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Les om:
-

Dugnad 18. + 19. april og 1. mai
Informasjonskveld 20. april
Svipptur til Danmark 26. april
Oversikt over hvem som ble valgt til
styret, arbeidsutvalg og forskjellige
komiteer.
- Vårfest med utlodning 20. mai
- Dikt

Prisene Gull Hånd og Lille Gull
Hånd som deles ut i forbindelse
med tegnspråkfestivaler er Marek Lipowskis kunstverk.
Marek Lipowski

Husk å
bruke
solkrem
med høy
solfaktor!

Kristiansand Døveforening ønsker
alle sine medlemmer god påske!

Agder Døveblad

2-2006
KRISTIANSAND
DØVEFORENING

Forening for Vest-Agder fylke.
Stiftet 10.10.1908
Tilsluttet Norges Døveforbund.

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

Nestleder: Berit Øyen Svendsen

Postadresse:

Kiledalen 2 b, 4619 Mosby SMS: 40845132
E-post: berito.svendsen@losmail.no

Postboks 7517, Dvergsnes
4639 Kristiansand

Kasserer: Sara Therese X. Åsan
Riskestien 27 B, 4635 Kr.sand SMS: 97746241
E-post: xanthopoulos21@hotmail.com

Foreløpig SMS/teksttlf:
Gro M. Liland:

Sekretær: Roy Eriksen

SMS: 40843049/ ttlf: 38033957

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

Internettadresse:
www.kdf.no

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

1. varemedlem: Hanne Britt Valvatne

Foreløpig e-post:

Njordsvei 6C, 4632 Kr.sand SMS: 40845251
E-post: hannebritt.valvatne@losmail.no

gromarie.liland@losmail.no

2. varemedlem: Tormod Åsan

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

Setesdalsveien 122, 4618 Kr.sand SMS: 992003748

Møtekvelder:

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: 1. Steinar Bekkevoll
2. Rolf Pedersen (vara)

Revisor:
Torsdager kl. 19.00-22.00

Døveforeningen’s
Bankgironr:
3050.40.60868

”Solheim” Døvesenter’s

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

Bankgironr:
3050.40.74915

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

Foreløpig kontaktperson for utleie
av døvesenteret:

Vedtektkomité:

Gro M. Liland
SMS: 40843049/
e-post: gromarie.liland@losmail.no

Tone Benestvedt (leder), Berit Ø.Svendsen,
John Sandell

Hjemmeside/medlemsbladkomite:
Ansvarlig redaktør:
Juliane Eftevåg
Web-ansvarlig:

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

Kulturstyret:
Kulturleder:
Gro M. Liland

Kultursekretær:
Henry Lillejord

Døves Dag komite
Erik Gundersen, Henry Lillejord,
Kim Lillejord

Jubileumskomite
(forberedelser til 100 års jubileum)

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

Rolf Pedersen, Berit Øyen Svendsen

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
Roy Eriksen

Trykkestab:
Hanne Britt Valvatne
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Agder Døveblad
TERMINLISTE 2006:
April:
18.+ 19. Dugnad inne/ute på døvesenteret kl 16:00
20. Informasjonskveld
- Referat fra Landsrådet
- Forslag om KDF’s fremtid.
- Andre info om Døvesenter og Døveforening
- Kulturleder har ordet.
26. Svipptur til Danmark

2-2006
Ansvarlig:
Arbeidsutvalget
Gro M. Liland og Hanne-Britt Valvatne
Styret
Styret
Gro M. Liland
Gro M. Liland

Mai:
01. Dugnad inne/ute på døvesenteret kl 09:00
Arbeidsutvalget
17. Åpent på døvesenteret. Fest/sosialt samvær kl 16:00 Vedtektskomiteen
18. Døvesenteret er stengt pga. 17. mai dagen før
20. Vårfest med utlodning kl 19:00 på døvesenteret
Historielaget/EPU
25. Kristi Himmelfartsdag. Døvesenteret stengt.
Mai/Juni/Høst:
?? Tur til Blaafarveverket
Juni:
09. -11. Sykkeltur til Skagen
22. Døvesenteret er stengt pga. St.Hans-aften
dagen etter
23.. St.Hans-aften kl. 17:00
Juni/Juli:
?? Båttur med ”Martens”. Evt. spise reker
Juli:
?? Rekefest med sommergjester

Mars:
09. Bjørg Snemyr
18. Bjørgulf Bekkevoll
19. Anne Stordal
22. Steinar Bekkevoll
28. Roy Eriksen

69 år
59 år
46 år
39 år
36 år

April:
13. Anny Berge
22. Trond Vidar Thorsen
25. Julie Ø. Svendsen
27. Else Marie S. Bergstøl
27. Jane Helene Robstad
28. Inger Johanne Sandell

54 år
21 år
14 år
36 år
41 år
56 år

Gratulerer
med dagen!

Turkomiteen
Turkomiteen

Styret
Døves Dags komiteen

Sommervakt/ arbeidsutvalget

August/September:
?? Gruvebesøk på Evje m/middag på kafe

Valgkomiteen

September:
02. Aktivitetsdag for barn og ungdom
14. Bowlingkveld + restaurantbesøk etterpå
23. Døves dag

Sportsklubben
Sportsklubben
Døves Dags komiteen

September/Oktober
?? DFDS båttur til Gøteborg
?? Svipptur med Mastercat (Color Line)

Styret + .......?
EPU

Oktober:
07. Høstfest med utlodning
?? Fjell/hyttetur

Fødselsdager:

Historielaget
Sportsklubben

SERVERINGSLISTE:
April:
06. Inge Køhn og Nina Strand
13. PÅSKEFERIE
Døvesenteret STENGT
20. Gro M. Liland og Ida K. V. Kristiansen
27. Karen og Henry Lillejord
Mai:
04. Tormod Åsan og Sara Th. X.
Åsan
11. Bjørg Snemyr og Inger Britt
Høyåsen
18. Døvesenteret STENGT pga. 17.
mai dagen før
25. KRISTI HIMMELFARTSDAG
Døvesenteret STENGT.

