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Østerrisk T-bane-stasjon hvor folk venter på t-banen. Folk ser på tegnspråk med tekst om vitser og info.
Østerrike har tegnspråk-lov og barrierefrihet.
Østerrikes Døveforbund

Les om:
- Bowlingkveld m/restaurantbesøk 7. sept.
- Medlemsmøte om det gule huset og budsjett for døvesenteret 14. sept.
- Dugnad på døvesenteret 15. sept.
- Medlemsmøte om flytebrygga 21. sept.
- Foredrag av Torbjørn Johan Sander om døve under
2. verdenskrig 28. sept.
- Sosialt samvær på døvesenteret 30. sept.
- Døvegudstjeneste på døvesenteret 1. okt.
- Høstfest m/utlodning 7. okt.
- Hyttetur til døvehytta Kongshaug i Sirdal 13.-15. okt.

Døve-Start-Fan
Semifinale NM Fredrikstad – IK Start
ons. 20. sept. 06
klokken 18:30 på
døvesenteret med ny
stor TV......

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer
velmøtt til et nytt foreningssesong!
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KRISTIANSAND
DØVEFORENING
Forening for Vest-Agder fylke.
Stiftet 10.10.1908
Tilsluttet Norges Døveforbund.

Postadresse:
Postboks 7517, Dvergsnes
4639 Kristiansand
Faksnummer:
38043784

Internettadresse:
www.kdf.no
Besøksadresse:
Vest-Agder Døvesenter ”Solheim”
Dvergsnesveien 501, 4639 Kristiansand

Møtekvelder:
Torsdager kl. 19.00-22.00

Døveforeningens styre:
Leder: Gro Marie Liland
Hellemyrbakken 20, 4628 Kr.sand SMS: 40843049
E-post: gromarie.liland@losmail.no

Nestleder: Berit Øyen Svendsen
Kiledalen 2 b, 4619 Mosby SMS: 91162636
E-post: berito.svendsen@losmail.no

Kasserer: Sara Therese X. Åsan
Riskestien 27 B, 4635 Kr.sand SMS: 97746241
E-post: sara.therese@yahoo.no

Sekretær: Roy Eriksen
Mesanveien 50, 4626 Kr.sand SMS: 91329789
E-post: roy.e@online.no

Styremedlem: Inge Køhn
Palladiumveien 12B, 4629 Kr.sand SMS: 90147553
E-post: inge.kohn@losmail.no

1. varamedlem: Hanne Britt Valvatne
Njordsvei 6C, 4632 Kr.sand SMS: 40845251
E-post: hannebritt.valvatne@losmail.no

2. varamedlem: Tormod Åsan
Setesdalsveien 122, 4618 Kr.sand SMS: 992003748

Døveforeningen’s

Revisor:

Bankgironr:
3050.40.60868

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
visor: 1. Inger Johanne Sandell
2. Rolf Pedersen

Bilagsre-

”Solheim” Døvesenter’s
Bankgironr:
3050.40.74915

Arbeidsutvalget:
Steinar Bekkevoll (leder)
John Erland Åstrøm (sekretær)
Volker Kløckner (materialforvalter)
Medhjelper: Ida K. V. Kristiansen

Kontaktpersoner for utleie
av døvesenteret:
John Erland Åstrøm (døv)
e-post: joeastrom5@hotmail.com
Kun SMS: 91767668

Turkomité:
Henry Lillejord, Tormod Åsan,
Kristin Birkeland Follerås, Inger Britt Høyåsen

Vedtektkomité:

Astrid E. Åstrøm Nygård (hørende)
Tlf: 38140840
Mobiltlf: 45429966

Tone Benestvedt (leder), Berit Ø.Svendsen

Hjemmeside/medlemsbladkomite:

Kulturstyret:
Kulturleder:

Ansvarlig redaktør:
Juliane Eftevåg
Web-ansvarlig:

Gro M. Liland

Kultursekretær:
Henry Lillejord

Roy Eriksen
Ansvar for medlemsbladet:
Hanne-Britt Valvatne, Juliane Eftevåg
Komitemedlemmer:
Volker Kløckner, Inge Køhn

Døves Dag komité
Henry Lillejord
Kim Lillejord
Katarina Rozsas

Stoff til medlemsbladet sendes til: Juliane Eftevåg,
adr: Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand
E-post: juliane.eftevaag@losmail.no

Jubileumskomité
(forberedelser til 100 års jubileum)
Rolf Pedersen, Berit Øyen Svendsen,
Henry Lillejord, Steinar Bekkevoll,
Sara Therese X. Åsan

Stoff til hjemmesiden sendes til: Roy Eriksen,
adr.: Mesanveien 50, 4626 Kr.sand
E-post: roy.e@online.no

