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& Juleevangeliet
1. søndag i advent ble en ny oversettelse
av nytestamentet til norsk lagt frem. Den kan nå taes
i bruk i alle norske menigheter. Her er juleevangeliet
gjengitt etter den nye oversettelsen. Der teksten er
endret fra forrige oversettelse er den satt i kursiv.
Lukas evangelium 2:1-14:
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling
fra keiser Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntall. Denne første innskrivning
ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til
sin by.
Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til
Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen
med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og
mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og
hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og
la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe
sted.
Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på
markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med
ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens
herlighet lyste om dem. De ble overveldet av
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redsel. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Se,
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele
folket: I dag er det født dere en frelser i Davids
by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere
ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt
og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt
av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og
sang:
Ære være Gud i det høyeste.
og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!

Maleriet på forsiden
er ”Flukten til Egypt”,
av ukjent kunstner.
Bildet henger i Loyola Hall,
Ignatiansk retreatsenter i
Liverpool. Også gruppen
med den hellige familie er fra
samme sted, begge er gjengitt
med tillatelse fra Loyola Hall.

Hei alle speidere og ikkespeidere som vil prøve leirlivet

Vi ønsker våre lesere
en rik og velsignet
julehøytid!

Flere opplysninger i neste nummer og
på www.landsleir.org

Vi samles på Røros 30. juli – 5. august.
For nærmere opplysninger, ta kontakt
med Døves menighet, Bergen
(adresse med mer på side 8) eller ditt
menighetskontor.
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Døvemisjonsarbeidet
på Madagaskar

Merkevarestrategi?
Det er forskjell på å selge såpe og å forkynne evangeliet. Det
er opplest og vedtatt. Likevel er det mye vi i kirken kan lære
av dem som har en vare å selge.
Når Rieber i Bergen selger tomatsuppe, så har de en strategi
for hva folk skal forbinde med akkurat denne suppen.
Hvorfor har ikke vi en strategi for hva vi vil at folk skal
forbinde med kirken? Er det fordi vi mener ”varen” vår er så
god at den selger seg selv?
Vi oppfatter oss selv som en åpen og inkluderende folkekirke.
Når noen oppfatter oss annerledes blir vi skuffet og forvirret.
Vi trenger å ha fokus på hvordan vi blir oppfattet. Vi trenger å
spørre oss selv om vi blir oppfattet som åpne og inkluderende,
eller som strenge og dømmende. Det er ikke nok at vi selv
mener vi er det første.
Tenk om alle vi i kirken, biskoper og andre ansatte,
menighetsrådmedlemmer og andre frivillige, kunne ha en
strategi for hvordan vi fremstår. Da ville det også gjøre noe
med oss: Vi ville bli mer like det vi synes vi skulle være.

laha

Støtt innsamlingsaksjonen
for døve på Madagaskar
Døvemisjonen
Døvekirken
Fagerborggaten 12, 0360 Oslo
Bankgiro:

6029.09.52959

Jeg er usikker på om det var dette
menighetsrådet mente med å gjøre noe
for å øke kirkens inntekter.
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! Andakt

Flott himmel over Ål!

Tegnspråkuke på Ål i slutten av
november. Godt og viktig å få satt
av tid til bare å jobbe med språket
– eller som jeg kaller det; å få et
”språkbad”.
Vi fire som var deltakere gikk en
kveld ned til sentrum. Det var mørkt
og litt glatt. Gradestokken viste nok
et par minusgrader. Over oss var det
en fantastisk himmel.
Det var stjerner overalt. Vi følte oss
litt som gamle Abraham – da han stod
og så på himmelen. Han følte seg liten i det mektige universet. Samtidig
fikk han et løfte av Gud: Din ætt skal
bli tallrik som stjernene.
Stjernene over Ål gnistret i forskjellige farger. Det var en merkelig opplevelse. Det virket som om
noen stjerner skiftet farge underveis.
Noen ganger rødt, noen ganger blått
– eller gult! Som om vi var i Guds
diskotek!
Eller kanskje det var mer som i
julesangen:
”Deilig er den himmel blå,
lyst det er å se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker,
oss fra jorden opp til seg,
oss fra jorden opp til seg.”

Ikke bare stjernene, men også månen var underlig denne kvelden. Den
var 1/3 stor – og lå i ne. Det betyr
at den ”ligger i venstre hånd” og er
minkende. Men det pussige var at den
var mer liggende enn stående. Slik var
ikke vi 4 vant til månen. Den oppførte
seg rart.
Noen dager senere, når jeg var
kommet hjem, sier min yngste datter: Pappa, se på himmelen – det er
Filurkatten! Det var månen hun mente
– og hun har plukket dette opp fra
filmen ”Alice i eventyrland”. Hun var
også interessert i en mørk stjerne- og
månehimmel. Det er flott å ta seg tid
til å se på himmelen en stjerneklar
kveld.
Vår opplevelse av stjernene og
månen denne dagen, gjorde at tankene gikk til de vise menn som kom
til Betlehem i julen. De opplevde at
det var en ny stjerne på himmelen som
beveget seg – og de var sikker på at
det var et himmeltegn om en konge
som var født. De fulgte den – og de
fikk oppleve underet i stallen julenatten. De vise menn tenkte at himmelen
talte til dem. Den følelsen kan vi også
få når vi er ute en slik stjernekveld.
Vår vandring til Ål denne kvelden,
var med blikket mer mot himmelen
enn mot bakken.
Vi fikk også se flere stjerneskudd,
nesten som raketter. Vi kan nesten
si at himmelen ”lever”. Når en får
oppleve stjerneskudd, sies det at du
har lov å ønske deg 3 ting!
Hva jeg ønsker meg? Det er egentlig hemmelig, men her sier jeg det
likevel;