HUSK DUGNAD PÅ
DØVESENTERET
18. OG 19. APRIL
KL. 16:00
OG 1. MAI KL. 09:00

Desember:
?? Julebord
Styret
14. Juleavslutning. Siste medlemsmøte for jul
TA GJERNE MED REDSKAPS(Grøt/gløgg)
Matserveringsvakt
UTSTYR
31. Nyttårsfeiring på døvesenteret
Hjemmesidekomiteen
Arbeidsutvalget
Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett

MEDLEMSMØTE OM PRISLISTE
OG VAKT I SOMMERSESONG 2006
TORS. 27. APRIL KL. 19:30
Arbeidsutvalget
v/ Steinar Bekkevoll

SVIPPTUR TIL DANMARK
ONS. 26. APRIL 2006
Sosialt samvær
Ferja går fra Kr.sand
kl. 08:15 og er framme
i Kr.sand kl. 18:15
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Ta kontakt med
Gro Liland hvis du
lurer på noe? SMS:
40843049 Ttlf:
38033957

Agder Døveblad

2-2006

Her kommer det oversikt over hvem som ble valgt. Årsmøte protokollene fra årsmøtet den 25. februar
og ekstra ordinære årsmøte den 25.mars kommer i hjemmesiden og neste blad for de som ikke har tilgang til internett.

På årsmøte den 25. februar ble styret valgt. Og styret konstituerte seg den 2.mars slikt:
Styret:
Leder: Gro Marie Liland, ny 1 år
Nestleder: Berit Øyen Svendsen, gjenvalgt 2 år
Sekretær: Roy Eriksen, ny, 2 år
Kasserer: Sara Therese X. Åsan, ny 1 år
Styremedlem: Inge Køhn, 1 år
1.varamedlem: Hanne-Britt Valvatne, 1 år
2.varamedlem: Tormod Åsan, 1 år

Kontaktperson for styret:
Vedtektskomiteen:
Berit Øyen Svendsen
Sportsklubben: Sara Therese X. Åsan
Arbeidsutvalget: Inge Køhn
Pensjonist-gruppen: Tormod Åsan
FFO VestAgder/Kr.sand: Roy Eriksen
Tegnspråkkontaktperson(kurs): Gro Marie Liland
Ansvarlig for medlemsskap/medlemsregister/NDF: Hanne-Britt Valvatne og Gro Liland

På årsmøtene den 25. februar ble det valgt:
a) 1 revisor for 1 år: Bjørn Egil Hammerlund
b) 1 bilagsrevisor og 1 varamedlem:
Steinar Bekkevoll
Rolf Pedersen, vara

Og 25.mars ble det valgt følgende:
c) Arbeidsutvalget, 3 personer for 2 år: Det velges sekretær internt i utvalget.
Steinar Bekkevoll (leder)
Volker Kløckner (kasserer)
John Erland Åstrøm (sekretær)
Ida Kristiansen, medhjelper
(Utleie ansvarlig kommer senere - foreløpig kontaktperson utleie: Gro Marie Liland).
d) Vedtektskomite, 3 medlemmer for 1 år:
Tone Benestvedt (leder)
Berit Øyen Svendsen
John Sandell
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e) Turkomite, 3 – 4 medlemmer:
Henry Lillejord
Tormod Åsan
Kristin Birkeland Follerås
Inger Britt Høyåsen

f) Barne- og ungdomskomite: 2-3 medlemmer (ny):
Da det er ingen som var interessert, skal styret undersøke med andre
medlemmer som ikke var tilstedet på årsmøtet.
g) Hjemmeside/medlemsbladskomite, 5 medlemmer (ny)
En ansvarlig redaktør: Juliane Eftevåg
En web-ansvarlig: Roy Eriksen
2 medlemmer ansvar for medlemsbladet: Juliane Eftevåg og Hanne Britt Valvatne
Komite-medlemmer: Volker Kløckner og Inge Køhn.
h) Døves Dag, 2-3 medlemmer:
Erik Gundersen
Henry Lillejord
Kim Lillejord
i) Valgkomiteen, 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Henry Lillejord, leder
Tore Christensen
Roy Eriksen

-

Jubileumskomite (forberedelser til 100 års jubileum), 5 medlemmer :
Rolf Pedersen
Berit Øyen Svendsen
Komiteen velger 3 resterende personer så fort som mulig.

-

Kulturstyret, 2 medlemmer.
Det ble vedtatt på årsmøte den 25.februar 2006 at den nye organisasjonsstrukturen med kulturstyre som ansvar for underavdelinger skal ha en
prøveordning i 1 år for å se hvordan det fungerer.
Styret har valgt Gro Liland som kulturleder. På ekstra ordinært årsmøte ble
Henry Lillejord valgt som kultursekretær
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Lørdag 20. mai
kl. 19:00
på døvesenteret
Alle hjertelig velkommen!
Gryterett m/tilbehør
Lørdag Kr
20.
mai
kl. 19:00
100,pr pers.
(Drikke utenom)
på døvesenteret

Ta med gevinster

Ta med gevinster
Påmeldingsfrist: 11. mai 2006
Påmelding til:
Rolf Pedersen: SMS: 98826422 Arr: Historielaget/EPU
eller Henry Lillejord SMS: 91829614
Arr: Historielaget/EPU
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DUGNAD PÅ DØVESENTERET

TIRS. 18. + ONS. 19. APRIL
KL 16:00
OG
MAN. 1. MAI KL. 09:00
Håper alle kan komme!
TA GJERNE MED
REDSKAPSUTSTYR
Det blir servert mat
Arbeidsutvalget

KRISTIANSAND DØVEFORENING HAR
FÅTT EGEN HJEMMESIDE:
www.kdf.no

Håp og Glede
Håp
Glede
Intens
Flott
Lykke
Rus
I glede i sammen med noen
Følelsen av å være fri
Frihet
Stolthet
Intens av intensitet
Å rose noen for det de har gjort noe flott!

