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Les om:  
   - Gruvetur til Evje 18. juni - viktig info.! 
   - St.Hans-aften på døvesenteret  
   - Søndagstur 25. juni Kvarstein - Gill 
   - Info fra tolketjenesten 
   - Redaksjonens ord 
   - Innlegg om sjakk og 17. mai 2008 
   - Tegnspråktolking av Kaptein Sabel-

tann og den grusomme Gabriels 
skatt 17., 18., og 19. juli 

Kristiansand Døveforening ønsker   
 alle sine medlemmer god sommer! 

St.Hans-feiring
på døvesenteret 

kl 17:00 

Husk å ta med 
grillmat og 

drikke.
Overnatting på 

døvesenteret

Alle hjertelig velkommen! 
Arr.:  Hjemmesidekomiteen/Arbeidsutvalget 

„Invitation der Gehörlosen“ = „Invitasjon av døve“ malt av døv tysk kunstner Rudolf Werner 
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SERVERINGSLISTE: 
Juni:
15. Inger Johanne Sandell 
22. Døvesenteret STENGT pga. St.Hans- 
      aften dagen etter. 
23. St. Hans-feiring på døvesenteret. Ta 

med grillmat m.m. selv. 
August: 
17. Inger Lise og Reidar Bergstøl 
24. Juliane Eftevåg og Volker Kløckner 
31. Hanne-Britt Valvatne og Gabi Ga-

brielsen 
07. Tone Gundersen og Steinar Bekkevoll 
14. Inge Køhn 
21. Gro M. Liland og Ida K. Kristiansen 
28. Karen og Henry Lillejord  

TERMINLISTE 2006: 
Juni                                                                               Ansvarlig:
18.   Tur til Flaat Nikkelgruve ved Evje m/middag                
         på kafe                                                                          Turkomiteen 
22.  Døvesenteret er stengt pga. St.Hans-aften  
        dagen etter 
23.   St.Hans-aften kl. 17:00                                                  Hjemmesidekomiteen/               
        Overnatting  på døvesenteret                                         Arbeidsutvalget                                                                                                 
Juli:  
15. og  29.  Rekefest med sommergjester                              Sommervakt/  
                                                                                               Arbeidsutvalget
August: 
17. Døveforeningen åpner igjen på døvesenteret etter  
        sommeren                                                                       Styret 
September: 
02.  Aktivitetsdag for barn og ungdom                                 Sportsklubben 
14. Bowlingkveld + restaurantbesøk etterpå                       Sportsklubben 
23.  Døves dag                                                                      Døves Dags komiteen 
14.  Medlemsmøte om det gule huset ( Les tidl. ADB           

nr 3 s.5 )                                                                          Styret 
21.  Medlemsmøte om flytebrygge                                       Styret/Arbeidsutvalget 
28. Foredrag av Torbjørn Johan Sander om døve under      Torbjørn J. Sander 
        2. verdenskrig 
??   Båttur med ”Martens”. Evt. spise reker                          Døves Dags komiteen 
??   Tur til Blåfarve-verket                                                    Turkomiteen/Styret
??   Besøke Gøteborg Døveforening 
       DFDS båttur til Gøteborg                                                EPU/Styret  
??   Svipptur med Mastercat  (Masterferries)                        Kulturstyret/EPU 
Oktober: 
01.  Døvegudstjeneste på døvesenteret kl 11                        Menighetsutvalget  
07.  Høstfest med utlodning                                                  Historielaget 
??   Fjell/hyttetur                                                                   Sportsklubben 
November:
05.  Tur til Linnåsen                                                              Turkomiteen 
Desember: 
02. eller 09.   Julebord på hotell                                            Styret 
14.  Juleavslutning. Siste medlemsmøte for jul 
        (Grøt m/mandel og premie og gløgg)                           Matserveringsvakt 
31.  Nyttårsfeiring på døvesenteret                                     Hjemmesidekomiteen 

Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett 

Fødselsdager:
Juni:
23. Hanne-Britt Valvatne             46 år 
24. Vendla Pedersen                     76 år 
27. Trine Ø. Svendsen                  10 år H 
27. Marie Ø. Svendsen                 10 år H 

Juli:  
03. Katarina Rozsas                      31 år 
07. Gerd Birkenes                         75 år 
08. Simon Ø. Svendsen                12 år H 
16. Volker Kløckner                     37 år 
17. Inger Britt Høyåsen                44 år 
25. Karen Lillejord                       68 år 
26. Eva Øverlien                           45 år 
28.  Berit Ø. Svendsen                  39 år 

August:  
16. Odd Kristiansen                     65 år H 
19. Ragnhild Ose                         32 år 
26. Kari Pedersen                        69 år 
28. Inger Lise Bergstøl                60 år H 

H
=

Gratulerer   
   med da-

gen!

Gratulerer med  
75-årsdagen,  

Gerd  
Birkenes! 

Gratulerer med  
60-årsdagen,  

Inger Lise  
Bergstøl! 

DØVESENTERET ÅPNER IGJEN  
 17. AUGUST ETTER SOMMEREN 

MEDLEMSMØTE OM DET 
GULE HUSET 14. SEPT.’06 

KL 19:30 
(Les Agder Døveblad nr 3 s. 5 som John Sandell 

MEDLEMSMØTE OM FLY-
TEBRYGGA 21. SEPT.’06 

(Hva skal vi gjøre med den. Vi deles i 4-5 grupper 
og skal snakke om flytebryggas fremtid) 
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TUR TIL FLAAT GRUVE PÅ EVJE DEN 18 JUNI! 

Vi møtes ved Evje kirke kl. 13.15 for så å kjøre sammen opp til gruva kl. 13.30 

Det er kaldt i gruva så dere må kle dere godt selv om det er varmt ute. 

TUREN ER IKKE EGNET FOR FOLK SOM ER 
DÅRLIG TIL BEINS! 

Det er bratt og en god del trapper. 

Prisen er satt til kr. 80,- pr. person. 

Er det andre spørsmål, ta kontakt med Kristins mobil 
nr. 40218076. 

Kristin B. Follerås 

SØNDAGSTUR DEN 25. JUNI 

Gå-tur fra Kvarstein ved Vennesla til Gill. (Vi går fra Saga over Skråstadheia til 
Gill). Møtes ved Tone Benestvedt’s hjem kl 10:30. Noen biler kan stå hjemme 
hos Tone og vi sitter på med andres biler til Kvarstein. Ta med mat og drikke. 
Anbefaler fjellsko eller andre gode sko. Hvis du/dere lurer på noe, ta kontakt 
med Gro M. Liland. 

Hilsen Gro M. Lilamd 
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Husk å ta med godt 
humør!



Agder Døveblad                                                                          4-2006  

TOLKETJENESTEN FOR HØRSELSHEMMEDE/ DØVE OG DØVBLINDE 

Tolketjenesten et tilbud til hørselhemmede og hørende. 

Tolkemetoder: 

Tegnspråktolking: tolken oversesetter fra/til Norsk og tegnspråk 
.
Døvblindetolking / ledsaging: tolken formidler språklig  meddelser mellom den døvblinde og personer som 
ikke benytter den døvblindes kommunikasjonsform. Det kan være tegnspråk,  håndalfabet, taletolking og tak-
tilt. Ledsaging er å beskrive omgivelsene, miljø, og endring i situasjonen. 

Skrivetolking: Gjennom storskrift eller pc med skjerm formidler tolken budskapet. 

