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Nr. 3  november 2005 

Medlemsavis for Telemark Døveforening 

Lokalene pusses opp 
I januar måned etter at juletre-
festen med Frelsesarmeen er 
over, vil lokalene bli pusset 
opp med nye malingstrøk. 
Kan du tenke deg å hjelpe til? 
Da kan du skrive deg opp på 
listen i døveforeningen. 
Er det noe du lurer på kan du 
kontakte Inger Aase Enebakk 
som leder detter arbeidet. 
Det blir redusert aktivitet i ja-
nuar måned. 

Nye nøkler 
Passer ikke nøkkelen din en 
dag, kan du få en ny hos 
sosialsekretæren. 
Alle som nå får nøkkel er 
derfor personlig ansvarlig for 
denne. På den måten har 
døveforeningen kontroll over 
nøklene. Styret håper på 
forståelse for dette. 
 
Les mer side 6. 

Innvielsesfest 
Lørdag 4. februar 

kl. 18.00 
Hvis alt går etter planen og 
medlemmene er flinke å stille 
opp på dugnad, håper vi å 
invitere til innvielsesfest av 
nyoppusset lokaler.  
Entre kr 30,00. Salg av pizza-
stykker. Ta med drikke selv. 

Påmelding på liste. 

 

Telemark døveforening på tur til Ørneredet 
Aktive Fredsreiser var turoperatør. Her ser vi hele gjengen. Bare glade og 
blide fjes som tyder på nok en vellykket tur snart er over. Bildet er tatt på 
en av de siste stopp på hjemveien i Sverige. Les mer inne i bladet. 

Fra venstre ser vi Unni, Finn, Ragnhild, Ole, Rune, Svein Ingar, Torill, Jeanne, Ragnar, Lillian, Mary Jane, Ole, Lillian, 
Torbjørn, Anna, Ellen, Odd, Roar, Reidun, Bjørg, Inger Marie, Inger Britt, Bjørn Egil, Wendla, Rolf, Rolf, Anne Grete, 
Inger Elise, Mai-Lisbeth, reiseleder Bjørg, Bodil og bussjåfør Håkon.  
Sittende fra venstre Roar, Eva, Børre, Kim, Inger Britt, Sara, Anton og Jarle. Fotografer er tolkene. 
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Døves Telenytt 
nr. 3 - 2005 

 

Medlemsavis for  
Telemark Døveforening 

 

Stiftet 13. februar 1921 
 

E-post: teledov@c2i.net 
 

Ansvarlig redaktør  
for denne utgaven:    

Bjørn Egil Hammerlund 
 

Trykket hos  
Porsgrunn kommune   

150 eksemplarer.  
 
  Sosialsekretær: 

Bjørn Egil Hammerlund 
SMS 924 21 647 

E-post: teledov@c2i.net 
 
  Kontortid: 
  Mandag - onsdag: 

Kl. 10.00 - kl. 14.00 
  Torsdag: 

Kl. 12.00 - kl. 19.00 
 
  Adresse: 

Tordenskioldsgt. 15 
3921  PORSGRUNN 

 
  Foreningens leder: 

Tonje Nordfonn 
  Nestleder: 

Bjørn Egil Hammerlund 
  Styremedlemmer: 

Inger Britt Paulsen 
Heidi Buer 

Tanja Moen 
  Varamedlemmer: 

Inger Aase Enebakk 
Janne Braathen 

 
 

0 0 0 0 0 
 
 

Telemark Døveforening  
er tilsluttet  

Norges Døveforbund 
 
 

  Medlem av:   
FFO - Telemark 
FS - Telemark 

Det innkalles til årsmøte: 
 

Telemark Døveforening 
Lørdag 4. mars kl. 12.00 

 
Dagsorden 
1 Valg av møteleder og referent/-er 
2 Beretninger 
3 Regnskaper 
4 Innkomne forslag 
5 Valg 
 

Innkomne forslag og lovforslag må være levert 
foreningens leder senest 4 uker før årsmøteda-
gen, altså innen torsdag 2. februar. 
 
Stemmerett har alle 
som har betalt kon-
tingent for foregåen-
de år. 
 
Beretningen vil bli 
sendt ut senest 14 
dager før årsmøtet. 

Pub-/hyggekveld  
Etter årsmøtet blir det 

pub-/hyggekveld med 

salg av pizza.  

Entre kr 30,00.  

Ta med drikke selv.  

Påmelding på liste i dø-

veforeningen. 

Velkommen. 

Innhold: 
Innkalling til årsmøte i Telemark Døveforening ....................... 2 
Lederen: Informasjonshandikapp ............................................ 3 
10 dager med spennende Tyrol .............................................. 4 
Dugnad  /  Nye nøkler ............................................................. 6 
Høsttakkefest  /  Juleandakt  /  Programledere ....................... 7 
Utdrag fra medlemsmøtet 8 september .................................. 8 
Teater Manu informerer .......................................................... 8 
God tolkedekning i Telemark .................................................. 9 
Frivillighetsnorge.no ................................................................ 9 
Utdrag fra medlemsmøtet 3 november ................................. 10 
Trekning basar 2005 ............................................................. 11 
Frelsesarmeens julefester ..................................................... 11 
Terminlisten .......................................................................... 12 
 

Er det noe du savner i bladet, tips oss. 
Har du noe du vil fortelle andre, skriv til oss. 

Vær med å gjør bladet til et interessant medlemsblad. 
 

Alle kan bidra. 