Døves Blad får ny redaktør fra neste nummer.
Da vil Odd Erling Vik Nordbrønd, døveprest i Ålesund,
overta. Han har skrevet andakten i dette nummeret.
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At budskapet om fred over jorden skal
bli sant for alle!
At budskapet om frelseren i stallen
når fram til alle mennesker!
At døvekirkene og døveforeningene
klarer å være åpne og inkluderende!
Vi kom til Ål etter hvert – og hva var
det som skjedde? Jo, stjernehimmelen forsvant i alt lyset fra gatene og
butikkene.
Vår verden slukte det flotte himmellyset. Dette som en liten tanke inn i
julefeiringen. Våre ting og vårt fokus
på mat og kos, er viktig i det å feire
jul. Men det kan fort skje at lyset over
Betlehem, blir vanskelig å se.
I en ganske ny julesalme står det:
Nå er den hellige time.
Vi står i sterneskinn
- og hører klokkene kimer.
Nå ringes julen inn.
Og i refrenget:
Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord.
Verden var aldri helt forlatt.
En stjerne skinner i natt!
Med ønsker om en velsignet
julehøytid fra Odd Erling Vik
Nordbrønd, Ålesund
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& Nye menighetsråd for perioden 2006-9
Menighetsrådsvalg 2005 Døves menighet, Bergen
komme i kirken på valgdagen til å stemme, i tillegg til
at vi selvfølgelig hadde en valgdag på Konows senter.
Faktisk endte det med at flere forhåndsstemte enn de som
stemte på valgdagen.
Alt i alt en til tider strevsom prosess som fikk en inspirerende avslutning og et flott menighetsråd 2006 – 2009.
Guri Kaland Sværen (daglig leder)
Nyvalgt leder i
Bergen, Arvid Støyva,
får blomster av daglig
leder Guri Kaland
Sværen.
Nytt og gammelt menighetsråd i Bergen møttes sammen med ansatte
til juletallerken i begynnelsen av desember.

4 år går usedvanlig fort. Det føles ikke som det er så
lenge siden vil sist valgte nye menighetsråd. Kanskje
fordi prosessen tar så lang tid? Allerede i februar startet
menighetsrådet forberedelsene til årets valg. Rundskriv
fra Kirkerådet ble omhyggelig lest og menighetsrådet var
enig i den tidsplanen daglig leder hadde foreslått. – Så
kom første endring; pga høstferien passet det særdeles
dårlig å ha valg de to offisielle valgdagene. Hva gjorde
vi da, jo vi søkte om utsettelse etter alle kunstens regler
og fikk det. Så kom neste utfordring, eller egentlig ikke
en utfordring, heller en gledelig melding. Kirkerådet
hadde bestemt at stemmerettsalderen kunne senkes til
fylte 15 år i løpet av valgåret. Eneste betingelsen var
at menighetsrådet måtte fatte vedtak om det. Med den
aktive ungdomsgruppen vi har i vår menighet, var det
ikke vanskelig å fatte et slikt vedtak. Det var dessuten i
tråd med det ungdommene som deltok på Døvekirkenes
fellesmøter på Risøya og i Bergen, ønsket seg.
I løpet av denne tiden jobbet menighetsrådet også med å
skaffe kandidater til det nye rådet. Heldigvis var det flere
som ønsket å stille til gjenvalg og flere nye sa ja, men vi
fikk ikke fylt opp listen. Likevel, det nye menighetsrådet
består av 9 dyktige mennesker, 6 medlemmer og 3 vara.
Vi savner menn, men kan skilte med 2 medlemmer under
30 år, en er til og med nettopp myndig.
Og så til sist, til vår store glede, ble valgmanntallet vårt
ferdig og lagt ut i rett tid. Resultatet var at antallet stemmeberettigede økte med 25 og vi kan for første gang
fortelle om valgdeltakelse i %, hele 13,35%. Det ble også
jobbet aktivt for å få de som ikke hadde anledning til å