Bestilling av tolk rettes til formidler på tolketjenesten.
Besøksadresse: 
Blokkhusgata 4 
4606 Kristiansand 

Telefon formidlerkontor  (kl 08.30-11.30)                 38 12 18 56 
Mobil/SMS                      (kl 08.30- 15.30)                48 09 65 66 
Telefaks                                                                       38 12 18 93 
Teksttelefon                                                                 38 12 18 59 
E-post: 
Fylkestrygdekontoret.i.vest-agder@trygdeetaten.no

Akutt bestilling av tolk: 
Telefon/sms                                                                  99 48 18 10 

Ved akutt behov for tolk utenfor tolketjenestens åpningstid.(til sykehusinnleggelse, legevakt, politi, barne-
vern eller andre nødstillfeller), skal dette telefonnummeret benyttes  

_________________________________________________________________________________________ 

Redaksjonens ord: 

Som de fleste vet, så har vi en ny hjemmeside/medlemsbladkomite hvor 5 medlemmer ble 
valgt på ekstraordinært årsmøte 2006 i mars (Se side 2 - hjemmeside/medlemsbladkomite). 
Ida K. V. Kristiansen har gått av etter å ha vært 1 år i medlemsbladsredaksjonen. Vi takker 
henne for samarbeidet. Juliane Eftevåg og Hanne-Britt Valvatne har ansvaret for Agder Dø-
veblad som både blir lagt ut på hjemmesiden www.kdf.no og sendt i posten til foreløpig ca 
halvparten av medlemmene. Vi jobber godt sammen med web-ansvarlige Roy Eriksen og de 
andre i hjemmesidekomiteen og gjør så godt vi kan å lage et greit blad for både medlemme-
ne og andre interesserte. Det blir mye mindre utgifter i forbindelse med kopiering og porto 
nå som bladet er på internett. Mye bedre å lese der - dessuten bedre bildekvalitet og med far-
ger. Vi håper at det er flere som har mulighet til å droppe å få bladet i posten. Det er veldig 
fint om dere kan si fra til oss hvis det er noe feil eller mangler i bladet - så vil vi rette opp 
dette. Både ris og ros mottas med takk! Medlemsbladkomiteen ønsker alle en riktig god som-
mer! 

                                        Hanne-Britt Valvatne og  
Juliane Eftevåg 
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Lyst å spille sjakk? 

Hei på dere sjakkinteresserte spillere KDF.. 
Jeg har nå tatt opp min interesse i sjakk etter en lang tids dvale. Jeg er 
medlem i Norsk synshemmede sjakkforbund. 
Da jeg nevnte til noen av medlemmene i KDF, så var det mange som kunne spille sjakk fra 
før og kunne tenke seg å spille sjakk igjen. 

Det jeg kunne tenke meg er å sette i gang en kveld uken i høstsesongen. 
På torsdagene, starte for eksempel kl.17.00.frem til medlemsmøte, hyggekvelden begynner. 
Eller en annen ukedag, starter kl 18 eller 19, varighet 2-3timer. 
Om vi da skal holde det på døvesenteret eller et annet egnet sted? 

Det er mulig at vi lager en slags turnering, avhengig hvor mange som vil være med å spille 
sjakk. Det er ingen i veien for andre nybegynnere kan være på dette spennende spillet. Man 
kan ha det gøy og fin hjernetrim. 

Gi tilbakemelding til meg, så kontakter jeg dere når vi omtrent kan starte opp i høstesesong-
en. Gjerne komme med forslag på andre dager og tidspunkt og eventuelt sted. 
Min e-mail adr.:john.sandell@chello.no 

Sjakkhilsen fra John Sandell 

KDF med i folketoget på 17.mai 2008? 

Det er nå over en måned siden vi feiret vår nasjonaldagen, 17.mai. Lenge har jeg tenkt på: 
Kunne det ha vært en fin anledning for KDF å gå i folketoget 17.mai i jubileumsåret? 
På den måten å markere vi at det finnes en forening for døve og hørselshemmede som har 
eksistert i 100 år i Kristiansand. Det er en fin reklame for KDF og samtidig gjøres det opp-
merksomt over publikum og ikke minst kommunale politikkene. 
Det kan gjøres mye ut av folketoget, lage fine innslag, plakater, faner, vise tegnspråk på vi-
deo på lasteplan, tilhenger etc.  Da kan foreningen vinne kr.10.000- for beste innslag på fol-
ketoget.

