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Kristiansand Døveforening ønsker
alle sine medlemmer en riktig
GOD JUL og et GODT NYTTÅR!
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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

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

Nestleder(konstituert): Tormod Åsan
Setesdalsveien 122, 4618 Kr.sand SMS: 992003748

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

Internettadresse:
www.kdf.no

Styremedlem: Inge Køhn

Besøksadresse:

1. varamedlem: Hanne Britt Valvatne

Vest-Agder Døvesenter ”Solheim”
Dvergsnesveien 501, 4639 Kristiansand

Palladiumveien 12B, 4629 Kr.sand SMS: 90147553
E-post: inge.kohn@losmail.no
Njordsvei 6C, 4632 Kr.sand SMS: 40845251
E-post: hannebritt.valvatne@losmail.no

Møtekvelder:

Revisor:

Torsdager kl. 19.00-22.00

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

Døveforeningen’s
Bankgironr:
3050.40.60868

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

”Solheim” Døvesenter’s
Bankgironr:
3050.40.74915

Kontaktpersoner for utleie
av døvesenteret:

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

John Erland Åstrøm (døv)
e-post: joeastrom5@hotmail.com
Kun SMS: 91767668

Vedtektkomité:
Tone Benestvedt (leder), Berit Ø.Svendsen

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

Kulturstyret:
Kulturleder:

Hjemmeside/medlemsbladkomite:

Kultursekretær:

Ansvarlig redaktør:
Juliane Eftevåg
Web-ansvarlig:

Døves Dag komité

Gro M. Liland
Henry Lillejord

Henry Lillejord
Kim Lillejord
Katarina Rozsas

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

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

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

Valgkomité:

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

Henry Lillejord, leder
Tore Christiansen
Bjørg Snemyr

Trykkestab:
Hanne Britt Valvatne
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TERMINLISTE 2006:

Ansvarlig:

Desember:
07. - Informasjonskveld
- Foredrag om Org-liv
- Kort info. om Frivillighetsnorge.no

Styret
Inge Køhn
Roy Eriksen

09. Julebord på Caledonien hotell
14. Siste dag i døveforeningen. Juleavslutning.
Siste medlemsmøte for jul
Julegrøt m/mandel og premie og gløgg)
17. Gudstjeneste i Oddernes kirke kl 11
31. Nyttårsfeiring på døvesenteret

Styret

Styret
Menighetsutvalget
Agder Døveblad/
Hjemmesidekomiteen

TERMINLISTE 2007:
Januar:
06. Juletrefest for barn og voksne
11. Døveforeningen åpner igjen etter nyttår kl. 19.
NDF’s leder Hanne Kvitvær kommer på døvesenteret. (Se egen annonse på denne siden).
18. Nina Strand holder foredrag om dikt og poesi
20.-21. Interiørkurs
Februar:
08. Frist for levering/sending av forslag og vedtektsforslagtil årsmøte
Bjørn Bekkevoll skal fortelle om tekniske
hjelpemidler???
21. Fremvisning av bilder fra 2006

Agder foreldrelag og
Kr.sand Døveforening
Styret

Fødselsdager:
Desember:
04. Hassan Dia
09. Nina Strand
12. Bjørg Nancy Rafoss
13. Line A. Åsan
13. Kristin B. Follerås
13. Else Nordkvist
28. Tormod Åsan
30. Rolf Pedersen

34 år
32 år
51 år
22 år
38 år
70 år
67 år
79 år

Januar:
04. Ida K. V. Kristiansen
24. Anna K. Dyrholm

28 år
18 år

Februar:
14. Sara Th. X. Åsan
27. Juliane Eftevåg

28 år
36 år

Nina Strand
Anne Mette Syvertsen

Gratulerer
med dagen!

Styret
Bjørn Bekkevoll
Steinar Bekkevoll og
Roy Eriksen

Mars:
08. Døvesenteret stengt pga. årsmøte 10. mars
10. Årsmøte i Kristiansand Døveforening

SERVERINGSLISTE
Desember:
07. Hanne-Britt Valvatne og Gabi Gabrielsen
14. Styret - Servering av grøt m/mandel
og gløgg

Januar:

Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett 11. Inge Køhn
18. Gro M. Liland og
Ida K. V. Kristiansen
DØVESENTERET
Kontortid på døvesenteret for de
25. Karen og Henry Lillesom sitter i styret og komite som
jord
ÅPNER IGJEN

har lyst til å komme og ordne et
eller annet fra kl. 18:00 til kl
21:00 den 11. des. og siste mandag i januar ’07.