 

Døves Telenytt nr. 3 - 2005  3 

Informasjonshandikapp  
 
Vi blir til stadighet minnet på at vi ikke er som hørende. E-post til venst-
re ”du som er hørende, noe å tenke på” fikk jeg nylig. Dette er ikke tull, 
men ramme alvorlig. Når man ikke vet noe, så blir det ofte dumme 
spørsmål som blir stilt. Det blir sikkert ikke siste gang heller. 
 
Hørende får all informasjon gjennom øret, radioen står og surrer og går 
nesten hele døgnet. Det er ikke tall på hvor mange ganger nyheter blir 
gjentatt i løpet av et døgn. Det er tydeligvis at informasjon om døve 
ikke blir gitt der, men alle ulykkene, krig, terror, ras, osv. Som går oss 
med informasjonshandikapp hus forbi. 
 
Hva med oss som ikke hører. Jeg var på kurs og der fikk jeg kjennskap 
til et nytt ord - informasjonshandikapp. Du kan bare lære ordet med en 
gang. Tror dette er et ord som beskriver oss døve best mulig. Vi døve 
er friske som hørende, kan gjøre alt det hørende kan, bortsett fra å 
høre. Da har vi fått et informasjonshandikapp. 
 
NRK og TV2 er begge landsdekkende tv-kanaler. Tror du de tenker på 
oss som ikke hører. Nei, dessverre. På medlemsmøtet den 4. novem-
ber var det mye frustrasjon å se. Tekstingen er dårlig, om heller mang-
elfull. Hvis hørende hadde slått av lyden, så tror jeg jammen de også 
hadde blitt forbannet å ikke få med seg nyhetene. Kanskje det kunne 
være en ide å stenge lyden på tv-en et helt døgn? La radioen være 
taus. Ja, da tror jeg det hadde blitt andre boller. 
 
Norges Døveforbund prøver så godt de kan å ta opp problemet med 
NRK, TV2 og kulturdepartementet. I konseksjonsvilkårene som de 2 tv-
kanalene har fått er det et krav at vår gruppe - de med informasjons-
handikapp - skal få den samme informasjonen som den hørende del av 
befolkningen. 
 
Det er ikke rart at døve ikke får jobb, informasjonshandikappet er årsa-
ken. Om den døve har topp utdannelse hjelper tydeligvis ikke. 
 
Hva skal en gjøre. Mase og klage, klage og mase, er det slik samfunnet 
ønsker det. Det er jo klart at jo mer en maser, jo større er sjansen for å 
få det igjennom. 
 
Et sted på veien forsvant informasjonen om at vi med informa-
sjonshandikapp er en like viktig del av den norske befolkningen.  
 
Mon tro om det skjer et under snart… 
 

Bjørn E Hammerlund 

Det kom en mail til min postkasse: 
 

Du som er hørende, 
noe å tenke på?  
 

Hva døve/tunghørte burde 
svare de dumme hørende! 
Her er de 5 vanligste spørmå-
lene fra hørende..... at det går 
an å være så dum, klarer bare 
de hørende å være! 
 
1. Kan du høre noe med høre-
apparatet? 
Hvorfor ellers tror du vi har høre-
apparat. 
 

2. Skjønner du hva vi sier når 
du har tolk? 
Hva tror du tolken er her for. 
 

3. Kan døve snakke? 
Tegnspråk er et språk, ergo kan 
døve snakke! 
 

4. Hvordan kan du alle tegne-
ne? 
På samme måte som du kan alle 
ordene! 
 

5. Kan alle døve i verden for-
stå hverandre? 
Like godt som en nordmann ville 
forstått en japaner! 
 

Aaaarg så dumme de høren-
de kan være og hva skyldes 
det? 
 

Jo, mangel på informasjon!!!  
  

Send gjerne denne her videre 
til døve, tunghørte og veldig 
lurt å sende også til de høren-
de - slik vi som er døve / tung-
hørte kan le godt av de høren-
de og de som er hørende kan 
endelig forstå litt mer om situ-
asjonen rundt døve/tunghørte! 
 

=== 
 

Ja, en kan jo lure, det var ikke 
lenge siden jeg selv fikk 
spørsmål om jeg kunne høre 
med høreapparat da jeg var 
hos frisøren. 
Nei, forundringens tid er ikke 
over. Det er dessverre mye 
uvitenhet ute å går selv i 
2005. 

Bjørn E Hammerlund 

Styret ønsker alle 
medlemmer og  

lesere av Døves Telenytt  
God Jul og Godt Nytt år. 
Vi sees i det nye året  
til nye aktiviteter. 
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Telemark døveforening arrangerte tur til Østerri-
ke 17. - 26. september. Turoperatør var Aktive 
Fredsreiser. Det er andre gang vi bruker dette 
reiseselskapet og de begynner å bli vant til å ha 
døve turister. Denne gang var altså Østerrike 
med Ørneredet mål for turen, som medlemsmø-
tet i døveforeningen hadde vedtatt. Hele 15 med-
lemmer kunne tenke seg å delta, mens vi endte 
opp med bare 3 medlemmer og 1 gruppeleder. 
Dette var ikke nok til å fylle en buss, og interes-
serte på Østlandet ble invitert til å delta. Det he le 
ble en gruppe på 40 deltagere, noe vi må si oss 
meget fornøyd med. Prisen var jo nesten dobbel 
som høy fra Polen turen for 2 år siden. 
 
