
God Jul & Godt Nytt år til dere alle.  

Juleutgave 

Vestfold Nytt 
Nr 3/4 - 2008 Årgang 46 
Medlemsblad for Vestfold Døveforening.  



2 

VESTFOLD  
DØVEFORENING 2008/09: 

Døveforeningens styre: 
Leder: Jim Vold 
Nestleder: Annette C.Paulsen 
Sekretær: Siw K. Mathisen 
Kasserer: Katarina Rozsas 
Kulturleder:      Ellen Charlotte Mesics                   
1.vara: Paul Hellan 
2.vara: Pål Bersvendsen 
 
Kulturkomite: 
Leder: Ellen Charlotte Mesics 
Medarbeider:    Annette C. Paulsen 
                         Siw K. Mathisen 
                         Gry Enggrav 
 
Revisor: Bjørn Egil Hammerlund 
  
Bilagrevisor: Monica Edquist 
Varabilagrevisor: Knut syvertsen 
 
Lovkomite: 
Medarbeider: Pål Bersvendsen 
 Sindre F.M.Carlsen 
 Thorbjørn Thomassen 
 
Skogstuakomite: 
Leder: Knut Reidar Nilsen 
Medarbeider:    Nina E. Wennersteen  
 Thor Lasse Thorsen 
                          Nina Eriksen 
 Leif Haugje 
  
Utleieansvarlig:Mette E. Kristiansen 
 
Basarkomite: 
Medarbeider: Knut Syvertsen 
 Karin Elise Syvertsen 
 Øyvind Grande 
 Unni Bjerg  
 Thor Lasse Thorsen 
 Rolf Wennersteen   
 
Vestfold Nytt: 
Medarbeider: Siw K. Mathisen 
 Ellen Charlotte Mesics 
 Gry Enggrav 
  
Valgkomite: 
Medarbeider:    Mette Kristiansen  
 Bente Andersen 
 Knut Syvertsen 
 Nina Eriksen 
Vara: Nina E. Wennersteen   
 
Menighetsutvalg: 
Leder: Karin Elise Syvertsen 
Medarbeider: Randi Rønning 
 Unni Bjerg 
 Lilian Aas 
 Knut Syvertsen 
  
Historielaug: 
Leder: Unni Bjerg 
Medarbeider: Mette Kristiansen 
 Tom Z. Kristiansen 
 Cathrine Stensrud 
                          Nina E. Wennersteen 
 Knut Syvertsen 
 Karin Elise Syvertsen 
   
Barnegruppa: 
Medarbeider: Siw K. Mathisen 
  
Pensjonistgruppa: 
Leder: Unni Bjerg 
 

Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4 - 2008 

                                             (A4) Hel ark - 500 kr.   
 
 
 
 
 
 

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

 
 
      (A7) - 150 kr. 
     

 
 (A8) 
 Gratis. 

                         Innholdsfortegnelse: 
 
S. 03   Leder fra vestfold døveforening spalten. 
   Innkallelse VDF`s årsmøte. 
S. 04   Redaktørspalten fra Vestfold Nytt blad 
S. 05   Syn på saken 
S. 06   Nytt fra Skogstua 
S. 08   Historielauget 
S. 10   Tyrkia turen - 08.. 
S. 12   Høstfest med feiring av ny brygge. 
S. 13   Juletradisjoner - juletrepynt fortellinger. 
S. 14   Døves Dag, busstur til Hamar. 
S. 16   Menigutvalg i Vestfold. 
           Seniorgruppa i VDF 
S. 17   Oppskrift stafett.   
S. 18   Barneside. 
S. 19   Personalia    
   Siste nytt. 
S. 20   Intervju Mette E. Kristiansen om utleie av Skogstua. 
S. 24.  Generelle leievilkår  for Skogstua.  
S. 25   - / Utleie priser av Skogstua.  
S  26   Fasiliteter  på Skogstua  
S. 27   Før og nå Brygga bilde 
S. 28   Termin - / serveringslister 2008 - 2009 
S. 29   Bilde av brygga før og nå. 
S. 30.  Hvilke måned er du født i? 
S. 32.  Vin tips 



3 

 Leder fra Vestfold Døveforening spalten 

Kjære medlemmer! 
 
Nå nærmer det seg jul! Mange bruker tid nå fremover med å handle julegaver, lage julepynter, 
julemat eller gå på julebord. Det viser at vi tenker på andre mennesker. Jeg vet ikke hvor mange av 
oss døve som er direkte berørt av finanskrisen som oppsto i høsten. Likevel håper jeg at ingen av oss 
vil lide på grunn av dette. Dersom noen opplever dette, er dette viktig å få støtte av venner eller 
familier i slike situasjoner. 
 
Mange gode minner og opplevelse er viktig å ta vare på, for de er med og styrke våre hverdager i 
både gode og onde dager. Har noen overskudd av energi, kan overskuddet brukes til å hjelpe 
fremmede personer. Min søster har i de siste årene hjulpet frivillig de fattige og som ikke har det så 
lett rundt juletid via bymisjon. Det gjør også svært mange av oss døve – ved å være i styret, 
skogstuakomiteen eller ulike utvalg/komiteer. Når vi gir bidrag til andre, vil andre mennesker bli 
glade og setter pris på dette. Gleden fra andre personer gis tilbake til dem som hadde gitt sin innsats. 
 
I høsten har vi fått flytende på plass på Døvesenteret hvor mange medlemmer satte stor pris på. Jeg 
håper at bryggen vil skape store gleder og inspirasjon for alle som bruker senteret.  
 
Vår døveforening har det ikke så lett når det gjelder å gjennomføre aktiviteter og økonomi. Med 
økonomi trengs det mer krefter fra styret, skogstuakomiteen og noen utvalg/komiteer for å få hjulet til 
å gå. Av den grunnen trengs det flere frivillige hjelpere for å holde aktiviteter på en bra nivå for å 
avlaste en god del av byrden til dem som har vervene i døveforeningen.  
Det er bare en person i barnekomiteen og denne personen sitter også i styret. Jeg ser frem til og håper 
at flere personer som har barn, melder seg inn i komiteen.  
 
Jeg gjentar igjen at man får glede fra ”fremmede” personer ved å gi noe av sin innsats til dem. På 
vegne av VDF vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! 
 
Jim Vold 

Innkallelse til VDF’s årsmøte 
 

Det skal være på lørdag 7. mars 2007 kl 15.00, det skal være 
på Døvesenteret i Sandefjord. 

Minner om fristen for innkomne saker og lovforslag som skal 
være i styret i hende innen 1. februar 2008. 

 
Innkomne saker og lovforslag vil bli lagt frem i et medlemsmøte torsdag 12. februar. 
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Hei alle sammen! 

Jeg som er Redaktør, sier med mitt hjerte, det er ikke VELDIG lett å vere det, fordi at det ikke kom 
nr 3, på grunn av en del hindringer, og at vi er blitt færre i Redaksjonen så etter ei møte , ble vi 
enige om en ting, at det ska slåes sammen, altså nr 3 og 4 (Høst- og Julenummer). 

 Så heldigvis, jobbet vi 3 stk i Redaksjonen, og prøver så godt vi kan, og har klart å få det til. 

Men, så var det en ting til; 

Bladet i papirutgave, eller via epost? 

Det var mange diskusjoner, og delte meninger om dette, men de fleste er enige, at det er veldig 
koselig å sitte, ligge eller annet og bla i Bladet! 

Men fremdeles uklart, om dette, på grunn av Økonomi, og delte meninger så ble det tatt opp på 
medlemsmøtet, så det skal lages Spørreskjema, så jeg håper ALLE, eller de fleste kan svare på det, 
så vi får OVERSIKT hva de fleste vil. 

Spørreskjema sendes sammen med bladet. 

Så dette blir trykt på neste nr (1/09), altså Oversikten. 

Ellers ønsker jeg på vegne av Redaksjonen ei Riktig God Jul og Et Godt Nytt År til alle 
MEDLEMMENE! 

 Siw Kristin ;-) 
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Syn på saken. 
Mine tanker om Skogstua og dugnader 
 
Hva betyr Skogstua for oss medlemmer?  
Hvorfor stiller ikke noen medlemmer opp på 
dugnader? Hva savner vi, er det noe vi skulle 
gjort det bedre for oss alle, hva slags holdning 
er viktig for oss? 
 
Jeg stiller de samme spørsmål til meg ofte så jeg 
ønsker å skrive litt om dette. Jeg har jo bodd her i 
Larvik i 5 år, men jeg vet utmerket godt at jeg er 
alt for sjelden på Skogstua. 
Når jeg sitter og tenker tilbake på året 2008, har 
jeg faktisk ikke stilt opp på en eneste dugnad! 
Hvorfor? Er det en unnskyldning for å si at jeg 
har mange plager som hindrer meg å komme meg 
ut og ta buss til Sandefjord og så må jeg avtale 
med andre for å få sitte på til Skogstua. Ofte så 
tenker jeg: "å nei, nå må jeg gjøre det og det". 
Men jeg kunne jo da stilt opp på dugnad og 
trenger ikke å være der i mange timer. Jeg kunne 
vært der fra en til to timer og da må det være 
veldig bra. Er det da veldig bra eller?. 
Kanskje de andre medlemmene ikke er fornøyd 
med min to timers innsats og lager rykter om 
meg? Må jeg si ifra at jeg må dessverre gå og 
forklare hvorfor? Sånn ofte tenker jeg at jeg er 
nødt til det slik at de skal forstå meg bedre, men 
er det nødvendig? Hvorfor kunne jeg ikke bare si 
hadet? Hvorfor kunne jeg ikke det?? Hmmm, det 
tenker jeg. 
Har en usynlig sykdom som ingen kan forstå 
hvordan jeg har det. Jeg blir ofte sliten når jeg 
gjør bevegelser på grunn av fibromyalgi som gjør 
meg slik. Jeg har behov for å ta pauser oftere enn 
de andre. Jeg frykter medlemmene ser at jeg har 
pause ofte. Kanskje de vipper i øynene og ser på 
andre og hvisker til hverandre: hvorfor jobber 
ikke Gry? Jeg har ikke lyst å bruke krefter på 
sånne ting, derfor velger jeg å bli hjemme. 
Jeg har øyne og jeg kan se folk som gjør slik og 
det kan gå utover hverandre. Er det bra? Hvorfor 
kunne ikke folk akseptere hverandre og være like 
hyggelig selv om noen gjør lite og noen gjør 
mye? Vi trenger ikke fortelle grunnen og folk har 
ikke rett å vite det. 
Det er ikke snakk om å stille opp på dugnader 
hver gang. Alle har sine egne grunner til nødt å 
bli hjemme. Det betyr ikke at noen gidder, men  