Hilsen styret

TORSDAG
11. JANUAR 2007
kl 19:00

Hjertelig velkommen!

Norges Døveforbundsleder Hanne Kvitvær kommer til
Kristiansand Døveforening torsdag 11. januar 2007.
Hun skal fortelle om hva Norges Døveforbund jobber med og
6 temaer skal taes opp
- Reisekostnader i forbindelse med foredrag i andre døveforeninger
- Coda informerer ikke Kristiansand Døveforening
- Jury og funksjonshemmede
- Funksjonshemmede-lov på www.deafnet.no
- Arbeidsmiljøloven er tungvint og uoversiktlig for funksjonshemmede
- Likestilling om tegnspråk og andre kommunikasjonshjelp

som medlemmene ønsker å vite om. Alle er hjertelig velkommen og
vi inviterer medlemmer fra Aust-Agder Døveforening.
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Februar:
01. Tormod Åsan og Sara Th. X. Åsan
08. Bjørg Snemyr og Inger Britt Høyåsen
15. Else og Villy Nordkvist
22. Roy Eriksen og John Erland Åstrøm

Døvegudstjeneste
søndag 17. desember’06
kl. 11:00
i Oddernes kirke.
Døvepresten
Jarl Åge Tjørn skal holde døvegudstjeneste

Menighetsutvalget

Agder Døveblad
Informasjonskveld
v/styret
Foredrag om organisasjonsliv
v/ Inge Køhn
Kort info. om frivillighetsnorge.no
v/Roy Eriksen

8-2006
Siste medlemsmøte
før jul
tors. 14. des.’06
Juleavslutning.
Julegrøt
m/mandel
og premie og
gløgg

torsdag 7. des.’06
kl 20 på døvesenteret

Gratulerer med
70-årsdagen den
13. desember,
Else Nordkvist!
Håper du får en
fin dag på dagen
din!

Foredrag om dikt og poesi av Nina Strand
tors. 18. jan.’07 på døvesenteret kl. 20.

Info fra styret:
Permisjon
Nestleder Berit Øyen Svendsen har fått permisjon fra 09. november 2006 til den 10. mars
2007 (årsmøte 2007). Permisjonen gjelder bare nestleder i Kristiansand Døveforening. Hun
avgjør om hun vil forsette eller gå av den 10. mars 2007 (årsmøte 2007). Tormod Åsan overtar for henne som nestleder inntil årsmøte 2007
Økonomi
* Pr 08.09.06: KDF: kr 65 937,61,- DS: kr 130 985,61,* Pr 09.10.06: KDF: kr 63 318,61,- DS: kr 120 345,83,* Pr 08.11.06: KDF: kr 59 307,11,- DS: kr 105 864

Redaksjonens ord:
Juliane Eftevåg (redaktøren) vil bare si fra at dette er det siste bladet som blir sendt ut
i 2006 da hun må lese til eksamen som hun skal ha nå rett før jul.
Neste blad kommer ut 1. februar 2007. Etter det har Juliane Eftevåg permisjon i 1 år
som redaktør i Agder Døveblad. Berit Ø. Svendsen overtar som vikar fram til årsmøte.
Hanne-Britt Valvatne fortsetter frem til årsmøte og trekker seg etterpå. På årsmøte
blir det avgjort om det er noen andre som vil overta ansvaret for bladet mens Juliane
har permisjon. Hvis ikke blir det pause i 1 år. Det vil si at medlemmene ikke får flere
Agder Døveblad i 2007 (bortsett fra 1. febr.’07), og vil kun få informasjon osv. via
hjemmesiden vår på internett www.kdf.no, tekst-TV, SMS og/eller evt. brev i posten og
oppslag på døvesenteret. Håper at dere medlemmer har forståelse for dette. Vi i redaksjonen ønsker dere riktig god jul og godt nyttår!
Hilsen red/ v Juliane Eftevåg og Hanne-Britt Valvatne
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OBS!OBS!OBS!

