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Døves 

Telenytt 

 

Nr. 1  februar 2006 

Medlemsavis for Telemark Døveforening 

Velkommen til vår foreningen. Lokalene er nå 
pusset opp i lyse og trivelige farger. 

 Øverst kroken 
ved kjøkkenet.  
I midten fra 
storsalen, hvor 
også talerstolen 
er pusset opp. 
Til høyre fra 
kjøkkenet. Hyl-
le over kaffe-
trakteren er det 
blitt. Ganske 
stilig. 
I bakgrunnen 
glasskapet som 
også har fått en 
ansiktløfting. 

Hyggekveld m/pizza 
Lørdag 4. mars kl. 18.00 
Entre kr 30,- 

Etter årsmøtet samles vi til 
sosialt samvær. Salg av piz-
za.Påmelding på liste i døvefo-

rening. Velkommen. 

 

Det innkalles med dette til årsmøte i: 
 

TELEMARK  
DØVEFORENING  

 

Lørdag 4. mars 2006,  
kl. 12.00 

 

Dagsorden: 
1: Valg av møteleder og re-

ferenter 
2: Beretninger 
3: Regnskaper 
4: Innkomne forslag 
5: Valg 
 

Møt presis ! 
 

Husk å ta med denne beret-
ningen ! 

Styret 
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Døves Telenytt 
nr. 1 - 2006 

 

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 
Trykket i 150 eks. 

Redaksjon avsluttet 09.02.2006 
 

  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 

Hei Hei !Hei Hei !Hei Hei !Hei Hei !    

        

Jeg kan starte med å si GODT NYTT 

ÅR! 

  

Det snør og det snør. Jeg begynner å 

bli temmelig lei, men det er jeg helt 

sikkert alene om. Problemer med å 

komme fram med bilen, men det er 

sikkert noen som er kjempeglad for snøen for å kunne gå på 

ski, snowboard eller skli i bakkene. 

  

I 2005 har det skjedd mye i døveforeningen. Vi har hatt ba-

sar, invitert fargekonsulent til å planlegge hva vi slags farger 

vi skulle ha i lokalene våre. Vi har hatt en stor 10-dagers tur til 

Østerrike, men det var utrolig få medlemmer som deltok på 

denne turen. Julebordet var et veldig vellykket arrangement 

som samlet fullt hus. 

  

Nå har vi kommet til år 2006. Året startet med oppussing av 

lokalene. Det er pusset opp ganske mye, og jeg som leder er 

stolt av det arbeid som dugnadsgjengen har gjort. De som 

nevnte fagfolk, burde skamme seg. Jeg tror neppe de har visst 

hva de har pratet om. Medlemmene har vært kjempe flinke til 

å stille opp. Og det sosiale samholdet under oppussingen har 

vært helt topp. Så mye moro vi har hatt. 

  

Nå nærmer årsmøte seg, da skal vi ta avgjørelser i mange sa-

ker. Blant annet møtekveldene i vinterhalvåret og nytt navn 

på foreningen vår. Selv er jeg spent på hva medlemmene kom-

mer til å avgjøre på årsmøtet. Jeg ser at vi helst fortsetter tors-

dager, som har gitt et høyere besøksantall. Gjennomsnitt på 

torsdagsmøter i vinterhalvåret har vært 10 stykker, mens med 

den gamle ordningen var gjennomsnittet så langt nede som 5 

medlemmer. 

  

I sum er jeg godt fornøyd med året vi har hatt bak oss. Ekstra 

gledelig var det at vi endelig har fått ansatt sosialsekretær. 

  

Så sier jeg vel møtt til årsmøtet. 

 

Tonje  



 

Døves Telenytt nr. 1 - 2006  3 

1. Foreningen 
 
Styret  
Leder: Tonje Nordfonn 
Nestleder: Bjørn Egil Hammerlund 
Medlemmer: Inger Britt Paulsen 
 Heidi Buer  
 Tanja Moen  
Varamedlemmer: Inger Aase Enebakk 
 Janne Braathen 
 
Revisor  
Revisor: Thor Gisholt 
Varamedlem: Bjørn Arnesen 
 
Representasjon  
1) Representanter til NDF`s møter: 
 Tonje Nordfonn 
 Bjørn Egil Hammerlund 
Varamedlem Ikke valgt 
 
2) Døves kirkemøte: Thor Gisholt 
 
3) FFO-Telemark: Bjørn Egil Hammerlund 
 Thor Gisholt 
 
Døves Hus – huskomite  
Vaktmester + rengjøringshjelp + sosialsekretær 
 
Arrangementskomite  
Styret fikk ansvar for å velge folk til de ulike arrange-
menter. Det ble på høsten valgt 4 personer på 6 
grupper som går på omgang. 
 
Ungdomskontakt  
Ungdomskontakten er lagt på is inntil videre. 
 