Valgkomité:
Henry Lillejord, leder
Tore Christiansen

Trykkestab:
Hanne Britt Valvatne
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Fødselsdager:
September:

TERMINLISTE 2006:
September:
02. Aktivitetsdag for barn og ungdom
07. Bowlingkveld + restaurantbesøk etterpå
13. Svipptur med Mastercat (Masterferries)
14. Medlemsmøte om det gule huset ( Les tidl. ADB
nr 3 s.5 ) og budsjett for døvesenteret
15. Dugnad på døvesenteret kl. 08:00 (Frivillig)
21. Medlemsmøte om flytebrygga
23. Døves dag
28. Foredrag av Torbjørn Johan Sander Tema: ”Døve under 2. verdenskrig”
30. Sosialt hyggesamvær på døvesenteret kl 19:00
Oktober:
01. Døvegudstjeneste på døvesenteret kl 11
07. Høstfest med utlodning
13.-15. Hyttetur til døvehytta Kongshaug i Sirdal
November:
05. Tur til Linnåsen i Søgne
Desember:
02. eller 09. Julebord på hotell
14. Juleavslutning. Siste medlemsmøte for jul
(Grøt m/mandel og premie og gløgg)
31. Nyttårsfeiring på døvesenteret

Ansvarlig:

01. Jan Fraas
07. Gro Liland
10. John Sandell
19. Johnny Bergstøl
24. Kim Lillejord
25. Steven Bergstøl

Sportsklubben
Sportsklubben
Kulturstyret/EPU
Styret/Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Styret/Arbeidsutvalget
Døves Dags komiteen
Torbjørn J. Sander
Menighetsutvalget
Menighetsutvalget
Historielaget
Sportsklubben
Turkomiteen
Styret
Matserveringsvakt
Hjemmesidekomiteen

Oktober:
09. Tonje Øgrey
10. Reidar Bergstøl
13. Gabi Gabrielsen
20. Tone Benestvedt
20. Astri Kristiansen
23. Marie Arlin X. Åsan
31. Villy Nordkvist

8 år
64 år
40 år
40 år
58 år H
26 år
66 år

November:
01. Manal Dias
20. Inge Køhn
22. John Erland Åstrøm

28 år
37 år
35 år

H = Hørende

Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett

SVIPPTUR TIL DANMARK
ONS. 26. APRIL 2006
PS! MASTERFERRIES

Ta kontakt m. EPU/v
Henry Lillejord hvis
du lurer på noe?
SMS: 91829614

Sosialt samvær
Ferja går fra Kr.sand kl. 07:30
og er framme i Hanstholm kl 09:30.
Ferja går fra Hanstholm kl 10:00 og kl
19:30 og er i Kr.sand kl. 12:00 og kl
21:30.

MEDLEMSMØTE OM DET GULE HUSET
OG BUDSJETT FOR DØVESENTERET
TORS. 14. SEPT.’06 KL 19:30
(Les Agder Døveblad nr 3 s. 5 som John Sandell
har skrevet ang. det gule huset)

Bowlingkveld
tors. 7.
sept. kl.
Sted:
Metro Bowling på
Lund
Restaurantbesøk etterpå.
Påmelding:
Se s. 5

MEDLEMSMØTE OM FLYTEBRYGGA
TORS. 21. SEPT.’06
kl 19:30
(Hva skal vi gjøre med den. Vi deles i 4-5 grupper
og skal diskutere flytebryggas fremtid)

51 år
40 år
62 år
37 år
31 år
23 år

Gratulerer
med dagen!

SERVERINGSLISTE:
September:
07. Døvesenteret stengt pga. bowlingkveld samme kveld
14. Tone Benestvedt og Steinar Bekkevoll
21. Inge Køhn
28. Gro M. Liland og Ida K. Kristiansen

Oktober:
05. Døvesenteret stengt pga. høstfesten
7. okt.
12. Karen og Henry Lillejord
19. Tormod Åsan og Sara Th. X. Åsan
26. Bjørg Snemyr og Inger Britt Høyåsen

November:

Thorbjørn Johan Sander skal holde foredrag
tors. 28. sept.’06 kl 19:30
på døvesenteret
Tema:

"Døve under 2. verdenskrig"
I forbindelse med foredraget blir det anledning til å kjøpe boka hans:
"Vi som ikke hørte flyalarmen - om hørselshemmede under krig og okkupasjon 1939-45". Boka koster kr 280,- (Hvis den sendes i posten koster den kr 55,- mer i porto).
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02. Else og Villy Nordkvist
09. Roy Eriksen og John Erland Åstrøm
16. Inger Johanne Sandell og Berit Ø.
Svendsen
23. Inger Lise og Reidar Bergstøl
30. Juliane Eftevåg og Volker Kløckner

Gratulerer med 40-årsdagen,
Gro Marie Liland, Gabi Gabrielsen
og Tone Benestvedt !
Håper at dere får en fin dag på dagen deres!
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DUGNAD PÅ DØVESENTERET
LØRDAG 15. SEPT. KL. 08:00
(FRIVILLIG)
OVERNATTING GRATIS PÅ DØVESENTERET FOR FRIVILLIGE
DUGNADSFOLK FRA
FRE. 14. TIL SØN. 16. SEPT.