Endelig var dagen kommet: 
 
Dag 1 Hjemstedet – Trelleborg  
Vi hadde hørt at vi skulle få en topp moderne buss, 
men at den var så flott og så ny (mai 05) hadde vi 

ikke ventet. Og klokken 08.00 kommer bussen i Ski-
en. Neste stopp blir Telemarksporten, Drammen og 
så Oslo. Der kommer vår bussjåfør Håkon Lundon 
på og vi er klar for den store turen. 
Vår første stopp blir Magnus Gjestegård, der vi tar 
en kaffepause med beinstrekk. Vi fortsetter videre 
nedover Sverige, passerer Göteborg, og ankommer 
Trelleborg tidlig på kvelden, etter å ha hatt de nød-
vendige stopp underveis. Vi spiser middag på Tob-
bes Køk & Pub, før vi går om bord i TT-Lines ferge 
som frakter oss over til Rostock i løpet av natten.  
 
Dag 2 Rostock -  Nürnberg  
Frokostbuffé om bord blir unnagjort før vi ankommer 
Rostock kl. 06.30.  
Vi velger nå å kjøre Autobahn nedover, mot Berlin, 
hvor vi skal hente vår reiseleder Bjørg Sørensen. 
Utpå ettermiddagen ankommer vi Nürnberg, hvor vi  
overnattet på et luksushotell. Vi bodde på Mercure 
Congresshotel, et flott hotell og den 3 retters midda-
gen smakte godt.  

 
Dag 3: Nürnberg - Kitzbühl  
Etter frokost gikk ferden videre rundt München og vi 
krysset grensen til Østerrike. Grensepasseringen 
skjer ved den lille byen Kufstein. Herfra settes kur-
sen nedover Inndalen, og det var ikke så langt å kjø-
re før vi ankom Kitzbühl og til Hotell Edelweiss. Her 
skal vi bo i fire netter. Tror dere ikke at vi hadde hele 
hotellet for oss selv. Følte som om vi var en stor fa-
milie. Vertskapet var veldig hyggelige og gjorde alt 
for at vi skulle trives. Hotellet var enkelt, men du ver-
den så koselig. Et morsomt trekk fra hotellet, var at 
hodeputene var formet som Alpene, med 2 topper. 
Stilig. Middagen på hotellet denne dagen. 

Dag 4: Utflukt til Ørneredet  
Nå er vi endelig på vei til turens hovedmål, Ørnere-
det. Vi tar bussen og sitter og krysser fingrene, for i 
dag har sola gjemt seg. Vi sitter og håper på at den 
vil komme. Eneste dag på hele turen med overskyet 
vær, snakk om uflaks. Vi ankommer stedet og drar 
de siste kilomterne med spesialbusser. På toppen 
av fjellet venter oss det unike Kehlsteinhaus eller 
bedre kjent som ”Ørneredet. Stedet ligger 1837 me-
ter over havet, og var en gave fra partiet til Hitler på 
hans 50-årsdag i 1938.  
På toppen må vi bare konstatere at det var ikke 
”vår” dag i dag, tåken er tykk som graut og noe fjell-

(Fortsetter på side 5) 

10 dager med spennende Tyrol 

Tolkene Peer Olav Moen og Bente Bø, reiseleder Bjørg Søren-
sen og bussjåfør Håkon Lundon. 

Kitzbühel. Vi ser Inger-Britt, Svein Ingar, Rune og Odd. 

På toppen. Som du ser, er tåken 
tykk som graut. Ikke rare Alpe-
ne. Eneste dagen med oversky-
et vær. Uflaks. 
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utsikt blir det ikke. Vi nyter likevel oppholdet. 
Vi drar så hjem til hotellet for å stelle oss til kveldens 
Tyroleraften. En forestilling som går hver kveld og 
varer 2 timer. Snakk om forestilling, så livat og frisk. 
Å være døv var ingen hindring denne dagen, showet 
var så visuelt preget at alle fikk med seg hva det 
gjaldt. Stedet var Gasthof Neuwirt i Oberndorf. 
 
Dag 5: Kitzbühl 
Denne dagen var egentlig satt av til Kitzbühl, men 
stedet var ikke billig. Sjåføren og reiselederen had-
de egentlig ”fridag”, men tror dere ikke at de foreslo 
å reise til Salzburg. Og slik ble det. Deltagerne satte 
stor pris på dette og vi ruslet rundt i den flotte byen. 
 
Dag 6: Kitzbühl – Vipieno – Innsbruck - Kitzbühl  
Denne dagen hadde vi en ”Strømstadtur” til Italai, til 
grensebyen Vipieno. Vi kjørte den berømte Brenner-
Autobah med Europabroen før vi ankom Italia. I Vi-
pieno var det mulig-
heter til å gjøre for-
delaktige kjøp på 
forskjellige ting som 
klær, sko, skinn etc. 
For oss var siesta-
en midt på dagen 
uvant. 
På hjemveien kjørte 
vi innom Tirols ho-
vedstad – Inns-
bruck. Her ble den berømte hoppbakken fra OL   
besøkt. Selvfølgelig måtte vi ta kabelbanen og heis 
for å komme til toppen. Etterpå kjørte vi til selve 
byen og hadde et stopp der. Kl. 20.00 smaker det 
ekstra godt med middag på hotellet. Middagen var 
god.  
 
Dag 7: Kitzbühl - Praha 
Det var på tide å ta farvel med Tirol for denne gang. 
Hotellets vertskap hadde stilt opp utenfor bussen for 
å ta farvel. Dette var sterkt, for maken har vi ikke 
opplevd før.  
Kursen gikk nå nordover og vi krysset senere gren-
sen til Tsjekkia. Vi kjører forbi Pilzen, som er pilsner-
ølets hjemby, og vi ankom Praha tidlig på kvelden. 
Her sjekket vi inn på Hotell Belvedere. En enkel 
middag i hotellets restaurant. Her vanket det en liten 
oppmerksomhet fra turdeltagerne til bussjåføren, 
reiselederen og gruppelederen. Etterpå kunne de 
som ønsket det være med på en rusletur for å titte 
på Prahas uteliv. Reiselederen Bjørg sørget for at 
alle kom vel hjem ved å passe på at vi kom på trik-
ken. Flott kveld. 
 
