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3 bursdagsbarn på Vinterhelg arrangert av Døveforening og Døves menighet i 
Møre, fra venstre: Irene Hjelle, Tove Glomset Iversen og Erlend Holsen. 

Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd.

Fra Tromsø Døvekirke - en sommerfugl, - et gammelt 
symbol for påske og oppstandelse. Foto: Kjell Steinbru.

i dette nr:
* les om vinterhelg for døve i Møre og romsdal
*   lars hana har vært 
   på besøk 
   hos døvemenighet 
   i tyskland

* nyheter fra døvekirkene i trondheim og tromsø
* Mer om pilgrimsturer senere i år
* litt påskekryssord for store og små
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Andakt 

En liten gutt sto der med to fisker og fem brød.  Det var kveld og folket var bokstavlig talt uten mat og 
sultne.  Jesus velsignet det lille de hadde og de ble mette.  Maten kom som velsignelse. Det som knapt 
var nok til en liten familie, ble tilstrekkelig til flere tusen.  Denne fortellingen blir vi minnet om mange 
ganger – det kan bli mye av lite. Hvert enkelt bidrag monner. Vi samler inn penger til Kirkens Nødhjelp, 
til misjonsarbeid og til andre gode formål. Og det er mange som får hjelp.

Men Jesus tar dette et steg videre når han sier: ”Jeg er brødet som kommer ned fra himmelen”.  Livet 
er mer enn maten og vi må øve oss i å se det åndelige også i det helt vanlige livet. Det konkrete og det 
åndelige er knyttet sammen. Det er ikke to virkeligheter, helt atskilt fra hverandre.  Brødet som Jesus gir 
til den sultende folkemengden er mat, men også symbol på noe dypere. Det er næring og det er frelse 
i det som Jesus gir.  Med et våkent blikk vil vi se at våre åndelige erfaringer ligger oss nærmere enn vi 
aner.  Det åndelig livet kjenner takk til Gud for godhet, velsignelse og trygghet.  Troslivet kjenner Jesu 
nærvær når brødet og vinen deles ut i nattverden.  Det er ikke ”bare” brød og vin.  Da er det frelseren 
selv som kommer til meg.  Brød og vin blir en konkret måte for troen å holde dette fast.  ”Jo, jeg kjente 
det i munnen – jeg så det på tegnene som presten tegnet til meg!”  

Når nattverden deles ut, blir det så tydelig at vi kommer 
for å ta imot ham.  Og han gir oss ikke mindre enn sitt eget 
liv. ”Dette er mitt legeme” og ”Dette er mitt blod”.  Han vil 
ta bolig i oss, dele sitt liv med oss.  Han vil dele med oss 
Påskens store under – at han sto opp fra de døde og eier det 
evige liv.  Det er et perspektiv på død og liv som bare Jesus, 
den oppstandene gir oss mennesker.  Dette drama om men-
neskets legeme og sjel – som rystet Jerusalem i år 30 – er 
blitt vårt håp.  Når nattverden deles ut er det Den oppstan-
dene som sier: ”Dette er mitt legeme som jeg gav for deg.  
Dette er mitt blod som jeg ofret for deg”.  Så var jeg med 
den gang og så er han hos meg nå.  Og som ha tok vare på 
de 12 den gangen, tar han vare på våre fellesskap nå.

Vi er forskjellige – noen går ofte til nattverd – andre går 
sjelden.  Det er store ting det handler om – men for stort til 
å la det ligge.  Heller ikke de 12 første disiplene var særlig 
sterkt troende. Men de fikk en uforglemmelig påske.  Den 
startet ved nattverdbordet.
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Av Per WalleBrødet som kommer ned 
fra himmelen
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hei!

Dette brevet går til ungdommer 
som har tilknytning til Døvekirken. 
Det gjelder TT på GJØVIK, 
�6.juni – �.juli, arrangert av Norges 
KFUK-KFUM!

Hit kommer over 3000 ungdom-
mer fra hele Norge, og det gjør 
Døvekirken også!

Forrige gang var det i Haugesund (�004) – og da var vi over �0 deltakere fra 
Døves menigheter i Norge. Nå blir vi kanskje enda flere?

Bli med du også!

Alle arrangement vil bli tolket til tegnspråk.  Vi som tilhører Døvekirken vil 
bo på samme skole – så det blir en leir i leiren. Det vil være både døve og 
hørende ledere.

Det vil bli en flott og mangfoldig program på TT. Bl.a. vil det  vil det være i en 
del program Fjellhallen på Gjøvik og det vil være ”workshops” midt på dagen 
med mange valgmuligheter for aktiviteter – og her tenker vi også at hørende 
skal få mulighet til å gå på tegnspråkverksted (det var populært sist).

PÅMelding:  
Ta kontakt med nærmeste døvemenighet for å få påmeldingsbrosjyre (Oslo, 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø). Denne leveres ferdig utfylt 
på samme sted. Fristen er �5.april - og det er bindende. Det kan være mulig 
å melde seg på senere, men da er trolig prisen dyrere.

Når du fyller ut kupongen – skriv at din gruppe er Døvekirken og når det 
gjelder kontaktperson er det meg (Odd Erling Vik Nordbrønd).

Pris: Prisen for TT er �.375,- (ikke-medlemmer i KFUK-KFUM, hvis en er 
medlem koster det kr.�.�75,- og dette kan gjelde LiV-deltakere, f.eks).
Reise kommer utenom (men vi arbeider for å kunne gi reisestøtte til de som 
reiser lengst). Giro vil komme senere.

reise: Hver krets i KFUK-KFUM vil arrangere reise med buss eller tog til 
TT, så det er naturlig å koble seg på dette. Men dette får dere mer beskjed 
om etter hvert.

Mer inforMasJon: 
De som blir påmeldt vil senere få et brev med informasjon om TT. Ellers kan 
du lese mer om TT på nettsidene til KFUK-KFUM: www.kfuk-kfum.no – og 
videre klikke seg inn på TT.

sPørsMÅl? Kontakt din menighet – eller send melding / e-post til meg.

HJERTELIG VELKOMMEN SOM DELTAKER PÅ TT �007!

