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Nr. 2  august 2007 

Medlemsavis for Telemark Døveforening 

Pub-/pizzakveld: 

Raske Kvinner 
Stand-up komedie med 
Hanne Enerhaugen og 
Trine Våge.  

lørdag 6. oktober  
kl. 19:00 
Påmelding på liste i 
døveforeningen 
Pris ikke avgjort  

Velkommen. 

Tur til Oslo: 

Se teater og delta i 
demonstrajonstog. 
Sett av helgen 2.-3. november til 
å se Odyséen på Riksteateret. 
Dagen etter deltar vi i demon-
strajsonstog under motto 
”Tegnspråk som offisielt språk” 

Vi har egen hjemmeside: 

www.tedf.no 
Der vil du alltid finne den 

siste oppdaterte 
terminlisten og annen 

informasjon. 
Har du ikke internett;  

gi oss beskjed og vi sender 
den i posten.  

Kjære medlemmer  
Høsten står nå for døren. Sommeren har det 
vært så som så med, med litt sol og masse regn. 
Håper likevel dere har hatt en fin sommer.  

Terminlisten for høsten er klar. På siste side står 
forslag til terminlisten og på side 7 finner du når 
din tur til å servere er. Alt dette ligger også inne 
på www.tedf.no.  

Døveforeningen starter opp igjen, torsdag 16. 
august.   

Vi starter med medlemsmøte. 
Dette har sin enkle forklaring 
at det skjer mye til høsten, og 
vi må få avklare hvem som 
ønsker å delta, og hva det vil 
koste. Det vi da først og fremst 
tenker på er stand-up ”Raske 
Kvinner” 6. oktober og 
teatertur med 
demonstrasjonstog 2.-3. 
november.  

Ellers tror vi at vi har 
klart å få en bra 
terminliste med noe 
for enhvert medlem.  

Vi sier bare vell møtt til 
ny aktivitetshøst.  

http://www.tedf.no
http://www.tedf.no
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Døves Telenytt 

nr. 2 - 2007  
Medlemsavis for  

Telemark Døveforening  

Stiftet 13. februar 1921  

Telemark Døveforening 
Tordenskioldsgt 15 

3921 Porsgrunn  

E-post: teledov@c2i.net  

Hjemmeside: www.tedf.no  

Ansvarlig redaktør  
for denne utgaven:    

Bjørn Egil Hammerlund  

  Sosialsekretær: 
Bjørn Egil Hammerlund 

SMS 924 21 647 
E-post: teledov@c2i.net  

  Kontortid: 
  Mandag - onsdag etter avtale: 

Kl. 10.00 - kl. 14.00 
  Torsdag: 

Kl. 12.00 - kl. 19.00  

  Adresse: 
Tordenskioldsgt. 15 
3921 PORSGRUNN  

  Foreningens leder:

 

Odd Paulsen 
  Nestleder:

 

Inger Aase Enebakk 
  Styremedlemmer:

 

Bjørn Egil Hammerlund 
Tanja Moen 

Mette Kari Hjelen 
  Varamedlemmer:

 

Per Jonassen 
Wenche Evensen   

Telemark Døveforening  
er tilsluttet  

Norges Døveforbund  

  Medlem av:  

 

Norsk Døvehistorisk Selskap 
FFO - Telemark 
FS - Telemark 

LSHDB Telemark hadde ansvar for turene under årets sommerstevne 
for døvblinde. Dette arrangementet samlet døvblinde fra hele Norge.  

Siste arrangement var en dagstur ut på havet, havfiske. Båten het M/
S Flesa, som brakte oss ut på havet, ca 45 minutter kjøring fra 
Langesund. Kapteinen kalte det solgangsbris, og jammen koste vi 
oss ikke, sola skinte og båten vugget svakt i bølgene. Fra hotellet fikk 
vi medbrakt niste som smakte helt fortreffelig ute på vannet.  

Per Jonassen står i bakgrunnen og fisker.  

Bjørn Egil Hammerlund hadde den ”ærefulle” oppgave med å rense 
fisken, 3 torsk, 1 hyse og resten makrell. Var det noen som sa det var 
67 fisk …? 

Redaktøren har ordet: 

Informasjon ut til medlemmene 
Jeg sitter her alene i Døves Hus og prøver å få ut et blad til medlemmene før 
høsten starter for fullt. Jeg har egentlig 2 valg, enten lage et medlemsblad 
som blir sendt ut til alle medlemmene eller lage kun et brev med serverings-
liste til de som skal servere.  

