
 
Døves Telenytt nr. 1 - 2008    

 

Nr. 1  februar 2008 

Informasjonsavis for Telemark Døveforening 

 

Huskeliste:  
1.mars:  

Cowboy-pubkveld  

7.mars:  
Påskeandakt  

14.mars:  
Årsmøte  

Fra 3.april er det igjen 
torsdagsmøter.  

Påskebingo tar vi 
24.april (VÅR-bingo)  

Husk, det kan skje 
endringer på 

terminlisten. Sjekk på 
www.tedf.no, der ligger 
alltid siste oppdaterte 

liste. 

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.  

 

Det innkalles med dette til årsmøte i:  

Telemark Døveforening  

Fredag 14, mars 2008 
Kl. 18.00  

Dagsorden: 
1: Valg av møteleder og referenter 
2: Beretninger 
3: Regnskaper 
4: Budsjett 
5: Kontingent 
6: Innkomne forslag  

Vanlig forslag og Lovforslag. Må være levert 
foreningsleder senest 4 uker før årsmøtedagen. 
Frist 15. februar 08 
7: Valg  

Møt presis !!  

Husk å ta med denne beretning !   

Styret 

http://www.tedf.no
http://www.tedf.no


 
2  Døves Telenytt nr. 1 - 2008 

 
Døves Telenytt 

nr. 1 - 2008  
Informasjonsavis 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: 
  Torsdag: 

Kl. 12.00 - kl. 19.00 
  Andre dager etter avtale.  

  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 

Lederen har ordet:  

Nok et år er over...   
Nok et år er over og igjen er  

det årsmøtetid.   

Vi kan se tilbake på 2007 som et godt 
foreningsår, etter min mening. Beretningen som 
du nå leser skulle vel bekrefte dette.   

Vi skulle gjerne hatt mer penger, men har 
forståelse for at det ikke er mer å hente. De 
tilskudd vi har fått, har holdt liv i hjulene våre. 
Det er jeg glad for. Våre medlemmer har vist at 
det er behov for et samlingssted, når vi har 
møtedag hver uke. Det er nesten bare 
døveforeningene i storbyene som har samme 
møteaktivitet som oss. Med tanke på at vi er en 
så liten medlemsmasse, må vi være stolte over 
den aktiviteten som har vært i året som gikk.   

Vi har lyse og fine lokaler i første etasje, så nå 
kan vi brette opp ermene og tilby mer 
avanser te kurs. Jeg tenker i første omgang på 
kurs for datainteresser t. Mye av informasjonen 
om døveforeningen ligger nå på nettet, og da er 
det er fordel at flere av våre medlemmer har 
t ilgang på data. På den måten sparer vi mye i 
por to, som dessverre bare går opp og opp 
hvert år.   

Storskjermen er flit t ig brukt, og i disse dager 
monterer Canal Digital t ilkobling til kabel-tv 
nettet. På denne måten håper vi få bedre 
kvalitet på tv-bildene og at det nå blir mulig å få 
frem underteksten (777 eller 222) på storskjermen.   

Jeg ønsker å rette en stor takk til dere 
medlemmer for den innsatsen dere har vist for 
døveforeningen i året som var, og jeg ser frem 
til ny innsats i året som akkurat har begynt.  

Odd Paulsen 

http://www.tedf.no
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Dagsorden 2 – Beretninger:  

1.   Foreningen

  
 Styret:  

Foreningsleder: Odd Paulsen   
Nestleder: Inger Aase Enebakk  
Styremedlemmer: Bjørn Egil Hammerlund   

Mette Kari Hjelen   
Tanja Moen  

Varamedlemmer: Per Jonassen  
Wenche Evensen  

 Revisor:  Einar Kristoffersen 
 Bilagsrevisor: Bjørn Arnesen  

Arne Skoglund  

 Representanter til NDF`s møter:  
Styret fikk ansvar for å velge folk til de ulike arrangementer.  

 Døves Hus – huskomité: Vaktmester + rengjøringshjelp + sosial-
sekretær  

 Arrangementskomité: Det er utarbeidet en komiteordning på 4 
personer på omgang.  

 Døves kirkemøte: Bjørn E Hammerlund  

 Ungdomskontakt: Ungdomskontakten er lagt på is inntil 
videre.  

 Seniorutvalg:   
Kontaktpersoner: Bjørn Halvorsen og Bjørn Arnesen  

 FFO-Telemark: Styret avgjør  

 Valgkomite: Arne Haugerud og Marie Drægni   

2. Møtevirksomhet

  

Styremøter:   
I 2007 er det holdt 6 styremøter (2006: 8) og behandlet i alt 60 

(79) saker. Styremøtene har blitt gjennomført den første uken i hver 
måned. 2 styremøter er blitt avlyst på grunn av få saker.  

Medlemsmøter: 
Medlemsmøtene er blitt holdt samme uken etter styremøtet. Det er 
blitt gjennomført  6 (8) medlemsmøter, og tatt opp 70 (73) saker.  

Årsmøtet ble holdt fredag 2. mars 2007.   

3. Medlemskap

  

Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært stabil. Det syntes 
fremdeles vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Det er et stort 
savn at det ikke er unge døve med i foreningen. Vi skulle ha vært 

Lov for Telemark Døveforening:

  
§ 2  FORMÅL

  
Foreningens formål er å 
virke for medlemmenes 
vel, for et godt forhold 
mellom de døve selv, og 
mellom hørende og 
døve. Foreningen skal 
ordne med møter og 
andre sammenkomster 
for døve og søke etter at 
alle døve komme med 
for derved å forhindre 
den isolasjon som følger 
døvhet.  

Foreningen skal 
ordne med trivelige og 
hensiktsmessige lokaler 
hvor en kan komme 
sammen til regelmessige 
samvær, og hvor det er 
kontor med faste 
kontortider og personell 
som kan gi råd, veiled-
ning og hjelp. 