Du er ikke alene
Verden er ikke alene om du tar deg et tak og
søker
kontakt med andre
Verden er ikke stor, når du er på vandringens
vei og
leter etter en å identisere seg med og opplever
i
samme situasjon

ROSER
Når du får en rose og tar den bit for bit, da
tenker du på venner som er gla i deg

Diktene er skrevet av Nina Strand
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RETURADRESSE:
AGDER DØVEBLAD
POSTBOKS 7517,
DVERGSNES
4639 KRISTIANSAND

Neste nummer kommer ut tors. 11. mai. 2006 med forbehold om endringer. All stoff må være redaksjonen innen

tors. 04. mai 2006.
Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no
SMS: 97586714

Istedenfor mjauing , prøver kattene å fortelle deres
døve eier at de HATER akkurat denne type kattemat!

Medlemsblad for Kristiansand Døveforening Nr. 3 2006 Årgang 20

Les om:
- Vårfest m. utlodning 20. mai UTSATT
til høsten!
- 17.-mai-feiring på døvesenteret
- Info. om fotografering
- Åpent brev fra John Sandell
- Info. om omvisning hos Arendal
bryggeri 8. juni
- Info. om gruvetur ved Evje 18. juni
- Info. om vaktordning i sommer- sesongen
-

Hjertelig velkommen til
døvesenteret
17. mai!
Kristiansand Døveforening ønsker
alle sine medlemmer god pinse!

Agder Døveblad
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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: 40845132
E-post: berito.svendsen@losmail.no

Kasserer: Sara Therese X. Åsan
Riskestien 27 B, 4635 Kr.sand SMS: 97746241
E-post: xanthopoulos21@hotmail.com

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

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

Døveforeningen’s

Revisor:

Bankgironr:
3050.40.60868

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund
Bilagsrevisor: 1. Rolf Pedersen

”Solheim” Døvesenter’s
Bankgironr:
3050.40.74915

Arbeidsutvalget:
Steinar Bekkevoll (leder)
John Erland Åstrøm (sekretær)
Volker Kløckner (bilagsforvalter)
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 komite
Henry Lillejord
Kim Lillejord

Jubileumskomite
(forberedelser til 100 års jubileum)

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

Rolf Pedersen, Berit Øyen Svendsen

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
Roy Eriksen

Trykkestab:
Hanne Britt Valvatne
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TERMINLISTE 2006:

Fødselsdager:

Ansvarlig:

Mai:
17. Åpent på døvesenteret. Fest/sosialt samvær kl 16:00
18. Døvesenteret er stengt pga. 17. mai dagen før
20. Vårfest med utlodning UTSATT til høsten!
25. Kristi Himmelfartsdag. Døvesenteret stengt.
25. Tur fra Hellemyr til Mosby kl 11:00. Ta med mat
og drikke.
Juni:
08. Omvisning hos Arendal Bryggeri, Stoa
09. -11. Sykkeltur til Skagen
15. Foredrag om Madagaskar
15. Fotografering av døveforeningens styre og forskjellige utvalg/komiteer - skal inn i hjemmesiden
vår www.kdf.no
18. Tur til Flaat Nikkelgruve ved Evje m/middag
på kafe
22. Døvesenteret er stengt pga. St.Hans-aften
dagen etter
23. St.Hans-aften kl. 17:00
Overnatting på døvesenteret
Juli:
?? (2 lørdager) Rekefest med sommergjester
September:
02. Aktivitetsdag for barn og ungdom
14. Bowlingkveld + restaurantbesøk etterpå
23. Døves dag
Høst:
?? Båttur med ”Martens”. Evt. spise reker
?? Tur til Blåfarve-verket
?? Besøke Gøteborg Døveforening
DFDS båttur til Gøteborg
?? Svipptur med Mastercat (Masterferries)
Oktober:
07. Høstfest med utlodning
?? Fjell/hyttetur
November:
05. Tur til Linnåsen
Desember:
02. eller 09. Julebord på hotell
14. Juleavslutning. Siste medlemsmøte for jul
(Grøt m/mandel og premie og gløgg)
31. Nyttårsfeiring på døvesenteret

Mai:
18. Henry Lillejord
18. Laila Skarpeid
29. Thuy Ngoc Thi Nguyen

Vedtektskomiteen
Historielaget/EPU

Juni:
01. Ragnhild Egeland
23. Hanne-Britt Valvatne
24. Vendla Pedersen
27. Trine Ø. Svendsen
27. Marie Ø. Svendsen

Gro. M. Liland
Arild Marcussen
Turkomiteen
Sara Therese X. Åsan

69 år
50 år H
36 år

22 år
46 år
76 år
10 år H
10 år H

H = Hørende
Hjemmesidekomiteen

Gratulerer
med dagen!

