representant til møtet. Ingen andre kunne delta den dagen og 
Jim prøver å endre dato slik at noen i styret kan være med. 

Vedtak: Jim spør skogstuakomiteen om å flytte dato og å finne 
en person fra styret til møtet. 

10.Likemannseminar + kulturtreff for senior, 11. – 13. mai i 
Tønsberg 

Pensjonistgruppa v/ Mette Kristiansen har sendt til styret om 
forespørsel om hjelp til ulike ting. 

Jim stiller opp med å lage deltakerbeviser. 

Det skal informeres i epost/hjemmeside og under foredrag/
sosiale treff om noen kan stille opp som frivillige hjelpere. 

VDF har ikke økonomiske midler å kunne gi til mat for de 
frivillige under den helgen. Styret mener at dette 
arrangementet skulle være fullt finansiert fra NDF og at 
VDF er kun teknisk arrangør. Det var dessuten en 
forespørsel på en veldig kort tid i forkanten. 

Vedtak: Det skal gjennomføres de to punktene ovenfor og at Jim 
skal gi beskjed til Mette at VDF ikke støtter økonomisk da NDF 
har ansvar for dette og at vi er kun teknisk arrangør.  

12.Neste styremøte 

Vedtak: Styremøte skal være hos Bente Andersen tirsdag den 12. 
juni kl. 18.00. 

Eventuelle saker 

Jim informerte at Skogstuakomiteen har bestilt 30 
konferansebord og 60 stoler til rundt kr 50.000. 

Det var en kort diskusjon om hvordan samarbeid skal bli enda bedre 
med Døvekirken, særlig med servering. Bente, kulturleder hadde 
problemer å                                                           fort neste side
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skaffe folk da det ble satt opp nye datoer forb. gudstjenester. 

Bente informerte at det skal bli to foredrag om Frontrunner til 
24. mai og en døv fransk mann som skal fortelle et tema. 

Referat fra Styret 

                                                                      

 Påskegudstjeneste                
Skjærtorsdag 5. april kl 16.00 - St. 
Olavs kapell i  Sandefjord: 

Påskens tradisjon på VDF s terminliste er 
påskeandakt /gudstjeneste og arrangeres som 
ofte tidligere på Skogstua med sin vakre 
naturtavle utenfor vinduene. 
I år har menighetsutvalget i samarbeid med 
Døvekirken, Oslo om et prøveprosjekt hvor 
Knut Rune Saltnes er i spissen å få til et 
menighetsråd og håp om egen kirke med tiden. 
Med navn som trolig blir Døvekirken, 
Vestfold.

Derfor ble påskegudstjenesten denne 
gangen arrangert i byen – i St. Olavs 
kapell vis a vis Sandar kirke. 
Det var ikke fult så mange som deltok slik 
det ble på prosjektets åpningsdag 23.mars 
hvor det var åpent hus fra kl 14.00 med 
ulikt program. 
Skjærtorsdagen - påskens budskap gav alle 
tilstedeværende en tankevekkende 
gudstjeneste tross for budskapet gjentas 
seg år etter år. 

Thor Lasse Thoresen og Karl Robertsen 
deklamerte flott fra budskapet om Jesus 
sitt siste måltid med disiplene og vi ble 
ført opp i ette annet rom i kirken hvor det 
var duket til langbord med stoler rundt. 
Der fortsatte Thor Lasse og Karl ved å 
dele ut vin og brød – nattverd slik Jesus 
gjorde den gang, før vi igjen gikk ned i 
kirkerommet og Roar prest fortsatte 
gudstjenesten sammen med Thor Lasse og 
Karl.
To brødre Remy og Patrick hadde sammen 
med Roar prest fargelagt tegning og det 
hørte med til dagens budskap. 
Etter endt gudstjeneste i kirkerommet gikk 
vi alle ned i kjellerstuen hvor samling om 
kirkekaffen med hjemmebakte kaker. Den 
sosiale delen som er like viktig som 
gudstjenesten selv når en 
samles fra forskjellige steder. 