Odd Paulsen ble valgt til leder på årsmøtet. 
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flere, da det finnes flere døve i Telemark Fylke.    

Det er Norges Døveforbund som krever inn konting-
enten. For 2007 var kontingenten kr 600,- for ektepar 
/samboere og kr 500,- for enkeltmedlem.  

  Antall medlemmer i foreningen var pr 31.12.2007 49 
(47) medlemmer hvorav 47 (46) er medlemmer av 
Norges Døveforbund, og 2 (1) støttemedlem av Tele-
mark Døveforening.    

I regnskapet har vi ført bruttobeløp. Differansen av 
brutto og forbundskontingenten utgjør netto konting-
ent som vi har mottatt fra Døveforbundet. Denne 
utgjorde kr 8.000,- (kr 7.700,-).    

Æresmedlemmer: 
 Thor Gisholt (1984) og Arne Karlsen (1987).   

Annet medlemskap: 

 

Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund  
 (NDF) 
 Foreningen er medlem av FFO Telemark 
 Foreningen er medlem av FS Telemark 

 

Foreningen er medlem av Norsk Døvehistorisk    
Selskap (NDHS) hvor foreningen mottar bladet   

”Nye Journal for døve”.   

4. Sosialsekretærens rapport

  

  Bjørn Egil Hammerlund har vært ansatt som sosialsekretær. I 2007 
var stillingen hans redusert til 8 timer uken. Dette for å unngå at 

foreningen skulle få et kjempeunderskudd.    

Kontoret har vært betjent fast hver torsdag kl. 
12.00 til kl 18.00 og tatt imot besøk av ulike slag. 
Han har bistått hjelp til foreningens medlemmer og 
andre ikke-medlemmer. Han har utført noe 
hjemmebesøk, og deltatt på ulike møter etter 
behov.    

Ellers har han vært på kontoret nesten hele uken 
på frivillig basis og tatt imot besøk etter avtale.    

5. Besøkstjenesten

  

Telemark Døveforening har fått tilskudd fra Norges 
Døveforbund av Likemannsmidlene til besøk-
tjenesten. For 2007 fikk vi tilsagn om kr 6.000. 
Pengene vil først bli utbetalt når rapport og 
regnskap er sendt Døveforbundet. Resten av 
besøktjenesten ble finansiert av driftsmidlene fra 
Helse Sør og Telemark Fylkeskommune.    

På grunn av tidlig rapporteringsfrist til døve-
forbundet, viser regnskapet det som er brukt på 
besøksvirksomheten i tiden 1.12.06 til 31.10.2007. 

Medlemmer:

   
Bevegelser i perioden 2007 2006 2005

 
01.01 47 44 45 
Innmeldt 2 4 - 
Overført fra  
  annen døveforening 1 - 1 
Støttemedlem 1 1 - 
Utmeldt -2 -2 -2

 

31.12 49 47 44 
>> Herav ikke betalt kontingent  - 1  

Status ved årets slutt 2007 2006 2005

 

Medlem av NDF 47 46 44 
Støttemedlem Telemark Df 2 1 -

 

Sum 49 47 44  

Aldersfordeling pr. 31.12 2007 2006 2005

 

0 – 25 0 0 0 
26 – 66   39 
26– 49 20 19 - 
50 - 66 24 23 - 
67 -> 5 5 4 
Alder ikke oppgitt - - 1

 

Sum 49 47 44 

Anvendelse av tilskudd 2007: 
Sosial virksomhet    
Resultat  2007 2006  

Personalkostnader   
Lønn: Sosialtjenesten             46 508              70 085  
Avsatt feriepenger               5 808            8 792  
Lønn: Frivillige organisasjoner             28 600              26 126  
Tilbakeført fjorårets feriepengeavs. -     -6 947  
Arbeidsgiveravgift               6 556                8 909  
Arbeidsgiveravgift påløpt ferielønn    1 202                   856  
Fri telefon  -  5 000  
Bilgodtgj. Oppgavepliktig             15 729              17 937  
Reisekostnad, ikke oppgavepliktig               -               -     

Sum personalkostnader           104 403            130 758  
Renovasjon, lys, renhold, forsikring    53 777     61 004  
Administrative kostnader             26 084         25 340 

 

 = sum driftskostnader           184 264            217 102   

Inntekter:   
Tilskudd: Telemark Fylkeskomm. -60 000 -60 000  
Tilskudd: Helse Sør          -100 000           -100 000 

  

 = eventuell differanse som er  
dekket av Telemark Døvefor,     24 264              57 102 

 



 
Døves Telenytt nr. 1 - 2008  5 

   
I 2007 har det totalt vært gjennomført 70 (86) 

besøk. De som har fått besøk har satt stor pris på 
denne ordningen. Det være se å bli hentet for å 
delta i sosiale samlinger i døveforeningen, komme 
seg ut på tur, bytur, handletur eller sosialt samvær 
på hjemstedet.   

Døveforeningen har dekket bilgodtgjørelse og 
godtgjørelse.    

Å besøke eldre, ensomt boende, og de som ikke 
kommer seg så lett ut har høy prioritet.   

6. Representasjon og annen del-
tagelse

   

A)  Norges Døveforbund  

  - NDFs Landsmøte ble holdt i Molde 15.-17. juni, 
hvor leder Odd Paulsen og styremedlem Bjørn Egil 
Hammerlund representerte Telemark Døveforening.   

- På NY GIV kurset, 28. - 30. september, deltok 
leder Odd Paulsen og styremedlem Bjørn Egil 
Hammerlund. Norges Døveforbund var arrangør og kurset ble holdt 
på Thon Hotel Lørenskog.  

 B)  FFO Telemark / FS Telemark   

- Bjørn Egil Hammerlund deltok på ledermøte 6. desember.  