det ikke passer egentlig denne dagen.  
Og det må vi alle akseptere, men 
hvorfor ikke stille opp en eller to 
ganger i året? 
Hva kan vi gjøre det bedre for oss som har lyst å 
komme og være med når gjelder Skogstua møter 
osv? Er det noe vi savner?  
Vi som bor i Vestfold så er det en liten gruppe 
døve som bor her. Hva kan vi gjøre det bedre, 
selv om vi har forskjellig aldergruppe og hva 
savner vi egentlig? Er det ros og ris vi savner enn 
å baksnakke om hverandre? 
Jeg skal være ærlig. Jeg kan også være irritert på 
småting, men da vil jeg jo at det skal løse opp i 
fellesskap og ordne opp slik det blir bedre. 
Kanskje folk skulle lytte mer på hverandre og 
samarbeide mer enn å være direkte slik vi andre 
føler at det var en spydig kommentar. 
Har vi 10 bud for oss som er viktig for oss 
medlemmer for Skogstua? 
For meg så er det viktig å lytte til hverandre, 
samarbeide godt, være tålmodig, å vise evne at de 
kan og vil prøve, og ikke bli nedtrykket, følge 
reglene, være fleksibel om noen saker, å 
respektere hverandres ønske, ikke press. 
De 10 bud er kanskje viktig å få det frem, er det 
blitt laget av det? Hvorfor ikke lage et motto som 
er fint å bli minnet på? 
Her har jeg masse tankene som jeg ønsker å 
komme med i bladet og jeg ønsker at dere 
medlemmer kommer med noen tilbakemelding på 
dette til neste blad. 
Vi alle er avhengig av hverandre slik vi skal bli 
bedre. Når vi treffes på arrangeringer, fester og 
turer, så har vi det gøy sammen. Vi kan bli enda 
bedre kjent med hverandre. Vi kan ha det gøy 
sammen og ha gode masse latter og kanskje 
mange tårer.  ;-)) 
 
Redaksjonen savner noen friske diskusjoner å 
ta med til bladet. Vi lurer også på hva Vestfold 
Nytt blad betyr for dere? Vi er avhengig å få 
stoffer fra dere, send masse stoffer til oss. ;-) Vi 
blir glade. 
 
Gry (layout) 
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Nytt fra Skogstua 

Nå - en sen mørk høstkveld med typisk vått og kaldt vær ute er det herlig å sitte inne i varm stue med 
levende lys og en kopp varm te å skrive noe fra Skogstuakomiteen til Vestfold nytt. 
Siden sist har det skjedd en del på Skogstua av ulikt slag. 
 
St hans åpent fra fredag 20- 22.juni. Skogstuakomiteen hadde åpent hus i samarbeid med VDF- 
styret. Et vellykket arrangement med mange folk tilstede, spesielt lørdagen hvor også del overnattet 
til søndagen. Her var det også Seniorgruppebesøk fra Stavanger. 
 
St hans aften 23.juni hadde Skogstuakomiteen tradisjonelt åpent hus hvor det da også kom en del 
medlemmer tross det var mandag. 
 
Sommeråpent m/vakt startet 07.juli - 04.august. Gjester og dagsbesøkende var det hele tiden selv 
om de første og siste dagene i sommeråpent var av i mindretall ble den bra inntekt for Skogstua. 
Et pluss er å se at trofaste gjester kommer igjen og igjen – her kan nevnes ekteparene Bjørg og Rune 
Seder og Åse og Jan Petter Petersen som har gjestet Skogstua 25 år på rad.  
Ellers er andre også begynt å bli stamgjester.  
Det er først og fremst bevis på at døvesenterets vakter, gjester og ikke minst beliggenhet går godt 
sammen. Også hyggelig å kunne takke de som var vakter, gjester som stilte opp frivillig og andre som 
gjorde tiden i sommeråpent så trivelig som den ble. 
Takk til de som gjorde en del dugnadsarbeid ble utført under sommeråpent uten at det plaget gjestene. 
Tv ble flyttet opp i salens salongavdeling og koblet til nytt Riks – TV anlegg. Andre ting som 
forberedelser av riktig avstand - 1 meter fra nabogrensen til uthuset bygges opp, grunnmur på 
Skogstua ble malt, rydding i garasjen. 
Tor Lasse Thoresen begynte å jobbe med den flotte trappen ved hovedinngangen ned til garasjen, 
klipping av trær m. m i samarbeid med Rolf E. Wennersteen, Knut Nilsen og Leif Haugje.     
 
Sommerfest 02.august med Skogstuas gjester og andre tilreisende var en fin avslutting med mat på 
grillen og praten ute.  
 
Rekeaften s helg 16 – 17. august kom folk til Skogstua med transportmidler både til vanns og lands 
og hadde en lang og hyggelig dag/kveld. Tradisjonelt var det også rekekonkurranse.  
 
Ekstra dugnad 15 – 16. august: Dugnaden kom i gang fordi Skogstuakomiteen fikk låne lift til å 
male veggen ut mot sjøen av Signo. Knut Nilsen som malte veggen, pluss nedre del av sydveggen. 
Øvre del må skifte bord før den males. Resten av huset bør males i 2009. 
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Nytt fra Skogstua 

Dugnad 01. September trengte det å rydde litt ute og inne etter sommerens opphold med de få 
trofaste medlemmer som stilte opp 
 
Høstfest 27. September på Skogstua ble vellykket arrangert på Skogstua i samarbeid med 
Kulturkomiteen første gang på mange år med 43 feststemte personer.  
Programmet for kvelden startet med høytidelig innvielse av den nye flytebrygga som kom på plass i 
slutten av august måned. Det var bryggekomiteen (Olgeir H, Mads M, Sten Arne K) i samarbeid med 
VDF – styret som jobbet med forberedelser for å få tak i anbud:Det ble firma Bi Brygga A/S, 
Sandefjord til å utføre jobben med søknader til kommunen og få bryggeprosjektet på plass. Samtidig 
etterpå ble det innvielse av den store fine trappen fra garasjen og opp til hovedinngangen som var 
ferdig i begynnelsen av september. 
 
Dugnad 06.oktober på Skogstua var først og fremst å vaske - rydde utemøbler inn i garasjen for 
vinteren. Det ble også vasket inne i underegt på tak og vegg hvor dusj og toalettrom er.  
Det ble skiftet over til blå vintergardiner i salen. Noen av Historielaugets medlemmer begynte smått å 
planlegge bruk av Peisestua. 
Høststormene har kommet tidlig i år så brua fra gamle brygga ned til flytebrygga hadde slitt seg løs 
og havnet langt mot Ormestadbukta. Nina E. Wennersteen og Knut Nilsen tyvlånte Tor Lasse 
Thoresen pram for å ro ut å slepe den tilbake.   
Samt koble av metall deler fra gamle brygga til flytebryggen og legge i opplag på plenen til en ny 
sesong starter.  
 
Medlemmenes arbeidshjelp og giverglede til Skogstuas trivsel er alltid flott å oppleve og ett trangt 
driftsbudsjett litt lettere pusterom både for Skogstua og VDF.   
Har du/dere noe på hjertet så ta gjerne kontakt !  
 
Skogstuakomiteens møter i høst har vært 14. August, 15.September, 03. November samt et 
samarbeidsmøte mellomVDF-  styret og Skogstuakomiteen 13.november hvor Knut R Nilsen og Nina 
E. Wennersteen deltok . Det blir et Skogstuakomitemøte 25. November også  
Skogstuakomiteleder og utleieansvarlig deltok på Ledermøte 08.september. 
 
Utleie av Skogstua: Året 2008 har ikke noen økning i utleieinntekter pr. i dag - årsaken er mindre 
etterspørsel av leie i ukedagene. Det ville være flott om akkurat du som leser dette - kan hjelp til med 
å spre informasjon om leiemuligheter videre eller tipse Skogstuakomiteen / utleieansvarlig om 
kontakter som kan tenke seg å leie.   
 
Gledelig nytt om Uthuset: All papirmølle som Skogstuakomiteen måtte omarbeide og ble levert til 
Sandefjord kommune nå i høst er nå kommet Skogstuakomiteen tilbake med svar GODKJENT. Det 
vil si at VDF/ Skogstuakomiteen kan endelig se starten på et nytt uthus blir bygget. 
Tinglysning av tomten Skogstua er endelig blitt oppmålt av rett etat i Sandefjord kommune og nå 
fått ett nummer i stedet for to som tidligere forvirret enkelte. 
 
Nye vinduer til soverommene ankom Skogstua siste uke i juli- men de er ennå ikke byttet ut med de 
gamle vinduer. Fortsatt venter Skogstuakomiteens leder på svar fra frivillige hjelpere – ta kontakt så 
snart du /dere kan Fint om det skjer før vinteren starter.Jo før jo bedre . 
 
Alle lesere av bladet ønskes en fortsatt fin tid resten av år 2008 og et spennende år i 2009 av 
Skogstuakomiteen!  
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Historielauget 

Aktiviteten i lauget var lav i 2007 fram til våren 2008 – årsaken var at lauget ikke hadde leder en 
periode. Samt heller ikke noe økonomisk budsjett - så alt gikk på frivillig basis.   
Unni Bjerg og Mette Kristiansen deltok på Ål høsten 2007 kurs om  
arkivering og lagring av historisk materiell samt VDF satte historielauget for første gang på budsjettet 
2008. Da begynte det å klø i fingrene for å få opp interessen igjen. 
Lauget startet opp med møte i slutten april, hvor Unni Bjerg ble leder og 
Cathrine Stensrud (ny), Nina E. Wennersteen(ny), Tom Z. Kristiansen, Mette Kristiansen. – og 
tidligere laugleder Karin E. Syvertsen blir med som medarbeider. 
Tidligere laugmedlem, Jon Marin Brauti er pr i dag fritatt fra møte virksomheten i tiden framover, 
men hjelper til på sidelinjen. 
Lauget har mange planer, - trenger frivillig hjelp til leting av foreningens historie både privat hos 
medlemmer eller andre med tilknyting til VDF på ulike måter. Leting i gamle avisarkiver og 
bibloktek bl.a. Historielauget har søkt VDF styret om å få et eget rom/sted å være i hvertfall over en  
2 årsperiode med muligheter for økning med tanke på forberedelser mot  
VDF s 100 års jubileum i 2014. Lauget venter spendt på tilbakemelding fra enten VDF- styret eller 
Skogstuakomiteen som har siste ord vedr bruk av lokaler.   
 
