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Døves
Telenytt
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12. desember

Det blir spennende vinterog vårmøter i
Døves Hus
Juletrefest 7. januar
Året starter tradisjonen tro
med jultrefest for små og store
ved Frelsesarmeen. Der er
alle hjertelig velkommen. I fjor
var lokalet helt sprengfullt. Blir
det like fullt i år!?!

Tegnspråk-cafe 22.januar
Årets første tegnspråk-cafe
blir lørdag 22. januar. Tiden
har vi forskjøvet fra kl. 13.00 til
kl. 17.00. Det selges kaffe og
rundstykker.

Karneval 12. februar
I februar forsøker vi med karneval lørdag den 12. februar.
Tiden er kanskje tidlig, men
har sin naturlige forklaring at
det er vinterferie på slutten av
februar. Komite skal vi velge
og har du lyst å være med, så
hører vi fra deg.

Heidi Buer i USA
Årets første foredrag holdes
fredag 18. februar av vårt
medlem Heidi Buer som har
vært i USA i 2 uker og det blir
spennende å høre hva hun
har opplevd.

Fotballjentene om sin tur
til Deaflympic i Australia.
På årets andre tegnspråkkafe
lørdag 26. februar har vi invitert en av fotballjentene til å
fortelle om sin tur til Deaflympic i Australia. Gruppen drar
nedover på slutten av desember og er hjemme igjen i midten av januar. Telemark Døveforening har sponset gruppen
med kr 1.000,- og vi ønsker
dem lykke til der nede.

Årsmøte i Telemark Døveforening
Mars starter med årsmøte i
Telemark Døveforening lørdag
5. mars kl. 12.00. Vanligvis
har vi hatt det på fredager,
men medlemsmøtet godkjente
å holde årsmøtet denne lørdagen. Etter årsmøtet holder døveforeningen pubkveld og det
er påmelding på liste i døveforeningen. Her skal vi også velge komite.

Medlemsmøte 11. mars
Etter årsmøtet avholdes det
medlemsmøte fredag den 11.
mars. Da har vi forhåpentligvis
fått valgt nytt styre og tegnspråk-cafe-ordningen vil bli
evaluert.

Einar Hartveit i Autstrlia
I april holdes årets 3. foredrag
hvor vårt medlem Einar Hartveit vil fortelle om sin opplevelse under Deaflympic. Han
deltar i grenen bowling og vi

2004
vil samtldig ønske ham lykke
til.

Kr. Himmelfartsdag
I mai har døveforening for
første gang(!) åpent hus Kr.
Himmelfartsdag. 17. mai holdes det også åpent hus og
den faller i år sammen med
pinsen.

”Livet etter døden”
2. juni holder Øyvind Madsen
foredrag om ”Livet etter døden” og som blir siste foredragskveld før vi stenger for
sommeren.
Torsdag 23. juni er siste dag
før sommeren og mon tro om
vi lager en hyggelig sommeravslutning. Dette får vi komme
tilbake til
Ellers står komplett terminliste
på baksiden av dette nummer
av Døves Telenytt.
Velkommen

Er det lenge siden du var
i foreningen?
Ta gjerne en tur.
Sees vi?
Også ikke-medlemmer er
velkommen.

Medlemsavis for Telemark Døveforening
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2004 et turbulent år

Medlemsavis for Telemark Døveforening
Stiftet 13. februar 1921

Året 2004 åpnet som alle år med optimisme
og stor tro på et like brukbart år som alle årene
før når det gjaldt vår økonomi.

Telemark Døveforening
Tordenskjoldsgt 15
3921 Porsgrunn
E-post: teledov@c2i.net
Ansvarlig redaktør for denne utgaven:
Bjørn Egil Hammerlund

Det innkalles med dette til årsmøte i:

TELEMARK
DØVEFORENING
Lørdag 5.mars 2005
Kl. 12.00
Dagsorden:
1 Valg av referent
2 Beretninger
3 Regnskaper
4 Innkomne forslag
5 Valg
Innkomne forslag må være levert
foreningens leder senest 4 uker før
årsmøtedagen, innen 4. febr. 05.
Forslag til lovendring må innsendes
til styret senest 4 uker før, innen 4.
febr. 05.
Stemmerett har alle som har betalt
kontingent for foregående år.