Hilsen 
Odd Erling Vik Nordbrønd
950 78 36� / odd.erling.nordbrond@dovekirken.no 
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 Tekst og bilder: Lars Hana

Lars Hana skriver: Med midler 
fra døveprosten fikk jeg mulighet 
til å besøke Den evangeliske kirke 
i Westfalen i tiden 5. – 11. mars. 
Westfalen er en av de største av de 
23 selvstendige evangeliske lands-
kirkene i Tyskland. Hensikten med 
besøket var å se hvordan døveme-
nighetene arbeider, med spesiell 
vekt på tegnspråksalmer. Her er et 
par inntrykk fra besøket.

Inntrykk fra Tysklandsbesøk

Gud bruker tegnspråk
- tegnspråksanger i tysk døvekirke

Benno Weiss har arbeidet som døve-
prest i Siegen og Wittgenstein siden 
1980, og vært leder for døveprest-
tjenesten både på lokalt og nasjonalt 
plan. Han forteller engasjert om hvor 
viktig det er at en i døvemenighetene 
bruker døvekulturelle uttrykk. Han har 
opplevd at døve ikke ville be Fadervår i 
gudstjenesten fordi en fulgte det tyske 
talespråket. Det var ikke deres eget 
språk, de ønsket et tegnspråklig Fa-
dervår. Så oversettelse var nødvendig. 
Før en gudstjeneste fikk han spørsmål 
om han kunne bruke stemme, for det 
var tre hørende til stede. Han svarte 
at det ville han ikke, de kunne gått til 
gudstjenesten for hørende kl 10.

Et av uttrykkene som brukes i guds-
tjenestene er tegnspråksalmer. Benno 
Weiss lagde sin første tegnspråksalme 
på en togreise i 1992. Da var han på veg 
hjem etter et innspirende seminar. Frem 
til da brukte en bare å tegne hørende 
salmer i kirken. En av salmene har titte-
len ”Gott gebärdet gern” (”Gud bruker 
tegnspråk”, eller ”Gud tegner gjerne”). 
Han har selv laget mange salmer, men 
er langt fra alene om dette. Det arran-

geres seminarer for å utvikle salmer, og 
på kirkedagene er det konkurranser i 
tegnpoesi og salmer. Under kirkedagen 
i Westfalen i oktober i fjor (med 700 
deltakere) ble det tegnet salmer som 
ble projisert på storskjerm hele dagen. 
Denne utvikling i kirken har gått pa-
rallelt med det fokus som har vært på 
poesi i døvemiljøet i Tyskland.

Å beskrive med ord hvordan en salme 
tegnes er ikke lett. Men det kan gjøres 
på flere måter: menigheten kan tegne 
hele salmen, eller bare et refreng, da 
tegner lederen versene alene. Det er 
også mulig å dele menigheten i to, og 
så vender lederen seg til høyre og ven-
stre etter hvem som skal tegne. Weiss 
mener det bare bør være en person som 

Benno Weiss foran det nye døvesenteret i Siegen. Senterets lokaler er lyse og fine og ligger i 
andre etasje. Menigheten betaler største delen av leien, men Døves Klubb og Døves Sports-
klubb betaler også noe for å ha egne aktiviteter der.

leder, flere kan være forvirrende. Og 
en trenger ingen tekst, en følger bare 
lederen som tegner. Bruk av overhead 
gir også et inntrykk av skole, noe som 
for mange døve er en negativ erfaring, 
sier han.

Det var interessant å være på guds-
tjeneste i Siegen lørdag ettermiddag. 
Her fikk jeg se en aktiv menighet. De 
deltok ikke med tekstlesing. Men i 
fellesleddene i gudstjenesten var de 
fleste med. Det var ingen tekst å følge, 
bare presten. Og det fungerte utmerket. 
Både i tegnspråksalmene, trosbekjen-
nelse og Fadervår. Gudstjenesten var 
på tysk tegnspråk, uten stemmetolk. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe, 
årsmøte i døveklubben, presentasjon av 



5

DøvesBlad
 

 

er	en	krisetelefon,	åpen	for	alle,	
hele	døgnet.			

Teksttelefon:

Trenger	du	noen	å	snakke	med	
som	ikke	sier	det	videre?

55	32	56	97	

Du	kan	også	skrive	SOS-melding	
via www.kirkens-sos.no. Her fin-
ner	du	også	mer	informasjon	om	

Kirkens	SOS.	
SOS-meldinger	besvares	innen	

24	timer.

og spørsmål til gjesten fra Norge, og en 
enkel kveldsmat.

Arbeidsgruppe	for	
”tegnspråksangledere”	og	poesi
I den tyske evangeliske kirke sitt 
tegnspråkarbeid er det 9 komiteer som 
arbeider på landsplan. De arbeider med 
gudstjenesteutvikling, eldrearbeid, 
planlegging av kirkedag, barnebibel 
osv. En av komiteene er komiteen for 
tegnspråkkor (gebärdenchor). Men 
innholdet i dette arbeidet handler ikke 
om kor som stiller på linje og tegner 
sammen i gudstjenesten. Det gjelder 
utvikling av tegnspråksalmer og po-
esi. Komiteen har fire medlemmer fra 
samme geografiske område. Christian 
Schröder leder gruppen, og han forteller 
at de har 4-5 møter i året. De arbeider 
med to ting: å forberede seminarer, og 
med å lage en ”sangbok”. Sangboken 
skal vise de salmene som etter hvert er 
utviklet slik at de lettere kan bli brukt 
i menighetene.
Seminaret for sangledere i 2005 hadde 
12 deltakere, i fjor deltok 12 personer. 
Schröder forteller at de ofte har tatt 
utgangspunkt i hørende salmer. Men 
han understreker at de ikke kan over-
settes, bare brukes som grunnlag for 
tegnspråksalmene. Likevel blir en lett 

Inntrykk fra Tysklandsbesøk

bundet av en skrevet tekst. På de siste 
seminarene har de god erfaring med å 
gi fire ord eller uttrykk til deltakerne. 
Disse blir grunnlag for gruppearbeid 
med å lage nye salmer. Andre salmer 
er blitt laget av enkeltpersoner, ofte 
prester. Foreløpig er alle døveprestene 
der hørende og Schröder forteller at det 
hender at deres salmer har uttrykk som 
mange døve opplever som litt barns-
lige. De beste salmene lages av de som 
har tegnspråk som førstespråk.