Hyggelig og sjeldent besøk på Skogstua 20.mai   
I forkant av besøket tok Døves museum Rødbygget, Trondheim - Marie Jakobsen og prosjektleder 
Hanna Mellemseter med historielaugleder Unni.                                                                                           
De lurte på om å kunne få tatt et besøk på Skogstua – døvesenteret. Unni ordnet det slik at hun selv, 
Nina, Tom og Mette fra historielauget tok i mot gjestene. Prosjektleder Hanna Mellemseter og Marie 
Jakobsen kom og ble imponert over Skogstuas beliggenhet og historie. Historielauget fortalte noe om 
historien bak VDF og hvordan Skogstua ble til.  Prosjektleder Hanna Mellemseter ønsket for Døves 
museum å få kopier av en del bilder og bilder av gamle ting som er på Skogstua. 
Hjem til Døves museum fikk de med seg deler av Sjakklubbens gamle koffert med noe utstyr som 1 
sjakkbrett, en del brikker og regelhefte fra før og etter krigens dager.  
De lånte med seg bilder for kopi fra sjakkgruppa 1945 -47 (original tilbakeleveres) Historielauget har 
igjen selv premier, diplomer, sjakkbrett fra Sjakkgruppas tid på Skogstua. 
Det var også flere andre bilder o. l Hanna noterte og ønsket at Døves Museum kunne få kopi av.  
Hanna viste oss også litt om museums hjemmeside o. l og ba oss arkivere og lagre på riktig måte samt 
det er ideelt med eget historierom for det som VDF har av historie pr i dag er ubeskyttet. Anbefalte et 
egnet sted å kunne gjennomgå sakene og oppbevare slik det kan lagres på riktig måte samt rom å vise 
frem historien ved anledninger.  
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Historielauget 

Historielauget ønsker alle leserne en riktig god sommer og selv satser for fult med sitt arbeid etter 
sommerferien august/ september  
 
Det ønskes fortsatt at medlemmer eller andre som har og finner flere godbiter kan hjelpe med 
samlingen. Hvis du ønsker for eksempel å beholde selv kunne være fint å låne for kopi slik at 
historien framover også kan bli god. 
 
Historielaugmøter har det vært 22.04. 08.06 og 23.09 og det siste møte samarbeidssaker med VDF – 
styret.  
Det blir en arbeidssamling av helg i november for de som kan.  
Videre håper lauget at 2009 blir enda et bedre år med både frivillig hjelpere og penger til dekning av 
det som en er nødt til å ha økonomisk plan på med tanke på jubileumsåret 2014.   
Lauget mottok en positiv skriftlig avtalekontrakt med Skogstuakomiteen 23.09.08  
om bruk av Peisestua til oppbevaring og arbeidsrom  i den tid det er behov for det . 
Historielauget har sendt sin første søknad om økonomisk støtte fra Vestfold fylkeskommune som det 
blir spennende å avvente svar på. 
Et arbeidsmøte 15.november ble gjennomført for at lauget kunne begynne på  
å ordne Peisestua om til arbeidsrom.  
Foreløpig er det satt sammen 4 enkle skap(tidligere vært brukt på soverommene)i en rekke.  
Et vanlig bord samt 4 konferansebord og to stoler ble foreløpig satt inn. 
Det ble gjort en rask opprydding m/ oversikt på hva lauget har i arkivskapene. 
Men det som finnes i resten av huset får tas fatt på i 2009.  
Det som trengs nå er bedre lysforhold og utstyr for å kunne jobbe effektivt. 
Enige om minimum 2 arbeidsmøter ca hver måned på Skogstua i 2009 pluss en del frivillige timer 
andre steder som på bibliotek o. l.  
Det bør kunne settes sammen en frivillig arbeidsgruppe til hjelp for historielauget.  
Håper fortsatt på hva du som leser av Vestfold Nytt kan bidra med.   
 
Siden det nå nærmere seg julehøytiden vil Historielauget ønske alle lesere: 
God førjulstid/julehøytid av 2008 og ett spennende nytt år i 2009. 
 
Hilsen Historielauget    

 
                                Dikt: 
 
 Mister vi glede, mister vi litt. 
 Mister vi samarbeid, mister vi noe. 
 Mister vi deres medlemmer samarbeid, mister vi mye. 
 Mister vi historie av Døveforening, mister vi alt. 
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Tyrkia turen - 08. 

I begynnelsen av august 2008 dro Cathrine og jeg til Tyrkia. Vi hørte at det er veldig varmt der og vi 
var veldig heldig med å tak i billig hotell og fly. 
Vi var veldig spente på hvordan kultur, varmen og mennesker som lever der. Da vi ankom til Tyrkia 
flyplassen utpå kvelden, var vi slitne og gledet oss til å komme til bussen. Da vi kom ut og til bussen, 
var det så varmt ute at vi ikke fikk puste. En hetebølge! Merkelig nok pustet vi på et eller annet vis, 
utrolig nok! Svetten bare silte nedover på meg, ja, hele kroppen, mens Cathrine satt og var nesten 
ikke merket av svetten. 
Vi satt i to timer på bussen for å komme til hotellet i Alanya og vi var så spente på hotellet og stedet. 
Da vi var framme til hotellet klokka 01.00, bestemte vi oss for å være på hotellet og spise middag på 
en restaurant på stedet før vi la oss. Maten var veldig okey, og vi fikk en slags tynn og lang "nan" 
brød før vi fikk middag. 
Ang kommunikasjon så hadde Cathrine det ansvaret mens jeg på en annen måte slik vi kunne hjelpe 
hverandre og det gikk så kjempe bra. Det var veldig varmt at vi sov innmari dårlig første natta. Etter 
det sov vi i kjølige nettene, takket være en varmepumpe. Vi bodde midt i Alanya og det var ikke langt 
å gå til stranda og byliv. 
Neste morgen ville vi prøve å ta sjanse å gå til stranda og bade og vi gikk ca 15 minutter for å komme 
til stranda. Den glovarme hetebølgen gjorde at jeg nesten dånte av å gå til stranda. Jeg svettet slik at 
det bare silte fra hodet og ned til fot. 
Da vi kom til stranda fant vi et sted å ligge på i den glovarme strand, og sola stekte oss. Vi følte oss 
som et speilegg etter hvert og vi var flinke til å smøre oss med solkrem. 
Da vi skulle gå til sjøen for å bade var sanden glovarm. Det føltes om vi måtte gå barføtt på ild. 
Det var noen skikkelig sterke bølger som "dytter" oss til landet. Under vannet var det slags et "fjell" 
som vi kunne slo oss hvis bølgene kom mot oss og dermed fikk vi masse salt inn i øynene, og det 
svidde! Da vi ville gå for å sole oss mer på stranda og allerede etter tre minutter så var det varmt igjen 
at jeg var plaget av varmen enn Cathrine. Cathrine synes også at det var veldig varmt, men det plaget 
henne ikke så ille og hun klaget hvert fall ikke på varmen, hehehe. 
Så senere på kvelden så dro vi tilbake til hotellet og dusjet og pyntet oss før vi gikk ut og ble kjent 
med byen Alanya. 
Men etter strandabesøk så ville vi heller være på hotellets badebasseng. Ikke så mye "sloss" med 
bølgene;-) Det var deilig å bade i ”stillevann” i bassenget. I havet må man bare kjempe for å stå stille, 
og det var veldig slitsomt! 
Hver kveld var vi på market og kikket og kjøpte oss noen minner fra Tyrkia og fikk smakt maten på 
gode restauranter og hyggelige folk. Det var veldig blide folk som vi fikk god kommunikasjon via 
kroppspråk og tegn. 
 
En kveld var vi på market. En ekspeditør som jobbet i en butikk som ville lokke oss inn til butikken. 
Vi sa at vi vil bare se på varene og vi diskuterte på tegnspråk vedr varene. Da ekspeditørene fikk se at 
vi var døve og ble så glade og henviste oss til et par døve, en gutt og en mann som satt bak oss. 
De laget "tre"lampe. Lampene sto oppstilt på rekke og var til salgs. De var så blide og godt humør da 
de fikk se oss også. Dermed fikk vi sitte og prate med dem og fikk tyrkisk te. Te var veldig gode. De 
presenterte seg som Ferit og Mustafa. Vi fikk god kontakt med Mustafa på 16 år og Ferit på 36 år. De 
viste oss hvordan de jobbet med "tre"lampe, fra A til Å. Det var moro å høre på dem. 
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Tyrkia turen - 08. 

Den døve gutten hadde sommerferie og han hadde en sommerjobb hos Ferit. Han kunne tjene penger. 
Alt han tjener går til hans familie. Han går på en internatskole for døve i Antalya, ikke langt fra 
flyplassen i følge gutten. Han er hjemme hos hans familie i feriene og da jobber han hos Ferit. De er 
veldig knyttet til hverandre. 
Ferit samarbeider med sjefen på butikken og de er gode venner som hjelper hverandre.  
Kjempekoselig. Den ene karen er hørende og han kunne snakke vårt språk og han snakket norsk for å 
bevise oss at han kan norsk;-) Han har vært på besøk i Norge, Oslo og Bergen. Han skulle til Bergen i 
vinteren og stå på slalåm i Voss kunne han fortelle oss. 
Vi var på en restaurant og spiste god mat. Vi pratet og diskuterte om forskjellen av kultur, arbeid og 
levevilkår i Tyrkia og Norge. Mustafa inviterte Cathrine og meg hjem til hans familie og vi fikk hilst 
på hans mor og søster. Vi var så heldig at vi fikk servert druer og fersken. Det var veldig koselig hos 
dem. Han viste oss bilder av hans oppvekst og døveskolen. Vi spurte han mye om døveskolen. 
Han fortalte oss om hva som er farlig om kveldene og hva han har opplevd av innbrudd og ble stjålet 
verdi dens. De tar veldig godt på hverandre. En dag tok han med oss til Dim Cay, et slags kjølig 
badeland med iskaldt elv oppover på fjellet, en halvtimes tur med buss. Dim Cay er et populært sted 
for tyrkiske innbyggere. De drar dit for å ha piknik og kose seg i kjølige omgivelser. 
Der var det en utrolig opplevelse og vi satt på en flytende flåtesofa med lite bord midt i. Vi blir 
servert med drinker og mat og samtidig kan vi hoppe til vannet og bade. Det var helt perfekt, spesielt 
for meg som har svettet i plagsomme dager og det var herlig for meg å oppleve det. 
Cathrine og Mustafa badet mye i det iskalde vannet og de lekte mye. De var veldig tøffe som hoppet 
fra en sklie fra en høyde og gjorde mye sammen på vannet. De fikk masse oppmerksomhet av andre 
turister som glante på dem og klappet i hendene. En flott og stor minnedag å være der på Dim Cay. 
Da vi skulle heimover fullt buss nedover til Alanya. Gutten var veldig høflig og passet godt på oss 
damene; -) 
På disse bildene ser dere av oss og de tyrkiske folk med to døve som vi ble kjent. Vi var innom Ferit 
og Mustafa på market siste dag vi skulle dra hjem til Norge. Det var et trist farvel med dem. Vi lovet 
å sende et par Vestfold Nytt blad slik de ser hvordan vi har det i Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kjøpte oss tyrkisk snaks/kake og kjøpte en "tre"lampe hver. Når vi setter på en lyspære på som kan 
være på 40 watt. De er veldig flotte, spesielt når det blir mørkt inne, så er det koselig å se lys fra den 
lampe som viser eks dette bilde. Det er en veldig populær lampe for Tyrkia og mange land bestiller 
varer fra Ferit. Det er faktisk mulig å bestille "tre"lampe fra Norge. Vi kommer tilbake til Tyrkia, men 
da skal det hvertfall ikke være så varmt som i august. 
En kjempe koselig og flott tur opplevelse, men det eneste negative var varmen i august måned. Reis 
til Tyrkia og besøk dem. Om dere skal dit, spør oss gjerne hvor butikken ligger. Hvis dere ser dem, 
hils mye fra oss: ) 
 
Cathrine og Gry; -) 
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Høstfest med feiring av ny brygge. 