 C)  Rådet for funksjonshemmede i Porsgrunn   

- June Jonassen ble innvalgt i dette rådet høsten 2003 og har sittet 
i rådet til høsten 2007. Fra høsten 2007 er det endring i 
sammensetningen av rådet og hvor FFO Telemark nå velger 
representanter etter forslag fra sine medlemsforeninger. Telemark 
Døveforening har ikke foreslått noen kandidat for neste periode.  

 D)  Tuftes Fond   

- Arne Skoglund og Bjørn E Hammerlund sitter i styret.  Bjørn Egil 
Hammerlund har representert døveforeningen dette året. Det har 
vært et møte hvor utdelingen for 2007 ble gjort. Leder er Eva Ohna 
og forretningsfører var Svein Dahlgren.   

 E)  Porsgrunn min by a.s (PMB)   

- Foreningen har 1 aksjepost på kr 2.000,-. Formålet er at 
medlemmene skal få billigere strøm gjennom Fjordkraft.    

7.  Tilskudd

   

A)  Helse Sør   

Helse Sør er vår viktigste inntektskilde for å kunne drive en 
forsvarlig drift. For 2007 fikk foreningen kr 100.000 (100.000). Det 

Besøkstjenesten  
Besøksvenn 2007 2006 2005

 
Thor Gisholt - 8 26 
Bjørn E Hammerlund 16 13 3 
Inger Britt Paulsen 27 30 19 
Lillian Hartveit 15 26 27 
Øyvind Haugom (sjåfør) 12 9 -

  
Totalt 70 86 75

  

Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges 
Døveforbund. Rapport for 2007 gjelder 1.12.2006 til 
31.10.2007, 

Besøktjenesten i tall 2007 2006

  

Godtgjørelse 2.550 3.010 
Kjøring 15.455 17.376 
Likemannsmidler  
  v/ Norges Døveforbund -6.000 -5.000

  

Dekket av Telemark   Døveforening 12.005 15.386

  

Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over 
anvendelse av midlene. Rapport for 2007 gjelder 
1.12.2006 til 31.10.2007, 

Odd Paulsen og Bjørn Egil Hammerlund på 
Ny-Giv kurset på Lørenskog. May-Britt 
Nyløkken (t.v.) Drammen døveforening, og 
Unni Gran, Odd Skjellum og Terje Karlsen 
fra Romerike døveforening. 

Foto: Bergen Døvesenter. 

På jakt etter penger...det evige årlige 
maset... 
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vises til punkt 4 om sosialsekretærens rapport og 
hvor regnskap over sosialvirksomheten fremkommer.  

 B)   Telemark Fylkeskommune   

Driftstilskudd:

 
 Vi fikk kr 60.000 (60.000) for dette året.   

Aktivitetsstøtten til funksjonshemmedes organi-
sasjoner:

 

Denne ordningen er totalt revidert fra fylkeskom-
munens side, slik at det omfattende søknads-
materiellet er falt bort. I stedet har fylkeskommunen 
basert seg til tilskudd som er gitt de siste årene.   

Denne forutantatte tildelingen ble igjen endret i 
2007, hvor FFO Telemark legger frem forslag for 
årets utdeling ovenfor fylkekommunen. Etter den nye 
ordningen fikk vi 5.000 i tilskudd. En markert ned-
gang mot kr 12.000,- i 2006 og kr 14.225 i 2005. Vi 
har selvsagt klaget på denne skjeve og urettferdige 
fordelingen både til Telemark Fylkeskommune og 
FFO Telemark uten resultat.  

 C) Norges Døveforbund  

Trivselstilskuddet for 2007 utgjorde kr 8.794 
(8.000).     

8. Sam m enkom ster , a r range-
menter og andre tiltak i Døves Hus

  

Den gamle ordningen med fredagsmøter vinterhalvåret og 
torsdagsmøter om sommeren er fulgt er gjeninnført etter vedtak 
på årsmøtet. Ordningen følger ”sommertid”.  

5. januar: 
Frelsesarm eens t radisjonelle julet refest

 

ble gjennomført med 
Wenche og Alfred Stensland. Det var bra besøk og nissen hadde 
avlagt foreningen et besøk. Døveforeningen bevilget kr 500 til 
dette tiltaket.  

12. januar: 
Forbundsleder Hanne Kvitvær

 

besøkte oss og fortalte om nytt 
fra NDF. Hun reiste rundt i foreningene og fortalte om hvordan 
NDF jobber og samspill med foreningene om felles saker.  

19. januar: 
Lisa Lind holdt foredrag om Astronomi. Et emne som engasjerte 
de fremmøtte. Mange spørsmål ble stilt. Til dette foredraget fikk vi 
tilskudd fra NDF.  

9. februar: 
Vi fikk besøk av Thorbjørn Johan Sander som  holdt foredrag om 
hans siste bok, ”Døve under kr ig og okkupasjon 1 9 3 9 -45. 
Dette var et populært emne og det var fin meningsutveksling 
etterpå. Vi fikk støtte fra NDF til dette foredraget.  

16. februar: 
Generalsekretær i NDF, Paal Richard Peterson, avla oss et 

Utdrag fra regnskapet: 

Tilskudd til trivselstiltak:  
Resultat  2007 2006   

Kulturvirksomhet             20 052     3 287  
EPU tiltak 
 (eldre/pensjonist/uføre)        1 418               -    
Tilstelninger      33 681         34 177  
Utflukt for medlemmer           5 000            8 000  
St. Petersburg  /  Østerrike      2 804                   -    
Kurs / foredrag / andre tiltak  9 625            2 242  
Kurs for medlemmene                  -               5 010  
Døves Telenytt             863           1 999  
Andre kostn besøktjenesten -                 220  
Forbundskontingent             9 900           9 750  
Andre kontingenter              2 035           2 335  
Gaver / oppmerksomhet      7 637           7 919  
Andre tilskudd/støtte       3 500           2 000 

 

 = sum trivselstiltak      96 514         76 938  
Inntekter:   
Tilskudd: Trivselsmidler         -8 794               -8 000  
Tilskudd: TF trivselstiltak       -5 000             -12 000  
Egenandel tur,   

pubkveld, julehygge       -13 150         -6 150  
Medlemsaktiviteter         -2 360        -3 138  
Utlodning         -1 000          -1 501 

 

 = eventuell differanse  
dekket av Telem.df.       66 211        46 149  

Wenche Stensland ledet også denne gang 
juletrefesten. 

