
Julegrøt den 11. desember (26.11.15) 

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

 

Foredrag om Geocaching den 25. november (12.11.15) 

Døveforeningen er åpen kl 18.00 og foredrag starter kl 19.00. Det vil vare ca 3 timer. Svein forteller 

om det generelle med geocaching, hva det er og hvordan vi utfører det m.m. Alle er hjertelig 

velkommen. 

 

Lørdagstur til Kniben den 14. november  (12.11.15) 

Tur til Kniben på Kaldvell på lørdag den 14. november kl 11.00. Møtes på Gaupemyr kl 10.45. Ta med 

vedkubbe, mat og drikke. Alle er hjertelig velkommen. Hvis det er noe dere lurer på og tar gjerne 

kontakt med Ragnhild sms: 412 13 018 

 

Døveforening stengt den 5. november (02.11.15) 

Ny dato den 11. november. Møteplass på Egon ved Sørlandetssenteret kl 18.00. Send påmelding til 

Steinar; 908 18 987 på grunn av bordbestilling innen 10. november kl 18.00. 

 

Foredrag om "Foreningens begynnelse" den 28. oktober (21.10.15) 

Rolf Gj Pedersen skal fortelle om Døveforeningen sin oppstart i år 1908 kl 19.00. Først skal Steinar og 

Volker informere litt om Landsrådet som de var på i våren kl 18.30. Velkommen. 

 

Aust-Agder Døveforening: Basar onsdag den 21. oktober kl. 18.00 (14.10.15) 

Aust-Agder Døveforening skal ha basar på Lunderød idrettspark ved Adal skole, 4814 Bjorbekk. Dere 

fra Kristiansand Døveforening er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en eller flere gevinst til 

basaren. Herdis og jeg har kjøkkenvakt så gir oss gjerne beskjed hvis du/dere vil komme slik vi vet 

hvor mye vi skal lage mat og kake. Hilsen Hege - sms 975 80 278 

 

Tur til Flakk Lonene, Birkeland søndag 18. oktober (12.10.15) 

Møtes på parkeringsplassen ved Coop Birkeland kl. 11.00. Ta med ved, mat til bålet og drikke. Gode 

sko er viktig. Passer for store og små. Spørsmål tlf 412 13 018. Hilsen Ragnhild 

 



Teater manu forestillingen "Den stundesløse" (01.10.15) 

Døveforeningen er stengt den 14. oktober. Forestillingen "Den stundesløse" starter kl 19.00 på Kilden 

Teater- og Konserthus den 15. oktober. Kjøp billett her. 

 

Scrapbooking kurs (01.10.15) 

Kurs blir utsatt til etter nyttår. Ny dato kommer senere. 

 

Tegnspråk kurs (09.09.15) 

Det er få ledige plasser igjen. Du/dere kan fortsatt melde seg på kurset. Ny frist 14. september. 

Velkommen. 

 

Informasjon om teatertolkete forestillinger fra Norges Døveforbund (09.09.15) 

"Dyrene i Harebakkskogen" - 6. november 2015 kl. 19.00 på Nationaltheatret, Oslo 

"Forbrent" - 14. oktober 2015 kl. 19.30 i Det Nationale Scene, Bergen 

"Tonje Glimmerdal" - 5. desember 2015 kl. 14.30 i Det Norske Teater, Oslo 

"Trine Lise på Latter" - 10. oktober 2015 kl. 19.00 på Latter, Oslo 

 

Tegnspråk kurs (27.08.15) 

Har du lyst å lære tegnspråk? Kristiansand døveforening arrangerer tegnspråk kurs for nybegynner i 

høsten 2015. Se når oppstart og pris her. Velkommen. 

 

Velkommen til Kristiansand døveforening på onsdag den 19. august (17.08.15) 

Kristiansand Døveforening er åpen igjen etter sommeren. Servering: Sara Therese og Tommy.  

NB! Ny tid - kl. 18.00.  