 Tekst: Mette E. Kristiansen 
Foto: Rolf E. Wennersteen 
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Noen morsomme innblikk fra Fotoarkivet :) 
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1 Oslo1 3 8 12 14 17 19 21 23 25 28 31 33 34 37
   2 Bergen 1 2 6 10 10 12 14 17 18 19 22 25 28 29 32

3 Bergen 2 1 3 6 6 8 9 11 13 14 16 19 21 23 26
   4 Vestfold 2 5 7 7 9 10 12 13 15 15 18 20 21 24
   5 Trøndelag/Møre 1 3 4 4 5 6 8 9 9 9 12 13 13 14

5 Drammen 1 4 5 5 6 7 8 8 10 10 13 13 13 14
   5   Romerike 1 4 4 4 4 5 8 8 9 10 13 13 13 14
   6 Oslo 2 1 3 3 3 4 5 6 6 6 7 10 10 10 11

Resultatliste av kunnskapstevling under kulturtreff 11. - 13. mai 2007  

Olaf Letterud, Knut Syvertsen og Tom 
Kristiansen var med kunnskapstevling og 
ble nr 4. plass.. 

Gratulerer!!

Foto: Evelyn P. Bersvendsen 

****************
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Matoppskriftstafett:

Tropisk aroma var min favoritt under oppveksten min.  Kaken ble glemt i mitt voksne 
liv, men plutselig en dag for ikke så lenge siden ble jeg servert den.  Først i dag, 9.april, etter 
mange mange år, bakte jeg denne kaken igjen.  Vi hadde den til dessert og smaken var 
akkurat som den skal være. 

Tropisk aroma 

   Bunn: 
     180 gr. margarin 
     375 gr. sukker 
     3 egg 
     435 gr. hvetemel 
    4 ts. bakepulver 
    1½ ts. muskatt 
     1½ ts. kanel 
     3¾ l. melk 

   Fyll: 
     4½ ss. margarin 
     375 gr. melis 
     1½ ss. kakao

     1½ ts. vaniljesukker 
     3 ss. kaffe 
     1 egg 

Slik gjør du: 

   Bunn: 
     Rør sammen sukker og margarin til det blir hvit 
     pisk i et egg om gangen 
     bland alt til en deig. Ikke rør mye. 
     2/3 av deigen stekes på 180°C i 25-30 min 
     1/3 av deigen tilsettes 1½ ss. kakao og stekes i 10-15   min 

   Fyll: 
     Pisk alt sammen 
     Del den lyse kaken i to 
     Smør fyll mellom lagene. Den mørke delen skal i midten 

Stafetten går videre til MADS ANTONIO NYGAARD MORIGGI  :-) 

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

Pål Bersvendsen 

Gratulerer med 
overstått 36 årsdagen
den 25. mai. 
Glad i deg og varme 
klemmer fra din 
kona, Evelyn :) 

Gratulerer: 
Rolf E. 
Wennersteen
har bursdag den 
28. juli, 
gratulerer så 
mye med 45 års 
dagen.
Klemmer fra 

mamma og din lillesøster Nina, Leif og Maria 

Medlemmer med trofast 
medlemskap 

   Vestfold Døveforening gratulerer 

Spesielt langt medlemskap 

Hele 62 år 
Elin M. Olsen, Nøtterøy, Tønsberg 

Medlemskap i 25 år 

Nina Endsjø Wennersteen, Sandefjord 
Leif Haugje, Sandefjord 
Paul Hellan, Revetal 

Medlemskap i 20 år 

Gunn Lisbeth Haug, Larvik 
Ragnar Haug, Larvik 

Medlemskap i 10 år 

Gry Enggrav, Larvik 
Sten Arne Karlsen, Larvik 
Heidi Markussen, 
Trondheim 
Thorbjørn Palmar 
Thomassen, Tønsberg 

Hilsen Karin E. S. 
Personaliasidene i VN 

Tommy Andre            
32 år 

Gratulerer så mye 
med dagen 7 juli, 
håper du får en 
kjempe fin dag. 
Mange klemmer fra 
Beate, Kjetil, 

Tanja,  Mamma, Pappa, Trine, Sylvia, 
Simen og Nico. 