Dag 8, 24. sept: Praha 
Etter frokost var det tid for sightseeing til fots. Den 
norsktalende lokalguide viste oss denne spennende 

byen, dens severdigheter og historie. Byen er en 
smeltedigel hvor inspirasjon og ideer fra øst og vest, 
syd og nord møter hverandre. Og vi skulle nå ut på 
en 4, f i r e,  timers sightseeing. Grøss og gru, hvor-
dan skulle det gå. Vi forsto ganske snart hvorfor 
byen har fått tilnavn som ”Den gyldne by” og ”Den 
Magiske by”. Turen avsluttes på torget i gamlebyen, 
og det blir nå tid til å gå litt på egenhånd før vi mø-
tes til avtalt tid og spaserer ned til elven.  
Klokken 19.00 ble vi fraktet ned til elva og gikk vi 
ombord i en av elvebåtene. Vi spiser middag, et 
stort koldtbord, mens vi fikk oppleve ”Praha by 
night”.  Vi kjente straks igjen stedet fra omvisningen. 

Dag 9: Praha - Travemünde  
En natt i Praha er ikke å anbefale. Byen er for stor, 
og helst bør vel en uke være minimum. Vi ville sett 
mer, men dessverre måtte vi sette kursen videre 
hjemover. Turen gikk via Dresden, forbi Berlin og 
opp til Travemünde. Herfra var det ferge over til 
Trelleborg igjen. Siste middagen ble avsluttet et 
måltid i bufférestauranten. 
 
Dag 10: Trelleborg – Hjemstedet  
En solid frokost ble unnagjort før vi ankom Trelle-
borg. En lengre lunsjpause hadde vi ved Nordby. Så 
ankom vi Oslo og det var med vemod å skille lag. 
Uvant å bli få igjen. En flott tur var unnagjort, alt gikk 
etter programmet. 
 
Våre dyktige tolker, Peer Olav Moen og Bente Bø 
gjorde en flott jobb med å formidle det som ble sagt 
mellom reiseleder, sjåfør og deltagerne. 
 
Som arrangør av denne turen, sitter jeg som grup-
peleder med en veldig god magefølelse igjen. Det 
har vært en glede å være gruppeleder. Nå hadde vi 
fått våre ønsker oppfylt, en buss på ett plan, 2 
tegnsrpåktolker. Hva kan vi ønske oss mer? Og 
bussen med sitt flotte GPS system, med 3 LSD 
skjermer var prikken over i’en. 

Bjørn Egil Hammerlund 
gruppeleder 

(Fortsatt fra side 4) 

Vipieno 
”Praha by night”. Vi venter på vår tur til å spise. Fra venstre 
Lillian, Wendla, Inger Marie, Rolf, Rolf, Ragnhild og Bodil. 
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DUGNAD  
I høst hadde vi dugnad og fjernet krattet. Med en 
nyinnkjøpt kompostkverner gikk det fort unna. 
Etter dugnaden vanket det pizza. 
Øverste bilde er det Mette Kari som hilser, mens 
Knut Ove, Helge og Heidi ser på mens Over ren-
ser kompostkvernen som kjørte seg tett. 
Til høyre Mette Kari og Bjørn Egil. 
Under Inger Aase og Helge. 
 

Viktig melding til alle medlemmene av Telemark Døveforening: 

Nye nøkler er nå montert 
De gamle du har, kan du bare kaste. De kan ikke brukes lenger. 
Hvorfor? Det er montert en sikkerhetslås i hoveddøra, døra ut til verandaen og kjellerutgangen. 
Denne skal låses opp av første mann og stenges av siste mann. Det er samme nøkkel, og med-
lemmer som ønsker det kan få utlevert ”inngangsnøkkel nr. 02”. Nøkkelen som blir utlevert er nå 
personlig og kan ikke overleveres til andre. Alle som får nøkkel må heretter kvittere i en nøkkel-
bok. Det er forsikringsselskapets regler vi følger. Disse retningslinjene følges til styret bestemmer 
noe annet.  
Vi beklager denne ulempen, men håper på forståelse. 

Styret 
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Programledere 
 

Styret har gjeninført ordningen 
med programledere på tors-
dagene.  

 

Programledere går på omgang 
blant styremedlemmene. 

 

Programlederne bestemmer 
selv hva de ønsker å gjøre, 
slik at det alltid vil være korte 
foredrag, konkuranser eller 
andre aktiviteter på torsdags-
møtene. 

 
I januar har vi redusert aktivitet 

på grunn av oppussingen. 
 

2. febr. Bingokomiteen 
9. febr. Tonje Nordfonn 

16. febr. Heidi Buer 
23. febr. Tanja Moen 

 
2. mars Bjørn E Hammerlund 
9. mars Inger Britt Paulsen 

16. mars Heidi Buer 
23. mars Tanja Moen 

30. mars Bingokomiteen 
 

Velkommen  
til en aktiv 
vinter– og 
vårsesong 

Døves Menighet, Østlandet: 

Høsttakkefest  

27. oktober var det Høsttakkefest 
sammen med elever og lærere fra 
Myrene skole. Døveprest Roar Bred-
vei hadde laget et opplegg for kvel-
den sammen med elevene. 