Benno Weiss demonstrerer tyske tegnspråk-
salmer.

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

A
S

RAGNHILD THORSHEIM KRISTING

Vi kan hjelpe med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

HELE DØGNET

Tlf. 55 �8 05 ��GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei 3�x, 5093 BERGEN

Kirkelige
handlinger
Døpte
Nordenfjelske:

25. februar: Katarina Mehlum

Vigde
Vestenfjelske:

17.februar i Fana kirke: 
 Anita Hafstad Norheim og 
 Kåre Olav Seglem Norheim.

Døde
Vestenfjelske:
1.mars i Loddefjord kirke:
 Ingeborg Johanne Thomsen

15.mars i Eikefjord kyrkje:
 Anfred Sunnarvik

Nordenfjelske:
 11. februar:
 Peder Andreas Pedersen

Hvor ikke annet er angitt har hand-
lingen funnet sted i vedkommende 
døvekirke. Listen er basert på 
innsendte opplysninger fra 
døvedistriktene.



6

DøvesBlad 
 

  Pilgrimsturer

Lia Gard (ligger ved Koppang i Østerdalen) 
inviterer til Pilegrimsuke med vandring på 
pilegrimsvegen gjennom Rendalen.

Program:

Mandag	9.	juli:
16-18:  Ankomst Lia Gard

Tirsdag	10.	juli:
Retreatdag i stillhet og forberedelse

Onsdag	11.	juli:
Morgengudstjeneste i Lia Kirke
Skyss til vandring fra Fjellkroken (10 
km) eller Skarvenveien (7 km) - og skyss 
tilbake fra Østvollen

Torsdag	12.	juli:
Skyss til vandring fra Østvollen - og tilbake 
fra Åkrestrømmen

Fredag	13.	juli:
Halv retreatdag på Lia Gård eller vandring 
fra Lia Gård til Åkre Pilegrimsstein
Ettermiddagsvandring fra Pilegrimssteinen 
til Pilegrimsmesse ved Rosemaries kilde 
om kvelden

Lørdag	14.	juli:
Skyss til Åkre eller Otnes. Middagsbønn 
i Ytre Rendal kirke
Båtskyss på Lomnessjøen og/eller vand-
ring til Bull-museet i Øvre Rendal
Skyss tilbake på kvelden

Søndag	15.	juli:
Skyss til Øvre Rendal kirke til gudstjeneste 
i gammel stil. Deretter:
1. Skyss til Fonnås og vandring til Skårså-
sætra, skyss derfra tilbake til Lia 
2. Familiedag på Bull-museet og ettermid-
dagsvandring derfra til Fonnås 

Mandag	16.	juli:
Nattverdgudstjeneste i Lia Kirke. Avslut-
ning. Avreise ca kl 12

Det er fullt mulig å benytte flere av dagene 
til retreatdager på Lia Gård og gjøre kor-
tere vandringer i Lias nærmiljø i stedet for 
enkelte pilegrimsvandringsetapper.

PRISER
Inkluderer frokost, niste, middag og 

overnatting på Lia Gård

Dobbeltrom: Nylia 
kr 550/døgn
Øvrige boenheter 
kr 450/døgn
Tillegg for enkeltrom 
kr 100/døgn

Flersengsrom kr 400/døgn 
(studenter u.30 år kr 300/
døgn)

Dersom en deltar hele uka 
betaler en kun for 6 døgn.

PÅMELDING  
Til Siv Henriksen Elstad 
(siv.h.elstad@dovekirken.
no 
eller mobil 913 50 776) 

Randi Andresen 
(randi.andresen@dovekir-
ken.no 
eller mobil 90050869)

Påmeldingsfrist:
30.april 2007.

Lia gårds hjemmeside er: 
www.liagard.no  

Pilgrimsvandring 
27. sept - 3. okt. 2007

Døves menighet i Oslo inviterer deg 
med på  pilegrimsvandring,  med 
Santiago de Compostela i Spania 
som pilegrimsmål. Har du lyst til å 
være med?
Pilegrimsvandringen til Santiago de 
Compostela er fra	 torsdag	27.	 	sep-
tem-ber	og	til	onsdag	3.	oktober. Da 
legger vi ut på en 5 dagers vandring. 
Torsdag 27. september reiser vi med 
fly fra Oslo til Spania. Videre går turen 
til Sarria. Dagen etter begynner vi på 
selve pilegrimsvandringen og som 
ender i Santiago de Compostela ons-
dag 3. oktober. Hver dags etappe er på 
mellom 2 og 3 mil. Derfor er det viktig 
at deltakerne er i god fysisk form. Vi 
tar forbehold om nok antall påmeldte, 
minimum 10 personer.

• Pris per person i tosengsrom uten 
fly:   5.150,-
• Pris per person i tosengsrom med 
fly:   9.650,- (frokost og middag er 
inkludert, med unntak av Santiago de 
Compostela).
• Tillegg for enkeltrom: 1400.-

Det er også mulig å bestille flybillett 
selv. Se nettsider www.merlot.no

Påmelding innen 30. april til:
Siv Henriksen Elstad (siv.h.elstad@
dovekirken.no),  mobil 913 50 776
eller Randi Andersen (randi.andre-
sen@dovekirken.no), mobil 900 50 
869
Pilegrimsvandringen er med tolk. 

Siv Henriksen Elstad, prostiprest
Astrid Torunn Bø, medlem av MR 
Randi  Andresen, diakon
Hege  R. Lønning, daglig leder
Irmi Wiatzka, medlem av MR

Pilegrimsuke 9. - 16. juli 2007Pilegrimsuke 9. - 16. juli 2007
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  Kalender 
Oslo Døvekirke 
Velkommen til visuell gudstje-
neste med poesi, ballett, variert 
musikk og nattverd. Etter guds-
tjenesten inviteres alle til kir-
kekaffe med hjemmelaget kake 
og hyggelig prat. Gudstjenesten 
stemmetolkes.

