
JULEGRØTKVELD  

DEN 16. DESEMBER KL. 14.00 

Se i informasjon om julegrøtkveld. Send påmelding til Steinar Bekkevoll; SMS til 908 18 987 innen 

tirsdag 12. desember.  

Alle er hjertelig velkommen. Les her. 

 

Blåmiddag den 29. november kl. 18.00 

Døveforeningen ønsker å arrangere en blåmiddag (nesten det samme som blåtur) som er en 

overraskelse, med hemmelige ingredienser til middagen.  

Deltakerne får ikke vite noe på forhånd og skal være med å lage middagen. Deltakerne skal ikke 

betale noe for maten. Styret handler inn ingredienser til blåmiddagen. 

 

Ønsker du å være med å lage middagen? Send påmelding til Sara Therese; SMS 977 46 241 om du 

deltar på blåmiddag. Dette må gjøres innen 28. november kl 21.00.  

Arrangementet holdes i døveforeningen. 

 

Bowling lørdag den 4. november 

(På terminliste står det 1. november som var en feil) 

Kristiansand døveforening arrangerer bowling på Lucky bowl på Lund.  

Oppmøte kl 12.30 og vi starter kl 13.00. Medlemmer av KDF: Voksne får 50 % dekning av pris og barn 

under 18 år får 100 % dekning av pris. 

Kvittering skal leveres til økonomiansvarlig eller gis til en i styret under hyggekveld i døveforeningen 

eller sendes i posten (adresse: Kristiansand døveforening, Dvergnesveien 501, 4639 Kristiansand. 

MRK: Bowling den 4. november med ditt navn og kontonr). 

 

Påmelding skjer ved sms til Trond Vidar. Tlf 991 50 801. 

Påmeldingsfrist torsdag 2. november. 

 

Julebord 2017 

Kristiansand døveforening arrangerer julebord med en overnatting på Kilandsenteret 25.-26. 

november 2017. Mer opplysninger her. 



 

Egon-besøk onsdag 4. oktober 

Døveforening er stengt grunnet høstferie. 

Egon på Sørlandssenteret kl. 18. 

Medlemmer av KDF får 50% dekning for maten. Medlemmer under 18 år får 100% dekning for 

maten. Drikke betales selv. HUSK: ta vare på kvitteringen, denne skal gis til økonomiansvarlig. 

Send påmelding til Marie på SMS; 99297760 innen tirsdag kl. 22.00 

 

Teknologikurs utsatt 

Kurset blir utsatt til over nyttår, pga for få påmeldte. Dato kommer senere. 

 

Høyt og lavt 

Høyt og lavt Kristiansand blir utsatt siden ikke alt ble avklart via epost. Det vil komme en ny dato når 

all informasjon er på plass. 

 

Grillfest avlyst / Egon-besøk 

Beklager kort forvarsel. Grillfesten på døvesenteret 9. september er avlyst pga. manglende kapasitet. 

Det er meldt dårlig vær i helgen. Da får vi arrangere et restaurantbesøk på Egon på Sørlandssenteret 

kl. 16. istedenfor.  

Medlemmer av KDF får 50% dekning for maten. Medlemmer under 18 år får 100%  dekning for 

maten. Drikke betales selv. HUSK: ta vare på kvitteringen, denne skal gis til økonomiansvarlig. 

Send påmelding til Sara Therese på SMS; 977 46 241 innen torsdag kl. 22.00 

 

Tegnspråk kurs høsten 2017 (01.08.17) 

Kristiansand døveforening arrangerer tegnspråk kurs for både nybegynnere og viderekommende. 

Kursstart: Onsdag 30. august og torsdag 31. august 2017. Se informasjon om nybegynnerkurs her, 

viderekommende kurs både nivå 2 her og nivå 3 her. Velkommen. 

 

God sommer! Oppdatert terminliste 2017 - 2018 (27.07.17) 

Terminliste høsten 2017 - våren 2018 er oppdatert.  Forbehold om endringer.  



 

Informasjon fra NDF angående kontingent 2017: (16.06.17) 

Det er sendt kontingentbrev til mange via epost. Noen av dem har gitt beskjed at de ikke har mottatt 

epost om det.Vennligst sjekk om mailen fra oss kan ha havnet på din søppelpost. Det gjelder spesielt 

for de som bruker hotmail eller gmail.Noen har også fått problemer med å kunne logge seg inn på sin 

egen medlemsside. Erfaringene viser nå at det er best å bruke nettlesere fra Firefox og Chrome.Gi 

beskjed til medlem@doveforbundet.no hvis du allikevel ikke finner kontingentbrevet.Vi beklager 

veldig for ulempene årets utsendelse har medført og ber om unnskyldning for det. 