Styret

Årsmøtet gikk sin vante gang og Inger Britt
Paulsen sa friskt og freidig ja til å lede Telemark
Døveforening for neste periode. Hvem skulle
tro hva som virkelig kom til å skje i løpet av
2004 da!
Tilskuddet fra Helse Sør kom og vi var reddet. Det vi fikk var forventet ut i fra vår virksomhet året før, fra Helse Sør.
Men!!
Hvor var tilskuddet fra Telemark Fylkeskommune? Vi fikk endelig brev som fortalte at vi
dessverre hadde fått avslag. Selvfølgelig anket
vi avslaget.
Journalist Eirik Haugen fra Varden ringte meg
og fortalte at han ville lage sak om dette. Han
hadde lest sakspapirene fra Telemark Fylkeskommune sitt utvalg for ”kultur og identitet” og
mente vi hadde en god sak. Eirik har virkelig
stått på og jobbet. I store avisartikler i flere
nummere har Varden omtalt dette. Også FFOTelemark har vært kontaktet. Makan til positiv
respons har vi sjelden sett. Vi i Telemark døveforening er veldig stolte over den fine støtte til
vår fordel.
Det samme kan vi dessverre ikke si om våre
fylkespolitikerne i Fylkeskommunen Telemark
om deres handlemåte. En stor skam ved å ta
vekk kulturpengene for å kunne redde sitt eget
budsjett.
Som om ikke dette var nok, så kom neste
sjokk. Hvor var tilskuddet til trivselsmidlene fra
Fylkesmannen i Telemark? Hva med aktivitetene til våre medlemmer i Telemark døveforening.
Skulle vi si farvel til dette også nå? De signaler
vi nå har fått er at vi nå må søke om disse gjennom Norges Døveforbund. Hva dette skal bety i
praksis vet vi dessverre ikke i dag.
En ting er sikkert, sosialsekretærstillingen
som vi har hatt de siste 15 år forsvant i våres.
Snakk om turbulent år.
Bjørn Egil Hammerlund, nestleder

3

Døves Tele-Nytt nr. 3 - 2004

Mandag
24.
januar kommer
teater Manu til
Porsgrunn og
skal vise PRIVATTIMEN komisk drama.
Stedet er Gamleposten Kulturteater. Forestillingen begynner kl. 20.00.
Som vanlig får medlemmer av Telemark Døveforening kr 50,00 i støtte mot levering av billetten. Bjørn
Egil Hammerlund er
kontaktperson.
Ta gjerne med dine
hørende venner og
familien, stykket er
stemmetolket.
Logo og bilde har vi
hentet fra teater Manus hjemmeside
www.teatermanu.no. På disse sidene finner du mer om
stykket og priser.
Hentet fra internett om stykket:
Privattimen (komisk drama)
Et burlesk skuespill bygget på en dramatisk tekst
Teppet går opp og skrivebordet til en gammel professor
kommer til syne. Hushjelpen åpner døren til en ung,
atten år gammel elev som møter opp til en privattime.
Eleven kommer hit for å forberede seg til den universelle doktorgraden om bare tre uker. Men hvem er denne
unge og naive eleven som ikke kan mer enn et åtte år
gammelt barn? Hvem er denne besynderlige professoren
som etter hvert blir en sadistisk tyrann? Hvem er denne
hushjelpen som både er forkynner og samtidig frembringer det tragiske utfallet?
Privattimen (1950) gir et riktig inntrykk av forfatterens
filosofi. Gjennom en absurd samtale viser Ionesco det
nesten umulige ved en dialog og bruken av språk som
maktredskap.
Ordene stanger mot hverandre og går rundt i ring. Tankene tømmes for innhold og gir plass til absurde utsagn
og ganske enestående forklaringer av matematikkens og
lingvistikkens grunnlag. Meningsløsheten og det absurde kompenseres av den stadig mer markerte hardheten
læreren behandler sin elev med.
Ut over å kritisere skolesystemet viser dette korte stykket med ettertrykkelighet det perverse ved all makt: Man
gjør aldri noe for fellesskapets beste, men for sitt eget
beste. Voldtekten og drapet i Privattimen ser ut som en
fysisk omdanning av den samvittighetsvoldtekten som
politisk og religiøs ideologi prøver å gjennomføre.