Turkomiteen

Hjemmesidekomiteen/
Arbeidsutvalget
Sommervakt/ arbeidsutvalget
Sportsklubben
Sportsklubben
Døves Dags komiteen
Døves Dags komiteen
Turkomiteen/Styret

SERVERINGSLISTE:
Mai:
11. Bjørg Snemyr og Inger Britt Høyåsen
18. Døvesenteret STENGT pga. 17. mai
dagen før
25. KRISTI HIMMELFARTSDAG
Døvesenteret STENGT.
Juni:
01. Else og Villy Nordkvist
08. Roy Eriksen og John Erland Åstrøm
15. Inger Johanne Sandell
22. Døvesenteret STENGT pga. St.Hansaften dagen etter.
23. St. Hans-feiring på døvesenteret. Ta
med grillmat m.m. selv.

EPU/Styret
Kulturstyret/EPU
Historielaget
Sportsklubben
Turkomiteen
Styret

VÅRFEST MED UTLODNING 20. MAI ER
UTSATT TIL HØSTEN !

Matserveringsvakt
Hjemmesidekomiteen

Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett

Spasertur fra Hellemyr til Mosby
tors. 25. mai
(Kristi Himmelfartsdag)
Møtes på parkeringsplassen ved butikken på
Vestheiene kl 11:00
Ta med mat og drikke
Husk å ta med godt humør!
Lurer du på noe?

Historielaget/EPU

Gratulerer med
50-årsdagen,
Laila Skarpeid!

Kontakt Gro M. Liland
SMS: 40843049
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17. mai – feiring på døvesenteret
kl 16:00
Fest/sosialt samvær
Servering av is og
forskjellige typer
hjemmelagde kaker
Alle er hjertelig velkommen!

FOREDRAG OM MADAGASKAR
HOLDES AV
SARA TH. X. ÅSAN
(ca 1 time)
TORS. 15. JUNI PÅ DØVESENTERET
kl 20:00
Sara Therese forteller om sine
opplevelser på Madagaskar og
praksis på døveskole
AKA.MA.

Vedtektskomiteen

Hjertelig velkommen!

VIKTIG INFORMASJON TIL STYRET, ARBEIDSUTVALG OG KOMITEER OSV.
FOTOGRAFERING PÅ DØVESENTERET I FORBINDELSE MED
HJEMMESIDEN VÅR OG AGDER DØVEBLAD
Tors. 15. juni 2006 på døvesenteret
VELMØTT!
De som har digitalkamera - vennligst ta med og hjelp oss med å ta bilder av styret, utvalg og
komiteer osv.
Ellers er det veldig fint om medlemmene også kan hjelpe til med å ta bilder i forbindelse
med døveforeningen, døvesenteret, arrangementer, turer osv. og sende både til hjemmesiden
og Agder Døveblad.
Send til:
Hjemmesiden: Roy Eriksen: roy.e@online.no
Agder Døveblad: Juliane Eftevåg: juliane.eftevaag@losmail.no
Leder Gro M. Liland/Hjemmesidekomiteen

INFORMASJON FRA STYRET:
- Nye medlemmer:

John Erland Åstrøm
Kim Lillejord
Tonje Øgrey
Tore Christensen

Velkommen til oss i Kristiansand Døveforening

- Ny faks/printer/skanner alt-i-en maskin (Roy Eriksen/Inge Køhn)
Inge Køhn og Roy Eriksen har kjøpt Multifunksjon Canon MP780 og blekk + USB-kabel
(5m) hos Binders i Kristiansand sentrum. Alt kostet ca 2800 kr.
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Til Kristiansand Døveforening styret
Til Agder Døveblad.
Kr.sand, 26.04.2006

Åpent brev.
Bevare eller rive ”Det gule uthuset”?
Jeg vil gjerne ta opp ny omgang med temaet om ”Det gule uthuset” på Døvesenteret.
Det har vært stille og ingen ting er blitt gjort, siden vi tok opp spørsmålet for noen år tilbake. Den gangen
ble det enig om å gjøre noe med uthuset, reparere osv. Men den står å forfaller og da synes jeg at vi bør
snakke om dette. Det er mulig medlemmene innimellom har pratet om det uten jeg vet noe, så jeg tar det
som jeg føler slik det er i dag.
Det første en ser når man kjører inn eller går inn på innkjørselen til Døvesenteret, er et forfallent uthus, trist
syn, det gir en dårlig inntrykk når man kommer forbi dette uthuset. Selv om det er ryddet vekk mye skrot og
rast, så er det ikke særlig pent å se på.
Noen vil fortsatt bevare uthuset som en slags museum, fra den tiden medlemmene bodde der, mens de jobbet
med å reise opp feriehjem den gangen.
Men jeg spør nå hvilke verdi har det nå, når det ikke er gjort noe med det. Da er det like godt å rive ned helt.
Heller da lage en miniatyr utgave av uthuset, som kan stå i kjellerstua eller hallen etc. da kan man skrive
historie om dette uthuset.
Til gjengjeld foreslår jeg bygget et nytt administrasjonsbygg, kontor og vaktrom isteden, på den plassen. Da
får man frigjort i hvertfall minst to rom på selve hovedbygget. På den måten kan man ta imot flere
overnattingsgjester og økt leieinntekter. På det kontorbygget, kan man også ha en redskapbod og lagerrom,
og frigjort det lagerrommet i u. etasjen..
Det behøver ikke være store arealet, rom til kontor og møterom, rom for vaktene og kanskje tekjøkken
knyttet kontorrommet. Lagerrom og bod.
Jeg vil tro det er en bedre investering og mer å tjene på i lengre sikt.
Mange vil jo komme inn på at det koster jo, å reise opp et nytt bygg. Ja, det gjør jo det, og det behøver ikke
koste all verden heller. Det kan gjøres på mange måter, blandt annet å reise opp på dugnad, det er mange
dyktige håndverkere blandt oss medlemmer, å få frem dugnadånden så vil det falle det rimelig enn det man
kan forestille seg. Men dette kan man ta opp etterpå når vi har tatt standpunkt vedrørende uthuset.
Vi har i grunnen ingen ting å tape på når vi river ned uthuset. Ordet er fritt og håper det kan tas o pp på
enkelte medlemsmøter før det legges frem til ekstraordinært årsmøte for å fatte vedtak om skjebnen ”Det
gule uthuset”
John Sandell.
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INVITASJON