Selv om KDF ikke har noe fane å vise frem, så kan foreningen utfordre medlemmene til å 
lage et eller flere utkast. En slags plakatkonkurranse og beste utkast for da premie 

Det har også sikkert vært moro for oss å gjenoppleve fra barndomstiden da vi gikk i skoleto-
get, og da skjønte vi vel ikke så mye ut av det den gangen, gjorde vi det? 

Vel dette er kun en ide som styret eller jubileumskomiteen kan tenke på. 
John Sandell 
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Dugnadsdagene våren 2006 

Både arbeidsutvalget, de fleste i styret og flere med-
lemmer - tilsammen ca 11-16 personer var med på dug-
nadsdagene 18. og 19. april + 1. mai. Folk jobbet både 
ute og inne med forskjellige ting - som f.eks. rengjøring 
inne og rydding og kasting av gamle ting/utstyr både på 
kjøkkenet, kontoret og i kjelleren. Utendørs var det ra-
king og klipping av gress og kvister o.l. I pausene had-
de vi pizza og pølser.

Helgen 21.– 23. april var det fliselegging på kjøkkenet 
- både på gulvet og på veggene (mellom skapene og 
benkene). Dette ble gjort av arbeidsutvalget og 2 fra 
styret. De jobbet fra morgen til sen kveld inkl. pauser. Det kom noen lørdagsettermiddag 
med både kaffe og kaker for å oppmuntre de som jobbet den helgen. Det var hyggelig gjort 
av dem! Om kvelden var det sosialt samvær og vi spiste spleiset pizza. Koselig! 

25. april var det en dugnadsgjeng som malte på vegge-
ne på hele kjøkkenet og hang opp nye liftgardiner der.
Dessuten ble både kjøleskapet, komfyren og oppvask-
maskinen vasket utvendig. Fliseleggingen på kjøkkenet 
ble endelig helt ferdig den kvelden. Så det er blitt en 
skikkelig ”ansiktsløfting” der - som de aller fleste er 
fornøyd med! Ikke nok med det - vi har også endelig 
fått både en ny dør og et nytt ventilasjonssystem til kjø-
lerommet - så det fungerer skikkelig godt og kaldt nå! 

Takk for samarbeidet! Håper dugnadsånden lever vide-
re!

Skrevet av: Juliane Eftevåg og Hanne-Britt Valvatne 

17. mai 2006 på døvesenteret 

Vedtektskomiteen arrangerte 17. mai om ettermiddagen et sosialt 
samvær på døvesenteret hvor det ble servert både is, gele, bløtka-
ke og mange forskjellige gode hjemmelagde kaker. Det var ca. 22 
voksne og 5 barn tilstede. Det var et vellykket arrangement som 
varte til langt ut på kvelden med bl.a. en spørrekonkurranse om 
17. mai. 

Skrevet av: Juliane Eftevåg og Hanne-Britt Valvatne 

 
(Dere kan se flere bilder fra både dugnadsdagene og 17. mai på hjemmesiden www.kdf.no) 
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Fra v.:John E. Åstrøm. Roy Eriksen og 
Steinar Bekkevoll   Foto: Volker Kløckner  

Fra v.: John Erland Åstrøm, Inge Køhn. 
Volker Kløckner i bakgrunnen.    
Foto: Volker Kløckner 
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JENTEBØLGEN DEN 31. MAI 2006 

Det var vi, Ida Karen, Sara Therese, Inger Britt og meg, som påmeldte 
seg til jentebølgen på 5 km i Kristiansand den 31. mai 2006. Vi hadde 
lyst å være med og være sporty kvinner også. 

Før løpet møtte vi opp hjemme hos Ida Karen siden hun bodde i sentrum, og deretter gikk vi 
sammen til tresse der løpet startet. Det var oppvarming med tre instruktører på podiet av en 
lastebil, og det var masse kvinner som var med på oppvarming. Vi prøvde å følge med i takt 
også, men det var ikke så enkelt. Av og til bommet vi på trinnet som ble vist i oppvarming-
en. Uansett gjorde vi et godt forsøkt og det var moro også. 

