
VELKOMMEN TIL CODA SAMLING 2016 

 
Da er det endelig tid for påmelding til årets samling for de voksne barn av 
døve. 

 
Håper du har satt av helgen og er klar for å melde deg på!  

 
 

NÅR?: 9.-11. september 2016 
 

HVOR?: Døves feriehjem, Kristiansand. Solheim ligger idyllisk til på 
Dvergnestangen i Kristiansand sin fantastiske skjærgård. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
FORELØPIG PROGRAM 
 
Fredag 9. September 
Fra kl 17.00 og utover: vi samles til sosial kveld og kveldsmat på 

feriehjemmet. 
 

Lørdag 10. September 
Felles frokost 
 

Kl 09.00- 14.00 
Leder, Robert Osdal forteller om CODA Norge sitt arbeid det siste året. 

Informasjon fra CODA Sverige: Gunilla Karlsson og Olga Svensen Richter 
som var med å startet CODA Sverige  (2002) kommer og forteller om sitt 

arbeid fra foreningen. De vil også fortelle om sitt arbeid i CODA 

International .Olga, som er godt kjent i døvemiljøet, er med i styret i 
CODA International og er bland annet kjent fra en svensk serie som heter 

«Profilarna».  
Tema: Planlegge en skandinavisk konferanse sammen med Norge og 

Sverige. Spørsmål til debatt og diskusjon. Forberede gjerne spørsmål i 
forkant og send det til a-w-ha@getmail.no slik at foreleserne kan 

få forberedt seg. 
 

Felles lunsj 
Kl 15.00 

Årsmøtet med valg. Diskusjon om samarbeid med Statped 
 

Kl 19.00  
Festmiddag 

Lillys Basar 

Sosialt samvær og masse kos! 
 

 

Søndag 11. September  
Felles frokost 
Kl 10.00-13.00 

Evaluering- Gruppearbeid 
Erfaringsutveksling og planlegging for 2016/17  

 

PÅMELDING: 

Alle som deltar må betale egenandel: 

Kr 900,- for medlemmer 
Kr 1200,- for ikke-medlemmer 

 

mailto:a-w-ha@getmail.no


Reiseutgifter for medlemmer dekkes med inntil kr 1000,- dekkes ved 

innsending av reiseregning. Husk å ta vare på kvitteringer. 
 

Egenandelen dekker overnatting og alle måltider.  

Slik melder du deg på: check inn eller pr mail til : mgbortne@online.no 
 

Påmeldingsfrist: Søndag 28. August. 
 
 
TA MED:  
 

 Godt humør 
 Sengetøy/ sovepose, toalettsaker 

 2 gaver ferdig innpakket til Lillys basar ( på en verdi av ca 100 kr ) 
 Kontanter til loddsalg 

 Valgfri drikke til kvelden 
 

ADRESSE: 

Døves feriehjem, Solheim  
Dvergnesveien 501 

Kristiansand 4639  

 
Vi håper å se deg på samlingen ! Hjertelig velkommen!!! 



 

 
Beste hilsen styret i CODA Norge  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