OBS!OBS!OBS!

Kristiansand Døveforening innkaller herved medlemmene til

ÅRSMØTE
lørdag 10. mars 2007 kl 12
på Døvesenteret, Dvergsnestangen
Frist for å levere/sende skriftlig forslag til vedtekter og andre forslag er
innen torsdag 8. februar 2007
til:
Gro M. Liland: gromarie.liland@losmail.no eller
Roy Eriksen: roy.e@online.no eller
Kristiansand Døveforening v/Leder Gro M. Liland,
Dvergsnesveien 501, 4639 Kristiansand.
Årsberetning og regnskap vil bli sendt ut til medlemmene
torsdag 22. februar 2007.
Vedtekter for 2006 kommer i www.kdf.no i løpet av desember måned.
Eventuelle vedtektsforslag og andre forslag vil bli tatt opp på et medlemsmøte
den 15. februar 2007.

Med vennlig hilsen
Styret v/Gro Marie Liland

—————————————————————————————————————
MOBILNR OG VANLIG TLFNR TIL DØVETOLKENE
OBS! Nye mobilnr: Både Astri Kristiansen og Kristin E. Dahl har NYE mobilnr.!!!!!

Tolker
Tolk

Mobil

Astri Kristiansen

41 32 93 10

Nytt!

38 08 53 58

Kristin E. Dahl

41 20 23 00

Nytt!

38 08 54 65

Vidar Svendsen

99 59 26 23

Per Anders Grimstad

92 40 39 56

Enny Karin Vindheim

90 56 56 51

38 18 20 68

Astrid Åstrøm Nygård

45 42 99 66

38 04 08 40
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Telefon

38 02 36 61
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Nyttårsaften
Det er ikke lenge til nyttårsaften. Så vi ønsker å arrangere
nyttårsfeiring på døvesenteret i Kristiansand
den 31. desember kl 18
Vi tilbyr:
- Velkomstdrink (med eller uten alkohol
Champagne)
- Koldtbord + 1 brus eller 1 øl eller 1 glass vin (rød/
hvit)
- Kaker + kaffe
- Frukt
- Underholdning
- Gratis overnatting for medlemmer i Kristiansand
Døveforening
- Kr 125,- for overnatting for ikkemedlemmer
- Musikk med tekst
- Fyrverkeri
Kr 300,- pr pers
De som kommer senere etter kl 21 betaler kr 100,Mulighet for salg av drikkevare.

Bindende påmelding
Påmeldingsfrist den 14. desember
Med vennlig hilsen fra
Agder Døveblad/Hjemmeside komité
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Koldtbord på nyttårsaften
Husets aspic
Bestående av reker, erter, blomkål, gulrøtter, egg og kremrullade
Røket laks
Med eggerøre og asparges
Amerikansk skinke
Serveres med svisker og eggerøre
Roastbiff
Med perleløk, sprø løk, remulade og pickles
Hjemmelagde karbonader
Serveres med løk
Kylling
Sprøstekt kylling med Waldorfsalat og ananas
Helstekt kald oksefilet
Glasert med madeira aspic
Potetsalat
Italiensk salat
Mix salat
Husets karamellpudding
Med cognackaramellkrem
Inkl. brød og smør
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JULETREFEST
Den årlige koselige tradisjonelle juletrefest for hele familien og medlemmer!!!!

Lørdag 6.januar 2007 kl 14-18
på Kristiansand Døvesenter

Program: Snitter, pølser, brus, kaker og kaffi
Andakt ved døveprest Jarl Åge
Kanskje julenissen kommer på besøk?
Loddsalg med gevinster
En hyggelig og spennende overraskelsesbesøk til barna. Hvem?????
Pris:

Barn gratis
Voksne kr 50,- pr person

Alle medlemmer i Agder Foreldrelag for hørselshemmede barn og Kristiansand Døveforening er hjertelig velkommen!!
Påmelding: Frist innen fredag 29.desember. SMS til Berit 91162636
Hilsen
Kristiansand Døveforening (Barne-og ungdsomsutvalg) og Agder Foreldrelag for hørsels-
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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 20-21 jan, pris per deltaker for to dager, egenandel kr 450
- lørdag kl 11.00-18.00
- søndag kl 11.00-16.00
Påmeldingsfrist 12 januar
Kontaktperson Gro Liland mobnr: 40843049
Email: gromarie.liland@losmail.no
Vennlig hilsen interiørkonsulent
Anne Mette Syvertsen
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GRENSELØS VERDEN
”Fire eventyrlystne døve reiste jorda rundt i 1987-88. Til tross
for mange advarsler om hvilke farer som kunne møte døve i det
store utlandet, la Cathrine Ørn, Sissel Haavik, Karl-Fredrik
Robertsen og Jon Martin Brauti i vei på sin tur i den grenseløse
verden. En verden grenseløs med sitt mangfold av natur og
dyreliv, av ulike kulturer, livsvilkår og av språk. ”
Forfatter: Jon Martin Brauti
Boka er skrevet av Jon Martin Brauti som skildrer
opplevelsen og reisen som de fire venner har opplevd mens de
reiste jorda rundt på 80 – tallet. De hadde en felles drøm som de
gjennomførte til tross for mange advarsler hjemmefra.
Salg av bøker:
Jeg har 26 bøker av ”Grenseløs verden” oppbevart på
Kristiansand Døvesenter.
Ei bok koster 298,- kr. Hvis du har lyst å kjøpe boka så bestill gjennom meg (Sara Therese X. Åsan) via
SMS: 977 46 241 og mail: sara.therese@yahoo.no.
Betal kr 298,- til Kristiansand Døveforening’s konto nummer: 3050.40.60868. OBS: Oppgi ”Grenseløs
verden” når du betaler for den boka. Jeg må ha oversikt over hvem som har betalt og deretter sender jeg
beløpet til forfatteren Jon Martin Brauti.
De som bestiller boka kan komme til Kristiansand Døvesenter som har åpningstider hver torsdag kl. 19.00
og utover kvelden, og henter boka av meg etter avtale. De som ikke har mulighet til å hente boka får tilsendt
i posten, men du betaler porto selv.
Sara Therese X. Åsan
———————————————————————————————————————————-

Teater Manu norsk tegnspråkteater

Julefortellinger på Teater Manu i Oslo
5. og 6. desember kl 18
Kulturkafe 9. des.
16 barn og ungdommer fra teaterverkstedet har lært om teater i et halvt år.
Kostymene er på plass og alle er spente.Dette blir to hyggelige forestillinger hvor de ferske skuespillerne skal hjelpe oss å komme i den riktige julestemningen. Skuespillerne Ronny P. Jacobsen og Ipek D. Mehlum har instruert barn og ungdommer.
5. desember kl 18.00 (premiere)
6. desember kl 18.00
Billettsalg ved døren.
Pris: 50 (V) 30 (B) 100 (familie)
Dørene åpner 45 minutt før forestillingene starter.

