
Telenyit 
1 N r . 1 8 . f e b r u a r 2 0 0 5 1 

Det innkalles med dette til arsmote i: 

T E L E M A R K 
D 0 V E F O R E N I N G 

L0rdag 5.mars 2005 
Kl. 12.00 

Dagsorden: 
1 Valg av referent 
2 Beretninger 
3 Regnskaper ^ 
4 Innkomne forslag 
5 Valg . J >V -:f:i Vs, 

Innkomne forslag ma vaere levert foreningens leder 
senest 4 uker f0r arsm0tedagen, innen 4. febr. 05. 

Forslag til lovendring ma innsendes til styret senest 
4 uker fer, innen 4. febr. 05. 

Stemmerett har alle som har betalt kontingent for 
foregaende ar. 

HUSK A TA MED DENNE BERETNINGEN TIL 
ARSM0TET. TAKK. 

Styret 

Tegnsprab-cafe 
L0rdag 26. februar 

13:00 -17:00 
Vi far bes0k av noen av 

fotbalUentene som deltol? 
under Deaflympic 

Gkimes 2005 og som vi l 
forleiie derf ra . 

Ta med familie og venner 
og aviegg deveforeningen 

et besolt. 

Veibommen 

Arsmote 

Porsgrunn Doves 
Sport 

Lordag 26. februar 
Kl. 17:00 

Hyggebueld 
m/pizza 

Lordag 5. mars, bL 18:00 
E n i r e b r 3 0 , -

Elter arsmetet samles 
vi til sosiait samvcer. 
Pamelding pa iiste 
i d0veforeningen. 

M e d l e m s a v i s f o r T e l e m a r k D c i v e f o r e i t i n g 
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D0ves Telenytt 
nr. 1 - 2005 

Medlemsavis for 
Telemark D0veforening 
Stiftet 13. februar 1921 

Telemark Dove^rening 
Tordenskpldsgt 15 
3921 Porsgmnn 

E-post: teledov@c2i.net 

Ansvarlig redaktar 
for denne utgaven: 

Bj0m Egil Hammerlund 

En blomsterhilsen 
gir avisen Varden 
ved Eirik Haugen for 
store omtalen i Var
den om Telemark 
Fylkeskommune. 
Ogsl leder av FFO 
Telemark ved Ola 
Vea Gustavsen for 
st0tten I samme 
sak. 

JSedexen: 

JVwc jeg, d^mwc dette innie^, hax det ndtapp Mitt ved-
tatt at fykeapoeUi^eme fiwc aatt en ha£a mimoti tii funh-
afanaAemmedea oxg^iniaaaptteH. pa aUt Buddjett med 60k-
nadapuat 15. nuvca. Og^ put jowuia£iat I Vavdeti hax ui fdtt 
mdding, atdet&c itwc ppdjeneate. S)ette aofim&c 

S)0itefoj(enittgen. hax aSJt&iede tagt inn, dtfhmd. ̂ oe an-
net hadde, ui ae£ iMte, twd d q^^. ^Ndut dmsepiHexujnqm, pax 
6WVC en gwtg, ett&t, 15. mwca, &6iK det of>p tii det n^ 6tiifvdt a 
pnne ut fiumdan eventueCC tiidkudd a^ai foKuaitea. 

Uten auiden Vcmdena iheHdlqe innaata vet vi tMc fivoJic vi 
hadde vovd. Jliakan tii dpaiteptaaa biox jeg^vimd Cete Cenge 
eit&L Mow. hwc det vcext Meuei og, med StW ffeiemwdi aoiid 
piaaa&it I Hjgjgqen fkwc det vcent e^tca mom.. 

Vi i ffeienta/(h md de&avewte notene oaa at vox houedox-
guniaaajon JVoxgea iDovefoxdund hax viat Citen lntexeA6e pox 
denne aahen. 

Jlioitoet md uanaett vc&te a dtd pa og. ^jenvpe pfx en 6ah 
man, txox pa. Qt det ngttex hax denne 6ahen vidL 

^BjtUM £ SHammefduitd, matledex 

Vinn en Wit 

Nedenfor tekst er kopiert 
fra Norges Doveforbunds 

hjemmeside 
www.deafnet .no 

FRiviLLieNETSMOiieE.Ma 
Norges D0veforbund har inngatt samarbeid med Friviiiighetsnor-
ge.no. 
Frivillighetsnorge er en organisasjon som videresender reklame 
via e-post, SMS og mms. De sender bare til de som har sagt ja til 
a motta slik markedsf0ring, og som er medlemmer. 
Norges D0veforbund far 70 % av inntektene. 
Les mer om Frivilliqhetsnorqe.no 
Det koster ingen ting a vaere medlem, og det ikke n0dvendig a 
kj0pe noe. 
Du kan avslutte medlemsskapet nar du vil. 
Ved a bli medlem st0tter du Norges D0veforbund og du er ogsa 
med i trekningen av en Citroen C4 (kr 207 500) 
Bli medlem na www.frivilliqhetsnorqe.no 

Tekmarh Deveforening oppfordra- medlemmene og andke InieretseHe til a ttoUe Nmges Dave-
forbundog selvs€igt Telemarh Dcvefoiening. Pa den maten far var forening obte inntehler. 
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Arsberetning f o r 2 0 0 4 f o r T e l e m a r k D o v e f o r e n i n g 

1. Styret 
(Alle er valgt for et ar. De som er valgt for 2 I r star 
dette oppgitt etter navnet.) 
Foreningsieder : 

Inger Britt Paulsen 
Nest leder : 

B j0rn Egil Hammer lund ( 2 a r ) 
Medlemmer : 

Ton je Nordfonn ( 2 a r ) 
T o v e Braathen 
Tan j a Moen 

Va ramed lemmer : 
Inger Aase Enebakk ( 2 a r ) 
Wenche Evensen 

Rev! so r: 
Thor Gisholt 

Va ra med I e m : 
Per Jonassen ; 

Representanter til N D F ' s m0ter : 
I nger Britt Paulsen 
Bj0rn Egil Hammer lund 

Varamed lem 
I k k e va lgt 

D0ves Hus - huskomite : 
Vak tmes te r + rengj0r ingshje lp 
+ sos .sekretaer 

Ar rangementskomi te : 
S t y re t f ikk ansva r for a ve lge 
folk til de ul ike a r rangemente r . 

2. M0tevirksomhet 
I perioden er det holdt 6 s t y rem0te og 1 
s ty rem0te ble av iys t . 11 m e d l e m s m 0 t e r 
og informasjonskvelder har det ogsa 
vaert . Arsm0te ble holdt den 5. m a r s 0 4 . 

Det henv ises til punkt 7 S a m m e n -
komster/ar rangementer/ t i l tak pa s ide 5. 

3. Medlemskap 
Medlemsmassen i T e l e m a r k D0vefore-
ning kunne vaert h0yere . Det s y n t e s 
vanske l ig a rekruttere nye m e d l e m m e r . 
Vi skul le g jerne vaert f le re , da vi v e t at 
det f innes f lere d0ve i T e l e m a r k . 

Det er Norges D0veforbund s o m 
k rever inn kontingent og som f0rer 
medlemsl i s ten . 

Kontingenten v a r kr 6 0 0 , - for ek-
tepar / samboere og kr 5 0 0 , - for enke l t 
med lem . 

Ved arets s lutt hadde v i 2 aeres-
med lemmer : Arne Kar l sen og Thor G i s 
holt som ogsa v a r fr i tatt for kont ingent 
til Te lemark D0veforening . 

Foreningen er t i ls luttet Norges D 0 v e -
forbund (NDF) 
F o r e n i n g e n e r m e d l e m a v F F O -
Te lemark 

D0ves k i rkem0te : 
Tho r Gisholt 

Ungdomskontakt : j > • 
Ungdomskontakten er lagt 
is inntil v idere . 

FFO-Te lemark : 
B j0rn Egil Hammer lund 
Thor Gisholt 

Va lgkomite : 
A rne Skoglund 
Marie Draegni 

o 
pa 

Medlemmer! 
Telemark Doveforening 

2004 2003 
01.01 . 52 55 
Innmeldt 2 
D0d ' ' - 1 . • - 1 
Flyttet til annen 

d0veforening 0 
Utmeldit - 5 - 2 

Pr. 31.12 4 5 5 2 



4 D0ves Tele-Nytt nr. 1 - 2005 

4. Sosialsekretaerens rapport 
Bj0rn Egil Hammer lund har fungert som sos ia l sekre-
taer pa t imebas i s til og med 15 . m a r s 2 0 0 4 . 

Regnskapsoppst i l l ingen v i ser hvordan v i har a n -
vendt t i lskudd fra Helse S0 r pa kr 1 0 0 . 0 0 0 , - . 

T e l e m a r k Fy l keskommune har sv ik tet totalt 
med sitt 0konomiske bidrag og foreningen torde der-
for ikke lenger sa t se pa sosialsekretaer lenger . 

E t te r 1 5 . m a r s har B j0rn E Hammer lund l ikevel 
ivaretat t noen av d isse funks jonene som la i dette pa 
frivil l ig bas is pa kve ldene nar behovet har vaert der . 
En tungv int l0sning. 

5. Bes0kstjenesten 
T e l e m a r k d0veforening far t i lskudd fra Norges D0ve-
forbund av L ikemannsmid lene til bes0ks t ienes ten . 
For 2 0 0 4 hadde vi fatt t i lsagn pa kr 5 .000 , - som ble 
utbetalt i j a n u a r 2 0 0 5 . Resten av bes0kt jenesten ble 
f inans ier t a v dr i f tsmidlene fra Helse S0 r . 

Ber i t L. Halvorsen 0nsket ikke lenger a vaere 
bes0ksvenn fra 16 . november . 

De som har fatt bes0k har sat t stor pris pa det
te . Det vaere seg a bli hentet for a delta i sosia le 
saml inger i d0veforen ingen . Andre ti ltak er sosiait 
samvaer pa h jemstedet . D0veforeningen har dekket 
bi lgodtgj0relse og godtgj0relse . A bes0ke eldre har 
h0y prioritet , m e n s annen type bes0k har en lavere 
prioritet og godtgj0relsene er deretter . 

6. Representasjon/tllskuddsytere 
Norges Dpveforryund (NDF); 
D0veforeningen v a r representer pa NDFs 
Landsrad pa Tr iaden Hotel l , L0 renskog , 
1 3 . - 1 5 . februar , hvor leder Odd Paulsen og 
nest leder Bj0rn E Hammer lund deltok. 

