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ivrig samtale i basseng på island 
mellom kjell steinbru og georg 
bjerkeli. de døve døveprestene 
Johan selin (sverige) og Janne riisa-
nen (finland) følger nøye med 
(foto: odd erling vik nordbrønd)

I dette nr: 
* les om Minh hung lu sine 

tanker fra tt på gjøvik 
 i juni.  
* døves menighet i tromsø 

på tur til rovaniemi, 
 finland
* døvestevne i sogn 
* besøk fra døves menighet 

i Manchester

til høyre: nattverdpoesi på tt (tenåringstreff) som i år ble arrangert 
i gjøvik. linda veronica steinsbø og Minh hung lu tegner med pre-
sten inger anne naterstad stående bak (foto: ann-karin voldsund).
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Andakt	

I Johannes første brev vers 9 står det skrevet slik; ”Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og 
rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett”.

Dette verset gir håp og trøst til enhver som angrer for å ha gjort noe galt. Flere vers i Bibelen forteller 
oss at vi alltid kan komme til Gud og bekjenne våre synder. Det er godt å legge av det som tynger, og 
starte med blanke ark. Det er lett å trå feil også overfor hverandre. Noen ganger er det vanskelig å be 
om tilgivelse. Vi kan føle skam, og være redd for at den vi har såret ikke vil tilgi oss. Et enkelt ord, unn-
skyld, betyr så mye! Tilgivelse kan lege og gjenopprette våre ødelagte forhold til venner, familie, Gud 
og oss selv. Det beste vi har som mennesker er livet og hverandre. Når vi pleier vårt forhold til andre 
åpner vi dører til livet. Å be om unnskyldning når vi har såret noen kan sette oss fri!

Amerikaneren Gary Chapman har skrevet en bok som heter: ”Tilgivelsens fem språk”. Med språk i den-
ne sammenhengen, mener han at vi som personer er ulike og tilgir på forskjellige måter. Nettopp derfor 
må vi møte hverandre med dette utgangspunktet. Et eksempel er å gi en blomsterbukett sammen med 
unnskyldningen. Noen vil sette pris på det, mens andre vil føle blomsterbuketten kommer i veien for 
ordene som sies. Chapman viser til følgende sider ved tilgivelse som gjelder oss alle: 

1. Beklage. ”Jeg er lei for det.”
2. Ta ansvar. ”Det var galt av meg.”
3. Gjenopprette forholdet. ”Kan jeg gjøre noe for å gjøre det godt igjen?”
4. Omvende seg. ”Jeg skal prøve å ikke gjøre det mer.”
5. Be om tilgivelse. ”Kan du tilgi meg?”

Oversikten viser utfordringene vi 
møter når vi har gjort noe galt. 
Det kan være krevende å be om 
unnskyldning, men forsøket verd 
selv om mottakeren kanskje tren-
ger tid til å tenke over saken. 
Ved å be om unnskyldning viser 
vi selvinnsikt og forståelse for 
andre. Ordet som sies - unnskyld 
- kan gjøre underverk! 
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Ordet som ikke ble sagt, eller?

Jarl Åge Tjørn har skrevet ord til ettertanke denne gangen. 
Han er døveprest i Stavanger.

(Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd)
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 	Leder

"Unnskyld, har du 
noen penger å gi?"
En sommer er over, og vi er i gang med vårt hverdagsliv igjen. Noen føler nok at det 
ble mye vær i sommer, mens andre (Nord-Norge og Trøndelag) synes at dette var 
den beste sommeren på lang tid.  Ferie og sommer opplever jeg som en velsignelse. 
Det er flott å kunne koble av, nyte livet og naturen. For noen handler sommer også 
om å reise. Selv fikk jeg i år oppleve å ha ferie i Frankrike. Det er spennende å møte 
andre kulturer og språk.

Men vi så ikke bare flotte ting. I Paris og La Rochelle var det mange tiggere, noe vi 
opplever også i flere norske byer. Dette er dessverre en del av tiden vi lever i. Som i 
Norge var det også i Frankrike en del personer som er avhengige av rusmidler som 
ba om penger. Men i tillegg så vi andre grupper også.  Noen var omstreifere som sa 
de kom fra Bosnia eller fra andre land, noen av disse satt sammen med fattige barn. 
Andre tigget fordi de mangler kroppsdeler. Vi så noen uten en fot, eller uten en arm. 
Jeg har sett det samme tidligere, bl.a. i Aten. Dette synes jeg er ille. Kanskje er de 
p.g.a. handikap uten mulighet til å få arbeid, og så må de på gata og be om penger 
for å klare seg i hverdagen. Det kan se ut som om land ikke langt fra oss har en dårlig 
politikk på det å sørge for at alle i samfunnet har så de klarer seg bra i dagliglivet. 
Jeg håper det står bedre til i Norge, men samtidig vet vi at det er mange også her i 
landet som lever på et minimum av det de trenger. Å ha handikap skal ikke bety at 
man må tigge på gata for å overleve! Jeg møtte også en mann som viste meg en lapp 
som fortalte at han var døv. Han ville ha meg til å støtte handikaporganisasjoner i 
Frankrike med å undertegne et papir og å gi penger.  Jeg undertegnet og jeg betalte 
litt. Men jeg er i ettertid ikke sikker på om han var virkelig døv. Hvis han var det, 
har jeg sikkert støttet en god sak, enten det var til organisasjon eller om det var til 
han selv. Hvis han ikke var det, har jeg blitt lurt. Hvis noen tar på seg en rolle som 
handikapet uten egentlig å være det, er det fordi de har oppdaget at dette gjør at folk 
gir penger fordi de synes synd på en. 