Juleandakt  

Torsdag 8. desember var det 
den tradisjonelle juleandakten. 
Det var godt oppmøte. 
Andakten ble holdt av døve-
prest Roar Bredvei og Karl 
Fredrik Robertsen. Denne 
gang var det brukt power 
point, hvor teksten og salmer 
ble vist. Et veldig flott verktøy i 
å fremføre guds ord på. 
En stor konfekt ble overrakt 
fra Døves Menighetsråd. 
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Verv nestleder Styret øns-
ket at Bjørn E Hammerlund 
fortsetter som nestleder, selv 
om han er ansatt som sosial-
sekretær.  
 
Døves dag 2005 Det blir 
opp til arrangementkomiteen 
å avgjøre hvordan de vil leg-
ge opp pub & pizzakveld den 
24. september. 
 
Trivselstiltak – lokale til-
tak 2005 
1) Fra Norges Døveforbund 
er vi blitt tildelt kr 10.800,-. 
Det ble fra salen reist spørs-
mål hvordan og på hvilket 
grunnlag fordelingen var gjort 
og det var ønskelig at sosial-
sekretæren undersøkte dette 
med Døveforbundet. 
2) Det er mottatt brev fra 
Norges Døveforbund hvor de 
beklager på det sterkeste den 
lave utdelingen, da flere fore-
ninger har uttrykket skuffel-
se. Forbundet oppfordrer der-
for foreningene til å markere 
den store forskjellen og hvilke 
konsekvenser dette får for 
medlemmene, både ovenfor 
kommune/fylket og media. 
(Telemark Døveforening har 
sendt kopi av dette brevet til 
FFO-Telemark til politikerde-
batten 31.august.) 
 
Seminar for daglige ledere 
i Oslo  Oslo Døveforening er 
arrangør og styret godkjenner 
deltagelsen og anser det som 
viktig for sosialsekretæren for 
å holde seg oppdatert. 
 
Leieregulering  Styret ved-
tok at leien fastsettes til kr 
5.000,00 og gjelder fra og 
med 01. april 2006.  
 

FFO - Telemark Politiker-
debatt  Tonje Nordfonn og 
Bjørn E Hammerlund og 3 tol-
ker deltok på politikerdebat-
ten. Vi satt igjen med blan-
dende følelser, men viktigst 
av alt er at vi har vært til ste-
de og markert oss. Bjørn E 
Hammerlund tok opp arbeid 
for døve. 
 
Studietursøknad  Det er 
sendt søknad til Norges Døve-
forbund for deltagere til Øst-
erriketuren, en for medlem-
mer av Telemark Døvefore-
ning og en annen for resten 
av gruppen. 
 
Regnskap 31.07.05 / Bud-
sjett 2005  Regnskapet pr. 
31.07 viser et overskudd på 
kr 25.743,00 og tas til orien-
tering. Det fremlagte budsjett 
for 2005 godkjennes og sty-
ret godkjenner et underskudd 
oppad til kr 40.000,00 for 
2005. 
 

Fast komite til tilstelninger 
Velge fast komité til tilstel-
ningene. Det gjelder komité 
til pubkveldene 24. septem-
ber og 5. november. Styret 
går inn for at det velges en 
komité på 4 medlemmer og 
som går på omgang, slik som 
serveringslisten. Medlemsmø-
tet godkjente dette som en 
prøveordning.  
 
Gjerde  Vi bør innhente til-
bud på gjerde ned mot nabo-
en i Storgata. Den er nå usik-
ret. Styret støtter dette og 
sosialsekretæren innhenter 
tilbud. 

Utdrag fra medlemsmøte 
torsdag 8. september  

I disse dager har ny-
hetsbrev nr 3/2005 
dumpet i e-postkassen. 
Vil du ha nyhetsbrev 

kan du gå inn på www.teatermanu.no og 
registrere deg der. 
 

En vellykket turné  
Vi har nå avsluttet norgestur-
neen med Den standhaftige 
tinnsoldat. Den besto av 17 
forestillinger og ble sett av 
over 2000 tilskuere. En publi-
kumsøkning på 25 % i forhold 
til Bamse B i fjor! Vi reiser 
snart til Nederland for å spille stykket på 
Handtheater & Cultureel Centrum den 12. 
og 13. november.  
 

Skriv et teatermanus:  
Et viktig samarbeid med Sandaker skole  
Teater Manu har hatt et teaterverksted for 
ungdom siden september 2005. Fra januar 
til juni 2006 vil deltakerne sammen med 
instruktørene Ipek D. Mehlum og Ronny P. 
Jacobsen, sette opp en forestilling. Nå er 13 
elever fra Sandaker skole med sin lærer, 
Tone Britt Handberg, og forfatteren, Christo-
pher Grøndahl, i gang med å lage manus. 
Det skal være ferdig til jul. Vi er spente!  
 
Kulturkafé nr. 1  

Olivier Schetrit forteller om H. 
C. Andersen.  
Hvem var den fattige gutten som ble den 
geniale kunstneren vi kjenner i dag? Hvor-
dan var hans liv? Hvor kommer hans inspi-
rasjon fra? Hvordan påvirket hans forfatter-
skap annen litteratur? Hvorfor er han berømt 
i hele verden?  
Like mange spørsmål vil Olivier Schetrit 
avklare for deg i løpet av en levende og 
ukonvensjonell presentasjon av H. C. Ander-
sen. Vi vil ikke sitte timesvis å se på mens 
han står på scenen! Tvert imot vil han invite-
re oss til å oppdage H. C. Andersens liv og 
forfatterskap gjennom fortellinger, bilder, 
tegninger eller utklippsfigurer som vil henge 
rundt scenen. Etterpå tar vi en liten pause 
med kaffe og kaker... før vi samler oss rundt 
Olivier som fremfører tre spennende fortel-
linger av forfatteren.  
 