Regnskap over 
Sosialvirksomheten 2004 

L0nn: 
Sosialtjenesten 33 825 
Frivillige organisa-
sjoner 27 866 
Kurs 1 800 

Tilbakef0rt fjorlrets ferie-
pengeavsetnlng (10 246) 

Arbeidsglveravglft 4 769 
Fri telefon 6 162 
Bllgodtgj. oppgavepl... 14 744 
Renovasjon, lys, renhold, 

forsikring 52 733 
Administrative kostn. 25 347 
= sum driftskostn 157 000 

Inntekter: 
Tilskudd Helse Sar. (100 000) 
= dekket av dovefor.. 57 000 

Besoktjenesten 

Bes0ksvenn 2004 2003 
Thor Gisholt 16 30 
Bj0m E Hammerlund 4 9 
Inger Britt Paulsen 37 10 
Lillian Hartveit 21 30 
Berit L Halvorsen 19 -
Totalt bes0k foretatt 97 79 

Tallene i tabellen er hentet fra vir rap
port til Norges D0veforbund. 

Bes0kstjenesten itall 

Godtgj0relse 6 460 
Kjoring 10 155 
LIkemannsmidler 

v/ NDF 2004 . -5 000 
= dekket av d0ve-

foreningen 11 615 

Fra regnskapsrapport til Norges Dovefor-
bur)d 

FFO-Telemark; 
T e l e m a r k D0veforening er med lem av FFO-Te lemark . Pa FFO's lederm0te 13/11 
deltok Thor Gisholt . B j0rn E Hammer lund og Thor Gisholt har ogsa deltatt pa m0te 
som FFO-Te lemark ar rangerte med polit ikerne pa Te lemarksbenken om de 0kono-
miske kuttene i f y l ke skommunen . , 

Helse S0r: 
Vi f ikk kr 1 0 0 . 0 0 0 , - til sos ia l t jenesten og drift av foreningen. Oppstll l ing over a n -
vende l se a v t i lskuddet s ta r 0vers t pa denne s iden . 
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T e l e m a r k F y l k e s k o m m u n e i 

1 ) Dr i f t s t i l skudd 
Her v a r det store sp0rsma le t om v i i det hele tat t f ikk penger til dri ften va r . Dess -
v e r r e f ikk vi avs lag og som v i k laget pa . Thor Gisholt og Bj0rn E Hammer lund har 
overvaert et m0te med polit ikerne pa Fy l keshuse t , hvor v i dessve r re ikke f ikk st0t-
te l ikeve l . Det v a r S V som hadde tat t opp s a k e n der . Det har vaert s tore oppslag i 
Varden om denne saken og hvor v i bl .a har fatt s t0t te av FFO-Te lemark . 

2) A k t i v i t e t s s t o t t e t i l f u n k s j o n s h e m m e d e o r g a n i s a s j o n e r 
En annen t i lskuddsordning er akt iv i tetsst0t te til f unks jonshemmede organisas jo
ner . I 2 0 0 4 mottok vi k r 1 8 . 1 0 0 , - for 2 0 0 3 . Denne ordningen er fait bort for 2 0 0 4 , 
noe vi se lvsagt v a r veldig skuf fet over . 

F v l k e s m a n n e n i T e l e m a r k : 
Vi mottok kr 1 5 . 0 0 0 , - f ra Fy l kesmannen for 2 0 0 4 . 

Pa s lutten av aret f ikk v i v i te at denne ordningen ogsa vi l bli f jernet f ra og 
med 2 0 0 5 . Da ma vi s0ke g jennom Norges D0veforbund . 

A n d r e r e p r e s e n t a s i o n e r : 

1) Radet for funksjonshemmede i Porsgrunn: 
J u n e Jonassen er blitt innvalgt i dette radet h0sten 2 0 0 3 . : ; ; , 

2 ) Tuftes Fond: 
Bj0rn E Hammer lund har representer t d0veforeningen dette aret . Pa grunn a v lav 
rente , ble det kun foreninger i omradet som hadde S0kt som f ikk s t0t te . D0vefore-
ningen f ikk 1 .200 , - f ra fondet . ^ , , ^ , ^,^> ^ , ; 

7. Sammenkomster/arrangementer/tiltak 
• D0veforeningen har hatt m0tekve lder / s a m m e n -

komster pa f redager i v in te rha lva re t og torsdager i 
sommerha l va re t i D0ves Hus . 

• F re l sesa rmeens tradis jonel le ju le t re fes t 9 . j a n u a r 
samle t e t stappful lt hus . Ait hva v i kunne f inne av 
stoler ble brukt . E t ve l l ykke t t i l tak . 

• 2 8 . februar v a r det duket for Ka rneva l s fes t , som 
v a r e t samarbe id med Porsgrunn D0ves Sport og 
D0veforen ingen . A r rangemente t ga et pent lite 
overskudd som ble delt 5 0 / 5 0 . 

• 1 7 . mai samlet som vanl ig store og s m a i D0ves 
Hus . 

• S i s te med lemskve ld f0r s o m m e r e n v a r f redag 2 5 . 

Tilskudd til trivselsti ltak 
som er innrapportert 

for 2004 

Kj0ring, bes0ktjenste ...10 155 
Representasjoner 2 389 
Kulturvlrksomhet 7 470 
Tllstelninger 12 124 
Utflukt for medlemmer. 17 687 
Kurs / foredrag / andre 

tiltak 2 908 
= sum trivselstiltak 52 733 

Inntekter 
Tilskudd: 

Trivselsmidler -15 000 
Eqenand.tur/iulehyqqe -13 326 

^ dekket av d0vefor 23 407 
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jun i og vi a r rangerte gril lfest den dagen . Godt f remmote v a r det og vaeret v a r pa 
v a r s ide . 

• Pubkveld l iadde vi 6. november og som samlet fulit hus . Det ble solgt p izza . 

• Ju lebordsturen gikk denne gang til Bolkesj0 2 6 . - 2 8 . november . Her v a r det full 
v inter og m a s s e av god mat . Bare 13 av va re med lemmer deltok der . 

• D0veforenlngen har pr0vd seg med tegnsprakkafe 1. gang den 16 . oktober og 
13 . november . Bes0ket kunne vaert bedre. Lavt bes0k kan sky ldes at det v a r fo-
reningskveld dagen f0r . Dessuten er ordningen ganske ny og t renger tid a bli 
godt nok kjent . 

• Det har totalt vaert 2 saml ing med d0veprest Roar Bredve i . Paskeandakt 1.april 
og advent- og ju lesaml ing 10 .desember . 

8. Kulturvirksomhet 
Foredrag har vi hatt og det har v i s t seg a bli veldig godt mottatt av med lemmene . 
I den grad vi kan - bruker v i d0ve og det medf0rer som regel store re isekostnader . 
De som har vaert hos oss v a r : 

• NDFs forbundsleder Hanne Kvitvaer holdt et foredrag om Canada-turen 2 7 . feb
ruar . ; 

• Paal R. Peterson fortalte den 1 2 . m a r s om Al Folkeh0yskole for d0ve sin arl ige 
studietur for e levene som hadde gatt til K ina . Et veldig interessant foredrag sup-
plert med v ideosnutter der f ra . T ror noen fikk lyst til a dra til K ina . 

• Tegnsprakto lk Cecil ie Busk Jacobsen hadde f lyttet h jem fra a ha jobbet i F inn-
m a r k noen ar . Hun fortalte den 2 7 . mai episoder fra tolkel ivet der og v i s te flotte 
bilder fra omradet . Bare sa synd at lysbi ldeapparatet ikke vi l le mer nar det va r 

" ha lvparten igjen av bi ldene. 

• To lketenesten v a r hos oss 19 . august med s iste nytt innen tolking for d0ve . D0-
veforeningen og tolket jenesten samarbe ider pa denne maten med a veks l e med 
ris og ros mel lom brukere og to lket jenesten . Et samarbe id vi setter stor pris pa . 

• S t a tens vegvesen har vaert her 9 . September og fortalt om bl inklysbruk i rund-
kj0r inger og annen nyttig ir i formasjon til oss som er bill ister. 

• Kun 5 av v a r e med lemmer deltok pa arets D0ves Kulturdager i Oslo 2 2 . - 24 . 
; oktober pa Foikets Hus . De f ikk t i lskudd til del tageravgi f t , festmiddag og reise 
I med m a k s kr 6 0 0 , 0 0 hver . 

• Porsgrunn bibliotek leverer fortsatt b0ker til D0ves Hus . , ,̂  
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9. Kursvirksomhet i 
• Medlemmer som har gatt pa kurs har fatt dekket 2 5 % a v egenande len . 

• Det ble a r ranger t s yku r s pa va rpa r ten . 

• Det ble fors0kt g jennomfort bat forerkurs med AOF T e l e m a r k som ar rangor , men 
v i k larte ikke a fyl le opp kvoten pa minst 8 personer . 

10. D0ves Hus 
• Pa s lutten av aret meldte doveforeningen seg inn i Huse iernes Landsforening . 

S ty re t onsket at v i i forste omgang er med lem ett ar for a vu rdere dette m e d 
lemsskapet . 

IL 
• Tori l G . E r iksen leier 2 . etas je hos oss . 

Lokalet har vaert utieid 5 ganger . 

Porsgrunn Doves Sport og deres m e d l e m m e r bruker va r t hus jevn i ig til s ine m0-
ter og spor t s sammenkomste r av ul ike s lag . 

I til legg er ogsa med lemmer av Landsforbundet for 
kombinert S y n s - og H0rse lshemmede/d0vbI inde 
T e l e m a r k brukere av huset . 

11. Utfluktskonto: 
Pa et med lemsm0te ble det lagt f rem forslag til fon-
dets navn da det v a r forvirr ing ute a gikk . In t ruksen 
for Utf luktskontoen er gjengitt pa denne s iden . 

Fra kontoen ble det vedtat t a bruke kr 5 . 000 ,00 
til a rets ju lebord som ble godkjent pa et med lems-
m 0 t e , m e n s det bare ble brukt kr 2 . 9 7 5 , - . Hver del-
tager f ikk st0tte med kr 1 7 5 , 0 0 pr d0gn . 

