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Dagen i dag 
 
Dagen i dag skal være en glede,  
skal være en glede for deg. 
Og lykken du føler for dagen,  
den skal du spre på din vei! 
For et vennlig ord,  
en klem,  
et smil,  
det gir så mye tilbake. 
Som du kan nyte der dagen er lang.  
 
Sånn er det med oss mennesker: 
Vær positiv og glad,  
så får du dager som gir  
deg den varmen du helst vil ha! 
 
V / Karin E. Syvertsen 
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 Leder spalten fra Vestfold Døveforening / Redaktør spalten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det var også flere søskenflokker som kom..   

Magnus var  
yngst av 
codabarna 
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 Historielauget 

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

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

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

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

Vdf var det første i landet som startet sjakk klubb. 

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

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

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

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

Johanna og Magnus, de yngste i historielauget 

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

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

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

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

De tre 
hadde 
aktive 
foreldre i 
forening-
sliviet 
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 Historielauget 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

Så god mat mener nok lederen Cathrine  Knut har full kontroll 

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

Nytt fra Skogstua: 

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

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

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

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

Skogstuakomiteen ønsker alle Vestfold Nytt lesere en fargerik høst! 

 

   

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

La høstvinden hviske 
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Sommeråpent på Døvesenteret 

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

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

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

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

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

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

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

Tolkestudenter i praksis 
 
Tolketjenesten kommer til å ha tolkestudenter i 2 uker denne høsten, samt 5 uker i februar/
mars.  
 
Vi ønsker igjen å informere litt om hvorfor det er så viktig at studentene får lov til å tolke for 
dere år de er i praksis: I løpet av to år på tolkestudiet har studentene til sammen kun ti uker 
med praksis. Resten av de to årene er undervisning og tolketrening på skolen. I løpet av 
praksisen er det viktig at studentene får tolke så mye som mulig, for at de skal bli flinkere. 
Spesielt til våren er det viktig, da er det bare fire måneder til de forhåpentligvis skal ut å 
jobbe som ”ordentlige” tolker.  
 
Mange av dere sier heldigvis ja til å ta i mot studenter, men mange sier også nei. Vi har full 
respekt for dette, og forstår at mange er redd for å ikke få med seg det som blir sagt, eller at 
det er noe personlig man ikke ønsker å ha med student på. Ofte er det slitsomt å sitte og 
avlese en student, fordi tegnspråket kanskje halter, og studenten mangler erfaring og trening. 
MEN – vi vil allikevel oppfordre dere til prøve å si ja til å ha med student oftere. Dette er 
den beste måten de kan få trening på, og trening er den eneste måten til å bli flink på.  
 
Dere krever dyktige tolker, og for at tolkene skal bli dyktige, må de få lov til å trene på 
tolking i ekte situasjoner. Det er nå mens studentene er i praksis at de har lov til å prøve og 
feile, og det er i praksis de har med seg en faglært tolk som veileder. Dersom studenten 
tolker feil vil den faglærte tolken rette opp dette og eventuelt ta over. Når studentene er 
ferdig utdannet har de ikke lenger med seg en veileder, og da er det synd om den for 
eksempel aldri har tolket en legetime før.  
 
Vi ønsker å takke alle dere som ofte sier ja til å ha med en student! Vi er avhengig av et godt 
samarbeid med dere for at dere skal få gode tolker i fremtiden!! 
 
 
Vennlig hilsen  
Tolketjenesten i Vestfold 
 
 
(sign)        (sign) 
Heidi Lund       Christine Finckenhagen 
Fagansvarlig tolk      Avd.leder tolk/vedtak 
 
 
PS: Dersom du har mottatt dette brevet i posten betyr det at vi ikke har e-post adressen din. 
Det er fint om du kan sende oss e-postadressen din på tolk.vestfold@nav.no  

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

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

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

Vennskap er en sjel i to legemer 
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 Personalia 

Vi i Vestfold Døveforening ønsker  
å gratulere medlemmene i  

juni - september for runde tall.  