Se www.deafnet.no

Kafeen vil være åpen kl 17.15
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Historien om Det gule uthuset
Kristiansand Døveforening kjøpte tomta på 15,7 mål på Dvergnestangen, Randesund våren
1958.
Flere har spurt hvorfor det ble bygget et uthus før døves feriehjem ble bygget?
Hovedsaken var at vi måtte jo ha et sted å være på tomta under byggingen av feriehjemmet!
Arne Birkenes og undertegnende hadde i samarbeid tegnet hvordan dette huset skulle se ut
og vi bygde det sammen. Selvfølgelig var flere andre døve med og hjalp til.
Byggingen varte cirka i 2-3 uker etter at vi var ferdige med å støpe grunnmuren.
Huset bestod av et oppholdsrom med 2 elektriske kokeplater, et skap med utstyr og et bord.
Det var benker festet til veggene. I tillegg var det oppført utedo med atskilt avlukke for hvert
kjønn. Da uthuset var helt ferdig, ble det lagt inn strømledning fra en stolpe i nærheten og
det
var jo veldig bra for oss slik at vi kunne komme inn og sitte og slappe av etter tungt dugnadsarbeid, for vi holdt på å bygge i noen år før det første feriehjemmet for døve i hele Vest
Agder fylke stod ferdig oppført.
Det gule uthuset var veldig populært, og ikke bare mens vi arbeidet. For lokale døve gjorde
ofte utflukter til byggetomta i helgene og vi kokte kaffe og koste oss med medbrakt mat.
Vi som ikke hadde bil, måtte løse kommunikasjonsproblemet på en annen måte. Det var ingen bussforbindelser og hvordan skulle vi komme oss ut til Dvergsnestangen?
Så flere døve gikk sammen om å skaffe en egen aksje og det resulterte i at vi fikk kjøpt en
fin brukt 23 fot motorbåt med glasskjerm og kallesje. Nå hadde vi vår egen båt og den ble
flittig brukt til å frakte oss fram og tilbake fra båthavna i Kristiansand til tomta på Dvergsnestangen – en tur vi gjorde 3 ganger i uken fra tidlig om våren til langt ut på høsten på flere år.
----------------------------------Det var medlemsmøte 14. september 2006 på døvesenteret om Det gule uthusets skjebne:
Skulle Det gule uthuset bevares eller rives?
Det kom inn 4 ulike forslag og det endte med at de fleste av medlemmene ville beholde huset og pusse det opp så det blir som det så ut i 1958.
Ikke nok med at vi ville beholde huset! Spontant var det 7 deltakere som i løpet av en halv
time ga 1000,- hver i støtte til oppussingsarbeidet.
Det betyr veldig mye for oss at mange har et godt hjerte og vil gi et bidrag til Det gule uthuset.
Oppfordring til andre medlemmer: Gi din
støtte til bevaring av dette historiske huset.

Rolf Gj. Pedersen

Foto: Volker
Kløckner
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DM fotball for døve i Sandefjord
Holtan Døvesportsklubb arrangerte utendørs DM fotball for døve i Sandefjord den 15. –
17. september 2006. Marie Arlin X. Åsan og jeg (gule fotballdrakter) spilte for Holtan lag
og Line A. Åsan (rød fotballdrakt) spilte for Bergen lag.
Det var fire jentelag som var med; Holtan (Sandefjord), Bergen, TDIK (Trondheim) og
Oslo. Det var seks guttelag som var med; Holtan, Bergen, TDIK, SDIF (Stavanger), Oslo
A og Oslo B.
Jentene spilte syvmannsbane og guttene spilte ellevemannsbane. Hele lørdagen ble det
spilt kamper mellom jenter og gutter. Om kvelden var det sosialt samvær på hotell Rica i
Sandefjord hvor de fleste av spillere og tilskuere bodde. På søndag var det semifinale og
kamp om plassering.
Jenter: TDIK ble nr 1, Holtan kom på andre plass og Bergen kom på tredje plass. Gutter:
Oslo A ble nr 1, Bergen kom på andre plass og TDIK kom på tredje plass. Det ble gitt ut
premier for beste spiller på bane, toppscorer og fair play for jenter og gutter også.
Vi, tre jenter, syntes at det var moro å spille på kamper. Vi ble helt utslitt på søndag ettermiddag etter at vi har spilt flere kamper både på lørdag og søndag.
Neste DM fotball for døve blir innendørs i Gjøvik i februar måned. Jeg har dessverre ikke
fått med meg dato. Håper at det kommer snart.
Bilder fra DM finner du på www.vdf.no, www.odsk.no og www.bgds.no.
Skrevet av Sara Therese X. Åsan