U t f l u k t s k o n t o - r e g n s k a p 
Saldo 01.01.2004 
Bingo: 30 .1 , 26 .3 , 17.6, 26 .8 , 21.10 

og 17.12 
Tegnsprak-kafe 16.10 , 
St0tte julebord pa 

Bolkesj0 : 
5 0 % av overskudd: 

17.mai 
6.11 pubkveld, innbet.4/1-05, 

Renter 2004 

8 885 

5 110 
.. 215 

-2 975 

. 1 797 

. .1 070 

. . . 142 
Ny saldo pr. 04. januar 2005 14 244 

I N S T R U K S 
F O R 

U T F L U K T S K O N T O 

Kontoen er samlet opp av 
midler fra bingo og gaver etc. 

Formalet med utfluktskonto 
er a gi st0tte til st0rre turer. 
Andre turer kan ogsa st0ttes. 

Styret lager forslag pa st0t-
tens st0rrelse fra utfluktskon
toen for medlemsm0tet. 

styret ma legge frem forsla-
get for medlemsm0tet tii ved-
tak. Vedtak gj0res med al
minnelig flertall av de frem-
m0tte medlemmer som har 
stemmerett. > 

Vedtak fra medlemsm0tet 
skal protokolleres. De som 
kan stemme og som kan fa 
st0tte fremgar av Telemark 
d0veforenings lov. 



8 D0ves Tele-Nytt nr. 1 - 2005 

12. Annet 
Gassvarsling: 
Det har ikke sk jedd sa m y e p§ dette omradet , noe v i i s ty re t selvfolge er lei oss 
for. Det har vaert mai l -kontakt med sentra len som er lagt til S k i e n . Det v a r gass-
a l a rm I Gronl i -omradet i a ret som v a r og som f0rte til av i somta le . Heldigvis g ikk 
det bra denne gang . 

Deaflympics Games 2005: 
T e l e m a r k Doveforening har i 2004 stottet de dove fotbal l jentene med kr 1 .000 , - til 
Deaf lympics s o m holdes i j a n u a r 2 0 0 5 . 

3-clager med Oslobiskop Gunnar StSlseth: 
Doves Menighet i Oslo som betjener hele 0 s t l ande t fe i -
ret 110 ars jub i l eum i dagene 11 . -14 . november . Dette 
jub i leet har ikke akkura t gatt sti l le for s e g , nar Biskop 
Gunna r Sta l seth har vaert hovedgjesten . 

Det hele s ta r te t , for v a r del torsdag 1 1 . november 
med nat tverdsgudst jeneste i Sandar k i rke i Sandef jord 
hvor Thor Gisholt og Bjorn E Hammer lund v a r de eneste 
f ra T e l e m a r k doveforening. 

Dagen e t te r , f redagen den 12 . november , deltok 
Bjorn E Hammer lund pa 110 a r s festen pa Hotell Opera 
i Oslo. T e l e m a r k Doveforening gitt en gave pa kr 
1 .000 , - som ble godt tatt imot a v jub i lanten De doves 
Menighet i Oslo . 

Den t red je dagen , lordag den 1 3 . november , v a r 
det mote i Dovek i rken med representanter fra forening-
ene pa 0 s t l ande t , hvorav Bjorn E Hammer lund repre-
senter te T e l e m a r k doveforening. Et mote som vi l danne 
grunnlaget for det v idere diakonale arbeidet for dove pa 
0s t l andet . 

D0VES MENIGHET I OSLO 
OG PA 0STLANDET 

I^ l S P E V l S l T A S 
1.-14. NOVEMBER 

UBILEUMSHELQ 
1 894-2004 

DeVEiuRKi; I 110 Ar 
I97'i 2004 

IIKN NV'E DOVHKIRKKN aOAK 

Forsiden det flotte heftet i 
forbindelse med jubileet. 

Teater Manu: 
Det Norske Tegnsprak tea te r har ski ftet navn til Tea te r 
Manu , Norsk Tegnsprak tea te r i lopet av aret . Den nye lo-
goen nederst pa denne s iden . E t navn som er lettere a ut-
ta le enn det lange navnet fra for. 

De v i s te s t ykke t " B a n a n a " pa Brev ik kino 14 . j a n u a r . 
Medlemmer av T e l e m a r k doveforening f ikk refundert k r 
5 0 , 0 0 av teaterbi l let ten . 

Bjorn E Hammer lund er kontakt-
person mel lom doveforeningen og 
teater Manu. 

DET NORSKE rEGNSPRAKTEAT 
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13. Regnskap: 
Det f remlagte regnskap v i se r k lart den s i tuas jon v l ha r havnet i. Regnskapet v i se r 
et underskudd pa kr 2 1 . 2 4 8 4 . Det er en grense hva doveforeningen mak te r av ut-
gifter sonn igjen skaper stor us ikkerhet for oss . 

T e l e m a r k Fy l keskommune har f jernet stotten helt . Av isomta le i Varden har 
ikke hjulpet for a ret 2 0 0 4 . Polit ikerne i utvalget for kultur og identidet gjentok som 
ventet a avs ia v a r anke . 

E l lers har doveforeningen mottatt de vanl ige t i l skudd, s l ik at stort set t har 
regnskapet ogsa for dette aret har fulgt t idl igere a r s monster som gjelder besok-
t jenes ten , s a m m e n k o m s t e r , a r rangemente r , ku l turv i rksomet og andre t i l tak. 

3 Vi har fatt driftst i lskudd fra Helse Sor pa kr 1 0 0 . 0 0 0 , - , som har bidratt til at 
underskuddet ikke har blitt ve r r e . 

14. Styrets beretning 
IL s t y r e t er f remdeles bekymret for den okonomiske f remt iden og det sk jer endringer 

hos fy lket og hos Helse Sor . De s ignaler som v i f ikk pa slutten av aret gjor ikke det 
hele bedre . Det spors om v i i det hele tatt far stotte . S t y re t er redd for at den oko
nomiske s i tuas jonen vil medfore at det blir vanske l ig a fa folk inn i s ty ret til a rets 
a r smote . 

Medlemmene har vaert f l inke til a bruke sitt lokale til t l lstelninger av ul ike art 
noe som marke re r betydningen av a ha et eget hus . 

T i ls lutt takker s ty ret for den innsats med lemmene har v i s t i aret som vi leg-
ger bak oss og se r f rem til nye og spennende akt iv i teter i aret som na kommer . 

S t y re t noterer seg at ogsa revisor er bekymret for at f remtidige ti lskudd fra 
det offentlige utebl ir , noe som vi l ga hardt utover v a r egenkapi ta l . 

Inger Britt Paulsen 
leder 

Tonje Nordfonn 
Styremedlem 

Porsgrunn, 8. februar 2005 

Tove Braathen 
styremedlem 

'4 
merluni 

•gil Hammerfund 
nesaeder 

Tanja Moen 
styremedlem 
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Telemark Doveforening 

R e s u l t a t r e g n s k a p Resultat Resultat 
2004 2003 

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

1 Driftsinntekter 150 520 247 145 
2 Egne Inntekter 50 591 48 011 

Sum driftsinntekter 201 111 295 156 

3 Driftskostnader 222 596 298 470 
Sum driftskostnader ??? 596 298 470 

Driftsresultat - 21 484 -3 314 

B a l a n s e p r 3 1 . d e s e m b e r 2004 2003 

EIENDELER 

D0ves Hus 1 350 000 1 350 000 
Varige drittsmidler 67 200 72 000 
Fordringer 27 270 45 000 
Investeringer 2 300 2 300 
Kasse og bankinnskudd 23 763 36 889 

SUM EIENDELER 1470 533 1 506189 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Egenkapital 
Kortsiktig gjeld 

SUM EGENKAPITAL 

42 559 
1 427 975 

1 470 533 

64 043 
1 442 146 

1 506 189 

Porsgrunn, 8.februar2005 

Inger Britt Paulsen 
leder 

Tonji Nordfonn 
Styremedlem 

Tove Braathen 
styremedlem 

/I 
/I 

\j0rri-Sgi\ uhd 
nestleder 

H 
Tanja Moen 

styremedlem 
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Telemark Doveforening - notertil regnskapet 

Resultat 2004 
Note1: Driftsinntekter 
Tilskudd: Helse S0r 100 000 
Tilskudd: Telemark Fylkeskommune 0 
Tilskudd: Trivselsmidler 15 000 
Tilskudd: TF trivselstiltak 18100 
Tilskudd: Andre tilskudd 1 200 
Tilskudd: Norges D0veforbund 16 220 
Sum 150 520 

Resultat 2003 

100 000 
100 000 

18 000 

2 500 
26 645 

247 145 

Note 2: Egne inntekter 
Medlemskontingent 
Serveringsinntekter 
Egenandel tur, julehygge 
Medlemsaktlviteter 
Lokalleie 
Kursavgift 
Mottatte gaver/andre inntekter 
Andre driftsinntekter 
Renteinntekter 
Sum 

7 300 
12 093 
13 326 
3 713 
6 000 
1 800 
2 000 
4 336 

24 
50 591 

3 300 
10 437 
16 390 
15 730 
2 000 

154 
48 011 

Note 3: Andre kostnader 
Personalkostnader 
Renovasjon, lys, renhold, forsikring 
Administrative kostnader 
Rep.A/edlikeh. bygning, tomt, utstyr 
Andre organisasjonskostnader 
Avsetninger / avskrivninger 
Sum 

78 920 
52 733 
25 347 

3 011 
51 889 
10 696 

222 596 

Note 4: Kontormaskiner, 
Varige drittsmidler inventar og lignende 
Anskaffelseskost 01.01.2004 72 000 
Tilgang i aret 5 896 
Avgang i iret til anskaffelseskost : 
Anskaffelseskost 31.12.2004 77 896 
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.2004 
Arets avskrivninger 10 696 
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2004 10 696 
Bokfort verdi pr. 31.12.2004 67 200 

133 218 
46 223 
26 516 

3 031 
84 482 

5 000 
298 470 

Note 5: 
Investeringer 
Askjer i Designtrykkeriet a.s 

(tidligere: D0v-es Trykkeri a.s) 300 
Aksier i Porsgrunn Min By AS 2 000 

2 300 

R E V I S J O N 2004 

Jeg har revidert rcgnskapene for Telemark D0veforening. Regnskapet viser et underskudd pfi 
kr21 484,-, som er dekket av egenkapitalen. . ^ 
Jeg har kontroUert bankbeholdninger som stemmer med bankcns kontoiitdrag og arsoppgaver. 
Jeg har foretatt stikkontroll, ssrlig for utbetalinger til medlemmer (kinn, godtgj0relser, til
skudd). Alle utbetalinger er i henhold til vedtak i styrem0ter/firsm0ter. 