Vi var cirka 400 kvinner som var med på jentebølgen, og nesten alle stilte klare til løpet. 
Men noen minutter før start begynte det å regnet. Da stimlet mange av kvinner under treet 
eller presenning der de kunne finne et ly mot regnet. Men enkelte stod fortsatt under åpen 
himmel og brydde seg ikke om regnet. Vi søkte ly under treet, og vi ventet til klokka var syv 
og da stilte alle opp til starten til tross for regnet. Deretter startet løpet, og vi både løpte og 
gikk imellomtiden. I begynnelsen var det trangt og vi måtte passe på å ikke å kollidere med 
andre, men etterhvert tyntes det ut. 

Løypa gikk fra starten i Tresse mot Snadderkiosken, og så varte det til langs elva til den nye 
brua, og etter brua var løypa forbi Telenor og igjen ved langs elva. Så var det over den gamle 
brua igjen og ved elva, og løypa fulgte hele tiden ved elva til Hjelpemiddelsentralen og mot 
sjøen, deretter forbi svømmehallen og så igjen tilbake til det første av 500 m i begynnelsen 
av starten, og til slutt var det mål. 

Vi fullførte løypa alle fire til tross for regnet i begynnelsen, men det sluttet omtrent midt i 
løypa. Ved målet fikk vi medalje for jentebølgen og mange fine gaver som håndklær, til-
budskort og diverse i posen. Vi fikk også en nydelig blomst. Det var en premie for tilfeldig 
trekning av nummer og Inger Britt var heldig for hun vant en gratis restaurantbesøk for 2 
personer.
Gratulerer til henne. 

Jeg dro hjem før de andre, og vi var fornøyd med løypa selv om det hadde regnet i begynnel-
sen av løypa. Vi ser gjerne fram til neste år og vi håper at det blir flere døve kvinner som vil 
gjerne være med. 

Gro Marie Liland 
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…og Grusomme Gabriels skatt

«Kaptein Sabeltann og Grusomme Gabriels skatt» er spilt 
for fulle hus to år på rad. Sesongen 2006 er siste sjanse 
til å se denne spennende forestillingen.

PLANLEGG FERIEN NÅ!
Forestillingen spilles på Kjuttaviga i Dyreparken  
og vil bli tegnspråktolket mandag 17. juli,  
tirsdag 18. juli og onsdag 19. juli kl 23.00.  
OBS! Værforbehold!

Bestill billetter på e-post: bestilling@dyreparken.no 

eller ring direkte til Dyreparken booking,  

tlf: 38 04 98 04. Oppgi «Døvetolk» som  

referanse når dere bestiller plass.

Bestillingsfrist: 3. juli.

Billettpris for alle over 3 år:  

kr 225,- + kr 20,- (salgsgebyr)



RETURADRESSE:
        AGDER DØVEBLAD 

 POSTBOKS 7517,
 DVERGSNES 
 4639 KRISTIANSAND 

Grenland-cup 2006 
30 års jubileum 

Lørdag den 17. juni 
   Down Town Bowling, Porsgrunn 

1. pulje kl. 10:00 
      2. pulje kl. 13:30 

Hvis 24 deltagere, start kl. 11:00 

Det skal spilles 8 serier, EU m/hcp 
Stegfinale 

4 damer og 4 herrer til finale 

                    Hyggekveld  
finner sted i Døves Hus kl. 19:00 

samt premieutdeling 

Dartkonkurranse 

Entre: kr 50,00 pr. person 

Vi ønsker dere alle velkommen til Porsgrunn 

Neste nummer kommer ut tors. 31. aug. 2006 med forbe-

hold om endringer. All stoff må være redaksjonen innen 

tors. 24. aug. 2006.

Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no  
SMS: 97586714 