Søndag	22	april, kl 11:  
Gudstjeneste med nattverd.
Søndag	6.	mai, kl 11:  
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag	27.	mai, kl 11:  
Høytidsgudstjeneste 1.Pinsedag
Søndag	3.	juni, kl 11:  
Festgudstjeneste på Døvekirke-
nes Fellesmøte, Rolvsøy utenfor 
Fredrikstad

Åpent hus 
i Oslo Døvekirke:
- en hyggelig samling med 
andakt, mat og tema av inter-
esse eller til glede!
Åpent	 Hus	 er	 annenhver	
torsdag	 kl	 11.30-13.00, og 
temaene er: 19. april: Karl 
F. Robertsen forteller om sin 
reise jorda rundt.
Følg ellers med på plakater og 
tekst-tv om senere tema.

Treffpunkt
- et møtested med sosialt sam-
vær, vafler og middag!
Treffpunkt	 er	 annenhver	
torsdag	kl	14-18,	med	mid-
dag	kl	16: 12.april.
Følg ellers med på plakater 
og tekst-tv.

Stavanger Døvekirke
Mandag	9.april, kl 17:  
Døvekirken, 2. påskedag
Søndag	22.	april, kl 11:  
Døvekirken
Søndag	13.mai, kl 11:  
Konfirmasjon i Madlamark kir-
ke, med Døves menighet
Mandag	28.mai, kl 17:  
Døvekirken 2. pinsedag

Bergen Døvekirke
Skjærtorsdag	5.april, kl 18:  
Gudstjeneste på ”tegn til tale” v/ 
Lars Hana
Langfredag	6.april, kl 17: 
KORSVANDRING fra Korskir-
ken til døvekirken. Kirkekaffe.
Søndag	 8.april,	 1.påskedag, 
kl 11: HØYTIDSGUDSTJE-
NESTE på tegnspråk v/ Lars 
Hana og Tom S. Tomren 
Søndag	29.april, kl 11:  
KONFIRMASJONsgudstjeneste 
på tegnspråk v/ Tom S. Tomren 

ÅPEN	KIRKE	
I	BERGEN	DØVEKIRKE
kl.1030 på følgende tirsdager: 
10. og 24. april, 8. og 22. mai, 
5. juni.

KONOW	SENTER	
ANDAKT	
TORSDAGER	KL	12: 
26. april, 24. mai, 21. juni.

MØRE

Skjærtorsdag	5.april, kl 18: 
Bordet står dekket i Volsdalen 
kirke, gudstjeneste med nattverd, 
kveldsmat etterpå. Samarbeid 
med Volsdalen menighet og 
Metodistkirken.
Mandag	9.april, kl 14: 
Volsdalen kirke, Påskegudstje-
neste med nattverd, skattejakt, 
Påskemiddag kl.15, (kr.125,- for 
alle over 18 år, barn gratis, på-
melding til døvekapellan innen 
tirsdag 3.april). Menighetens 
årsmøte kl.16.
Søndag	15.april, kl 11: 
Ulsteinvik, Gudstjeneste, natt-
verd, tolket av døveprest.
Søndag	22.april, kl.11: 
Røbekk kirke i Molde, gudstje-
neste og middag etterpå.
Søndag	13.mai, kl 11: 
Langevåg kirke, konfirmasjons-
gudstjeneste. 

Åpen	 kirke, Volsdalen me-
nighetshus, Ålesund, føl-
gende onsdager kl 11-14:

25.april,	30.mai.
Velkommen til prat, vafler, 
tombola og lystenning! Ta 
gjerne med gevinst.

Trondheim Døvekirke
Skjærtorsdag, kl 11:   
Gudstjeneste på Klosterbakken
1.	påskedag, kl 12:   
Gudstjeneste på Døvehytta
Søndag	15.	april, kl 18:   
Gudstjeneste. Årsmøte
Onsdag	25.	april, kl 16:   
Dugnad ved kirka
Søndag	29.	april, kl 11:   
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag	13.	mai, kl 11:   
Gudstjeneste
Tirsdag	22.	mai, kl 19:   
Menighetskveld på Rødbygget
Søndag	27.	mai, kl 18:  
Gudstjeneste
Søndag	10.	juni, kl.18:   
Gudstjeneste

HYGGETREFF	
PÅ	RØDBYGGET	
følgende tirsdager kl 1030:
10.	april (NB: Denne dagen: 
Klosterbakken), 24.	april,	8.	
mai,	5.	juni,	19.	juni

Tromsø Døvekirke
Palmesøndag	1.	april, kl 14:  
Gudstjeneste, nattverd.
Langfredag	6.	april, kl 12:  
Andakt på Døvehytta i Troms. 
Søndag	29.	april, kl 18:   
Gudstjeneste, nattverd.
Lørdag	14.	april, kl 12:   
Familiesamling i Døvekirken.
Søndag 29. april, kl 18:   
Gudstjeneste. Nattverd.
Lørdag	19.	mai, kl 12:   
Familiesamling i Døvekirken.
Søndag	27.	mai, kl 14:   
Ett års jubileumsgudstjeneste. 
Konfirmasjon. 
Lørdag	9.	juni, kl 12:   
Familiesamling i Døvekirken.

17.	mai, kl 8:  
Flaggheis og frokost,  kl 9:  
andakt v/ Lars Hana. ”tegn til 
tale”
Søndag	20.mai, kl 11:  
Gudstjeneste på ”tegn til tale” v/ 
Lars Hana 
Søndag	10.	juni, kl 11:  
Gudstjeneste på tegnspråk v/
Lars Hana og Odd Erling Vik 
Nordbrønd. Hagefest. Besøk fra 
Manchester, England.

Sogn	og	fjordane

Søndag	15.	april, kl 11:   
Gudstjeneste i Øen Kirke, Hyl-
lestad, ved Lars Hana.

Åpen Kirke, hver tirsdag 
kl.1100-1330

PÅSKEN I DØVEKIRKEN 
I OSLO
Velkommen til å feire påsken 
med opplevelsesrike gudstje-
nester Skjærtorsdag, Langfre-
dag og Påskedag.