Det har vært høstfest med feiring av en offisiell ny brygge og trapp med norske farge bånd som 
ble klippet av Tom Kristiansen på lørdag den 27. september kl 18.00 på Døvesenteret. Det kom 
en god del mennesker fra deler av landet for å feire denne dagen med champagne. 
Det ble servert god mat og show med underholdning. 
Teater gruppen som arrangerte showet med underholdning fikk tilbakemeldinger fra andre 
som var der at det var morsomt å se, men uheldigvis var det feil lys forhold utenfor 
døvesenteret som gjorde at det ble litt for vanskelig å se hva som foregikk. 
Det var en konkurranse som underholdning og det var to gruppe som stilte opp, både kvinne og 
herre. Det satt en jury ved sitt bord slik at de skal vurdere hvor mange poeng de to lagene skal  
få etter å ha svart riktig på ulike spørsmålene… Til slutt endte det med at herrelag vant og fikk 
medalje som fortjent! 
Se ulike bildene som ble tatt under høstfesten! 
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Juletradisjoner - juletrepynt fortellinger. 

 
 
 
 
 
 
 
Juletrepynt: 
Til å begynne med var juletrepynten 
hjemmelaget også her i landet. Det var 
kaker og kurver med rosiner og nøtter, 
samt epler og selvsagt vokslys. Siden 
kom "kjøpepynten" som ga flere 
variasjoner. Likevel pyntes de fleste 
norske juletrær etter faste tradisjoner.  
Stjernen:  
Står øverst i toppen. Den skal minne 
om stjernen som skinte over stallen i 
Betlehem for to tusen år siden. 
Tidligere var stjernene laget av 
sølvpapir eller sølvglitter. Nå er de av 
plast, og det er elektrisk lys i dem. De 
første elektriske juletrelysene ble laget 
i Amerika allerede i 1892, men det 
varte nesten femti år før slike ble 
vanlige i norske stuer. 
 Lysene: 
På treet er den pynten vi legger merke 
til etter stjerna. Dan Lindholm har 
skrevet legenden om "Julens 
lysbærende tre". Her forteller han om 
fikentreet, oljetreet og grana som dro 
til Betlehem, til Jesusbarnets krybbe. 
Fikentreet og oljetreet ga frukter og 
olje, og de gjorde narr av grantreet 
som ikke hadde noen gave å bære 
fram. "Kan jeg være til noen nytte, så 
gir jeg meg selv," sa grana. "Fra nå av 
skal du bære lys for Barnet," sa Maria, 
og så festet hun et vokslys på greinene 
til treet. Og slik ble grana julens 
lysbærende tre. Lysene skal minne om  
Jesus som er "verdens lys".  
Juletrefoten:  
Skulle tradisjonelt ha form som et kors 
for å minne om Jesu død på korset. 

Den ble laget av tre. I dag har vi 
juletrefot laget av plast eller metall, 
men det hender at korsformen er 
beholdt.   
Lenkene: 
Skal minne menneskene i verden om 
må vise solidaritet og samhold. Ingen 
lenker er sterkere enn det svakeste 
leddet. Slik er det også for jordens 
mennesker. Lenkene spenner om hele 
juletreet og viser også at julens 
evangelium er for alle.  
Kulene:  
Symboliserer jordkloden vår. De senere 
år har enkelte hevdet at 
sammenlikningen er svært reell, 
jordkloden er like sårbar som de skjøre 
glasskulene vi pynter treet med.  
Flaggene: 
Vi bruker er for det meste norske flagg. 
Juletreet ble tradisjon samtidig med at 
Norge ble en selvstendig nasjon. 
Kanskje var det kjekt å se nasjonens 
symbol på treet. I dag hender det at 
man ser juletrær med lenker med 
mange nasjonalflagg i. Da kan flaggene 
minne om å vise omtanke for alle 
mennesker.  
Kurvene:  
Har form som hjerter. De skal minne 
om Jesu kjærlighet til menneskene. 
Kurvene skal inneholde noe godt, 
akkurat som krybben en gang gjorde.  
Det hevdes at den første julekurven ble 
laget av H.C. Andersen. Kan hende var 
det ikke H.C. Andersen selv som 
oppfant kunsten, kan hende hadde han 
sett slike kurver på en av reisene sine. 
Det vet vi ikke. Men vi vet at han var 
flink til å lage ting med saks og papir, 
og han laget et julehjerte som gave til 
Mathilde Ørsted i 1860-årene. Det 
hjertet kan du se i H.C. Andersens hus i 
Odense den dag i dag.   



  DØVES MENIGHETSUTVALG I VESTFOLD 
  Døves Menighet i Oslo 
  Den norske kirke. 

   Justert semesterplan høst 2008 (per 09.10.08) 
 
Torsdag 28 august    MU 
Fredag 26 september    Vestfoldfredag/gudstjeneste (St.Olavs kapell) 
       AVLYST pga Døves Dag 
Torsdag 16 oktober kl 17.00   MU (Landstadsenteret) 
Fredag 24 oktober kl. 14.00-18.00  vestfoldfredag/gudstjeneste kl. 17.00  
       (St.Olavs kapell) Terje 
Torsdag 6 november kl 16.00  MU (Landstadsenteret) 
Lørdag 29 november kl 12.00  Juleverksted, Gudstjeneste kl 14.00 ( på døvesenter) 
       Prestebesøk MUV skal ha møte med prest og kirkeverge. 
       Enten lørdag 29 november eller mandag 1 desember. 
Fredag 12. desember     Aulerød barnehage 
Søndag 14. desember kl. 15.00  Vestfoldsøndag/gudstjeneste og basartrekning 
       (St.Olavs kapell) 
Torsdag 18 desember    Nedre Gausen skole/julegudstjeneste (Holmestrand kirke) 
Søndag 28. desember kl. 16.00  Gudstjeneste/juletrefest (Døvesenter).    

Seniorgruppa i VDF. 
 
Seniorgruppa her i Vestfold døveforening har ikke mange personer som kan kalle seg pensjonister og 
samtidig er medlem av VDF døveforening.  
Det er en av grunnene til at seniorgruppa i det siste året ikke har hatt sine faste månedlig treff. De få 
døve pensjonister som er har tilbud om sosial og aktivitetstreff på Sjøhuset i Sandefjord annenhver 
torsdag. 
Ved Døves seniorkulturtreff i Bergen 30. mai – 01. juni representerte Seniorgruppa ved Jørgen og 
Unni Bjerg og Lillan Aas. 
Stavanger døves seniorgruppe var på tur til Sandefjord 20– 22. juni og besøket de tok til døvesenteret 
21.juni var veldig hyggelig. 
Noen av senior gruppa har også vært på besøk hos Seniorgruppa i Drammen 28. oktober hvor også 
Hamar senior var på besøk. 
 VDF har medlemmer som er blitt 50 år samt yngre å uføretrygde … En tanke er om VDF bør gi 
støtte slik at gruppa kunne vokse litt uten å behøve og ” legges på is” lokalt? Dere som finner ideen 
interessant kan gi beskjed.  
 

Seniorgruppa vil her hilse alle lesere med en riktig trivelig tid i 2008 og ett spennende år i 2009! 

Menighetsutvalg i Vestfold. 
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http://www.bgds.no/bodyFrame/Kultur/Programhefte%20kulturtreff%20Bergen%202008.pdf�


Sjokoladekjeks med marsipan, 36 stk 
200g myk smør 
2 1/2 dl brunt sukker 
1 egg 
6 dl hvetemel 
4 ss kakaopulver  
200g marsipan 
120g lys kokesjokolade 
 
Forvarm ovnen til 190 grader, Smør to stekebrett 
Rør smør og sukker hvit i bolle. Tilsett egget og pisk blanding sammen. 
Sikt mel og kakao i røren. Bland deigen sammen med en treskje, og deretter med rene hender. 
Elt sammen til en løs deig. 
Kjevle ut ca halvparten av deigen på en lett melstrødd arbeidsplate.  
Tykkelse skal være ca 5, ( tenk som pepper kake). 
Bruk en 5 cm stor utsikker, et lite glass kan også gjøre nytten. 
Stikk ut rundinger og kjevle ut deigen etter behov inntil du har 36 rundinger. 
Del marsipan bitene i 36 like store biter. 
Trill masinpan bitene til kuler, trykk den lett flate og legg en på hver deiggrunding. 
Kjevle ut resten av deigen, stikk ut flere rundinger og legg den på marsipanen.  
Trykk deigen godt lang kanten. 
Stek småkakene i ca 10 minutter eller inntil de har hevet seg og begynner å sprekke i overflaten.  
Avkjøles på stekebrettet i noe minutter og avkjøles videre på rist. 
Smelt sjokoladen over vannbad. Ha den i en sprøytepose og sprøyt rask et mønster på kakene.  
 
Neste stafett går videre til Annette C. Paulsen;-) 

  Finn 5 feil og send tilbake til Vestfold Nytt blad  på epost  vn@vdf.no 
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Oppskrift stafetter. 
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Barneside. 

 Julegaver tips som kan gi til familie eller venner.  
Julekalender 2009. 
Kan fås kjøpt hos fotobutikken, hobbyforretning. Av 
og til kan det selges på Rema 1000. 
 