Forfatter Torbøjrn Johan Sander holdt et 
engasjerende foredrag om døve under krigen. 
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besøk. Han hadde også et opplegg å vise oss, og vi har aldri før 
sett et så engasjerte medlemmer. Også satte døveforeningen 
omsetningsrekort i salg av mat med nesten 1.000,- kr brutto, og 
kassereren opplyst at han aldri kan huske å ha solgt så mye 
tidligere.  

21. april: 
Var det ”populær pubfest”

 
som samlet mange. Det var LSHDB 

Telemark som var vertskap for dette arrangementet.  

17. mai: 
Også 1 7 .

 

mai var det LSHDB Telemark som var vertskap for. 
Besøket var godt denne dagen, selv om solen uteble.  

21. juni: 
Sommeravslutning

 

ble holdt denne dagen med bra besøk. 
Deltagerne tok med mat selv, og det ble salg av kaffe og brus.  

23. august: 
Odd Paulsen og Bjørn Egil Hammerlund fortalte fra NDFs lands-
møte i Molde.

  

13. september: 
Leder Per Jonassen i LSHDB Telemark fortalte sammen med flere 
fra LSHDBs som m erstevne i Langesund og som samlet nesten 
100 deltagere totalt fra hele landet. Det var lagt opp til en 
bildefremvisning på power-point. Honorar fra NDF går til LSHDB 
Telemark.  

6. oktober: 
Det som medlemmene sannsynligvis så frem til lenge, var stand-
up m ed Hanne Enerhaugen og Trine Våge, m ed em net ”at 
det går an…” Salen var full til siste stol, og tror vi var nærmere 
50 personer. Arrangementet er delvis støttet med tilskudd fra NDF, 
resten er finansiert med inngangspenger og salg av pizza. 
  Et morsomt show som satte fokus på hvordan det er å være døv i 
en hørende verden, satt litt på spissen og med mye humor 
innbakt. Latteren satt i hvertfall løst.  

9. november: 
Odd Paulsen og flere som deltok på turen, fortalte om sine 
opplevelser på Telemark Døveforenings stortur til St . Petersburg, 
Russland. Med sjåfør, guide og 2 tolker var vi i alt 30 personer.   
Inntrykkene fra St. Petersburg var bare helt enorm, og vanskelig 

å beskrive hvordan vi opplevde det. Det må bare oppleves selv.   
Turen som varte en uke, og som Aktive Fredsreiser var operatør 

for, hadde lagt opp turen på en flott måte. Det var mye å se, men 
vi følte oss ikke stresset av den grunn. De hadde valgt ut det som 
er verdt å se, Vinterpalasset, en minnelund fra krigens dager, 
båttur på elva.   

Det var 6 medlemmer fra vår forening. De andre kom fra andre 
steder i landet, Bergen, Kristiansand, Drammen, Oslo, Kongsvinger 
for å fylle opp bussen.  

1. desember: 
Det tradisjonelle julebordet

 

ble avviklet og 37 medlemmer deltok 
på denne. Denne gang hadde vi valgt et annet firma til å levere 
mat, og skuffet ble vi ikke. Det ble servert alkoholfri gløgg til 
velskomst, koldtbord med vam mat. Utlodningen ble det også. 
Medlemmer som hadde stilt opp på vaktordningen, 73 ialt i 2007 
var med på trekning om 20 FLAX-lodd. En morsom påskjønnelse 
for medlemmer som stiller frivillig opp på torsdag/fredagsmøtene. 
Medlemmer av foreningen betalte kr 200,- og andre kr 350,-.    

Lisa Linds foredrag om astrologi 19. februar. 

Generalsekretær i Norges Døveforbund Paal 
Richard Peterson avla oss et besøk 16. februar. 

Trine Våge og Hanne Enerhuagen fra stand-up 
komedien ”at det går an…”6. oktober. 

Fra julebordet 1. desember. 
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Ellers har det vært gjennomført bingokvelder, og kvelder hvor en 
bare kom sammen og pratet. Det er veldig godt fremmøte på 
foreningens kvelder hver uke, til tross for at vi bare er under 50 
medlemmer. Det er få foreninger som har så god oppslutning tror 
vi.  

Døveforeningen syntes det er ekstra hyggelig at medlemmer fra 
våre naboforeninger også deltar på våre tilstelninger. Dette håper 
vi også vil fortsette i årene fremover.   

9.  Kulturvirksomhet og annen deltagelse

  

12. mai: 
Eldres kulturtreff, Tønsberg, se punkt 18 - seniorutvalg.  

15.-17. juni: 
NDFs Landsmøte i Molde, hvor leder Odd Paulsen, med ledsager 
Inger Britt Paulsen og Bjørn Egil Hammerlund deltok.    

Landsmøtet ble holdt i Molde, på Rica Seilet hotell. Motto for 
landsmøtet var ”Tegnspråkets fremtid—vårt felles ansvar”. Møre og 
Romsdal Døveforening var teknisk arrangør.   

Til landsmøtet hadde Telemark Døveforening lagt frem 3 forslag. 
Det eneste som gikk igjennom og som skulle inn i NDFs 
handlingsplan var om Telefonsalg.  