Skjærtorsdag	5. april 
kl 18.00: Skjærtorsdagsmesse 
med påskelam og nattverd

Langfredag	6. april kl 11.00: 
Forestillingen og messe ”Via 
Dolorosa”. Jesu lidelseshis-
torie fremføres av døve skue-
spillere

Søndag	1.	påskedag 8. april 
kl 11.00: Høytidsgudstjeneste 
på 1. Påskedag.
Påskefrokost kl 10.00

Utenfor	Oslo

VESTFOLD:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenes-
ten stemmetolkes.
Fredag	23.mars, kl 16:  
Påskeverksted i Sandefjord
Skjærtorsdag	5.	april, kl 16: 
Gudstjeneste med nattverd i San-
defjord. Kirkekaffe.

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 

danser. Kirkekaffe. Gudstjenes-
ten stemmetolkes.
Torsdag	29.	mars, kl 19:  
Påskegudstjeneste i Telemark 
døveforening.
Langfredag	6.	april, kl 16: 
Påskegudstjeneste på Mjøs-
gløtt.
Søndag	29.	april, kl 11: 
Gudstjeneste i Strømsgodset kir-
ke i Drammen

NYHET!
Åpen	kirke, Bergmo småkir-
ke i Molde, følgende tirsdager 
kl 12-1430:
27.mars	og	22.mai.
Velkommen til prat, vafler, 
tombola og lystenning! Ta 
gjerne med gevinst.

adresse-
forandringer?
Døves Blad får dessverre 
en del blader i retur. Det er 
viktig at vi får beskjed hvis det 
er flytting. 
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Faks 70 11 45 51
odd.erling.nordbrond@
dovekirken.no
Mobiltelefon 95 07 83 62

Ingunn Helland, sekretær

NORDENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

DØVES mENIghET, TRONDhEIm
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
doves.menighet.trondheim@
dovekirken.no

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

Jørg Kunzendorf, døvekapellan
i utdanning. Tlf. nr. kommer i neste 
nummer

Ingrid Karlgård Moxness, daglig 
leder

Johan Fjellestad, kirketjener

Erling Neergård, organist

Mikal Urgård, prosjektleder
Ttlf direkte 73 52 22 69
mikal.urgard@dovekirken.no

DØVES mENIghET, 
NORD-NORgE

Postadresse: Pb 644, 9257 Tromsø 
Besøksadresse: 
Tromsø Døvekirke, Jadevegen 10, 
Kroken, 9022 Krokelvdalen

Kjell Steinbru, døvekapellan 
Ttlf 77 28 06 15
Tlf 77 61 53 03
Fax  77 63 88 89
Mobil 97 52 85 69
kjell.steinbru@dovekirken.no

Stiftelsen Signo

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

   Døves menigheter
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
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
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
kirkevergen@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Teksttelefon 23 33 43 30
Faks 23 33 43 50
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
doves.menighet.oslo@
dovekirken.no

Det er tolk til stede i kontortiden 
mandag-torsdag.  Dere kan da ringe 
våre døve ansatte og snakke med de 
via tolken.

Roar Bredvei, døveprest
Tlf direkte  23 33 43 21
Teksttelefon 23 33 43 31 
Mobiltelefon 90 85 82 12
roar.bredvei@dovekirken.no

Hege R. Lønning, daglig leder 
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 30
Mobiltelefon  952 09 906
hege.lonning@dovekirken.no

Sunniva Hognestad Johnsen, 
døvekapellan
Telefon direkte 23 33 43 26
Teksttelefon 23 33 43 36
Mobiltelefon 416 98 355
sunniva.h.johnsen@dovekirken.no

Siv Henriksen Elstad, døvekapellan/
prostiprest
Telefon direkte 23 33 43 24
Teksttelefon 23 33 43 34
Mobiltelefon 913 50 776
siv.h.elstad@dovekirken.no 

Randi Andresen, døvediakon
Telefon direkte 23 33 43 23 
Teksttelefon 23 33 43 33
Mobiltelefon 900 50 869
randi.andresen@dovekirken.no

Øyvind Aspen, døvekateket
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 32
Mobiltelefon 975 05 806
oyvind.aspen@dovekirken.no

Karl Fr. Robertsen, Barne-, 
 ungdoms- og poesimedarbeider
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 37
Mobiltelefon 984 08 052
karl.robertsen@dovekirken.no 

Kjell Omahr Mørk, kirketjener
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon -
Mobiltelefon 950 62 189
kjell.omahr.mork@dovekirken.no

Dmitry Katsnelson, konsulent
Telefon tolk 23 33 43 20
Teksttelefon 23 33 43 58
Mobiltelefon 452 69 949
dmitry.katsnelson@dovekirken.no

Øystein Bang, organist
Mobiltelefon 928 38 574
ohbang55@hotmail.com 

Olga Papalexiou, danser
Mobiltelefon 984 90 919
oliapapalexiou@yahoo.no 

Erik Andresen, vaktmester
Mobiltelefon 482 66 864

Hakim Aggoun, vaktmester
Mobiltelefon 988 55 472

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
doves.menighet.stavanger@
dovekirken.no

Jarl Åge Tjørn, døveprest
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
gunn.heidi.dybdahl@dovekirken.no

Petter Riisland, organist
Telefon 51 52 20 25
Mobiltelefon 97 77 47 62

Bjørn Jerstad, vaktmester/kirke-
tjener
Mobiltelefon 97 03 68 66

Arnstein Overøye, liturgisk leder
Mobiltelefon 95 96 69 20

VESTENFJELSKE 
DØVEDISTRIKT

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

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

Tom Sverre Tomren, døvekapellan 
Ttlf direkte 55 56 41 27
Tlf direkte 55 56 41 26 
Mobiltelefon 90 04 96 96
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 
Tlf direkte 55 56 41 28

Berge Osnes, organist
Tlf direkte 55 56 41 28

Døvekirkens skolefritidsordning
Teksttelefon 55 56 41 31
Telefon 55 56 41 30
Faks 55 56 41 32
sfo.bergen@dovekirken.no
Ann-Karin Voldsund, leder
Anette Mortensen, assistent (perm) 
Hilde Nygård, assistent

DØVES mENIghET, mØRE

Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund
Besøksadresse:
Volsdalen kirke/menighetshus 
doves.menighet.more@dovekirken.no