Porsgrunn
døves
sport
Årsmøte
lørdag 26. februar 2005
i
Døves Hus
kl. 17.00

Serveringsvakt
Januar
fr 07.jan
fr 14.jan
lø 22.jan
fr 28.jan

Frelsesarmeen
Liv & Bjørn A.
Lillian & Einar (obs: lørdag)
Tonje N. / Odd

Februar
fr 04.feb
fr 18.feb
lø 26.feb

Jill & Borgar
Heidi og Yngvar
Janne og Tove (obs: lørdag)

Mars
lø 05.mar
fr 11.mar
fr 18.mar
to 31.mar

Marie og Øyvind (obs: lørdag)
Inger Aase og Arne H.
Reidun og Helge
Berit og Bjørn H.

April
to 07.apr
to 14.apr

Tanja og Arne S.
Wenche og Leif

Serveringsvaktene har fått brev direkte i
posten. Vaktlisten er satt frem til og med
14. april. På medlemsmøtet fredag 11.
mars vil tegnspråk-cafe ordningen bli diskutert og evaluert.
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TERMINLISTE 2005
Som en prøveordning, er det
Tegnspråk-cafe en gang i måneden fram til årsmøtet.

Januar
fr 07.

18:00 Juletrefest v/ Frelsesarmeen
ma 10 17:30 Styremøte
fr 14 19:00 Medlemsmøte med blant
annet nytt fra styret.
lø 22 13:00 - 17:00 Tegnspråk-cafe
fr 28 19:00 Bingo v/ bingokomiteen
(Tanja / Inger Aase / Mette Kari)

Februar
fr 04 19:00 Vanlig medlemskveld
ma 07 17:30 Styremøte
lø 12 19:00 K a r n e v a l i Døves
Hus, v/Døveforeningen arrangementkomite er ikke valgt enda.
fr 18 19:00 Foredrag: Heidi Buer forteller fra sin reise i USA
lø 26 13:00 - 17:00 Tegnspråk-cafe. Vi
får besøk av fotballjentene som
forteller fra Deaflympic Games
2005 - fotball
lø 26 17:00 Porsgrunn Døves Sport:
ÅRSMØTE
ma 28 17:30 Styremøte (siste før årsmøtet)

Mars
lø 05
lø 05

fr 11

12:00 ÅRSMØTE Telemark Døveforening
18:00 Hyggekveld m/pizza. Entre
kr 30,- Påmelding på liste i døvefor. Arrangementkomiteen er ikke
valgt.
19:00 Medlemsmøte: Evaluering
av tegnspråk-cafe.

lø 12
fr 18

ajour:
11.12.04

Lokale er utleid
19:00 Påskesamling / påskegudstjeneste v/ Roar Bredvei

OBS: Sommertid - møter på torsdager:

to 31

19:00 Bingo v/ bingokomiteen
(Tanja / Inger Aase / Mette Kari)

April
ma 04 17:30 Styremøte
to 07 19:00 Medlemsmøte med blant
annet nytt fra styret.
to 14 19:00 Foredrag: Einar Hartveit
forteller fra sin reise i Deaflympic
Games 2005 - bowling
lø 23 13:00 - 17:00 Tegnspråk-cafe
to 28 19:00 Vanlig medlemskveld

Mai
to 05

13:00 - 17:00 Kr.Himmelfartsdag ÅPENT HUS
ma 09 17:30 Styremøte
to 12 19:00 Medlemsmøte med blant
annet nytt fra styret.
ti 17 11:00 - 16:00 17. - m a i - ÅPENT
HUS
19.-23.

NDFs Landsmøte Bergen/Newcatle

lø 21
to 26

13:00 - 17:00 Tegnspråk-cafe
19:00 Bingo v/ bingokomiteen
(Tanja / Inger Aase / Mette Kari)

Juni
to 02

19:00 Foredrag: "Livet etter døden" ved Øyvind Madsen
ma 06 17:30 Styremøte
to 09 19:00 Medlemsmøte med blant
annet nytt fra styret.
lø 11 Hele dagen Porsgrunn Døves
Sport: Grenland Cup - se eget
oppslag i foreningen
to 16 19:00 Vanlig medlemskveld
to 23 19:00 Siste samling før sommeren