Valgkomite   
 Arne Skoglund 
 Marie Drægni 
 
 

2. Møtevirksomhet 
I perioden er det holdt 7 styremøter og 8 medlems-
møter/informasjonskvelder. Årsmøte ble holdt den 
lørdag 3. mars 2005. 
 
 

3.  Medlemskap 
Medlemsmassen i Telemark Døveforening har vært 
stabil. Det syntes vanskelig å rekruttere nye med-
lemmer. Vi skulle gjerne vært flere, da vi vet at det 
finnes flere døve i Telemark.  

Det er Norges 
D ø v e f o r b u n d 
som krever inn 
kontingent og 
fører medlems-
listen. Konting-
enten var kr 
600,- for ekte-
par/samboere og 
kr 500,- for en-
kelt medlem.   
  Selv om vi bare 
mottar netto av 
hva medlemme-
ne betaler inn til 
Norges Døvefor-
bund, har vi valgt 
å bokføre totalt 
innbetalt med-
lemskontingent 
samt hvor stor forbundskontingenter var i regnska-
pet for 2005. Netto vi mottok var kr 7.100,- den 
29.12.05. 
 
Æresmedlemmer: 
Arne Karlsen og Thor Gisholt.   
 
Annen medlemskap: 

♦Foreningen er tilsluttet Norges Døveforbund 
(NDF). 

♦Foreningen er medlem av FFO Telemark og FS 
Telemark 

♦Foreningen er medlem i Norsk Døvehistorisk Sel-
skap (NDHS). Foreningen mottar bladet ”Nye Jour-
nal for døve” 
 

(Fortsetter på side 4) 

Lov for Telemark Døveforening  

§ 2  FORMÅL 
Foreningens formål er å virke for 
medlemmenes vel, for et godt for-
hold mellom de døve selv, og mel-
lom hørende og døve. Foreningen 
skal ordne med møter og andre 
sammenkomster for døve og søke 
etter at alle døve komme med for 
derved å for-hindre den isolasjon 
som følger døvhet. 
Foreningen skal ordne med triveli-
ge 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. 

Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

Medlemmer 2005 2004 2003 
01.01 45 52 53 
Innmeldt - 1 2 
Død - -1 -1 
Overført fra  
  annen døveforening 1 - - 
Flyttet til  
  annen døveforening - -2 - 
Utmeldt -2 -5 -2 
31.12 44 45 52 
( Herav ikke betalt kontingent -1 - - ) 
 
Aldersfordeling pr. 31.12 2005 2004 
0 – 25 0 0 
26 – 66 39 39 
67 -> 4 5 
Alder ikke oppgitt 1 1 
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

4. Sosialsekretærens rapport 
Bjørn Egil Hammerlund har fungert som 
”sosialsekretær” i første halvdel på frivillig basis på 
kveldene når behovet har vært der. En tungvint løs-
ning.  
  Telemark Fylkeskommune ga endelig etter, etter 
mye avisomtaler og press utenifra og bevilget kr 
60.000 for 2005. Dette gjorde sitt til at Telemark Dø-
veforening endelig igjen kunne ansette en sosialsek-
retær fra 1. juli 2005. Da Bjørn E Hammerlund var 
registrert ved Aetat, har døveforeningen fått refun-
dert 50 % av hans lønnskostnader i form av lønnstil-
skudd. Dette er døveforeningen selvsagt veldig glad 
for. Sosialsekretæren har deltatt på møter, på hjem-
mebesøk og besøk av klienter på sitt kontor. 

 
 

5.  Besøkstjenesten 
Telemark døveforening har fått tilskudd fra Norges 
Døveforbund av Likemanns-midlene til besøkstje-
nesten. For 2005 hadde vi fått tilsagn på kr 5.500,-. 
Norges Døveforbund har øket tilskuddet med kr 
500,- fordi ”vi ser at dere har høy aktivitet innen be-
søkstjenesten”. Resten av besøkstjenesten ble fi-
nansiert av driftsmidlene fra Helse Sør og Telemark 
Fylkeskommune.  

De som har fått besøk har satt stor pris på denne 
ordningen. Det være seg å bli hentet for å delta i 
sosiale samlinger i døveforeningen, komme ut på 
tur, bytur, handletur. Andre tiltak er sosialt samvær 
på hjemstedet. Døveforeningen har dekket bilgodt-
gjørelse og godtgjørelse. Å besøke eldre har høy 
prioritet, mens annen type besøk har en lavere prio-
ritet og godtgjørelsene er blitt deretter. 