20.- 26. september: 
Telemark Døveforenings stortur gikk denne gang til St. Petersburg. 
Omtale av turen i punkt 8, 9. november.  

28.- 30. september: 
NDF arrangerer ”ny-giv”-kurs i emnet: Hvordan styrke det 
interessepolitiske arbeidet lokalt? Stedet var Thon Hotel, 
Lørenskog. Fra vår foreningen deltok leder Odd Paulsen, med 
ledsager Inger Britt Paulsen og Bjørn Egil Hammerlund.   

For oss som deltok var kurset nyttig, med tanke på det som 
kommer til å skje på det regionale området.  

12.- 14. oktober: 
Døves Kulturdager i Bodø. 5 av våre medlemmer deltok i år og 
foreningen dekket som vanlig deltageravgift og festmiddagen. 
Reisen og oppholdet måtte hver enkelt betale selv.  

2. og 3. november: 
Denne helgen var i sin helhet viet ”Tegnspråkets fremtid - vårt 
felles ansvar”   

Teater Manu måtte den gang ”lokke” teater-
interessert til Oslo, da en turne var umulig på 
grunn av scenestørrelsen. På Riksteateret i Oslo 
ble det spilt forestillingen Odysséen. 5 av våre 
medlemmer var med på denne forestillingen og 
fikk noe av reisen refundert. I tillegg betalt vi kr 
50,- i refusjon på hver teaterbillett.   

På lørdag, som egentlig var den store dagen, 
hadde Norges Døveforbund og Oslo 
Døveforening trommet sammen en storstilt 
markering med fokus på tegnspråket. Det var 
stands på Youngstorget, og kl. 13.00 var det 
demonstrasjonstog til Stortinget, hvor det møtte 
representanter for myndighetene. Denne dagen 
var det 10 fra vår forening tilstede.   

Fra forhandlingene på landsmøtet. Odd Paulsen 
og Bjørn Egil Hammerlund sees midt på bildet til 
høyre. 

Foto: Bergen Døvesenter. 

Noen av deltagerne på turen til St. Petersburg. 
Stemningen er det ikke noe å si på. 

Plakaten som ble laget i forbindelse med 
fremføringen av Odysséen. Dette var et samarbeid 
mellom Tyst Teater/Riksteatern, Cirkus Cirkör og 
Teater Manu. 

Deltagerne samlet utenfor Stortinget. Over 1650 
hadde møtte frem for å støtte opp om Døvefor-
bundets arbeid for tegnspråk som offentlig språk.  

Foto: Bergen Døvesenter  
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30.november -  2. desember:   
Jnteressepolitisk kurs for Vestfold døveforening og Telemark 

døveforneing. Kursopplegget var felles ansvar og gjennomføringen 
av kurset ble gjort på Quality Hotell Tønsberg. Rammen om kurset 
var de nye endringene som vil skje fra 1.1.2010 hvor fylket 
"forsvinner" og erstattes med regioner. Hvordan det vil slå ut for 
foreningene vet vi ikke i dag. Jim Vold, leder av Vestfold 
Døveforening, hadde snekret et godt  kursopplegget.   

Leder i FFO Vestfold, Elin Bergene, presentert FFO Vestfold, 
hvordan de samarbeidet i fylket, gjennomføring av politiske saker, 
mm. Rådet for funksjonshemmede tok hun også opp. Masse nyttig 
informasjon hadde hun, som var positivt for Vestfold Døveforening. 
Også Telemarkfolka hadde noe å hente der.  

Helse Sør-Øst var representert ved Martha Østbye som var 
spesialrådgiver og hadde sitt kontor på Hamar. Hun gjennomgikk 
hvordan Helse Sør-Øst var bygd opp. Tilskudd til organsisasjonene 
tok hun også opp, og med de nye målsettingene de hadde for å dele 
ut tilskudd for 2008 er det nok flere foreninger som kanskje kommer 
til å "skjelve i buksa". Vi får håpe det beste, at foreningene får 
tilskudd også for fremtiden som de er vant til.  

Politisk arbeid fra Vestfold fylke, var presentert av Leif Olav 
Halse (FrP). Hans område var hovedutvalg for kultur, folkehelse og 
miljø. Det var interessant å høre hvordan de jobbet.  

Rammen om kurset var godt og vi tror at begge foreningene nå  
har en plattform å bygge videre på.  

10.  Kursvirksomhet

    

Medlemmer som har deltatt på ulike kurs har fått tilskudd på 25 % 
av egenandelen. Dette fordi vi er for få medlemmer til å arrangere 
kurs som vil samle minst 5 deltagere.    

I løpet av 2007 har vi fått et par telefoner fra hørende som ønsker 
tegnspråkkurs. Av praktiske årsaker kan vi ikke arrangere slike kurs 
og de blir derfor henvist til andre som kan arrangere kurs.    

11.  Døves Hus

  

  Vi har leid ut lokalene; 24.2, 17.3, 24.3, 20.4, 13.5, 4.8 og  8.12.  

  Lokalene har vært leid ut gratis til medlemmene; 5.9, 14.11, 22.11 
og 28.11.    

Før sommeren anskaffet foreningen seg nye stoler, slik at vi nå har 
lokale som skulle være lettere å leie ut. De stolene vi hadde har sett 
sine bedre dager og ble gitt til Freetex.    

Porsgrunn Døves Sport og LSHDB Telemark er også brukere av 
lokalene. Dette setter vi veldig stor pris på.   

Leiligheten i 2. etasje er bebodd. I sommer flyttet leieboer gjennom 
flere år ut, og vi fikk en ny leieboer fra 1. september. Leiligheten er 
blitt pusset flott opp av den nye leieboeren. Døveforeningen har 
betalt kostnadene for oppussingen, da den ikke er blitt pusset opp 
på flere år.   