Christer 19 år 

Gratulerer så mye 
med dagen 2 juli, 
lillebror, Håper at 
du får en fin dag i 
Syden.

Mange klem fra Storesøster Beate 

Hei  Alfred Stensland. 
Gratulerer med overstått 62 års dagen 
den 23.mai. 
Klemmer fra  Nina, Leif , Maria og 
Rolf
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på døvesenteret lørdag 28. juli 
kl 17.00 

Vi ordner med grill 

Du tar med mat og drikke! 

 Salg av vafler og brus! 

Krabbekonkurranse (v 
barnekomiteen) 

Utlodning!
Alle medlemmer og ikke-
medlemmer og hjertelige 

velkomne ! 

på døvesenteret lørdag 11. 
august kl 17.00

Ta med skalldyr og drikke 
selv! 

Salg av vafler og brus! 

Rekekonkurranse!

Utlodning!

Underholdning av barn og 
unge (v barnekomiteen). 

Alle medlemmer og ikke-
medlemmer er hjertelig 

velkommen!

Kryssord

Løsningen finner du baksiden. 
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Nytt fra Skogstua:  
Årstiden vi akkurat nå har er en herlig tid å 
kunne oppleve naturen på. 
Spesielt på Skogstua er det herlige tid tross 
for det jobbes med utearealet og andre ting. 

Steinprosjektet kom sent men godt i gang, 
og underveis oppstod det ekstra arbeid da 
det ble mye leire å fjerne etter et ras. 
Men nå håper en det kan være ferdig i god 
tid før St Hans helgen med grovarbeidet slik 
at det kan komme i gang med utvidelse av 
nåværende trapp opp/ned for terrassen mot 
syd på frivillig dugnadsånd nu i sommer 
mon tro? Kaster ballen til dere medlemmer.! 

Vedlikeholdsoppgaver av ulike slag har 
blitt utført på frivillig basis av enkelte i 
tilegg til det som utføres ved de fastsatte 
dugnadskvelder som har vært frem til nå i 
år.

Brann /tyveri alarmsentralen som finnes 
på Skogstua ble raskt reparert og i full stand 
etter at det ble oppdaget under 
brannvernsforedrag i mai at anlegget var 
defekt.

Dugnad har vært gjennomført hver første 
mandag (ettermiddag /kveld) i månedene 
mars, april, mai og juni og er etter 
Skogstuakomiteen s mening er i bedre rutine 
enn tidligere. 
Men kan bli enda bedre dersom flere 
medlemmer finner tid å delta. 

Påsken i år har Skogstua for første gang på 
lenge vært delvis åpen. 
Nina E. Wennerseen og Rolf E. 
Wennersteen tilbød seg ansvaret for at det 
var åpent hus på dagtid i 5 dager. De sørget 
for at det var nykokt kaffe og nystekte vafler 
gjestene kunne få kjøpt, noe som ble 
populært.

Utleie er bra selv om det i år har vært flere 
henvendelser som utleieansvarlig har vært 
nødt å si beklager det er opptatt. Årsaken er 
mange ønsker ofte samme dato og helg, 
spesielt mai, juni og august måned er som  

mest populære. 
Det har det vært en slags form for ”først til  
mølla ” – de som er tidlig ute med 
bestillingen har fått ønsket leieperiode. 
Skogstuakomiteen kunne tenke seg mer 
utleie av hverdager (mandag til torsdag/
fredag), f. eks til dagseminar, temadager, 
kurs o.l. 
Det er noe både Skogstuakomiteen, VDF 
styret og alle andre kan være med å hjelpe 
hverandre å markedsføre utad også. 

