
INNBYDELSE TIL ELEVTREFFET I HOLMESTRAND LØRDAG 17. JUNI 2017 

 

 

 

 

 

Du er hjertelig velkommen til elevtreff i Holmestrand 

 



Program for dagen: 

Del 1: 

Kl. 10.00: Vi møtes opp på fotballbanen ved Døveskolen 

Kl. 10.30: Historisk byvandring begynner med Jim Vold som guide 

Kl. 11.30:  Vi besøker Holmestrand kirke  

Kl. 12.00: Historisk gudstjeneste på tegnspråk v/ døveprest Asgeir Straume med  

  påfølgende kirkekaffe.  

Kl. 13.30: Fri. Muligheter for sightseeing i Holmestrand by (byen er veldig forandret

  siden Døveskolens «levetid»). Det er i tillegg kulturfestival i Holmestand og 

  da blir det mye folk. 

Del 2: (For de påmeldte på festen) 

Kl. 15.30: Vi er på plass på Odd Fellows selskapslokale på Rove (ikke langt fra  

  sykehjemmet) 

Kl. 16.00: Koldtbordbuffet 

Kl. 17.30: Foredrag v/ Jim Vold 

Kl. 19.30: Kort kåseri v/ Øyvind Madsen. Deltakerne kan gjerne fortelle sine historier fra 

sin tid som elev på Døveskolen etter kåseriet.  

Kl. 20.00 Kaffe og kake serveres 

Kl. 23.00: Festen avsluttes 

 

For del 1 er det åpen for alle som ønsker å være med og det koster ingenting. 

For del 2 er det kun for påmeldte til selskapet på Odd Fellow.  

Informasjon om del 1: 

Det blir ingen servering av mat og drikke.  Det må dere sørge for selv. I kirken får dere 

servert kaffe.  

Informasjon om del 2: 

Frist for bindende påmelding er satt opp den 25. mai. Dere som ønsker å være med på del 2, 

kan melde dere til Knut Syvertsen på mail: knut.syvertsen@hotmail.com 

Pris: kr. 525,- pr person. Denne prisen er kun for mat. Drikke legger dere ut selv. 

Beløpet betales til kontonummer: 1210.35.47103 

 

 

 

mailto:knut.syvertsen@hotmail.com


Boka «Historien om Nedre Gausen» 

For dere som ønsker å kjøpe boka «Historien om Nedre Gausen», får tilbud om kr. 150,-. 

Dette bestilles til Knut Syvertsen på mail. Dere som har bestilt, får motta boken på Odd 

Fellow mot kontant betaling på stedet.   

For dere som ikke har påmeldt til selskapet på Odd Fellow, kan også bestille til Knut. Bøkene 

blir delt på fotballbanen ved Døveskolen mot kontant betaling. Utdelingen skjer etter 

kirkebesøket.  

Ting og/eller bilder på visning 

Om det er noen av dere som har ting eller bilder fra tiden på Holmestrand offentlige skole 

for døve/Nedre Gausen skole, kan de stilles for visning på Odd Fellow. Hvis det er noen av 

tingene eller bildene dere ønsker å gi til Vestfold døvehistorielag, kan dere ta kontakt med 

Tom Zeiffert/Jim Vold.  

Overnattingsmuligheter 

Vi har ikke kapasitet til å ordne overnatting for dere som bor langt. Dette må dere ordne 

selv. Det finnes hoteller i Drammen, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik med den flotte 

togforbindelsen fra og til Holmestrand.   

 

Med vennlig hilsen 

Elevtreff 2017-gruppen bestående av: 

Tom Zeiffert, Knut Syvertsen, Jim Vold, Liv Synnøve Dahl og Øyvind Madsen. 