Til Kr.sand døveforening
Tusen takk for nydelige
blomster på min
75-årsdag.
Hilsen Gerd Birkenes

INFO FRA STYRET

Kristiansand Døvesenter har fått gratis livbøye fra Vesta Forsikring
Roy Eriksen har undersøkt om hvor mye en livebøye koster som vi har plikt å ha ved brygga
vår. Så oppdaget han at det fins gratis livebøye om en person vil være fadder for forening. Så
han har skrevet søknad om fadder til Kristiansand døveforening og sendte mail til Vesta Forsikring. Det sto at dersom vi får gratis livebøye, så må den være godt synlig ved brygga + at
vi får blad fra Vesta. Det skal ligge på døvesenteret. Slik kan medlemmene lese hva som er
nytt fra Vesta. Det kom en hyggelig postmann inn på kontoret på døvesenteret og spurte etter
Roy Eriksen. Da ba han Roy om å underskrive på et papir for å ha mottatt livebøyen. Var
overrasket over at vi slapp å hente den. Endelig står den ved brygga og vi kan føle oss litt
tryggere der fremover.
Ny bilagsrevisor
Leder Gro Liland har spurt en del av medlemmene og hun har snakket med Inger Johanne
Sandell om hun vil være bilagsrevisor for både Kristiansand døveforening og Kristiansand
døvesenter og har takket ja til det. Inger Johanne Sandell har overtatt som bilagsrevisor etter
Steinar Bekkevoll som er leder for Arbeidsutvalget.
Velkommen Inger Johanne Sandell.
KDSK har søkt om penger fra Kr.sand Døveforening til å kjøpe leker/aktiviter-utstyr til Døvesenteret.
John Erland Åstrøm (leder i KDSK) var tilstede med oss på styremøtet. Han fortalte at
KDSK ønsker å kjøpe noen leker/aktivitets-utstyr til Kristiansand døvesenteret. Så hadde vi
besluttet at KDSK får kr 5000,- fra barn/ungdoms-konto. KDSK har betalt sportsutstyr for
tilsammen kr. 8415,50.
KDSK har kjøpt inn
volleyballutstyr (inkl. 2 baller)
2 sett m/ badmintonsett
2 små fotballmål
2 fotballer
Videonytt i www.kdf.no
Vi i Hjemmesiden/Agder Døveblad har planer om å starte en ny videonytt i www.kdf.no.
For vi vet at det fins noen døve som har lese/skrive-vansker. Hørende med lese/skrivevansker får lyd-CD som oversetter fra nyheter og de får også mer informasjon.
Så det er på tide at vi må ta hensyn til de døve som har lese/skrive-vansker. De har rett å få
like behandling som de hørende. Så vi vil starte med videonytt med tegnspråk.
For eksempel Volker forteller hva som skjer i EU for døve, rettferdigheter osv. Mens leder
Gro kan fortelle hva som er siste nytt fra styremøter, noe nytt fra NDF/andre døveforeninger
m.m.
Så har vi i styret besluttet at vi må søke om støttepenger fra FFO slik at vi kan kjøpe digitalt
videokamera. Håper at vi kan begynne å starte videonytt før jul om FFO har svart på vårt
søknadskjema.
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Forts. fra forrige side
Macromedia Dreamweaver Studio V8
Vi har kjøpt programmet som heter Macromedia Dreamweaver Studio V8 som kostet kr
10.368,- Dette programmet skal brukes til hjemmesiden vår (www.kdf.no). Så det var på tide
at Kristiansand døveforening/døvesenter får eget program. Slik slipper Roy Eriksen å gjøre
alt sammen i forbindelse med hjemmesiden og gjøre det hjemme privat også. I løpet av høsten skal Roy lære både Volker Kløckner, Juliane Eftevåg og John Erland Åstrøm hvordan
man skal bruke Macromedia Dreamweaver på Døvesenteret.
Gerd Birkenes 75 år
- Leder Gro Liland besøkte Gerd Birkenes i forbindelse med 75-årsdagen hennes og ga henne blomster fra oss medlemmer i Kristiansand døveforening. Gerd har sendt takkekort til døveforeningen. Takkekortet skal henge opp på tavla på døvesenteret.
100-års-jubileumsfest
- 100 års – jubileumskomiteen har besluttet å flytte 100-års-jubileum for Kristiansand Døveforening fra dato 11. oktober 2008 til 27. september 2008. Det er på grunn av at Stavanger
Døveforening skal arrangere Døves kulturdagene fra 10. til 12. oktober 2008. Jubileumskomiteen har bestemt at festmiddagen skal finne sted på Ernst hotell i Kristiansand siden det er
gratis leie av festlokale på Ernst hotell. Vi skal bare betale for 3 retters festmiddag.De hadde
sett på to mulige steder. Det var Caledonien hotell og Ernst hotell. Så valget ble det sistnevnte.
Utleie av døvesenteret til KRIK
- Kristen Idrettskontakt (KRIK) har leid hele døvesenteret fra 6. august til 13. august. Arbeidsutvalget har avtalt med KRIK at de skulle leie Døvesenteret i 1 uke for kr 32.000,Nye ulike konti
- Vi har fått 3 nye ulike konti. Sara Therese X. Åsan, Gro Liland og Berit Øyen Svendsen
med døvetolk har vært hos banken og opprettet 3 nye ulike konti. Det er barn/ungdom-konto,
arbeidsutvalget-konto og kultur-konto som vi har opprettet.
—————————————————————————————————————