Jeg tinner ingen ting & bemerke til foreningens resultatregnskap for 2004. - Som valgt 
revisor tor Telemark D0veforening er jeg bekymret for at Iremtidige tilskudd ira det offent
lige uteblir. Det vil gh hardt utover egenkapitalen. 

Porsgrunn, 2. februar 2005- '..ti. J • • ?' 

ITior Gisholi 

revisor 
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innRomne torslan - vanlige forslag 
Fra styret: 
s t y r e t fores lar at det s o m en proveordning f rem til n e s t e a r s m o t e blir m e d l e m s 
kveld torsdager he le a ret . 

InnRomne forslag - lovforslag 
LOV FOR TELEMARK D0VEFORENING 

3 MEDLEMSKAP 
Sonn medlem av foreningen kan opptas enhver d0v eller tungh0rt og h0rende som har 
nser tilknytning til d0ve/tungh0rte. Medlemmene ma f0lge foreningens lover. 
Medlemmer som gjentatte ganger setter seg ut over lovene eller pa annen mate skader de 
d0ves sak, kan utelukkes fra foreningen. 
For a fa fulle medlemsfordeler ma ( f g j r j b r ) nye medlemmer Cutgar: ma de) ha vasrt 
medlem et ar fra innmeldingstidspunktet. Det forutsettes at kontingenter (utgari_konting-
ent til foreningen) er betalt. 

KONTINGENTER (for: kontingent) 
Forslag til ny lovtekst: Gammel lov: 

Den ariige kontingent til foreningen fastsettes av 
arsmotet og kan ikke forandres uten fra nytt ar. 
Pensjonister betaler halv kontingent. /Eresmed-
lemmer betaler ikke kontingent til foreningen. 
I tillegg betales kontingent til NDF, fastsatt av 
forbundets landsmater 
Kontingenten bar betales far arsmatet avholdes. 
Hvis kontingenten tross varsel ikke er betalt in
nen arets utgang, betraktes medlemmet som 
utmeldt. 

Den artige kontingent til foreningen fast-settes 
av arsmatet og kan ikke forandres uten fra nytt 
ar. 
/Eresmedlemmer betaler ikke kontingent til fore
ningen. Alderspensjonister og «res-medlemmer 
kan etter seknad til styret fa refundert hele eller 
deler av kontingentene. 
Hvis kontingenter tross varsel ikke er betalt in
nen arets utgang, betraktes medlemmet som 
utmeldt. 
Kontingent til NDF innkreves av forbundet. 

ARSM0TER 
Gammel lov: Forslag til ny lovtekst: 

Ordinaert arsmete aviioldes hvert ar i mars/april. Inn-
kalling sammen med forslag til styrets forslag til dags
orden, arsberetning og r e v i d e r t regnskap sendes 
medlemmene senest 2 ukerf0r m0tedagen. Stemme
rett har alle som har betalt kontingent for foregaende 
ar. Arsm0tet er vedtaksdyktig nar innkalling har skjedd 
pa lovlig mate, uansett fremmate. 

Ordin^r t arsmate avholdes hvert ar i mars/april. 
Dagsorden, arsberetning og revidert regnskap sen
des medlemmene senest 2 uker f0r arsmatedagen. 
Stemmerett har medlemmer som har betalt konting
ent for foregaende ar. 
Arsm0tet er vedtaksdyktig nar innkalling har skjedd 
pa lovlig mate, uansett fremmate. 

Valg avgj0res ved absolutt flertall. Lovendrlnger avgjores ved 2/3-dels flertall. Ved andre 
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avgj0relser kreves alminnelig flertall, men forenlngslederen har 2 stemmer i til-felle s tem-
melikhet. Forellgger 2 eller flere forslag kan arsmotet forlange skriftlig avstemming. 

Gammel lov: Forslag til ny lovtekst: 

Arsm0tet ledes vanligvis av foreningsieder 
og behandler: 

Arsmotet apnes av forenlngslederen. 

1 Forslag ny tekst: Valg av moteleder og referenter. (Fur: Valg av referent) 
2 Beretninger 
3 Regnskaper - ^ ; 
4 Innkomne forslag 
5 Valg (se paragraf 8)^ ^ a 

Innkomne forslag ma vsere levert foreningsieder senest 4 uker f0r arsm0tedagen 

13 UTMELDELSEAVNDF 
Gammel lov: Forslag til ny lovtekst: 

Foreningens utmeldelse av NDF kan bare ved-
tas nar minst 3/4 av de samtlige stemmebe-
rettigede vedtar det pa ordinaert eller ekstra-
ordinaert arsm0te. 

Foreningens utmeldelse av NDF kan bare ved-
tas med minst 2/3 flertall pa ordinaert eller 
ekstr a ordinaert arsmote. 
Vedtaket ml gjentas pi et ekstraordinasrt ars
mote minst 4 uker senere, og med minst like 
stort flertall. 

14 FORENINGENS OPPL0SNING 
Forslag til ny lovtekst: Gammel lov: 

Opplosning av Telemark Doveforening kan 
bare vedtas av ordinaert arsmote og nir det 
blir vedtatt av minst 3/4 av de samtlige stem-
meberettigede medlemmer. Vedtaket ma gjen
tas pa et ekstraordinaert arsmote minst 4 uker 
senere, og med like stort flertall. Ved opplos-
ning blir foreningens faste og rorlige eiendom 
I overdra til NDF for oppbevaring i 10 ar. Blir 
det i dette tidsrom stiftet en ny doveforening i 
Telemark, og denne blir opptatt som A-
medlem i NDF, skal verdiene tilbakefores den
ne forening. I motsatt fall blir verdiene a reali-
sere og av midlene blir det I opprette et ut-
dannelsesfond til beste for unge dove, fort-
rinnsvis fra Telemark. 

Opplosning av Telemark Doveforening kan 
bare vedtas av ordinaert Irsmote og nar det 
blir vedtatt med minst 2/3 flertall. 
Vedtaket ma gjentas pa et ekstraordinasrt Irs
mote minst 4 uker senere, og med minst like 
stort flertall. 
Ved opplosning blir foreningens faste og rorlige 
eiendom I overdra til NDF for opp-bevaring i 
10 Ir. Blir det i dette tidsrom stiftet en ny do
veforening i Telemark, og denne blir opptatt 
som medlem i NDF, skal verdiene tilbakefores 
denne forening. I motsatt fall blir verdiene a 
realisere og av midlene blir det a opprette et 
utdannelses-fond til beste for unge dove, fort-
rinnsvis fra Telemgrk. ^ 

I oppbevaringsperioden (10-arsperioden) skal tilsynet med verdiene f0res av et utvalg pa 
3 medlemmer, 2 oppnevnt av siste arsm0te og 1 oppnevnt av styret for NDF). 
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10 dager med spennende Tyrol 
Turforslag fra Aktive Fredsreiser 

og Telemark Doveforening 

FOREL0PIG plan 

Bli med oss t i l 
tr ivel ige 0 s t e r r i k e 

Denne turen har en lang rekke spennende ingredienser, og den er en reise i en flott del av Europa. Her er det fan-
tastiske naturpanoramaer, spennende historie, kunst og kultur, sang og musildc som er en del av programmet. I 
tillegg blir det en trivelig sjereise og en hyggelig busstur i selskap med reiseglade venner. 

Dag 1: 
Hjemstedet - Treileborg 
Dag 2: 
Travemunde - Wurzburg 
Autobahn sydover passerer etter 
hvert Lilbeck, Hamburg, Hannover, 
Hildesheim og GOttingen, far vi 
utpi ettermiddagen ankommer 
Wurzburg hvor vi skal ovematte. 
Dag 3: 
Wurzburg - Kitzbuhl 
Vi reiser videre forbi NUmberg, far 
vi kjarer rundt Miinohen og krysser 
grensen til 0sterrike. Grensepasse-
ringen skjer ved den lille byen Kuf-
stein far vi ankommer Kitzbuhl og 
booker inn p§ virt hotell. Her skal 
vi bo i fire netter 
Dag 4: 
Utflukt til 0meredet 
Besaker det unike Kehlsteinhaus 
eller bedre kjent som "0meredet. 
Stedet ligger 1837 meter over ha-
vet 
Vi regner med a bruke hele dag
en pa denne utflukten. 
Om kvelden spiser middag pi 

Gasthof Neuwirt i Obemdorf med 
pSfalgende Tyroleraften. 
Dag 5: 
Kitzbuhl 
I dag skal vi benytte dagen til a 
slappe av, eller msle rundt i triveli
ge Kitzbuhl pS egenhand. 
Dag 6: 
Kitzbuhl - Vipiento - Inns
bruck - Kitzbuhl 
I dag skal ha en gjesteopptreden i 
nabolandet Italia. 
PI hjemveien kjarer vi innom Tirols 
hovedstad - Innsbmck. Og selvfal-
gelig blir det tid til en stopp ogsa 
her. 
Dag 7: 
Kitzbuhl - Praha 
Kursen settes nordover og vi pas
serer etter hvert Regensburg og 
krysser senere grensen til Tsjekkia. 
Vi IgarerfortM Pilzen, som er pilsne-
ralets hjemby, og vi beregner an-
komst Praha tidlig pa kvelden. 
Dag 8: 
Praha 
Etter frokost skal vi mate var norsk-

talende lokaiguide som vil vise oss 
denne spennende byen, dens se-
verdigheter og historie. 
Etter turen gar vi om bord i en av 
elvebltene og blir med pa en tur 
der vi fir oppleve "Praha by night" 
fra bitdekket. Kveldens middag 
inntar vi mens Praha glir fort)i oss 
fra en ny synsvinkel. 
Dag 9: 
Praha - Travemunde 
Hjemover. Turen fortsettes via 
Dresden, forbi Beriin og opp til Tra
vemunde. Herfra er det ferge over 
til Treileborg igjen. 
Dag 1 0 : 

Travemunde - hjemstedet 
Vi nyter en god frokost far vi an
kommer Treileborg, kjarer pi kjente 
veier nordover i Sverige. 

Telemark doveforening: 

Dette er turprogrammet i 
korte trekk. Vi venter ende-
lig program og dette vil bli 

sendt ut tii interesserte. 