En drømmende juleforestilling for barn 
og voksne! Lørdag 3. desember kl. 13.00, 
Sted Teater Manu, Christies gate 5. Varig-
het 3 timer med pauser. Kr 30(V)/kr 15(B) 
 

Ibsenåret 2006  
Forberede deg, sammen med oss til Ibsenå-
ret som starter 14. januar 2006. Se 
www.ibsen.net der du vil finne alt om Henrik 
Ibsen og hans forfatterskap.  
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God tolkedekning i Telemark  

Fra Tolkesentralen har vi fått en interessant statistikk for 1. halvår. I stedet for å presentere tørre tall, tar vi 
en titt på diagrammet. 
 
Diagrammet viser 3 ting: 
• Den ene stolpen ”ant. Best”, viser hvor mange oppdrag som er bestilt den aktuelle måned.  
• Den andre stolpen ”ant. Dekte”, viser hvor mange oppdrag som er blitt dekket.  
• Den tredje er dekningen i %. Full dekning vil  være 100%. 
 
Antall bestilte oppdrag fratrukket avbestilte oppdrag blir dekningen. I mars og april har alle som hadde be-
stilt tolk fått dette dekket. Januar var det vanskelig å få dekket alle, bare ca 88% fikk tolket sitt gjøremål. 
 
Tror det må være en stolt tolkesentral i Telemark som kan vise en nesten vannrett linje i dekningen. Streken 
holder seg godt over 85%. Er det landets beste tolkedekning? 
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% dekning

Frivillighetsnorge.no kjører en kampanje og jeg har mottatt 
følgende mail som jeg ønsker å spre videre. 
 

Jeg har gått inn på inntektsbørsen og undersøkt med jev-
ne mellomrom. Første gang jeg gjorde det var  9. april i år. 
Da var det bare en person som støttet Telemark Døvefore-
ning. Siden har det sakte og sikkert kommet flere til.  

Som du ser, en betydeling økning i generert totalinntekt til 
organisasjonene på 7 måneder. 
 

Husk at jo flere som er med, jo mer penger. 
7 personer pr gang pr måned vil gi minst 100 - 300 pr år. 
 

Har du ennå ikke registrert deg. Gjør det i dag. Bruk 5-10 
minutter. Vær med å støtte opp om foreningens økonomi 
og få den reklame på e-mail du er interessert i. 

Bruk:  www.frivillighetsnorge.no 
Bjørn E Hammerlund 

 
Hei! 
Vi gratulerer Kai Andersen som er månedens heldige vin-
ner av en iPod Nano levert av www.macpartner.no! 
Alle som registrerer seg er med i trekningen av månedens 
premie. I november er premien en Sony Ericsson K600 
levert av Telehuset Forus. 
Den heldige vinneren av hovedpremien, en Citroën C4 til 
en verdi av ca 200 000 kr, trekkes når Frivillighets-
norge.no har oppnådd 50 000 registrerte medlemmer. 
Vi minner samtidig om at du må klikke på linken som føl-
ger med e-posten du får av oss for at det skal kunne reg-
istreres inntekter til klubben/laget du har valgt å støtte. 
For at du skal få e-post og sms som er tilpasset dine in-
teresser, er det nødvendig at du besvarer den første kam-
panjen du mottok fra Frivillighetsnorge.no. 
Spre det glade budskap! 
Benytt gjerne tipsfunksjonen på www.frivillighetsnorge.no 
Med vennlig hilsen,  
Frivillighetsnorge.no,  
Ole Magnar Kolnes 

Fra: Frivillighetsnorge.no 
Sendt: 2. november 2005 15:54 
Til: beghamme@online.no 
Emne: Nyhet fra Frivillighetsnorge.no 

Inntektsbørsen 9. april 05 6. nov. 05 

Totalt generert Kr 5.033 Kr 61.540 

Antall personer 1 7 

Generert til fore-
ningen Kr 9,- Kr 99,- 

Telemark Døveforening:   



 

10  Døves Telenytt nr. 3 - 2005 

 

Prat under foredrag og 
andre samlinger  Lederen 
tok opp problem at det prates 
under medlemsmøter, fore-
drag og andre samlinger. 
Medlemmer som ikke ønsker 
å følge med, bør gå ned i 
peisstuen. Medlemsmøtet var 
enig og det ble lovet å skjer-
pe seg heretter. 
 

FFO - Telemark  Det ble ori-
enterte om situasjonen i FFO 
Telemark som risikerer å gå 
konkurs på grunn av under-
slag og medlemsmøtet syntes 
dette var en trist sak. 
 
 

Julebordet  Det bla fra sty-
ret lagt frem for medlemsmø-
tet alternative matforslag 1) 
Pinnekjøtt og juletallerken, 
eller 2) Spekemat. 
Medlemsmøtet mente at jule-
tallerken høres mer ”jul” ut. 
Det lages liste med 2 kolon-
ner, slik at det kan krysses 
av for juletallerken eller pin-
nekjøtt. 
 