Odd Erling Vik Nordbrønd, 
døvekapellan 
Tekstelefon  70 11 45 69
Telefon 70 11 45 66

Klaus Hanssensvei ��
Postboks 3�7� Årstad
58�9 Bergen

www.designtrykkeriet.no



9

DøvesBlad 
 

  Kroningsjubileet �006
Kroningsjubileet i Nidarosdomen – dette skjedde i juni 2006, og det er en artikkel 
som dessverre har falt ut fra i høst:

”Ja, vi elsker” på tegnspråk

Tekst og foto: Per Walle

Nidarosdomen var fylt til siste stol da historien om konge og folk gjennom 
100 år ble framført i juni i fjor.  Mot slutten hevet alle skuespillerne hendene 
- et landskap ble tegnet med hus og daler fjell og kyst – og så sa de alle som 
en ”Ja, vi elsker dette landet” på tegnspråk.  Georg Bjerkli (56) og Thomas 
Johannessen (18) – begge døve – var med i forestillingen.  Georg hadde laget 
den tegnspråklige oversettelsen av ”Ja, vi elsker… ”.

Marit Moum som hadde regissert fore-
stillingen ville at dette skulle være en 
feiring som også tok vare på minorite-
tene.  ”Denne forstillingen er også til 
ære for min døve onkel Halvard Aune i 
Trondheim. Tenk å kunne få vist fram et 
vakkert tegnspråk ved denne anledning” 
sier hun

- Jeg kan jo den norske teksten, men 
hva er egentlig innholdet? sier Georg. 

- Døvemiljøet bruket bare i liten grad 
sangen – ja vi forstår den ikke. Jeg jobbet 
ganske my med oversettelsen. Først laget 
jeg noe som lignet den norske teksten, 
men det ble litt rart.  Så tenkte jeg på de 
som først kom til Norge – hvordan de 
oppdaget landet.  De kom over havet og 
etter hvert så de mer og mer av landet.  Ja, 
slik ville jeg ha det – da har det mening å 
si ”ja, vi elsker dette landet”.  For å få en 
god forklaring på ”den saga natt seg sen-
ker” og ”furet værbitt over vannet” måtte 
jeg ha hjelp av norskprofessor på HiST 
John Smith.  Det ble en lang prosess.  Nå 
har jeg gjort mitt og så får døvemiljøet 
bestemme seg for om det vil ha ”Ja, vi 
elsker…”  på denne måten.

- Etter forestillingen i Domkirken kom 
en døv dame til meg og sa ”Det var så 
vakkert, det var imponerende og så lette 
å forstå innholdet.” Biskop Kvarme kom 
og gav meg en klem som takk!  Flere 
hørende sa også at det var flott.  

- Jeg er imponert over Georgs overset-

Sverre Nordgård har sendt inn noen 
inntrykk fra gudstjenester i Troms, 
noe det ikke var plass til i forrige 
nummer.

Gudstjenester i Troms
Tirsdag 23. januar var det gudstje-
neste i Finnkroken. Min mor og jeg 
tok drosje til hurtigbåtskaien. Der var 
det stengt, så det ble en del venting i 
kaldt vær før båten gikk. Etter hvert 
kom døvekapellan Kjell Steinbru og 
kona, og de var godt påkledd. Da vi 
kom til Finnkroken, gikk vi opp til 
kapellet hvor det var gudstjeneste kl. 
16. Det var en prest fra Troms som 
holdt gudstjenesten, Jan Torrey Jensen. 
Kjell Steinbru tolket gudstjenesten 
for meg. Etter gudstjenesten var det 
kirkekaffe og mye mat. Det var også 
juletrefest etterpå. Den fikk vi ikke med 
oss p.g.a. at hurtigbåten ikke gikk frem 
til Skjærvåg slik den bruker, fordi det 
var så dårlig vær. Det var opp til storm, 
så den måtte snu. Den kom tidligere til 
Finnkroken enn vanlig og hentet oss. 
Det ble kortere tid å være i kapellet, 
enn det har vært før. Gudstjeneste på 
Finnkroken var en opplevelse for Kjell 
Steinbru og kona. De kjørte oss hjem 
etterpå. Jeg setter stor pris på at Kjell 
forkynner og tolker. Da blir det lettere 
å følge med og høre Guds ord.
Søndag 14. januar var det også guds-
tjeneste, denne gang på Frelsesarmeen. 
Da talte og tolket Kjell. Mange sa han 
var flink til å holde tale. 
Jeg ønsker dere alle med Guds fred 
og velsignelse over 2007. Vi har et 
gledesbudskap å gå med!

telse fra tekst til tegnspråk, sier Thomas.  
Vi døve hadde ikke noe eget ”Ja, vi 
elsker..”, men nå har vi det.  Det er et 
fint poetisk uttrykk på tegnspråk.  Dette 
med poesi er nytt for meg.  Jeg har aldri 
lært det før nå i år.  Nå kan jeg litt og vil 
gjerne lære mer.  Jeg føler meg avhen-
gig av Georg.  Det er en god følelse å 
kunne uttrykke seg med poesi.  Georg 
er flink og jeg er stolt over at vi to kan 
samarbeide. 

- Men var du ikke nervøs da alle så 
på deg? 

- Jo visst var jeg nervøs.  Domkirken 
i Trondheim var fylt med hørende på 
alle kanter og jeg visste jo ikke hva de 
tenkte der de satt.  Der satt kongefami-
lien – Kongen så alvorlig ut, men Mette 
Marit smilte til meg. En føler seg på en 
måte berømt når en står der og alle ser 
på meg.

Etterpå kom mange og sa: Du var 
veldig flink.

Alle skuespillerer og danser i dom-
kirken skulle lære seg å framføre ”Ja, vi 
elsker” på tegnspråk.  Georg og Thomas 
delte på oppgaven å instruere de hørende 
skuespillerne – få på plass naturlige hånd-
bevegelser, mimikk, blikk og hodebeve-
gelser og myke kroppsbevegelser. Det var 
veldig hyggelige folk og de tok kontakt 
med oss og var nysgjerrige på hvordan 
det var å være døv og på tegnspråket.  
Ingrid Lorentsen – den ene danseren 

– ble veldig interessert i tegnene.  Hun 
var veldig flink og ville gjerne lære mer 
tegnspråk.  Også Patrick King som danset 
den mannlige hovedrollen syntes dette 
var både morsomt og interessant.  