Valgresultat:
Arvid Støyva,
Harry Ellingsen,
Anlaug Sørhaug,
Anett Christoffersen, Veronica Voldsund, Ann-Karin
Voldsund.
Varamedlemmer:
Iselin Christoffersen, Kari Skålevik, Marit Markeset
Nytt menighetsråd for Døves Menighet i Møre:
Lorents Ness, Tone Rørvik Elvenes, Solveig Olsen,
Erling Fylling, Karsten Ramsvik, Torbjørg Fiskergård.
Vararepresentanter: Magne Gaustad, Inge Heen,
Johannes Hagebø, Mary Lillestøl, Asbjørn Vestre.
Nytt menighetsråd i Stavanger:
Unni Løken Kvalsund, Arnstein Overøye, Helen Pedersen, Georg Abelsnes, Marit Gjedrem, Laila Jerstad.
Varamedlemmer: Sigvart Overøye, Anita Hetland, Dagmar Sinnes.
Nytt menighetsråd i Trondheim:
Solfrid Skarsbakk, Karin Moen, Johanne Martinsen,
Johan Fjellestad, Sissel Pedersen, Georg Bjerkli.
Varamedlemmer: Mikal Urgård, Ingrid Bjerkli.
Resultat av valg til Menighetsutvalg i Tromsø
30. oktober 2005: Jorid Fagerli, Anne Merete Morskogen,
Arnhild Andersen, Edvard Johan Strand. Varamedlemmer: Terje Brendeløkken, Sverre Nordgård.
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& Kirkemøtet

Av kirkeverge Tor Einar Lie

Kirkemøtet 2005 – På kirkemøte i 2006 har døvekirken fast representant
Kirkemøtet 2005 ble hold på Lillehammer 14. - 19. november 05.
Kirkemøtet er det øverste representative organ i Den norske kirke og har
85 medlemmer. Kirkemøtet består
av bispedømmerådsmedlemmer - til
sammen 80 - og 5 medlemmer som
velges utenom bispedømmerådene.
Ungdommens kirkemøte velger 4 representanter med tale og forslagsrett
til å delta på kirkemøtet.
Kirkemøtet oppgave er beskrevet
slik i Kirkeloven:
Kirkemøtet skal ha sin oppmerksomhet henvendt seg på saker av
felles kirkelig karakter og interesse
og ellers på alt som kan gjøres for å
vekke og nære det kristne liv i menighetene.
Hovedteam på kirkemøtet i 2005
var: ”En misjonerende kirke”. Innleder var generalsekretær i Det Norske
Misjonsselskap Kjetil Aano.
- En misjonerende kirke nøler ikke
med å fortelle det gode budskap til
alle mennesker. Kirken må formidle
budskapet på en slik måte at alle kan
forstå at det er godt nytt for dem selv
og deres lev. Bare gleden som blir
delt, er hel.
Han avsluttet:
- Vi må være det vi er. Jesudisipler,
glade medvandrere og misjonerende
kirke.

Anett Christoffersen.
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Kirkerådets leder Thor Bjarne Bore
hadde som overskrift påsitt innledningsforedraget: ”Fellesskap med
rom for ulikheter”.
- Hva er kirken oppgave? Det er
kirkens misjon i verden. Uten å ha
fokus på det forsvinner den samlende visjon og vi henfaller lett til
organisasjonsdrøftinger og stridsspørsmål.
Han fortsatte:
- Det er viktig at vi ivaretar
mangfoldet i tiden som kommer og
i de mange utfordringer vi står over
som kirke. Gud ville at vi skal tolke
forskjelligheter som uttrykk for gudskapt, kompletterende mangfold.
På kirkemøtet har Døvekirkenes
fellesråd en observatør. Leder av
Døvekirkenes fellesråd Anett Christoffersen møtte på kirkemøtet som
observatør. Der ble årsmeldingen
fra Døvekirkenes fellesråd lagt frem.
Ansett pekte på fire viktige forhold
for Døvekirken i forbindelse med
fremleggingen av årsmeldingen.
- Døve bor spredt, men allikevel
skal forhold legges til rette slik at
døve har mulighet til gudstjenestelig,
kirkelige handlinger og gudstjenestefellesskap. Vi må ha det lille ekstra
som gjør det mulig for døve å få det
samme tros- /dåpsopplæringstilbud
og gudstjenesteliv som hørende.
- I Tromsø er det er et aktivt døvekirkelig arbeid og der har det lenge
vært arbeidet med å få Døvekirken.
Den står nå ferdig i mars/april 06
og vigsles 1.pinsedag 2006. Takk til
alle som har stått på og har gjort det
mulig å bygge Døvekirke i Tromsø.
Takk til Kroken sogn, Kirkelig fellesråd i Tromsø og departement.
- Dessverre har departementet
igjen avslått vår søknad om å endre
status fra menighetsutvalg til menig-

hetsråd i Vestfold. I Vestfold er det er
rikt menighetsarbeid og mange døve
bor i området. Døvekirken må være
der døve bor. Vi vil fortsette med arbeidet om å få menighetsrådsstatus
i Vestfold.
- Våre flotte kirke trenger vedlikehold. Det driftstilskuddet vi får fra
kirkedepartementet stekker ikke til
når det gjelder vedlikehold av kirkebyggene. Vi setter nå i gang et arbeid for å få midler til vedlikehold av
kirkebyggene utenom det ordinære
driftstilskuddet.
Leder av fellesrådet sa til slutt at
kirkemøtet 2005 er et historisk kirkemøte for Døvekirken. Kirkemøtet
2005 er siste gang Døvekirken er
observatør på kirkemøtet. Fra 2006
har Døvekirken fast representant på
Kirkemøtet. Dette fordi Oslo bispedømmeråd utvides ved bispedømmevalget i 2006 med en representant
valg fra døvekirken.
Det betyr at på kirkemøtet 2006 har
Døvekirken et medlem på kirkemøte
med tale, forslag og stemmerett.

