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„Freiheit der Gebärdensprache“ 1995 Biografi av Rudolf Werner
( = ”tegnspråkfrihet” )

Les om:
- Høstfest m/utlodning 7. okt.
- Info. fra Norges Døveforbund om gaveaksjon
- Hyttetur til døvehytta Kongshaug i Sirdal 13.-15. okt.
- Interiørkurs 10.-11. nov.

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine
medlemmer en fin høsttid!

Agder Døveblad

6-2006
Fødselsdager:

TERMINLISTE 2006:
September:
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
10.-11. Interiørkurs
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:
Menighetsutvalget
Menighetsutvalget
Historielaget
Sportsklubben
Turkomiteen
Anne Mette Syvertsen
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
21. John Erland Åstrøm

28 år
37 år
35 år

H = Hørende
Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett

Gratulerer
med dagen!
SERVERINGSLISTE:
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

Lørdag 7. okt.
kl. 19:00
på døvesenteret
Alle hjertelig

November:
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

Bevertning:
Reker - kaker og kaffe
Kr. 100,- pr. deltaker
(Drikke utenom)

Gratulerer med 40-årsdagen,
Gabi Gabrielsen
og
Tone Benestvedt !

Husk å ta med ge-

Håper at dere får en fin dag på
dagen deres!

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

Feil adresse til Sara Th. X. Åsan
Riskestien 27 B, 4635 Kr.sand S.

Arr: Historielaget/EPU

Riktig adresse:
Riskestien 27 A, 4635 Kr. sand S.
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INFO FRA STYRET
-Kulturpris 2006
Vi følger oppfordringen som står i www.deafnet.no om forslag til et navn.
"for en som har jobbet mye i foreningen og har vært med på å skape
trivsel og bidratt til at driften kan fortsette, enten som vaktmester,
vaffelsteker eller lignende”.
Vi foreslår Lorents Ness, Ålesund.
Han har i mange år vært engasjert både i den lokale døveforeningen som leder og i styreverv, i døveforbundets virksomhet, arbeid på døvehytta, arrangert ulike kulturaktiviteter, kulturdager og døvestevner på Vestlandet, deltatt og bidratt på turer og kurs for døve både i innland og utland.
Han driver også kombinert ved jobbe aktivt med kirkelig virksomhet/oppgaver for døve som medlem
av fellesrådet, døvekirken. I de siste årene han også vært med i styret for seniorgruppe og døvehistorisk selskap. Lorents har evne til å engasjere samarbeide og skape trivsel i miljøet rundt seg.
Da Døves kulturdager holdes i Ålesund, passer det bra at Lorents fortjener kulturprisen 2006.
De fleste medlemmene og styret er helt enige med John og Inger Johanne Sandell i forslaget.
-Gaveaksjon
Se s. og s.
-Praksis organisasjon
En person fra hver forening blir innkalt til praksis organisasjon fra 3-4 november 2006 ved Oslo/
Lørenskog.
Praksis organisasjon innholder søknadskjema, antall medlemmer, kontakt med flere i NDF, osv.
En person skal være leder eller sekretær.
Styret besluttet at Roy Eriksen skal reise for Kristiansand Døveforening.
Mer informasjon om praksis organisasjon kommer senere fra NDF om 1 mnd.
-100 års – jubileumskomiteen
Bekreftelse fra Historielaget: Rolf Pedersen bekrefter at Historielaget (for døve i Norge) har vedtatt
på årsmøte i Tromsø i august at de skal ha årsmøte og nasjonal kurs i Kr. sand i forbindelse med
KDFs 100-års jubileumsfest.
Email fra Thorbjørn Johan Sander
Om dekning av evt. underskudd i forbindelse med Nasjonale historiske kurs for døve i 2008.
Det er historielaget for døve i Norge som skal dekke underskuddet. Ikke KDF.
Hjemmeside (www.kdf.no)
Rolf Pedersen skal skrive om forberedelsen til 100-års jubileum til KDFs hjemmeside.
-Valgkomitè
Roy Eriksen kan ikke være i valgkomitè siden han sitter i styret som sekretær. Derfor må han trekke
seg ut fra valgkomitè. Leder Gro i Kristiansand døveforening må finne en ny som er villig å stille opp
i valgkomitèen.
Sekretær Roy Eriksen
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(Gro M. Liland fikk e-post fra Norges Døveforbund i forbindelse med gaveaksjon)
GAVEAKSJON
Hei!
Administrasjonen er pålagt av forbundsstyret å jobbe for økte inntekter. Aksjon ”Skattefradragsgaver”
er ett av tiltakene vi håper vil gi oss noe inn. Vi ser at driften vil gå med et underskudd i år, med
mindre vi får økte inntekter. Samtidig vet vi at også foreningene sliter, så vi gjør det slik at 90% av
det som kommer inn av skattefradragsgavene går til forbundet sentralt, og 10% går til foreningsfondet.
Beste hilsen
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson
Generalsekretær