 Vårt forenings-
lokale i Torden-
skioldsgt 15 i 
Porsgrunn. Huset 
har vi nå hatt i 33 
år. 
  Til venstre sees 
de nye stolene som 
vi har kjøpt. Svart 
trekk og svarte 
ben. 

Kursansvarlig var Jim Vold (Vestfold 
Døveforening). 
Leder i FFO Elin Bergene forteller om 
hvordan de driver. 
Mette Kari og Inger Aase fra oss. 
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12.  Utfluktskonto

    
Fra demme konto ble det på medlemsmøte 14. 

august vedtatt å subsidiere våre medlemmer til St. 
Petersburg med kr 1.500,-. 5 deltagere fikk til 
sammen kr 7.500,-. Vår gruppeleder fikk friplass fra 
turoperatøren og er derfor ikke belastet 
utfluktskontoen, slik vedtaket fra medlemsmøtet 
var. 
  Ellers ble det holdt 4 bingokvelder mot 6 året før.   

13.  Hjemmesiden www.tedf.no

    

Bjørn E Hammerlund har i perioden vært web-redaktør og har stått 
for innholdet på sidene, mens Ove Hjelen har bistått med det 
tekniske. Ved årets slutt viste telleren 13230 treff. Fratrukket 
fjorårets saldo blir det netto 10774 (2456) treff. Dette skulle gi et 
gjennomsnitt på  207 (205) treff pr uke.  

Hjemmesiden baseres fortsatt på enkel utforming og informasjon 
som er nødvendig. Fast post er ”Hva skjer” som er terminlisten vår. 
Denne er blitt oppdatert fortløpende hele tiden. Medlemmene ønsket 
at aktivitetene som er holdt skal legges på nettet med bilder. 
Hjemmesiden er fortsatt under utvikling.  

2 foreninger bruker vår hjemmeside. Porsgrunn Døves Sport hadde 
totalt 1211 treff og LSHDB Telemark hadde 1030 treff ialt pr 28.12.    

14. Døves Telenytt

    

Det har kommet ut 2 nummer i 2007 (1 nr i 2006). Redaktør har 
vært Bjørn E Hammerlund for begge nummerne.  

  Det første nummeret inneholdt beretning og regnskap for 2006.   

15.  Gassvarsling / katastrofevarsling

  

Her har det ikke skjedd noe i året, men det er mottatt signaler om 
at NDF jobber sentralt med sms varsling.     

16.  Kirkelig arbeide for døve

  

Bjørn Egil Hammerlund ble valgt av årsmøte til å representere døve-
foreningen. Det er ikke blitt foretatt representasjon i perioden.  

29. mars: 
Påskesamling, med døveprost Roar Bredvei.  

18. oktober: 
Høsttakkegudstjeneste ble gjennomført på vanlig måte med 
døveprost Roar Bredvei. Her skulle også elever fra hørselklassen ved 
Myrene skole delta, men det hadde skjedd en kommunikasjonglipp 
mellom presten og kontaktpersonen på skolen. Synd var det. 
Døveforening og De Døves Menighet spleiset på pizza.  

Beholdning utfluktskonto 2007 2006

 
Saldo 1. januar  17 379 15.362 
Bingo  3 690 5 822 
Støtte St.Petersburg / Kiel -7 500 -4 000 
Renter 398 195

 
Ny saldo 31.desember  13 967 17 379

 

Fra en av de mange bingokvelder.  
All inntekt fra bingoen går rett til 
utfluktskontoen. 

Hjemmesiden vår er bra besøkt med i alt 
10.774 treff i 2007. Her finner du også 
bilder fra våre arrangementer. Per Jonassen 
har tatt de fleste bildene på hjemmesiden. 

Omslagssiden til Thorbjørn Johan Sanders 
bok kan kanskje illustrere døves situasjon 
under gassvarling / katastrofevarslingen. 

http://www.tedf.no
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7. desember: 
Julegudstjeneste som ble ledet av døveprost Roar Bredvei. Til hjelp 
hadde han fått en student til å lede gudstjenesten, Marit, som 
trengte praksis i hennes studie. I tillegg var det poesi ved Karl 
Fredrik Robertsen og Lisa Lind.   

17.  Akutt tolkehjelp

    
En av høstens store satsingsområder var Akutt tolkehjelp. Det er 

mottatt informasjon om dette og som også er gjengitt i Døves 
Tidsskrift. Dette har vært prøveprosjekt som ble endret til en 
permanent ordning fra og med høsten 2007.   

18.  Seniorutvalg

    

Årsmøtet i Telemark Døveforening har valgt 2 kontaktpersoner:  
Bjørn K Halvorsen og Bjørn Arnesen.  

Det første kulturtreff for eldre ble holdt 12. mai på Quality Hotell 
Tønsberg, og samlet godt over 100 folk. Fra oss deltok 7 personer 
og samtlige fikk moe støtte fra døveforeningen. Tiltaket var veldig 
populært.   

Norges Døveforbund har på slutten av året endret navn på utvalget, 
fra  seniorutvalg til seniorpolitisk utvalg. Dette for å kunne fungere 
mer riktig ovenfor forbundsstyret. Som det heter i mandatet som er 
utarbeidet, utvalget skal først og fremst jobbe interessepolitisk og 
være veiledende for forbundsstyret og adminisastrasjonen i 
spørmsmål som angår forbundets seniorpolitikk. 

Fra julegudstjenesten 7. desember i Døves 
Hus. 

Bjørn Arnesen og Bjørn K Halvorsen er 
kontakpersoner i EPU.utvalget. Her fra 
bingo før jul. 
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Telemark Døveforening  

Årsberetning for 2007  

1) Virksomhet art og sted 
Foreningens formål er å virke for medlemmenes vel, for et godt forhold mellom de døve selv, 
og mellom hørende og døve. Foreningen skal ordne med møter og andre sammenkomster 
for døve og søke etter at alle døve komme med for derved å forhindre den isolasjon som 
følger døvhet.  
Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme 
sammen til regelmessige samvær, og hvor det er kontor med faste kontortider og personell 
som kan gi råd, veiledning og hjelp. 
Foreningens kontor ligger i Tordenskioldsgt 15, 3921 Porsgrunn.  

2) Fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne 
forutsetning.  

3) Arbeidsmiljø 
Det har ikke vært ulykker og sykefravær i perioden.  

4) Likestillingen 
Blant de ansatte er den 1 kvinne og 1 mann. Der har ikke vært iverksatt eller planlagt 
spesielle tiltak for å fremme likestilling. Etter styrets oppfatning utøver ikke foreningen 
forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.  

5) Ytre miljø 
Foreningens virksomhet er knyttet til menneskelige ressurser. Påvirkning av det ytre miljø 
antas derfor å være ubetydelig.  

6) Redegjørelse for årsregnskapet 
Årsregnskapet til Telemark Døveforening viser totale inntekter på kr 318.577, hvorav kr 
131.288 er skaffet gjennom medlemskontingenter, serveringsinntekter og andre 
arrangementer og tiltak. Foreningens årsregnskap er gjort opp med et underskudd på kr 
5.304 som er dekket av egenkapitalen. Egenkapitalen er blitt styrket med kr 192.300.  

Styret uttrykker igjen bekymring for usikkerheten rundt tilskudd til driften, spesielt med tanke 
på at Helse Sør er slått sammen til Helse Sør-Øst.  

Porsgrunn, 29. januar 2008  

I styret for Telemark Døveforening     

Odd Paulsen  Inger Aase Enebakk  
Leder  Nestleder    

Bjørn Egil Hammerlund Tanja Moen Mette Kari Hjelen  
Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
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Telemark Døveforening           

Resultatregnskap Budsjett Resultat Resultat   
2008 2007 2006   

Forslag    

Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

1 Driftsinntekter          179 800           187 289             191 354  
2 Egne inntekter            53 200           131 288             107 770 

   

Sum driftsinntekter          233 000           318 577             299 124 

   

6 Avsetninger / avskrivninger            15 000             18 664               13 116   
Reparasjon/vedlikehold bygning, tomt, utstyr                  -                 4 178               17 757   
Personalkostnader (spesifikasjon s.4, sosialtjenesten)            71 500           104 403             130 758  

3 Renovasjon, lys, renhold, forsikring           51 000             53 777               61 004  
4 Administrative kostnader            24 000             26 084               25 340  
5 Andre organisasjonskostnader            71 500           116 775               82 300 

   

Sum driftskostnader          233 000           323 881             330 275 

   

Driftsresultat                   -               -5 304              -31 152 

           

Balanse pr 31. desember  2007 2006        

EIENDELER      

 Døves Hus         1 485 000          1 350 000  
5  Varige driftsmidler            130 400             111 400   

 Fordringer              22 852               17 617  
6  Investeringer                2 000                 2 000    

Kasse og bankinnskudd              33 424               40 362 

   

SUM EIENDELER        1 673 676          1 521 379         

EGENKAPITAL OG GJELD      

Egenkapital           231 084               44 088   
Kortsiktig gjeld        1 442 592          1 477 292 

    

SUM EGENKAPITAL        1 673 676          1 521 379      

Porsgrunn, 29. januar 2008     

Odd Paulsen Inger Aase Enebakk  
Leder Nestleder      

Bjørn Egil Hammerlund  Tanja Moen Mette Kari Hjelen   
Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
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Noter til regnskapet 2007  Budsjett   Resultat   Resultat   
2008 2007 2006

  
Note 1:  Driftsinntekter    
Tilskudd: Telemark Fylkeskommune              60 000               60 000               60 000  
Tilskudd: Helse Sør            100 000             100 000             100 000  
Tilskudd: Trivselsmidler               8 800                8 794                8 000  
Tilskudd: TF trivselstiltak               5 000                5 000               12 000  
Tilskudd: Andre tilskudd                     -                        -                        -    
Tilskudd: NDF Besøktjenesten               6 000                6 000                5 000  
Tilskudd: NDF Foreningsfond                     -                        -                  3 574  
Tilskudd: NDF Anne tilskudd                     -                  7 495                2 780 

 

Sum             179 800             187 289             191 354       

Note 2:  Egne inntekter    
Medlemskontingent               18 000               17 900               17 450  
Støttemedlemskap                   400                   150                      -    
Serveringsinntekter               20 000               20 259               18 321  
Egenandel tur, pubkveld, julehygge                      -                 13 150                6 150  
Medlemsaktiviteter                      -                  2 360                3 138  
Lokalleie                5 000                8 250                3 750  
Mottatte gaver / andre inntekter                      -                 13 500                3 300  
Utlodning                      -                  1 000                1 501  
Renteinntekter                   100                     63                     70  
Tilskudd: Oppussing                      -                        -                 23 839  
Andre driftsinntekter                9 700               54 658               30 250 

 

Sum              53 200             131 288             107 770       

Note 3: Renovasjon, lys, renhold, forsikring  
Renovasjon, vann, avløp vedr. lokale              10 000                9 818                7 108  
Lys, varme vedr. lokaler              20 000               18 280               33 170  
Renhold lokaler               1 000                   552                2 388  
Annen kostnad lokaler              20 000               25 128               18 338 

 

Sum               51 000               53 777               61 004       

Note 4:  Administrative kostnader   
Kontorrekvisita               5 000                6 749                6 979  
Data/EDB Kostnad               7 000                7 516                6 350  
Trykksaker                     -                     243                      -    
Styremøter (møte,kurs,oppdat. o.l.)                     -                     550                1 044  
Annen kontorkostnad               1 000                1 059                1 330  
Telefon               7 000                6 208                6 293  
Porto og bankgebyrer               4 000                3 759                3 344 

 

