
Julegrøtkveld den 16. desember (08.12.16) 

Døveforeningen er åpen kl 17.00. Les mer om informasjon og påmelding her. Alle er hjertelig 

velkommen. PS: Fra nå av blir juletrefesten slått sammen med julegrøtkvelden. 

 

HUSK medlemsmøte i morgen, onsdag 30. november kl 18.00!! (29.11.16) 

 

Bowling (15.11.16) 

Til barn og ungdom. Har dere lyst til å være med på bowling nå til lørdag 19. november kl 13.00 på 

"Lucky Bowl" på Lund i Kristiansand? Gratis for barn under 18 år som er medlem av Kristiansand 

Døveforening. Voksne er også hjertelig velkommen til å spille bowling sammen med barn. Dersom 

barn ikke er medlem, likevel gratis i følge med foreldre som er medlem. Voksne betaler full pris. Vi 

har bestilt 3 baner kl 13.00, så det hadde vært fint om dere kommer presis. Kanskje vi kan spise og ha 

sosialt samvær etter bowling er ferdig hvis flere av dere har lyst å være med? Det kan vi snakke om 

når vi møtes der. Ta kontakt med Hege Midtbø på SMS 97580278 hvis det er noe dere lurer på.  

 

NB! Døvesenteret stengt onsdag 16. november pga bowling på lørdag. 

 

Medlemsmøte (15.11.16) 

Kristiansand Døveforening innkaller til medlemsmøte onsdag 30. november kl 18.00. Informasjon om 

blant annet oppfølging av eiendomssaken fra sist medlemsmøte.  

 

Samarbeidsmøte i Lillesand for tolker og tolkebrukere i Agder  

 

Sted: Lillesand hotell, Lillesand. Dato: Tirsdag 15. november kl 18:30-20:00 

 

NAV Hjelpemiddelsentral i Aust- og Vest-Agder og Rogaland skal samarbeide tettere for å kunne gi et 

bedre tilbud til brukere og tolker. 

Hva betyr dette samarbeidet for deg som bor i Agder? Hvordan vil du merke forskjell? Hva ønsker du 

av samarbeidet? Informasjon og diskusjon. 

Kaupangrapporten - kort info om hva som skjer videre med rapporten og tolketjenestene. 

 



Det vil bli servert kaffe/te og kaffemat. Vi gleder oss til å se deg! 

 

Hvis noen trenger skrivetolk eller døvblindetolk på møtet må det bestilles på forhånd.  

 

Arrangør: Hjelpemiddelsentralene i Aust- og Vest-Agder og Rogaland. 

 

I forbindelse med Julebord 2016 (01.11.16) 

Medlemmer av Kristiansand Døveforening betaler til kontonr: 3050.40.60868. Husk å skrive både 

navn og "Julebord 2016". Se ellers info om julebord nedenfor og på Facebook.  

 

Angående Julebord 2016 (29.10.16) 

Medlemmer betaler kun kr 165,- pr person for julebord på Fevik Strand Hotell fredag 2. desember 

2016 da de får støtte fra Kristiansand Døveforening. Prisen inkluderer både velkomstdrink, 

julebordbuffet og dessertbord med kaffe. Se ellers under "Julebord 2016" nedenfor. 

 

Medlemsmøte (29.10.16) 

Medlemsmøte blir onsdag 30. november kl 18.00 på Vest-Agder Døvesenter Solheim. (Informasjon 

kommer senere). 

 

Thermomix visning UTSATT (29.10.16) 

Da thermomix-kurset blir holdt et annet sted, blir visningen som skulle vært holdt på døvesenteret 

lørdag 12. november, utsatt på ubestemt tid.  

 

Husk medlemsmøte i morgen, onsdag 19. oktober!!! (18.10.16) 

For mer informasjon, se nedenfor. 