BOWLINGKVELD TORS. 7. SEPT.’06
Sted: Metro Bowling på Lund
Møtes opp kl. 17:00
Påmelding for å spille bowling (3 serier) sendes til
Sara Therese X. Åsan 97746241
Frist: tirs. 5. sept.
Det blir kanskje en egenandel på hver spiller avhengig hvor mange som kommer for
å spille. De som er påmeldt for å spille bowling får beskjed hvor mye de skal betale i
egenandel.
Tilskuere er hjertelig velkommen til å se på.
Det blir restaurantbesøk etter bowling. Ca kl. 19:30.
De som ønsker å være med på Egon restaurant sender SMS til
Sara Therese. PS: Dere betaler selv på restaurant.
(PS: Døvesenteret stengt 7. sept. pga. bowlingkveld)
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Lørdag 30. sept. Kl. 19:00
Sosialt hygge-samvær sammen med døve og ansatte fra stavanger døvemenighetsråd på døvesenteret.
Alle er hjertelig velkommen. Vi oppfordrer døve fra Aust-Agder komme
også. For de som bor langt unna, kan overnatte på døvesenteret fra lør.
til søn. Døvegudstjeneste på søndag.
Menighetsutvalget

Døvegudstjeneste søn. 1. okt. kl 11:00
på døvesenteret
av døveprest Jan Åge Tjørn
Stavanger Døvemeninghetsråd kommer også til gudstjenesten. Det vil bli servert
kaffe og kaker etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen. Vi oppfordrer døve fra Aust-Agder komme også.
NB! Kan også overnatte på døvesenteret fra lør. til søn. (sosialt samvær lør. kveld).

Arr. Menighetsutvalget

Fjelltur til Sirdal døvehytte Kongshaug
Det blir fjelltur til Sirdal døvehytte Kongshaug i Fidjeland
den 13. - 15. oktober.
Hytta har komfyr, kjøleskap og vaskemaskin, stue med TV og peis. Dessuten har den dusj og
WC i samme rom med varmt vann. Det er 11 sengeplasser. Så det blir førstemann til mølla
med påmelding. Send påmelding til Sara Therese: SMS: 977 46 241 eller e-mail:
sara.therese@yahoo.no. Siste frist for påmelding er 9. oktober.
Det blir utlyst program og aktiviteter om den helga i www.kdf.no og en lapp på Kristiansand
døvesenter senere siden det er under bearbeid og planlegging, og beklager at alt ikke er klart
ennå.
PS: Hvis det skulle bli mange påmeldinger så kan jeg høre om det er lov å ha flere personer
enn 11 sengeplasser, på grunn av om døvehytta har brannforsikring eller ikke selv om det
ikke står på hjemmesiden: www.dovehytta.net?