Vennlig hilsen 

Norges Døveforbund 

 

Bibbi Hagerupsen 

bibbi 

Medlemservice 

 

St.Hans-aften 23. juni (11.06.17) 

Døvesenteret har åpent hus på St.Hansaften fra kl 17. Ta med grillmat eller annen mat og drikke. De 

som vil overnatte fra fredag til lørdag eller søndag gir beskjed til Tormod, SMS: 469 11 384 og betaler 

100 kr pr. døgn (for medlem og ikke-medlem) til døvesenterets konto: 3050.40.74915. Merk med 

navn. Velkommen til en hyggelig St.Hans-feiring!  

 

Husk ekstraordinært årsmøte i Kristiansand døveforening på døvesenteret "Solheim" torsdag 8. juni 

kl 18.00. (07.06.17) 

Døvesenteret åpner kl 17.30, og vennligst møt opp i god tid før årsmøte starter presis kl 18.00. 

Vennligst ta med årsberetningsheftet. Mvh styret 

 

Hyggekveld onsdag 31. mai (31.05.17) 

Det skal være hyggekveld i døveforeningen kl 18. Thuy skal servere vårruller. Velkommen.  

 

Blåtur mandag 12. juni (30.05.17) 



Blåtur 2017 arrangeres av både Kristiansand døveforening og Aust-Agder døveforening. Oppmøte 

ved Circle K-bensinstasjon i Grimstad kl. 16.45. Info og påmelding her. Siste frist for påmelding er den 

10. juni. Hjertelig velkommen. 

 

Rekefest 15. juli 2017 (20.05.17) 

Det blir rekefest på Vest-Agder døvesenter "Solheim" lørdag 15. juli kl 18. Info og påmelding kan du 

lese her. 

 

Teater Manu forestilling "Jonas og kroppen" (07.05.17) 

Familieforestillingen "Jonas og kroppen" av Trond Viggo Torgersen skal foregå i Kilden Teater og 

konserthus både fredag 19. mai kl 18.00 og lørdag 20. mai kl 13.00. Du kan lese mer om forestillingen 

på nettsiden www.teatermanu.no og kjøpe billetter der eller i Kilden. Du kan også se oversikten over 

spillestedene her.  

 

17. mai (07.05.17) 

Det er reservert bord (buffet) til 15 personer på Hotel Norge 17. mai kl 14.00. Adresse: 

Dronningensgate 5. Kontaktperson: Steinar Bekkevoll, SMS: 90818987. 

Døveforeningen er åpen fra kl 18 på "Solheim", Dvergsnesveien 501. Veldig fint om alle tar med seg 

en kake. Det blir servert kaffe, kaker osv. Hjertelig velkommen.  

 

Rekefest på døvesenteret (04.05.17) 

Det skal være rekefest på døvesenteret lørdag 15. juli 2017. Mer informasjon kommer senere.  

 

Dugnad på døvesenteret (25.04.17) 

Det skal være dugnad på døvesenteret helgen 28. - 30. april. Gratis middag og overnatting for de som 

deltar på dugnad. Ta med både eget sengetøy og frokost. Sosialkveld kl 20 både fredag og lørdag. Alle 

er hjertelig velkommen! De som ikke ønsker å delta på dugnad kan gjerne overnatte på 

døvesenteret, og pris er kr 200 kr pr natt pr person. Send SMS til Tormod, 469 11 384, om du ønsker 

å delta på dugnad og/eller overnatting innen torsdag 27. april.  

Hilsen arbeidsutvalget. 

 

God påske! (10.04.17) 



Vi ønsker alle våre medlemmer og ikke-medlemmer riktig god påske! Med vennlig hilsen styret i KDF.  

 

Curling 8. april utsatt pga påske (30.03.17) 

Det skulle vært arrangert curling på Idda lørdag 8. april, men det blir utsatt pga. påskeferien.  

Ny dato kommer senere. 

 

Døvemesterskap bowling 17. - 19. mars (16.03.07) 

Det skal være døvemesterskap i bowling på Lucky Bowl på Lund. Arrangør: Stavanger Døves 

Idrettsforening (SDIF). Adresse: Kongsgård Alle 53. Les mer her. 

 

Husk siste frist onsdag 8. mars - middag årsmøte 2017 (07.03.17) 

Ønsker du/dere å spise middag (gryterett "Biff Stroganoff")  før årsmøte begynner, vennligst meld 

deg/dere på til Juliane Eftevåg, SMS: 95409099 innen onsdag 8. mars. Døvesenteret er åpent fra kl 

16.30 på fredag. Årsmøte begynner kl 18.00. 

 

Ny utleieansvarlig (25.02.17) 

Vest-Agder Døvesenter "Solheim" har fått en ny utleieansvarlig. Se på "Leie av lokale" og "Bestilling 

for leie" her på hjemmesiden. 

  

Restaurantbesøk onsdag 22. februar (15.02.17) 

Det blir restaurantbesøk på Egon i Sørlandsparken kl 18.00. Påmelding til Marie A. X. Åsan, SMS:  

992 97 760 innen tirsdag 21. februar pga. bordbestilling. 

.  