 

Foredrag (15.10.16) 

Tonje Merete Utsi og hennes ledere skal holde ett foredrag i Kristiansand Døveforening onsdag 2. 

november kl 18.30 om "ENORM MULIGHET TIL Å TJENE PENGER PÅ ALL INTERNETTHANDEL", for det 

er jo netthandel som er framtiden! Om dette høres spennende ut, så ta med deg venner og familie, 



og kom å hør på det de har å fortelle. Adresse: Vest-Agder Døvesenter "Solheim", Dvergnesveien 

501. Se ellers Facebook-siden til Kristiansand Døveforening. Velkommen. 

 

Thermomix visning (15.10.16) 

Det blir visning (demonstrasjon) av Thermomix (kjøkkenmaskin) lørdag 12. november kl 12 - 14 på 

Vest-Agder Døvesenter "Solheim". Mer informasjon her. Velkommen. UTSATT 

 

Julebord 2016 (15.10.16) 

Juletur til Aalborg er avlyst pga for få påmeldte. Aust-Agder Døveforening arrangerer isteden 

julebord ved Fevik Strand Hotell i Grimstad fredag 2. desember kl 19 for velkomstdrink, og kl 19.30 

starter julebordbuffet med varme og kalde retter, oster og et lekkert dessertbord med kaffe. Det 

koster kr 665,- per person. Påmeldingsfrist er 18. november. Spesialtilbud for en overnatting: 

Dobbeltrom kr 595,- og enkeltrom kr 895,-. Hvis ønskelig mer fin suiterom + havutsikt, koster det kr 

395,- ekstra. Dere ordner selv bestilling og betaling for overnatting, men for de som ønsker det, 

ordner vi bestilling av rom i deres navn. Kristiansand Døveforenings medlemmer er velkommen til 

julebord og påmelding til Hege Midtbø, SMS: 97580278. Se ellers på Facebooksiden til Kristiansand 

Døveforening og/eller Aust-Agder Døveforening.  

 

Solgården 2017 (15.10.16) 

Seniorutvalget gjentar suksessen fra tidligere år og arrangerer igjen Solgården for tegnspråkbrukere (i 

alle aldre) 21. mars - 4. april 2017. Påmeldingsfrist: 1. desember 2016. Les mer om informasjon her 

og der, Solgården flyers her og påmelding her. 

 

Medlemsmøte (30.09.16) 

Viktig medlemsmøte på Vest-Agder Døvesenter "Solheim" onsdag 19. oktober 2016 kl 18:00. Saker 

som blant annet skal tas opp: Eiendomsutvikler Andreas Stray skal orientere om eventuell utbygging 

på døveforeningens eiendom, og Hege og Volker informerer fra landsmøtet i Oslo. 

 

Nettbrettkurs (28.09.16) 

Nettbrettkurset som skulle være lørdag 1. oktober på døvesenteret er utsatt til etter jul pga. for få 

frivillige ungdommer. 

 

Teknologikurs (16.09.16) 



Det er noen ledige plasser igjen på teknologikurset helgen 23. - 25. september 2016. Du/dere kan 

melde på kurset her. Fristen er 20. september. Velkommen! 

 

Juletur til Aalborg (13.09.16) 

Aust-Agder Døveforening arrangerer juletur til Aalborg 2. - 4. desember 2016 i samarbeid med 

Kristiansand Døveforening. Les mer om informasjon og påmelding her.  

 

Videreformidler fra Norges Døveforbund: (08.09.16) 

Illustratør søkes!  

NDF lager nye enhåndalfabetetskort som finansieres med midler fra ExtraStiftelsen og leter etter en 

illustratør. Les mer her:  

http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/illustrator-sokes 

 

Aksjon #StoppNAV  

Se videoen av Petter Noddeland fra NDF her: http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/norges-

doveforbund-krever-full-stans 

 

BLI MED PÅ AKSJONEN VIA MAIL, FACEBOOK OG TWITTER! Les mer her: 

http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/aksjon-stoppnav 

 

Ny bokutgivelse fra Norges Døveforbund og Helge Herland (03.09.16) 

Norges Døveforbund utgir i september boka "10 døve og hørselshemmede forteller", en 

informasjonsbok. Boka er skrevet av Helge Herland og de 10 døve og hørselshemmede forteller om 

det å leve som døv i samfunnet. Det er både døve, hørselshemmede, døvblinde og døvblitte som står 

fram med sine historier. I tillegg inneholder boka faktaopplysninger om tegnspråk, 

døveorganisasjonen, tolketjenesten og mye mer.  