Jeg har tenkt lenge, å lage et medlemsblad er ikke gjort på en time. Det tar 
tid. Jeg vil ha et blad som jeg tror vil interessere mange. Jeg begynner å 
skrive litt, og så finner jeg ut at det passer ikke likevel. Så kaster jeg det og 
prøver å finne på noe som er bedre. Det er vanskelig å vite hva medlemmene 
ønsker å vite. Så jeg skriver det jeg tror er viktig og greit for medlemmene å 
vite i stedet.  

Stoffet skal jo ikke være for gammelt, da. Dette er nr 2 i år, og det sier seg 
selv at jeg må ta litt med av det som har skjedd. Årsberetningen var den siste 
jeg laget i år.  

Hjemmesiden vår er nå ett år. Vi tegnet abonnement den 2. juli i fjor og den 
er blitt fornyet for ett år til. Vi har lagt opp til enkle sider, uten for mye for-
styrrende elementer rundt. Noen har valgt å ha annonser der, for å få inn 
kjærkommen inntekt. Vi har ikke tenkt å begynne med det enda.  

Vi håper at du som medlem er fornøyd med den informasjon som blir gitt ut. 
Vi tar gjerne imot ris og ros, slik at vi kan bli bedre.  

Ønsker dere en fortsatt god og informativ høst. 

http://www.tedf.no
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Medlemsmøte  
torsdag 16. august,  

kl 19.00  

Foreningen starter opp 
igjen 16. august fra kl. 
18.00.  

Kl. 19.00 er det 
medlemsmøte og saker 
som skal tas opp er 
blant annet (med 
forbehold) 

Økonomiske situasjon 
Fastsettelse av pris til 
stand-up komedien 
”Raske Kvinner”, 
lørdag 6. oktober 
Teaterbesøk i Oslo, 
fredag 2. november til 
”Odysséen” 
Demonstrasjonstog 
lørdag 3. november i 
Oslo 
Hva skjer med 2. 
etasje? Ny leietaker 
eller leie ut til firma?  

Dette er bare noen av 
sakene styret skal 
diskutere tirsdag 14. 
august. Det er fint hvis 
du som medlem har 
noen synspunkt på dette 
som er nevnt ovenfor.  

Vel møtt til medlems-
møtet. 

Tyst Teater/Riksteatern, Cirkus Cirkör och Teater Manu 
persenterear ett nyskapande äventyr av en av världens mest 
kända berättelser: Odyssén. Med nycirkus, teckenspråk och 
suggestiva bilder följer vi Odysseus återtåg efter det 
trojanske kriget  - en saga full av kärlek och tragik, skräck, 
erotik och skratt.  

Odyséen er en storslagen och visuell uppsättning som ger 
ytterligare dimensioner till denna tidlösa klassiker. En 
internationell ensemble av skådespelare och cirkusartister 
gör det till en scenkonstupplevelse utöver det vanliga för 
såväl döva som hörande.   

- Jag har valt Odysséen eftersom jag tycker att det är en av 
världens vacraste berättelser om mäncklighetens tillstånd, 
vår längtan efter kärlek, människans hemska förmåga att 
förgöra, våre relationer till gudarna och till oss själva, vår 
beslutsamhet, anpassningsförmåga och vår extrema längtan 
efter att komma ”hem”, säger regissören Josette Bushell-
Mingo.  

Tyst Teater fyller 30 år inom Riksteatern 2007 och Odysséen 
blir en sprakande festlig manifestation av dette tillsammans 
med samproducenterna Cirkus Cirkör och norska Teater 
Manu.  

Stykket spilles KUN i Oslo, helgen 1,2 og 3 november. Blir du med på 
teatertur 2. november? Kom på medlemsmøte 16. august.  

Vil du vite mer, kan du sjekke:  
www.riksteatern.se  
www.teatermanu.no  
www.cirkor.se 

http://www.riksteatern.se
http://www.teatermanu.no
http://www.cirkor.se
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Utdrag fra årsmøtereferatet 
2. mars. 
Bjørn Arnesen ble valgt til 
møteleder og Bjørn Egil 
Hammerlund til referent. Det 
var 28 stemmeberettigede 
medlemmer.  

Beretninger/regnskap 
Beretningen og styrets beretning godkjent. 
Revisors og bilagsrevisorenes beretninger ble 
lest opp. Regnskapene ble gjennomgått og 
spørsmål ble besvart. Regnskapene for 
Telemark Døveforening og Interessefondet ble 
godkjent.  