Nye konferansebord og stoler er innkjøp 
for å kunne være à jour med Skogstuas 
leievilkår med leie til ulike arrangementer 
Bordene har mulighet til å settes sammen for 
å benyttes til jubileum og andre 
festarrangement 

Bryggeprosjektet er siste nytt og i 
spennende utvikling etter ekstra ordinært 
årsmøte 8. juni gav vedtak på klarsignal for 
utvidelse av brygga. 
Vil anta at bryggekomiteen allerede nå er i 
gang med sin videre jobb av prosjektet. 

Uthusprosjektet er et tidligere vedtak. 
Restaurering ble det samtidig enighet om at 
tas på fullstendig dugnad i samarbeid med 
bryggekomiteen og at andre medlemmer 
stiller opp. 

Fjerning av søylene i salen, den saken ble 
vedtatt å utsette på ubestemt tid pga ønsker 
fra medlemmer om undersøkelse til en bedre 
planløsning innendørs. 

St hans helgen rett foran oss og det pr i dag 
er for lengst fullbooket. 
I år er ulike oppgaver for helgen fordelt 
mellom VDF styret, Holtan Sport og 
Skogstuakomiteen 
St. Hans aften er på lørdag og la oss håpe det 
fine været holder for tror det kan bli masse 
folk som hygger seg sammen sosialt. 

Sommerferiesesong(9.juli – 2.august),
Skogstuakomiteen vil satse på suksessen fra 
påsken ved at vakter i sommerferien 
opprettholder samme tilbudet til                                              
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sommergjester.
Det er jo gratis å hygge seg på Skogstua i 
sommerferien og da er det godt å vite at man 
kan få kjøpt litt å hygge seg med der. 
Det vil satses salg av noe i tillegg som is,  
popkorn, litt sjokolade og kanskje pizza. 
Legg derfor gjerne dagsturen eller del av 
ferien din innom Skogstua og se hva tilbys. 
Overskuddet av såkalt kiosksalg vil i sin 
helhet kunne være med om å dekke 
vedlikehold, brygge og uthus prosjekter på 
Skogstuas eiendom. 

Bestilling av rom i sommerperioden/ 
Skalldyrshelgen i august er det en del ledig 
kapasitet så du/dere kan ennå ha sjansen ved å 
kontakte
Rolf eller Nina på nr 97762321 eller e-post: 
ni-wenn@online.no / rol-wen@online.no

Det er kun en del av all aktivitet som skjer på 
Skogstua så mer fortelles senere og/eller følg 
gjerne med på www.vdf.no

Skogstuakomiteen ønsker alle lesere av 
bladet:
EN RIKTIG GOD SOMMER OG 
HJERTELIG VELKOMMEN TIL 
SKOGSTUA!

Vin kveld 3.mai kl 18.00  på 
Døvesenteret

   Her er det noe om viner. 
   Serveringstemperatur: 
   Hvitvin: 8-10 grader 
  Søte viner, lettviner og alkoholfrie:
  6-8 grader 
  Champagne og musserende: 8-10 grader 
   Rødvin: 14-18 grader 
   Er rødvin lett og fruktig med minimalt med 
tanniner, serveres den ved 12-18 grader. 
   Sterkvin: (Sherry, portvin og madeira) noe 
avkjølt, rundt 12 grader. 

 Vin og mat:
Spekemat: Salt og røkt mat, passer best 
sammen med øl 
eller bløt, ikke for 
frisk vin - gjerne 
vin med litt sødme 
og f.eks: 1 halvtørr 
tysk riesling. 
Laks: Laks har lang 
tradisjon som 17. 
mai mat, laksen er 
fet og kraftig på 
smak - og det passer godt med Riesling fra 
Tyskland eller Alsace. 
Jordbær: Ikke så mye som passer til jordbær, 
men en søtlig vin av Moscatel-druen passer 
veldig bra. F.eks: Moscato d`Asti som har 
bra sødme, friskhet og lav alkohol. Dette er 
en vin som også kan passe godt til bløtkake, 
hvis noe skulle foretrekke noe godt i glasset 
til det. 
Det kan også brukes viner til kjeks og ost 