 

6. Representasjon og 
 annen deltagelse 
 

a) Norges Døveforbund (NDF): 
 
1: Tilskuddseminar i Drammen 28. – 30. 

januar.   
Her deltok Bjørn E Hammerlund. Dette seminaret 
ble delt i 3 omganger, slik at alle døveforeningene i 
hele Norge hadde mulighet å være med. Samlingen 
var tidligere holdt i Trondheim og i Stavanger i okto-
ber 2004. Samlingen i Drammen var altså siste 
stopp.  
  Her ble tatt opp midler til lokallagene, kurstilskudd, 
kulturtilskudd, likemannsmidler og prosjektsøknader 
for å nevne noe. Et verdifullt kurs. 
2) NDFs Landsmøte, Bergen/Newcastle 

19. – 23. mai  
For første gang ble det arrangert et landsmøte på 
båt. Arrangøren bak dette var Bergen Døvesenter. 

(Fortsatt fra side 3) 

(Fortsetter på side 5) 

Besøkstjenesten 
 

Besøksvenn 2005 2004 2003 
Thor Gisholt 26 16 30 
Bjørn E Hammerlund 3 4 9 
Inger Britt Paulsen 19 37 10 
Lillian Hartveit 27 21 30 
Berit L Halvorsen - 19 - 
 

Totalt 75 97 79 
 

Tallene i tabellen er hentet fra vår rapport til Norges Døveforbund, 

Besøktjenesten i tall 2005 2004 
 

Godtgjørelse 3.575 6.460 
Kjøring 12.933 10.155 
Likemannsmidler 
 v/Norges Døveforbund -5.500 -5.000 
 

Dekket av Telemark   Døveforening 11.008 11.615 
 

Fra regnskapsrapporten til Norges Døveforbund over anvendelse av 
midlene. 

Regnskap over 
sosialvirksomheten 2005 2004 
Lønn: 
 Sosialtjenesten 59 448 33 825 
 Avsatt feriepenger 6 947 - 
 Frivillige organisasjoner 28 153 27 866 
 Tilbakeførst fjorårets feriepenge- 
  avsetning - -10 246 
 Kurs - 1 800 
 Arbeidsgiveravgift 8 382 4 769 
 Arb.giv.avg påløpt ferielønn 858 - 
 Fri telefon 3 200 6 162 
 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 14 254 14 744 
 Renovasjon, lys, renhold,  
  forsikring 58 599 52 733 
 Administrative kostnader 38 081 25 347 
 Sum driftskostnader 217 922 157 000 
Inntekter: 
 Tilskudd  
 - Helse Sør -105 000 -100 000 
 - Telemark Fylkeskommune -60 000 - 
 Lønnstilskudd Aetat -37 375 - 
 

Dekket av Telemark Døveforening 20 547 57 000 
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

Årsmøtet hadde valgt Inger Britt og Odd Paulsen til 
å representere Telemark Døveforening. 16. juni 
holdt de et foredrag om turen og fra landsmøtet. En 
flott tur og værgudene var snille, da det var en rolig 
tur frem og tilbake. I Newcastle var det 2 dager på 
hotell. 
 
På båten. Vi ser så vidt Odd  
og Inger Britt  Paulsen  
midt på bildet.   
Foto: Bergen Døvesenter. 

 
3) Likemannsse-

mi na r  Ar-
beidsliv, Lø-
renskog 7. – 
9. oktober  

Bjørn E Hammerlund deltok på dette kurset fordi det 
omhandlet mye om det nye innen dataverktøy og 
som han så et behov for å følge med for å bli oppda-
tert. 3G mobilen var et av områdene, og som vil 
passe døve ved at de kan kommunisere på tegn-
språk med hverandre. 
 
4) Årets siste møteplass, 15. og 16. de-

sember  
Døveforbundet inviterte til årets siste møteplass på 
Oslo Plaza. Bjørn E Hammerlund deltok her. Håpet 
var å få siste nytt om tilskudd, og andre tips.  
 

b) FFO-Telemark/FS-Telemark:  
Telemark Døveforening er medlem av FFO-
Telemark. På FFO’s ledermøte 3. desember deltok 
leder Tonje Nordfonn og nestleder Bjørn E Hammer-
lund. 
  Ellers stilte leder Tonje Nordfonn og nestleder 
Bjørn E Hammerlund opp på politikerdebatten i Ski-
en Rådhus 31. august. Dette tiltaket sto FFO Tele-
mark for, og målet var å påvirke stortingspolitikerne 
på Telemarksbenken foran høstens valg. Her tok vi 
opp arbeid for døve. 
 

c) Rådet for funksjonshemmede i 
Porsgrunn:  

June Jonassen er blitt innvalgt i dette rådet høsten 
2003 og har deltatt på møter i året som har vært.  
 

d) Kurs for daglig ledere og ansat-
te i døveforeningene 

Ansatte i døveforeningene har ytret ønske om eget 
kurs for dem, slik at de kan følge med og oppdatere 
hverandre. Siste kurs var under landsmøtet i Stok-
marknes i 2003. Oslo Døveforening var arrangør og 
kurset ble holdt på hotell Opera i Oslo 2.- og 3. sep-

tember. Dessverre ble den forhåndvarslete egenan-
del på kr 1.000,- langt dyrere enn planlagt. På grunn 
av mindre tilskudd fra studieorganisasjonen ble 
egenandelen tilslutt på kr 2.500,-. Daglig leder Bjørn 
E Hammerlund deltok. 
 