døpte
Vestenfjelske:
9. oktober: Jon Martin Borlaug
Nordenfjelske:
4. september: Vetle Amandus
Elvegård

døde
Vestenfjelske:
4. november: Liv Nyset
Nordenfjelske:
2. september: Georg Alfred Kirkreit
Hvor ikke annet er angitt har handlingen funnet sted i vedkommende
døvekirke. Listen er basert på innsendte
opplysninger fra døvedistriktene.
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&
JULEGUDSTJENESTE
PÅ TV
Tradisjonen tro sender NRK
gudstjeneste på tegnspråk
andre juledag kl 11.
I år er gudstjenesten lagt til
Fana kirke i Bergen.

Oslo Døvekirke
• Gudstjenestene planlegges av frivillige og ansatte
torsdag kl. 16.00 – 18.00 før
søndagens gudstjeneste.
• Gudstj.verkstedet begynner
med middag kl 16.00.
Søndag 18. desember
Kl. 18.00: Juleforestilling
Julaften, lørdag 24. des.
Kl. 15.00: Julaftensgudstj.
Kl. 17.00: Middag og julefeiring.
Påmelding: Se nedenfor!
Juledag, søndag 25. des.
Kl. 11.00: Høytidsgudstj.
Torsdag 29. desember
Kl. 17.00: Barnejuletrefest
med enkel gudstjeneste.
Påmeldingsfrist er 25. desember. Sms: 97 50 58 06
Fredag 6. januar
Kl. 18.00: Voksenjuletrefest
i Døvekirken.
Påmelding: Se nedenfor!
Gudstjenester i Oslo,
andre steder.
Julaften, fredag 24. des.
St. Hanshjemmet
Kl. 11.00: Julaftensgudstj.
Conrad Svendsens senter
kl. 16.30: Julaftensgudstj.
Gudstjenester og andre arrangementer utenom Oslo.
Torsdag 15. desember
Storhamar kirke
Kl. 18.00: Julegudstjeneste.
Onsdag 28. desember
Vestfold døveforening
Kl. 16.00: Juletrefest
Mandag 2. januar
Larvik
Kl. 18.00: Juletrefest

Kalender
Lørdag 7. januar
Hallingdal Døveforening
Kl. 12.00 - 15.00: Juletrefest
Søndag 8. januar
Teie Kirke (Nøtterøy)
Kl. 15.00: Julegudstjeneste og
juletrefest. Vestfold foreldreforening.
Barnehage og
skolegudstjenester
Tirsdag 13. desember
Aulerød barnehage, Sem
Kl. 10.00: Barnehagegudstjeneste
Fredag 16. desember
Kl. 10.30 - 11.30: Barnehagegudstjeneste
Voldsløkka og Skådalen
Tirsdag 20. desember
Kl. 10.00 - 11.00:Skolegudstjeneste
ungdomstrinnet m/Vetland og
Skådalen
Kl. 12.00 - 13.00: Skolegudstjeneste barnetrinnet
m/Vetland, Skådalen og
Gjøvik
Onsdag 21. desember
Nedre Gausen skole
Kl. 16.30: Julegudstjeneste
Velkommen til julefeiring i
Oslo Døvekirke julaften kl.
17. 00.Påmelding til Døves
Menighet, Fagerborggt. 12,
0336 OSLO
Tlf. 23 33 43 20,
Ttlf. 23 33 43 30,
Mob. 90 05 08 69 eller
95 20 99 06.
Innen torsdag 15. desember.
Pris kr. 75,-.
Velkommen til juletrefest i
Oslo Døvekirke Fredag 6.
januar kl. 18.00. Påmelding
til Døves Menighet, Fagerborggt. 12, 0360 OSLO
Tlf. 23 33 43 20,
Ttlf. 23 33 43 30,
Mob. 95 20 99 06
Innen mandag 2. januar.
Pris: kr. 100,-.

Stavanger Døvekirke
18. desember kl.11.00 integrert Gudstjeneste i Oddernes
kirke i Kristiansand
v/ døveprest Jarl Åge Tjørn.

24 desember kl. 15.00 Julegudstjeneste i døvekirken
v/døveprest Jarl Åge Tjørn.
Åpen kirke i Stavanger Døvekirke hver tirsdag kl 11-13.30.
Julegrøt den 13. desember.

Bergen døvekirke

Døves menighet i Bergen har
i år ansvar for
TV gudstjenesten som skal
sendes på NRK 2. juledag.
Opptak blir gjort i
Fana kirke
onsdag 21. des. kl 19.15.
Møt senest kl 18.45, noen
ledd trenger vi å øve,
Og alle må være på plass når
gudstjenesten begynner.
Slutt opp om gudstjenesten
så vi kan presentere
menigheten på en fin måte!