Enten man er døv eller ikke, enten man er blind eller ikke, eller om man mangler en 
fot eller ikke, så skal det ikke i et velstandssamfunn være noen grunn for at man må 
tigge! Jeg vil ha et samfunn der alle er garantert et godt liv uten å måtte sitte å tigge 
på gata, eller å måtte overnatte på noe papp i en bakgård. Jeg vil ha et samfunn der 
likeverdighet er et nøkkelord! Jeg vil ha fellesskap der alle kan gi og alle kan få! 
Jeg ønsker fellesskap som ser enkeltmennesker! 

Odd Erling Vik Nordbrønd 
– med ønsker om en likeverdig høst!

PS: I Frankrike så jeg også en mann som syklet med protese. Det var fantastisk. 
Det viser at det er muligheter. Å være uten en fot, behøver ikke å bety at man må 
sitte på et fortau å tigge. Men han var kanskje en rik mann som kunne betale for 
noe slikt?
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Mer enn 2000 ungdommer samlet:

tt 2007 i gjøvik
av Minh hung lu

Vi bodde på skoler, og vi fra Døve-
kirken var heldig som fikk bo på en 
ganske ny skole som heter Vinnings-
tad. Der var vi sammen med Oslo og 
Akershus krets, og det var også noen 
utenlandske gjester der. Første dagen 
handlet om å reise og å komme seg 
til skolene. Deretter var det åpnings-
show i Gjøvik Fjellhall hvor det var 
underholdning, sang, skuespill og 
annet program. Tema for treffet var 
”Mer enn du ser”. 

Andre dagen var det ny samling i 
Fjellhallen. Etterpå var det aktivite-

Tre fornøyde ungdommer på TT. Fra v: Linda Veronica Steinsbø, Minh Hung Lu, Chistine 
Jønvik (foto: Odd Erling Vik Nordbrønd).

Minh Hung fikk prøve seg på litt sirkusartis-
teri (foto: Linda Veronica Steinsbø).

ter i en park (Gjøvik gård). Her var 
det mange aktiviteter å velge i, for 
eksempel fotball, basketball, dansing 
og mye annet. Det var også konserter, 
og en kunne være sosial på kafé. Det 
ble også tid til byvandring, shopping 
og mat i Gjøvik sentrum. Kveldspro-
grammet skjedde i Fjellhallen.

Neste dag var alle samlet ved et ba-
deanlegg som heter Fastland. Her var 
det konkurranser med Jan Erik Larsen 
fra Autofil på NRK som programle-
der. Etterpå dro Linda Veronica, jeg 
og presten Odd Erling til hallen for å 

øve på framføring av tegnspråkpoesi 
som heter ”Brød og vin”. Senere kom 
alle deltagerne til hallen hvor det var 
gudstjeneste. Denne ble tolket av dø-
veprestene, og vi to hadde poesien. Vi 
var nervøse, men vi fikk gjennomført 
den. Det var mange som kommenterte 
etterpå at dette hadde vært flott.

Fredagen var det igjen en ny samling 
i hallen, før vi dro tilbake til skolene 
for å slappe av litt. Etterpå var det 
konsert i parken ved Gjøvik Gård. 
Artistene var Kurt Nilsen med band 

TT, eller tenåringstreff, ble arrangert av Norges KFUK-KFUM i Gjøvik fra 26.juni til 1.juli. Der var 
over 2000 ungdommer samlet, og fra Døvekirken var vi 3 ungdommer pluss ledere og tolker. 
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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.

TT	�007

Linda Veronica og Minh Hung holder tegn-
språkverksted for hørende ungdommer (foto: 
Odd Erling Vik Nordbrønd).

Liv og røre i Gjøvik fjellhall (foto: Minh 
Hung Lu).

Hyggelig treff mellom Jan Erik Larsen 
og Minh Hung Lu (foto: Linda Veronica 
Steinsbø).