Hei!
Det er jo et flott tiltak, som vi har ventet på.
Men skal alt gå til NDF?
Hva med en fordeling som motiverer foreninger til å spre faktura og dele ut etc, at den lokalforening
som sprer ut stempler eller skriver hvilken forening som er sendt ut, slik at når ”folk” betaler til NDF,
også blir betalt en del til foreningene.
Vi bare spør.
Hører fra dere.
Med vennlig hilsen
Vidar R. Sæle
Daglig leder
Oslo Døveforening

Hei alle!
Vi har bestemt oss for å iverksette en gaveaksjon!
Norges Døveforbund er en av organisasjonene som kan motta fradragsberettigede gaver. Det gis
fradrag for gaver fra 500 til 12.000 kroner, og det beregnes 28% fradrag. Altså: Hvis en person gir
10.000 kroner i gave til Norges Døveforbund, blir det 2800 kroner mindre i skatt.
Fokuset skal ikke være ”Stakkars oss som ikke hører”, men derimot Rett til kommunikasjon på eget
språk!
Tenk: Hvis 500 personer betaler 500 kroner, skaffer det 250.000 kroner til Norges Døveforbund!
Vi ønsker å gjøre et forsøk på å skaffe økte inntekter ved denne gaveaksjonen. Dette skjer på følgende måte:

1. Det blir et vedlegg til Døves Tidsskrifts septembernummer med giro.
Alle døveforeninger får tilsendt et antall eksemplarer som man sprer lokalt, enten ved Døves dagarrangementet eller på andre måter.
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Vi i administrasjonen skal alle ta med en bunke med slike giroer, og spre i nabolaget der vi
bor. Ta med hunden på en kveldstur til nabolagets postkasser, dere også!!

Beste hilsen
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson
Generalsekretær
Hei igjen!
Jeg har ”hørt” rykter om at man ikke er helt fornøyd med fordelingen av inntektene som skattegaveaksjonen gir.
Det er veldig synd, fordi vi er helt avhengige av at foreningene synes dette er et godt tiltak, og er med
på å spre giroer og brosjyrer.
Årsaken til at denne aksjonen nå er satt i gang, knytter seg til at vi forventer et stort underskudd i
årets drift, rundt 500.000 kroner. At vi går med underskudd i et år vi fremdeles har spilleautomatinntekter, er bekymringsfullt, og noe vi er nødt til å gjøre noe med. Vi har flere planer om å skaffe økte
inntekter, men alle disse vil ta litt tid å etablere. Skattegaveaksjonen kan forhåpentligvis gi inntekter
nokså raskt.
Jo mer forbundet får inn, desto mer er det å fordele videre til trivselsmidler o.a. i neste omgang. Kan
vi si det sånn at dersom vi får inn virkelig mye, la oss si 250.000 kroner, at vi ser på fordelingen på
nytt – og slik at vi kanskje kan fordele noe direkte ut til foreningene? Og at foreningene gjerne må
komme med innspill til hvordan vi gjennomfører aksjonen neste gang. Kanskje vi neste gang kan
lage en ”kode” eller noe slikt, som viser hvilken forening som har skaffet inntekten, og at en viss prosent av dette går direkte til foreningen? Kom gjerne med tanker om dette.
Ha en fin dag!
Norges Døveforbund
Paal Richard Peterson
Generalsekretær

————————————————————————————————————————————

Rekefesten lørdag 29. juli 2006 på Døvesenteret.
Det var 38 som meldte seg på rekefesten og noen andre kom på dagsbesøk, vi
ble totalt 47 personer. Mange synes det var artig å ha rekefest midt på sommeren, og vil gjerne komme igjen til neste år. Ikke bare feriegjester som overnattet
på døvesenteret som ble med på rekefesten, men det kom også flere andre
(både døve som har hytte her i sør og flere som bor her i området).
Vi satt og spiste på gårdsplassen utenfor hovedinngangen og var heldige med
været. Deilig å sitte ute og spise god mat sammen med venner en fin sommerkveld! Noen ruslet også ned på brygga for å se hva som er blitt gjort der den
siste tida. Utpå kvelden samlet vi oss inne og koste oss med vannmelon, chips
og sosial hygge.
Noen har tatt bilder og vi håper å få se dem via den nye projektoren på storskjerm og på KDF sin hjemmeside i løpet av høsten…..
Arr. Steinar Bekkevoll
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Hyttetur til Kongshaug i Sirdal
13. – 15. Oktober 2006

Møtes opp kl: 17.30

Sted: Ved togstasjonen i byen

(Hvis du har ikke mulighet til å møte opp kl: 17.30, vennligst gi beskjed. Så kan vi avtale en ny
møtetid som passer for alle.)