Jul i Bergen døvekirke

24. desember (julaften)
kl 12: Konow Senter:
andakt v/ Tom S. Tomren
24. desember (julaften)
kl 15: julegudstjeneste
v/ Tom S. Tomren
25. desember (1. juledag)
kl 13: andakt og lystenning
v/ Tom S. Tomren
Åpen kirke i Bergen døvekirke tirsdager kl 10.30 på
dager med pensjonisttreff.

MØRE
Lørdag 24. desember:
Kl.1400; Julaftengudstjeneste
i Volsdalen kirke, Ålesund.
Volsdalen skolemusikkorps.
Lørdag 7. januar: Kl.15001900; Julefest for store og
små i Volsdalen menighetshus.
Kr.125,- for voksne, gratis for
barn (under 18 år). Påmelding

&
til døvekapellan (950 78 362)
innen 3. jan.
Søndag 22. januar: Kl.1100;
Gudstjeneste i Borgund kirke,
Ålesund. Kirkekaffe.
Søndag 29. januar: Kl.1100:
Gudstjeneste i Volsdalen kirke,
Ålesund. Kirkekaffe.
Søndag 5. februar: Kl.1100:
Gudstjeneste i Stranda kirke.
Middag etterpå?
Søndag 19. februar:Kl.1100:
Gudstjeneste i Volsdalen kirke,
Ålesund. Kirkekaffe.
Lørdag 4. mars: Kl.1500:
Gudstjeneste i Volsdalen menighetshus. Rømmegrøt.
Menighetens årsmøte
Åpen kirke med vafler, tombola og lystenning i Volsdalen menighetshus, Ålesund.,
følgende onsdager kl 11 – 14:
14.desember (adventspreg), 25.
januar, 1. mars.

Trondheim

1. nyttårsdag: Gudstjeneste
kl.11 på Klosterbakken.
Søndag 15.01: Gudstj. kl.18.
Tirsdag 17.01: Hyggetreff
kl.10.30 på Rødbygget.
Søndag 29.01: Gudstj. kl.11.
Tirsdag 31.01: Hyggetreff
kl.10.30 på Klosterbakken.
Søndag 12.02: Gudstj. kl.18.
Tirsdag 14.02: Hyggetreff
kl.10.30 på Rødbygget.
Søndag 26.02: Gudstj. kl.11.
Tirsdag 28.02: Menighetskveld
kl.19 på Rødbygget.
Søndag 12.03: Gudstj. kl.18.
Tirsdag 14.03.: Hyggetreff
kl.10.30 på Rødbygget.
Tirsdag 28.03.: Hyggetreff
kl.10.30 på Rødbygget.
Søndag 02.04.: Gudstjeneste
kl.18. Årsmøte.
Levanger
8. januar. Bamberg kirke kl 11.
Familiegudstjeneste, P.Walle
Tromsø
18. des. kl 17 Førjulsfest
22. januar kl 11 Gudstjeneste
19. februar kl 11 Gudstjeneste

Listen er basert på innsendte
opplysninger fra døvedistriktene. Følg også med på NRK
tekst-TV for mer informasjon.
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DØVEPROSTEN
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Terje J. Johnsen, døveprost
Teksttelefon
23 33 43 30
Telefon
23 33 43 43
Mobiltelefon
92 83 13 58
e-post
terje.j.johnsen@dovekirken.no
Faks
23 33 43 50
Faks mobil
92 87 14 89
Maria Aase, rådgiver
Teksttelefon
23 33 43 30
Telefon
23 33 43 40
Faks
23 33 43 50
e-post: maria.aase@dovekirken.no

DØVEKIRKENES
FELLESRÅD
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Tor Einar Lie, kirkeverge
Teksttelefon
23 33 43 30
Telefon
23 33 43 53
Faks
23 33 43 50
Mobiltelefon
41 42 13 41
e-post: kirkevergen@dovekirken.no
Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon
23 33 43 30
Faks
23 33 43 50
epost:
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

ØSTENFJELSKE
DØVEDISTIRKT
DØVES MENIGHET, OSLO
Adresse: Fagerborggt 12, 0360 Oslo
Teksttelefon
23 33 43 30
Telefon
23 33 43 20
Faks
23 33 43 50
e-post:
doves.menighet.oslo@dovekirken.no
Roar Bredvei, døveprest
Tlf direkte
23 33 43 24
Teksttelefon
23 33 43 31
Mobiltelefon
90 85 82 12
e-post: roar.bredvei@dovekirken.no
Øyvind Aspen, døvekateket
Ttlf
23 33 43 32
Tlf
23 33 43 22
Mobiltelefon
97 50 58 06
e-post direkte:
oyvind.aspen@dovekirken.no
Randi Andresen, døvediakon
Tlf direkte
23 33 43 23
Teksttelefon
23 33 43 33
Mobiltelefon:
90 05 08 69
e-post direkte:
randi.andresen@dovekirken.no
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Døves menigheter
Hege R. Lønning, daglig leder
(vikar)
Ttlf
23 33 43 30
Mobiltelefon
95 20 99 06
Dimitri Katsnelson, konsulent
Se Døvekirkenes fellesråd (over)
Kjell Omahr Mørk, kirketjener
Epost direkte:
kjell.omahr.mork@dovekirken.no
Karl Robertsen, barne-,
ungdoms- og poesimedarbeider
Teksttelefon
23 33 43 37
Telefon
23 33 43 27
Mobiltelefon
98 40 80 52
e-post:
karl.robertsen@dovekirken.no.
Ellen Marie Hol, organist
Mobiltelefon
92 61 99 68
Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon
98 49 09 19
Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon
48 26 68 64
Hakim Aggoun, vaktmester
Mobiltelefon
98 85 54 72