Hilsen Kristiansand Døves Sportsklubb
v/Sara Th. X. Åsan
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Lørdag 7. okt.
kl. 19:00
på døvesenteret
Alle hjertelig
velkommen!
Bevertning: Reker - kaker og kaffe
Kr. 100,- pr. deltaker
(Drikke utenom)

Ta med gePåmeldingsfrist:

tors. 28. sept.
Påmelding til:
Rolf Pedersen: SMS: 98826422
eller Henry Lillejord SMS: 91829614

Arr: Historielaget/EPU
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Sykkeltur til Skagen i Danmark, 9. – 11. Juni 2006
Turkomiteen arrangerte sykkelturen til Danmark for tredje gang og reisemålet for turen var til
Skagen i år, og det skulle bare være 8 personer som skulle være med på turen. Det ble full pott av
påmeldinger. Førsteperson som påmeldte seg var Henry Lillejord, og resten var Tormod Åsan, Sara Therese
X. Åsan, Tore Christensen, Ida Karen Voldmo Kristiansen, Inger Johanne Sandell, Inger Britt Høyåsen og
Steinar Bekkevoll som var med på turen.
Fredag
”Syklister invaderer Danmark i helgen” – I går trillet 600 syklister om bord på Silvia Ana. 300
syklister dro med Christian IV, og rekorden er 950 syklister på en dag. De aller fleste syklister som tok
båten skulle til Skagen. Sykkelferie til Skagen er virkelig i ferd med å ta av. (Kilde: Fædrelandsvennen,
Lørdag 10. Juni 2006)
Vi var 8 av 600 som gikk om bord på Silvia Ana den morgenen. ☺ Før båtturen syklet hver enkelte
fra ulike bosteder og/eller blir kjørt til Color Line fergehavn. Den morgenen så jeg ulike gruppevis fargerike
t-skjorter som bli båret av personer med sykkel som vrimlet ved fergehavnen. De fleste hadde logo eller
påtrykte t-skjorter som viser at de hadde vært på sykkeltur til Danmark flere ganger, så det er noen som er
skikkelig veteraner allerede. ☺ Noen av oss fikk idé og nevnte at vi bør også få egen t-skjorter for
sykkelturen til Danmark før neste år, og det kan vi kanskje gjennomføre.
Vi møttes ved inngangen til kontoret for Color Line og pratet til alle var kommet, og da syklet vi til
billettluken for å hente billetter som vi kunne sjekke inn om bord på båten. Enkelte av oss var oppspilt siden
for noen av oss var det første gang, mens andre har allerede vært med en eller to ganger. Deretter syklet vi
om bord etter henting av billetter og det var mange folk som syklet samtidig. Det var nesten en trengsel da vi
parkerte syklene våre med en vakt som dirigerte hvor syklene våre skulle stå på rekke og rad. Så gikk vi inn
på båten, og ikke lenge etter la båten fra kaien og noen av oss stod ute på dekket for å se på. Tåken kom
sigende inn og la over byen, og etter at vi var cirka 1 km ute på havet kunne vi ikke se byen på grunn av
tåken. Noen stakk innom butikken eller gikk en tur rundt, og noen av oss tok en lite blund. På et blunk føles
det som om var vi allerede framme ved Hirtshals, og overfarten var bare 2 og halv time. Det var nydelig vær
og klarblå himmel i Danmark da vi kom fram.
Vi som var syklister måtte pent vente en stund om bord på båten, mens bilister kjørte ut først. Til
slutt var det vår tur å komme ned til syklene, men vi hadde vært uheldig og plassert syklene våre i et hjørne
og på to sider av hjørnet var det fulle av syklene. Vi måtte pent vente en stund mens syklene som lå ytterst
ble hentet. Etter en stund kunne vi endelig hente syklene våre etter at vi stod i kø, og det vrimlet av folk som
ventet og folk som hentet syklene. Det vrimlet av syklister også da vi syklet ut av båten, og vi møttes ved
inngangen i Hirtshals fergehavn. Noen av oss hadde allerede skiftet til sykkelklær på båten, mens resten av
oss skiftet inne på toalett.
Da vi var klare alle sammen syklet vi av gårde. Det var veldig mange som skulle til Skagen og syklet
samme vei som oss, og det ble en god del trengsel på veien og stien. Av og til mistet vi hverandre, men vi
stoppet ofte underveis for å bli samlet igjen. Vi nøt utsikten fra en av strandene og stoppet for en matpause i
Tversted. Der ble vi enige om at Steinar, Inger Johanne og Tore skulle sykle i forveien for å sikre seg nøkkel
til rommene våre på Vandrehjem i Skagen, mens resten av oss skulle sykle i våre egne tempo. Det var jo
langt å sykle særlig for meg som var utrent med sykkelen, og det er 5 mil fra Hirtshals til Skagen.
Fra Hirtshals frem til Tversted var det trengsel av folk som syklet, men etter det tynnet det ut etter
hvert. Da var det deilig å kunne nyte utsikten enn å passe på ikke å kollidere med andre syklister hele tiden.
Vel på slutten merket jeg at det ble slitsomt, men holdt ut og etter 6 timer var vi endelig framme i
Skagen. De tre andre brukte litt under 5 timer. Vi tok en velfortjent dusj før vi dro ut på byen og spiste på
restaurant. Jeg var ganske sulten, og middagen på restaurant var kjempegodt. Så gikk vi en lite tur rundt på
kjente steder for de som hadde vært her i to år forveien, før noen av oss tok nattblund til neste dag da vi kom
tilbake til Vandrehjem.
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Lørdag
Det var overskyet og kjølig den morgenen. Jeg var utrolig støl i lårene mine etter 50 km fra igår. Vi