Husk å se program i www.kdf.no om terminliste. Ny terminliste (program) kommer etter den 1. 

september.  

 

Geocaching tur 9. august (04.08.15) 



Oppmøte ved Statoil ved Grimstad kl 09.30. Den dagen har vi mulighet å være med på en event og 

deretter kan vi finne flere cacher på turområdene i Marivold, Grimstad, som har flotte tur mulighet. 

Medlemmene får litt reisedekning av Kristiansand Døveforening. Kontaktperson: Volker - sms: 

91737256. 

 

Rekefesten 18. juli - FULLT (09.07.15) 

Vi kan dessverre ikke ta imot flere deltagere til rekefesten. Det er fullt.  

 

Informasjon om teatertolkete forestillinger fra Norges Døveforbund (02.07.15) 

"Det merkelege som hende med hunden den natten" 4. desember kl. 20.00 2015 i Det Norske Teater 

i Oslo 

"Spelet om Heilag Olav på Stiklestad" 29. juli 2015 

"Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant" 9. og 16. juli kl. 23.00 2015 på Kristiansand 

Dyrepark 

"Bård Tufte på latter" 4. september 2015 

 

Døves kulturdager 2015 - påmeldingsskjema (29.06.15) 

Vestfold døveforening har fått lagd påmeldingsskjema som skulle være med i siste Døves Tidsskrift. 

Pga interne misforståelser ble skjemaet ikke tatt med. Vedlegger PDF og et interaktivt skjema som 

kan fylles ut på pc for de som foretrekker påmelding på papir. 

 

Ønsker du å være med på kulturdager i Sandefjord iår. Påmelding elektronisk på 

www.kulturdagene.net. Håper å se mange av dere i september og god sommer så lenge! Mvh 

Thomas Blix, Vestfold døveforening 

 

Døves media (29.06.15) 

Dette er et nyhetsbrev fra oss. Vi skal prøve å få sendt ut noen slike fra og med nå av. Spre det 

gjerne, og send en mail om dere ønsker å være på mailinglisten vår. Vi håper du liker det! Vi ønsker 

dere en god sommer! Epost: press@dovesmedia.no  

 

Scrapbooking kurs (17.06.15) 



Kristiansand Døveforening arrangerer kurs den 9. - 11. oktober. Nå har du muligheten å prøve deg på 

scrapbooking med en kursholder som kan tegnspråk. Les her. 

 

Sanktsaften (15.06.15) 

Det er åpent hus på Døveforeningen tirsdag den 23. juni kl 17.00. Ta med grillmat og drikke selv. 

Underholdning for store og små. Hjertelig velkommen. 

 

Julebord på Cruise til Kiel (22.05.15) 

KDF arrangerer julebord den 19. - 21. november. Les mer om informasjon og påmelding her. 

 

Rekefest 18. juli (22.05.15) 

Les mer om påmelding og informasjon om rekefest her. Hjertelig velkommen. 

 

Medlemsmøte (12.05.2015) 

Det er medlemsmøte på Solheim den 27. mai kl 19.00. Det blir orientering om diverse tema fra 

styret.  

 

Døveforening stengt den 6. mai (04.05.2015) 

Aust-Agder Døveforening skal ha sosialt samvær på Dømmesmoen den 6. mai. De som ikke er sikre 

på veien til Dømmesmoen, kan møtes ved Statoil i Grimstad kl 17.50. Den 20. mai skal Aust-Agder 

Døveforening ha sosialt samvær på Lunderød igjen. Velkommen. 

 

Ny program for Kristiansand Døveforening kommer snart. 

 

Tur til Grillhytta ved Slettehei utsiktstårn ved Ålefjær (29.04.2015) 

Det blir en tur til Grillhytta søndag den 3. mai. Ta med mat og drikke. Oppmøte ved Meny Albert 

matbutikk i Olav Trygvassonsvei 3 kl 10.00 eller ved Ålefjær kl 10.15. Kontaktperson Steinar, SMS: 

908 18 987 

 

Kajakk kurs (25.04.2015) 



Kristiansand Døveforening arrangerer kajakk kurs i grunnkurs Hav den 12. - 13. september. Les her. 