Budsjett 
Det var lagt frem for første gang på årsmøte 
budsjettforslag for kommende år. Det mangler 
kr 38.300 for at budsjettet skal gå i balanse og 
som er kalt medlemsaktiviteter. Det fremlagte 
budsjett for 2007 tas til orientering. 
Innkomne forslag:  

Et av forslagene var oppret-
telse av historieutvalg: Styret 
hadde lagt frem for et forslag 
på at det velges et 
h is to r ieu tva lg på 4-5 
medlemmer. Mål for utvalget 
var å ta vare på historisk 
m a t e r i e l l s o m a n g å r 
foreningen, samle inn 
materiell og sørge for at bilder, skriv etc. blir 
forvart på en ordentlig måte. Komiteen skal 
også ha som mål å samle inn stoff til 
foreningens jubileumsbok i forbindelse med at 
Telemark Døveforening blir 100 år i 2021. Det 
ble foretatt en avstemming. De som var imot 
måtte vise det. Ingen var imot, forslaget vedtatt.  

Valget 
ble ledet av valgkomiteen ved 
Marie Drægni og Arne 
H a u g e r u d . S t y r e t : 
Foreningsleder Odd Paulsen 
(valgt for 1 år). Styremed-
l e m m e r : B j ø r n E g i l 
Hammerlund (1 år igjen), 
Tanja Moen (valgt for 2 år), 
Mette Kari Hjelen (gjenvalgt 
for 2 år) og Inger Aase 

Enebakk (1 år igjen). Varamedlemmer: Per 
Jonassen (1 år igjen) og Wenche Evensen 
(gjenvalgt for 2 år). Revisor: Einar Kristoffersen  
(gjenvalgt for 1 år). Bilagsrevisor: Bjørn Arne-
sen (gjenvalgt for 1 år) og Arne Skoglund 
(gjenvalgt for 1 år). Seniorutvalg: Bjørn 
Halvorsen (gjenvalgt for 1 år) og Bjørn Arnesen 
(gjenvalgt for 1 år). Valgkomité: Marie Drægni 
(gjenvalgt) og Arne Haugerud (gjenvalgt).   

Utdrag fra medlemsmøte 
referat 12. april:  
Konstituering av styret; 
valg av nestleder. Styret 
valgte Inger Aase Enebakk til 
nestleder.  

Historiekomité:  
Lederen orienterte at styret ble enig om at de i 
første omgang skulle gå igjennom det som 
finnes på loftet og lager en status. Så velger vi 
historiekomite senere.  

Stoler:  
Styret foreslo at det ble 
bestilt 50 stk, med svart stoff 
og svarte ben. Totalt kostnad 
med moms utgjorde ca kr 
18.468. Medlemsmøtet var 
enig.   

Kjelleren – hva nå?  
Lederen orienterte hva styret 
hadde diskutert, og det var enighet også blant 
medlemmene at vi i første omgang undersøker 
varmekablene og får tilbud på bedre lysarmatur 
i taket. Sanitæranlegget på dame og herre 
toalettet undersøkes med rørlegger. I tillegg 
ønsket medlemsmøtet en lysløsning i 1. etg 
angående mindre lys ved bruk at projektoren. 
Når dette er gjort, kan vi tenke på videre 
fremgang i kjelleren.  

Det var ønskelig med nytt musikkanlegg, da det 
var dårlig. Konklusjonen ble at vi venter med 
dette til vi er ferdig i kjelleren.    

(Fortsetter på side 5) 
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NDFs landsmøte Molde 
15. til  17.juni. Lederen orienterte med-
lemsmøtet at styret hadde godkjent en ramme 
på ca kr 20.000 for representanten Odd 
Paulsen og Bjørn Egil Hammerlund. Inger Britt 
Paulsen får dekket sitt opphold som ledsager 
for Odd Paulsen. De bruker bil til landsmøtet. 
Medlemsmøtet godkjente dette.  

Møbler i kjelleren:  
Lederen ba medlemmene hjelpe til med å 
komme med forslag på møbler. Ser dere noe 
bra løsninger, kom med dette. Så kan vi senere 
se hvordan det vil passe inn. Medlemmene 
hadde ønsket nye møbler og nå har dere 
sjansen med å komme med forslag og hjelpe til.   