SØR-VESTENFJELSKE
DØVEDISTRIKT
DØVES MENIGHET, STAVANGER
Kirke og postadresse:
Sandeidgaten 10, 4012 Stavanger
Besøksadresse:
Saudagaten 11 (Døves Hus)
Telefon
51 53 05 48
Teksttelefon
51 56 22 36
Telefaks
51 56 21 40
e-post: doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no
Jarl Åge Tjørn, døveprest
e-post:
jarl.age.tjoern@dovekirken.no
Telefon og fax
51 56 21 40
Teksttelefon direkte 51 56 22 36
Mobiltelefon
92 65 54 19
Gunvor Høiby Abelsnes,
daglig leder / menighetsarbeider
Telefon
51 53 05 48
Mobiltelefon
48 10 55 58
Gunn Heidi Dybdahl, kateket
Telefon
51 53 05 49
Mobiltelefon
93 88 33 40
e-post: gunn.heidi.dybdahl@
dovekirken.no
Bjørn Jerstad, vaktmester/
kirketjener
Mobiltelefon
97 03 68 66
Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon
95 96 69 20

VESTENFJELSKE
DØVEDISTRIKT

+
NORDENFJELSKE
DØVEDISTRIKT

DØVES MENIGHET, BERGEN

DØVES MENIGHET, TRONDHEIM

Adresse:
Postboks 2305 Hansaparken,
5828 Bergen
Besøksadresse: Kalfarveien 77
Telefon
55 56 41 40
Faks
55 56 41 42
Mobiltelefon
91 69 08 63
e-post: doves.menighet.bergen@
dovekirken.no

Adresse : Pb 2802, 7432 Trondheim
Besøksadresse kirke,Klæbuveien 43
Besøksadresse kontor: Bispegata 9
Teksttelefon
73 53 67 30
Telefon
73 51 60 77
Faks
73 52 90 56
e-post: doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

Lars Hana, døveprest
Ttlf direkte
55 56 41 25
Tlf direkte
55 56 41 24
Mobiltelefon
90 11 36 82
e-post direkte:
lars.hana@dovekirken.no

Per Walle, døveprest
Ttlf direkte
73 52 22 68
Tlf direkte
73 52 08 30
Mobiltelefon
95 86 75 64
e-post: per.walle@dovekirken.no

Tom Sverre Tomren, døvekapellan
Ttlf direkte
55 56 41 27
Tlf direkte
55 56 41 26
Mobiltelefon
90 04 96 96
e-post direkte:
tom.s.tomren@dovekirken.no
Guri Kaland Sværen, daglig leder
Ttlf direkte
55 56 41 21
Tlf direkte
55 56 41 20
Mobiltelefon
91 69 08 63
Bjørg Karin Husa, kirketjener
(permisjon)
Tlf direkte
55 56 41 28
Berge Osnes, organist (permisjon)
Tlf direkte
55 56 41 28
Døvekirkens skolefritidsordning
Teksttelefon
55 56 41 31
Telefon
55 56 41 30
Faks
55 56 41 32
e-post: sfo.bergen@dovekirken.no
Ann-Karin Voldsund, leder
Anette Mortensen, assistent
Hilde Nygård

Heidi Merete Baird, døvekapellan
(permisjon)
Ingrid Karlgård Moxness, daglig
leder
Johan Fjellestad, kirketjener
Mikal Urgård, prosjektleder
Ttlf direkte
73 52 22 69
e-post: mikal.urgård@dovekirken.no

DØVES MENIGHET,
NORD-NORGE
Adresse: Pb 644, 9257 Tromsø
Besøksadresse kontor: Sjøgata 2
Døvekapellan
Ttlf
Tlf
Fax

77 61 53 03
77 68 77 23
77 68 45 06

Stiftelsen Signo
Døveprest: Arne Christian Halseth
Sukke gård, 3158 Andebu
Mobiltelefon
90 75 25 54
e-post:
arne.christian.halseth@signo.no

DØVES MENIGHET, MØRE
Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus
e-post:
doves.menighet.more@dovekirken.no
Odd Erling Vik Nordbrønd,
døvekapellan
Tekstelefon
70 11 45 69
Telefon
70 11 45 66
Faks
70 11 45 51
e-post: odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon
95 07 83 62
Ingunn Helland, sekretær