Pris pr. person: 
7.995.-

Inkludert 1 prisen: 
• Reisen i moderne tur-

buss 
• Egen norsk reiseleder 

med pi hele turen 
• Alle vei- og bomavgifter 
• Ferge Treileborg - Trave

munde t/r i dbl.lugar m/ 
buffetbord og frokost 

• Hotellovematting m/halv-
pensjon 1 natt i Wurz
burg, 4 netter i Kitzbuhl 
og 2 netter i Praha 

• Norsktalende guide 4 ti
mer i Praha 

• Tyroleraften med middag 
• Utflukter til 0rnereclet, Inns

bruck og Vipiento, Italia 

Tillegg i prisen: 
• Enkeltrom / enkel lugar 1.800.-
• 0vrige maltider (lunsj) 
• Inngang i museerog lignende 
• Drikke til middag pi hotellene 

Begrensinger: 
• Maks 51 deltagere (farste mann til malla) 
• Medlemmer av Telemark daveforening har 

farste prioritet ved pimelding. 
Annet: 
• Turen er Ipen for alle som ansker I vaere 

med. Hvorfor ikke legge ferien til 0sterrike. 

Her ser dere malet med tiele 
turen: 

Utflukt til 0rneredet 
Bes0ker det unike Kehl
steinhaus eller bedre kjent 
som "0rneredet". Stedet lig
ger 1837 meter over havet. 

Kontaktperson: 
Bjam Egil Hammeriund 
Sms 942 21 647 ellerteledov@c2i.net 
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Vi minne 
• fredag 11. mars ki. 19:00 

skal det vaere medlems-
' I* m0te. Da skal vi evaluere 

tegnsprak-cafe-
ordningen. Om vi skal 
fortsette med dette eller 
bare ha fredags- eller 
torsdags samlinger. 

• Paskesamling med d0-
veprest Roar Bredvei fre
dag 18. mars. 

. Sendag 27. mars begyn-
ner sommertiden. Og da 
stiller vi kiokka en time 

W frem... 

• Torsdag 31. mars er det 
bingo. 

Torsdag 14. april vil Einar 
Hartveit fortelle fra Deaf-
lympic Games 05 og bow
ling. 

Kristi Himmelfartsdag hol
der vi apent hus for forste 
gang!?! Dagen er torsdag 
5. mai kl. 13:00- 17:00. 

flololer... 

(i fofbindd/e med ar/melel dler ondre /offlmeAhen9) 

I 



Returadresse: Telemark D0veforening, Tordenskpldsgt 15, 3921 Porsgmnn 

TERMINLISTE 2005 ajour: 
08.02.05 

Februar 
fri8 19:00 Foredrag: HeidiBuerfortelierfra 

sin reise i USA 
10 26 13:00-17:00 Tegnsprak-cafe. Vi far be-

S0k av fotballjentene som forteller fra 
Deaflympic Games 2005 - fotball 

10 26 17:00 Porsgrunn Doves Sport: ARS
MOTE 
19:00 Green House kterparty v/Berit ma 28 

Mars 
TIOI 
10 05 

17:30 Styremote (siste for arsmotet) 
12:00 ARSM0TE Telemark Dovefor
ening 

lo 05 18:00 Hyggekveld m/pizza. Entre kr 30,-
Pamelding pa Iiste i doveforeningen 

f r i l 19:00 Medlemsmote: Evaluering av 
tegnsprak-cafe. 

lo 12 Lokale er utieid 
fr18 19:00 Paskesamling / pSskeguds-

tjeneste v/ Roar Bredvei 
|019 Lokale er utieid 
OBS: Sommertid - meter pa torsdager: 
to 31 19:00 Bingo v/ bingokomiteen (Tanja / 

Inger Aase/MetteKari) 

April 
ma 04 
to 07 

to 14 

10 23 
to 28 

Mai 
to 05 

ma 09 

17:30 Styremote 
19:00 Medlemsmote med blant annet 
nytt fra styret. 
19:00 Foredrag: Einar Hartveit forteller 
fra sin reise i Deaflympic Games 2005 -
bowling 
13:00-17:00 Tegnsprak-cafe 
19:00 Vanlig medlemskveld 

13:00 • 17:00 Kr.Himmelfartsdag - APENT 
HUS 
17:30 Styremote 

to 12 19:00 Medlemsmote med blant annet 
nytt fra styret. 

ti17 11:00-16:00 17.-mai-APENTHUS 
19.-23. NDFs Landsm0te Bergen/Newcatie 
lo21 13:00-17:00 Tegnsprak-cafe 
to 26 19:00 Bingo v/bingokomiteen (Tanja / 

Inger Aase/MetteKari) 

Juni 
to 02 19:00 Foredrag: "Livet etter doden" ved 

0yvind Madsen 
ma 06 17:30 Styremote 
to 09 19:00 Medlemsmote med blant annet 

nytt fra styret. 
lo l l Hele dagen Porsgrunn Doves Sport: " 

Grenland Cup - se eget oppslag i forening
en 

to 16 19:00 Vanlig medlemskveld 
to 23 19:00 Siste samiing for sommeren 

Serveringsvakt 
\
\r 18.feb Heidi og Yngvar 
; |0 26.feb Janne og Tove (obs: lardag) 

iMars 
\\0 OS.mar 
I fr 11.mar 
|fr 18. mar 
ho 31. mar 

Mane og 0yvind (obs: lordag) 
Inger Aase og Arne H. 
Reidun og Helge 
Berit og Bjom H. 

I April 
I to 07.apr Tanja og Ame S. 
1to14.apr Wenche ogLeif 

[ Serveringsvaktene har fatt brev direkte 1 posten. 
[Vaktlisten er satt frem til og med 14. april. Pa ; 
i medlemsmotet fredag 11. mars vil tegnsprak-i 
i cafe ordningen bli diskutert og evaluert. 



 

Døves Telenytt nr. 2 - 2005    

Døves 

Telenytt 

 

Nr. 2  august 2005 

Medlemsavis for Telemark Døveforening 

Medlemsmøte 
Torsdag 11. august kl. 19.00 
Vi starter opp foreningen for 
høsten denne dagen. Vi tar et 
kort medlemsmøte hvor vi skal 
diskutere støtten til Døves Kul-
turdager. Påmeldingsfristen er 
1.september for de som ønsker å 
delta på årets Døves Kulturda-
ger i Tønsberg.  
Sak: 
 Støtte til deltagelse på Døves 

Kulturdager fra Telemark Dø-
veforening.  

Pub&Pizza Kveld 
Lørdagene  

24.sept. og 5.nov.  
kl. 18.00 

Entre kr 30,- 
Salg av pizzabiter kr 15,- 
Ta med drikke selv. 
 

Velkommen 

Basar 
Salg starter 1. september. 
Trekning 10. november. 

Medlemsmøtet har gitt 
klarsignal til å holde basar. 
Inntektene skal gå til nye 
møbler i kjellerlokalene. 
 

Støtt opp om basaren ! 
 

Hilsen basarkomiteen 

 

19. mai - en gledens dag for 

Telemark Døveforening 
Leder for Telemark Døveforening, Tonje Nordfonn, er 

sjeleglad for at politikerne har snudd og likevel gir 

støtte til foreningen. Nå kan vi endelig begynne å 

fungere igjen. Fra 1. juli i år har vi ansatt Bjørn Egil 

Hammerlund i 50 % stilling. Som leder håper jeg at 

dette kan bli en permanent ordning i årene som kom-

mer. Jeg kan ikke få takket nok for det apparat som 

har stått bak, Varden og FFO-Telemark i denne sa-

ken. Vi ser at det nytter å kjempe for noe vi tror på. 

Vi må heller ikke å glemme at politikerne også skal 

ha takk for at de har lyttet og forstod det behov vi 

hadde. Nå kan jeg puste ut og se fremover mot nye ut-

fordringer for og med døve i Telemark. 

Både Telemark Døveforening og Norges 
Blindeforbund får igjen tilskudd fra fylkeskom-
munen. Det bestemte politikerne i hovedut-
valget for kultur og undervisning i går. 
Dermed er det satt en foreløpig sluttstrek for 
saken som skapte bølger helt inn i stortings-
korridorene. Fylkeskommunen strøk støtten 
til organisasjonene etter at staten overtok 
sykehusene og mente at det nå var Helse Sør som hadde ansvaret. Men Helse Sør gav heller 
ingen penger og dermed kom mange av brukerorganisasjonene i en svært vanskelig situasjon. 
- Jeg ser at Varden skriver at vi er i ferd med å snu. Og det er riktig, i denne saken har vi snudd 
og det er ingen skam, sa fylkesvaraordfører Lars Bjaadal (SP) da utvalget behandlet pengestøt-
ten i går. Det var et enstemmig utvalg som bevilget pengene, men leder Magnhild Holmberg 
(FrP) var ikke helt enig i Bjaadals beskrivelse. 
- Vi har ikke snudd, men vi har tatt et ansvar. Når staten ikke tar det ansvaret gjør vi det iste-
den, sa Holmberg. Hun var helt enig i at organisasjonene falt mellom to stoler og at det derfor 
var viktig å se på om ordningen med tilskudd også skulle videreføres neste år Jørund A.Ruud 
(Ap) mente også det nå er viktig at organisasjonene får helt klare signaler om pengestøtte også 
neste år. 
- Det er viktig med forutsigbarhet. Organisasjonene falt mellom to stoler, men nå er de løftet 
opp på stolen igjen, sa Ruud. 

 

 

 

Eirik Haugen  

Døve og blinde får 
likevel penger  

FÅR IGJEN STØTTE: Telemark Døveforening 

ved Bjørn Egil Hammerlund, (f.v.) Thor Gis-

holt, Inger Britt Paulsen og Odd Paulsen får 

60.000 kroner fra Telemark Fylkeskommune. 
FOTO: EIRIK HAUGEN  
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Døves Telenytt 
nr. 2 - 2005 

 

Medlemsavis for  
Telemark Døveforening 

 
Stiftet 13. februar 1921 

 
Telemark Døveforening 

Tordenskioldsgt 15 
3921  Porsgrunn 

 
E-post: teledov@c2i.net 

 
Ansvarlig redaktør  
for denne utgaven:    

Bjørn Egil Hammerlund 

 
  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 

www.frivillighetsnorge.no 
 

På inntektsbørsen kan du sjekke hva Telemark døveforening 

har opparbeidet seg av inntekter. Vi er avhengig av de inn-

tekter vi kan få og pr. 5. juli var det 3 personer som til sam-

men har generert kr 39,00. Hvem de er vet vi ikke. 
 

Døveforeningen skulle gjerne hatt med flere og det er ikke 

for sent. Gå inn på www.frivillighetsnorge.no og registrer 

deg. Svar på spørsmålene og du får den reklame du er inter-

essert i. Når du får e-post, klikk på linken og da går det 

penger til døveforeningen. Det er ikke noe kjøpsplikt. Syste-

met fungerer slik som om du hadde fått reklame i posten. 