På programmet stod Døves Dag, eDialog24, skatt 
og moms for frivillige organisasjoner, tjenestepen-
sjon, samarbeid mellom styret og daglig ledere, stif-
telsesloven, barn- og ungdomsarbeid, landsmøtet 
2005. 
 

 

e) Tuftes Fond:  
Bjørn E Hammerlund har representert døvefore-
ningen dette året. På grunn av lav rente, ble det kun 
foreninger i området som hadde søkt som fikk støt-
te. Døveforeningen fikk 400,- fra fondet. 
 
 

7) Tilskudd 
 

a) Telemark Fylkeskommune 
 
Driftstilskudd:  Etter å ha klaget på avslag om til-
skudd, fikk vi endelig penger for 2005 med kr 
60.000,-. Året før fikk vi ingenting. Det har vært en 
masse skriverier i Varden, hvor journalistene har 
intervjuet fylkespolitikerne. Avisomtaler vi aller helst 
ønsket å ha vært uten, men det er tydeligvis et mid-
del man må ta i bruk for å få alvoret i saken frem for 
politikerne. Telemark Døveforening har fått masse 
positiv respons på disse artiklene, da det også har 
rammet bl.a. FFO-Telemark og andre organisasjo-
ner. 
 
Aktivitetsstøtte til funksjonshemmede organisa-
sjoner:  En annen tilskuddsordning er aktivitetsstøt-
te til funksjonshemmede organisasjoner. I 2005 mot-
tok vi kr 14.225,- for 2004.  
 
 

(Fortsatt fra side 4) 

(Fortsetter på side 6) 

Bak: Lena Tønder, 
Stavanger, Rune 
Anda Bergen, Leif G 
Kvernberg, Møre og 
Romsdal, Bjørn E 
Hammerlund, Tele-
mark, Tom H Dahl, 
Nordland. I midten 
Sissel Gjøen konst. 
gen.sekr. NDF, Bente 
Rosnes, Trondheim, 
Gunn Selstad, Ber-
gen. Nederst Vidar 
Sæle, Oslo. Foto: 
Oslo Døveforening 
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

b) Fylkesmannen i Telemark / Nor-
ges Døveforbund 

Ordningen med trivselstilskudd fra Fylkesmannen i 
Telemark er falt bort fra og med 2005. Det var mye 
forvirring ute og gikk om hva en skulle gjøre. Vi må 
nå søke gjennom Norges Døveforbund og fikk kr 
10.800,- for 2005. Den nye ordningen er en kraftig 
forverring av tilskuddet. De fleste døveforeningene 
har fått redusert tilskudd. 
 

c) Helse Sør 
Helse Sør har gitt oss det samme som året før. Det 
eneste var at beløpet var forhøyet med kr 5.000,- 
som vi har overført videre til LSHDB Telemark. De 
hadde fått avslag på sin søknad og døveforeningen 
tolket forhøyelsen med at Helse Sør ga tilskuddet til 
LSHDB gjennom Telemark Døveforening. 
 
 

6.  Sammenkomster / arran-
gementer / tiltak: 

♦Døveforeningen har hatt sine sammenkomster på 
fredager i vinterhalvåret.  På årsmøtet 3. mars, ble 
det lagt frem forslag om endring av møtedagen om 
vinteren til torsdag hele året i Døves Hus. Dette ble 
vedtatt og vil bli evaluert på årsmøtet i 2006. 

♦Frelsesarmeens tradisjonelle juletrefest 7. januar. 
Et vellykket tiltak. 

♦Lørdag 5. mars var det årsmøte om dagen og 
pubkveld etterpå. Det virker som om det var en grei 
ordning, siden det var godt oppmøte på både års-
møtet og pubkvelden.  

♦11. mars var det medlemsmøte med evaluering 
av tegnspråkkafe. Ordningen ble avviklet, da for få 
har møtt opp. Medlemmene tok selvkritikk for ikke å 

ha vært flinke nok til å komme. 

♦Påskesamling var det 18. mars med døveprest 
Roar Bredvei. 

♦17. mai samlet store og små i Døves Hus. 

♦Siste medlemskveld før sommeren var fredag 24. 
juni og vi arrangerte rekefest. Det var godt fremmø-
te og været var på vår side. 

♦1. september til 10. november arrangerte døvefo-
reningen basar. Det var 3 basarbøker og målet var 
å få inn midler til oppussingen av lokalene våre. Det 
kom inn kr 3.795,- som er satt på balansen som 
gjeld til oppussing/nye møbler i kjelleren. Vi må 
være fornøyd med innsatser, siden det er første 
gang på flere år at vi har basar. 