Vinnerne av vinflasker på utlodding ble 
Torbjørn Thomassen og Unni Bjerg - 
Gratulerer :) 

Tekst: Pål Bersvendsen. 
Foto: Rolf E. Wennersteen 

Vi hadde foredrag på døvesenteret av Sissel 
Z Børresen fra Vinmonopolet og fortalte litt 
om mat og vin i kombinasjon. Det var veldig 
interessant - vi fikk smake et par viner og 
spytte ut i bøtte etter det og skulle smake 
hvordan det smakte av viner, kjenne på tunga 
av både spiss tunga og ganen bak tunga. 
Der hadde vi salg av mat, drikke og 
utlodding.
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Brannøvelse 4. mai  kl. 18.00  på Døvesenteret

Vi hadde besøk av brannmester Jørn Nielsen fra Sandefjord 
Brannvesenet som hadde foredrag på døvesenteret - har gitt 
en brannvernorientering til de fremmøtte. Det ble tatt 
demonstrasjon av sms-brann varsling og testing av 
brannalarmene. 
SMS-
brannvarsling
fungerte utmerket, 
men 
stedbeskrivelsen
kom ikke tydelig 
nok for 110-

sentralen da Vdf leder Jim Vold 
ringte på vanlig 110. 
Det ble skandale på døvesenteret, ble pinlig 
for både VDF-styret og Skogstuakomiteen er 
at brannalarmen og røykvarsleren 
ikke fungerte som det skal være - Heldigvis 
ble det ordnet så fort som mulig etter 
foredraget.

Det var en veldig interessant foredrag og det 
var 3 døvetolker der. 

Tekst: Pål Bersvendsen 
Foto: Rolf E. Wennersteen

Frontrunner torsdag 24. mai kl 18.00 på Sjøhuset

Det var foredrag om Frontrunner, vi inviterte Maren 
fra Bergen og hun fortalte om Frontrunner, det er en 
slags skole for døve fra ulike land, to søkere pr land 
kommer inn på skole i Danmark og lære litt om 
forskjellig i 4 mnd. Det startet i 2005. Det var 11 
ungdommer tilstede og 12 voksne. 

Veldig interessant å se hva Frontrunner var for noe, der 
lærer de om diverse ting og samtidig bli kjent med 
flere døve i forskjellige land. 

Som student skal du kunne lære: 
SWOT analyse, samarbeid, forskjellige prosjekter, 
lederskap ,mål til ulike organisasjoner, 
menneskerettigheter, talenter, power discanse, 
konfliktløsning, gi evner videre og status i U-land. Fort neste side
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Som døv: 
Døves historie, tegnspråk, undertrykkelse, 
internasjonal tegn, døves samfunn, deafhood, 
deaf art osv. 

Det er veldig interessant, og de anbefaler det 
til ungdommer. Det er fra alderen 18-30 år 
som kan søke. 

Du kan se litt mer på www.frontrunners.dk

Ref: kultursektretær Beate Johannessen 
Foto: Beate Johannessen 

Pinseutflukt i Mølen 26. mai kl 
12.00

Vestfold døveforening arrangerte en utflukt til 
Mølen pinseaften. Det kom 10 personer. Tom 
Kristiansen var guide på denne turen, og han 
fortalte litt del historie om Mølen, om at det 
var 250 grav rundt der og ble lagt kun bare 
steiner over det brente skipene. 

Vi koste oss, og det var en vellykket dag, til 
og med sol og det blåste litt. Ellers flott, og 
deretter så dro vi fleste til Stavern en tur. 
Noen dro til Fredriksvern festing og se litt 
rundt der, mens noen slappet av på en kafe 
imens. 