Fra venstre: Marie A. X. Åsan, Line A. Åsan og Sara Th. X. Åsan
Foto: Sara Th. X. Åsan
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Siste nytt fra menighetsutvalget
Menighetsutvalget fikk besøk av Stavanger døves menighetsråd (11 døve/hørende personer)
fredag 29.september til søndag 1.oktober med overnatting og opphold på Døvesenter.
På lørdag var det et seminar om ”Skille mellom staten og statskirken?”. Alle døves menigheter og døves kirkenes fellesråd er med i en høringsrunde hvor staten ønsket å vite hvordan
døvekirken skal være om noen år. Det var diskusjon om vi ønsket Døvekirkene i Norge skal
være
1. Selvstendig kirke uten staten og uten statlig midler. Medlemmene betaler selv.
2. Kirkene fortsatt knyttet til staten og døvekirken får statlig midler som i dag.
3. Kirkene knyttet til Kirkeråd (ikke staten) og at døvekirken får statlig støtte som før.
Det samme gjaldt det for hørende kirker hele Norge. Vi kom fram til at døvekirken er veldig
avhengig av midler (penger) fra staten pga vi er for få medlemmer til å kunne gi fast støtte til
døvekirken. Så vi ønsker at døvekirkene skal være knyttet til staten (som i dag) eller kirkeråd
med støtte fra staten som før (dvs nr 2 eller 3). Høringsfristen er 1.desember.
Etter seminaret var det menighetsrådsmøte sammen med menighetsutvalget.
På kvelden var det sosial kveld som medlemmer fra Kristiansand Døveforening også var
med. Det ble servert rundstykker og kaker. Det ble veldig hyggelig kveld.
Søndag var det gudstjeneste kl 11. Mange kom. Døveprest Jarl Åge holdt en fin gudstjeneste
med nattverd. Det ble servert deilige kaker og kaffe etter gudstjenesten.
Det ble en minnerik helg for de som deltok hele helga. Menighetsutvalget vil takke de døve
damene i dameklubben for alle de deilige kakene som de hadde bakt til kaffen etter gudstjenesten. Takker også sjåførene som har kjørt døve, som ikke har bil, til gudstjenesten.

Fra v.: Georg og Gunvor Abelsnes og Unni Kvalsund

Fra v.: Henry Lillejord, Dagmar Sinnes,
Laila Gjerstad og Marit Gjerdrem

Fra v.: Jarl Åge Tjørn (døveprest) og Sigvart Overøye

Fra v.: Arnstein Overøye og Berit Ø. Svendsen

Hilsen Berit Ø. Svendsen
v/Menighetsutvalget

Foto: Hanne-Britt Valvatne
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Sirdal hyttetur 13. – 15. oktober 2006
Først møttes vi ved togstasjonen kl. 17.30, og hentet resten av gruppen på fem personer etterpå på andre steder. Så kjørte vi med to biler og handlet i ei matbutikk før vi dro rett
til Sirdal kommune.
Tre av oss hadde vært med i november i fjor, og det var bekmørkt da vi kom fram. Vi
kunne knapt finne Kongshaug døvehytta og ingen av oss hadde med seg lommelykt. Vi måtte spørre ei annen hytte om hjelp, og så fant vi ut at det lå faktisk rett bak på knapt fem meter. Det var utelyset som ikke fungerte, og det var ikke rart at vi ikke kunne finne det engang.
Så i år hadde en av oss med seg lommelykt, klok av skade fra i fjor. ☺ Men der var det
unødvendig å bekymre seg, for i år fungerte utelys denne gangen og det var lett å gå til hytta.
Neste morgen våknet vi til en nydelig dag og ble enig etter en diskusjon om å dra til
Rosskreppfjorden. Rosskreppfjorden er en kunstig innsjø på grensen mellom kommunene
Sirdal i Vest-Agder og Valle i Aust-Agder. Rosskreppfjorden er regulert og er en del av utbyggingen til Sira-kvina Kraftselskap.
Vi gikk en tilfeldig tur og bestemte oss ut ei område som vi hadde lyst å gå til. Denne
turen brukte vi tre og halv time inkludert matpause. Det var en flott tur i ulendt terreng av
myr, stein og bekk. Naturen var kledd i høstfarger og det kunne vi se, men enkelte steder var
det fortsatt litt grønt. Det var ingen trær der oppe siden vi var over tregrensen.
Så dro vi tilbake og skiftet før vi lagde middagen. Det var godt å spise etter en lang tur
i den friske luften. Etterpå spilte vi kortspill og koste oss.
Neste dag var det også nydelig vær med knallblå himmel så langt vi kunne se. I går
var det liksom tynn sky langt oppe på himmelen, men i dag kunne vi se ulike blånyanser fra
horisont av fjell til himmel over oss. En av oss ville svømme i Sirdal Høyfjellshotell som har
en liten basseng. Mens fire av oss ville gå en tur. To gikk en kort tur i alpinbakken, mens to
av oss gikk helt til topps av alpinbakken. Det var veldig varmt den dagen og det var som om
det var vår. Det var mange folk som gikk på tur den dagen også.
Da vi var samlet på døvehytta igjen, så vasket og ryddet vi til det var rent og pent, og
så dro vi hjem etter en vellykket helg i Sirdal. Vi var heldig med været i år.
Skrevet av Sara Therese X. Åsan