 

Boka har fine bilder tatt av fotograf Anne Line L. Kirste og like flotte tegnspråkillustrasjoner av Julie 

Ane Holst.  

 



Målgruppen for boka er folk som ikke har kunnskap om døves situasjon, men også døve og familie av 

døve vil ha glede av hva de 10 forteller - og døve vil nok ofte kjenne seg igjen i det som sies om å leve 

som døv i et hørende storsamfunn. 

 

Deltakere i boka er Arne Lundquist, Daniel Mosti, Lubna Mehdi, Maren Oriola, Birgit Hagerupsen, 

Toralv Ringsø, Nora Føyen, Martin Berhovde, Karen Margrethe Engja og Helge Herland. Boka som er 

på 228 sider, er finansiert med støtte fra Extrastiftelsen.     

 

Utsalgsprisen er kr 250,- per bok. (Av dette beholder Kristiansand Døveforening kr 100,- i egen 

fortjeneste for hver bok som blir solgt). 

 

Du kan se hvordan boka ser ut; http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/ny-bokutgivelse-fra-

norges-doveforbund-og-helge-herland      

 

Medlemmer kan sende bestilling via e-post: kdf.styre@kdf.no eller via muntlig avtale med noen i 

styret i Kristiansand Døveforening. Bestill en eller flere bøker nå før 6. september for å slippe å betale 

porto. Vær med å støtte døveforeningen din!  

 

Seniorkurs (31.08.16) 

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve i samarbeid med NDF´s seniorutvalg arrangerer seniorkurs på 

Ål søndag 25. september - fredag 30. september 2016. Påmeldingsfrist helst innen 5. september 

2016. Informasjon og påmelding her.  

 

Tegnspråk kurs (26.08.16) 

Det er noen ledige plasser igjen på nybegynner kurset og mange ledige plasser på viderekommende 

kurs. Du/dere kan fortsatt melde på nybegynner kurs her eller på viderekommende kurs her. Ny frist: 

1. september. Velkommen. 

 

Åpning etter sommerferien (11.08.16) 

Da døvesenteret er stengt onsdag 24. aug. pga utleie, så blir det sosialt samvær på Egon restaurant i 

sentrum kl 19. Adresse: Markensgate 39. Kontakt leder Volker Kløckner på mobil: 91737256 hvis det 

er noe du lurer på. Velkommen. 

 



Tegnspråk kurs høsten 2016 (05.08.16) 

Kristiansand Døveforening arrangerer tegnspråk kurs for både nybegynnere og viderekommende. Se 

informasjon om nybegynner kurs her og viderekommende kurs her. Velkommen. 

 

Teknologi kurs den 23.- 26. september (01.08.16) 

Kristiansand Døveforening arrangerer teknologi kurs og det er plass til maks 10 deltakere. Les mer 

om informasjon og påmelding her. Velkommen. 

 

Terminliste 2016 - 2017 (31.07.16) 

Ny og oppdatert terminliste fram til neste sommer er kommet. Se gjerne i terminliste. 

 

Grillfest (31.07.16) 

NB! Grillfesten er flyttet fra 20 august til 3 september. 

 

Gratis mat og mineralvann til medlemmene. 

 

Ikke-medlemmer betaler 100,- 

 

Medlemmer kan overnatte på Døvesenteret gratis denne helg og ikke-medlemmer betaler 250,- for 

overnattingen i hele helga. 

 

Medlemmene har førsterett. 

 

Påmeldingsfristen er satt til tirsdag den 30 august. 

 

Påmeldingen kun på SMS 452 16 056 eller utleie@kdf.no 

 

Hilsen Arbeidsutvalget 

 



Døv tolk - kurs. (21.07.16) 

Dato: 16.-18. september. Sted: Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve. Påmeldingsfrist: 19. august. 