♦15. september foreleste Bjørn E Hammerlund om 
tallspillet Sudoku. Medlemmene fulgte med og det 
er sikkert dukket opp flere Sudoku løsere blant 
medlemmene. 

♦17. – 26. september arrangerte Telemark Døvefo-
rening en 10 dagers busstur til Østerrike. Turopera-
tør var Aktive Fredsreiser. Topp moderne buss. 40 
deltagere fra hele Østlandet, hvorav 4 medlemmer 
og 2 tolker var fra Telemark. En flott tur, hvor ho-
vedmålet var å besøke Hitlers Ørnerede i Østerrike. 

♦24 september var det pubkveld og som samlet 
fullt hus. Det ble solgt pizza. 

♦27. oktober var det høsttakkefest. Her var elevene 
fra hørselsklassen ved Myrene skole med og det 
ble bestilt pizza. Dette var et spleiselag med Døves 
Menighet i Oslo. Døveprest Roar Bredvei holdt en 
andakt og hvor elevene var en del av innslaget. 

♦Julesamling var det 15. desember med døveprest 

(Fortsatt fra side 5) 

(Fortsetter på side 7) 

Tilskudd til trivselstiltak 2005 2004 
 
Kulturvirksomhet 13 044 7 470 
Tilstelninger 22 259 12 124 
Utflukt for medlemmer 5 842 17 687 
Kurs / foredrag / andre tiltak 5 609 2908 
Sum trivselstiltak 46 755 40 189 
Inntekter: 
NDF trivselstiltak *) -10 800 -15 000 
Telemark Fylkeskommune,  
   trivselstiltak -14 225 -18 100 
Egenandel: 
- tur/julehygge -4 260 -13 326 
- andre aktiviteter -3 811 -3 713 
 

Resultat 13.659 -11 150 
*) Før: Fylkesmannen i Telemark 

Fra Tyroleraften i Østerrike. 2 timers forestilling som var 
flott å se på. Livlig dans, show og sang.  

Foto: Lillian Kraabøl. 
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Roar Bredvei og Karl Fredrik Robertsen. Her hadde 
de gjort en vri ved å legge sanger og tekst og teg-
ninger på power point.  
 
 

7.  Kulturvirksomhet 
14. – 18. oktober var det Døves Kulturdager i Tøns-
berg hvor Vestfold Døveforening var arrangør. Fra 
Telemark Døveforening deltok 21 personer. De fikk 
støtte til deltageravgiften og festmiddagen. Reise og 
hotellopphold måtte de finansiere selv. 
  Foredrag har vi hatt og det har vist seg å bli veldig 
godt mottatt av medlemmene. De som har vært hos 
oss og som vi har søkt om støtte til var: 

♦18. februar fortalte Heidi Buer fra hennes ferie i 
USA, Miami, Disney World og andre kjente steder. 
Hun ønsket ikke honorar og ønsket å støtte Tele-
mark Døveforening. 

♦14. april fortalte Einar Hartveit om sin tur til Deaf 
Olympic og som aktiv deltager i bowling. 

♦13. oktober holder Inger Britt og Odd Paulsen og 
Bjørn E Hammerlund foredrag om Østerriketuren. 
De ga sitt honorar til LSHDB Telemark. 

♦17. oktober hadde vi møte med interiørkonsulent 
Ingunn Tomesen om fargelære. Døveforeningen 
skal pusse opp sine lokaler, og det er godt å ha litt 
fargelære når nye farger skal velges. 
 
Porsgrunn bibliotek har levert bøker til Døves Hus. 
Avtalen er sagt opp fra 1. januar 2006 på grunn av 
nye og strengere utlånsregler. Disse har vi ikke ka-
pasitet til å følge opp.  
 
 

8.  Kursvirksomhet 
Medlemmer som har gått på kurs har fått dekket 
25 % av egenandelen.  
  På høsten ble det arrangert et sykurs i lappetek-
nikk. Instruktør har vært Berit Lien Halvorsen. Her 
fikk vi tilskudd fra studieorganisasjonen med kr 
1.220,-. Det var 7 som fullførte kurset, hvorav 6 
medlemmer fikk støtte til kurset med kr 75,- hver. 
 
 

9.  Døves Hus 
2. etasje er utleid og det er 
nå skrevet en utleiekontrakt 
som er utformet av Husei-
ernes Landsforening.  