Samtale mellom Minh Hung, Linda Veronica og Jan Erik Larsen. Ann-Karin Voldsund tolker 
(foto: Gunn Heidi Dybdahl).

og Ralph Myers og et tredje band. 
Femte dag var det igjen aktiviteter 
ved Gjøvik Gård. Da holdt vi fra 
Døvekirken tegnspråkverksted, og 
vi underviste i et telt. Etterpå hadde 
vi god tid til å gå rundt omkring for 
å kikke på alle aktivitetene. Så var 
det avslutningssamvær i hallen med 
underholdning, konsert og fest. Så var 
siste dagen kommet. Det ble mange 
avskjedsklemmer til ungdommer vi 
ble kjent med. Noen ble hentet av 
foreldre, andre tok buss eller tog. Vi 
reiste med toget til Oslo. 

Det var flott å være på TT. Det var 
morsomt å treffe nye mennesker og 
mange av aktivitetene var gode. Kan-
skje var det mye konsert og musikk i 
arrangementet, men det var bra. Det 
kunne vært mer om hovedtemaet.

PS: Det er nytt TT om 2 år, også da på 
Gjøvik. Da stiller sikkert Døvekirken 
med mange ungdommer!

endelig finner dU 
døvekirken 
PÅ internett
Nå	 er	 endelig	 Døves	 menigheter	 å	
finne	på	www!	Vi	har	så	vidt	begynt,	
men	 du	 kan	 nå	 regne	 med	 å	 finne	
informasjon	 om	 aktiviteter,	 ansatte,	
m.m.	på	nettet.		
Send	gjerne	kommentarer	til	de	for-
skjellige	menighetene	hvis	du	har	tips	
eller	spørsmål!
Vi	håper	å	få	mer	stoff	på	sidene	et-
ter	hvert!

Her er de som er tilgjengelig:
www.dovekirken.no/oslo
www.dovekirken.no/stavanger
www.dovekirken.no/bergen
www.dovekirken.no/more
www.dovekirken.no/trondheim
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 	Diverse

Et av rommene i døvekirken har stått 
ganske tomt frem til nå. Det er kirke-
torget, som det kalles. Nå har vi fått en 
sofagruppe og et par benker der. Det er 
hyggelig, for nå kan en også sitter der og 
slappe av før og etter gudstjenestene. Vi 
har også fått satt opp en white-board”-
tavle i menighetssalen. Den kan brukes 
til å vise film, og å skrive på. Takk til 
Sverre Nordgård som har hjulpet med 
bæring og montering!

I disse dager blir det også montert 
skilter i Kroken kirke, både innendørs, 
og utendørs. I sommer blir det også 
arbeidet med ferdigstillelse av ting 
som ikke har vært helt ferdig eller må 
gjøres om etter at selve byggingen var 
ferdig. 

Det som det jobbes videre med nå, 
er utstyr og utsmykning til kirken. 
Dette er et krevende arbeid. Vi ønsker 
at kirkens utsmykning skal holde en 
høy kunstnerisk kvalitet, og være noe 
som kirkegjengere og kirkens arbeidere 
skal ha glede av i mange år. Det er 
derfor viktig å ta seg god tid til dette. 
De tingene vi ønsker å skaffe oss for de 
midler som ble gitt i forbindelse med 
innvielsen av kirken er: Nattverdsutstyr, 
dåpsmugge, lystenningsted, messehakl, 
taktil kunst, lysestake til Kristuslyset og 
prosesjonskors. Vi har fått som en gave 
fra en pensjonert kaptein en skipsklokke 
som også må monteres på en høvelig 
måte. Et ikon er også ferdig malt og 
er klar for montering. Det skal vi få 
presentert senere i Døves Blad. 

Så får vi se hvor langt vi kommer 
med de pengene vi har. Kirkelig kul-
turverksted er med som konsulenter i 
arbeidet. 
Kjell Steinbru

Søndag	 ��.	 september	 fortsetter	 vi	 vår	
vandring	 på	 oldtidsveien	 fra	 Oslo	 og	
nordover.	Oldtidsveien	er	en	rest	av	den	
gamle	 ferdselsåren	 ut	 av	 Oslo	 fra	 før	
�770-tallet.	
Denne	 gangen	 starter	 vi	 ved	 Fossum-
berget	(Stovner)	og	passerer	over	Gjel-
leråsen,	til	
Skedsmo.
Frammøte	ved	Stovner	senter	kl.	��:�0.	
Vi	 legger	 ut	 på	 en	 4	 timers	 vandring.	
Distanse:	ca.	��	km.	Ta	med	mat	og	drikke	
for	turen.	Etter	endt	vandring	venter	ett	
kulinarisk	 måltid	 i	 hyggelige	 omgivelser	
(Bruddvegen	4,	Frogner).

ELLER	SKOGSTUR
For	dem	som	vil	ta	turen	til	Bruddvegen	
4,	Frogner	uten	å	gå	den	lange	pilegrims-
turen,	 er	 det	mulig	 å	 ta	 toget	 fra	Oslo	
S	 til	 Frogner	 stasjon	 (Sørum)	 og	 så	 bli	
hentet	der.	Her	er	det	mulighet	for	å	gå	
korte	turer	i	skogen.		Avreise	fra	Natio-
naltheateret	�4:��	(lokaltog	til	Dal)	eller	
Oslo	S	�4:�7.