Påmelding sendes til: maren@odf.no 

Du kan få mer informasjon på nettsiden (youtube): 

https://www.youtube.com/watch?v=6DnlmOpQMyk&feature=youtu.be 

 

Informasjon fra Norges Døveforbund (21.07.16) 

Protokoll fra 40. landsmøte 27.- 29. mai i Oslo kan leses her.  

 

En felles uttalelse fra brukerorganisasjonene om rapporten "Helhetlig gjennomgang av 

tolkeområdet". 

Rapporten kan leses her. 

 

Informasjon om medlemskort fra Norges Døveforbund (21.06.16) 

Norges Døveforbund er glade for å ha fått nye medlemskort med håndalfabetet på baksiden. I 2017 

og årene fremover vil du vil få et oblat som du kan klistre på medlemskortet. 

 

Medlemskort har blitt sendt ut til alle medlemmer som har betalt medlemskontingent innen 10. mai, 

medlemmer som har betalt etter det vil få tilsendt medlemskortet fortløpende. Har du ikke mottatt 

kontingent? Gi beskjed til medlem@doveforbundet.no. 

 

Bilde av medlemskort er vedlagt og oppdatert liste over medlemsfordeler finner du her; 

http://www.deafnet.no/no/medlem/medlemsfordeler 

 

Praktisk informasjon om medlemskap i Norges Døveforbund; 

http://www.deafnet.no/no/nyheter/artikler/medlemskontingent-2016 (fint om dere sprer dette til 

deres medlemmer). 

 

Prioriterte saker i 2016 er å få språkloven på plass, akutt tolketjeneste og nødmelding. Vi jobber også 

for å få bedre barnehage-, og skoletilbud til døve og hørselshemmede, teksting i TV og andre medier, 

seniorarbeid og arbeidsliv. Takk for at du er medlem av Norges Døveforbund og hjelper oss med å 

fremme tegnspråket og tilgjengelighet. 



 

Informasjon om tegnspråktolket forestilling fra Norges Døveforbund (16.06.16) 

Kaptein Sabeltann og Den forheksede Øya 7. og 14. juli 2016 kl 23.00 i Kristiansand Dyrepark. Les her. 

 

St.Hansaften torsdag den 23. juni. (16.06.16) 

Døvesenteret "Solheim" er åpent fra kl 17. Ta med grillmat og drikke selv. Hjertelig velkommen!  

 

Nytt kurs for småbarnsforeldre. (09.06.16)  

Døve foreldre og hørende/døve barn. Trinn 1. 21.-26. aug. 2016 på Ål. Påmeldingsfrist: 20. juni 2016. 

Se her. 

 

Blåtur mandag den 13. juni. NB! Endret dato. (04.06.16) 

Oppmøte ved Meny Rona, Gamle strømmevei 3, kl. 16.45. Vi drar presis kl 17.00 da vi har timeplan å 

følge, så ikke kom for seint. Blåtur er kun for KDF medlemmer (voksne og barn), og det er gratis.  

 

Det vil bli servert middag og bruk vanlige klær etter vær. 

 

Send påmelding til Volker; SMS 917 37 256 da det er kun 23 plasser til blåtur. Vi har to tolker med 

oss. Siste frist for påmeldingen den 9. juni kl. 20.00. Hjertelig velkommen. 

 

Kenya turen (02.06.16) 

Ina Braadland Flugstad og Marianne Rasmussen Kolvik skal reise til Nairobi, Kenya, den 9. juni og 

besøker 4 døveskoler. De lurer på om dere har lyst å bidra med noe kroner til innkjøp av det de 

trenger. Målet med innsamlingen er å kjøpe fotball mål og en eller to kuer til internat skole så 

elevene får friske melk til hvert måltider. En ku koster ca 7000 kr.  

 

Ellers trenger vi: 

- Ullsokker 

- Skolesaker (skrivebøker, blyanter, viskelær og penn) 

- Lesebøker (på engelsk) 



- Spillebrett 

- Kjøkkenet uniform, forklær 

- Volleyball nett, fotball mål og fritids utstyr 

- Hårpynt, børste og etc 

- Truser og boksershorts 

- Alt annet er også velkommen. 