Den kalender kan dere  bruke deres kreativ eks: 
• kan være bilder av familie 
• Tegne / male 
• Vitser 
Morsomme historie minne fra da dere husker denne 
måned har vært tidlig av de personen som skal gis 
bort. 
 
En fin omtanke fra barna som familie og venner 
setter veldig stor pris på å få slike jule gaver ;-).  

Sang om julenisse. 
 
Julenisse, julenisse 
du er snill og god. 
Når mot jul det lakker 
kommer du med pakker. 
Julenisse, julenisse 
du er snill og god. 
 

Historie om: Nordpolen 
nissen. 
 
Han har lang, hvit skjegg,  
lang rød kappe og røde bukser. 
Han bruker reinsdyr når han skal 
reise ut med julepakkene,  
for reinsdyr er de eneste dyrene 
som kan leve i kulden på 
Nordpolen. 
Nordpolnissen har et hvit belte 
som er magisk. 
Det bruker han når han skal trylle 
frem pakker,  
når han skal ut å kjøre med 
reinsdyrene, og når han vil snakke 

med dyrene. 
 
Siden Nordpolnissen bor så langt 
unna, er det bare i jula du har noen 
mulighet til å se han.  
Men da kan du også se veldig 
mange som har kledd seg ut som 
Nordpolennisser. 
 
Det finnes noe som bare ordentlige 
nisser kan, og det er ”nisseloven”. 
Der står det at:  
” Alle ordentlige nisser skal kunne 
et vers nissesangen”, og den kan 
Nordpolenissen.  
 

Vi trenger deres tegning som kan være 
med på bladet her. Send email: 
gry_eng@hotmail.com 
 
Vi trekker hvem tegning som kommer til 
neste blad. Da blir det store spennende til 
leseren å se mange flotte tegninger. 
 
Vi er avhengig av dere barna:-) 
Kom med mange ideer om hva dere 
savner. 



17 

Personalia / Siste nytt 

Jentenes julebordskveld på Esmeralda v/ brygga i Tønsberg. 
 
Fredag 21. november kl 19.00, braket det løs for årets jentenes julebord! I forkant hadde meldt seg 
vel ca 15 jenter til Bente Gry C. Thomassen og Anette C. Paulsen som stod for påmeldingen. Ute 
blåste det sur kald vind den kvelden men inne på Esmeralda var det lunt. Det møtte opp 9 feststemte 
jenter. Skriver jenter framfor damer fordi alderen på oss var veldig forskjellig og alle ønsket vi å være 
unge.  
Vi ventet litt med bestilling av mat tilfelle noen flere dukket opp, men etter hvert bestilte en den 
maten vi selv ønsket. Det var ingen som hadde lyst på julemiddagstallerken.  
Noen bestilte kyllingfile` m/ timiansaus og valgfri potetform, noen bestilte salat,  
Innbakt pizza og Spagettirett.  
To hadde bestilt biff m/ tilbehør, men måtte vente i over en time.  
Etter å ha gjort servitørene oppmerksom på den lange ventetiden resulterte det med at de fikk gratis 
mat. Så vi som hadde fått vår porsjon til rett tid ventet til de to hadde fordøyd sin mat før dessert ble 
bestilt. Som typisk er når jenter kommer sammen er det prat om hvordan ulike har det hjemme og 
borte.  Det var hyggelig og lett stemning rundt bordet fram til flere ønsket oppbrudd før kvelden ble 
for gammel. Det ble bestemt at gjentakelse av et slikt julebord vil skje i 2009, men om det blir 
Sandefjord eller Horten kommer fram ved en senere anledning. 
Vi tilslutt ønske alle en riktig god julehøytid og et spennende nyttår i 2009 til alle som ikke deltok på 
en slik tradisjonell kveld men har sjansen å delta neste gang.    

Vi ønsker å si tusen takk for 
gavene som vi fikk i vårt 
bryllup som var den 20 
september 2008 og syntes at 
det var kjempe stas å se så 
mange døve som kom til 
kirken for å se vårt bryllup. 
Ønsker dere alle en riktig 
god jul og et godt nyttår! 
 Klem fra Kjell Ivar og Ellen 
Charlotte Mesics 

Kjære datteren vår 
Kamilla Olivia! 
  
Vi ønsker å gratulere deg 
med 1 årsdagen din den 
27 desember 2008 . 
Vi elsker deg, jenta vår! 
  
God klem fra pappa 
Kjell Ivar og mamma 
Ellen Charlotte Mesics 

Jeg, Siw Kristin, vil gratulere 
overstått m 40 årsdagen til Bente A 
og Line Thorsen.. 
Som dere ser på bildet..:TENK det er 
20 år siden vi feiret 20 års dagen i 
Oslo!!!! 
Gratulasjon klemmer til dere, jenter, 
FRA meg, Siw Kristin;) 
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Intervju Mette E. Kristiansen om utleie av Skogstua. 

1. Du har bestandig støttet i mange år for Skogstua, kan du fortelle om hva betyr Skogstua for deg?  
Å bli medlem 1969 var Skogstua (dengang døvehytta) som et 2 hjem for mange døve. Så det ble 
etter hvert naturlig å være med i VDF s ulike styre og stell. Skogstua (Døvesenteret) ble først i 
1980 årene omgjort til helårsbruk mot tidligere kun å være et sted som kun bruktes 
sommerstid.  
Når en har vært med i VDF og Skogstua i lang tid betyr døvesenteret mye for meg, som andre 
medlemmer sikkert også føler.  
 
2. Du ønsker at Skogstua skal bli varig for evig fremover eier av Døveforening? 
Ja, Skogstua må kunne være VDFs eie, først fordi har den har gitt og fortsatt gir mange døve 
med familie og venner opplevelse og minner i ulike sammenheng.  
For det andre er Skogstua den andre store grunnleggende klossen VDF har helt fra 1934 - med 
tanke på verdi og samlingssted, ikke minst full av historie hvis veggene der kunne fortelle. Det 
er vel noe medlemmene i VDF ønsker å beholde?  
VDF m/ sine styre og utvalg har en stor oppgave å kunne jobbe frivillig og godt sammen for at 
det skal fungere, – Det vil alltid måtte være noen personer som synes det er naturlig å hjelpe 
VDF(ildsjeler) at det er og blir i VDF`s eie så lenge det er medlemmer i foreningen.  
Ja, VDF er en av landets døveforeninger som er heldig å ha Skogstua som har samlingssted/
møtelokale og overnattingsmuligheter under samme tak like inntil sjøen. Og uten å være helt 
nødt å bruke andre lokaler som kanskje koster penger i tillegg. Utleie av Skogstua forsøker å gi 
VDF/Skogstua muligheter til å tjene inn på driftbudsjett.  
Helt klart som alle andre steder vil det finnes berg og dal bane av medlemmer som er villig til å 
bære Skogstua gjennom tider på godt og vondt. Men så kommer spørsmålet igjen og igjen  og 
en må tenke seg godt om på.  
Vil du og jeg kaste fra oss VDF `s eie og verdier, fremfor noe nytt og kaldt som ikke forteller 
noe om døveforeningens liv og verdier?  
 
3. Du er ansvarlig for utleie av Skogstua, kan du fortelle litt om reglene, priser og vask osv?  
Leiepriser, fasiliter, og leievilkår er utarbeidet i samarbeid VDF/ Skogstuakomiteen /
utleieansvarlig, og sett på vilkår o. l andre døveforeninger og organisasjoner har når det gjelder 
utleie. Disse vilkårene er vedlagt på andre sider i bladet.   
Som alle vet fikk Skogstuakomiteen fullmakt ved årsmøte 2006 selv utarbeide enkle endringer 
etter behov. Alle har mulighet til å lese priser, fasiliter (opplysninger om Skogstua) og leievilkår
(regler)forleie av Skogstua på Skogstuas oppslagtavle, logge seg inn på VDF s hjemmeside, 
Skogstuakomitens representant har tatt opp i VDF s møter, tidligere årsmøter, og alle som leier 
får tilsendt automatisk sammen med leiekontrakten. Dere har også full mulighet til å spørre om 
å få oversiktene ved å ta kontakt med utleieansvarlig.  
Om medlemmer ønsker enda mer oppklaring enn er gitt, er de mulig å be  

VDF /Skogstua om å arrangere en temakveld med emnet ”Å leie Skogstua”    
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Intervju Mette E. Kristiansen om utleie av Skogstua. 

4. De reglene om utleie av Skogstua, har du laget egen regler selv eller undersøkt andre steder i 
Norge om slike regler som gjelder å leie ut?  
Nei, utleieansvarlig har ikke lov eller rett til å lage egne regler,  
men å passe på at leietid og leievilkår samt svar på spørsmål blir besvart i samarbeid med 
Skogstuakomiteen. Leievilkår for utleie av Skogstua omtrent lik de fleste døveforeninger og 
andre organisasjoner med utleiemuligheter har. 
Vil nevne at det finnes andre steder som faktisk har større krav enn Skogstua har til leie både 
for medlemmer og ikke medlemmer av VDF. Leieprisen et medlem betaler for sin leie av 
Skogstua er en av medlemsfordeler i VDF og gjelder kun til den enkelte medlems private 
arrangement. Er leien i jobbsammenheng eller for en klubb du er med i gjelder den ikke 
medlems leieprise. Årsaken er at det da naturligvis er deres jobb eller lag som betaler leien.  
Det gjelder hele tiden om samarbeid med VDF - styre og Skogtuakomiteen.      
 
5.. Hvis en vil leie en dag på Skogstua og da er det fra klokkeslett til klokkeslett og betaling. Hvis en 
ber om kan få ekstra timer til overs hvor mye koster det, kan du fortelle litt om det? 
Når en har utleierkontrakt f. eks er fra fredag ettermiddag kl 17.00 til søndag kl 17.00 og 
leieren oppdager en at skulle hatt f. eks 2- 3 timer ekstra av tid. Da har man sjanse å spørre om 
det er ledig til å tilføye de 2-3 timene ved å betale kr 100.- ekstra pr time.  
Men blir det mer enn det, må man betale dag eller kveldsleieprisen.  

