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Forord 

Høylandsbygd Bedehus, er et nyrestaurert forsamlingslokale, som manglet lyd- og 
teleslyngeanlegg for personer med hørselsvansker. Prosjektet har tatt for seg og fått rettet 
opp dette problemet på en god og meget tilfredsstillende måte. Slik at nå kan alle med 
hørselsvansker ta del i og få fullt utbytte av det som blir fremført av tale, sang, høytlesing 
eller musikk. 

Mange har hjulpet til med å få dette til og å oppnå et gode resultatet. Vi føler derfor stor 
takk til Musikksenteret i Haugesund for planlegging, leveranse av utstyr og montasje. 
Elektroen AS, for råd og veiledning med kabling og gjennomføringer for nettet. Fjelberg 
Kraftlag AS og ExtraStiftelsen for økonomisk bistand. HLF lokalt og sentralt med 
tilrettelegging av søknader. Lokale dugnadsfolk og montører som har hjulpet til for å nå 
målet på en god og forsvarlig måte. 

Hjertelig takk for innsatsen. 

Høylandsbygd Bedehus 
Johannes G. Eide (prosjektleder) 

 

Innholdsfortegnelse: 

Bakgrunn 

Målsetting 

Gjennomføring 

Resultatvurdering 

Oppsummering 

 

Bakgrunn: 

Høylandsbygd Bedehus er et nyrenovert forsamlingslokale som blir benyttet til de fleste 

formål i lokalsamfunnet i Høylandsbygd og på Halsnøy. Både som festlokale og utleielokale. 

Det blir brukt til helgeleirer for barn og unge, kafe for eldre og ungdomskvelder for yngre, 

allsangkvelder for alle, og private sammenkomster av forskjellig slag. Dette ved siden av det 

som til vanlig skjer på bedehuset. For at en stor gruppe mennesker, unge og eldre, også skal 

få ta del i det sosiale foreningslivet som er i bygda, vil vi få installert ei teleslynge, samtidig 

med et tidsriktig og hensiktsmessig bilde og lydanlegg. 

Det er altfor mange som isolerer seg, på grunn av funksjonshemminger av forskjellig 

karakter., blant annet hørselsskader. Fordi de allikevel ikke kan ta del i samtalen eller høre 

det som foregår, vil de ikke være med.  

Det er også mang som ikke vil delta i store arrangement fordi de lider av sosial angst eller får 
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klaustrofobi med mange mennesker i store lokaler. 

Alle disse ønsker vi, og kan vi med et godt visuelt anlegg med teleslynge, tilby filmkvelder, 

allsangkvelder og bygdekafe m.m. arrangement som de i dag går glipp av fordi et kinolokale 

eller et samfunnshus vil være for uhåndterlig for dem, enten på grunn av støy eller 

størrelsen på lokalet. 

 

Målsetting: 

Målsettinga var å gi flere muligheten til og være en del av det sosiale livet i lokalsamfunnet 

og på den måten høyne livskvaliteten til en stor gruppe mennesker som i dag sliter med 

ensomhet og isolasjon. 

Vi ønsket at alle skulle få ta del i den gode samtalen i et felleskap der de ikke trengte føle at 

de var til belastning. Det skal være naturlig at de med funksjonshemminger av et eller annet 

slag ubesværet kunne delta på lik linje med alle andre. Høylandsbygd Bedehus var allerede 

tilrettelagt for de med fysiske handikap. og nå også for de med hørselshemminger 

 

Gjennomføring : 

I forbindelse med planlegging av prosjektet har vi brukt HLF avd. Kvinnherad som 

konsulenter. De har vist til gode løsninger for hvilket anlegg/teleslynge og hvordan det bør 

installeres. Det ble hentet inn overslag/tilbud på det utstyret som trengtes til installasjonen. 

Utstyret er det som er anbefalt av spesialister på området. 

Kabling og installering er utført av lokale fagfolk som har godkjenning til det, dette er gjort 

på dugnad. Lydinnstilling, service og opplæring i rett bruk av anlegget er også gjort på 

dugnad, av fagfolk. 

 

Etter at finansieringa var i orden med kr 60 000,- fra ExtraStiftelsen, kr 30 000,- i tilskudd fra 

Fjelberg Kraftlag og 10 000,- i privat gave til lerret og prosjektor, samt utført dugnad verdt 

20 000,- fra fagfolk, starta prosjektet umiddelbart.  

Gjennomføringa gikk i henhold til planen og anlegget sto klart til bruk 1. mars 2013. 

Budsjettet ble overholdt. Arbeidstimer med kabling er holdt på et rimelig nivå i forhold til 

spesialmontører. 

Lerret, prosjektor og annet er kjøpt etter tilbudet fra Musikksenteret. 

Høylandsbygd Bedehus har utenom dette kjøpt inn forsterker til teleslyngeanlegget. 

MVA er etter gjeldende sats.  

Det er ikke i ytt noen form for godtgjørelse til lokale fagfolk eller prosjektledelse som har 

deltatt prosjektet. 
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Regnskap: 

A) Arbeidstimer med kabling, gjennomføring og montering av utstyr; 

    100 timer a’ 200,-        kr:  20.000,- 

B) Lerret og prosjektor gitt som gave     kr:  10.000,- 

C) Tilbud fra Musikksenteret   kr  33.329,- 

     + Reise og opphold   kr    3.000,- 

     + Dobbel CD-spiller   kr    4.226,- 

     + DVD-spiller    kr       890,- 

     + Flatskjermer med svingbare fester kr  30.000,- 

     + MVA     kr  17.541,- 

     + Dataprogram     kr     1.000,- 

     + Div./avrunding    kr     1.294,-   kr:  90.000,- 

Totalt           kr 120.000,- 

 

Resultater og resultatvurdering: 

Det kan vises til et meget godt resultat. Vi har her fått et anlegg av ypperste klasse som vil 

glede mange og kan brukes i mange kombinasjoner i små og store sammenkomster. Foruten 

at lydkvaliteten er forbedret for alle har også de med nedsatt hørsel nå glede av å være med 

å bidra i de sosiale aktivitetene som de tidligere bare fikk være tilskuere til tidligere. 

Samarbeidet med kommunen er godt og vi har i samarbeid med Kvinnherad 

Frivillighetssentral og Halsnøytunet. Det blir arrangert eldrekafé hver mnd. Et meget 

populært tiltak. 

  

Oppsummering: 

Prosjektet takker alle involverte parter som har bidratt til å få i havn et vellykket og meget 

nyttig prosjekt som er til glede for mange og gjør at livskvaliteten deres har blitt bedre.  

 

Høylandsbygd, 10.01.2014 

 

Johs. G. Eide 
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 «Jim Reeves»-konsert. 

  

Familiekonsert 

 