Påmelding for å være med til hyttetur. SMS sendes til Sara Therese X. Åsan
977 46 241 og mail: sara.therese@yahoo.no. Siste frist er 9. oktober.
Egenandel blir 100 kr på hver. (Det går til dekning for bensin til sjåfør og middag på lørdag kveld.)
Middag lørdag kveld: Taco/pitabrød med kjøtt- og kyllingkjøttdeig. (Vi handler
etter at alle har møtt opp og sagt hva de vil ha til middagen. PS: Ta med dressing selv siden alle har kanskje ulike smak.)
Program for hyttetur i Sirdal:
(Ta med gode sko, varm klær og regntøy)
Det blir en gåtur til fjells for de som ønsker det på lørdag.
Hvis skikkelig dårlig vær som pøsregn og tåke, så kan vi gå til Sirdal høyfjellshotell som ligger i nærheten av hytta. Der har de svømmebasseng, badstue, restaurant, bar og diskotek. Vi kan dra dit og svømme hvis noen ønsker det. (Husk å
ta med badetøy for sikkerts skyld. ☺ )
HUSK Å TA MED:
sengetøy (laken, putevar og dynetrekk) eller sovepose
håndklær
noen spill? ☺
mat/pålegg og brød, dressing (middag) Husk å ha nok mat til fjelltur også.
gode sko, varm klær og regntøy for sikkerts skyld til fjelltur som er i oktober
badetøy
Vi ordner selv med som må tas med:
kjøkkenhåndklær og kluter
kaffefilter
såpe til oppvask og rengjøring
toalettpapir
fyrstikker
stearinlys
Hilsen Sara Th. X. Åsan
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HEI!
Interiørtrend er i stadig utvikling og har stor betydning i hjemmet.
Fargevalget påvirker stemningen i et rom, fargen kan bruke som et redskap til å
understreke eller dempe et roms form og størrelse.
Dermed har jeg den glede av å tilby dere 12 timers interiørkurs.
Kurset inneholder temaer som:
- Fargelæren, hvordan tolke NCS-systemet med koder feks 1010-Y30R
- Finn din egen stil: klassisk, romantisk, maskulint, miks av ny og gammelt
- Sammensette ”den røde tråden” i huset, leilighet, hybel
- Kunsten å henge opp bilder

Etter kurset lærer du
- Å analyse og planlegge en innretning av rommet.
- Mulighet til å se helhetsløsning i forhold til farger og møblering
- Ønsket er å oppnå kunnskap som fører til langsiktige og økonomiske
beslutninger i hjemmet.
Følgende er inkludert i kurset:
- Kurshefte
- Stilarter
- praktiske øvinger i fargekombinasjon og fargesetting
- GODT HUMØR m.m

INTERIØRKURS 10-11 nov, pris per deltaker for to dager, egenandel
kr 450,- fredag kl 18.00 - 21.00
- lørdag kl 10.00 - 19.00
Påmeldingsfrist onsdag 1. nov
Kontaktperson Gro Liland mobnr: 40843049
Email: gro.marie_liland@losmail.no
Vennlig hilsen interiørkonsulent
Anne Mette Syvertsen
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RETURADRESSE:
AGDER DØVEBLAD
POSTBOKS 7517,
DVERGSNES
4639 KRISTIANSAND

Neste nummer kommer ut tors. 26. okt. 2006 med forbehold om endringer. All stoff må være redaksjonen innen

tors. 19. okt. 2006.
Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no
SMS: 97586714

Spesielle utvalgte høreapparater for
menn:
Wife = kone
Off = av
T.V. = TV (Fjernsyn)

Godisa

Julebord i Caledonien Hotell
Nå nærmere julen seg igjen. Kristiansand døveforening arrangerer julebord i byen
Kristiansand. Har valgt Radisson SAS Caledonien hotell den 9. desember 2006.
Det koster kr 495,- pr person.
-

Varm og kald julemat + en flott kake- og dessertbord inkl kaffe/te
Årets julebordsband er Arild Sandberg Band. (dans)
Lobby bar / Telfords pub

Du finner menyen i en brosjyre fra Radisson SAS Caledonien hotell på tavla i Døvesenter.
Har reservert 50 personer. Kristiansand Døveforening har invitert Aust Agder Døveforening
også. Din venn kan gjerne være med (annet døveforening-medlem).
Det er bindende påmelding.
Påmeldingsfrist er den 9. november.
Betalingsfrist er den 30. november.
Hvor skal du betale forskudd til?
Kristiansand Døveforening
Kontonr: 3050.40.60868
Betalingsinformasjon: julebordet 2006
Er det noe spørsmål som du vil stille? Så kan du kontakt med Roy Eriksen 91329789 (om
julebordet) eller Sara Therese X. Åsan 97746241 (betalingsforskudd).
Det er også mulighet for å betale i avdrag slik at du kan betale litt og litt til bankkontoen helt
til 30.november. Ta kontakt med Sara Therese.

Overnatting
Det er også mulig å overnatte der i hotell Caledonien.
- pr enkeltrom pr døgn, inkl stor frokostbuffet
- pr dobbeltrom pr døgn, inkl stor frokostbuffet

kr 700,kr 700,-

Eller Døvesenteret Solheim
Pr person

kr 125,-

Du finner påmeldingsskjema hos Kristiansand døvesenteret

Med vennlig hilsen
Kristiansand Døveforening
Styret
Ansvarlig for julebordet.