Ref.: kultursektetær Beate Johannessen 
Foto: Beate Johannessen

Foredrag om Usher – besøk av 
Andebu døveblindsenter

Torsdag 23. august kl 18.00 på 
Døvesenteret
Døvblindkonsulent Gunilla Henningsen 
Rönnblom fra Andebu 
døveblindsenter kommer og forteller om 
Usher.
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23.mars 2007 var det Påskeverksted på St. 
Olavs Kapell, og i alt 11 barn kom...så her 
er det noen bilder fra verkstedet…. 
Bildet ovenfra er materialene som vi lagde 
på verkstedet…… 
Bildet til høyre viser en del som var med, 
bestemødre med barnebarn, mødre med 
barna, og kanskje noen medhjelpere var med 
og?... 

Bildet under, Robin, en av deltakere, undret 
om hvordan det ska bli, eller sovnet han 
under ”arbeidet”? :) 

Påskeverksted 2007 

I alt kom ca 30 voksne også….de stakk innom og 
så på hva barna gjorde...etter at verkstedet var 
ferdig, så kom presten Bredvei, og ba dem ta med 
materialene opp til Gudtjenesten… 

Foto: Rolf E. Wennersteen 
Tekst: Siw Kristin 
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Sommershow i Stavern (hotel Wassiliof) 14. juli kl 19.00 

Tolketjenesten har i samarbeid med 
Vestfold Døveforening tatt initiativ til å 
tolke et sommershow i Stavern 14. juli kl 
19.00. Det varer i ca 1 1/2 time. Showet er 
en stand-up forestilling med Tommy Steine 
og Sturla Berg Johansen som heter ?Sturla 
og Tommy på sparket i en salong fra Hong 
Kong?. Hvis du/dere er interessert, bestill 
og betal billetter selv på 
www.billettservice.no (310,- pr billett). Gi 
deretter beskjed til kulturleder Bente 
Andersen på SMS 924 31 131 eller mail 
be-ande2@online.no senest torsdag 12. juli 
om du har bestilt for reservasjon, 

http://www.wassilioff.no/

Show for døve

I sommer vil Sturla Berg Johansen være 
morsom også for dem som ikke kan høre.

Gjermund Glesnes 
gjermund.glesnes@sb.no
14. juli er det klart for årets største 
nyskapning på sommershowfronten. Da vil 
Jannicke Amundsen og Laila Ødegaarden 
Gjertsen døvetolke showet til Tommy Steine 
og Sturla Berg Johansen på Wassilioff i 
Stavern.

Ikke manus

Foreløpig har de to tolkene akkurat like mye 
manus til forestillingen som du og jeg. På 
tolkerspråket kalles det en utfordring, ikke et 
problem. 
– Vi sitter og klør oss litt i hodet. Vi må i 
hvert fall se stykket så mange ganger som 
mulig, sier Ødegaarden Gjertsen. 
Hun har tidligere tolket et Herodes Falsk/
Tom Mathisen-show, noe hun syntes var 
kjempegøy. 

Første gang

Det er tolketjenesten for døve i Vestfold som 
har tatt initiativet til den ene tolkede 
forestillingen. Laila Ødegaarden Gjertsen 
opplyser at dette blir første gang noe slikt 
gjøres på et sommershow her i fylket. 
– Utgangspunktet vårt var at vi ser de utallige 
tilbudene som er av sommershow og revyer i 
Vestfold hver sommer, men ingen av dem er 
tilrettelagt for hørselshemmede. Vi ønsket at 
døve skulle ha mulighet til å bestille billetter 
til i hvert fall et show, sier hun. 

Kilde: www.sb.no 
Foto: Per Gilding 

dette pga bordplasseringen og tolk. 
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Kulturtreff på Oseberg i Tønsberg

Det ble intervjuet 6 personer på 
kulturtreffet på Oseberg i Tønsberg den 12. 
mai 2007. 

Stilte spørsmålet og fikk svar på disse 3 
forskjellige spørsmål av de 6 personer. 