   30 år 
Åsmund Delhi fyller den 24. september 

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

   40 år 
Vibeke Stensvoll som var den 28. juli 

   50 år 
Thorbjørn Thomassen som var den 6. juni 

Gratulere 

Asbjørn Grodem 
som var den  
10 september 

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

Hilsen fra gjengen i 
Vestfold 

Nina Eriksen 
som var den 
17 mars 

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

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

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

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

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

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

dele med oss.  

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

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

Balas Kantor 

Audhild Letterud 

Blåveisen 
 

Ser du meg en liten blåveisknopp 
Stikker så forsiktig hodet opp 

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

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

Benytt anledningen – bli medlem i fellesskapet og støtt døvesaken. 

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

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

 Vi minner om at NDF arbeider for: 

· at tegnspråket blir anerkjent som et offisielt, norsk språk 

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

· at døve skal ha alle vanlige demokratiske rettigheter  

· at døve skal ha rett til tolk i alle sammenhenger 

· at tegnspråket skal videreutvikles 

· at døve skal få et bredt kulturtilbud – på tegnspråk 

· at forholdene skal bli optimale for CI-opererte barn 

· at alle døvelærere/pedagoger skal få tegnspråkutdannelse 

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

· at den teknologiske utviklingen skal komme døve til gode 

· at døve skal få et bredest mulig kurstilbud lokalt 

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

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

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

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

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

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

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

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

Karin E. Syvertsen 

referent 
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Hva skjer??? 

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

Interessert?  
Ta gjerne kontakt på: 

sms 95902260 

Til informasjon 
 

Det blir fotballmesterskap i Bergen  
3-4 oktober 2009.  

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

så kontakt Tor Fiksen  
før 15 september pga plass. 

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

Tor Fiksen Email:  
tor_sf@hotmail.com  

eller  

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

 

JULEBASAR 2009 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oktober:      

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

11.00 Merkedammen i 
Andebu 
 

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

November:     

Lørdag 28 Juleverksted  12.00 Døvesenteret i 
Sandefjord 

 

Desember:     

Lørdag 12 Juletrefest for 
store og små 

14.00 - 17.00 Døvesenteret i 
Sandefjord  
Eller på Sjøhuset 

Se info på  
Www.vdf.no 

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

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

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

Måned / dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted: 

Oktober:    

Fredag 30 Samling der Telemark 
Døveforening blir 
spesielt invitert 

15.00 - 20.00 St.Olavs kapell i  
Sandefjord 

November:    

Lørdag 28. Juleverksted  12.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

Desember:    

Søndag 13 Førjulgudtjeneste  
m/basartrekning 

16.00 St.Olavs kapell i  
Sandefjord 

Mandag 28 Juletrefest  18.00 Døvesenteret i  
Sandefjord 

Måned / dato: Aktivitet: Klokkeslett: Sted:  

September:    

Mandag 14. Dugnad 17.00 Døvesenteret i S.fjord 

Onsdag 16 Medlemsmøte 18.00 Sjøhuset i S.fjord  

Oktober:     

Lørdag 3 Høstfest  19.00 Døvesenteret i S.fjord 

Mandag 5 Dugnad 17.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 31 Pub kveld 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

November:    

Torsdag 12 Medlemsmøte 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 21 Pub kveld 18.00 Døvesenteret i S.fjord 

Lørdag 28 Juleverksted  12.00 Døvesenteret i S.fjord 

Desember:    

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

Søndag 13 Julegudstjeneste 
m/basartrekning 

16.00 Bugården / St.olav i  
Sandefjord 

Mandag 28 Juletrefest  18.00 Døvesenteret i S.fjord 



24 

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

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

http://www.vestfold110sentral.no 
 

 
Hjemme (for de som er registrert) 

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

 
På et annet sted enn hjemme 

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

  
Ring 110 vent på svar, lag gjerne noen 

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

_____________________________ 
  

Du må kontrollere på forhånd at 
når du slår 110 på telefon din så 
kommer du til en 110-sentral. 

http://www.vestfold110sentral.no/�
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