Oppussing av lokaler  Ing-
er Aase velges som arbeids-
leder. Arbeidet starter i janu-
ar etter juletrefesten med 
Frelsesarmeen. Vi regner 
med å bruke hele januar må-
ned. Medlemmene skriver 
seg på liste de dagene de kan 
stille opp. Vi begynner først 
med 1. etasje, sal, kjøkken 
og kontor og kjelleren etter-
på. Styret godkjenner i første 
omgang utgifter til maling og 
utskifting av trelist over 
brystpanelet. 
 

Terminlisten 2006  Termin-
listen er foreløpig og det leg-
ges opp til lav aktivitet i ja-
nuar, med åpne lokaler hver 
torsdag. Årsmøtet ble fastsatt 
til lørdag 4. mars kl. 12.00, 
med etterfølgende pub-
/pizzakveld. Lørdag 2. febru-

ar satses på ”innvielsesfest” i 
nyoppussede lokaler. 
 

Turer  Det lages oppslag på 
turer i 2006 og større tur i 
2007. 
 

Serveringsvakt  Styret øns-
ker å frigjøre sosialsekretæ-
ren for ansvar med serve-
ringsvaktene. Det er pr i dag 
5 som har bedt om fritak / 
pause. Dette er for høyt og 
går utover de som står på 
serveringslisten ved at de må 
servere oftere. Dette er uhel-
dig. Det ble enighet om at de 
som ønsker pause/fritak må 
søke skriftlig. Søknaden skal 
behandles av styret. Styret 
mener det må være en god 
grunn for å slippe å servere. 
 

Serveringspriser  Salg over 
disk er vellykket satsing og 
det foreslås at ordningen inn-
føres permanent. Medlems-
møtet støttet forslaget fullt ut 
og gjelder fra neste med-
lemsmøtet. 
 

Tyverisikring av lokalene  
Fra If… forsikring er vi blitt 
påminnet om vårt ansvar 
med at lokalene er tyve-
ri-sikret.  
a) LÅSENE skiftes ut på 3 dører 
og verandadøra med FG godkjent 
lås. Det kjøpes inn systemnøkler. 
Det koster penger. Foreslag at 
medlemmer som ønsker nøkkel, 
må betale et depositum, f.eks kr 
100,00. På den måten får vi over-
sikt over hvem som har nøkkel, 
og medlemmet får mer ansvar for 
nøkkelen. 
b) DØR mellom kontor og leie-
taker. Denne er ikke tilfredstillen-
de og må forsterkes. Her må det 
også settes inn FG godkjent lås. 
Dørplaten er for tynn og må være 
tykkere. 
c) Vinduene bør sikres med FG 
godkjent lås. Det var usikkerhet 
om dette var nødvendig. 

d) Brannslokningsapparatet vi 
har er utgått på dato. Vi bør an-
skaffe oss ny, helst en i hver eta-
sje.  
Medlemsmøtet var enig i det-
te. 
 

Telefon overgang fra ISDN 
til analog linje.  Fra 14. no-
vember blir ISDN erstattet 
med analog telefonlinje. Ana-
log linje koster kr 160,00 pr. 
måned. I tillegg har vi ADSL 
fra Tele2.  
 

Støtte fra NDFs Forenings-
fond  Det som Telemark Dø-
veforening først og fremst 
reagerer på er egenandelens 
størrelse til deltagelse på 
landsmøtet. 
 

Støtte til studietur  Inger 
Britt og Odd Paulsen og Lilli-
an Hartveit får kr 1.000,- 
hver. Den andre søknaden for 
resten av gruppen ble avslått 
av NDF. 
 

Konto i Postsparebanken  
Kontoen har stått urørt de 
siste årene og sies opp. 
 

Eldre-, pensjonist- og ufø-
retiltak i døveforeningen  
Norges Døveforbund minner 
om foreningens plikt å gi 
gode, varierte og meningsfyl-
te tilbud til denne gruppen. 
Det bør innarbeides i budsjet-
tet til foreningen. 
 

Hygge-/hobbysamvær på 
onsdager Sykurset er snart 
ferdig. Det var forslag å ha 
en hyggekveld hver onsdag 
fremover som en prøveord-
ning. Heidi Buer og Tonje 
Nordfonn prøver å arrangere 
et juleverksted, onsdag 7. 
desember kl. 18.00. Påmel-
ding på liste. 
 

Utdrag fra medlemsmøte torsdag 3. november 
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FRELSESARMEEN 

Arbeidet blant døve og blinde  
 

 
Torsdag 29. des. 

JULEFEST i  
Kristiansand døveforening.  
Christine Stensland deltar. 

 
Torsdag 5. jan. kl. 18.00.  

JULEFEST i  
Telemark døveforening.  

 
Fredag 6. jan kl. 19.00.  

JULEFEST i  
Drammen døveforening. 

 
Lørdag 7. jan kl. 16.00.  

JULEFEST på  
Frelsesarmeen i Larvik. 

 
Søndag 8. jan. kl. 17.00.  

JULEFEST for døve og blinde på Frelsesarmeen i Hønefoss. 
 

Tirsdag 10. jan kl. 18.00  
JULEFEST for  

beboere og ansatte på  
SIGNO (hjemmet for døve),  

Andebu. 
 
 

Med ønske om at dere alle får en velsignet og fin adventstid. 
 
 

Hilsen 
Wenche W. Stensland  

Telemark Døveforening 
takker annonsørene 
for støtte til dette  

nummeret av  
Døves Telenytt. 