1. Hva synes du om Kulturtreffet? 
2. Hva forventer du av Kulturtreffet? 
3. Hva synes du om Tønsberg? 

Navn: Kjell Nilsen
Alder: 61 
Hvor: Blystadlia 
(Lillestrøm) 

1.
Jeg synes det var 
veldig bra og 
hyggelig de på 60 
årene får være lik på foten, var litt 
stressete pga litt mye forandringer - ellers 
var programmet flott gjennomført. Senior 
utvalget gjennom fører veldig bra og håper 
det kommer å satse hvert år. 

2.
Det var hyggelig samvær, fikk møte de 
gamle kjente og ha god sosial - glede  med 
god middag. 

3.
Jeg synes Tønsberg er en flott by, har bra 
hoteller og puber. 

Navn: Aud Pettersen 
Alder: 62 
Hvor: Trondheim 

1.
Jeg synes det var fin 
måte å arrangere 
der, mange kjente 
hverandre fra 
tidligere
døveskolene sin gamle historie - gir 
trygghet, mer bevisst og avslappet som 

livets erfaringer og håper det fortsetter å 
arrangere fremover av vår døves kultur. Det 
gamle tradisjon fra døveskolene pr i dag er 
ikke forandring føler hun og har levd fra 
årene til årene - fra ung til frem i dag, ikke 
samme og vi modnes. 

2.
Nei, jeg har ikke forventinger, hadde det 
hyggelig, treffer gamle kjente og ha det sosialt 
- fin kultur utvalg, ro tempo og jeg føler meg 
benyttet.

3.
Jeg har ikke sett alt, synes Tønsberg er en fin 
by - sier hun, synes Vestfold er et fint sted. 

Navn: Arnulf Pedersen 
Alder: Blir 75 år i nov 
2007
Hvor: Stavanger 

1.
Jeg synes det var 
kjempeflott der, håper 
det fortsetter og senior 
utvalg er 1. gangsarrangert - Veldig fint for 
de jevne alder fra 50 år - fremover og var 
interessant historier fra gamle dager. 

2.
Jeg har følelse på forhånd at det blir vellykket 
- var fornøyd og synes hyggelig å treffe de 
gamle kjente, og ha sosialt. 

3.
Jeg synes Tønsberg er en fint by, hadde en 
bror som jobbet i Tønsberg på en svær 
hønsefarmen i ca 1940 årene og har de fine 
minner.

Navn: Jørgen Bjerg 
"Himmel berg" 
Alder: 69 
Hvor: Larvik 

1.
Jeg synes det er fint, flott
system og helt nytt, fra 
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før var det "likmennkurs komplett" 
eldrekultur. Håper det blir god utvikling, bør 
ha slike eldrekultur og det blir et spennende 
tid fremover. Med gamle historier om døves 
egne skoletid - forteller om skolen det som 
skjedde den gangen og ikke den samme tid 
som i dag. 

2.
Jeg har forventer med god eldreomsorg av 
vårt livsverk. 

3.
Jeg synes Tønsberg er en grei by, men dyr å 
bo i - kulturen  er perfekt - men grunnen til 
det er at hotellet har alt under et tak - har 
restauranter, teater, pub og brygga - har fin 
utsikt.

Navn: Randi Dorthe 
Rønning
Alder: 71 
Hvor: Våle 

1.
 Jeg sitter i forbundstyrets 
NDF eldreutvalg, synes 
det er flott arrangement 
av eldrekultur treff og det 
er 1. gang i Tønsberg. Alle er fornøyde og fint 
å treffe kjente. 

2.
Jeg håper det fortsetter i framtida - Viktig å 
ha eldre forsamling og ikke la det miste, holde 
det.

3.
Jeg synes Tønsberg er en flott by. 

Navn: Tom Z Kristiansen 
Alder: 57 
Hvor: Skoppum 

1.
Jeg synes det er veldig 
positivt, få utbedre 
livskvalitet hos eldre døve 

og få god ressurser. Eldre døve har god 
oppdatert historie og har erfaringer og er 
modne.