  Det kjøpt en redskapsbod som er oppført i hagen. 
Denne skal disponeres av leieboerne i 2. etasje som 
ekstra lagringsplass. Vi  anskaffet en kompostkvern, 
slik at vi får ryddet krattet og samtidig fylt på områ-
det. Det ble gjennomført en dugnad torsdag 12. ok-
tober. 
  Døveforeningen er medlem av Huseiernes Lands-
forening og får rabatt på forsikringen. Hele forsik-
ringen er gått igjennom og mangler er utbedret. Det 
er montert systemnøkkel og alle som har nøkkel blir 
notert i nøkkelbok. Nye brannpulverapparater er 
montert i hver etasje samt merket med brannskilt. 
Rømningsveiskilt er montert i kjelleren. Disse kost-
nadene har vært nødvendige slik at vi kan være sik-
ret riktig skadeerstatning hvis uhellet skulle være 
ute.  
  Husets er nå fullverdiforsikret for 4.3 mill. 
  Foreningens lokaler har vært utleid 4 ganger.   
Porsgrunn Døves Sport og deres medlemmer bru-
ker vårt hus jevnlig til sine møter og, sportssammen-
komster av ulike slag. I tillegg er også medlemmer 
av Landsforbundet for kombinert Syns– og Hørsels-
hemmede/døvblinde Telemark (LSHDB Telemark) 
brukere av huset. 
 
 

10. Utfluktskonto 
Fra kontoen er det kun vedtatt å bruke kr 4.500,00 til 
3 personer a kr 1.500,- som deltok på turen til Øster-
rike. Tatt opp på medlemsmøte 12. mai. 

 

11.  Annet 
Gassvarsling:  
Det har ikke skjedd så mye på dette området, noe vi 
i styret selvfølgelig er lei oss for.  
 
 

12. Teater Manu 
Bjørn E Hammerlund er kontakt-
person mellom døveforeningen 
og teater Manu. 

24. januar gjestet teater Manu Porsgrunn. Stykket 
som ble fremført var ”Privattimen”. 8 medlemmer 
fikk kr 50,- hver i støtte. 

(Fortsatt fra side 6) 

Beholdning utfluktskonto  
Saldo 4. januar 2005 14.244 
Bingo 28.1, 23.3, 26.5.  
  25.8, 20.10, 15.12 4.276 
Pizzakveld 11.3 1.180 
Støtte Østerriketur -4.500 
Renter 162 
Ny saldo 31.desember 2005 15.362  

Mette Kari i full sving med 
kompostkvernen. 

Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

Telemark Døveforening 
 

Årsberetning for 2005 
 

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 for-hindre den isolasjon som 
følger døvhet. 
 Foreningen skal ordne med trivelige og hensiktsmessige lokaler hvor en kan komme sam-
men 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 2005 er satt opp under denne 
forutsetning. 
 
3) Arbeidsmiljø  
Det har ikke vært ulykker. Det har vært en vannskade på kjøkkenet som er dekket av forsik-
ringen. Det har ikke vært sykefravær i tidsrommet 1.juli – 31.desember. 
 
4) Likestillingen  
Blant de ansatte er den 1 kvinne og 1 mann. Der har ikke vært iverksatt eller planlagt spesi-
elle tiltak for å fremme likestilling. Etter styrets oppfatning utøver ikke foreningen forskjellsbe-
handling 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 323.097,-. Telemark Dø-
veforening har utover offentlig tilskudd selv skaffet kr 68.727,- gjennom medlemskontingen-
ter, serveringsinntekter og andre arrangementer. Herunder ligger også et forsikringsoppgjør 
på kr 16.896,-. Foreningens årsregnskap er gjort opp med et underskudd på kr 7.319,33, 
som er dekket av egenkapitalen. 
 
Styret uttrykker bekymring for usikkerheten rundt tilskudd fra Telemark Fylkeskommune til 
driften for å kunne opprettholde nåværende sosialsekretærstilling. 
 
Porsgrunn, 23.01.06 
 
I styret for Telemark Døveforening 

 
 
 
 Tonje Nordfonn  Bjørn Egil Hammerlund 
 Leder  Nestleder 
 
 
 
 Inger Britt Paulsen Heidi Buer Tanja Moen 
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 
 

Telemark Døveforening 
       

 Resultatregnskap Resultat Budsjett Resultat 
  2005 2006 2004 
   forslag 
  
Note  DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER   
 
 1 Driftsinntekter 264 378         232 000        150 520  
 2 Egne inntekter 68 756           43 400         50 591  
  

  Sum driftsinntekter 333 134         275 400         201 111  
 
 3 Driftskostnader 340 453         344 200         222 596  
  

  Sum driftskostnader 340 453         344 200         222 596  
 
  Driftsresultat  -7 319          -68 800       -21 484  
      
      
   

  Balanse pr 31. desember 2005  2004 
       
  EIENDELER    
 
  Døves Hus  1 350 000            1 350 000 
 4 Varige driftsmidler  100 000            67 200 
  Fordringer  18 848           27 270  
 6 Investeringer  2 300             2 300  
  Kasse og bankinnskudd  51 328           23 763  
 
  SUM EIENDELER        1 522 476       1 470 533  
      
      
      
  EGENKAPITAL OG GJELD    
 
  Egenkapital        35 239            42 559  
 5 Kortsiktig gjeld        1 487 236      1 427 975  
 
  SUM EGENKAPITAL 1 522 476      1 470 533  
       
       
 