I utgangspunktet skulle Georg bare in-
struere skuespillerne i tegnspråk, men 
etter hvert spurte regissøren Marit Moum 
Aune om både han og Thomas kunne 
være med i forestillingen.  Det ble mye 
øving, men et flott resultat.  
- Det var spennende å være så nær konge-
familien.  Jeg har aldri opplevd noe slikt 
før. Jeg kommer nok aldri til å glemme 
dette, smiler Thomas

Georg Bjerkli Halvor Aune Thomas Johannessen
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  Landet rundt

Endelig har Døvekirken i Trondheim fått handikap toalett.

MÅ dU, sÅ MÅ dU!
Veien fram har vært lang. Det er lenge 
siden menigheten gjorde vedtak om prio-
riterte områder for vedlikehold av kirka. 
4 områder har stått på liste over ting som 
må prioriteres: innvendig vask, handikap-
toalett, bedre lys og utvendig kalking. Nå 
er vi i mål med 2 av dem.

Forskjellige løsninger har vært til vurde-
ring og behandling i menighetsrådet for å 
få et toalett som er tilgjengelig også for 
rullestolbrukere. Arkitekttegninger og 
beskrivelser har vært nødvendig. Røros-
arkitektene har vært på befaring i kirka og 
har velvilligst bistått med svar på mange 
spørsmål i prosessen i tillegg til å levere 
tegninger og beskrivelser for ombyggin-
gen. Fordi kirka står på Riksantikvarens 
liste over verneverdige bygninger har 
søknaden om ombyggingen vært innom 
Riksantikvaren på sin vei til Biskopen 

Døvekapellan Kjell Steinbru har sendt denne rapporten, som forteller at det 
er noen tekniske problemer med den nye kirken.

startvansker i tromsø døvekirke
Kroken kirke har nå stått her i Tromsø 
gjennom sin første vinter. Og sant må 
sies: Den har ikke klart seg så veldig 
godt. Først og fremst er det store lek-
kasjer i taket. Disse berører ikke oss så 
mye direkte nede i døvekirken, men i 
den ”hørende” Kroken kirke er det svært 
problematisk. Det har også vist seg flere 
andre problemer med is og vann som 
renner steder det ikke burde renne. Re-
sultatet er is som faller ned der folk kan 
gå, dører som fryser fast og dører og låser 
som fylles av vann og fryser til. Det har 
også kommet vanninntregning i vegg og 
gulv nede i vår etasje, men det er ikke i 
døvekirkens egne arealer. Men uansett er 
det synd at dette har blitt sånn. 
Snart skal det være 1-års-befaring av byg-
get. Vi får håpe at alt dette blir ordnet på, 
slik at vi får huset i stand til å tåle en real 
nord-norsk vinter. For denne vinteren har 
egentlig vært fin, med mye sol og godt 
vær i februar og mars i alle fall!

Det er tilrettelagt for rullestolbrukere og 
det har stellebord slik at dåpsbarna lett 
kan få byttet bleie og tatt på dåpskjole. 
Det gamle kjøkkenet har måttet vike 
plassen for det nye toalettet, men det 
betyr ikke at vi har mistet muligheten til 
å koke kaffe. Kirka er nå utstyrt med et 
nytt minikjøkken. Det betyr at vi har fått 
kokeplate og kjøleskap i tillegg til kaf-
fetrakteren og oppvaskmaskinen som vi 
hadde fra før.

Velkommen til kirke! 
Ingrid Moxness

for godkjenning. Godkjenningene forelå 
ved juletider 2005. Endelig kunne vi gå 
i gang med å finne håndverkere og få 
satt i gang ombyggingen. Det var også 
en prosess, men vi har vært heldig med 
valg av byggmester. Steinar Halvorsen 
har stått for snekkerarbeidet og dessuten 
administrert arbeidene i forhold til rørleg-
ger, elektriker og maler.

Ombygging i en kirke som snart fyller 
80 år stiller krav til valg av løsninger 
og utførelsen. Det skal tas forskjellige 
hensyn ved valg av materialer, farger og 
profiler. Kirka skal beholde det utseende 
den hadde før ombyggingen. Det betyr 
for eksempel at det måtte spesiallages 
dører til toalett og kjøkken.

Nå står et lyst og innbydende toalett klart 
til bruk for enhver som måtte trenge det. 

Nå arbeider vi med møblering av kirke-
torg, og videre utsmykning av kirkerom 
og de andre rommene i kirken. Det må 
også etter hvert komme på plass natt-
verdsutstyr, et bedre lystenningssted, 
messehagl og prosesjonskors. Forelø-
pig brukes soknebudsettet vi fikk ved 
innvielsen av kirken til nattverden. Her 
trenges også skap til oppbevaring av kir-
ketekstiler, forsterkeranlegg, teleslynge, 
dåpskanne og flere andre ting. Her er 
nok å ta fatt i!

Kjell Steinbru
Siste:
Flere linjer fra Tromsø, sendt 19.mars: 
Vi har hatt et utvidet sameiestyre her i 
Kroken i dag.
Det ble litt dramatisk, fordi det har vært 
et alvorlig takras her i løpet av helgen, 
som har medført skader på bygningen, og 
vestveggen er rasfarlig område fortsatt. 
Taket har også begynt å lekke en del nå 
som vårløsningen har kommet. 

Her i døvekirken fungerer heldigvis det 
meste som det skal.
Det som jeg har anmerket her i døvekir-
ken er store sprekker i alteret, varmere-
gulering som ikke fungerer og dører som 
smeller kraftig. 
Det er også et problem at folk lett snu-
bler i nivåforskjellene i gangen ned mot 
alteret. Trenger merking. 

Ellers i kirken er problemene spesielt 
knyttet til fuktighet og vanninntregning 
i vegger. 
Skiferheller løsner ute, og oppe i sokne-
kirken er det flere mindre mangler. 
Ute mangler det vannkran og uttak til 
strøm.
Huset trenger teknisk drifting av kyndig 
personale. 
Kirkevergen i Tromsø jobber med å få 
det på plass. 
Det er ikke holdbart at prestene skal ha 
ansvar for det i lengden. 
Det ligger utenfor mitt kompetanseom-
råde i alle fall. 