 

Litt informasjon om stedene vi skal besøke og vi ønsker å overraske dem med flotte gavene fra 

Norge; 

 

Skolene er drevet av Deaf aid (www.deafaid.org). Kibera, den første døveskole som Deaf Aid har 

etablert. Skolen ligger i slumstrøket. De to andre døveskoler heter Savannah og Kariobangi, og begge 

skolene ligger i Nairobi området. Isinya er den fjerde døveskole. Den er den største og er en internat 

døveskole, og ligger 140 km utenfor byen. 

 

I Kenya står folketroen veldig sterkt i folks liv. Det er å få et døvt barn betydde det at de er blitt 

straffet for det forfedrene har gjort. Så å ha et døvt barn i hust bringer det skam til hele familien. 

Som oftest blir barnet gjemt bort og straffet gjennom oppveksten. Deaf Aid organisasjonen har 

etablert 4 skoler i Kenya og de har gitt muligheter til døve barn og ungdommer en utdanning som 

gjør at de blir likeverdig borger i Kenya. 

 

Du/dere kan søke etter gruppen "Kenya turen" på facebook.  

 

Konto nr er 2003.63.26795. Det har begynt å strømme inn med kroner. 

 

Send gaver til adresse: 

 

Ina Braadland Flugstad 

Holshågåvegen 12 

2656 FOLLEBU 

 



Hilsen Ina B. Flugstad og Marianne R. Kolvik 

 

Direkte sending av Norges Døveforbunds landsmøte (27.05.16) 

Gå inn på link: http://www.youtube.com/user/norgesdoveforbund/live 

 

Norges Døveforbund har 40.ordinære landsmøte, ”Tegnspråk for alle” i helgen 27.-29. mai. Døves 

Media skal være til stedet fra og med fredag til søndag og lage reportasjer og intervjuer underveis. 

De kommer til å legge det ut når de er klar, så det er bare å følge med på Facebook:  

http://www.facebook.com/dovesmedia 

 

17.mai (09.05.16) 

Pga hotellstreiken, så var det ikke mulig å reservere bord på forhånd på Hotell Norge 17. mai, så 

vennligst møt opp kl 13.45 ved hotellet, så ordner de bord for de som møtes opp. 

 

Døveforeningen er åpen fra kl 18 på "Solheim", Dvergsnesveien 501. Det blir servert kaffe, kaker osv. 

Hjertelig velkommen.  

 

Foredrag den 4. mai og 1. juni (28.04.16) 

Døveforeningen er åpen onsdag den 4. mai kl 18.00. Vi har hatt den gleden å invitere 

foredragsholder Beryl K. Ramvik og tema er "Døvehistorie". Foredraget starter kl. 18.30. Hjertelig 

velkommen. 

 

Døveforeningen er åpen onsdag den 1. juni kl 18.00. Vi har hatt den gleden å invitere 

foredragsholder Øyvind Madsen og tema er "Hva er filosofisk praksis for tegnspråklige?". Foredraget 

starter kl. 18.30. Hjertelig velkommen. 

 

Videreformidler informasjon fra Norges Døveforbund (08.04.16) 

Det blir arrangert sommerstevne for døve på Golsfjellet den 8. - 12. august 2016. Les om informasjon 

og påmelding her. 

Solgården for tegnspråkbrukere den 21. mars til 4. april 2017. Les om informasjon og påmelding her. 

Velkommen. 



 

Teater Manu forestillingen i Kilden kl. 18.30 den 14. april (05.04.16) 

Forestillingen JEG! baserer seg på Svein Nyhus billedbok med samme navn, som er en filosofisk bok 

om eksistensialisme for barn. Se mer info og kjøp billett via www.teatermanu.no 

 

Informasjonsmøte den 6. april (22.03.16) 

Informasjon fra to representanter som deltok på samling den 11. - 13. mars i Oslo, arrangert av 

Norges Døveforbund og diverse tema fra styret. Hyggekveld er åpen fra kl. 18.00. Velkommen. 