Sum              24 000               26 084               25 340       

Note 5:  Andre organisasjonskostnader   
Representasjoner                     -                 20 261                5 362  
Kulturvirksomhet               5 000               20 052                3 287  
EPU tiltak (eldre/pensjonist/uføre)              10 000                1 418                      -    
Tilstelninger              25 000               33 681               34 177  
Utflukt for medlemmer               5 000                5 000                8 000  
St. Petersburg  /  Østerrike                     -                  2 804                      -    
Kurs / foredrag / andre tiltak               5 000                9 625                2 242  
Kurs for medlemmene                     -                        -                  5 010  
Informasjon og Døves Telenytt               1 000                   863                1 999  
Andre kostnader besøktjenesten                     -                        -                     220  
Forbundskontingent              10 000                9 900                9 750  
Andre kontingenter               2 500                2 035                2 335  
Gaver / oppmerksomhet               8 000                7 637                7 919  
Andre tilskudd/støtte                     -                  3 500                2 000 

 

Sum              71 500             116 775               82 300       

Note 6:  Avskrivninger     
Anskaffelseskost 01.01             111 400             100 000  
 + Tilgang i året                37 664               24 516 

 

Anskaffelseskost 31.12             149 064             124 516   
- Årets avskrivning             -18 664             -13 116 

 

Bokført verdi 31.12              130 400             111 400       

Note 7:  Investeringer: Aksjer i Porsgrunn Min By                   2 000  2 000      

Note 8:  Skatt: Innestående på bankkonto                1 438                8 309   
Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk)                      -                  6 867  
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Serveringsvakter  
Høsten 

ajour pr. 30.07.2007  

fr 22.02.08: 
 Bjørn I og Liv Inger Nylund Arnesen 

fr 29.02.08:  
Janne Braathen / Tove Braathen 

fr 07.03.08: 
Leif og Wenche Evensen 

fr 28.03.08: 
Tonje Gaaserud Flatin / Tonje Nordfonn 

to 03.04.08: 
Einar og Lillian Hartveit 

to 10.04.08: 
Runi Grønli / Helge Simon Johansen 

to 17.04.08: 
Mette Kari og Ove Steinar Hjelen 

to 24.04.08: 
Bjørn Egil Hammerlund / Øyvind Haugom 

to 08.05.08: 
Per Jonassen / Knut Owe Westbye 

to 15.05.08: 
Tore Karlgård  /  Arne Skoglund 

to 22.05.08: 
Jill Larsen / Borgar Ramberg 

to 29.05.08: 
Tanja Karin Moen / Tone Røthe 

to 05.06.08: 
Inger Britt og Odd Paulsen 

to 19.06.08: 
Heidi Buer / Reidun Johnsen  

Pr. 25.01.08 var det 12 personer 
som støtter Telemark Døvefor-
ening, og på samme dato var det 
generert kr 267,- til oss. 
Telemark Døveforening skulle 
gjerne hatt med flere og det er 
ikke for sent.    
Gå inn på www.fr ivillighetsnor-

ge.no og registrer deg. Svar på 
spørsmålene og du får den rekla-
me du er interessert i. Når du får 
e-post, klikk på linken og da går 
det penger til døveforeningen. 
Det er ikke noe kjøpsplikt. 
Systemet fungerer slik som om 
du hadde fått reklame i posten. 
Les og kast. 
  Meld deg inn i dag. Enklere kan 
det ikke bli. 

www.frivillighetsnorge.no 

Plass til notater til årsmøtet: 

http://www.frivillighetsnor-
http://www.frivillighetsnorge.no
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Februar 

fredag 22 18:00 Sosial samling 
fredag 29 18:00 Sosial samling     

Mars 
lørdag 1 19:00 LSHDB Telemark / Per 

Jonassen / Pubkveld 
fredag 7 18:00 Påskesamling v/Roar 

Bredvei 
fredag 14 18:00 ÅRSMØTE Telemark 

Døveforening 
fredag 28 18:00 Sosial samling  

søndag 30 Vintertid slutt - sommertid - torsdagsmøter     

April 
tirsdag 1 17:30 Styremøte 
torsdag 3 19:00 Medlemsmøte med nytt fra 

styret 
torsdag 10 18:00 Sosial samling 
torsdag 17 18:00 Sosial samling 
torsdag 24 19:00 VÅR - bingo. Ta med gevinst.     

Mai 
torsdag 8 18:00 Sosial samling 

(frigjøringsdagen) 
torsdag 15 18:00 Sosial samling 
lørdag 17  17.mai - Grunnlovsdag 1814 
torsdag 22 18:00 Sosial samling 
torsdag 29 18:00 Sosial samling     

Juni 
torsdag 5 18:00 Sosial samling 
torsdag 12 18:00 Sosial samling 
torsdag 19 18:00 Sosial samling - siste før 

sommeren 

TERMINLISTE  
for våren 

Ajour: 15.02.2008  

dato Start / Arrangement  

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. 

Porsgrunn Døves Sport (PDS):  

Den 28.-30.03 arramgeres:    
DM i Bowling, Porsgrunn.  Alle dager 
fra kl. 10.00 i Down Town Bowling. Arr: 
PDS  

Vil du være med på festen på Quality 
Langesund, skriv deg på liste i 
døveforeningen. Frist 28. februar. 

Vi minner om: 

LSHDB Telemark: 
Cowboy-pub-kveld 
lørdag 1. mars  , kl. 19.00. 
Se www.te d f.no for me r 

informasjon og b ind e nd e p åme ld ing. 

Bilder fra St. 
Petersburgturen.  

Øverst fra folkelore  
aften på elvebåten, 
med livlig dans og 
russisk vodka til.  

Til høyre sees 
hotellet hvor vi 
bodde 4 netter, 
Ladoga Hotell. 

http://www.tedf.no/hva_skjer
http://www.tedf.no
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