 Porsgrunn, 23.01.06      
             
 
 Tonje Nordfonn  Bjørn Egil Hammerlund  
 Leder  Nestleder  
  
 
  
 Inger Britt Paulsen Heidi Buer Tanja Moen  
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem  
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Årsmelding 2005 for Telemark Døveforening 

Noter til regnskapet  Resultat 2005  Budsjett 2006  Resultat 2004 
 

Note 1:  Driftsinntekter     
Tilskudd: Telemark Fylkeskommune               60 000                100 000                         -    
Tilskudd: Helse Sør             105 000              100 000              100 000  
Tilskudd: Trivselsmidler               10 800                12 000                15 000  
Tilskudd: TF trivselstiltak               14 225                15 000                18 100  
Tilskudd: Andre tilskudd                        -    -                            1 200  
Tilskudd: NDF Besøktjenesten               20 508                   5 000                16 220  
Tilskudd: NDF Foreningsfond                 9 200                         -                           -    
Tilskudd: NDF Annet tilskudd                 7 270                         -                           -    
Tilskudd: Aetat - refusjon               37 375                         -                           -    
Sum             264 378              232 000              150 520  
 

Note 2: Egne inntekter         
Medlemskontingent                16 200                  16 000                  7 300  
Serveringsinntekter                13 124                13 000                12 093  
Egenandel tur, julehygge                  4 260                         -                  13 326  
Medlemsaktiviteter                  3 811                  -                  3 713  
Lokalleie                  5 000                  5 000                  6 000  
Forsikrings oppgjør                16 896                                  - -   
Kursavgift                  2 400                         -                    1 800  
Døves Telenytt annonser                  1 125                         6 000                           -    
Mottatte gaver / andre inntekter                  3 400                  3 400                  2 000  
Utlodning                  1 780                         -                           -    
Renteinntekter                        32                         -                          24  
Andre driftsinntekter                      728                     -                   4 336  
Sum               68 756                43 400       50 591  
    

Note 3:  Andre kostnader         
Personalkostnader             121 242              181 300                78 920  
Renovasjon, lys, renhold, forsikring               57 349                59 400                52 733  
Administrative kostnader               38 163                34 100                25 347  
Reparasjon/vedlikehold bygning, tomt, utstyr               29 780                7 000                  3 011  
Andre organisasjonskostnader               88 287                53 400                51 889  
Avsetninger / avskrivninger                 5 632                        9 000                  10 696  
Sum             340 453              344 200              222 596  
    

Note 4:  Avskrivninger, varige driftsmidler   
Anskaffelseskost pr. 01.01               67 200                 72 000  
Tilgang i året               38 432                   5 896  
Anskaffelseskost pr. 31.12             105 633                 77 896  
Årets avskrivning                -5 633                -10 696  
Bokført verdi 31.12             100 000                67 200 
 

Note 5:  Kortsiktig gjeld      
Gjeld: TUR-konto               15 362                 14 244  
Gjeld: MØBLER - kjelleren                 3 795                          -    
Gjeld: Interessefondet          1 401 100            1 401 100  
Gjeld: Interessefondet kortsiktig               40 000                          -    
Gjeld: Vedlikeholdsfondet                        -                   11 234  
Gjeld: Leverandører                     200                          -    
Skyldig skattetrekk (forskuddstrekk)                  8 806                       798  
Skyldig arbeidsgiveravgift                  2 794                  -1 401  
Skyldig arb.avg på ferielønn                      858                          -    
Avsatt påløpt feriepenger                  6 947                          -    
Påløpt kostnad                  7 374                          -    
Kortsiktig gjeld                         -                     2 000  
Sum kortsiktig gjeld          1 487 236             1 427 975  
     

Note 6:  Investeringer     
Aksjer i Designtrykkeriet a.s (før: Døves Trykkeri a.s)                     300                       300  
Aksjer i Porsgrunn Min By a.s                 2 000                   2 000  
Bokført verdi 31.12                 2 300                   2 300  
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Bilder fra oppussingen. 
  Bildene får tale for seg selv.  
  Det er betydelig forskjell før og etter. Lo-
kalene er blitt veldig lyse og fine. Veggene 
er i perlegrå, en farge som skulle vise seg 
å være et vellykket valg. 
  En liten gruppe mente vi skulle ha fag-
folk til dette arbeidet, noe redaktøren er glad ikke ble en reali-
tet. Hvis fagfolk skulle gjort det arbeidet dugnadsgjengen had-
de gjort er det med grøss og gru hva regningen hadde blitt på. 
  Dugnadsgjengen har holdt på i ca 14 dager, og maken til flott 
dugnadsånd. Det har vært problemer underveis, som er blitt 
løst veldig godt. Kjøkkenet, gangen, og storsalen er blitt pusset 
opp, og en vil tro at det har gått med ca kr 10.000,- til dette i 
maling og trematerialer. Og som vi ser, har det vært servert 
mat på torsdagene under dugnaden. Dette til og med gratis.   
  Inger Aase Enebakk har vært en meget streng arbeidsleder, 

og jeg vil tro at det er hennes 
fortjeneste at vi kan være stol-
te av de fine lokalene.  
  Det gikk rykte om at døvefo-
reningen var stengt under opp-
pussingen, hvem i all verden har funnet på 
det.  
  Nå tar dugnadsgjengen en velfortjent 
pause, før de fortsetter med kontoret til 
sosialsekretæren og kjelleren. 