 

Sommersesong 2016 (22.03.16) 

Det er åpent i uke 28 - 30 for sommergjester unntatt 29. - 31. juli som er stengt på grunn av utleie. 

Bestill overnatting til epost: utleie@kdf.no. Velkommen. 

 

Informasjon om teatertolkete forestillinger fra Norges Døveforbund (22.03.16) 

"Fortrolige samtaler" blir tegnspråktolket den 21.05.16 kl. 18.00 på Nationaltheatret, Oslo. 

"Abrahams barn" blir tegnspråktolket den 02.06.16 kl. 19.30 på Det norske teater, Oslo. 

Les mer om informasjon og billettkjøp ved å klikke på linken til forestillinger. 

 

Dugnad på Vest-Agder Døvesenter (14.03.16) 

Velkommen til dugnad den 15. - 17. april. Les mer informasjon her. 

 

Nordisk Juniorleir (NJL) for deltakere i alderen 13 - 17 år (27.02.16) 

Norges Døveforbunds Ungdom v/NJL-komiteen har i år ansvaret for Nordisk juniorleir den 4. - 10. juli 

2016 i Ål. Les mer om informasjon og påmelding; http://www.ndfu.no/event/nordisk-juniorleir 

 

Kurs for slektgranskere er avlyst her i Kristiansand (18.02.16) 

Det er utsatt til 15. - 17. april og blir arranger i Oslo istedenfor. Se mer informasjon og påmelding hos 

www.dovesslekt.no 

 



Innkalling til Kristiansand Døveforening årsmøte 2016 (10.02.16) 

Ny frist for innkommende vedtektsendringer og forslag. Les her. Døra er åpen kl. 16.30 og ønsker du 

å spise middagen lapskaus før årsmøtet begynner. Send påmelding for middagen til Steinar, SMS: 908 

18 987 innen 14. mars. 

 

Teknologi kurs den 5. - 7. februar (21.01.16) 

Kristiansand Døveforening arrangerer teknologi kurs og det er plass til maks 10 deltakere. Les mer 

om informasjon og påmelding her. Velkommen. 

 

Innkommende vedtektsendring og forslag (19.01.16) 

Det skal leveres til styre senest 1. februar kl 12.00. Epost: kdf.styre@kdf.no eller sende/legge i 

postkasse ved Dvergsnesveien 501, 4639 Kristiansand. 

 

Invitasjon til kurs om Bildetolking den 9. mars (19.01.16) 

Les mer om informasjon og elektronisk påmelding innen 1. mars 2016 her. 

 

Kurs for slektgranskere den 8. - 10. april (19.01.16) 

Oslo Døveforening og Kristiansand Døveforening er arrangører. Har du lyst å delta? Les informasjon, 

program og påmelding innen 15. februar her. 

 

Informasjon om teatertolkete forestillinger fra Norges Døveforbund (08.01.16) 

"Dyrene i Harebakkskogen" blir tegnspråktolket på nytt den 9. februar 2016 kl. 18.30 på 

Nationaltheatret, Oslo 

 

Scrapbooking kurs (08.01.16) 

Kristiansand Døveforening arrangerer kurs den 29. - 31. januar. Nå har du muligheten å prøve deg på 

scrapbooking med en kursholder som kan tegnspråk. Les her. 

 

Ledig plass i tegnspråk kurs (07.01.16) 

Dere kan fortsatt melde seg på kurset inntil 11.01.16. Send påmelding til epost: kdf.styre@kdf.no. 

Velkommen. 



 

Juletrefest 2016 (21.12.15) 

NB! Dato er flyttet til den 16. januar. Les mer om info og påmelding her. Hjertelig velkommen. 

 

Tegnspråk kurs 2016 (14.12.15) 

Kristiansand døveforening arrangerer nybegynner og viderekomne kurs etter nyttår. Se informasjon 

om kurset her. Velkommen. 

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og godt nyttår (14.12.15) 