spiste frokost og slappet av en lite stund på rommene våre, og ventet til det klarnet opp litt. Målet for denne
dagen var at vi skulle syklet til Grenen som lå 5 km nord for Skagen. Grenen er spissen av Skagens odde,
som er Danmarks nordligste punkt. Der møtes to hav ved Grenen – Skagerrak og Kattegat. Det kan ses på
bølgene som kommer fra hver sin side, og det skaper voldsomme strømforhold og det er strengt forbudt å
bade der. (kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Grenen) Men det var lov å vasse der, og der stod enkelte av oss
med den ene foten i Skagerrak og den andre foten i Kattegat. ☺
Før det handlet vi litt nistemat og syklet til Grenen. Etter at vi parkerte og låste syklene våre, var det
litt deilig å kunne strekke ut beina mens jeg gikk. Da vi kom til toppen av en sanddyne, så vi en lang
strandlinje fra begge side som endte med en spiss ut på havet. Jeg syntes at det så ikke særlig langt ut å gå,
men da vi gikk der og da føltes det som om jeg aldri kom fram mens jeg gikk ved stranda. Endelig framme
kunne vi også posere for fotografene for å vise at vi kom fram til enden av reisemålet vårt som et minne for
livet. Enkelte av oss tok av skoene for å oppleve å stå ute på vannet med den ene foten i Skagerrak og den
andre foten i Kattegat. Etter at vi har vært der ute på odden en stund gikk vi tilbake og fant en plass ved
sanddynen for å spise noe mat og nøt utsikten på havet, og folk som vandret forbi. Det var også tøys og lek
blant oss, og enkelte av oss var som unger igjen. Det er moro å være unger iblant og leke i sanden også. ☺
Etter en stund dro vi alle sammen tilbake til Skagen, og alle mennene satt på en pub og så litt på VMkamp mens resten av oss dro tilbake til Vandrehjem for å skifte til enda et nytt restaurantbesøk samme
kveld. Men så fikk Inger Johanne, Ida Karen og jeg en impuls å ta en liten tur til Den Tilsandede Kirken.
Den ligger bare 1 km utenfor Skagen. Den var åpen den dagen, og Ida Karen fikk så lyst til å gå opp til
toppen av tårnet og vi hang med også. Det var dessverre litt tåke rundt tårnet så vi fikk ikke se noe særlig av
utsikten.
Søndag
Vi besøkte alle sammen Den Tilsandede Kirken, het Sankt Laurentii Kirke den gangen, ble bygget på
slutten av 1300-tallet. Men området var plaget av sandutflukt som kunne legge skog og landsbygda under
sandmassene. I 1775 nådde sandutflukt kirken, og menigheten måtte gi opp kirken 20 år senere. I 1810 rev
man kirkeskipet og da lå sanden allerede 6 meter opp etter veggene. I dag finnes en del av veggene fortsatt
under sanden sammen med deler av kirkegulvet og altere. Tårnet som vi ser i dag har atskillelig vært høyere
tidligere, og tjener den gang som nå som sjømerke.
Deretter syklet vi videre og stoppet ikke før i Råberg Mile, danskenes ”Sahara” ved Hulsig. Råberg
Mile er Danmarks eneste aktive vandreklitt og er fredet. Milen beveget seg cirka 20 meter i året, fra vest mot
nordøst og den har flyttet seg 5 kilometer på 300 år. Det var nydelig å se på sandmassene overalt og det
liknet en slags miniørken, og landskapet kan minne til forveksling om et høyfjellsplatå. Det var herlig å
tråkke rundt på sand på bare tær, og prøve å gå og på hendene i full fart oppetter og springer nedover
sandryggen som når i flere meters høyde også. (Kilder: http://www.slf.no/Tur_ferie/Utlandet/Norden/7766
og http://www.vulkaner.no/t/skagen/wand-east-n.html)
Etter at noen av oss tok en rundtur på Milen, hvilte vi litt før vi syklet videre. Vi tok mange
småpauser underveis. Det var varmt og behagelig. Inntil vi kom fram til Tversted, men vi tok en annen vei
før sentrum mot stranda. Der solte enkelte av oss og badet, og spaserte rundt på stranda. Det ble selvsagt
også tid til litt lek og moro. ☺ Vi var der cirka et par timer før vi syklet fatt tilbake til Hirtshals. Vel framme
ved Color Line brygge skiftet vi til finklær, og dro til sentrum for å finne et ledig bord. Det var ikke lett
siden det var masse folk der som også var på vei tilbake fra turen, og slappet av før båtens avgang. Til slutt
fant vi et ledig bord og nøt middagen i fellesskap. Så var det tiden for å sykle tilbake til avgangen.
Vel om bord støtte vi på Juliane og Volker, og andre kjente folk som enkelte av oss kjente også var
ombord. Da vi kom fram til Kristiansand ble det også lang kø for å hente syklene våre, men til slutt kom vi
ut av båten. Noen kom for å hente enkelte av oss og andre syklet hjem selv.
Det har vært en flott helg i fellesskap og en fin sykkeltur til Skagen. ☺
Skrevet av Sara Therese X. Åsan
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SISTE NYTT FRA DØVESMENIGHETSUTVALG
Fellesmøte på Ål 21.-23. april
På Fellesmøtet på Ål i april ble leder for menighetsutvalget i Agder, Berit Øyen Svendsen, valgt som
fast representant i Fellesrådet for døvekirkene i Norge. Varamedlem er Randi Rønning i Vestfold menighetsutvalg. Berit representerer for alle de tre døves menighetsutvalgene i Norge (Agder, Vestfold
og Tromsø). Randi representerer på fellesråds møte dersom Berit ikke kan delta møtet.
Det ble endelig valgt slikt etter møtet i Tromsø i pinsa:

(Arkitektgruppen Lille frøen as)

Leder: Ingrid Bodin, Oslo Døves Menighet
Nestleder: Arvid Støyva, Bergen Døves Menighet
Styremedlem: Sigvart Overøye, Stavanger Døves Menighet
Lorents Ness, Møre og Romsdal Døves Menighet
Johan Fjellestad, Trondheim Døves Menighet
Berit Øyen Svendsen, Døvesmenighets utvalg i Agder.
Hege Lønning, ansattes representant.
Varamedlemmene er også valgt, men ikke oppgitt navn her.

Den nye døvekirken i Tromsø

Møter med Fellesrådet skjer hovedsaklig i Døvekirken i Oslo, ca 5 ganger i året. Fellesrådets saker
er hovedsaklig om økonomi, døvekirkene og ansatte i døvekirkene etc. I høsten vil Fellesrådet være
opptatt av en viktig sak: Skal Døvekirkene skilles fra Staten og bli en selvstendig kirke eller være
som før? Staten har bedt døvekirkene og fellesrådet mening/svar om denne saken innen 1. desember.
Vigsling av nye døvekirken i Tromsø
I pinsen den 4.juni ble den nye døvekirken i Tromsø viglset og åpnet etter mange års drøm og kamp.
Det var en svært vakker og enkel kirke. Kroken kirke består av 2 etasjer hvor 1. etasje er hørende
kirke og i kjelleren døvekirken og flere kontorer og et stort lager. Døvekirken var helt fullt av gjester
og representanter fra hele landet samt 2 biskoper, døveprost og flere døveprester. Berit Øyen
Svendsen deltok vigslingen. Døvekirken fikk mange pengegaver under kirkekaffen, bla. kr 100.000,fra Trondheim Døves menighetsråd og kr 500,- fra Agder og Vestfold menighetsutvalgene.
Seminar, sosialt samvær og døves gudstjeneste
Stavanger døves menighetsråd kommer til døvesenter 29.september - 1.oktober i forbindelse med
et internt seminar kun sammen med KDFs døves menighetsutvalg. Seminaret vil være om skille mellom staten og døvekirken. Rapport fra seminaret kommer senere i døvebladet.
Det vil bli sosialt samvær på lørdagkveld den 30.september på Døvesenter for alle medlemmer og
døve fra Aust Agder også. Søndag 1.oktober blir det døvesgudstjeste
på døvesenter. For de som bor langt unna blir det anledning å overnatte på Døvesenter fra lørdag til
søndag. Se eget annonse i bladet.
Hilsen
Døvesmenighetsutvalget v/Berit