 
6. Når det gjelder vask etter utleie så koster det 500,- for å få andre til å vaske etter oss Kan du 
fortelle hvorfor koster det så mye 500.- for vask? 
Det koster i følge vilkårene kr 900,- for vask etter døgnleie med/uten overnatting.  
Årsaken til vaskekostnader er høye er fordi huset er stort, mange kvadratmeter å rengjøre.  
Det kreves flere timer for en/to rengjøringspersonaler å kunne gjøre rent alle rom etter bruk. 
Skogstua betaler selv rengjøringsartikler.  
Det er ikke bare gulv i de rom man har brukt som skal rengjøres, men også vask og speil på 
soverommene, toaletter, dusjrom, kjøkkenets benker, salens bord og stoler o. l   
I følge vilkårene står det at den som leier rydder og kaster selv vekk søppel (både ute og inne), 
vasker opp all servise, og setter på plass i skapene o. l   Bord og stol i salen på plass som letter 
rengjøringspersonale for jobb. Ofte kan det være at de som leier har glemt å gjøre noen av 
disse oppgaver før de reiser hjem, og det blir da ekstra jobb på rengjøringspersonale.  
Hvis en leier kun dag eller kveldsleie med bare rom i 1 og 2 egt koster det  
kr 500,- for vask. Det står også at rydding og rengjøring av lokalet og øvrige rom som er 
benyttet kan selv ha mulighet til å rengjøre før avtalt hjemreise skjer. 
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Intervju Mette E. Kristiansen om utleie av Skogstua. 

7. Nå vil jeg høre litt om følelse er være ansvarlig for utleie. Følte du at du får mye kritikk fra andre 
som ønsker å leie, følte du at du blir sett ned, kan du fortelle litt om det?   
Utleieansvarlig jobber helt frivillig og har til tider en tidskrevende oppgave å få utleiekabalen 
til å fungere tilfredsstillende i forhold til VDF`s arrangementer skjer, spesielt når flere 
bestillinger kommer tett innpå hverandre. Alle som ønsker å leie får tilsendt fasiliter, priser og 
leievilkår i tillegg til leiekontrakten. De fleste tar kontakt for å vite om Skogstua har ting de 
trenger i forkant, og kan få visning for å se hva Skogstua har av utstyr.  
For det finnes f. eks noen ting Skogstua ikke har ved utleie. Skogstua er ikke rik på penger til å 
kjøpe inn alt, men gjør sitt beste for at det etter hvert skal kunne bli enda bedre.    
Når det trengs visning er det som ofte en i Skogstuakomiteen som utfører det og finner sammen 
ut hva slags utstyr leieren trenger. Har ikke Skogstua det utstyr leieren trenger tar leieren selv 
med det ekstra utstyret de trenger uten at det blir mer spørsmål fram og tilbake.  
For når man har skrevet under leiekontrakten bør også leieren ha lest og godkjent fasiliter og 
leievilkår.  
Enkelt føler kanskje at utleieansvarlig er for streng til å måtte vite på ett tidlig tidspunkt som 
mulig om arrangementer og leie vil helt sikkert bli gjennomført.  
Dette er fordi utleieansvarlig eller Skogstuakomiteen ikke ønsker å tape hverken inntekter eller 
kunder. Vil ærlig si at det er nok døve leietakere som er litt mer krevende enn leiere utenfra. 
Tror det er en form for kommunikasjonsvikt - med at ikke alle oppfatter/tolker skriftspråket 
like godt. F. eks: skjønner alle hva står i prisoversikten, fasilitet eller leievilkår VDF/Skogstua 
har. Setter seg inn hvordan priser og vilkår i forhold til andre steders utleie med samme pris og 
kvaliteter. Utleieansvarlig har avtale med Skogstuakomitten når selv gjør noen tabber og for å 
finne løsninger, samt Skogstuakomiteen ville ha gitt utleieansvarlig beskjed om det er 
samarbeidssvikt tilstede.  
 
8. Hva er årsak at du får negative tilbake meldning fra de andre mistfornøyede gjester for utleie av 
Skogstua?  
Utleieansvarlig gir Skogstuakomiteen beskjed om vedkomne leiers opplysninger til type av 
arrangement og behov f. eks grill, antall selskapsutstyr som Skogstua har.     

Utleieansvarlig tror og mener at når at leieren som har undertegnet utleiekontrakten samtidig 
har forstått hva fasiliter og leievilkår inneholder. I mange tilfeller er det også vært visning på 
Skogstua i god tid før leien skjer. Akutte mangler eller uhell vil oppstå overalt hvor en leier 
eller arrangerer noe. Mest riktig og rettferdig er at den som har undertegnet leiekontrakten, 
eller medlemmer som ønsker oppklaringer kan sende skriftlig brev til utleieansvarlig og 
Skogstuakomiteen som igjen i noen tilfeller tar opp sakene i samarbeid med VDF ved behov. 
Deretter vil det bli sendt svar tilbake og alle kan se mulighet på løsninger sammen. Muntlig 
signaler eller rykter er vanskeligere å jobbe riktig med.  
/Skogstuakomiteen har også selv kunne vært misfornøyd når det viser seg at leieren har vist 
slapphet til å rydde tingene på riktig plass.  
Da blir det tatt opp og vurdert om leieren bør kontaktes eller ikke.   
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Intervju Mette E. Kristiansen om utleie av Skogstua. 

Noen kommer 
Noen går 

Noen har du kjent 
I mange år 

 Noen kjører 
Noen går forbi 

Noen legger du ikke merke til 
Noen er alle de 

 Det er noen du liker 
Noen vil du ha her 

Det er også noen du ikke liker 
For noen er sær 

 Vær varsom når du går ut 
Noen kan holde et øye med deg 

9. Føler du at du gjør det beste for medlemmer at de skal være fornøyd? 
Utleieansvarlig forsøker etter beste evne å tilfredsstille alle parter som sagt ved å følge 
reglementer. Det utleieansvarlig gjør forsøk på er å jobbe med å få til at driftsbudsjettet for 
VDF/Skogstua helst skal kunne gå i overskudd eller balanse enn å få mye underskudd.  
Hvem er så VDF/ Skogstua? 
Jo- nettopp du og jeg - alle som er medlem, så vil vi hjelpe VDF videre inn i fremtiden? 
Vi alle bør kunne samarbeide over det som er realistisk fakta til det Skogstua/VDF har. 
Som utleieansvarlig ønskes det at du som medlem eller andre døve som ikke føler seg tilfredstilt 
på å ha fått nok informasjonsbehov gjerne sender brev – e-post eller vil ha temamøte om leie av 
Skogstua slik at medlemmer /utleieansvarlig/ Skogstuakomiteen kan ha en enda bedre 
kommunikasjon med hverandre.      
  
10. Er det noe tillegg du ønsker å skrive her på Vestfold Nytt blad. Så kom med det; -) 
Det kunne vært flere ting, men første ønske er at VDF kunne gå foran som ett god eksempel 
med å gi et bedre kommunikasjonstilbud til ALLE sine medlemmer enn bare noen få utvalgte   
Det kan være et prosjekt som går ut på å arrangere et åpent - samtidig lokalt samarbeidsforum 
om organisasjonen vi er medlem av?  
Hva består oppgavene i ulike tillitsverv VDF har av?  
Hva betyr vervet for VDF og medlemmene? 
Tror helt sikkert det er medlemmer som innerst i seg har lyst f. eks å være leder for VDF, 
kasserer, utleieansvarlig, redaktør, være team i et utvalg o. l MEN tør ikke vise interesse på 
grunn av manglende informasjon og viten på hva de ulike tillitsverv går egenlig ut på.  
De som ikke er medlemmer pr i dag tør kanskje bli med fordi de heller ikke vet hva 
betydningen medlem er for noe?  
Vil tro VDF kommer langt med å gjennomføre en slik oppgave.   
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 Generelle leievilkår for Skogstua. 

Kontrakten gjelder fra for eksempel fra fredag kl 18:00 til lørdag kl 18:00 eller etter avtale. 
 
Ansvar for rengjøring, rydding og skader etter endt opphold.  
Leietaker/brukerer har ansvar for rydding etter endt opphold.  
Leietaker/brukerer må dekke skader på Skogstuas eiendom dersom det oppstår.  
Utleier har ansvar for vask etter endt weekendopphold, jfr. bestilling. 
• Leietaker skal vaske opp. Skyll serviset godt før det settes i oppvaskmaskinen.  
• Sett serviset tilbake på rette plass i skap og skuffer. (Se bilder bak kjøkkenskaper) 
• Bord og stoler må ryddes tilbake på plass.  
• Pynt som ballonger og lignende må fjernes.  
• Søppel må leietakere kaste selv søppeldunker finnes på venstre side ca. 50 m fra riksveien på 

venstre side. Husk Kildesortering! 
• Leietaker holdes ansvarlig for skader på hus, inventar, dekketøy, og øvrig utstyr som han selv 

eller andre tilstedeværende ødelegger. Skadete eller ødelagte gjenstander må erstattes av 
leietaker etter igjenkjøpsverdi og/eller regningsarbeid utført av håndverker.                                                   

• Skogstua`s eiendom og naboer behandles med respekt. Leietaker må selv passe på at høy 
musikk eller annen støy ikke blir til bry for naboer og omgivelsene. 

• Bruken av alkohol må skje under kontrollerte forhold. 
• Lokalet skal ryddes og alt som skal være ved overtakelse.  
• Leietaker kan betale for vask eller stå for rengjøring selv. Der hvor leietaker vasker selv vil det 

bli kontrollert før neste arrangement, slik at hvis vasken ikke er tilfredsstillende vil leietaker bli 
belastet for ekstra vask. (kr 900,-)( 500,- uten bruk av soverom, peisestua og overnatting - 
gjelder kun dags eller kveldsleie) 

• Ønskes det hjelp til gulvvask og toalettene må leietakere betale et tilleggsbeløp på kr 900,- i 
tillegg til den ordinære leieprisen. 

 
Brannalarmen på Skogstua er ømtålig, dermed anbefales det å røyke utendørs. Skulle uhellet likevel 
skje, benytt SMS nr 90966845 raskest mulig til alarmsentralen og kodeordet er ALMA.  
Eventuelle kostnader ved uttryking må betales av leietaker selv. 
 
Hovedkran ligger i 1.etasje (kjelleren). Du går inn til dusjrommet. Det står en dør til på høyre siden. 
Du lukker opp døra og se hovedkranen nede ved høyre vegg med en gang. Det står også et skilt hvor 
det peker nedover på hovedkran 
 
Arrangementstype: Fint at Leietaker opplyser om hvilken type arrangement det for å få rett 
leiekontrakt.  
• Depositum 

• Lokalene er først reservert når 50 % av prisen er betalt innen 14 dager etter at man har bestilt 
leie.  

         Ikke innbetalt depositum er å anse som avbestilling. 
• Resterende leiebeløpet betales senest 14 dager før leieavtalen trer i kraft. 
• Ved flere bestillinger kan gis spesiell avtale  
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 — / Utleiepriser av Skogsstua(døvesenteret) hele året. 