Meny:	Middag:	Fårikål.	Dessert:	Hjemmela-
get	karamellpudding.	Kaffe	og	kake
Vel	møtt!				

ble pilegrim 
og skrev bok
Lørdag	 20.	 oktober	 kl.	 1200 
besøker Carole	Lindsell fra Lil-
lehammer Døvekirken i Oslo. 
Hun trosset sykdom og vandret 
pilegrimsleden til Santiago de 
Composela i Spania. Etterpå skrev 
hun bok om vandringen. Hun vil 
fortelle om turen i ord og bilder. 
Det blir god servering etter fore-
draget.
Vel møtt!

Husk å sett av denne dagen. Da blir det 
gudstjeneste med mange morsomme 
aktiviteter for barna etterpå. Da skal vi 
også dele ut Kirkebok til alle 4-årin-
gene våre. I fjor, ser dere på bildet, fikk 
disse barna kirkebok både som bok og 
som DVD.

baMseklUbben i oslo 
døvekirke, høst 2007
Onsdag 22. august
 Lager navnet, bilder på plakat
Onsdag 29. august
 Frognerborgen
Onsdag 5. september
 Oslo reptilpark
Onsdag 12. september
 Inne/ute aktiviteter
Onsdag 19. september
 Tøyenbadet
Onsdag 26. september
 Drama til Barnas dag
Onsdag 10. oktober
 Drama til Barnas dag
Søndag 21. oktober
 Barnas dag og 4 årigsbok
Onsdag 24. oktober
 Inneklatring
Onsdag 31. oktober
 Halloween
NB! Programmet kan bli endret. 
Ikke møte 3.oktober og 17.oktober.

”Flame” – ungdomsklubben 
i Oslo Døvekirke
Følgende onsdager, kl.18-21:
22. Aug.  Sosialkveld
5. Sept. Kino/hjemmekino
19. Sept.  Bowling
21. eller 28. sept Juving i Heidal
17. Okt.
31. Okt.
14. Nov.  Sosialkveld
28. Nov. 
12. Des.

nytt fra døvekirken 
i tromsø

PilegriMsvandring BARNAS DAG TIL HØS-
TEN 21. OKTOBER
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 	 Kalender	 
Oslo Døvekirke
Velkommen til visuell gudstjeneste 
med poesi, ballett, variert musikk 
og nattverd. Etter gudstjenesten 
inviteres alle til kirkekaffe med 
hjemmelaget kake og hyggelig 
prat. Gudstj. stemmetolkes.
Søndag	9.	september, kl. 11: 
Gudstjeneste i Døvekirken
Søndag	23.	sept.,kl 12: Døves Dag 
gudstjeneste i St.Olavskapellet, 
Sandefjord. I samarbeid med Oslo 
døveforening. Se egen rubrikk.
Søndag	7.	oktober, kl 11:  
Gudstjeneste med nattverd
Søndag	14.	oktober, kl 11:  
Åpen dag og gudstj. på Gaustad
Søndag	21.	oktober, kl 11:   
Familiegudstj. på Barnas Dag
Søndag	4.	november, kl 18:  
Allehelgensgudstjeneste
Søndag	18.	november, kl 11: 
Gudstjeneste med nattverd
Søndag	2.	desember, kl 11:   
Presentasjon av nye konfirmanter
Søndag	16.	desember, kl 18:  
Lysmesse ved konfirmanter og 
ungdom

Utenfor	Oslo:

VESTFOLD: 
St.Olavs kapell, Sandefjord
Velkommen til gudstj. med prest 
og poesimedarbeider eller danser. 
Kirkekaffe. Gudstj. stemmetolkes.
Søndag	23.september, kl 12:  Dø-
ves Dag; Gudstj. i St.Olavs kapell, 
Sandefjord. I samarbeid med Oslo 
døveforening. Se egen rubrikk.
Fredag	2.	november, kl 14-19:  
Åpent hus, middag, barneklubb og 
gudstjeneste
Fredag	23.	november, kl 14-19: 
Åpent hus, middag, barneklubb og 
gudstjeneste
Fredag	 14.	 desember kl 14-19: 
Åpent hus, middag, barneklubb og 
gudstjeneste

ØSTLANDET FOR ØVRIG:
Velkommen til gudstjeneste med 
prest og poesimedarbeider eller 
danser. Kirkekaffe. Gudstjenesten 
stemmetolkes.
Søndag	16.september, kl. 12: 
På Sangefjell i Ål. Middag etter 
gudstjenesten. Påmelding til Roar 
Bredvei på SMS 908 58 212.
Torsdag	18.	oktober, kl 18: 
Telemark døveforening: Høsttak-
kefest og allehelgensdag.  Elev-
ene på Myrene skole fremfører 
skuespill. Pizza.
Fredag	9.	desember, kl 19: 
Advent- og julegudstjeneste i Te-
lemark døveforening
Torsdag	13.	desember,  kl 18: 
Advent- og julegudstjeneste i Stor-
hamar kirke