Utdrag fra medlemsmøte-
referat 24. april  
NDFs hedersmedaljekomite: 
Fra Norges Døveforbund ved leder Toralf 
Magne Ringsø i hedersmedaljekomiteen ba om 
forslag til utdeling 2007? Fristen var 20. mai og 
vi har ingen kandidater å foreslå.  

Tolkeordningen til utlandet 
Leder Odd Paulsen har sendt mail til NDF 19. 
april hvor han er frustrert over tolkeordningen til 
utlandet, hvor han må betale 1. tolk selv – 
mens nr. 2 blir dekket. Det er mottatt svar mail 
samme dag hvor generalsekretær Paal R 
Peterson sier at det er en sak forbundet jobber 
med og er i tett dialog med AID. Vi vil under 
landsmøtet fortelle om dette og tolkesaken skal 
diskuteres der.  

Norges Døveforbunds Ungdom 
Ungdomskonsulent Janne Moskaug meddeler i 
mail 2. mai at Barne- og ungdomsutvalget (BU) 
har endret navn til NDFU (Norges Døvefor-
bunds Ungdom)  

Døves Kulturdager 
Har fått mail fra Hanne Kvitvær om ”Døves 
Kulturdager 2009”. Er det aktuelt for oss å 
arrangere Døves Kulturdager de nærmeste 
årene? Medlemsmøtet kunne tenke seg å 
arrangere Døves Kulturdager i 2010.   

Landsmøtepapirer 
Leder foreslår at dette legges frem på eget 
medlemsmøte den 7. juni. Odd og Bjørn Egil 
leder dette medlemsmøtet. Følgende saker 
legges frem: komiteinnstillingen, innkomne 
forslag og medlemskontingent. Lovforslagene 
legges frem hvis tid.  

Seniorutvalget 
Årsmøtet vedtok å opprette seniorutvalg i 2006. 
Bjørn Halvorsen og Bjørn Arnesen er kontakt-
personer. Det var ”Eldres kulturtreff” 12. mai i 
Tønsberg. I stedet for å ha eget styre i denne 
gruppen, foreslo sekretæren at all drift av 
seniorutvalget går over døveforeningens 
ordinære budsjett. Pr. 31.12.06 var 
aldersgruppen 50-66 år 23 personer, mens 5 
var over 67 år. Totalt 28 medlemmer av 47 
medlemmer.   

Utdrag fra medlemsmøte-
referat 7. juni:  
Tur til St. Petersburg 
Vi har glemt å ta opp støtte til deltagerne fra 
døveforeningen. Forrige stortur var i 2005 til 
Østerrike, og medlemmer fra døveforeningen 
fikk da totalt kr 2.500,- i støtte (Utfluktskonto kr 
1.500,- og kr 1.000 i studiestøtte fra NDF). 
Studiestøtten fra NDF er fra 2007 falt bort. 
Styret foreslo at Telemark Døveforening støtter 
hver deltager, 5 i alt, med kr 2.500,-. Bjørn Egil 
Hammerlund har fri reise, slik at det blir 6 i alt 
som deltar. Når det gjelder støtte fra 
utfluktskonto, kommer vi tilbake til denne til 
høsten. Medlemsmøtet godkjente styrets 
forslag til støtte på kr 2.500,- fra 
Døveforeningen i første omgang. Hvor mye 
utfluktsfondet skal bidra med blir tatt opp på 
medlemsmøte til høsten.  

Saker til NDFs Landsmøte i Molde 
D e t s o m b l e g j e n n o m g å t t v a r 
komiteinnstillingen, innkomne forslag og 
medlemskontingent. Av innkomne forslag har 
Telemark Døveforening 3 fors lag. 
Medlemsmøtet ga leder Odd Paulsen og Bjørn 
Egil Hammerlund frie hender til å ta avgjørelser 
ut i fra diskusjonen på landsmøtet.   

(Fortsatt fra side 4) 
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Porsgrunn Døves Sport  (PDS)   
Grenland Cup bowling, Porsgrunn,  16. juni:   

Porsgrunn Døves Sport var 
vertskap for årets Grenland 
Cup i Bowling. Bildene er 
fra konkurransen på Down 
Town Bowling i Porsgrunn.   

Einar Hartveit åpner 
konkurransen. Så ser vi noen av 
deltagerne.   