Det er planlagt boning av tregulvene i 
kirken til våren. 12.april blir det 1 års 
befaring av huset. 
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   Landet rundt
Døves menighet i Møre og Møre og Romsdal Døveforening har de siste årene 
reist på vinterhelg til Fjellseter i Sykkylven kommune. I år var det 55 deltakere 
på dette arrangementet som ble holdt 2.-4.mars.

trivelig med 
vinterhelg!
Av Kristina Solheim

Hei, jeg er en jente på snart 17 år. Faren 
min er døv, og jeg bruker ofte å være 
med på arrangement som arrangeres 
av døvemiljøet. Jeg har vært med til 
Fjellseter tre ganger nå, og det har alltid 
vært like kjekt. Der møter jeg gamle 
bekjente og jeg får nye venner. Jeg 
synes denne turen er kjempemorsom, 
og jeg ser fram til nye turer senere. 
Jeg liker veldig godt samlingsstundene 
med leker og konkurranser, og det er 
selvfølgelig kjekt å stå i alpinbakken. 
Jeg pratet med Jo Arve Furland, en av 
de voksne deltakerne, og han anbefaler 
gjerne turen for andre. Også Julian 

Pusterom i 
Bergen døvekirke

I fastetiden i år inviterte vi til en anner-
ledes gudstjeneste to onsdagskvelder. 
Vi startet med å spise sammen, et enkelt 
måltid med ost og kjeks. Det viktigste 
var en rolig prat sammen. Etterpå gikk 
vi inn i kirken. Der fikk vi først en kort 
orientering om opplegget: vi kunne 
besøke 6 stasjoner, ta oss tid, sitte i ro 
der vi ville. Noe av ideen er at mens i 
en vanlig gudstjeneste snakker presten 
til oss om Gud, er dette en utfordring til 
selv å snakke direkte med Gud, og til å 
være i ro nær Gud. En av stasjonene var 
en bønnekrukke. Der kunne vi skrive 
bønner og legge oppi. Etter en god 
halvtimes tid ble bønnekrukken båret 
frem og løftet opp for Gud. Så avsluttet 
vi med en kort nattverdsamling.
Vi var ikke mange deltakere, men 
for oss som var der var det en god 
opplevelse av ettertanke, bønn og fel-
lesskap.

Lars Hana.

I julenummeret av Pondus var denne tegneseriestripen, som redaktøren synes var verdt å få inn i bladet. Det er 
gjengitt med tillatelse av rettighetsinnehaver.

Standal, en gutt på 15 år, sier at dette 
er noe han gleder seg til å være med på. 
Han trives kjempebra i slalåmbakken.
Jeg har selv et inntrykk av at alle 
storkoste seg, og at de kommer igjen 
neste år.

: Julian Standal, Jo Arve Furland og Kristina 
Solheim trives på tur. Foto: Johan Solheim.

Stemning på leirsted og alpinbakke.
Foto: Johan Solheim. Irene Hjelle og Odd Erling Vik Nordbrønd på 

tur i flott landskap. Foto: Reidar Arne Osdal.
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  Siden sist 

Tekst og foto: Kjell Steinbru

Nå står Tromsø Døvekirke her i Kro-
ken ferdig og flott og bare venter på 
å bli fylt med aktiviteter. Vi er godt i 
gang med regelmessige gudstjenester. 
De har vært bra besøkt, bortsett fra 
en nedgang rundt juletider. Men nå 
har vi fått en annen hyggelig aktivitet 
inn i kirken. 

Bakgrunnen var at det første helgen 
i februar ble holdt en CODA-sam-
ling på døvblindsenteret i Tromsø. 
CODA er et tilbud til døve foreldre 
med hørende barn.  Det var en fin 
samling som ble en positiv erfaring 
for både barna og foreldrene. Ja det 
var så hyggelig at flere gjerne ville 
møtes igjen. 

Vi gjorde en avtale om å møtes i 
døvekirken neste gang om 3 uker. 
Og slik ble det. Døvekirken har god 
plass og fine lokaler til forskjellige 
aktiviteter. Foruten selve kirkerom-
met er det kjøkken, menighetssal og 
kirketorg. Det er også et aktivitetsrom 
felles med den ”hørende” Kroken 
kirke. Og rett utenfor kirken er det 

en fin bakke som nå i vinter har vært 
dekket av en meter snø. 

Aking er morsomt for både store 
og små! Bakken gav muligheter for 
aking for barn i alle aldre! Et skihopp 
ble også laget, og rekorden ble over 
2,5 meter, tror jeg! Det var visst han 

Kristian gir alt i hoppbakken!

Ida og Vilde Lundqvist koser seg med store 
baller!

Mia Elvegård dekker bordet!

Presten sjekker suppen!

Osvald som hoppet lengst, i alle fall 
mye lenger enn presten! Stilkarak-
terene ble ikke helt topp. De fleste 
hoppene endte med fall…

Etter første økt ute i snøen var det 
på tide med mat. Litt enkel middag, 
og vafler styrket kropp og sjel, og 
ikke lenge etter var mange ute i snøen 

igjen! Et tydelig tegn på at dette var 
populært, var at vi begynte kl 12.00, 
og de siste gikk kl. 17.30. 

Når håper vi dette kan bli et fast ar-
rangement. Samlingene utover våren 
er allerede planlagt. Se på siden ”Ka-
lender” under Tromsø Døvekirke. 

Selv om dette startet med CODA-
samlinene, er dette arrangementet 
åpen for alle som vil komme! 

Vi tenker å melde familiesamlingen 
inn i NMS som kan gi oss frifond-
midler til barnearbeid. Dermed blir 
det naturlig å ha en fast samling i 
kirken for barna med et kristent inn-
hold og misjonsinformasjon. Spesielt 
vil vi legge fokus på døvearbeidet på 
Madagaskar som norske døve har 
støttet i mange år!

Velkommen!

Familiedag i Tromsø DøvekirkeFamiliedag i Tromsø Døvekirke