Fra venstre: Trond Vidar
Thorsen, Gro M. Liland,
Ida K. V. Kristiansen, Katarina Rozsas og Sara Therese X. Åsan
Foto: Sara Th. X. Åsan
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Vandretur til Linnåsen, Søgne.
KDFs turkomite arrangerte tur til Linnåsen søndag den 5.nov. Det er blitt en tradisjon å ha
en slik tur i tampen av sesongen, 1.søndagen i nov.
Det var skyet, heldigvis ikke regndråpe en gang, mildt, behagelig temperatur +13°C og det
var varmeste i landet.
Vi, Inger Johanne og John, stilte opp først ved Brennåsen kjøpesenter for å vente på andre,
og det var kun Gro Liland og Berit Ø. Svendsen som kom. Ingen fra turkomiteen kom! Inger Johanne og John hadde gått denne turen for 3 år siden, og vi viste veien for de to andre.
Da kjørte vi videre til Tangvall skole og parkerte bilene våre. Så gikk vi i den oppmerket
veien, det var godt merket helt til toppen. Det gikk mest på bil-traktorvei i begynnelsen og
jevnt stigning i 2\3 av veien tok man av inne i terrenget, dels bratte ulendte fjell og steder
med myrer. På myrene var det lagt bru med stokker på tvers. Det var mer behagelig, spennende å gå på stien enn på veien. Siste biten ca 700 m før toppen var det veldig bratt, steinete
og svaberget var sleipt, glatt, så en måtte være spesielt forsiktig. Da vi kom på toppen, Linnåsen, ca 330 moh, hadde vi gått 7,1 km og brukte vel 2 timer. Det var mange folk og et musikkorps spilte og underholdte med musikk. Man fikk kjøpt spesielt stekte vafler som ble
stekt på åpent ildsted, bål, som man gjorde i gamle dager. Fin stemning, som markere slutten
på en tursesong. Vi fant oss en plass og spiste våre medbrakte nistepakker og varm drikke.
Det smakte fortreffende og godt å slappe av litt.
Etter vel en times pause, tok vi fart på turen tilbake. Det gikk ikke så fort å gå nedover svaberget, da det var som nevnt sleipt og glatt. Da vi kom til veiskillet etter ca 1 km tok vi av til
venstre, en annen sti og det var litt lettere å gå på denne stien og flere myrer å gå over. Så
kom vi til traktor-bilvei og det gikk ganske fort nedover til bilene våre.
Det var en fin vandretur og alle 4 var godt fornøyd. Vi var ute i 5 timer.
Takk for turen.
Skrevet av Inger Johanne og John Sandell