2.
Vi alle får være med å vise utbytte i 
felleskapet, faktisk vår døve premisser - 
akkurat vi komme alle av ulike døveskolene 
og få treffe gode venner i døve -samfunnet. 

3.
Jeg synes Tønsberg er veldig god, koselig by 
og av mange hus av tre, brygga og kanaler. 
Flotte kveldsstemming og har brygge- liv 
der.

Tekst: Pål Bersvendsen 
Foto: Evelyn P. Bersvendsen 

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

Begjærlig knuge en annens 
hånd og sette spor. 

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

En hånd kan være den tause 
bønn om kjærligheten. 
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Terminliste, Vestfold døveforening 2007 
(- med rett til endringer underveis) 

og serveringsliste
Dato / mnd: Ansvar: Aktivitet: Kl: Sted: Servere:

Juni:     

Helg 22. –24. Styret St.hanshelg 17.00 Døvesenteret   

Lørdag 23. Styret St.hansfeiring 17.00 Døvesenteret   

Juli og 
august:

          

Mandag 9. juli 
- 2. august 

Styret Sommeråpent   Døvesenteret   

Lørdag 28. juli Styret Sommerfest m/
grill

17.00 Døvesenteret   

Helg 10. – 
12.8.

Styret Helgeåpent 17.00 Døvesenteret   

Lørdag 11. Styret Skalldyrfest 17.00 Døvesenteret   

Mandag 20. Alle ledere Ledermøte 
(planlegge termin 

2008)

18.00 Sjøhuset   

Torsdag 23. Kultur/ 
Andebu

døvblindsenter

Foredrag
- usher 

18.00 Døvesenteret Andebu 
døveblindsenter
v/ Gunilla (kun 

kaffe)

September:       
Mandag 3. Skogstua Dugnad ? Døvesenteret   
Fredag 14. Kultur Foredragskveld 18.00 Døvesenteret 

Karin Syvertsen 
Line M Bergstå

Maggie Hardtvedt

Fredag 21. Styret/Kultur Hyggekveld m/
tema 

(besøk av en døv 
franskmann?) 

18.00 Sjøhuset 
Leif Haugje

Marianne Hogstad
Merete Karlsen

Lørdag 22. Kultur Cowboyfest/ 
Høstfest

? Døvesenteret   
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Ønsker du Vestfold Nytt i 
farger??

Klikk på www.vdf.no 

Del dine opplevelser , 
erfaringer og forhåpninger 

med oss lesere… 

Vi aksepterer dersom du 
ønsker å være anonym!!! 

ANNONSER:.

NYDELIG BRUDEKJOLE TIL SALGS 

Skal du/dere eller deres datter gifte seg? 

      
Informasjon om brudekjolen: 

Brudekjolen har en fin brysteform og har U form på sidene. Både kjolen og sløret er 
mønstret med nydelige blomster. Armene er halvt mønstret med blomster. Kjolen er 
halvlang bak. 
Stoffet heter Lily og er av silke. Kjolen er i str.40/42. 
Selges for kr. 3.000,- 

Ta kontakt med Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr. 93 69 09 54 

ER DERE INTERESSERT I EN BRUKT DAMESYKKEL? 

Sykkelens merke er DBS. Det følger med  
en fast flaske, pumpe og lås/ nøkkel som  
er satt fast under setet. 
Ellers har den lys både foran og bak. 
Sykkelsetet er trekt på med et varmt stoff. 
SELGES FOR KR. 850,- 

Kontakt Evelyn P. Bersvendsen 
Tekstmelding (sms) nr er 93 69 09 54 
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Returadresse: Vestfold Døveforening 
  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

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 

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 03-2007: 

    Deadline den  9. sept  07 
    Utdeles den  17. sept. 07 

Hard

work not 

killed

anyone

but why 

prove it? 

r.REAGAN


