
ÅRSPROGRAM FOR AARHUS DØVEFORENING 2016/2017

12 marts. Generalforsamling

Aarhus Døveforening afholder ordinær generalforsamling lørdag den 12. 
marts 2016, kl. 13.00 i Marselisborgcentret, Bygning nr. 8, P. P. Ørums 
Gade 11, 8000 Aarhus C. Vi giver kaffe og kage.

Der vil være adgang til Marselisborgcentret, bygning nr. 8, fra kl. 12.00.

29 marts. Foredrag om Dansk Tegnsprogsnævn af Janne Boye Niemelä

Janne Boye Niemelä fortæller om deres arbejde hos Dansk 
Tegnsprogsnævn. Hvad laver de? Hvad er deres hovedopgaver? Dansk 
Tegnsprogsnævn giver gratis mad, drink og kaffe

7 april: Foredragsholderen Hans Peter Rasmussen

Hans Peter Rasmussen fortæller en række pudsige, skæve, mærkelige ting 
fra Aarhus’ historie.

21 april. Påskebanko

Vi holder mini banko på Folkestedet. 

19 maj. Jørgen Rødtop fortæller om tegnsprogs historie

18 juni. Sommerfest

18 august: DHL løb ved Mindeparken



15 september. Aarhus døveforening holder fødselsdagsfest. Hun bliver 
113 år gammel.

Vi fejrer vores fødselsdag og vi giver kaffe/The og kager.

20 oktober: Foredrag ”omsorgsviget af systemet mod døv barn”

Kristi Palgi Butivchenko vil fortælle sit oplevelse om hendes døv søn.  Vi 
åbner kl 17:30 og foredrag begynder kl 18:30.

17 November: Foredrag om livet som Hospitalsklovnen Petunia

Foredrag om livet som Hospitalsklovnen Petunia. Hospitalsklovnen Petunia 
fortæller om sit arbejde som Hospitalsklovnen Petunia, der hjælper børn i 
uretfærdig situation.

3 december: julefrokost

22 januar:  Nytårsgudstjeneste med nytårsbanko
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