Åpent hus i Oslo Døvekirke høsten 2007
Torsdagene nedenfor kl.1130:
6.september: Deaf Aid Marit Kolstadbråten
20.september: Tur  Villa Fridheim
4.oktober:  
18.oktober: Taktil stimulering Birgit Strømme
1.november: Min innsats for klimaet Eivind Stø
15.november:  
29.november:
13.desember: Adventsfest

Stavanger Døvekirke
Søndag	16.	september:	  
Tur til Lyngdal og Gudstjeneste 
på Lista.
Søndag	23.	september, kl.11: 
Gudstjeneste i Døvekirken
Søndag	7.	oktober, kl.11:
Gudstjeneste i Døvekirken m/
nattverd
Søndag	21.	oktober, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag	4.	november, kl.11:  
Gudstjeneste m/ nattverd
Søndag	11.	november, kl.11: 
Gudstjeneste i Vågsbygd, Kristian-
sand
Søndag	18.	november, kl.11: 
Gudstjeneste
Søndag	2.	desember, kl..11:  Ju-
bileumsgudstjeneste m/nattverd
Søndag	16.	desember, kl.11: 
Gudstjeneste i Oddernes, Kristi-
ansand

Åpen	Kirke, 
hver tirsdag kl.1100-1330

ÅPEN	KIRKE	I	BERGEN	
DØVEKIRKE
Andakt og lystenning i døve-
kirken kl 10.30 før alle senior-
treff på døvesenteret: 
18. sept., 2., 16. og 30. okt., 
13. og 27. nov. 

KONOW	SENTER	ANDAKT	
TORSDAGER	KL	12:	
13. sept., 4. og 18. okt., 1. og 
22. nov., 6. des.

Åpen	 kirke, Volsdalen me-
nighetshus, Ålesund, følgende 
onsdager kl 11-14:
26.sept.,	 31.okt.,	 28.nov.,	
12.des. Velkommen til prat, 
vafler, tombola og lystenning! 
Ta gjerne med gevinst.

NYTT:	Åpen	Kirke	i	Dom-
kirken	 Molde; Torsdagene 
13.september	 og	 8.novem-
ber, kl.17-20. 

Trondheim Døvekirke
Søndag	16.september, kl.12: 
Gudstjeneste på Døvehytta
Søndag	30.	september, kl.11
Søndag	28.	oktober, kl.18
Søndag	11.	november, kl.11
Søndag	25.	november, kl.11:  
Havstein Sykehjem
Søndag	2.	desember, kl.18:   
Lysmesse m/ ungdom
Søndag	9.	desember, kl.11

Mo	i	Rana

Søndag	23.	september

Bodø	(kulturdagene)
Søndag	14.	oktober	

Steinkjer	(Egge	kirke)
Søndag	7.	oktober	

HYGGETREFF	 PÅ	 RØD-
BYGGET kl.1030 på føl-
gende tirsdager:
18.	 september,	 16.	 oktober,	
13.	november,	11.	desember

MENIGHETSKVELDER	
PÅ	RØDBYGGET	kl.19.00 
på følgende tirsdager:
2.	 oktober,	 30.	 oktober,	 27.	
november

Tromsø Døvekirke
Kroken

Velkommen til søndagssamlin-
gene i Tromsø Døvekirke. Vi 
viderefører det vi prøvde oss litt 
med sist vinter, med å ha noen 
samlinger i Døvekirken i helgene. 
Nå er de lagt til søndag, innimel-
lom helgene med gudstjenester. 
På samlingene vil det bli servert 
middag, og vi har program for 
barna. Hjertelig velkommen!

Søndag	23.september, kl.12:  
Søndagssamling i Døvekirken
Søndag	7.oktober, kl.11:   
Gudstjeneste
Søndag	21.oktober, kl.12:   
Søndagssamling
Søndag	4.november, kl.11:   
Allehelgensdag, Gudstjeneste.
Søndag	18.november, kl.12:  
Søndagssamling.
Søndag	2.desember, kl.18:   
Lysmesse.

Bergen Døvekirke
Søndag	23.	september, kl.11: 
Familiegudstjeneste med ”tegn til 
tale” v/ Siv H. Elstad og Veronica 
Voldsund Troland
Søndag	7	oktober, kl.11:  
Gudstjeneste med ”tegn til tale” 
v/ Siv H. Elstad
Søndag	21	oktober, kl.11: 
Gudstj. på tegnspråk v/ Lars Hana 
og Veronica Voldsund Troland
Søndag	4.	november, kl 18:  Al-
lehelgensdagsgudstjeneste med 
”tegn til tale” v/ Lars Hana
Søndag	18.	november, kl.11:  
Gudstjeneste v/ Siv H. Elstad
Søndag	2.	desember, kl.11:  
Familiegudstjeneste v/ Siv H. 
Elstad
Søndag	9.	desember, kl .18:  
Lysmesse på tegnspråk  

Sogn	og	fjordane:	

Søndag	18.	november, kl.11:  
Gudstjeneste i Ålhus kirke ved 
Lars Hana. Skrivetolking.