Les, kast - eller kjøp hvis det er noe du finner interessant.  
 

Enklere kan det ikke bli. 

 

Hei Hei! 

 

Nå har lederen ordet. Det er første gangen jeg har fått en 

egen spalte, det er en morsom utfordring. Som leder har 

jeg allerede hatt noen spennende utfordringer. Jeg er 

fortsatt veldig nervøs når jeg står på ”prekestolen”, hel-

digvis så er medlemmene veldig snille og tålmodige. 

Det er jeg veldig takknemlig for. 
 

Håper mange av medlemmene har hatt en uforglemmelig sommer. En ting 

er helt sikkert, det er at vi har i alléfall har vært heldig med været. Masse 

sol! 
 

Og dagen stiger og dagen går 

og sommeren tid den svinder. 

Men høsten den står mild igjen 

med alle de deilige stunder. 

 

Nå håper jeg at mange av dere har ladet opp batteriene i sommer, for i høst 

blir det veldig travelt i Døves hus! Bare se på kalenderen vår! 
 

Håper det blir fullt hus hver torsdag i hele høst! Av underholdning skal vi 

ha foredrag, basar, bingo, og masse debatter. 
 

Vi skal også ha oppussing i Døves hus. Som jeg gleder meg veldig til, det 

jeg er ganske sikker på at det er flere enn meg som gjør det.. Når det gjelder 

oppussingen, håper jeg at alle stiller opp, for det er jobb til alle. Vaske, 

male og sy er noe av jobbene. ”Døves hus er vårt 2. hjem.”, det er noe vi 

må huske på. 
 

Så er det kulturdagene som er høyde punkt for mange døve. Kulturdagene i 

år, er 14. – 16. oktober i Tønsberg og Vestfold døveforening. Der håper de 

at flest mulig fra Telemark døveforening kommer. Det skal bli deilig med 

kort vei i år, spesielt og komme hjem igjen på søndagen.  
 

Jeg vil også ønske en god tur til de som reiser til Østerrike. Det er jo synd 

at det ikke ble flere enn 3 stk. Dere må kose dere skikkelig, oppleve masse. 

Når dere kommer hjem igjen, kan dere fortelle hva dere opplevde, og få oss 

andre til å angre på at vi ikke ble med. God tur! 
 

Til slutt ønsker jeg alle velmøtt på torsdags kveldene! 

 

Hilsen Tonje 
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Påmelding 
 

Påmeldingsfristen er 1. september.  
 

Du kan sende inn skjemaet som 
vedlegg på epost, eller du kan skrive 
det ut og sende det i posten.  
Adresser: 
Epost:  .............. treidst@online.no 
Vanlig post: Døves kulturdager, Ol-
geir J. Hartvedt, Brunstadveien 120, 
3159 Melsomvik  
 

Etter at du har sendt inn skjemaet 
får du brev/epost med opplysninger 
om hvor mye du skal betale og kon-
tonummer.  
Påmeldingen er bindende!  
Betalingsfrist er 15. september. Der-
som det blir fullt, vil de som har 
meldt seg på først (og betalt) få 
plass først. Først til mølla! 
 

Etter 15. september returneres inn-
betalt beløp, minus gebyr på 250 
kroner, kun mot legeerklæring.  
 

For de som skal bestille drikke til 
festmiddagen og lurer på hva meny-
en er, kommer den her: 
Forrett: Skalldyrwraps med frisk 

salat og urtedressing 
Hovedrett: Biff av ytrefilet med pep-

persaus og friske grønnsaker (en-
gangs servering) 

Dessert: Sjokoladekake med bær 
og vaniljekrem 

 

Vedrørende Oseberg og måltider:  

 Bor du på Oseberg kun fra fredag 
til lørdag, er middag fredag, frokost 
lørdag og lunsj lørdag inkludert i pri-
sen. 

 Bor du på Oseberg kun fra lørdag 
til søndag, koster festen 150 kroner, 
og ellers er frokost søndag og lunsj 
søndag inkludert. 
 

Vi gjør oppmerksom på at i juli vil 
mange av arrangementskomiteens 
medlemmer ha ferie. De som melder 
seg på via mail eller brev, må nok 
vente noe på bekreftelse på mottatt 

påmelding og beskjed om hvor mye 
man skal betale. Vi registrerer når 
påmeldingen kom inn. 
 

Hva koster det? 
Hele helgen (enkeltperson):  ........... 400 
Hele helgen (familie: to voksne og to 
barn opp til 18 år):  ......................... 900  
Hele helgen (barn født 1987-1999): 200  
Hele helgen (barn født 2000-2005):  ... 0  
Kun fredag (voksen):  ..................... 200  
Kun fredag (barn født 1987-1999):  100  
Kun lørdag (voksen):  ..................... 250  
Kun lørdag (barn født 1987-1999):  150  
Kun søndag (voksen):  ..................... 50  
Kun søndag (barn):  ............................ 0  
Aktiv på scenen (deltakeravgift for hele 
helgen): .......................................... 200  
FESTMIDDAG  
Bor på Quality Choice Oseberg:  .... 150  
Bor annet sted:  .............................. 275  
GIGA alkoholfritt ungdomsparty lørdag 
(født 1987-1992):  ............................... 0  
MEGA barnefest lørdag kl 18-21 (født 
1993-1998):  ....................................... 0  
Kommer inn på festmiddagen etter ma-
ten (ca kl 22):  ................................. 150  
Mineralvann:  .................................... 37 
Øl, 0,4:  ............................................. 68  
Husets vin RØD:  .............................. 68  
Husets vin HVIT:  .............................. 68  
OVERNATTING (Enkeltrom per døgn / 
Dobbeltrom per person per døgn ) 
Quality Choice Oseberg  ...1190  / 990  
Inkluderer middag fredag, frokost og 
lunsj lørdag, frokost og lunsj søndag hvis 
du betaler for to døgn  
Rica Klubben  
  Hotell (med frokost)  ............ 970 / 565  
Rainbow Hotell Brygga 
 (med frokost)  ....................... 870 / 565  
Tønsberg vandrerhjem (med frokost)  
Dobbelt-/flersengsrom: 325 til 690 Send 
forespørsel til oss!  
   

MÅLTIDER 
(kun for de som ikke bor på Quality Choi-
ce Oseberg) 
  Middag fredag  .............................. 275  
  Lunsj lørdag  ................................. 275  
  Lunsj søndag  ............................... 275  
Ekstra måltid (ikke inkludert i prisen på 
Quality Choice Oseberg):  
  Lunsj fredag  ................................. 275 
 
 

Det er igjen tid for Døves kulturdager som denne gang arrangeres 
av Vestfold døveforening. Stedet er Tønsberg. Døves Telenytt 
bringer her oversikten over hotell, påmelding og andre opplysning-
er. 
Ønsker du å delta og vil vite hvor mye støtte du kan få fra Tele-
mark døveforening, så møt opp på medlemsmøtet torsdag 11. au-
gust kl. 19.00. 

Oversikten er hentet fra  

www.kulturdagene.net 
 

Har du tilgang til internet, ber vi deg sjek-
ke dette. Påmelding på nettet, eller til 
adressen som står ovenfor. 
 

Døves Telenytt tar forbehold om eventu-
elle feil.  
 

Trenger du hjelp er det bare å kontakte 
sosialsekretæren Bjørn E Hammerlund 
på kontoret. 

S o s i a l -

sekretær 

stilling-

en er 

igjen be-

satt. 
Fra 1. juli har Bjørn E Ham-

merlund vært på plass igjen i 

50% stilling. Telemark Fyl-

keskommune har igjen satt 

av midler til funksjonshem-

mede organisasjoner fra og 

med 2005. Vi håper og tror 

at dette nå blir en permanent 

ordning i årene fremover. 
 

  De fleste kjenner ham fra 

da han vikarierte i June Jo-

nassens sykdomsperiode. 
 

  Er det noe du vil ha hjelp 

til, noen å prate med, eller 

ønsker et besøk - så bare ta 

kontakt med ham. Han er 

fast på kontoret torsdager fra 

kl. 12.00 til kl. 19.00. Ellers 

er det bare å ringe og avtale 

tid. Enklest er å kontakte 

ham på sms 92421647. 
 

  Vi ønsker ham velkommen 

tilbake. 
 

Tonje Nordfonn 

leder 
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Leder Inger Britt Paulsen kunne 
lørdag 5. mars kl. 12.00 ønske 23 
medlemmer velkommen til årets 
årsmøte. Unni Vasseng ble min-
net med 1 minutts stillhet. 
 
Dagsorden ble godkjent. 
 
Odd Paulsen ble valgt som møte-
leder og Bjørn E Hammerlund til å 
referere årsmøtet. 
 
 
Beretning og regnskaper 
 
Beretningen ble gjennomgått 
punkt for punkt. Uklarheter ble 
besvart. Beretningen for 2004 ble 
godkjent. 
 
Regnskapene for Telemark Døve-
forening og Telemark Døvefore-
nings interessefond samt revisors 
beretning ble godkjent. 
 
 
Innkomne forslag 
 
Det forelå forslag fra styret som 
foreslo at det som en prøveord-
ning frem til neste årsmøte blir 
medlemsmøte torsdager hele 
året.  
Bjørn E Hammerlund la frem år-
saken at styret ønsket denne ord-
ningen, da det for det første var et 
ungt styre med barn og de ønsket 
å prioritere helgene sammen med 
barna og for det andre savnet han 
flere styremedlemmer på med-
lemsmøtene. Det tredje argumen-
tet var at vi som skal leie ut lokale 
lørdag, ikke får vasket lokalene 
før utleieforholdet tar til. 
 
Det ble stemt skriftlig hvor 18 
stemte for forslaget, 8 stemte nei 
og 1 var blank. Det var 27 stem-
meberettigede ved avstemming-
en. Ordningen med torsdager 
gjelder fra høsten og frem til nes-
te årsmøte. 
 
 
 

Lovforslag:  
 
Punkter i loven som var lagt frem 
for årsmøtet. 
 
3  MEDLEMSKAP  
  

Som medlem av foreningen kan 
opptas enhver døv eller tunghørt 
og hørende som har nær tilknyt-
ning til døve/tunghørte. Medlem-
mene må følge foreningens lover. 
Medlemmer som gjentatte ganger 
setter seg ut over lovene eller på 
annen måte skader de døves sak, 
kan utelukkes fra foreningen.  
 

