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18. oktober

Hei !

møtte medlemmer som har
stemmerett. Vedtak fra medDette blir mini informasjon til lemsøtet skal protokolleres.
alle våre medlemmer.
De som kan stemme og som
kan få støtte fremgår av TePå baksiden står terminlisten lemark døveforenings lov.
slik den er oppdatert i dag 18. oktober.
Det var enighet fra medTorsdag 21. oktober

BINGO

lemsmøtet 14.oktober hvor
forslaget er gjennomgått og
det gjort noen endringer.

kl 19.00. Bingokomiteen ber
Lørdag 6. november
om en liten gevinst til premiebordet.
PUB-/HYGGEKVELD
kl. 19.00. Det er satt opp liste for påmelding i foreningMEDLEMSMØTE
ens oppslagstavle. Har du
kl. 19.00. Følgende sak skal lyst å delta kan du også sende melding til Bjørn E Hambehandles:
Instruks for Utfluktskonto merlund på sms 924 21 647.
1) Kontoen er samlet opp av Fristen er 28.oktober. Dette
på grunn av innkjøp av pizmidler fra bingo og gaver
za. Ta gjerne med drikke
etc.
selv. Inngang kr 30,00.
2) Formålet med utfluktskonto er å gi støtte til større
turer. Andre turer kan også Torsdag 11. november
Døves Menighet inviterer
støttes.
Telemark Døveforenings
3) Styret lager forslag på
støtten størrelse fra utflukts- medlemmer og andre til
kontoen for medlemsmøtet. nattverdsgudstjeneste
4) Styret må legge frem for- i Sandar Kirke, Sandefjord,
slaget for medlemsmøtet til kl. 19.00-19.45. Etterpå blir
vedtak. Vedtak gjøres med
det kveldssamling på Døvealminnelig flertall av de frem- senteret i Sandefjord med
Fredag 5. november

2004
mat kl. 20.00-21.30.
Lørdag 13. november

TEGNSPRÅK-CAFÉ
kl. 11.00—14.00. Salg av
mat og kaffe. Vertskap er
Tove Braathen og Tanja
Moen denne gang.

Julebord på Bolkesjø
Denne er nå fulltegnet og
det er 19 medlemmer som
drar dit.
Fredag 10. desember

JULE-Bingo
Kl. 19.00. Bingokomiteen ber
om en liten gevinst til premiebordet.
Fredag 17.desember

Julesamling
ved døveprest Roar Bredvei
Kl. 19.00. Dette blir også siste foreningskveld før jul.
Er det lenge siden du var
i foreningen?
Ta gjerne en tur.
Sees vi?
Også ikke-medlemmer
er velkommen.
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