
 

 

 

Den Thailandske Kvinneforening 

Thai Women Association in Norway 

สมาคมสตรไีทยในประเทศนอรเวย ์

 

 

Den Thailandske Kvinneforening 

Foreningens offisielle navn er Den Thailandske 

Kvinneforening (DTKF).  Vi ble stiftet den.20 

september 2008. Det engelske navnet er “Thai Women 

Assosiation in Norway”.  På Thailandske heter  

“สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย”์ 

 

Den Thailandske Kvinneforening er en upolitisk 

forening som arbeider for å integrere thailandske 

kvinner best mulig inn i det norske samfunnet. 

 

Foreningen yter bistand og informasjon til kvinner og  

barn av thailandske opprinnelse, som er bosatt i Norge. 

Foreningen har videre som formål å formidle og bevare 

den thailandske kulturen i Norge. 

 

 

ร ำไทย/ Thailandsk klassisk dans 

Foreningen kan hjelpe medlemmene med følgende 

problemer:  

 Bistå med informasjon, råd og hjelp ovenfor 

Norske myndigheter samt hjelp med utfylling av 

offisielle dokumenter. 

 Bistå med juridske råd i samarbied med 

advokater. 

 Juridsk rådgivning ifb. med eventuell skilsmisse 

eller problemer arbeideslivet. 

 Bistand til kvinner med thailandske opprinnelse 

som er mishandlet fysisk eller mentalt av sine 

menn i ekteskap eller samboerskap. 

 Opplyse om thailandske og norske 

kulturaktiviteter for nordmenn og thailendere 

om sine respektive kulturer og tradisjoner. 

Kulturaktiveteter:  

Fremme og bekjentgjøre thailandske tradisjon 

og kultur som følgende: 

 Tradisjonell Thailandsk matlaging. 

 Thailandske nasjonaldrakter. 

 Thailandsk klassisk dans med 

Thailandske musikkinstrumenter. 

 Thailandsk språk. 

 

 
กำรสอนภำษำไทย/Thai språk opplæring 



 

สมาคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย ์

สมำคมสตรีไทยในประเทศนอรเวย ์ไดท้ ำกำรจดทะเบียนโดย

ถูกตอ้งตำมกฎหมำยในประเทศนอรเวย ์ตัง้แตว่นัที ่20 

กนัยำยน พ.ศ. 2551 

จุดมุ่งหมาย 

 เพ่ือใหข้อ้มูล แนะน ำ ใหค้ ำปรึกษำ ใหค้วำมช่วยเหลือ

ในดำ้นกำรติดตอ่หน่วยงำนรำชกำร หรือเอกสำรทำง

รำชกำร ตวัอยำ่งเชน่ แบบฟอรม์ตำ่งๆ กำรตอ่

พำสปอรต์ กำรขอวซีำ่ ฯลฯ  

 เป็นกลุ่มทีป่รึกษำแนะน ำทำงดำ้นกฎหมำย โดยทำง

สมำคมฯ จะรว่มมือกบัองคก์รนกักฎหมำยเพ่ือหำทำง

ชว่ยเหลือ หรือแกปั้ญหำใหก้บัผูท้ีป่ระสพปัญหำ

ทำงดำ้นกฎหมำยครอบครวั กฎหมำยแรงงำน เป็นตน้ 

 เป็นกลุ่มที่ใหค้วำมช่วยเหลือในกำรติดตอ่ประสำนงำน

กบัองคก์รของรฐัทีมี่ไวส้ ำหรบัรบัรอง ในกรณีที่สตรี

ไทยประสพปัญหำในกำรท ำรำ้ยรำ่งกำย และจิตใจ 

 เป็นกลุ่มทีส่่งเสริม เผยแพร ่และอนุรกัษว์ฒันธรรม

ไทย อนัไดแ้ก่ 

 วฒันธรรมทำงดำ้นอำหำรไทย 

 วฒันธรรมทำงดำ้นกำรแตง่กำยไทย 

 วฒันธรรมทำงดำ้นกำรดนตรีและร ำไทย 

 วฒันธรรมทำงดำ้นภำษำไทย 

 ชว่ยสง่เสริมควำมสำมคัคี ในระหวำ่งคนไทยและคน

นอรเวยเ์จียน เพ่ือทีจ่ะไดเ้รียนรูแ้ละยอมรบัใน

ประเพณีและวฒันธรรมซึง่กนัและกนั 

 เป็นกลุ่มทีด่  ำเนินกำรในกำรจดัอบรมและใหค้วำมรู ้

ทำงดำ้นกฎหมำยและสงัคมกบัสตรีไทย เพ่ือใหส้ตรี

ไทยมีทกัษะในกำรด ำเนินชีวติในตำ่งแดนและ

ภำคภูมิใจในควำมเป็นสตรีไทย 

 สมำคมฯ จดัสมัมนำและอบรมใหค้วำมรูท้ำงดำ้น
กฎหมำย และหลกัสูตรตำ่งๆ รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

สำมำรถดูไดใ้นเวปไซตข์องสมำคมฯ  

www.thaikvinneforening.org 

Org.nr. 993 135 798 

Bankkonto. 1503.07.69985 

Adresse: Borkenholmveien 11,  

1339 Vøyenenga 

สำมำรถโทรติดตอ่หรือปรึกษำไดต้ำมหมำยเลขดำ้นล่ำงน้ี 

คณุเจีย๊บ  98 01 90 90  

คณุตอ้ม  47 84 57 52 

คณุแอม 94 19 96 53 

คณุดำว  99 21 27 24  

  

e-post: thaikvinneforening@hotmai.no 

 

 

การอบรมกฎหมาย / Kurs i norske lover 

        

 

 
ราตรีการกุศล เพือ่หารายไดม้อบใหอ้งคก์รทีท่ างานดา้นเด็กในประเทศไทย 

Veldedighetsfest til inntekt for fattige barn i Thailand 

 

Matlaging kultur / วฒันธรรมการอาหารไทย 

 
Kurs i norske lover/ อบรมกฎหมาย 

 

Styremøte/ ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
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