For å få fulle medlemsfordeler må 
nye medlemmer ha vært medlem 
et år fra innmeldingstidspunktet. 
Det forutsettes at kontingenter er 
betalt.  
 

Avstemming ble gjort med hånds-
opprekning og ingen var imot. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
6  KONTINGENTER 
 

Forslaget ble utsatt, da en ville 
avvente evalueringen av konting-
entordningen på landsmøtet i 
NDF i mai måned.   
 
7 ÅRSMØTER   
 

Ordinært årsmøte avholdes hvert 
år i mars/april. 
Dagsorden, årsberetning og revi-
dert regnskap sendes medlem-
mene senest 2 uker før årsmøte-
dagen. 
Stemmerett har medlemmer som 
har betalt kontingent for foregåen-
de år.  
Årsmøtet er vedtaksdyktig når 
innkalling har skjedd på lovlig 
måte, uansett fremmøte. 
Valg avgjøres ved absolutt flertall. 
Lovendringer avgjøres ved 2/3-
dels flertall. Ved andre avgjørel-
ser kreves alminnelig flertall, men 
foreningslederen har 2 stemmer i 
tilfelle stemmelikhet. Foreligger 2 
eller flere forslag kan årsmøtet 
forlange skriftlig avstemming. 
 

Årsmøtet åpnes av foreningslede-
ren. 

1 Valg av møteleder og refe-
renter.   

2 Beretninger 
3 Regnskaper 
4 Innkomne forslag 
5 Valg (se paragraf 8) 
 

Innkomne forslag må være levert 
foreningsleder senest 4 uker før 
årsmøtedagen 
 

Avstemming ble gjort med hånds-
opprekning og ingen var imot. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
13  UTMELDELSE AV NDF 
 

Forslaget ble utsatt, da en ville 
avvente evalueringen av konting-
entordningen på landsmøtet i 
NDF i mai måned.   
 
14 FORENINGENS OPPLØS-

NING   
 

Oppløsning av Telemark Døvefo-
rening kan bare vedtas av ordi-
nært årsmøte og når det blir ved-
tatt med minst 2/3 flertall. 
Vedtaket må gjentas på et ekstra-
ordinært årsmøte minst 4 uker 
senere, og med minst like stort 
flertall.  
Ved oppløsning blir foreningens 
faste og rørlige eiendom å over-
dra til NDF for oppbevaring i 10 
år. Blir det i dette tidsrom stiftet 
en ny døveforening i Telemark, 
og denne blir tilsluttet NDF, skal 
verdiene tilbakeføres denne fore-
ning. I motsatt fall blir verdiene å 
realisere og av midlene blir det å 
opprette et utdannelsesfond til 
beste for unge døve, fortrinnsvis 
fra Telemark. 
I oppbevaringsperioden (10-
årsperioden) skal tilsynet med 
verdiene føres av et utvalg på 3 
medlemmer, 2 oppnevnt av siste 
årsmøte og 1 oppnevnt av styret 
for NDF). 
 

Avstemming ble gjort med hånds-
opprekning og ingen var imot. 
Forslaget ble vedtatt. 
 
 

(Fortsetter på side 5) 

Referat fra årsmøtet i Telemark Døveforening 
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Valg 
 
Valg ble ledet av Marie Drægni 
og Arne Skoglund. 
 
Styret: 
Foreningsleder:  
 Tonje Nordfonn - for 1 år, 

hadde 1 år igjen som styre-
medlem. 

Styremedlemmer: 
 Bjørn Egil Hammerlund
 - 1 år igjen 
 Inger Britt Paulsen - 2 

år 
 Heidi Buer - valgt for 1 år 
 Tanja Moen -  g j en -

valgt for 2 år 
Varamedlemmer: 
       Inger Aase Enebakk - 1 

år igjen 
 Janne Braathen - valgt for 

2 år 
 
Revisor:  
 Thor Gisholt gjenvalgt 

for 1 år 
Varamedlem: 
 Bjørn Arnesen valgt for 1 

år 
 
Representanter til NDF`s mø-
ter: 
 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å 
avgjøre dette. 
 
Døves Hus – huskomité: 
 Vaktmester + rengjørings-

hjelp + sosialsekretær 
 
Arrangementskomité: 
 Styret fikk ansvar for å vel-

ge folk til de ulike arrange-
menter. 

 
Døves kirkemøte:  
 Thor Gisholt 
 
Ungdomskontakt:  
 Ungdomskontakten er lagt 

på is inntil videre. 
 
FFO-Telemark:  
 Bjørn Egil Hammerlund og 

Thor Gisholt 
 
 
 

Valgkomité: 
 Arne Haugerud 
 Marie Drægni 
 
Årsmøtet avsluttes: 
Den avgående leder Inger Britt 
Paulsen kunne ønske den ny-
valgte leder Tonje Nordfonn vel-
kommen og ønsket henne lykke 
til. 
 

Skien, 06.03.2005 
 

Bjørn E Hammerlund 
Referent 

(Fortsatt fra side 4) Torsdags-

møter hele 

året Det 

knyttet seg 
stor spen-
ningen til for-
slaget fra sty-
ret. Ville det få flertall, eller ville det 
bli forkastet av medlemmene? Det 
er ikke første gang dette temaet 
ble lagt frem for årsmøtet, som har 
vært et veldig følelsesladet spørs-
mål. 
  Avstemmingen var en stor over-
raskelse. 18 var for styrets forslag 
og bare 8 imot. Så heretter er det 
torsdager i vinterhalvåret. Forsla-
get skal opp til neste årsmøte til 
evaluering. 

Lovforslagene som ble lagt fram 

var ikke nye, men de var gjort mer 
tydeligere i lovteksten. 
3 MEDLEMSKAP: Her kommer det 
nå frem at nye medlemmene må 
ha vært medlem 1 år for å få forde-
ler. Målet med dette var at vi øns-
ket en stabil medlemsmasse og 
ikke innmelding når det er interes-
sante ”tilbud” og så ”forsvinne” et-
terpå. 
6 KONTINGENTER: Denne er til-
passet ordningen i dag hvor for-
bundet vedtar og krever inn kon-
tingenten sentralt. 
7 ÅRSMØTER: Redaksjonell end-
ring hvor lederen nå slipper å være 
automatisk møteleder på årsmøtet.  
14 FORENINGENS OPPLØS-
NING: Redaksjonell endring hvor 
3/4 flertall ble endret til 2/3 flertall. 

Valget Å velge foreningsleder 

hvert år er ingen lett sak. Likeså til 
årets årsmøte hadde det ikke lyk-
kes valgkomiteen. Men å stenge 
foreningen til vi finner en ny leder 
likte ikke årsmøtet å høre. Tilslutt 
dukket en frivillig opp, Tonje Nord-
fonn. 

Årsmøtet generelt I det hele 

loset møteleder Odd Paulsen års-
møtedeltagerne greit igjennom be-
retning og regnskapene. Det var  
fin tillit til styrets arbeide og det var 
i sum en fornøyelse å delta på 
årets årsmøte. Noen kritiske merk-
nader kom, skulle bare mangle, litt 
spenning på årsmøtet må vi tåle. 

I sommer kom det et brev… 
 

Røyking i loka-
lene er forbudt 
 

… fra avdelingen for Miljø-
rettet helsevern i Pors-
grunn og Skien, datert 
16.06.2005. 
 

Konklusjon 
Utgangspunktet er at alle 
klubb– og forsamlingslo-
kaler skal være totalt 
røykfrie, også i forbindel-
se med utleie til sluttede 
selskaper og lignende. 
 

Konklusjonen er grei, her-
etter blir det .. ”Røyking i 
lokalene er forbudt”.  
 

Brevet er rammet inn og 
henger nå på veggen i sa-
len. Så neste gang det blir 
snakket om røyking, er 
det bare å se på oppslaget 
i tilfelle man glemmer seg. 
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Medlemsmøte 12.mai 
 

Husleie 2. etg. Husleien ble sist 
endret i 2000. Styret kontakter 
Huseierforeningen om hva vi bør 
gjøres.  
 

Serveringen Styret var enig at 

dette var en vanskelig sak, men 
mente at ordningen med serve-
ringsvakter som vi hittil har hatt 
skal fortsette på frivillig basis.  
Det ble enighet om at serverings-
vakt ordningen fortsetter som før. 
Det var ønskelig at flere av de 
passive medlemmene skulle delta 
i serveringen. Vi kjøper ikke inn 
mer mat enn vi får solgt over disk. 
 

Administrative saker 
 - Fra Sparebanken Grenland har 
foreningen har fått gave på kr 
1.500,-. 
 - Vannskade etter lekkasje fra 
oppvaskmaskinen. Det er lagt 
nytt linoleum på kjøkkengulvet. 
Forsikringen dekker reparasjon 
av gulvet og vi må betale egenan-
delen. 
 - Fra Helse Sør har vi mottatt kr 
105 000,00. Av dette beløpet går 
kr 5 000,00 til LSHDB Telemark. 
 - Det er etter ønske fra medlems-
møte anskaffet førstehjelpskoffert 
som er plassert over salgsbenken 
på kjøkkenet. Denne innholder 
ikke medisiner, men kun nødven-
dig bandasjer etc. 
 

Østerriketuren  
Deltagere: Pr. 12. mai var det på-
meldt 35 deltagere. Målet var å få 
full buss med 51 deltagere. Det 
var skuffelse over at bare 3 med-
lemmer herfra er påmeldt. Et 
skuffende lavt antall med tanke 
på interessen da turen ble ved-
tatt. 
Utfluktskonto: Medlemsmøtet 
godkjente at de 3 som deltar fra 
oss får reisestøtte på kr 1 500,00  
hver. 
 

”Bot” for medlemmer som 
uteblir fra serveringsvakten 
Det ble vedtatt at de som glem-
mer å servere på sin vakt skal 
betale en ”bot” på kr 50,00.  
 

Digitalt fotoapparat Sekretæ-

ren ønsket et digitalt fotoapparat 
til medlemsavisen. Styret god-
kjenner kjøp av digitalt fotoappa-
rat til ca kr 2 000,00 som tas over 
driftsbudsjettet. Medlemsmøtet 
støttet vedtaket. 
 