Arild Marcussen (Ringnes Arendal Bryggeri og Aust-Agder Døveforening)
inviterer alle døve og tunghørte personer fra Aust-Agder og Vest-Agder Døveforening
Omvisning hos Arendal Bryggeri, Stoa Tors. den 8. juni kl. 19:00
NB! Alle må være tilstede kl. 18:50
Omvisning i hele bryggeriet tar ca. 1 t og 30 min
Gratis mat og drikke hos oss (Bryggeriet)
Lokalet stenger kl. 21:45
Det vil bli tolk hos oss.
Frist: Man. 5. juni (pga. bestilling av mat)
Gi meg navn og antall personer som kommer.
Med hilsen
Arild Marcussen SMS: 90 14 80 79

Gruvebesøk på Evje søndag 18. juni 2006
kl 14:00 med guide-omvisning

Flaat Gruve i Evje og Hornnes kommune var ein gong Nord-Europas største
nikkelgruve. Det var opptil 350 mann i arbeid i gruva og på smelteverket. Gruva
er over 440 meter djup og går dermed heilt under havoverflata. Arbeidet med å
restaurere og sikre den øverste og eldste delen av gruva har foregått i fleire år
og gruva er no åpna for publikum.
Pris ca. kr 75,- pr person
Middag på kafe på hjemveien for de som vil.
Påmelding til Kristin B. Follerås mobnr: 40218076
eller e-post: kri-birk@online.no
Påmeldingsfrist: Tors. 18. mai

Arr: Turkomiteen
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SOMMERSESONG 2006
Fra 30.6. - 3.8.06

De som ønsker å være vakt i sommersesongen - send påmelding til Steinar
Bekkevoll SMS: 91644230 eller Tone Benestvedt: e-post: t-bene@online.no
Påmeldingsfrist: Tors. 1. juni 2006
Det skal være 2 personer som har vakt i en og samme uke. Se på ”Instruks” nedenfor.
Vakthonorar kr 150,- pr døgn.

Instruks
for vakten i sommersesongen
* Åpningstiden 06.00 – 24.00
* En vakt må være tilstede på døvesenteret Solheim hele døgnet i den perioden vakten
er satt i vaktlisten
* Hvis vakten er nødt til å forlate døvesenteret Solheim på grunn av personlig ærend må
den andre vakten tilkalles og stilles opp før den første vakten kan forlate døvesenteret
Solheim, og passer på i noen timer til den første vakten er tilbake og overtar sine plikter igjen.

Gjøremål
* Vakten skal vaske stua (begge etasjer), kjøkken, gang, og gang (utenom soverom) når
det er behov for det, men det er viktig at det skal være ren og ryddig hver dag.
* Vakten skal vaske alle toaletter hver dag.
( Hvis vakten ikke vil eller kan ikke vaske selv, og en annen vakt kan tilkalles for å vaske.
Men da trekkes vaktens honorar 100,- kroner som skal gå til den vakten som vasker.)

* Vakten skal sjekke ute og hagen, og det skal være ryddig og eventuelt gress trenger å
klippes.
* Vakten skal sjekke påhengsmotor er full før det brukes.
* Vakten skal vaske sengetøy, gulvmopper, koppehåndklær og kluter etter utleiers bruk.
* Vakten skal ta imot betaling for overnatting, dagsbesøk, båtleie.
* Tømme myntapparat i dusjene før ny vakt overtar. (Eget regnskap).
Pr. datert: 05.05.2006
Sara Th. X. Åsan og
Steinar Bekkevoll
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Neste nummer kommer ut tors. 15. juni 2006 med forbehold om endringer. All stoff må være redaksjonen innen

tors. 08. juni 2006.
Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no
SMS: 97586714

Hvis blinde folk har mørke glass (briller), skulle ikke døve folk da
ha øre-muffer?

Snakk høyt!
Snakk høyt!
Kan du ikke se at jeg er
døv?

( Oversatt til norsk av
Juliane Eftevåg)

Medlemsblad for Kristiansand Døveforening Nr. 4 2006 Årgang 20
St.Hans-feiring
på døvesenteret
kl 17:00

Husk å ta med
grillmat og
drikke.
Overnatting på
døvesenteret

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

Alle hjertelig velkommen!
Arr.: Hjemmesidekomiteen/Arbeidsutvalget

„Invitation der Gehörlosen“ = „Invitasjon av døve“ malt av døv tysk kunstner Rudolf Werner

Kristiansand Døveforening ønsker
alle sine medlemmer god sommer!
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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: xanthopoulos21@hotmail.com

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
Bilagsrevisor: 1. Rolf Pedersen
2. Inger Johanne Sandell

”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 komite
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

Jubileumskomite
(forberedelser til 100 års jubileum)
Rolf Pedersen, Berit Øyen Svendsen,
Steinar Bekkevoll, Sara Therese 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
Roy Eriksen

Trykkestab:
Hanne Britt Valvatne
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Fødselsdager:

TERMINLISTE 2006:
Juni
18. Tur til Flaat Nikkelgruve ved Evje m/middag
på kafe
22. Døvesenteret er stengt pga. St.Hans-aften
dagen etter
23. St.Hans-aften kl. 17:00
Overnatting på døvesenteret
Juli:
15. og 29. Rekefest med sommergjester
August:
17. Døveforeningen åpner igjen på døvesenteret etter
sommeren
September:
02. Aktivitetsdag for barn og ungdom
14. Bowlingkveld + restaurantbesøk etterpå
23. Døves dag
14. Medlemsmøte om det gule huset ( Les tidl. ADB
nr 3 s.5 )
21. Medlemsmøte om flytebrygge
28. Foredrag av Torbjørn Johan Sander om døve under
2. verdenskrig
?? Båttur med ”Martens”. Evt. spise reker
?? Tur til Blåfarve-verket
?? Besøke Gøteborg Døveforening
DFDS båttur til Gøteborg
?? Svipptur med Mastercat (Masterferries)
Oktober:
01. Døvegudstjeneste på døvesenteret kl 11
07. Høstfest med utlodning
?? Fjell/hyttetur
November:
05. Tur til Linnåsen
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:
Turkomiteen

Hjemmesidekomiteen/
Arbeidsutvalget
Sommervakt/
Arbeidsutvalget

Styret
Sportsklubben
Sportsklubben
Døves Dags komiteen
Styret
Styret/Arbeidsutvalget
Torbjørn J. Sander

Juni:
23. Hanne-Britt Valvatne
24. Vendla Pedersen
27. Trine Ø. Svendsen
27. Marie Ø. Svendsen

46 år
76 år
10 år H
10 år H

Juli:
03. Katarina Rozsas
07. Gerd Birkenes
08. Simon Ø. Svendsen
16. Volker Kløckner
17. Inger Britt Høyåsen
25. Karen Lillejord
26. Eva Øverlien
28. Berit Ø. Svendsen

31 år
75 år
12 år H
37 år
44 år
68 år
45 år
39 år

August:
16. Odd Kristiansen
19. Ragnhild Ose
26. Kari Pedersen
28. Inger Lise Bergstøl

65 år H
32 år
69 år
60 år H

H
=

Døves Dags komiteen
Turkomiteen/Styret
EPU/Styret
Kulturstyret/EPU
Menighetsutvalget
Historielaget
Sportsklubben

Gratulerer
med dagen!

SERVERINGSLISTE:

Juni:
15. Inger Johanne Sandell
22. Døvesenteret STENGT pga. St.HansTurkomiteen
aften dagen etter.
23. St. Hans-feiring på døvesenteret. Ta
Styret
med grillmat m.m. selv.
August:
Matserveringsvakt
17. Inger Lise og Reidar Bergstøl
Hjemmesidekomiteen
24. Juliane Eftevåg og Volker Kløckner
Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett 31. Hanne-Britt Valvatne og Gabi Gabrielsen
07. Tone Gundersen og Steinar Bekkevoll
14. Inge Køhn
21. Gro M. Liland og Ida K. Kristiansen
28. Karen og Henry Lillejord

DØVESENTERET ÅPNER IGJEN
17. AUGUST ETTER SOMMEREN

Gratulerer med
60-årsdagen,
Inger Lise
Bergstøl!

MEDLEMSMØTE OM DET
GULE HUSET 14. SEPT.’06
KL 19:30
(Les Agder Døveblad nr 3 s. 5 som John Sandell

Gratulerer med
75-årsdagen,
Gerd
Birkenes!

MEDLEMSMØTE OM FLYTEBRYGGA 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

Husk å ta med godt
humør!
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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 taktilt. 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)
Mobil/SMS
(kl 08.30- 15.30)
Telefaks
Teksttelefon
E-post:
Fylkestrygdekontoret.i.vest-agder@trygdeetaten.no

38 12 18 56
48 09 65 66
38 12 18 93
38 12 18 59

Akutt bestilling av tolk:
Telefon/sms

99 48 18 10

Ved akutt behov for tolk utenfor tolketjenestens åpningstid.(til sykehusinnleggelse, legevakt, politi, barnevern 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 Døveblad 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 medlemmene 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 farger. 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 sommer!
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 høstesesongen. 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 oppmerksomt over publikum og ikke minst kommunale politikkene.
Det kan gjøres mye ut av folketoget, lage fine innslag, plakater, faner, vise tegnspråk på video på lasteplan, tilhenger etc. Da kan foreningen vinne kr.10.000- for beste innslag på folketoget.
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 skoletoget, 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 medlemmer - tilsammen ca 11-16 personer var med på dugnadsdagene 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 raking og klipping av gress og kvister o.l. I pausene hadde vi pizza og pølser.
Helgen 21.– 23. april var det fliselegging på kjøkkenet Fra v.:John E. Åstrøm. Roy Eriksen og
Steinar Bekkevoll Foto: Volker Kløckner
- 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 veggene på hele kjøkkenet og hang opp nye liftgardiner der.
Dessuten ble både kjøleskapet, komfyren og oppvaskmaskinen 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 kjølerommet - så det fungerer skikkelig godt og kaldt nå!
Fra v.: John Erland Åstrøm, Inge Køhn.
Volker Kløckner i bakgrunnen.
Foto: Volker Kløckner

Takk for samarbeidet! Håper dugnadsånden lever videre!
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, bløtkake 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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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 oppvarmingen. 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, tilbudskort 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 begynnelsen 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

Neste nummer kommer ut tors. 31. aug. 2006 med forbehold 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

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
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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).

Side 3

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

Side 11

RETURADRESSE:
AGDER DØVEBLAD
POSTBOKS 7517,
DVERGSNES
4639 KRISTIANSAND

Neste nummer kommer ut tors. 28. sept. 2006 med forbehold om endringer. All stoff må være redaksjonen innen

tors. 21. sept. 2006.
Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no
SMS: 97586714

Hearing impaired teacher and student
(Hørselshemmet lærer og student)

Hentet fra: www1.istockphoto.com/
file_thumbview_approve/3...