1

3

2

Bilde 1: Fra venstre: Inger Johanne Sandell, Berit Ø.
Svendsen og Gro M. Liland koser seg og slapper av på
toppen.
Bilde 2: Gro M. Liland slapper godt av.
Bilde 3: Berit Ø. Svendsen i folkemengden ser på bålet.
Foto: John Sandell
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Kort konseptbeskrivelse
SÅ ENKELT ER DET!
Du registrerer deg hos Frivillighetsnorge.no og vil da motta gode tilbud samt spørreundersøkelser via e-post
og sms.
Hver gang du åpner en e-post eller sms fra Frivillighetsnorge.no vil klubben motta penger. Annonsører
betaler Frivillighetsnorge.no for å sende ut sitt budskap.
For hver 100 kr. som brukes på denne utsendelsen, går opptil 70 kr. til den klubben du velger å støtte.
Medlemskapet i Frivillighetsnorge.no er gratis, ingen bindingstid og det er ingen krav til kjøp av varer eller
tjenester.
Du bestemmer selv hvor mange henvendelser du ønsker å motta per uke.
Vi oppfordrer derfor alle klubbmedlemmer og støttespillere til å registrere seg på Frivillighetsnorge.no!
Ganske enkelt genialt
FRIVILLIGHET SOM LØNNER SEG
Frivillighetsnorge.no er en nøytral formidler av direkte markedshenvendelser, der hele 70 % av omsetningen
uavkortet går til et humanitært, idrettslig eller kulturelt formål våre medlemmer selv velger. Får du dine
medlemmer til å registrere seg hos oss, kan det bety store inntektsmuligheter for klubben/foreningen.
STORE INNTEKTSMULIGHETER
Inntektene skapes ved at de som registrerer seg hos Frivillighetsnorge.no aksepterer å motta direkte
markedshenvendelser per e-post, sms/mms og/eller vanlig post. I gjennomsnitt tror vi at hvert medlem på
sikt vil kunne bidra med ca. 1000 kroner årlig i ekstrainntekter til sin klubb eller forening.
Den 13. november 2006
14 medlemmer som støtter Kristiansand Døveforening
Saldo: kr 153,Jo flere medlemmer, jo mer penger til Kristiansand Døveforening
Bli medlem du også. Helt gratis.
Roy Eriksen skal ha kort foredrag om frivillighetsnorge.no
Foredraget skal holdes på døvesenteret den 7. desember kl 20.
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Rødvin kan hjelpe mot hørselstap
Er du eksponert for mange høye lyder eller starter å få dårlig hørsel på grunn av alderdom kan det
lønne
Antioksidantene som finnes i produktene, kan
forhindre at de fine hårene som finnes i det indre
øret, og som gjør at vi hører, blir ødelagt av frie
radikaler. Dette viser en fersk studie publisert i
New Scientist.
Skadet av frie radikaler
Hårene i det indre øret kan nemlig bli skadet av
overproduksjon av frie radikaler som dannes i
cellenes stoffskifte. Høye lyder kan forårsake ekstra
høy produksjon av radikalene og for at de ikke skal
skade ørehårene, må de bli nøytralisert av
antioksidanter.
Sunne antioksidanter
I et studie gjort på Universitetet i Michigan plantet
en forsker en type antioksidant i ørene til pasienter
som tok sterk antibiotika, noe som ofte kan føre til
hørselsskader.
Av dem som fikk antioksidantene fikk tre prosent
hørselsskader, mot 13 prosent av dem som ikke
mottak antioksidanter, men en placebo. fra
University of Michigan, mener det kan være lurt å
få i seg mye antioksidanter.
- Dette viser at det definitivt ikke kan skade å øke
inntaket av grønne grønnsaker, rødvin og grønn te,
sier Schacht.
http://www.aftenposten.no/helse/article
Forskeren som utførte studie, Dr Jochen Schacht Rødvin kan hjelpe på hørselen. (Foto: Indrelid, Trygve )

Ny tegnord-bok
I samarbeid med tegnspråkkonsulentene Sonja Myhre Holten og Torill Lorentzen, illustratørene Johanna
Hjorthol og Anna Fiske har de fått frem en flott ordbok med 2658 tegn i humoristisk strek.
Norges Døveforbund er veldig glad for at boken foreligger, en etterlengtet bok for en stor gruppe mennesker. NDF er spesielt glad for at det er lagt vekt på barn og unges behov, men langt flere vil ha glede av
denne boken.
Forfatteren sa under lanseringen;
En ordbok handler ikke bare om ord, men også om kultur. Vi har med ord og uttrykk som er viktige for
døve, viktige for flere – ord som identitet, samhold, tilhørighet, å være inkludert – men også ord som ekskludert, å være annerledes, utenfor.
Boken henvender seg først og fremst til hørselshemmede og deres omgivelser. Men også andre som har
problemer med å oppfatte eller artikulere norsk talespråk, kan ha glede av tegnspråk. Det er et visuelt
språk. Tegnspråk gjør en samtale levende, det tilfører noe til samtalen, anskueliggjør begreper og gir fagord nye sider.
Boken kan bestilles ved å gå inn på www.aschehoug.no
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