Møre

Søndag	16.september, kl.11: 
Volsdalen kirke i Ålesund, fami-
liegudstjeneste, kirkekaffe
Søndag	30.september, kl.11: 
Sykkylven kirke, avduking av 
kirkekunst, kirkekaffe og kirke-
middag.
Søndag	7.oktober, kl.11: 
Volsdalen kirke, nattverd, kirke-
kaffe.
Søndag	21.oktober, kl.11: 
Kirkelandet kirke i Kristiansund. 
Gudstjenesten tolkes av døveka-
pellan Nordbrønd. Kirkemiddag 
etterpå.
Søndag	18.november, kl.11: 
Metodistkirken i Ålesund, fel-
lesgudstjeneste. Kirkekaffe på 
Ynglingen eller Lyspunktet.
Søndag	25.november, kl.11: 
Sira kirke i Eresfjord. Kirkekaffe 
eller kirkemiddag.
Søndag	2.desember, kl.11: 
Volsdalen kirke. Familiegudstje-
neste. Adventsverksted, Kirke-
kaffe.

Kristiansund:  Mandagene 
17.september	og	19.novem-
ber kl.18-19. 
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Volsdalen kirke/menighetshus 
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
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
Mobiltelefon 948 34 245
jorg.kunzendorf@dovekirken.no

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
(permisjon)

 	 	 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

Asgeir Straume, vikarprest
Teksttelefon, telefon  55 51 96 83
Mobiltelefon 959 73 274
asgeir.straume@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

Lisa Lind, kateketvikar
50% høsten 2007
Mobiltelefon (sms) 971 81 779
lisa.lind@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
Tlf direkte 55 56 41 24 
Mobiltelefon 90 11 36 82
lars.hana@dovekirken.no

Veronica Voldsund Troland,
prestevikar 50% høst 2007
Mobiltelefon (sms) 959 34 481
veronica.v.troland@dovekirken.no 

Tom Sverre Tomren, døvekapellan 
(permisjon) 

Guri Kaland Sværen, daglig leder
Tlf direkte 55 56 41 20
Mobiltelefon 91 69 08 63

Bjørg Karin Husa, kirketjener 
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 
Hilde Nygård, assistent

DØVES mENIGHET, mØRE

Pb 5121 Larsgården, 6021 Ålesund
Besøksadresse:

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

www.designtrykkeriet.no
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 	Diverse

Kirkelige
handlinger
Døpte
Østenfjelske:

15. juli i Bugården kirke:
5. august, Larvik:
Vilde Victoria Macha Halvorsen
19. august: Max Vidnes Høiberg

Vestenfjelske:
17.juni: Lea Mayari Rundhaug
22.juli: Christoffer Christiansen 
Holsen

Vigde
Østenfjelske:

7. juli, Borre:
Terje Syvertsen og Ailin Ugland
28.juli, Nattholmen kapell: 
Bjørg-Cecilie Aarøe og Glenn André 
Jensen

Vestenfjelske:

23.juni i Borgund kirke: Marianne 
Rasmussen og Tore Kolvik 

Nordenfjelske:
4. august:
Marte Nordsveen og Bjarne Magnus 
Tønder

Døde
Østenfjelske:

29.juni, Hundorp:
Stig Hovden

Vestenfjelske:
2.juni: Rolf Hall Mjaaseth
21. juli i Olden: Tordis Sunde

Nordenfjelske:
2.mai: Dagny Alfrida Skotnes, Mo 
kirke
8. juni i Havstein kirke:  
Finn Halvard Aune
28. august i Moholt kirke:
Karin Petrell Myran, 
29. august i Bodin kirke:  
Henny Marie Einarsen, 

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

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.	��	��	0�	��GRAVFERDSHJELPEN

Støtt våre annonsører!
Våre	annonsører	støtter	oss!

Hagerupsvei	��x,	�09�	BERGEN

Maria Aase, rådgiver hos døveprostens 
kontor, er på vei mot nye oppgaver. 
Hun forlater arbeidet i Døvekirken for 
å begynne å jobbe hos KIFO som betyr 
Kirskeforskning.

Maria har vært i Døvekirken i mange 
år, og det er mange som vil savne hen-
nes grundige arbeid. Hun har 1 års 
permisjon fra jobben ved døveprostens 
kontor.

Maria aase til kifo PROGRAM VESTFOLD:
23.09:		Døves	Dag	(se	eget	program)
Døves Dag arrangeres i samarbeid mellom 
Døvekirken, Oslo Døveforening og Vestfold 
Døveforning. 