NDFs Landsmøte 2005 Inger 
Britt og Odd Paulsen represente-
rer Telemark Døveforening. Det 
som ble tatt opp var sakslisten for 
landsmøtet med de innkomne 
forslagene, utredning av medlem-
skap i FFO og hvor medlemsmø-
tet også støtter forbundsstyrets 
forslag at utredningen fortsetter 
og legges frem på landsråd i 
2006. Til fastsettelse av med-
lemskontingent var det ønskelig 
at pensjonistene betaler samme 
kontingent som de under 26 år. 
Odd og Inger Britt ble ønsket lyk-
ke til på landsmøtet i Bergen / 
Newcastle og møtelederen håpet 
det ikke ble for store bølger. 
 

Likemannsmidler til besøks-
tjenesten Til vår søknad er det 
mottatt brev fra NDF hvor vi er 
tildelt kr 5.500,- for 2005.  
 

17. mai Møtelederen slet litt med 

å få folk til å stille opp. Han forsto 
det slik at medlemmene ville 
være med å feire 17. mai her, 
men ingen til å ta sin vakt. Da 
kunne en like godt holde stengt. 
Vaktordningen løste seg likevel 
og det blir åpent hus denne da-
gen.  

Medlemsmøte 9. juni  
 

Søknad fra LSHDB Telemark 
Styret godkjente at LSHDB Tele-
mark får støtte på kr 5.000,00 til 
sin virksomhet for 2005 av døve-
foreningens driftstøtte fra Helse 
Sør. Medlemsmøtet godkjente 
også dette. 
 

Dugnad  
A:  Oppussing/nye møbler 
Medlemsmøtet valgte Inger Aase 

Enebakk, Tanja Moen og Marie 
Drægni til komité for å finne løs-
ninger/forslag til interiørløsninger. 
Det var ønskelig at komiteen la 
frem forslag til medlemsmøtet 8. 
september. 
B:  Dugnad rydde krattet 
Medlemsmøtet ga styret tillatelse 
til å kjøpe inn kompostkværner 
slik at vi fyller opp med kompost 
og gjør området penere. Det var 
antydet et beløp på rundt kr 
1.500,00. 
C:  Basar.  
Basarkomiteen tar ansvar for 
gjennomføringen. Tidspunkt for å 
selge basarbøker er 1. september 
med trekning torsdag 10. novem-
ber kl. 19.00. Formålet med basa-
ren er å skaffe penger til oppus-
singen og møbelkjøp i kjelleren. 
Medlemsmøtet godkjente dette.  
 

Budsjett 2005 / sosialsekre-
tær Styret foreslo at Bjørn E 

Hammerlund ble engasjeres som 
sosialsekretær fra 01.07. 
 

Økonomi Det er sendt epost til 

NDF med spørsmål om hvor mye 
vi får i tilskudd til trivselstiltak og 
svar om tilskudd blir gitt før som-
merferien. Vi bør vurdere alterna-
tive inntektsmuligheter, lotteri etc. 
Styret ber sekretæren undersøke 
om lotteritillatelse etc. hos politiet. 
 - Søknad er sendt til Norges Dø-
veforbund om å få dekket våre 
landsmøtekostnader på kr 
11.698,00. 
 - Fra Telemark Fylkeskommune 
har vi fått kr 14.225,00 til aktivi-
tetstilskudd. Det er 100 % av hva 
vi søkte om. 
 - Fra Telemark Fylkeskommune 
har vi fått kr 60.000,00 til driftstil-
skott i 2005. 
 - Søknad om kursrefusjon er 
mottatt. Det utbetales kr 75,00 
(25 %) fra Telemark Døvefore-
ning.  
 

Bod for leietageren Medlems-
møtet godkjente en bod. Det ble 
antydet samlet sum på kr 
10.000,00. Vaktmesteren ordner 
dette til høsten. Utgiftene til bod 
vil bli finansiert gjennom økt hus-
leie. 
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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. 

 

August   
to 11.aug Tonje Nordfonn 
to 18.aug Bjørn E Hammerlund 
to 25.aug Bingo-komiteen 
 

September   

to 01.sep Bingo-komiteen 
to 08.sep Tonje Nordfonn 
to 15.sep Bjørn E Hammerlund 
to 22.sep Tanja Moen 
to 29.sep Heidi Buer 
 

Oktober   
to 06.okt Tonje Nordfonn 
to 13.okt Bjørn E Hammerlund 
to 20.okt Bingokomiteen 
to 27.okt Inger Aase Enebakk 
 

November   
to 03.nov Tonje Nordfonn 
to 10.nov Bingokomiteen 
to 17.nov Inger Britt Paulsen 
to 24.nov Tonje  Nordfonn 
 

Desember   
to 08.des Tanja Moen 
to 15.des Bingo-komiteen 
to 22.des Heidi Buer 
 

Velkommen  
til en aktiv 

høstsesong 
 
Bingo- og Basarkomiteen: 
De som har ansvaret for bingo 
og basar er:  
 Tanja Moen, Inger Aase Ene-

bakk og Mette Kari Hjelen. 

LSHDB   
Telemark 

 

Noen vil kanskje stusse over dette navnet som har 
kommet opp på terminlisten til Telemark Døveforening. 
LSHDB Telemark ble stiftet 2. januar 2004. Foreningen 
er medlem av FFO. 
 

LSHDB står for ”Landsforbundet for kombinert syns- 
og hørselshemmede/Døvblinde” og har sitt hovedkon-
tor i Oslo. På landsbasis er det 8 distriktslag; LSHDB 
Oslo, Akershus og Østfold, LSHDB Buskerud, LSHDB 
Vestfold, LSHDB Aust- og Vest-Agder, LSHDB Roga-
land, LSHDB Hordaland, LSHDB Trøndelag og Nord-
land og LSHDB Telemark. 
 

Som navnet sier er det medlemmer med kombinert 
syns- og hørselshemmede og/eller døvblinde. 
 

I LSHDB Telemark er det 5 medlemmer og 8 støtte-
medlemmer pr. 1. januar i år. 
 

Det holdes 2 samlinger på våren og 2 samlinger på 
høsten i Døves Hus. I tillegg deltar de som har lyst på 
likemannskurs, sommerstevne og andre arrangemen-
ter i regi av LSHDB sentralt. 
 

På noen av våre samlinger deltar døvblindekonsulen-
ter fra Andebu kompetansesenter. Slike samlinger er 
nyttige, da det alltid vil være et eller annet problem 
som medlemmene ønsker svar på eller får vite nytt på 
døvblindeområdet. Andebu kompetansesenter dekker 
Østlandet, unntatt Oslo og Akershus. De inviterer and-
re døvblinde til å delta på våre samlinger i deres ar-
beidsområde. 
 

På det første årsmøtet i LSHDB Telemark den 19. feb-
ruar i år ble Per Jonassen valgt til leder. Marie Drægni 
og Bjørn E Hammerlund (støttemedlem) ble valgt inn i 
styret. 
 

På årets sommerstevne i Lom deltok noen av oss, og 
hadde en flott uke med besøk på museum, rafting og 
tur til Geiranger. 
 

Bjørn E Hammerlund, sekretær og kasserer 
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Returadresse: Telemark Døveforening, Tordenskioldsgt. 15, 3921 Porsgrunn 

 

August     

to 11.aug 19:00 Foreningen åpner etter som-
meren - medlemsmøte 

to 18.aug 19:00 Foredrag:  
to 25.aug 19:00 Bingo v/bingokomiteen  
lø 27.aug   Lokale U T L E I D 
 

September     

to 01.sep 19:00 Start salg på Basarbøker 
ti 06.sep 17:30 Styret har styremøte 
to 08.sep 19:00 Medlemsmøte med bl.a. nytt 

fra styret. 
to 15.sep 19:00 Foredrag:  
to 22.sep 19:00 Vanlig medlemskveld 
lø 24.sep 18:00 Pub&pizzakveld 
to 29.sep 19:00 Vanlig medlemskveld 
 

Oktober     

ti 04.okt 17:30 Styremøte 
to 06.okt 19:00 Medlemsmøte med bl.a. nytt 

fra styret. 
to 13.okt 19:00 Foredrag:  
lø 15.okt   Lokale U T L E I D 
to 20.okt 19:00 HØST-Bingo v/ bingokomiteen  
to 27.okt 19:00 Høsttakkegudstjeneste sam-

men med Myrene skole, v/ 
Roar Bredvei (med forbehold) 

 

November     
ti 01.nov 17:30 Styremøte 
to 03.nov 19:00 Medlemsmøte med bl.a. nytt 

fra styret. 
lø 05.nov 18:00 Pub&pizzakveld 
to 10.nov 19:00 Trekning Basarbøker 
to 17.nov 19:00 Vanlig medlemskveld 
to 24.nov 19:00 Foredrag: Blomsterbinding 
 

Desember     

lø 03.des 18:00 Døves Hus: Julebord - på-
melding på liste i foreningen. 

to 08.des 19:00 Julesamling / julegudstjenes-
te v/ Roar Bredvei (med forbe-

hold) 

to 15.des 19:00 JULE-Bingo v/ bingokomiteen  
to 22.des 19:00 Vanlig medlemskveld 
to 29.des 19:00 STENGT 
 

Andre arrangementer 
August: 
lø 27. LSHDB Telemark møte på Jomfru-

land  
 

September: 
17.-26. Tur: 10 dagers tur til Østerrike. 
 

Oktober: 
14.-16.  Døves Kulturdager, Tønsberg 
 

Velkommen til en aktiv høstsesong 

Hva skjer - høsten 2005 à jour: 27.07.05 

August 
to 11.aug Per J. / Knut Owe 
to 18.aug Mette Kari og Ove 
to 25.aug Liv & Bjørn A. 
 
September 
to 01.sep Tonje F. / Heidi B. 
to 08.sep Wenche og Leif E. 
to 15.sep Janne B. / Tove B. 
to 22.sep Helge J. og Yngve G. 
to 29.sep Inger B P. / Øyvind H. 
 
Oktober 
to 06.okt Tanja M. / Arne S. 

to 13.okt Inger Aase / Reidun J. 
to 20.okt Per J. / Knut Owe 
to 27.okt Mette Kari og Ove 
 
November 
to 03.nov Liv & Bjørn A. 
to 10.nov Tonje F. / Heidi B. 
to 17.nov Wenche og Leif E. 
to 24.nov Janne B. / Tove B. 
 
Desember 
to 08.des Helge J. og Yngve G. 
to 15.des Inger B P. / Øyvind H. 
to 22.des Tanja M. / Arne S. 

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

Serveringsvakter 
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Døves 

Telenytt 

 

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. 
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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 hele 
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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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:   
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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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