Innkalling til årsmøte 2017 i Kristiansand døveforening (09.02.17)  

Les her. Frist for innkommende vedtektsendringer og forslag er fredag 10. februar 2017 kl 12.00. Mer 

informasjon om det, se nedenfor på denne siden. Døvesenteret er åpent fra kl 16.30. Ønsker du/dere 

å spise middag "Biff Stroganoff" (gryterett) med ris, salat og brød før årsmøte starter, send 

påmelding til Juliane, SMS 95 40 90 99 innen 8. mars 2017. 

 

Hyggekveld med informasjon fra tolketjenesten onsdag 8. februar (08.02.17) 



som skulle ha vært avholdt på Vest-Agder Døvesenter "Solheim" i kveld er AVLYST pga snøværet og 

problemer med brøyting. 

 

Innkommende vedtektsendring og forslag (02.02.17) 

Det skal leveres til styret senest 10. februar kl 12.00. E-post: kdf.styre@kdf.no eller 

postsendes/legges i postkassen til Kristiansand Døveforening. Adresse: Dvergnesveien 501, 4639 

Kristiansand.  

 

Yogakurs for damer (02.02.17) 

Kristiansand Døveforening arrangerer yogakurs for damer helgen 17. - 19. februar 2017. Det er plass 

til maks 10 deltakere. Les mer om informasjon og påmelding her. 

 

Informasjon fra tolketjenesten og hyggekveld onsdag 8. februar (02.02.17) 

Tolken Astrid Åstrøm Nygård skal informere om tolketjenesten, og dere kan spørre henne om det er 

noe dere lurer på. Hvis det er spørsmål hun ikke kan svare på, så tar hun opp med Rogaland og vi får 

tilbakemelding. 

 

Nordisk Seniortreff 2017 (02.02.17) 

Seniortreff på Gotland 14. - 19. august 2017 (Svenskene kaller det Pensjonstreff). Les om informasjon 

og påmelding her.  

For mer informasjon og spørsmål, kontakt leder for norskgruppen Toralf Ringsø, 

toralfmr@icloud.com eller SMS/facetime 920 10 394.  

Det jobbes med en eventuell felles reise fra Stockholm til Gotland, men det er ikke helt klart. Det skal 

svenskene komme tilbake til senere.  

 

Tegnspråk kurs (23.01.17) 

Det er fremdeles ledige plasser på tegnspråk kurs både for nybegynnere og viderekommende. Du kan 

lese mer om informasjon og påmelding for nybegynnere her og for viderekommende her.  

 

Skitur til Gautefall (18.01.17) 

Det blir skitur til Gautefall langhelg fra torsdag 23. til søndag 26. mars 2017. 



Les om informasjon og påmelding her. 

 

Vitensenteret i Arendal lørdag 28. januar kl 12.00 (18.01.17) 

Bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet i 3D som varer ca 25 minutter. Tegnspråktolk er 

bestilt. 

Bli også med å utforske utstillingen med mange interaktive installasjoner og aktiviteter. Her kan du 

løpe i hamsterhjul, teste reaksjonsevnen, ta nattesten fra Mestrenes Mester, prøve tankenøtter, se 

deg selv i varmekamera og mye mer.  

 

Besøk på Vitensenteret er gratis for KDF-medlemmer og gratis for barn sammen med voksne KDF-

medlemmer. Ikke-medlemmer må betale selv med kort eller kontant ved ankomst på Vitensenteret. 

Vi møtes ved Harebakken kl 11.30. Parkering i parkeringshus og betale med kort. Hege bestiller bord 

på Peppes i Arendal til 20-25 personer kl 16.00. Påmelding til Hege Midtbø, SMS: 97580278 innen 

torsdag 26. januar.  

Du kan lese mer om Vitensenteret på internett: www.vitensor.no 

  

Teknologikurs - Husk siste frist i morgen, tirsdag 17. januar! (16.01.17) 

Det er fremdeles noen ledige plasser på teknologikurset 20. - 22. januar. Se informasjon og 

påmelding nedenfor.  

 

Teknologikurs 20. - 22. januar 2017 (06.01.17) 

Kristiansand Døveforening arrangerer teknologikurs og det er plass til maks 10 deltakere. Les mer om 

Informasjon og påmelding her. 

 

Restaurantbesøk 11. januar 2017 (06.01.17) 

Det blir restaurantbesøk på Egon i Sørlandsparken kl 18. Påmelding til Marie A. X. Åsan, SMS: 

99297760 innen mandag 09. januar. Velkommen. 

 

Viktig melding til tolkebrukere i Agder (29.12.16) 

Se viktig informasjon fra tolketjenesten her. 

 



God jul og godt nytt år! (25.12.16) 

Kristiansand Døveforening ønsker alle sine medlemmer og ikke-medlemmer riktig god jul og godt 

nytt år! Takk for det gamle og på gjensyn i 2017!  

 

Tegnspråk kurs våren 2017 (16.12.16) 

Kristiansand Døveforening arrangerer tegnspråk kurs for både nybegynnere og viderekommende. 

Kursstart: Onsdag 25. januar 2017. Se informasjon om nybegynnerkurs her og viderekommende kurs 

her. Velkommen. 