For de som kommer fra Oslo starter dagen 
kl. 10:00 fra Oslo S. Bussen ankommer San-
defjord og det blir gudstjeneste i St. Olavs 
Kapell kl. 12:00.

Deretter blir det kirkekaffe, besøk i Hvalfangst-
museet og middag på ”Kokeriet”

Dette koster kr. 200 for de som kommer fra 
Oslo og kr. 100 for de som ikke er med bus-
sen.

02.11:	Vestfolddag
Kl. 14:00:        Alle Helgens-samtale
Kl. 16:00         Noe å spise
Kl. 17:00:        Aktiviteter fro barn
Kl. 18:00         Gudstjeneste

23.11	Vestfolddag
Kl. 14:00         Samling for eldre
Kl. 16:00         Noe å spise
Kl. 17:00         Juleverksted
Kl. 18:30         Gudstjeneste

13.12	Barnehagegudstjeneste
Kl. 10:00         Aulerød barnehage

14.12	Vestfold-dag
Kl. 16:00         Dørene åpner. Servering
Kl. 18:00         Gudstjeneste
Kl. 19:00         Kirkekaffe og trekning
 
20.12	Skolegudstjeneste	i	Holmestrand
Kl. 16:00         Holmestrand Kirke

28.12	Juletrefest	på	Døvesenteret
Kl. 16:00

OsloHIMMEL	lørdag	15.	september	
på Youngstorget: Karl Fredrik Robert-
sen fremfører poesi akkompagnert med 
perkusjon og trommer ved Øystein 
Bang på festforestilligen kl 16:00. Vi 
har stand kl 11-17, og tolk er bestilt til 
festforestillingen kl 16-17. Mer infor-
masjon på www.oslohimmel.no. 
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 	Landet	rundt

St.Hans- brud og brudgom
Marianne Rasmussen og Tore Kolvik 
giftet seg i Borgund kirke i Ålesund. 
Vi gratulerer!

tegninger
Døves Blad har fått noen tegninger 
fra barn ved Audiopedagogisk avde-
ling i Ålesund. 
Gaute på 3 år har laget en tegning som 
heter ”Spøkelse” og Kine, 4 år,  har 
laget en tegning som heter ”Boksta-
ver og en vei”. Takk skal dere ha!

Tegning, Gaute 3 år, spøkelse

Tegning, Kine 4 år

Hvert 2.år arrangeres det samling 
for døveprestene i Norden, og nå i 
august var det konferanse i Reykjavik 
på Island. Det meldes at det var stort 
utbytte både faglig og sosialt. 

Island er et fascinerende land 
natur med mange farger og spen-
nende naturfenomen. Historien, 
språket og mat er også interessant. I 
år var hovedtema tegnspråkpoesi med 

Døveprester fra Sverige og Norge ved Gullfoss på Island (foto: Odd Erling Vik Nord-
brønd).

nytt fra bergen
Bergen døvekirke melder at 4 ung-
dommer har fått diplom for fullført 
MILK-kurs (minilederkurs). Det er: 
Sara Wivegh, Iselin Hauge, Ingvild 
Daae Lathi og Christian Bårtveit, 
Søderstrøm.

Det meldes videre at noen har blitt 
markert for god innsats. Det gjelder 
Astrid Tokle som ved hagefesten i 
Bergen ble takket for god diakonal 
innsats.

Videre fikk Ann-Karin Voldsund 
og Anett Christoffersen overlevert 
hederstegn for 10 år som ledere i (foto: Lars Hana)

nordisk døveprestmøte

 Georg Bjerkeli som foreleser. En av 
kveldene var det døvegudstjeneste i 
Grensaskirkjan. Etterpå var det sosi-
alt med god mat sammen med døve 
fra Reykjavik. 

Det må også nevnes at det i år 
med døve døveprester fra Sverige 
og Finland, og i tillegg var Veronica 
Voldsund Troland med (prestevikar i 
Bergen døvekirke).

Norges KFUK / KFUM speidere. 
Utdelingen ble foretatt av Guri 
Kaland Sværen (til v.) på vegne av 
kretslederen.
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			Landet	rundt

Det årlige døvestevnet i Sogn og fjordane ble arrangert på 
Lyngmo ungdomssenter i Hafslo helgen 31. august til 2. 
september. I år var Bergen døvesenter og Døves menighet 
i Bergen ansvarlige for arrangementet. På tross av svært 
skiftende vær var det 37 fornøyde deltakere. Konklusjon: 
en flott helg.

Neste år er det Møre som får stafettpinnen. Hvor skal 
vi da på døvestevne?

Noen lurte på om det ble omsetningsrekord på butikken på det avsi-
desliggende stedet Veitastrond når de fikk så mange besøkende (foto: 
Lars Hana).

Tungestølen, verdt et besøk også i dårlig vær (foto: Lars Hana).