                                                                                                                                                                                                     

Avbestilling 
• Avlyses arrangementet mer enn 3 måneder før leiedatoen, tilbakebetales forskuddet, minus et 

administrasjonsgebyr på kr 300,-. 
• Avlyses arrangementet mindre enn 3 måneder før leiedatoen, beholder Skogstua hele 

depositumet. 
 
Utlevering av nøkkel 
• Nøkkelen utleveres kun når leie er betalt og ovenstående vilkår er akseptert.  
• Utlevering av nøkkel avtales med ansvarlige for Skogstua hvordan nøkkel mottas og 

tilbakelevering skjer.  
• Leietaker har ansvar for at alle nøkler blir levert tilbake. Dersom tap oppstår må det kreves 

ekstra kostnad fra leietaker på kr 500,-.  

Dag eller kveldsleie av Skogstua(døvesenteret)uten overnatting: 
A- medlem av VDF(se punkt B under annen informasjon) kr 600.- pr.dag eller kveld. 
Ikke medlem/ B medlem     kr 900,- pr.dag eller kveld 
Rengjøringshjelp      kr 500,- pr. gang 
(dersom leietaker ikke gjør det selv før avreise) 

      Forutsetter at: 
2 etasjen hvor soverommene er ikke benyttes.  
Skogstua(døvesenteret)forlates i avtalt stand og tid til rett nøkkelvakt. 
 

       Døgnleie av Skogstua(døvesenteret)med/utenovernatting: 
A - medlem av VDF(se punkt B under annen informasjon) kr 1000.- pr. døgn. 
Ikke medlem/ B medlem            kr 2500,- pr. døgn. 
Rengjøringshjelp        kr   900,- pr. gang 
(dersom leietaker ikke gjør det selv før avreise) 
 
Andre leiemuligheter: 
Pynting av lokalet kvelden før utleien skjer:   kr  500,- pr.gang 
Partytelt         kr       

     Leie av sengesett(dynetrekk/putevar / laken)    kr   40,- pr. sett og gang 
     Deler av sengesett            kr   25,- pr. del  og gang  

 
Leie av projektor ved leie av Skogstua:  
For alle          kr 300,- pr kveld 
For alle          kr 500,- pr døgn/ helg. 
 
Annen informasjon: 
A:   Å kunne leie Skogstua må leietaker være fylt 23 år. 
B:   For å kunne få leiepris som medlem er det til medlemmets egne private arrangementer. Medlemmer 
      som bestiller for sin jobb eller fritidsklubb blir det betraktet som ikke medlemspris på leien. 
      Årsaken er fordi det er kun den som er medlem av VDF skal kunne ha nytte av medlemsfordelene.    
C:   Du har mulighet selv å sjekke etter ledige dato på vdf.no  
D:   Ta kontakt med utleieansvarlig - Mette Kristiansen, epost: utleie@vdf.no, ttlf/ fax 33070255 - sms 

95963915 for et tilbud om leie. 
E:   Når leie av Party telt skjer settes det opp og tas ned til avtalte tider av Skogstuakomiteen 

 
 

mailto:utleie@vdf.no�


Turen fra Sandefjord den søndagsmorgenen - en av årets fineste høstdager gikk innom Sem, 
Kopstadkrysset og Oslo S for å plukke opp deltakere. 
Bare synd at kun 6 personer fra VDF og 7-8 personer fra Oslo hadde takket ja til bussturtilbudet om 
samling i Hamar som ble en flott naturopplevelse i seg selv. 
Døvekriken - Oslo samarbeidet med menighetsutvalget i VDF og ODF og Hamar domprost som stod 
for arrangementet.  
Årsaken til liten deltakelse var nok den korte varselet i forkant av arrangementet skulle skje, samt 
andre arrangementer skjedde rundt omkring.  
Bussen kjørte i rolig fart gjennom praktfull natur med høstens skjønne farger mot Hamar. Turleder fra 
Oslo hadde med kaffe og kjeks som ble servert på turen oppover.  
 
Vel framme inne i de flotte bevarte ruiner av gamle Hamardomen på Domkirkeodden var det flere 
døve fra Hamartraktene. Fin høstgudstjeneste m/ nattverd som ble utført av tre prester bl.a. Siv H. 
Elstad, hennes mann som også er prest samt Ole Lars Schjerpen m/tolk som delte på ansvaret under 
gudstjenesten. Hamardomen inne var pyntet med høstens vakre blomsterflor og ut gjennom tak og 
vegg kunne vi nyte dagens flotte solskinnsvær.  
Noe som gjorde en kunne føle seg mer ett med naturen enn i en vanlig kirke. 

Døves Dag 28. september - Busstur til Hamar 
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Dermed passet teksten ”Vårt daglige Brød ” fra bibelen og bønnen Fader vår veldig god. 
Et bevis på hvordan mennesker og naturen kan samarbeide om å så/ høste fra naturens grøde gjennom 
årstidene - Guds skaperverk.    
Det var dans av Olga ved start og avslutning på gudstjenesten. Lisa Lind viste poesi med bl.a. Alf 
Prøysens kjente vise ”Du skal få en dag i mårå…..  
Det ble servert kaffe og kringle inne i Hamardomen etter gudstjenesten.  
 
Når vi skulle fortsette programmet fikk de andre døve fra Hamar bli med i bussen til  
Alf Prøysens rike en kort kjøretur unna.  
Da vi kom dit ble vi raskt henvist til en teatersal i Prøysenhuset hvor en guide gav oss litt innblikk i 
Alf Prøysens liv og forfatterskap før vi gikk på ”tur” i Alf Prøysens hjem og liv. Men før vi gjorde det 
viste Lisa Lind poesi av Julekveldsvisa.  
Noen kjøpte med seg minner fra Prøysenhuset som bøker, CD og kort av eller om Alf Prøysen før 
siste punkt på programmet skulle gjøres.  
 
Det ble en koselig middagsstund på Rudshøgda kro og motell.  
Der møtte vi også Hamars domprost Ole Elias Holck hvor også prest Siv H Elstad gav domprost Ole 
Elias Holck og Ole Lars Schjerpen en bok hver om Døvekirken. 
 
Tiden gikk fort og 17.30 startet hjemturen til Oslo og Vestfold. Vi takket de andre på Hamar for nå og 
var enige om turens program og det sosiale var flott. 
 
En artig opplevelse på hjemturen ett stykke utenfor Hamar var at bussen da saknet farten veldig var at 
vi fikk glimt av en stor flott elgokse -skogens konge som passerte veien og trygt inn i skogen igjen.  
De siste deltakere kom seint hjem til Sandefjord men hva gjør det når turen er trivelig.  

Du vil møte mange dører 
 
Noen er vidåpne 
 
Noen er låst igjen 
 
En dør står gjerne på klem 
 
Ikke vær redd for å banke på den 
 
Om du er riktig heldig 
 
min venn 
 
er det nettopp denne som bringer 
deg hjem 

Døves Dag 28. september - Busstur til Hamar 

                                  15    



     Fasiliteter på Skogstua. 
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Størrelse: ca 250 kvm fordelt på 3 etasjer.  
Veranda med utsikt mot vannet(Mefjorden): 25 kvm med plass til 35 personer. 
Sengeplasser: 8 rom fordelt på 23 sengeplasser,  
Beliggenhet: 12 meter fra vannet. 
Plen ved brygga: Står minst 3 bord/benk 12 - 16 personer + muligheter for supplering av flere 
utemøbler ved behov.  Mulighet for plass til partytelt. 
Sikkerhet: 
• Brann/tyverialarm. 
• Brannslukkingsapparat i hver etasje. 
• Gode rømningsveier. 
 
Underetasjen:  
Inngangsparti, dame/herre toaletter, dusjrom m/ vaskemaskin og kjellerstue (som pr i dag lånes bort 
til VDF`s historielaug)  
1 etasje:  
Hovedinngang/vindfang, gang, salonggruppe m/ tv, møte/spisesal med panoramautsikt mot sjøen og 
dør ut til stor terrasse med sitteplass. Stort kjøkken m/ gode kokemuligheter  
2 etasje: 
3 familierom vendt mot sjøen med sengeplasser til 4 stk i hvert rom m/vask. 
Disse rom har køyer og sovesofaer. Et tomannsrom finnes på samme side  
av gangen, men uten vask. Vann kan hentes på gangen eller kan benytte dusjen i  
underetasjen.  
På motsatte side av gangen er det 3 tomannsrom, 1 tremannsrom. 3 rom er m/vask og 1 rom uten 
vask.  
• Dyne og pute er det til hver seng. Sengetøy kan enten tas med selv eller leies. 
• 2 mobile barnesenger. 
• Bruk av medbrakt sovepose pliktes det å bruke laken/putetrekk. 
• Stor terrasse med nødutgang og muligheter for opphold eller lufting av sengeklær. 
 
• Teksttlf/ tlf, tilgang til internett utegrill, o.l. kan det spørres etter. 
 
• Konferansestoler/bord til 60 personer som også kan benyttes ved selskap. 
         Egen brygge med bademuligheter. 
 
Selskapsarrangementer: 
Kjøkkenet er godt utstyrt med dekketøy til 60 personer, 2 kaffetraktere, 1 tekoker,  
• 2 komfyr, mikrobølgeovn og kjølerom. Rask oppvaskmaskin. Fryserboks i    
 vindfanget.Middagsservise med bestikk og kaffeservise m/ diverse fater 
• Glass 
• Lysestaker 
• Blomstervaser 
• Vimpel og vanlig flagg til flaggstang ute. 
 
Annet utstyr: 
Internettet på Skogstua er tilgjengelig dersom man tar med egen trådløs bærbar PC. 
Skogstua har både lerret og flippover. (ta med egne vannløselige tusjer) 
Kan spørre etter lån av bærbar overhead, mulighet for leie av projektor og Partytelt. 
 
Velkommen til oss! 



     Skogstua brygge før og nå. 
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All arbeid med brygge ble ferdig onsdag 
20 august. Enkelte personer møtte opp kl 
16.30 samme ettermiddag.  
 
Det vil være muligheter for tilkobling til 
strøm og vann, ( ikke forvent det skal 
være alt på plass i år eller neste år). 

Den gamle brygge. 

Den nye brygge. 

Juledikt! 
 

Nå er det jul, og nissen er her. 
Han kommer i røde nisseklær. 

Når han banker på døren til vårt hus, 
kommer vi med kaker og brus. 

 
Så sier han med juleklang: 
"Nam,nam så godt det er. 

Er det noen snille barn her?" 
 