Medlemsblad for Kristiansand Døveforening Nr. 6 2006 Årgang 20

„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!
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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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tors. 19. okt. 2006.
Stoff sendes til redaktøren
Juliane Eftevåg, Musseronstien 13 H, 4635 Kr.sand,
e-mail: juliane.eftevaag@losmail.no
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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.
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Bush hører dårlig.........

Les om:
- NB!!! Interiørkurset 10.-11. nov. AVLYST!!!!!
- Foredrag av døvetolk Astri Kristiansen 16. nov.
- Julebord på Caledonien Hotell 9. des.
- Info. fra styret
- Rapport fra høstfesten 7. okt.

Kristiansand Døveforening ønsker
alle sine medlemmer
en fin mørketid!
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TERMINLISTE 2006:

Fødselsdager:

Ansvarlig:

November:
05. Tur til Linnåsen i Søgne
10.-11. Interiørkurs AVLYST!
16. Astri Kristiansen (døvetolk) skal holde foredrag om
akutt døvetolk
29. Svipptur til Danmark m/ Color Line. Sosialt samvær
Desember:
09. Julebord på Caledonien hotell
14. Juleavslutning. Siste medlemsmøte for jul
(Grøt m/mandel og premie og gløgg)
31. Nyttårsfeiring på døvesenteret

Turkomiteen
Anne Mette Syvertsen
Astri Kristiansen
Gro Liland

Oktober:
31. Villy Nordkvist

66 år

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

28 år
37 år
35 år

Styret

Gratulerer
med dagen!

Matserveringsvakt
Hjemmesidekomiteen

Med forbehold om endringer av dato og klokkeslett

NB!!! INTERIØR-KURSET NB!!!
10.-12. NOV.

AVLYST !!!
PGA DØVESENTERET OPPTATT DEN HELGEN I FORBINDELSE MED UTLEIE.
NY DATO OG INFORMASJON KOMMER
SENERE.
Hilsen styret

FOREDRAG
tors. 16. nov.
kl. 20:00 på døvesenteret
Astri Kristiansen
(døvetolk) skal
holde foredrag om
akutt døvetolk

Kontortid på døvesenteret for de som sitter i styret
og komite som har lyst til å komme og ordne et eller
annet fra kl. 18:00 til kl 21:00 den 27. nov., 11. des.
og siste mandag i januar ’07.
Hilsen styret

JULEBORD PÅ CALEDONIEN HOTELL
i Kristiansand
LØR. 09. DES.
KL. 19:00
Kr 495,- pr pers.
Bindende påmelding
Påmeldingsfrist: 09. NOV.
til Roy Eriksen SMS: 91329789
eller påmeldingsskjema på døvesenteret
Ang. julebordet, så har dere som er medlemmer i Kr.sand Døveforening mulighet til å betale avbetaling hver torsdag frem til den 30.
nov. Det er opp til deg hvor mye du vil betale hver torsdag, kr 50,-,
kr 100,- eller kr 200,-. Men det må være totalsum kr 495,- før den
30. nov. Du kan godt kontakte Sara Therese SMS: 977 46 241 og
MAIL sara.therese@yahoo.no
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SERVERINGSLISTE:
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

Desember:
07. Hanne-Britt Valvatne og Gabi Gabrielsen
14. Tone Benestvedt og Steinar Bekkevoll

SVIPPTUR TIL DANMARK m/ Color Line
ONS. 29. NOV. 2006
Sosialt samvær
Ferja går fra Kr.sand
kl. 08:15 og er framme
i Kr.sand kl. 18:15
Ta kontakt med
Gro Liland hvis du
lurer på noe? SMS:
40843049 Ttlf:
38033957
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Nytt fra styret
Valgkomiteen
- Leder Gro Liland har funnet en person, Bjørg Snemyr, som er villig til å stille opp i valgkomitèen for Roy Eriksen. Han må gå av i valgkomitèen, fordi han sitter i døveforeningens styre.
Nytt blad
- Kristiansand døveforening har fått et nye blad som heter Atlas-bladet. Så du finner bladet
på Kristiansand døvesenteret.
Avslag på søknad
- Styret hadde søkt til FFO om støttepenger til videokamera. Vi fikk avslag av FFO. Så vurderer styret å anke og sende klage til FFO. For vi mener at vi må ha det som vi kan bruke til
hjemmesiden vår. F. eks leder Gro gir informasjon på tegnspråk på www.kdf.no. Spesielt
med hensyn til døve med lese- / skrivevansker.
Kontortid
- Styret har besluttet at vi skal prøve å ha kontor-tid på mandager fra kl 1800 til 2100 siste
uken av november 2006 og januar 2007. Leder/sekretær fra forskjellige styrer og komitëer
kan møtes opp på døvesenteret og snakke med de som har noe å planlegge/ lage / diskutere.
Medlemmer kan også komme og ta opp ting med styret av f.eks. KDF, DS, KDSK, barn /
ungdomskomitè, turkomitè, EPU-komitè, som f.eks. terminlister, saker osv.
Julebord
- Julebordet ved hotell Caledonien i Kristiansand den 9. desember. Har reservert 50 personer
til julebordet. Kristiansand døveforening har invitert Aust-Agder Døveforening også. Din
venn/venninne kan gjerne være med (fra annen døveforening eller ikke-medlem).
Bindende påmelding til Roy Eriksen eller påmelding på Kristiansand døvesenteret. Frist for
påmelding er den 9. november. (se s 2 i Agder Døveblad i dette nr)
Økonomi
- Økonomien ved døveforeningen og døvesenteret
Vi har:

Kristiansand døveforening: kr 63 318,61,Kristiansand døvesenteret: kr 120 345,83,-

Det er sist oppdatert fra den 9. oktober 2006 fra kasserer Sara Therese X. Åsan
NB!!! Beløpet av Kristiansand døveforening må beregne med barn / ungdom`s penger også.
Nye medlemmer
- Vi har fått to nye støtte-medlemmer. Det er Tor Steinar Groos og Tom Pedersen. Velkommen til oss i Kristiansand døveforening.
Pr i dag har vi foreløpig ca 67 A-medlemmer og 6 støtte-medlemmer da det er noen Amedlemmer som ennå ikke har betalt medlemskontigenten.