Døvekirkenes
fellesmøtet 2006
er lagt til helgen
21.- 23. april.
Sted er ikke fastsatt
ennå, men det skal
være på et sentralt
sted på Østlandet.
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& MILK- leir

Skrevet av
Marius Berge Eide

Fra mann til (mini)leder
Det er ikke lenge siden at
sommeren kom krabbende
mot oss i mai. Mens små
blomster skjøt opp av jorda,
ble en stor gruppe konfirmanter som helt definitivt
hadde skutt opp i høyde i
løpet av vintermånedene,
konfirmert. Når man blir
konfirmert, blir man voksen. Sett fra den religiøse
siden. Tenker man litt
utenom det religiøse, så
ser man at vi ikke ble
virkelige voksne akkurat
der og da. Allikevel har vi
vokst, vi har blitt eldre og
mer modne.
I de få månedene mellom
mai og oktober har vi vokst
enda noen centimeter. Vi
har vært litt flere steder
enn vi hadde vært sist. Og
vi hadde opplevd litt mer.

Her er hele gjengen som var med på MILK kurs i Kristiansand.

Kort sagt, vi har blitt enda litt eldre. Med alderdommen følger ansvar, det er noe foreldre
og lærere hele tiden prøver å få inn i hodene
våre. Men på MILK (MIni Leder Kurs) fikk vi
oppleve at ansvaret gikk fra å gå på butikken til
å redde liv, hvis det ble nødvendig. På MILKleiren ble det undervist av tre flinke og veldig
forskjellige ledere. Vi ble forklart hvordan man
skal være en god leder, vi lærte om førstehjelp,

Støtt våre annonsører!
Våre annonsører støtter oss!

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser
RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

GRAVFERDSHJELPENAS
Hagerupsvei 32x, 5093 BERGEN

HELE DØGNET

Tlf. 55 28 05 22

Det er ledig plass i bladet for flere støtteannonser, fast eller for
en enkelt gang. Kontakt redaktøren for nærmere informasjon.

hva slags ledertyper som finnes, hvordan holde en andakt, og mye mer. Det
var ikke bare undervisning hele tiden,
vi fikk også muligheten til å være sosiale. Mange av oss hadde ikke sett
hverandre siden konfirmantleiren i
mars. Da vi fikk beskjeden om å gå
og legge seg, og skru av lyset, ble det
selvsagt litt oppstand, men flesteparten sovnet til slutt.
Vi skulle egentlig ha bowlet eller
gått på kino, men det ble avlyst og
vi dro istedenfor inn til Kristiansand
sentrum på fredag. Det var kaldt ute,
så det meste vi gjorde var å hoppe
mellom forskjellige butikker, noen
tittet litt på dvd-er, andre hadde større
interesse for hårfarge. Litt av begge
deler ble med tilbake til leiren.
Søndag ble bruk til å evaluere leiren,
og til å rydde, vaske og pakke.
Da vi dro, hadde mange et ønske om
at at det skulle bli arrangert enda en
MILK-leir. Hvem vet?
9
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& Teologi
MASTERGRAD
DØVEKAPELLAN MED
DOKTORGRADSARBEID I TEOLOGI I VERDIBASERT
LEDELSE

Også andre i døvekirken arbeider
med å utvikle kompetanse. Daglig
leder i Døves Menighet i Bergen,
Guri Kaland Sværen, arbeider med
en mastergrad i verdibasert ledelse.
Vi har bedt henne si litt om hva det
betyr.

Døvekapellan Tom S. Tomren
i Vestenfjelske døvedistrikt er tatt
opp ved doktorgradsprogrammet ved
Misjonshøyskolen i Stavanger. Det er
stor prestisje knyttet til dette, og det
er flott når en av våre oppnår det. Vi
har derfor stilt ham noen spørsmål om
hva dette er for noe:
- Hva skal du skrive om i doktorgradsoppgaven din?
Prosjektet mitt handler om økoteologi. For å være helt nøyaktig :
Hvordan Den norske Kirke tenker
teologisk om miljøproblemene.
- Hvor lang tid tar det å skrive en
doktorgrad?
Siden jeg gjør det ved siden av at
jeg jobber som prest er det beregnet
6 år på prosjektet.
- Hva håper du å oppnå med prosjektet?
Jeg håper å vise at den teologiske
tenkningen er under forandring i ret-

ning av mer økologisk teologi. Vider
håper jeg å peke på områder hvor
kirken bør utvikle sin teologi videre.
- Hva har dett med døvekirken å
gjøre?
Miljø angår både døve og hørende,
så det er viktig også for døvekirken
at teologien utvikles på dette feltet.
Ellers så er jo døves menighet i Bergen den første menighet i Norge som
ble sertifisert som grønn Menighet,
så det passer godt med menighetens
sin satsing at jeg som prest der jobber
med dette emnet.

Sitatet
Ny sitat?.
Sagt av......