 

 

 

 

TippTransport as 
Porsgrunn 

www.tipptransport.no 

Telemark Døveforening  -  Basar 2005  
Trekning foretatt 10. november 05 

Bok 1: 1: Drillbor / 255 / Helge S Johansen, 2: 2 flasker massasjeolje og 
"Home Spa Treatment" / 220 / Arne Buer, 3: Diverse bilpolish / 346 / Britta 
Larsen, 4: Brodert duk + liten pung / 217 / Arne Buer, 5: Vekkerklokke og 
pengepung / 142 / Thor Gisholt. 
Bok 2: 1: Sølvarmbånd / 210 / Helge Flaten, 2: Bag m/2 drikkeflasker og 3 
par sokker / 43 / Nanne Henriksen, 3: Parfyme og shower gel (Nacmi Camp-
bell) / 209 / Helge Flaten, 4: Tapetkniv + refill kniver og liten pung / 17 / Per 
Jonassen, 5: Håndklær, 3 forskjellige frisørprodukter / 249 / Kjersti Junker. 
Bok 3: 1: Sølv pizzaruller / 88 / Borgar Ramberg, 2: Ryggsekk, hvite sokker 
(10 stk) / 39 / Nina Hovland, 3: Fotsalt og -krem (Scholl) / 36 / Espen Leifsen, 
4: Body utstyr  +  liten pung / 61 / Hedda Andersen, 5: 3 forskjellige håndklær 
og frisørprodukter / 37 / Nina Hovland. 

 

Takk for støtten 

 

 

 

Porsgrunnsveien 50 
3733 Skien 

Tlf: 35 52 77 60 / Faks: 35 52 47 36  
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Returadresse: Telemark Døveforening, Tordenskioldsgt. 15, 3921 Porsgrunn 

 

Desember     
to 15.des 19:00 JULE-Bingo v/ bingokomiteen  
to 22.des 19:00 Vanlig medlemskveld 
 

Januar     

to 05.01. 18:00 Juletrefest 
ti 10.01. 17:30 Styremøte 
to 12.01. 19:00 Medlemsmøte m/nytt fra styret 
to 19.01. 19:00 Medlemskveld 
to 26.01. 19:00 Medlemskveld 
lø 28.01. 16:00 Porsgrunn Døves Sport: Årsmøte 
 

Februar     

to 02.02. 19:00 VINTERBINGO. Siste frist for 
innkomne forslag til årsmøtet. 

lø 04.02. 18:00 Innvielsesfest av nyoppusset 
lokaler. Entre kr 30,00. Ta med drik-
ke selv. Påmelding på liste. 

ti 07.02. 17:30 Styremøte 
to 09.02. 19:00 Medlemsmøte m/nytt fra sty-

ret. Avstemming av turer 2006/07 
to 16.02. 19:00 Medlemskveld 
to 23.02. 19:00 Medlemskveld 
 

Mars     

to 02.03. 19:00 Medlemskveld 
lø 04.03. 12:00 Årsmøte for Telemark døve-

forening 
lø 04.03. 18:00 Hyggekveld m/pizza. Entre kr 

30,00. Ta med drikke selv. Påmel-
ding på liste. 

to 09.03. 19:00 Medlemskveld 
to 16.03. 19:00 Medlemskveld 
to 23.03. 19:00 Medlemskveld 
to 30.03. 19:00 PÅSKE Bingo 
 
 

April     

to 06.04. 19:00 Påskesamling v/Roar Bred-
vei 

to 20.04. 19:00 Medlemskveld 
to 27.04. 19:00 Medlemskveld 

Mai     

to 04.05. 19:00 Medlemskveld 
to 11.05. 19:00 Medlemskveld 
on 17.05. 10:00 Åpent hus 
to 18.05. Døveforeningen STENGT 
to 25.05. KRISTI HIMMELFARTSDAG - døve-

foreningen STENGT 

Juni     

to 01.06. 19:00 SOMMER Bingo 
to 08.06. 19:00 Medlemskveld 
to 15.06. 19:00 Medlemskveld 
lø 17.06. 19:00 Porsgrunn Døves Sport: 

Grenlandscup og 30 års jubileum 
to 22.06. 18:00 Sommeravslutning - m/reker 

Hva skjer - vinter/vår 2006 à jour: 1.12.05 

Desember 
to 15.12. Inger B P. / Øyvind H. 
to 22.12. Tanja M. / Arne S. 
 
Januar   
to 12.01. Berit L & Bjørn H. 
to 19.01. Heidi B / Tonje F. 
to 26.01. Mette K & Ove H. 
Februar . 
to 02.02. Per J. / Knut Owe W. 
lø 04.02. Arr.kom.nr. 1: Inger Aase, 

Tonje F, Arne H. og Arne 
S 

to 09.02. Liv & Bjørn A. 
to 16.02. Wenche & Leif E. 
to 23.02. Janne B. / Tove B. 
Mars . 
to 02.03. Inger Aase E.  

lø 04.03. Årsmøtet ved styret 
lø 04.03. Arr.kom.nr. 2: Yngve G, 

Mette Kari H, Ove H, og 
Helge J.  

to 09.03. Inger Britt P. / Øyvind H. 
to 16.03. Tanja M. / Arne S. 
to 23.03. Berit L & Bjørn H. 
to 30.03. Heidi B / Tonje F. 
April . 
to 06.04. Mette K & Ove H. 
to 20.04. Per J. / Knut Ove W. 
to 27.04. Liv & Bjørn A. 
Mai . 
to 04.05. Janne B. / Tove B. 
to 11.05. Inger Aase E. 
on 17.05. 17.mai komite velges 
Juni . 
to 01.06. Inger Britt P. / Øyvind H. 
to 08.06. Tanja M. / Arne S. 

Står du på serveringslisten?   
Hvis dato ikke passer ber vi deg bytte med de andre. 

Serveringsvakter 
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