Sekretær Roy Eriksen
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Høstfest med utlodning
Lørdag 28.september 2006 arrangerte Døves Historielag utlodning med bevertning bestående av reker, kaker og kaffe.
Det var 35 deltakere til stede, flere kom fra Arendal. Steinar Bekkevoll skaffet ikke mindre
enn 16 kilo ferske reker. Bra gjort av ham.
John Erland Åstrøm satt ved bordet og innkasserte penger av deltakerne til festen.
Vi i Historielaget ordnet med mat, drikkevarer og diverse andre ting, og de fire damene
Wendla Pedersen, Bjørg Snemyr, Karen Lillejord og Else Nordkvist hadde bakt hver sin
kake og forærte dem til festen. Flott gjort av dem.
Vi hadde avtalt på forhånd at innsamling av penger fra utlodning og eventuell overskudd fra
festen (mat og drikkevarer) blir slått sammen og gitt til bokfondet.
Flere var med og hjalp til å selge lodder. Det gikk jammen bra - ikke ny rekord denne gangen men det kom inn i alt 6747,50.
Senere, i forrige uke kom 2 medlemmer som ikke var med på festen og ga kr.200,- hver i
støtte. Koselig å høre at det er mange som har et godt hjerte og vil gi til bokfondet.
Pr. i dag har vi over kr 65.100,- i bokfondet, så det mangler kr 22.900,- før vi er i mål.
Det blir ikke flere utlodninger i år men vi starter på nytt igjen i det nye året 2007.
Rolf Gj. Pedersen
—————————————————————————————————————

Vårt kjære tidligere medlem

Vårt kjære medlem

Odd Kristiansen,

Olav K. Løyland,

døde 13. okt. 2006,
65 år gammel,
Kristiansand.

døde 23. okt. 2006,
65 år gammel,
Valle i Setesdal.
Gravlegges fra Valle kirke
lør. 28. okt. 2006
kl 13:00
Våre tanker går til familien.

Våre tanker går til familien, spesielt til kona Astri (døvetolk) og datteren Kristin Dahl (døvetolk)

Kristiansand Døveforening

Kristiansand Døveforening
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I forbindelse med justisministerens pressekonferanse om Fritz Moen-saken
har NDF sendt ut denne pressemeldingen
- Spør oss gjerne!

Norges Døveforbund var spesielt invitert til pressekonferansen der justisminister Knut Storberget sa unnskyld til døve Fritz Moen på vegne av det norske rettssamfunnet. Når saken nå
skal granskes, er Norges Døveforbund klare til å bidra med kunnskaper om døves kommunikative utfordringer.
- I dag går tankene våre først og fremst til Fritz Moen, sier generalsekretær Paal Richard Peterson. - Det er veldig trist at han ikke fikk oppleve frikjennelsen og unnskyldningen før han
døde.
Norges Døveforbund mener vi må se framover for å unngå nye rettsskandaler.
- Det er sannsynlig at Fritz Moens døvhet var en medvirkende årsak til at han ble dømt, og for
oss er det viktig å finne ut hva rettssamfunnet kan lære av saken, slik at døves møte med rettsapparatet og politiet går lettere fremover, sier Peterson.
Vi setter pris på at justisministeren peker på at man nå blant annet gjennom forskning skal
skaffe økt kunnskap, og i tillegg en økt bevisstgjøring blant politi og påtalemyndigheter rundt
problemstillinger som Moen-saken reiser.
- Norges Døveforbund skal bidra med all sin kunnskap og erfaring både til granskningskommisjonen og de andre tiltakene som nå iverksettes, sier Peterson.
www.deafnet.no 08.09.06

Fritz Moen-saken blir bok
LILLEHAMMER (P4) Justismordet mot Fritz Moen blir bok.
Det er privatetterforsker Tore Sandberg som skal fortelle historien og han er allerede i gang
med skrivingen, skriver Dagbladet.
Den døve og nesten språkløse Fritz Moen ble dømt for to drap og sonet 18 år i fengsel før
han i 2004 og i august i år ble frifunnet.
Boka kommer ut i april neste år.
www.P4.no 22.09.06

Fritz Moen
- Fritz Moen var ikke psykisk utviklingshemmet, slik en av leserne tror. Han var bare døv,
og fikk ikke bruke tegnspråk.
www.tk.no 18.09.06
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SMS: 97586714

Advarsel: Døve barn leker/spiller
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Les om:
- Info fra styret
- NDF’s leder Hanne Kvitvær kommer til
Kristiansand Døveforening 11. jan.’07
- Foredrag om dikt og poesi 18. jan.’07
- Redaksjonens ord
- Årsmøte 10. mars 2007
- Historien om Det gule uthuset
- Nyttårsaften 2006
- Juletrefest 6. jan.’07
- Interiørkurs 20.-21. jan.’07
- Viktig info. fra tolketjenesten

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

Side 10

Agder Døveblad

8-2006

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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