Døves menigheter i Bergen og Møre har god kontakt med 
døvemenigheter (anglikansk og katolsk) i Manchester. I 
juni hadde vi 3 gjester fra den anglikanske menigheten. 
De var noen dager i Bergen hvor de blant annet fikk være 
med på den årlige hagefesten i Bergen Døvekirke. Senere 
ble det biltur med Lars Hana opp til Møre med overnat-
ting i Vassenden i Sogn. I Ålesund var det omvisning i 
Spjelkavik kirke med ny kirkekunst, og i tillegg fikk de 
oppleve en flott dag i Geiranger sammen med noen fra 
Døves menighet i Møre. 

Vi planlegger en gjenvisitt til Manchester i løpet av 
2008. 

Geoffrey Berkley - som er over 80 år, døvepresten Cathy Nighingale 
- som selv er døv, sammen med Randi Bydal, da de reiste gjennom 
Sogn og Fjordane” (foto: Lars Hana).

Sunnmøringer og engelskmenn i Geiranger (foto: Odd Erling Vik 
Nordbrønd).

besøk fra Manchesterdøvestevne 
i det vestenfjelske
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 	 Siden	sist	 

Her er alle samlet på trappen utenfor Tuikku utsiktsrestaurant. I første rekke Vilde, Ida og 
Eia Lundqvist og Ragnar Sørensen. Neste rekke: Marja-Leena Steinbru, Arnhild Andersen, 
Edvard Strand og Turid Theodorsen. Bakre rekke: Johnny Theodorsen, Gunnar Andersen, 
Kjell Steinbru, Arne Lundqvist og Henrik Hansen. Sverre Ruud fra Oslo var også med, men 
kjørte egen bil, og var da bildet ble tatt, reist sørover mot Oslo.

Noen trosset regnværet og stekte pølser ute 
likevel. Geir Solli fra Loppa og med hatt 
kjøpt i Finland, er ikke redd litt regn! Presten 
Kjell Steinbru er også med, men ser ikke helt 
fornøyd ut!

VENNSKAPSTUR	ØSTOVER

helgetur til rovaniemi i finland
Av	Kjell	Steinbru

Helgen 17. – 19. august hadde Døves 
menighet i samarbeid med Døves fyl-
keslag i Troms en tur til Rovaniemi. 
Rovaniemi ligger nord i Finland like 
ved polarsirkelen, og er jo kjent for 
at der bor julenissen. Selv om byen er 
langt nord i Finland, er det likevel over 
600 kilometer å kjøre dit. Vi var 15 
personer med, pluss en hyggelig sjåfør 
som kjørte en maxi-taxi. 

Fredag kjørte vi til Muonio, som er et 
lite sted som ligger inntil Tornioelven. 
Her hadde vi første overnatting. Vi satt 
ute om kvelden og stekte pølser på bål, 
og ble litt bedre kjent med hverandre. 

Neste morgen drog vi videre til 
Rovaniemi. Her møtte vi finske døve 
fra Rovaniemi og fra noen byer rundt 
nord i Finland: Kemi og Tornio. Vi 
var omtrent 50 stykker til sammen. 
Først var vi i et menighetssenter hvor 
vi fikk middag. Etterpå reiste vi ut til 
en hytte hvor vi hadde planlagt å sitte 
ute og grille pølser på bål igjen. Men 
været var ikke bra. Det var mye regn, 
så vi satt inne og stekte pølsene på en 
peis i stedet for. 

På søndag var vi med på gudstjeneste 
i Rovaniemi kirke. Det var en svær 
kirke og mange hørende der også. Vi 
hadde finsk tolk med, men Kjell Stein-
bru tolket også deler av gudstjenesten 
til norsk tegnspråk. I og med at Kjell 
Steinbru ikke forstår finsk så godt, ble 
det litt komplisert å tolke. Hans kone 
oversatte først det de finske sa til norsk. 
Det var første gangen døve fikk tolket 
en gudstjeneste i den hørende kirken i 
Rovaniemi.

Etter gudstjenesten reiste finske og 
norske døve til en kafé i julenisseland 
og tok avskjed med hverandre. De fin-

ske døve hadde veldig lyst til å komme 
til Norge og besøke oss i Tromsø. Vi 
må holde kontakten, og håper vi kan 
få det til en gang!

På hjemveien hadde vi siste middag 
på en restaurant oppe på et høyt fjell 
med god utsikt. Finland er jo for det 
meste flatt, og vi var overrasket over 
dette høye fjellet. 

Jeg spurte til slutt turdeltakerne om 
det var en bra tur. Det tror jeg alle var 
enig i. Topp! sa en og flere sa: Jeg an-
grer ikke! Det var god stemning hele 
tiden, og ingen store problemer. Vi kom 
hjem rundt klokken 22 om kvelden på 
søndag. Det var godt å komme hjem! 
Man blir også sliten etter en slik tur!