—————————————————————————————————————

Rekefesten den 15.07.06
Jeg forteller litt om rekefesten den.15.juli’06.
Jeg gjorde forberedelser og kjøpte reker hos stefaren min på jobben hans (Fiskesalgslaget).
Vi var meget heldige og fikk 28 kg billige reker + 1 kg reker gratis. Nina Strand og jeg hadde vakt samtidig den tiden 15.juli til 22. juli (Nina kun fra 15.–19. juli). Det var meget travelt å ordne med bord og stoler og gjøre alt fint til festen.
Det var 57 døve personer som kom til døvesenteret. De syntes at det smakte veldig godt med
reker med brød og majones. Det eneste vi hadde glemt var sitron, men heldigvis hadde vi det
likevel! Vi spiste ute på en stor og god plass foran døvesenteret. Det var helt topp og svært
vellykket treff med nydelig, deilig varmt vær.
Senere på kvelden var vi inne på døvesenteret og det var veldig fullt i stuen. Villy Nordkvist
og jeg tok bordene som var ute inn igjen. Likevel gikk det bra etterhvert og alle syntes at det
var koselig med sosialt samvær.
Jeg må si tusen takk alle sammen!
Skrevet av John Erland Åstrøm
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Justisminister Knut Storberget (Ap) karakteriserte søndag det dobbelte
justismordet på nå avdøde Fritz Moen som «en katastrofe i norsk rettshistorie».
Den karakteristikken stiller vi oss fullt og helt bak. For uten å være skyldig, sonet Moen 18 år i fengsel og ytterligere syv år sikring for drapene på
Sigrid Heggheim i 1976 og Torunn Finstad i 1977.
Det er vanskelig å forestille seg hvor maktesløs den døvstumme mannen
måtte ha følt seg i møtet med etterforskere og rettsvesen. Han hadde alle
odds imot seg: Ikke bare hadde han en funksjonshemning som gjorde det
vanskeligere å forklare seg, i tillegg var han sønn av en tysk soldat og en
norsk kvinne. Tvilen - som lå der så opp i dagen - kom aldri tiltalte til
gode.

Fritz Moen
Foto: MATTIS SANDBLAD
Foto: Mattis Sandblad

Moen ble en syndebukk for et samfunn som krevde å se en gjerningsmann dømt, han ble offer for et
system som sviktet de grunnleggende prinsippene vår rettsstat er fundert på. At Høyesterett senest i
2003, etter at Moen ble frikjent for drapet på Heggheim, avviste å gjenoppta den andre drapssaken,
forteller om et rettssystem med for liten grad av ydmykhet - og for stor tro på egen ufeilbarlighet.
Ikke noe av uretten mot Moen kan rettes opp igjen, som kjent døde han av hjertesvikt i fjor. Men
rettsstaten kan gjøre bot ved at saken hans aldri glemmes. Den må ikke avfeies som et beklagelig
uhell i et ellers fullkomment rettsvesen.
Vi er derfor glade for at justisministeren i går varslet flere tiltak som følge av Moen-saken. Gjenopptakelseskommisjonen skal forsterkes, ifølge NRK kan kommisjonen få økte bevilgninger allerede i
høst. Kontrollen med politiets arbeid skal skjerpes, særlig i forhold til de nye og utradisjonelle metodene det er blitt åpnet for. I tillegg ønsker Storberget å styrke sakkyndigheten i forhold til domstolene. Sist, men ikke minst, ønsker Storberget å utvide DNA-registeret.
Fritz Moens minne blir, uansett følgene saken får, et av de tristeste kapitlene i norsk rettshistorie.
Forhåpentligvis blir det også et sentralt kapittel i jusstudentenes og politiskoleelevenes pensum. Vi
skylder Moen å lære av våre feil.
(VG 28.08.06)
FAKTA OM FRITZ MOEN-SAKEN
* 1976: Liket av den 20 år gamle studenten Sigrid Heggheim blir funnet på et jorde på Nidarvold i
Trondheim.
*1977: Liket av den 20 år gamle studenten Torunn Finstad blir funnet like ved Stavne bru i Trondheim.
* Begge kvinnene hadde vært på lørdagsfest på Studentersamfunnet den kvelden de ble borte.
* 1978 og 1981: Døvstumme Fritz Moen blir dømt for drapene, til sammen får han 21 års fengsel
pluss 10 års sikring.
* 2003: Fritz Moen blir frikjent for drapet på Sigrid Heggheim etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg
har tillatt gjenopptakelse av saken. Gjenopptakelse av Torunn-saken avvises.
* 2005: En 67 år gammel mann i Namsos tilstår drapene like før han dør. Advokat John Christian
Elden leverer inn en begjæring om at saken om drapet på Torunn Finstad må gjenopptas. Fritz Moen
dør.
* 15.06.2006: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenopptar Torunn-saken.
* 24.08.2006: Borgarting lagmannsrett frifinner Fritz Moen også for drapet på Torunn Finstad. Det
innebærer en juridisk sluttstrek for denne saken, som er blitt kalt det styggeste tilfellet av justismord i
norsk rettshistorie.
VG NETT 24.08.06
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