 

17. mai (22.04.2015) 

Middagsbuffet på hotell Norge kl. 14.00. Pris: kr 435 inkl. 1 mineralvann. Barn kr 25 pr år inntil 12 år. 

Bord til 25 personer. Betaler når vi kommer til hotell. Send påmelding til Steinar, SMS: 908 18 987. 

Siste frist 14. mai. 

 

Åpent hus på Døvesenter kl 17.00. Det blir servert kaker og kaffe. Velkommen. 

 

Agder Døves historielag 

Åpent hus lørdag den 11. april kl. 11-16. Det blir servert kaffe og kaker. 

 

Dere kan gjerne ta med gamle bilder, album, papirer og så videre. Hvis bildene er av stor interesse for 

historielaget, vil vi gjerne låne bildene for kopiering. Vi ønsker å få skannet og få samlet opp i arkivet 

til døvehistorie i begge Agder-fylkene.  

 

Foredrag om "Døvehistorie" 

Døveforeningen er åpen den 9. april kl 19.00. Vi har hatt den gleden å invitere foredragsholder Beryl 

K. Ramvik fra Sotra å snakke om "Døvehistorie". Hjertelig velkommen. 

 

Miniarbeidslivsseminar 25. april 

I samarbeid mellom Norges Døveforbund og Kristiansand Døveforening, blir det arrangert seminar 

om døves arbeidsmuligheter i Agder fylkene den 25. april, og det starter kl 10.00. Se programmet. 

Det er åpen for alle. Gratis inngang. Skrivetolk og tegnspråktolk er tilstede. Hjertelig velkommen. 

 

4 ledige plass igjen til sykkeltur  

Siste påmeldingsfrist er 20. april. Se informasjon om sykkeltur nedenfor.  

 

Forestillingen Rem&Ron - to karer med koffert - ute på oppdrag 

Teater Manu setter opp forestillingen Rem&Ron på Kilden onsdag 8. april kl 18.00. Kjøp billett her; 

http://www.teatermanu.no/rem-ron 



 

Dugnad på Vest-Agder Døvesenter "Solheim" 

NB! Ny dato 24. - 26. april. Les informasjon om dugnad her. 

 

Metro Bowling Kristiansand 

Søndag den 15. februar. Oppmøte kl 14.00. Kontaktperson Hege; 975 80 278 

 

Sykkeltur i Danmark 

11. - 14. juni. Les om informasjon og påmelding her. 

 

Skitur på Toplandsheia - AVLYST 

Søndag den 15. februar. 

 

Møtes på parkeringsplassen ved Toplandsheia kl 11.00. Ta med en vedkubbe og noe godt å spise ved 

bålet. 

 

Fint om du melder på at du blir med til Ragnhild 412 13 018. NB! Værforbehold. 

 

Agder Døveblad 1.2015 Les her. 

 

Juletrefest 

Lørdag 10. januar 2015 kl 14-18. 

 

Mer opplysninger kan leses her. 

 

Julehyggekveld 2014 

Fredag 12. desember kl 18.00 

 



Risgrøt med hemmelige overraskelse!   

 

Vennligst ta med noen gevinst til utlodning. 

 

Kaffe og kaker etter utlodning. 

 

 

Send SMS: 942 65 082 til Kristiansand døveforening  

om du ønsker å spise risgrøt innen 8. desember.  

 

Vi ønsker å vite antall personer som skal ha risgrøt. 

 

Overnatting på Døvesenter? Send sms til Kristiansand Døveforening innen 12. desember. Første natt 

er gratis. 

Sengetøy tas med selv eller leier for 100 kr. 

 

Alle er hjertelig velkommen! 


