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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 