Etter konkurransen var det avslutningsfest i Døves Hus. Som en ser er det nydelig vær 
og deltagerne slapper av på verandaen. Festen fortsatte ut i de sene timer, med 
dartkonkurranser og premiutdeling. En vakker solnedgang avslutter dette 
arrangementet. Mer bilder på www.tedf.no — døves sport. 

 

 Resultat A-B Herrer - 8.serier  Sum HandicapTotal sum  

1. Einar Hartveit, Porsgrunn DS 1517 40 1557 
2. Steinar Karlsen, Oslo DSK 1541 0 1541 
3. Bjarne Gunnerud, Drammen DSK 1495 40 1535  

Resultat D-C Herrer - 8. serier       
1. Werner Wennerstrøm. Oslo DSK 1364 80 1444 
2. Benny Persson, Oslo DSK 1307 80 1387 
3. Tom Johnssson, Trondheim DIL 1255 120 1375 

Resultat A-B Damer - 8. serier       
1. Trude Nilsen, Trondheim DIL 1329 120 1449 
2. Ine Lorentzen, Oslo DSK 1296 56 1352 
3. Ann-C Larssen, Oslo DSK 1063 120 1183  

Resultat Klasse Herrer - 8. serier       
1. Ove Hjelen, Porsgrunn DS 1306 120 1426 
2. Kurt Knutsen, Stavanger DIF 1280 120 1400 
3. Rolf Johannsen, Oslo DSK 1206 120 1326 

 
Hva skjer i 2007:

  
10.-12. august: 
Internasjonal turnering, 
Tampere, Finland  

7,-9. september: Tur til 
Gaustablikk. Påmelding til 
Einar H.  

22. september: Sørlandscup 
bowling, Kristiansand  

20. november: Trønder Cup 

http://www.tedf.no
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Møre og Romsdal 

 
har fått ny hjemmesideadresse: www.mrdf.no  

Oslo Døveforening 

 

har fått nye 
lokaler: 
Vi flytter til Nedre 
Voll gate fra og 
med 2.juli 2007, 
men vi tar ferie i 
juli måned, slik at 
vi vil være på 
plass i nye lokaler 
fra og med 
mandag 6.august 
2007. 
Oslo Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, 0158 Oslo  

Døvekirken i Oslo:

 

Har hjemmeside, www.dovekirken.no/oslo. Dette forteller 
Eyolf Berg som er ansvarlig for Døvekirkens nettsider.  

Medlemsblader:

 

Visste du at i vår bokhylle i foreningssalen kan du finne 
medlemsblader fra de døveforeninger som har 
medlemsblad, Oslo, Bergen, Trondheim, Vestfold, Møre og 
Romdsdal. Vi har sagt ja til å mottatt blader samt at Døves 
Telenytt blir sendt ut.  

Skalldyraften:

 

Vestfold Døveforening arrangerer skalldyraften lørdag 11. 
august kl. 17.00 på døvesenteret. (Vestfoldnytt 2/07)  

Cowboyaften/høstfest:

 

Vestfold Døveforening arrangerer cowboyaften/høstfest 22. 
september på døvesenteret. Tid ikke oppgitt. (Vestfoldnytt 2/07) 

Serveringsvakter  
Høsten 

ajour pr. 30.07.2007  

dato Serveringsvakt  

August  
torsdag 16. Berit & Bjørn H. 
torsdag 23. Lillian & Einar H. 
torsdag 30. Bjørn E / Øyvind H.     

September 
torsdag 6. Runi G / Helge J. 
torsdag 13. Mette K & Ove H. 
torsdag 20. Tore K. / Arne S. 
torsdag 27. Jill L. / Borgar R.     

Oktober 
torsdag 4. Per J. / Knut Ove W. 
torsdag 11. Tanja M / Tone R. 
torsdag 18. Tonje G. / Tonje N. 
torsdag 25. Inger B & Odd P.     

November 
fredag 2. Liv & Bjørn A. 
fredag 9. Janne B. / Tove B. 
fredag 16. Inger Aase E. & Arne H. 
fredag 23. Wenche & Leif E.     

Desember 
fredag 7. Berit & Bjørn H. 
fredag 14. Bjørn Egil H. / Øyvind H. 
fredag 21. Mette Kari & Ove H.   