Så klart det er, og med en gang, 
åpner vi gaver, ja alle vi kan! 

 
Så lager vi boller og pepperkaker. 

Det er hyggelig når vi baker! 
 

Nå danser vi rundt juletreet. 
Dette er begynnelsen på vår juleferie! 

 
Laget av: Frida Berglund 10 år. 
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Terminlister / serveringslister 2008 - 2009. 

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

Desember:     

Lørdag 6. Julebord Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00  

Lørdag 13. Juleparty for 
ungdommer  
(fra 18 - 40 år), 
Avlyst pga ingen 
interesse i år. 

Døvesenter i 
Sandefjord 

19.00  

Søndag 14. Julegudstjeneste  
m/basartrekning 

St.Olavskapell i 
Sandefjord 

16.00  

Søndag 28. Juletrefest  Døvesenter i 
Sandefjord 

16.00 Jim V, Lasse S, 
Katarina R og 
Tommy Andre 
Johansen 

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

Januar:     

Fredag 16. Medlemsmøte Sjøhuset i 
Sandefjord 

18.30 Sindre C, Stian P, 
Anne Merethe S. 

Fredag 23. Vestfold fredag 
Gudstjeneste 

St.Olavskapell i 
Sandefjord 

14.00 - 19.00  

Fredag 30 - 
Lørdag 31. 

Perlekurs Døvesenter i 
Sandefjord 

Fre 18.00 
Lør 16.00 

 

Lørdag 31. Pubkveld Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00  

Februar:     

Torsdag 12. Foredrag / 
medlemsmøte 

Sjøhuset i 
Sandefjord 

18.00 Kjell Ivar M, 
Fetsum P.N, Jan 
Tore T.S 

Fredag 20. Vestfold fredag 
Gudstjeneste 

St.Olavskapell i 
Sandfjord 

14.00 - 19.00  

Lørdag 21. Pubkveld Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00  
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Terminlister / serveringslister 2009. 

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

Mars:     

Lørdag 7. Årsmøte Døvesenter i 
Sandefjord. 

15.00 Per Leif P, Arne P, 
Heidi W 

Lørdag 21. 
  

Påskeverksted  
m/gudstjeneste 

St.Olavskapell i 
Sandefjord 

14.00  

Fredag 27 - 
Søndag 29 

Samlivskurs Hotell et sted. Se 
info på 
www.vdf.no 

  

April:     

Torsdag 9 - 
Mandag 13 

Fotokurs , 
 

Døvesenter i 
Sandefjord, se info 
på www.vdf.no 

  

Fredag 10 Påske - 
gudstjeneste/
langfredagmesse 

St.Olavskapell i 
Sandefjord 

16.00  

Tirsdag 14 Dugnad Døvesenter i 
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 16 Foredrag  Sjøhuset i 
Sandefjord 

18.00 Juliannea M, 
Diana B, Beate J. 

Lørdag 25 Vinkveld m/
middag for kvinner 

Tønsberg Se info 
På www.vdf.no 

17.00 - 18.00  

Onsdag 29 ungdomskveld Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00  

Mai:     

Lørdag 2  Mannfolk - kveld Horten. Se info på 
www.vdf.no 

18.00  

Mandag 4 Dugnad  Døvesenter i 
Sandefjord 

17.00  

Torsdag 14 Medlemsmøte 
m/utvalg  

Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00 Ole Theodor S, 
Marianne H, 
Marius H 

Fredag 22 -  
Søndag 24? 

Erotisk show Se info på 
www.vdf.no 

  

Lørdag 30 75 / 95 års -  
Jubileum  

Døvesenter i 
Sandefjord 

18.00 Susan P, Øyvind 
G, Johanna A 

Søndag 31 Jublieum - 
gudtjeneste 

Døvesenter i 
Sandefjord 

13.00  
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JANUAR: ( 23/12 - 20/01) 
Du er en person som er jordnær og realistisk. 
Du havner sjeldent eller aldri i krangel. 
Du er flink til å rydde opp i andres problemer - en konfliktløser. 
Du er et ordensmenneske, og er veldig sosial. 
Du gir gjerne av deg selv, men du forventer også å få noe tilbake. 
OBS - Pass på hva du dytter i munnen! 

FEBRUAR: (21/01 - 18/02) 
Du er en fornuftig person som kan mye. 
Du har en tendens til å være sta, noe som gjør at du mister venner. 
Du er kreativ, har masse drømmer og fantasier. 
Du elsker frihet, og gjør det som passer deg best. 
Du spanderer gjerne, men får sjeldent noe tilbake. 
OBS - Ta godt vare på dine nærmeste! 

MARS: (19/02 - 20/03) 
Du er en rettferdig person, og særdeles pliktoppfyllende. 
Du virker kanskje egoistisk, men bare ovenfor de som ikke kjenner deg. 
Du er målbevisst og får det ofte som du vil. 
Du er iherdig i alt du fortar deg, og har et perfekt hjem. 
Du har mange venner, men bare noe få gode venner 
OBS - Bruk mer til kreativitet! 

APRIL: (21/03 - 20/04) 
Du er en person som er hjelpsom og ansvarsfull. 
Du har mange gode venner som virkelig setter stor pris på deg. 
Du blir fort hissig og irritert, men blir fort blid igjen. 
Du jobber iherdig, og er aktiv på fritiden. 
Du satser høyt, og du lykkes ofte. 
OBS - Lær deg til å bli en god lytter! 

MAI: (21/04 - 21/05) 
Du er en godt likt person, med mange ulike type venner. 
Du setter deg mål i livet, og gjør hva du kan for å nå dem. 
Du stiller krav til andre, men på en smart måte. 
Du liker å være uavhengig, men steng ikke andre ute av den grunn. 
Du er flink med penger, og sparer gjerne. 
OBS - Tenk positivt! 

JUNI: (22/05 - 21/06) 
Du er en person det er lett å bli glad i. 
Du tenker mye, og har stort behov for å være alene innimellom. 
Du er utålmodig og liker å bli fort ferdig.  
Du har en tendens til å drømme, og mister derfor ofte 
konsentrasjonen. 
Du er en snill og omgjengelig person. 
OBS - Tro ikke alt hva du hører! 
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JULI: (22/06 - 23/07) 
Du har full kontroll over deg selv, og vil gjerne kontrollere andre. 
Du kan virke rastløs hvis det blir stille og kjedelig rundt deg. 
Du er kresen når det gjelder venner, og velger dem med omhu. 
Du er nytenkende, og liker forandringer. 
Du er en sosial person som liker å være der det skjer. 
OBS - Lør deg å være ydmyk! 

AUGUST: (24/07 - 23/08) 
Du er en person som har lett for å love mer enn du kan holde. 
Du har mange baller i luften, men du får ikke tak i alle. 
Du er omtenksom og har et godt hjertelag. 
Du er gavmild og blir godt likt av alle. 
Du liker å slappe av, og lar deg ikke stresse av omverdenen. 
OBS -  Unngå konflikter! 

SEPTEMBER: (24/08 - 23/09) 
Du er full av sjarm, og folk blir lett tiltrukket av deg. 
Du har en tålmodighet som nesten er irriterende. 
Du er romantisk anlagt, og full av følelser. 
Du tar vare på dine medmennesker, og vil dem alltid det beste. 
Du er iherdig, og mestrer det meste. 
OBS - Lær deg å sette grenser! 

OKTOBER: (24/09 - 23/10) 
Du er en person med lederegenskaper, takket være din stahet. 
Du er musikalsk og veldig glad i musikk. 
Du tar ofte på deg en maske for å ”late” som om du har det bra. 
Du kan lett bli sliten av for mange plikter. 
Du er snill og ærlig, og tar det som en selvfølge at også andre er det. 
OBS - Husk at du må prioritere! 

NOVEMBER: (24/10 - 22/11) 
Du sikter høyt, og jobber hardt for å nå dine mål. 
Du er nysgjerrig og flink til å argumentere. 
Du har temperament som lett kan gå utover andre. 
Du er hjelpsom, og et godt menneske. 
Du tar ofte feil beslutninger på grunn av din impulsivitet. 
OBS - Tenk før du snakker! 

DESEMBER: (23/11 - 22/12) 
Du viser at du har stor selvtillit, men det er utenpå. 
Du gir aldri opp når du møter motgang. 
Du er rettferdig og dømmer ingen. 
Du trives godt i eget selskap, og gjerne med en god bok. 
Du er kvalitetsbevisst og nøye. 
OBS - Ikke sløs bort penger! 
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 B - B L A D  
 Returadresse: Vestfold Døveforening 

  v/ Knut Syvertsen 
  Adalsv. 33 
  3185 Skoppum 

  
Hjemme (for de som er 
registrert) 

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

  
På et annet sted enn hjemme 

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

  
Ring 110 vent på svar, lag 

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

_________________________
________ 

Du må kontrollere på 
forhånd at 

når du slår 110 på telefon din 
så 

kommer du til en 110-sentral. 

   http://
www.vestfold110sentral.no 

Her er årets vintips som passer både til ribbe så vel som til 
pinnekjøtt og til hygge.  
 
 
1. Chardonnay L varenr 6358  
En fruktig og elegant vin med tropisk fruktkarakter. Passer bra til lette 
fiskeretter og kalkun fruktsaus. 
 
2. Jenard Merlot Varenr 31643  
En klassisk Merlot fra syd-Frankrike. God frukt og et hint av krydder. 
Denne vil være bra til ribbe og juletorsk. Men også til kveldskos 
 
3. Lan Grand Reserva 1995 varenr 31881  
Dette er vin for de som virkelig er glad i mye smak og som leter etter 
elegant eikesmak. En perfekt vin til julematen. 
 
4. Nicolas Feuillatte Brut 1er Cru varenr 39513  
Et naturlig valg til Nyttårsaften. 
Vinen har en elegant fruktighet med en bløt ettersmak. 
 
NB! Prøv Paul Zinck Pinot Gris (varenr 33086) til Pinnekjøttmiddagen i 
år.  

 
Dikt : 

 
Det går fort i mot jul 
og vi vasker og baker. 
Det ryddes og styres, 
i boks kommer kaker. 

 
Ja gaver skal kjøpes, 
det er ganske mange. 
Vi julekort skriver, 

og kvelder blir lange. 
 

Men ta deg nå tiden 
til å sitte litt ned. 
Les dette kortet 

i ro og i fred. 
 

Med ønsker til dere, 
om jul som blir fin, 
vi sender med dette, 

en flaske god vin. 

http://www.vestfold110sentral.no/�
http://www.vestfold110sentral.no/�
http://www.vestfold110sentral.no/�
http://www.vestfold110sentral.no/�
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