 

12  Døves Telenytt nr. 1 - 2006 

           

 

 

 

 

Returadresse: Telemark Døveforening, Tordenskioldsgt. 15, 3921 Porsgrunn 

 

Hva skjer - vår/sommer 2006 à jour: 
13.02.2006 

Februar 
 to 16.2. 19:00 Hilde Hegna: Informasjon om 

kurs for støttekontakt for tegn-
språkbrukere 

 to 23.2. 19:00 Medlemskveld  
 

Mars 
 to 2.3. 19:00 Medlemskveld  
 lø 4.3. 12:00 Årsmøte for Telemark Døvefore-

ning 
 lø 4.3. 18:00 Pubkveld. Entre kr 30,-. Salg av 

pizza  
 ti 7.3. 17:30 Styremøte   
 to 9.3. 19:00 Medlemsmøte med nytt fra styre 
 to 16.3. 19:00 Medlemskveld   
 17.-19.3  NDF Landsråd i Stjørdal 
 to 23.3. 19:00 Arbeid for døve. Arbeidslivutval-

get i NDF deltar 
 to 30.3. 19:00 PÅSKE bingo 
 

April 
 to 6.4. 19:00 Påskesamling v/ Roar Bredvei 
 to 20.4. 19:00 Medlemskveld   
 to 27.4. 19:00 Medlemskveld   
 

Mai 
 to 4.5. 19:00 Medlemskveld   
 to 11.5. 19:00 Medlemskveld   
 on 17.5. 10:00-16:00  Åpent hus - 17. Mai 
 to 18.5.  Døveforeningen er stengt 
 to 25.5.  Døveforeningen er stengt 
 

Juni 
 to 1.6. 19:00 SOMMER bingo 
 to 8.6. 19:00 Medlemskveld   
 to 15.6. 19:00 Medlemskveld   
 lø 17.6. 19:00 Porsgrunn Døves Sport: Gre-

landscup og 30 års jubileum. 
 to 22.6. 18:00 Sommeravslutning m/rekefest 
 

Fra Teatervenners Nyhetsbrev 2/2006 
I forrige uke kom nyhetsbrevet 
Peer Gynt av Henrik Ibsen , med 
premiere 16.mars 2006  

Peer, du lyver! Nei, jeg gjør ei! Identitet og ”norskhet” er 
temaer som blir behandlet i Henrik Ibsens dramatiske 
dikt skrevet i 1867. Dramaet har en spesiell rolle i norsk 
litteratur, siden det av mange blir regnet som det mest 
mangfoldige i norsk diktning. Ibsen blander sjangrene 
folkediktning, satire og eventyr.  
 

Nyhetsbrevet kan du se på oppslagstavla i døveforeningen. 

På spillelisten finner vi av 
en eller annen grunn ikke 

Skien, som var Henrik Ibsens fødested og hvor 
han bodde til han var 15 år. Nærmeste sted vi 
kan se Peer Gynt forestillingen blir Nøtterøy 
Kulturhus 5. april eller i Teater Manus lokaler i 
Oslo, 16,3, 17.3, 18.3 eller 22.4 og 23.4. 

Ibsen året 2006 

Servering  

to 16.2. Wenche & Leif E 
to 23.2. Janne B /Tove B 
to 2.3. Inger Aase E 
lø 4.3. Arr.kom.2: Yng-

ve G, Mette Kari 
H, Ove H og Hel-
ge J.  

to 9.3. Inger Britt P / 
Øyvind H 

to 16.3. Tanja M / Arne S 
to 23.3. Berit L & Bjørn H 
to 30.3. Heidi B / Tonje F 
to 6.4. Mette K & Ove H 
to 20.4. Per J / Knut O W 
to 27.4. Liv & Bjørn A 
to 4.5. Janne B /Tove B 

to 11.5. Inger Aase E 
on 17.5. LSHDB Tele-

mark 
to 1.6. Inger Britt P / 

Øyvind H 
to 8.6. Tanja M / Arne S 
to 15.6. Wenche & Leif E 
to 22.6. Styret 

Programleder  
to 16.2. Heidi B. 
to 23.2. Tanja M. 
to 2.3. Bjørn Egil H. 
to 16.3. Inger Britt P. 
to 30.3. Bingokomiteen 
to 1.6. Bingokomiteen 
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