Det er en st und s iden v i s is t s jek k et på denne s iden. V i g ik k inn på s iden i dag (31.ju l i ) og fant 
ut at 12 personer støtter Telemark Døveforening. Er du en av dem? 
Telem ark Døveforening sk ul le g jerne hat t m ed f lere og det er ik k e for sent . Gå inn på 
w w w .f r iv i l l ighet snorge.no og reg is t rer deg. Svar på spørsm ålene og du får den rek lam e du er 
in t eresser t i . Når du får e-post , k l ik k på l ink en og da går det penger t i l døveforeningen. Det er 
ik k e noe k jøpspl ik t . Syst em et fungerer s l ik som om du hadde få t t rek lam e i post en. Les, k ast - 
eller kjøp hvis det er noe du finner interessant.  
V i ser a t 145 s t øt t er K r is t iansand døveforening, 48 st øt t er Oslo Døveforening og 17 s t øt t er vår 
naboforening Vestfold Døveforening. Meld deg inn i dag. Enklere kan det ikke bli. 

w w w.f r iv i l l ighet snorge.no 

http://www.mrdf.no
http://www.dovekirken.no/oslo
http://www.frivillighetsnorge.no
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Returadresse: Telemark Døveforening, Tordenskioldsgt. 15, 3921 Porsgrunn 

 

August     
tirsdag 14. 17:30, Styremøte 
torsdag 16. 19:00, Foreningen åpner etter 

sommeren - medlemsmøte 
torsdag 23. 19:00, Foredrag: Odd P og Bjørn E H 

forteller fra NDFs Landsmøte i Molde 
torsdag 30. 19:00, SENSOMMER - BINGO v/ 

Bingo-komiteen       

September     
torsdag 06. 18:00, Sosial samling 
torsdag 13. 19:00, Foredrag: Per J m/flere forteller 

fra LSHDBs sommerstevne i 
Langesund. 

Torsdag 20. - onsdag 26.: Telemark Døveforening 
tur til St. Petersburg 

torsdag 20. 18:00, Sosial samling 
torsdag 27. 18:00, Sosial samling 
28.-30.: Ny giv-kurs; Hvordan styrke det 

interessepolitiske arbeidet lokalt? 
Sted: Lørenskog.       

Oktober   . 
tirsdag 2. 17:30, Styremøte 
torsdag 4. 19:00, Medlemsmøte med nytt fra 

styret 
lørdag 6. 19:00, Pub/pizzakveld med Standup - 

Raske kvinner 
torsdag 11. 19:00, HØST - Bingo v/ 

Bingokomiteen 
12.-14.: Døves Kulturdager, Bodø 
torsdag 18. 19:00, Foredrag: Odd P m/flere 

forteller fra turen til St. Petersburg 
torsdag 25. 19:00, Høsttakkefest v/ Roar Bredvei 
lørdag 27. Sommertid slutt       

November   . 
fredag 2. 18:00, Sosial samling 
fredag 2.: Teater Manu, Tyst Teater og Cirkus 

Cirkör har en samproduksjon. Sted: 
Riksteateret. Spilles kun i Oslo denne 

helgen. Det blir en stor fest for sanser 
og intellekt. Skuespillere og artister vil 
fly over scenen. Se eget oppslag. 

lørdag 03.: Landsmøtet i NDF vedtok 17. juni at 
det skal arrangeres en demonstrasjon 
i Oslo sentrum lørdag 3. november. 
Tema: Tegnspråk som offisielt språk. 

fredag 9. 18:00, Sosial samling 
tirsdag 13. 17:30, Styremøte 
fredag 16. 18:00, Medlemsmøte med nytt fra 

styret 
23.-25.: Arbeidslivsseminar, helgen 23.-

25.nov. i Oslo. Husk å sett av helgen! 
Mer info kommer i Døves Tidsskrift i 
august og september. 

fredag 23. 18:00, Sosial samling 
fredag 30. Døveforeningen STENGT  

Desember     
lørdag 1. 18:00, Julebord i Døves Hus 
fredag 7. 19:00, Juleandakt v/ Roar Bredvei 
fredag 14. 19:00, JULE - Bingo  v/ 

Bingokomiteen 
fredag 21. 18:00, Sosial samling 

TERMINLISTE for høsten      Ajour: 30.07.2007  

dato Start / Arrangement dato Start / Arrangement 

 

Forbehold: 
Terminlisten er skrevet med forbehold.  

Endringer kan forekomme.  
Er du i tvil? 

sjekk www.tedf.no/hva_skjer  
eller  

sjekk oppslagstavla i foreningen. 

Kan du ikke servere?  
Spør andre på listen om de kan bytte vakt. 

http://www.tedf.no/hva_skjer
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