HUSK å melde adresseforandring!
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Da jeg ble ansatt som administrasjonsleder (det het det den gangen) i
Døves menighet, Bergen høsten 1992,
påla menighetsrådet meg å skaffe
meg relevant utdanning. Da fikk jeg
anledning til å ta 100 studiepoeng i
kirkeadministrasjon ved Diakonhøgksolen i Oslo.
Sammen med andre fag utgjorde det
til sammen en bachelor-grad og litt til.
Høsten 2004 startet Diakonhøgskolen
opp et mastergradsprogram i verdibasert ledelse. Fordi det er et deltidsstudium og jeg derfor bare er borte fra
kontoret fire uker i året, innvilget min
arbeidsgiver meg å delta i dette programmet. I følge reklamen, er dette
et erfaringsbasert masterstudium som
skal gi verdibevissthet, dømmekraft
og praktisk lederkompetanse. Og det
gjør det. Jeg har lært mye gjennom
både inspirerende samlinger i Oslo
hvor jeg treffer kollegaer fra hørende
menigheter, andre kirkelig ansatte enn
daglige ledere og ikke minst ansatte
fra andre deler av det offentlige.
Studiet vil munne ut i et ”selvstendig, skriftlig arbeid” der jeg skal
nyttiggjøre med den innsikten det
samlede fagfeltet har gitt meg.
En spennende og inspirerende utfordring i tillegg til det daglige arbeidet.
Takk til Døvekirkenes fellesråd som
gir meg fri med lønn til dette.
Guri Kaland Sværen
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Tekst og foto:
Lars Hana

Retreat

Tre forskjellige tegn for retreat vist av engelske døveprester, fra venstre: Cathy Nightingale viser et tegn som oppfattes som hørende, Peter
McDonough et som viser tilbaketrekning, mens Paul Fletcher viser et som fokuserer på å gå avsides.

Retreatbevegelsen i Norge har fylt
50 år i 2006. I andre land er tradisjonene lenger. Men hva er retreat? Det
handler om å få ro til å være sammen
med Gud i bønn og meditasjon, og på
et sted som er tilrettelagt. Retreater
kan vare fra en dag og opp til en uke,
noen ganger også lenger. For hørende
har retreat ofte handlet om stillhet:
Måltidene foregår i stillhet, og en
snakker ikke med hverandre i løpet
av dagen. Det som er av samtale er
med en veileder, og en blir snakket til

i forbindelse med gudstjenester, tidebønner eller tekstmeditasjoner. For
døve gir det liten mening å snakke
om stille eller taus retreat. Men vi
kan tenke oss retreat for døve hvor
vi ikke snakker sammen, Vi har spurt
tre døve døveprester i England, som
selv har hatt befatning med retreat om
hva de tenker om dette.
Cathy Nightingale: Når døve treffes
så ønsker de å snakke sammen. En
hel dag uten å snakke sammen fungerer ikke for døve,
men perioder med
”stillhet” er ok. Noe
som er bra på retreat
for døve er bønnestasjoner i rommet, og
gjerne stasjoner hvor
en kan lage noe.

Peter McDonough:
Mange døve opplever ”stillhet” som ok.
Jeg har gjerne delt i
to grupper, en som
Retreatstedet Loyola Hall utenfor Liverpool. Her har det blitt snakker sammen, og
arrangert retreat for døve, og stedet har også hatt døve ansatte en som ikke gjør det.

Det vil bli arrangert en dagsretreat for døve
i Bergen Døvekirke i løpet av våren.
Kontakt døveprest Lars Hana for nærmere informasjon

Da oppfordrer jeg den ”stille” gruppen til stillhet hele dagen. Når vi har
retreat er det ofte bare en dag. Noe
som har fungert godt er å se en del
av en spillefilm om Jesu liv, og så
diskutere vår opplevelse av den.
Paul Fletcher: Også for døve er det
godt med den roen som det gir å ikke
kommunisere. Jeg synes det er fint
om det er mulig å få til mer enn en
dag på denne måten.

har teksttelefon for
døve:

55 32 56 97

åpent alle dager kl.
08-23, noen dager hele
døgnet. Ingen får vite
hva du snakker om.
SOS-melding:
www.kirkens-sos.no
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Siden sist

Julemesse i
Stavanger Døvekirke
På siste søndag i kirkeåret arrangerte Stavanger Døves
menighet en julemesse i Stavanger Døvekirke der det
både ble loddet ut og solgt selvlagde julepynt, julekaker og massevis av andre julegreier. Det ble et godt
oppmøte av både barn og voksne, unge og gamle som
tok seg god tid til å kjøpe lodd og juleting, spise suppe
og kaffemat, og ikke minst: ha et hyggelig samvær. Til
sammen ble det lagt igjen 9500 kr i kassen som går til
diakoniarbeid.

Menighetstur
til Hellas
Døves menighet i Bergen arrangerte tur til
Hellas i oktober. Deltakerne fikk oppleve sol
på Santorini, og de fikk vandre i Paulus’ fotspor både gjennom bibeltimer og i Athen.

Julemessen ble avholdt like etter gudstjenesten, som var
den siste gudstjenesten med vikarprest Asgeir Straume
før den nye presten Jarl Åge Tjørn begynner. Vi takker
ham for et og et halvt år med godt samvær og gode,
levende prekener!

Tekst og foto: Arnstein Overøye.
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Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd.

